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UUDISED INTERNETIS - lihulateataja.ee

15. märtsil võttis Lääneranna Vallavo-
likogu vastu uue valla esimese, 2018. 
aasta eelarve. 

Eelarve kogumahuks koos investee-
ringutega on 13,28 mln eurot. Eelarve 
põhitegevuse tulud on 8,059 mln 
eurot ning põhitegevuse kulud 7,049 
mln eurot, mis teeb kokku põhi- 
tegevuse tulemiks 1,01 mln eurot. 
Põhitegevuse tulud koosnevad mak-
sutuludest-tasudest (3,972 mln eurot), 
kaupade-teenuste müügist (350 000 
eurot), riigipoolt saadavatest toetus- 
test tegevuskuludeks (3,734 mln 
eurot).

Nagu eeltoodud numbritest näha, 
moodustab üle 45% eelarvest riigi- 
poolne toetus ja natuke vähem kui 
55% maksutulu. Riigipoolne toetus on 
suures osas seotud konkreetsete tege-
vustega ning nende osas omavalitsusel 
väga palju otsustamisvõimalust ei ole. 
Samas võimaldab maksutulu kohapeal 
ellu viia neid otsuseid, mida volikogu 
soovib teha, et vastata inimeste ootus-
tele ja piirkonna vajadustele.

Käesolev aasta on väga suures 
osas ühte kasvamise aas-
ta, kuna on vaja nelja erineva 
valla praktikad ja korrad kirju-
tada kokku üheks. Osad uued 
korrad on juba jõustunud, kuid 
nimekiri vajalikest muuda-
tustest on märkimisväärselt 
pikk.

Kõige olulisemad dokumendid, mis 
on ka ühe omavalitsuse alustaladeks, 
on vaja järgmise poole aastaga ette 
valmistada ja volikogul vastu võtta. 
Nendeks on uue valla arengukava ning 
sellel põhinev eelarvestrateegia. Aren-
gukava koostamisega alustati juba 
enne ühinemisi, kuid selleks, et me 
ühiselt – valla elanikud, volikogu, valit- 
sus – soovitud tulemuseni jõuaksime, 
peame läbi arutama ja kirja panema, 
mida me soovime. Sellest lähtuvalt 
hakkab vallavalitsus korraldama 
avalikke arutelusid, ettepanekute 
kogumist mais-juunis, et arengukava 
volikogus augustis vastu võtta ning 
septembris kehtestada. Arengukavas 
kirja pandud ideede ja plaanide lähima 
viie aasta tegevuskava ning sellel põhi-
neva eelarvestrateegia soovime samuti 
kinnitada volikogus septembris.

Sügishooajaks soovib vallavalitsus ette 
valmistada ka mittetulundusühingute 
ja seltsingute toetamise korra, et järg-
mise aasta eelarvet koostades oleks 
kõigil valla tegevusgruppidel tegevus-
toetuse taotlemiseks ühtne kord. Täna 
oleme olukorras, kus eelarve koosta-
misel oleme arvestanud senise nelja 
valla erinevaid praktikaid seltsingute 
ja MTÜ-de rahastamisel. Erinevused 
on selles osas hetkel päris suured, ent 
ka selle dokumendi koostamisel teavi-
tame ja kutsume inimesi, ühinguid 
arvamust avaldama.

Kõige suuremaks väljakutseks saab 
käesoleval aastal olema erinevate 
asutuste – koolid, raamatukogud, kul-
tuurikeskused – võrdsete ja ühtsete 
rahastamispõhimõtete väljatöötamine. 
Täna oleme olukorras, kus sarnast 
tööd tegevad inimesed on erinevalt 
tasustatud ning ka erinevalt koor-
matud. Samuti on otstarbekas liigse 
bürokraatia vähendamiseks asutusi 
juriidiliselt ühendada, samas säilitades 
nende füüsilised asukohad ja teenused. 
Näiteks raamatukogud – täna on 
Lääneranna vallas seitse raamatukogu, 
kokku 11 asukoha-laenutuspunktiga. 
See tähendab, ka seitset arengukava, 
aruandlust ning juhatajat. Samas on 
raamatukogude töötajate töötasude 
vahel ka päris märkimisväärsed erine-
vused.

Vallavalitsus on valinud selge ja konk-
reetse plaani, kuidas need erinevused 
ületada – analüüsime ja teeme sel-
geks, millest on erinevused tingitud, 
millised on reaalsed vajadused ning 
seejärel töötame välja ühtse rahasta-
miskorra ning ühtlustame töötasud. 
Eelarve koostamise ajal tehti ka ette-
panekuid, et peaks kohe jaanuarist 
kõik töötasud ühtlustama ülespoole, 
mida teoorias oleks saanud küll teha, 
kuid arvestama peab siinkohal nii 
rahalist mõju eelarvele, ent ka asjaolu, 
et võrdne kohtlemine ei ole pelgalt 
võrdne summa, vaid pigem võrdne 
tasu võrdse koormuse eest.

Soovin Teile positiivset suhtu- 
mist ja julgeid ettepanekuid!

Uus vald, uus eelarve

LÄÄNERANNA
T E A T A J A

Lääneranna valla ajaleht / Nr 4 / Märts 2018

ESF programm – mis võima-
lusi see loob?
2017. aasta aprillist on Lääne-Eesti 
koostöögrupis (endised Varbla, Koonga, 
Audru ja Tõstamaa vald) toimunud ...

LK 10

Hajaasustuse programmi 
2018. a taotlusvoor
Toetust saab taotleda hajaasustus-
piirkondades asuvate majapidamiste 
jaoks veevarustussüsteemide, kanali-
satsioonisüsteemide ...

LK 18

Uus sotsiaalhoolekandelise 
abi andmise kord
15. veebruaril võttis Lääneranna 
Vallavolikogu vastu Lääneranna vallas 
sotsiaalhoolekandelise abi andmise 
korra. Peamiselt muutusid valla poolt 
makstavate toetuste summad. 

LK 15

Lihula Muusika- ja  
Kunstikool
Lihulas Tallinna mnt 25 hoone teisel 
korrusel asub Lihula Muusika- ja  
Kunstikool.

LK 8-9

Mikk Pikkmets 
Lääneranna vallavanem
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 » 15. veebruaril 2018  toimus Lääneranna Vallavoli- 
kogu kuues istung. Päevakorras oli 17 punkti. Vastu 
võeti 7 määrust ning 9 otsust.

 » Otsustati lõpetada kahe detailplaneeringu menet-
lus, kuna planeeringud pole algatamisest kaugemale  
jõudnud ning sisuliselt on seisnud. Mõlema detail-
planeeringu puhul on teinud kinnistu omanik aval-
duse menetluse lõpetamise kohta. Võeti vastu otsus  
nr 39 “Pärlselja laager kinnistu detailplaneeringu 
menetluse lõpetamine” ja otsus nr 40 “Kraavinurga 
kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine”.

 » Vaadati üle Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla 
üldplaneeringud, mis on planeerimisseadusest 
tulenev kohustus volikogule. Lääneranna vallal tuleb 
algatada uus üldplaneering hiljemalt oktoobris 2018. 
Kuni uue, Lääneranna valla üldplaneeringu kehtes-
tamiseni, kehtib igas ühinenud vallas oma üldplanee- 
ring.

 » Volikogu võttis vastu otsuse nr 41 “Varbla, Lihula, 
Hanila ja Koonga valla üldplaneeringute ülevaata-
mine”.

 » Kehtestati ühtsed eluasemekulude piirmäärad 
toimetulekutoetuse määramisel. Piirmäärade koosta-
misel arvestati kõigi piirkondade omapäradega.

 » Kehtestati Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise 
abi andmise kord, kus muuhulgas anti vallavalit-
susele volitus koostada sissetulekust sõltuva toetuse 
ja teenuse andmise täpsem kord.

 » Kehtestati koolilõuna toetuse kasutamise ning koo-
lilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja 
kord. Vallavalitsusele anti ülesanne kehtestada kooli- 
lõuna maksumus.

 » Otsustati võtta rahaline kohustus ning anti valla-
valitsusele luba sõlmida liisinguleping Lihula Güm-
naasiumile arvutite soetamiseks. Hariduse Infoteh-
noloogia Sihtasutus on korraldanud hanke, mille 
tulemusena omavalitsusel on võimalik soetada güm-
naasiumile uued arvutid.

 » Otsustati anda Saulepi Küla Seltsile 10 aastaks tasuta 
kasutamiseks Saulepi seltsimaja ruumid hoone esi-
mesel korrusel.

 » Määrati Koonga valla ja Varbla valla 2017. a majan-
dusaasta aruande auditeerijaks osaühing AMC Audit, 
kes varasemalt oli juba määratud Hanila ja Lihula 
audiitoriks.

 » Toimus Lääneranna valla 2018. aasta eelarve teine 
lugemine ning volikogu otsustas suunata eelarve kol-
mandale lugemisele.

 » Kinnitati hallatava asutuse, Lihula Kultuurikeskuse 
põhimäärus.

 » Moodustati Lääneranna valla valimiskomisjon järg-
mises koosseisus: komisjoni esimees on vallasekretär 
ja liikmed vallasekretäri abi, jurist ning Koonga ja 
Hanila sekretär-registripidaja.

 » Otsustati tasuda volikogu esimehele tema kasutuses 
oleva mootorsõiduki ametisõitudeks kasutamise eest 
hüvitist arvestusega 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta, 
kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus esi-
tatud sõidupäeviku alusel; ning kehtestati vallava-
nemale tema kasutuses oleva sõiduki kütuselimiidiks 
3500 liitrit aastas.

 » Korruptsioonivastase seaduse rakendamise 
määrusega kohustati huvide deklaratsioone esitama 
vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja valla-
vanem. Moodustati huvide deklaratsioonide kontrol-
limise komisjoni, kuhu kuuluvad volikogu esimees, 
revisjonikomisjoni esimees ja vallasekretär.

 » Otsustati suunata lähetusse vallavolikogu esimees 
Arno Peksar 14.03–21.03.2018 MTÜ Läänemaa Ran-
nakalanduse Seltsi korraldatavale õppereisile Sitsii- 
liasse.

 » Kehtestati Lääneranna valla põhimäärus ja Lääne-
ranna Vallavolikogu töökord.

 » Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud esitas avalduse frakt-
siooni registreerimiseks ja arupärimise Vatla kerg- 
liiklustee, Vatla mäe ristmiku tähistamise, bussipea-
tuse ja ristmiku valgustamise küsimuses.

 » 2018. aasta veebruaris toimus neli Lääneranna Valla-
valitsuse istungit.

 » Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele load  
8 t liikluspiiranguga teedel piirangut ületava massiga 
sõidukitega ajutiseks liiklemiseks ja metsamaterjali 
ladustamiseks teekaitsevööndis.

 » Määrati matusetoetust, vajaduspõhist peretoetust, 
toimetulekutoetust, lisatoetusi arstiarve tasumiseks 
ja küttepuude soetamiseks ning toetust ravikind-
lustuseta isikule raviteenuse osutamiseks, puude ja 
erivajadusega isikule ravimite kulu kompenseeri-
miseks ja vähekindlustatud pere lapsele prillide kulu 
kompenseerimiseks.

 » Kehtestati Lääneranna valla haridusasutuste hoole-
kogude kord.

 » Kinnitati Lääneranna valla huvihariduse ja huvi- 
tegevuse kava 2018. aastaks. Määrati huvitegevuse 
kuluhüvitist.

 » Eraldati Lihula valla laste ja noorte sihtkapitalist 300 
eurot MTÜs Niidupargi Kergejõustikuklubi treeniva 
õpilase osalemise toetamiseks 02.–09.05.2018 
Marokos toimuval ülemaailmsel gümnasiaadil.

 » Anti välja ehituslube ja kasutuslube, kooskõlastati 
puurkaevude asukohti ja väljastati projekteerimis- 
tingimusi.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised

Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

Katri Pruul 
Lääneranna Vallavalitsuse jurist

VALITSUS
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 » Määrati maaüksustele lähiaadressid, koha-aadressid 
ja sihtotstarbed ning jagati katastriüksuseid. Seati 
sundvalduseid. Anti välja tee kasutamise luba.

 » Anti avaliku ürituse luba Lihula linnas 23.02.2018 
kell 12.00–12.30 rongkäigu korraldamiseks ning selle 
tarbeks liikluse sulgemiseks.

 » Kinnitati lihthanke “Lihula erihooldekodu projek-
teerimise ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus” 
ja riigihanke “Koonga ja Lõpe katlamajade renoveeri-
mine” tulemused.

 » Otsustati lihthanke “M1 kategooria sõiduki 
täisteenusrent” korraldamine.

 » Volitati vallavalitsuse keskkonna- ja maakorraldus- 
spetsialisti määrama Vabariigi Valitsuse 01.07.1993 
määrusega nr 198 kinnitatud “Eluruumide erastamise 

korra” alusel avalik-õigusliku reaalkoormatise kes-
tust, rahalist väärtust ja iga-aastast maksesuurust.

 » Otsustati määrata Kirbla külas Vana tee 4 asuvatele 
korteriomanditele nr 1, 2 ja 5–10 avalik-õiguslikud 
reaalkoormatised.

 » Tunnistati kehtetuks Lihula valla ametiauto ja isik-
liku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.

 » Kõikide vastuvõetud õigusaktidega, mida ei ole 
määratud asutusesiseseks kasutamiseks, on võimalik 
tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregist- 
ris, mis asub aadressil www.laanerannavald.ee

Rubriigis “Saame tuttavaks” toome järgnevates ajalehe- 
numbrites meie lugejateni Lääneranna Vallavolikogu 
ja -valitsuse liikmete tutvustused.

S ündinud 26. detsembril 1961 Kuressaares, kus 
lõpetas ka keskkooli. Oma haridusteed jätkas 

Külli Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, mille lõpetas 
1988. aastal pediaatria erialal. 2000. aastast omab Külli 
perearsti kvalifikatsiooni. 2009. aastast  õpib ta Lihula 
Muusika- ja Kunstikoolis täiskasvanute õppes maali-
mist. 

Külli on OÜ Perearst Külli Raudsik perearst ja juhataja, 
Pärnu Haigla erakorralise meditsiini osakonna arst ning 
mitme (pere)arstide liitu liige. 

Külli Raudsik on abielus ning kolme poja ema.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?” 

Kohalikus poliitikas osalen alates 2005. aastast. Voli- 
kogus osaledes soovin kaasa aidata valla elanike elu- 
kvaliteedi parandamisele. Poliitikuna on minu eesmärk 
Lihulasse ujula ehitamine.

S ündinud 3. augustil 1978 Pärnus. Oma haridus- 
teed alustas ta Pärnu Vanalinna Põhikoolis, kesk- 

hariduse omandas aga Pärnu Ühisgümnaasiumi inglise 
keele klassis. 1996. aastal alustas Kristi-Carolina õpin-
guid Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse erialal. 
Selleks, et omandada inglise keele õpetaja kutse, õppis 
ta täiendavalt ühe aasta. Ülikooli lõpetas Kristi-Caro-
lina 2001. aastal. 

Juba ülikooli ajal töötas ta inglise keele õpetajana Tartu 
Forseliuse Gümnaasiumis, hiljem aga Tallinna 21. koolis 
ja Lihula Gümnaasiumis. 2008. aastast alates on Kristi- 
Carolina koos abikaasaga ehitanud üles Massu Rat-
saklubi – ratsakompleksi Massu külas, Hanilas. 2017. 
aastast juhib ta huvikooli Massu Ratsaspordikool, kus 
lapsed saavad ratsutamise ja hobustega seonduvat 
õppida nii praktilisel kui ka teoreetilisel tasandil. 

Kristi-Carolina on abielus ja 5 lapse ema.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?”

Volikogusse kandideerisin, et kaasa rääkida oma ko-
duvalla arengu küsimuste otsustamisel ning anda 
seeläbi panus ühiskondlikku ellu. Valdkondadest 
pööran suuremat tähelepanu laste ja noortega ning 
elukeskkonnaga seotud küsimustele.

Lääneranna Vallavoli-
kogu liikmed

Saame tuttavaks:

Külli Raudsik
Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

Kristi-Carolina 
Reinmaa
Lääneranna valimisliit

PERSOONID

Foto: Kristina Kukk Foto: Ain Saare
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S ündinud 19. veebruaril 1952 Venemaal Kirovi 
oblastis, kuhu ta vanemad olid peredega küüdi- 

tatud. Eva juured on aga Läänemaal, Haapsalus ja  
Hiiumaal.

Eva koolitee algas Kirovi oblastis. Keskkoolis käis ta 
Ida-Virumaal Jõhvis, kuhu ta pere asus elama Eestisse 
tagasi tulles. 1977. aastal lõpetas Eva Tartu Ülikoolis 
pediaatria erialal. 

Ülikooli lõpetades suunati Eva kolmeks aastaks Lihu-
lasse, kuid nüüdseks on ta siin töötanud juba 40 aastat: 
lisaks lastearsti ametile Lihula Haigla lasteosakonnas ja 
polikliinikus on ta töötanud kiirabis ning perearstina.

Eva on tütre ema ja kahe lapselapse vanaema, kes on 
koorilaulu ja  laulupidudeusku.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?”

Olen püüdnud  jõudumööda osaleda  kogukonna  
tegemistes varemgi, kuuludes kahel korral  koha- 
likku volikokku (ja kaks ei jäänud kolmandata). Nii 
püüan seegi kord jõudumööda kaasa rääkida-mõelda 
mulle südamelähedastel teemadel, milleks on lapsed,  
tervishoid ja sotsiaalküsimused.

S ündinud 31. augustil 1984 Koongas. Oma hari-
dusteed alustas ta Koonga Põhikoolist, kust see-

järel suundus Pärnu-Jaagupi Keskkooli. 2003. aastal 
omandas ta Tallinna Üksik-Päästekomapaniis tuletõr-
juja ja päästja meeskonnavanema kutse. Lisaks omab 
Vallo mäetehniku ning rahvusvahelise veose vedaja 
kutset. Hetkel on tal pooleli õpingud Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna kaugõppes.

Viimased 13,5 aastat juhib Vallo Kappak ettevõtet 
ValiceCar OÜ, mis tegeleb transpordi ja maaparan-
dusega. Aastatel 2013–2017 oli ta Koonga Vallavolikogu 
esimees, mullu oktoobris valiti ta Lääneranna Valla- 
volikogu aseesimeheks.

Vallo on abielus ja 3 lapse isa.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?”

Valla juhtimist on kõrvalt lihtne kritiseerida, mina tahan 
aga endale ja teistele tõestada, et saab ka paremini. 
Nutikaid lahendusi kasutades tuleb ja saab ära teha 
palju asju. Maal elamine on luksus ja seepärast sei-
sangi selle eest, et me kõik saaksime oma kodudesse 
puhta jala ja terve autoga. Samuti püüan hoolitseda, 
et meie noored talendid kaduma ei läheks ja Lääne- 
rannas pakutaks senisest veelgi mitmekesisemaid 
huvitegevuse võimalusi.

VALITSUS

A lates 01.03.2018 on Keskkonnaameti metsaosa-
konna metsanduse spetsialistide tööpiirkond 

Lääneranna vallas jaotatud alljärgnevalt: 

 » Pille Kaisel endise Lihula ja Hanila valla alal – vas-
tuvõtt Keskkonnaameti kontoris Penijõe mõisas 
esmaspäeviti kell 9–12, telefon 504 9584, pille.kaisel@
keskkonnaamet.ee

 » Mihkel Luige endise Varbla ja Koonga valla alal 
– vastuvõtt Keskkonnaameti Pärnu kontoris teisi- 
päeviti kell 9–12, telefon 503 0814, mihkel.luige@ 
keskkonnaamet.ee

K eskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 24. 
novembri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1161 on 

algatatud Vabariigi Valitsuse määruse “Nehatu loodus-
kaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetlus. Kaitseala 
kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkon-
naamet.

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga 
on võimalik tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel  
www.keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning 
kutsub aktiivselt osalema avalikustatava määruse 
menetluses. Määruse eelnõu avalik arutelu toimub 
Kõmsi Rahvamajas (aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi küla) 
16. aprillil 2018 kell 15.00, kus tutvustatakse laekunud 
küsimusi ja ettepanekuid ning eelnõu viimast seisu.

Keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse 
spetsialistide tööpiirkond Lääneranna vallas

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

TEATED

Vallo Kappak
Lääneranna valimisliit

Eva Kääramees
Lääneranna Valimisliit

Foto: Olev Mihkelmaa

Foto: Laura Toomesoo
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A prillis saavad metsaomanikud küsida hüvitist 
looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva 

tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku 
alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projektee- 
ritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 
2000 ala.

Natura hüvitist saab küsida vaid elektrooniliselt ning 
taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos 
paroolidega või mobiil-ID-d. Metsaomanikel tasub juba 
praegu veenduda, et elektroonilised autentimisvahendid 
oleksid töökorras.

Taotluse saab Erametsakeskusele esitada 4.–23. aprillini 
e-PRIA portaalis, kus taotlus eeltäidetakse automaat-

selt metsaomanikule kuuluvate toetusõiguslike aladega. 
Omanik saab vajadusel korrigeerida pindala ja lisada 
juurde metsaalasid.

Metsatoetuste taotlemisel saab abi küsida kohalikest 
metsaühistutest või Erametsakeskusest, infot hüvitise 
tingimuste kohta saab ka märtsis ja aprillis toimuvatel 
infopäevadel.

Kogu info Natura hüvitise ja infopäevade kohta leiab 
erametsaportaalist www.eramets.ee/natura

Pärnumaal tegutsevate metsaühistute kontaktid:  
www.eramets.ee/parnumaa-metsauhistud 

V arbla Vallavolikogu algatas 15.12.2008 otsusega 
nr 29 “Pärlselja laager kinnistu detailplanee-

ringu algatamine” Matsi külas asuva Pärlselja kinnistu 
detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk oli maa 
sihtotstarbe muutmine maatulundusmaaks, ärimaaks 
ja elamumaaks. Planeeringu koostamisest huvitatud 
isiku taotluse alusel lõpetas Lääneranna Vallavolikogu 
15.02.2018 otsusega nr 39 Pärlselja kinnistu detailplanee-
ringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla Valla-
volikogu 15.12.2008 otsuse nr 29.

Varbla Vallavolikogu algatas 25.05.2011 otsusega nr 20 
“Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu algatamine” 
Mereäärse külas asuva Kraavinurga kinnistu detail-

planeeringu. Detailplaneeringu eesmärk oli maatulun-
dusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ehitus- 
õiguse määramine. Planeeringu koostamisest huvitatud 
isiku taotluse alusel lõpetas Lääneranna Vallavolikogu 
15.02.2018 otsusega nr 40 Kraavinurga kinnistu detail-
planeeringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla 
Vallavolikogu 25.05.2011 otsuse nr 20.

Otsustega on võimalik tutvuda Lääneranna valla doku-
mendiregistris või Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama  
tn 1, Lihula linn).

Aadress: Jaama 1, Lihula 
Telefon: 472 4630 
E-post: vallavalitsus@laaneranna.ee 
Tööaeg: E–R 09.00–17.00, lõuna 13.00–13.30

Lääneranna Vallavalitsuse  
teeninduskeskused
Hanila teeninduskeskus 
Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla 
Telefon: 477 2243 
E-post: vallavalitsus@laaneranna.ee 
Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00 

Koonga teeninduskeskus 
Aadress: Valla, Koonga küla 
Telefon: 447 3741 
E-post: vallavalitsus@laaneranna.ee 
Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00 

Varbla teeninduskeskus 
Aadress: Vallamaja, Varbla küla 
Telefon: 449 6680, 449 6410 
E-post: vallavalitsus@laaneranna.ee 
Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00 

Teeninduskeskustes osutatavad teenused:
 » kodanike nõustamine kohaliku elu küsimustes või 

edasisuunamine pädeva ametniku juurde

 » avalduste ja taotluste vastuvõtmine, sealhulgas  
sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta, nõustamine  
sotsiaalküsimustes

 » rahvastikuregistri toimingud (sünni ja surma regist- 
reerimine, elukohateadete menetlemine, rahvasti-
kuregistri väljavõtete väljastamine)

 » Ehitusspetsialisti vastuvõtuaeg (kodanike vastu-
võtt toimub ainult eelregistreerimise alusel telefonil  
472 4630)

 ◦ Lihula vallamajas – igal kolmapäeval  
kell 9.30–12.30 

 ◦ Hanila teeninduskeskuses – igal esmaspäeval  
kell 9.30–12.30 

 ◦ Koonga teeninduskeskuses – iga kuu 1. ja 3. reedel 
kell 9.30–12.30 

 ◦ Varbla teeninduskeskuses – iga kuu 2. ja 4. reedel 
kell 9.30–12.30 

Looduskaitseliste piirangute eest makstakse hüvitist

Detailplaneeringute menetlemise lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsuse tööaeg

www.laanerannavald.ee
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Aprill

4.04 kell 17.00 Lihulas orienteerumiskolmapäe-
vak. Start avatud kella 19.00, finiš 20.00. Stardimaks 
3 €, SI-pulga rent 1 €. Alla 18-aastaste stardimaks  
0 €, SI-pulga rent tasuta. Kõigil päevakutel osalejatel 
võiks olla EOL-kood. Lisainfo http://uus.ok-okas.ee/

5.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas koguperefilm 
“Seltsimees laps”. Pilet 3 €

7.04 kell 11.00–14.00 Kõmsi Rahvamajas paberitöö 
koolitus-õpituba. Juhendab Gerly Lehtmets. Osalus-
tasu 10 €, kohtade arv piiratud

7.04 kell 13.00 Varbla Rahvamaja väikeses saalis 
Valtu Külateater “Anderaasuke” Küllike Veede 
komöödiaga “Ema läheb mehele”. Pilet 3 €

7.04 kell 16.00 Kõmsi Rahvamajas Valtu Külateater 
“Anderaasuke” Küllike Veede komöödiaga “Ema 
läheb mehele”. Pilet 3 €

11.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas märulipõne-
vik “Tomb Raider”. Pilet 3 €, alla 12 a mittesoovitatav

13.04 kell 9.30–11.00 Varbla Rahvamajas parkuu-
ritreening 11–26-aastastele. Juhendaja MTÜ Vaba-
dussport Värskast. Osalemiseks vajalik eelregistree- 
rimine hiljemalt 7. aprilliks tel 528 2621

13.04 kell 12.30–14.30 Varbla Rahvamajas parkuu-
ritreening 7–10-aastaste grupp. Juhendaja MTÜ 
Vabadussport Värskast. Osalemiseks vajalik eel- 
registreerimine hiljemalt 7. aprilliks tel 528 2621

14.04 kell 14.00 Metsküla Algkooli kokkutulek

14.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas kontsert 
“Maapealne paradiis”, esinevad Lenna Kuurmaa, Piret 
Krumm ja Liina Vahtrik, kes on kolm väga andekat 
ja hea huumorisoonega artisti ning keda ühendab 
armastus hea Eesti muusika vastu. Pilet 15/12 €, pile-
tid saadaval ka Piletimaailmas

15.04 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi konve-
rents “Lihula ja Läänemaa ajaloolised suurkujud”. 
Kavas mitmed ettekanded, konverentsi juhatab Mati 
Mandel. Järgneb Aleksander Vahteri mälestustahvli 
avamine Lihulas Tallinna mnt 64.

15.04 kell 14.00 Karuse Margareeta kirikus armu-
lauaga jumalateenistus

17.04 kell 9.00–10.00 Varbla Rahvamaja väikeses 
saalis doonoripäev  

17.04 kell 13.00 Varbla rahvamajas eakate kevad-
pidu. Külas Siiri Känd kontsertkavaga “Mis värvi on 
armastus”. Kohvilaud, Pilet 3 €. Registreerimine peole 
kuni 10. aprillini 528 2621

17.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas draamafilm 
“Portugal”. Pilet 3 €

20.04 kell 17.30 Lihula mõisamäel jüriööjooks. Lisa-
info Janar Sõber, 5567 4748

20.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Vana Baskini 
Teater etendusega “Öökuninganna”. Pilet 16/14 €, 
piletid saadaval ka Piletilevis

21.04 kell 14.00 Virtsu Kooli kokkutulek

23.04 kell 17.00 Kõmsi Rahvamaja jüripäevajooks. 
Marsruut Kõmsi–Ridase vabaõhuplats–Kõmsi, kor-
raldab rahvamaja spordi- ja vabaajaring

24.04 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas Austraalia 
auhinnatud muusik Kaurna Cronin oma bändiga. 
Pilet 6 €

26.04 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas Jan Uuspõld  
Rob Becker`i monoetenduses “Ürgmees”. Piletid  
13/15 €, piletid saadaval Piletilevis ja kohapeal

Mai

1.05 kell 12.00 Vatla Rahvamajas kevadkontsert. 
Esinevad Vatla naisansambel, Martna naisansambel, 
Kiitsharakate kandlemängijad

7.05 kell 15.00 Lõpe klubis Lihula Muusika- ja 
Kunstikooli õpilaste kontsert. Tasuta

3.05 kell 15.30–17.00 Varbla Rahvamajas parkuu-
ritreening 11–26-aastastele. Juhendaja MTÜ Vaba-
dussport Värskast. Osalemiseks vajalik eelregistree- 
rimine hiljemalt 21. aprilliks tel 528 2621

5.05 Paatsalu sadamas kalapüügivõistlus Paatsalu 
kala 2018. Rohkem infot www.paatsalu.ee, info@
paatsalu.ee või 513 8000

5.05 kell 11.00–12.30 Varbla Rahvamajas parkuu-
ritreening 11–26-aastastele. Juhendaja MTÜ Vaba-
dussport Värskast. Osalemiseks vajalik eelregistree- 
rimine hiljemalt 21. aprilliks tel 528 2621

11.05 kell 15.00 Varbla Rahvamaja väikeses saalis 
emadepäevakontsert. Esinevad Varbla kooli õpilased 
ja lasteaia mudilased

13.05 kell 10.00 Kõmsi Rahvamajas emadepäeva 
kevadlaat

19.05 Virtsu mõisa tõllakuuris muuseumiöö “Öös on 
pidu”

27.05 kell 9–15 Lihula mõisamäel kevadlaat

27.05 kell 12.00 Virtsu vasall-linnuse varemete 
juures pere-merepäev

Näitused

Varbla Raamatukogus on avatud näitus “100 raama-
tut ja käsikirja, mis seotud Varblaga”

Lihula Kultuurimajas on 7.–20. maini avatud Lääne-
ranna valla laste loomingu näitus

Lääneranna valla kultuurikava
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15.04 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi konverents 
“Lihula ja Läänemaa ajaloolised suurkujud”, millele 
järgneb Aleksander Vahteri mälestustahvli avamine 
Lihulas Tallinna mnt 64.

Ettekanded: 
 » “Läänemaalt Euroopa keskaega ja kaugemalegi: Karl 

Ristikivi elust ja loomingust” – esineb Janika Kron-
berg, kirjandusteadlane ja kriitik, Karl Ristikivi Seltsi 
juhatuse esimees

 » “Aeg ja valikud: Kristjan Palusalu vs. Johannes 
Kotkas” – esineb Enn Mainla, Eesti Spordimuuseumi 
juhtivteadur, pikaajaline direktor

 » “Viljar Ansko – Villu võitlused” – esineb Aksel Heide-
mann, Kaitseliidu Lääne Maleva pikaajaline pealik

 » “Aleksander Vahter – vähetuntud suurmees Lihulast” 
- esineb Mare Luuk, endine Eesti Raadio toimetaja ja 
diktor ning Eesti Akadeemilise Raamatukogu töötaja

K ollektiivide registreerumine 2019. aasta suvel 
toimuvale XXVII laulu- ja XX tantsupeole “Minu 

arm” on lõppenud. Kokku on end kirja pannud 2515 
kollektiivi, neist 10 Lääneranna vallast. 

Esmaste andmete põhjal pani end kirja 1182 koori ja 
orkestrit, 1221 rahvatantsu- ja võimlemisrühma ning 
112 rahvamuusika kollektiivi. XXVII laulupeoks hakkab 
valmistuma 368 segakoori. Samuti on osalemissoovist 
teada andnud üle 200 mudilaskoori ja lastekoori ning 
129 naiskoori. Teekonda laulupeole on alustanud ka 63  
puhkpilliorkestrit ning 30 sümfooniaorkestrit.

XX tantsupeol tuleb staadionimurule üks täiesti uus rüh-
maliik ehk pererühmad, millest igaühes tantsivad koos 
kaheksa täiskasvanut ja 16 last. Kokku pürgib tantsu-
peole 132 sellist pererühma. Täiskasvanute segarühmad 
said valida nelja kava vahel ning kokku on peoks val- 
mistumas ligikaudu 312 täiskasvanute segarühma. 
Noorte segarühmi valmistub peoks 112.

Laulu- ja tantsupeo kõrval on oma koha leidnud ka rah-
vamuusikapidu, kuhu sel korral registreerus 112 kollek-
tiivi.

Lääneranna vallast on tantsupeole registreerunud viis, 
laulupeole koos orkestriga neli ning rahvamuusikapeole 
üks kollektiiv.

XX Tantsupidu
Pererühm – 1 
Segarühm S3 – 1 
6.–8. klassi segarühmad – 1 
Naisrühm N2 – 2 

Rahvamuusikapidu
Viiulid – 1

XXVII Laulupidu
Naiskoor – 1 
Valikmudilaskoor – 1 
Valiklastekoor – 1 
Puhkpilliorkester – 1

Esmaste andmete põhjal ei saa veel teha lõplikke järel-
dusi peol osalejate arvu kohta. Küll aga on registreeri-
misandmed oluline alus järgnevate otsuste ning õppe-
protsessi sujuvaks ja targaks korraldamiseks. “Ees ootab 
poolteist aastat põnevat õppimist ja harjutamist, et anda 
juhtmõttele “Minu arm” oma isiklik tähendus,” ütleb Eesti 
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Aet Maatee.

Ajalooklubi konverentsi kava

Lääneranna vallast registreerus laulu- ja tantsupeole 
10 kollektiivi

Foto: Olev Mihkelmaa
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L ihulas Tallinna mnt 25 hoone teisel korrusel asub 
Lihula Muusika- ja Kunstikool. Muusikakool alus-

tas Lihulas tegevust 1986. aasta sügisel, 1991. aastal 
loodi juurde kunstiosakond, misjärel võeti kooli uue 
nimena kasutusele Lihula Muusika- ja Kunstikool. 
Lääneranna valla huvihariduskoolis käib end tänavu 
täiendamas 96 muusika- ja kunstihuvilist – nii noori 
kui ka täiskasvanuid.

Muusikakoolis on võimalik õppida praktili-
selt kõiki klassikalisi pille
Praegu on õpilased valinud õppimiseks järgmised instru-
mendid: klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, 
tromboon, löökpillid, viiul, tšello, kontrabass, klaver, 
akordion ja kitarr. Mitmed silmapaistvamad õpilased on 
võtnud õpingutes lisa-aastaid või on koolis teisel ringil.

 » Klaverit õppida soovijad teadku, et nende pill on fun-
damentaalne instrument kõikide teiste muusikaliste 
tegevuste juures, olgu siis solisti saatmisel, (koori)
laulude õppimisel-õpetamisel või ka komponeerides 
sobivate viisi- ja harmooniakäänakute otsimisel. 
Loomulikult on klaver ka kõige populaarsem pill 
kogu maailmas.

 » Akordioni õppijatel on tegelikult korraga käes lausa 
kolm pilli – parema käe all klahvid või nupud viisi 
mängimiseks ja vasaku käe all bass koos saatega. Nii 
võib osav akordionist soovi korral üksi kujundada 
kogu rahvatantsupeo. Kuid akordion on ka väga tõsi-
selt võetav klassikapill, mis mitte millegi poolest ei 
jää alla klaverile või orelile.

 » Põhimõtteliselt sama saab öelda ka kitarri kohta – 
kui põhitehnikad selged, võib edaspidi keskenduda 
nii klassikale kui ka rütmimuusikale. Paljud kitarri- 
õpilased teevadki võimalusel nii, et õpivad alguses 
klassikat ja tulevad hiljem kooli tagasi rütmimuusikat 
õppima. Sest bändi teha on lahe!

 » Keelpillide õppijate jaoks on seni kõige silmapaistvam 
tegevus kohalikus ajaloos olnud seotud rahvaliku 
muusika ansambli Pillilugu tegutsemisega, osa on 
võetud mitmest laulupeost ja neil heas mõttes silma 
jäädud. Kuid üha rohkem keelpilliõpilasi on hakanud 
osalema ka erinevates noorte sümfooniaorkestrite 
projektides. Sümfooniaorkestrid ongi praeguses kul-
tuuripildis kõige suurema arenguperspektiiviga, ja 
juba seepärast tasub keelpillide õppimisele mõelda.

 » Puhkpillide ja löökpillide õpe Lihulas on selles mõttes 
kõige praktilisem, et annab võimaluse tegeleda koolis 
õpitud pillide aktiivse mängimisega kogu ülejäänud 
elu, olgu siis siin või mujal. On ju puhkpilliorkestrid 
kõige populaarsem orkestriliik kogu Eestis. Seetõttu 
on ka puhkpilliosakonna õppesüsteem üles ehitatud 

koostegutsemisele ja erinevatele praktikatele, võima-
likult palju käiakse väljastpoolt pakutavatel koolitus-
tel ja osaletakse erinevatel konkurssidel-festivalidel. 
Lisaks saavad õpilased põhiteadmised sellest, kuidas 
juhendada pilliõpet.

Loomulikult täituvad kõik unistused ainult siis, kui pee-
takse hoolega meeles, et pillide õppimine nõuab aas-
tatepikkust püsivust ja pühendumist ning eelkõige tööd 
iseendaga. 

Mati Põdra, Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpetaja

Kunstikoolis saavad selgeks nii maalimine 
kui ka kunstiajalugu
Kunstikooli põhiosakonna õpilased käivad tundides 4 
päeva nädalas ja nädal koosneb joonistamise, maalimise, 
kompositsiooni, vormiõpetuse ja kunstiajaloo tundidest. 
Kunstikoolis kodune harjutamine kohustuslik pole, 
kuid muidugi igati soovitatav ja kasulik. Kooliaasta sees 
püütakse ette võtta mõned õppekäigud mõnd kunstinäi-
tust vaatama ning suviti ootab õpilasi kunstilaager.

Kui sellise koormusega 5 kooliaastat käidud ja selle lõpus 
veel mahukas lõputöö tehtud, saab kooli lõputunnis-
tuse ning au ja uhkuse lõpuaktusel. Kui jõud vahepeal 
raugema kipub, teised hobid peale tulevad vm, ei pea 
kohe kooli pooleli jätma, saab minna üle vaba õppeka-
vaga klassi, kus koormust vähem. Vabaklassi rühmad 
on ette nähtud ka noorematele õpilastele, seal on 2 
õppepäeva nädalas, ühel päeval tasapinnalised tegemi-
sed (maalimine või joonistamine) ja teine päev ruumiliste 
tegevuste jaoks.

Veel tegutseb meil juba aastaid igal esmaspäeval 
täiskasvanute maaliring, kus on koos nii staažikad maa-
lijad kui ka inimesed, kes alles katsetavad sellise uue 
hobiga.

Vabaklassid ja maaliring on kohad, kuhu saab alati soovi-
jaid juurde võtta. Põhiosakonnas on kindel õppekava, 
arvestused, hinded ja tunnistused, sellega õppeprotsessi 
keskel liituda ei saa. 

Lihula Muusika- ja Kunstikoolis saavad selgeks 
nii pillimäng kui ka maalimine
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J.Simsoni fototrükk Pärnus 1939
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Põhiosakondadesse võetakse uusi õpilasi vastu igal 
sügisel, kunsti ootame õppima vähemalt 10-aastaseid 
ja muusikat vähemalt 7-aastaseid lapsi. Kes on palju 
vanemad või sutsu nooremad, on oodatud vabaklas-
sidesse.

Alates 2017. aasta sügisest tegeleme ka droonidega ja 
loodame kunagi jõuda selleni, et kunstiosakonnas ka 
aerofotograafiaga tegeleda saab. Hetkel on ka drooni- 
ringi veel igas vanuses huvilised oodatud.

Piia Saak, Lihula Muusika- ja Kunstikooli direktor

Huvihariduse ja huvitegevuse 
toetuse abil soetatud helistuudio 
-tehnika

M ullu detsembris sai Lihula Muusika- ja Kunsti- 
kool helistuudio jaoks tarviliku helitehnika, 

mis soetati KOV-ile antud huvihariduse ja huvitege-
vuse toetuse abil.

“Salvestamine on üks väga hea leiutis ning muusika- ja 
kunstikoolis saab seda mitmel moel kasutada nii õppe-
protsessi osana kui ka eraldi töövahendina,” selgitab 
Piia Saak, “Muusikaõpilastel on hea enda esinemist kuu-
lata, seda analüüsida ja sealt saadud teadmiste toel oma 
õpingutega edasi minna.”

Helisalvestusi kasutatakse sageli ka muusikakonkurs-
side eelvoorudes: tihtipeale otsustatakse konkursil teise 
vooru pääseja eelnevalt saadetud helisalvestuse põhjal 
ning siin võib hea kvaliteediga võimekas tehnika olla 
juba pool võitu.

“Kunstikoolis oleme teinud nii anima- kui ka mängu-
filme, mille helilise tausta või dialoogide selgus määra-
vad suuresti kogu filmi kvaliteedi. Soetatud tehnika üle 
oleme saanud juba rõõmustada õpetaja Mati Põdra juube-
likontserdi jäädvustamisel, aga ka muusikaõpilastega 
proovivõtete tegemisel,” selgitas Piia Saak. “Kui kohalikus 
kogukonnas tekib idee, mis vajab head salvestustehnikat, 
võib alati ka meie poole pöörduda. On tore, kui soetatud 
vahenditest on laiemalt kasu.”

Kullakarva hõbe: Lihula Muuska- 
ja Kunstikooli puhkpilliorkester 
saavutas konkursil hõbediplomi
11. märtsil tegid Lihula noored muusikud taas killukese 
ajalugu. Esimest korda võeti osa Eesti Puhkpillimuusika 
Ühingu korraldatavast orkestrite konkursist, millel 
on rahvusvahelised hindajad ning sellel korral oli ka 
rahvusvaheline osavõtt. Preemiaks saadi hõbediplom 
kõige napima 1,7 punkti kaugusel kulddiplomi piirist.

Lihula Muusika- ja Kunstikooli puhkpilliorkestri diri-
gent Mati Põdra märkis, et kui uskuda saalis viibinud 
publikut, oli vähemalt päeva esimese poole esinejatest 
(kaheksa orkestrit A- ja B-kategooriast) Lihula esitus 
heas mõttes kõige silmapaistvam. “Mängiti Muusikat 
suure algustähega, ja tänutäheks tulid päeva pikimad 
aplausid,” lausus ta.

Nii kullalähedase tulemuse üle pole iseenesest ju 
vähimatki põhjust nuriseda. Suure saali akustika oli 
pillimängijatele pisut harjumatu, aga tingimused olid 
selles mõttes kõigile võrdsed, et lavaproovi ei antud 
kellelegi. Osavõtt mõnest eelmisest konkursist või  
Estonia kontserdisaalis esinemise kogemus on muidu-
gi siinkohal pisikeseks eeliseks. Meil seda kuskilt võtta 
polnud. Sellest tundub täiesti piisavat vastuseks küsi-
musele, kuhu see kuld ikkagi jäi.

Mati Põdra,  Lihula Muusika- ja Kunstikooli  
puhkpilliorkestri dirigent

F
o

to
: J

aa
k

 K
as

te
p

õ
ld

Fotod: Kristina Kukk

F
o

to
d

: K
ri

st
in

a 
K

u
k

k



10 L Ä Ä N E R A N N A  V A L L A  T E A T A J A  /  N r  4  /  M Ä R T S  2 0 1 8 ELU 365

2017. aasta aprillist on 
Lääne-Eesti koostöögrupis 
(endised Varbla, Koonga, 
Audru ja Tõstamaa vald) 
toimunud Eesti Noor-
sootöö Keskuse elluvii-
dava ja Euroopa Sotsiaal-
fondi kaasrahastatud 
programmi „Tõrjutusriskis 
noorte kaasamine ja noorte 
tööhõivevalmiduse paran-
damine” raames erinevaid 
tegevusi.

Meistrite õpitoad
Meistrite õpitoad on üri-
tustesari, kus kogukonna 
tegijad õpetavad noortele 
eluks vajalikke teadmisi ja 
oskusi, misläbi aidatakse 
kaasa noorema ja vanema 
põlvkonna sidususe loomi-
sele.

Varbla Rahvamajas toimus 
jaanuaris toitumisharju-
muste loeng, veebruaris 
esmaabiõpituba, märtsis 

õpiti nutitelefoniga professionaalseid pilte tegema, april-
lis külastati Tõstamaal tegutsevat Anu Pagarit, kes näitas 
pagari töövahendeid, rääkis väikeettevõtja raskustest ja 
rõõmudest ning jagas küpsetamisnäpunäiteid. 

Koongas õpiti jaanuaris valmistama huulepalsamit,  
veebruaris jumestamist, märtsis praktiseeriti viljapuude 
lõikamist päris õunapuuaias. Aprillis on plaan selgeks 
saada drooni kasutamine ning mais jäätise tegemine.

Kännult käbile üritustesari
Märtsis startisid esimest korda kännult käbile üritused, 
kus noortel oli võimalik kohtuda kultuuri, traditsioone 
või ameteid tutvustavate inimestega ning nendega koos 
õppida töövõtteid ja saada uusi teadmisi, oskusi ja koge-
musi. 

Nii toimusid märtsis Varblas puidule maalimise õppepäev 
Moostuudioga ning Koongas noorte kohtumine kohaliku 
mesinikuga. 

Kokandusringid
Programmist rahastatakse ka noorte kokandusringe, mis 
toimuvad kaks korda kuus Varblas, korra kuus Koonga 
ja Lõpe koolis. 

Sel aastal on Varbla kokandusringis valmistatud 
beseerulli, tõelist Ameerika grillburgerit, karamellkis-
selli, võileivatorti, kartuli-muna hommikumuffineid, sin-
gi-munamuffineid, pelmeenisuppi, lehttaignaõunaroose 
ja palju muud. 

Koonga noored on aga teinud käsitööpastat ja sellest 
sooja toitu, küpsetanud Ameerika õunakooki, valmista-

nud makaronisalatit, ahjuõunu, täidetud pannkooke ja 
Kass Arturi kooki. 

Toidud valivad noored ise oma maitse järgi. Kokandus-
ringide väljundiks on noortekohviku pidamine erineva-
tel üritustel. Näiteks oldi kohvikuga väljas eelmise aasta 
lõpus Chalice’i kontsertil Bachi Muusikalaudas Audrus 
ning 17. märtsil Koonga koolimajas toimunud spordiüri-
tusel XLII Koonga mängud.

Jõusaali varustuse täiendamine ning nuti-
vaba suvekool
Lisaks täiendati programmi raames Varbla rahvamajas 
asuva jõusaali varustust ning soetati erinevaid väikeva-
hendeid: spinninguratas, seljalihaste pink, kang ja kettad, 
raskuskott, TRX paelad, step-laud. 

Juhendatud treeningud on toimunud vaid kuus korra, 
kuna noored soovivad omal käel jõusaali kasutada. Tänu 
uutele vahenditele on hakatud jõusaali märgatavalt 
rohkem kasutama. Projekti rahade toel on uuenenud ka 
Varbla Rahvamaja noortetuba, mida kasutatakse samuti 
väga aktiivselt.

Suvel toimub noortele Tõstamaa mõisas kolmepäevane 
nutivaba suvekool, millega soovitakse suurendada 
piirkonna noorte omavahelise koostöövõrgustiku aren-
damist ja suhtluse soodustamist. Kolm päeva on tihedalt 
sisustatud ning täis uusi tutvusi. Suvekooli täpsem info 
avaldatakse aprillis.

ESF programm – mis võimalusi see loob?
Anna Palusalu 
Lääneranna valla planeeringuspetsialist

Anneli Lobjakas 
Varbla Rahvamaja juhataja

Annika Urbel 
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist
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N aiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi 
koondav organisatsioon, mis annab oma panuse 

riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse, osaledes Kaitse- 
liidu ülesannete täitmisel, kodanike harimisel ning  
isamaaliste traditsioonide hoidmisel. 

Esimesed Naiskodukaitse osakonnad tekkisid 1925. aastal 
Haapsalus, Emmastes ja Ristil. 2. mail 1925 organiseeriti 
Haapsalus Lääne malevkonna juures esimene naisko-
dukaitse jaoskond. Naiskodukaitse Lääne ringkond, mis 
tänavu tähistab 90. aastapäeva, asutati 25. märtsil 1928 
ning taasasutati 29. novembril 1996. 

Naiskodukaitse Lääne ringkond jaguneb viieks jaoskon-
naks. Hiiumaa, Haapsalu, Risti, Lõuna-Läänemaa ja 
Lääne-Nigula jaoskonnas on kokku 200 tegev-, 4 toetaja- 
ning 1 noorliige. Meil, Lõuna-Läänemaa jaoskonnas, mis 
loodi septembris 2014, on hetkel 25 tegev-, 1 noor- ja 1 
toetajaliige.

Mitmekülgne riigikaitseline ja ühiskondlik 
tegevus
Juhan Liiv on öelnud, et kes ei mäleta minevikku, see 
elab tulevikuta. Et meie tulevikuta ei elaks, oleme neli 
aastat tegelenud aktiivselt oma piirkonna ajaloo uurimi-
sega. Meie tublid liikmed Kaja Lotman ja Kersti Täht on 
leidnud palju põnevaid materjale endiste Lõuna-Lääne-
maa alal olevate Lihula, Kirbla, Massu, Virtsu jaoskonna  
kohta. Eelmise aasta novembris toimus Kaja eestvedami-
sel Lihula mõisas naiskodukaitse ajaloopäev. Osalejad 
said teada palju uut ja põnevat jaoskondade kohta, mis 
loodi 90 aastat tagasi. Kuid tööd on veel palju. Kahjuks 

on paljud dokumendid hävinenud ja inimesi, kes sellest 
ajast midagi mäletaks, väga väheks jäänud ning seetõttu 
on infot leida väga keeruline.

Lisaks ajaloouurimisele tegeleme aktiivselt naiskodu-
kaitsja 8 ametiga: formeerimine, meditsiin, toitlustus, 
side ja staap, noortejuhid, avalikud suhted, sport ning 
kultuur. Kõik ei pea kõigega korraga tegelema, vaid 
igaüks valib omale ühe kindla eriala, kus ta end soovib 
põhjalikumalt täiendada.

Teeme koostööd Kaitseliidu ning Kodutütarde ja 
Noorkotkastega. Näiteks oleme toitlustanud Kaitseliidu 
õppust Orkaan ning paar aastat tagasi Lihulas toimunud 
maakaitsepäeva, kus meie tubli liige Eda Aavik aitas rah-
vale suppi keeta. Noored on aidanud meil igal kevadel 
kampaania “Anname au!” ajal Lihulas sinililli müüa.

Pille Kaiseli eestvedamisel teeme aktiivselt sporti.  
Jaanuaris toimusid Risti spordihoones Lääne ringkonna 
jaoskondade vahelised olümpiamängud. Võistlesime nii 
“laskesuusatamises” kui panime proovile oma oskused 
ja teadmised militaarvaldkonnas. Viie jaoskonna seast 
saime II koha. 

Eespool on loetletud ainult mõned üksikud üritused, kus 
me oleme osalenud. Nelja aasta jooksul oleme jõudnud 
väga palju ise korraldada ja osaleda teiste korraldatud 
üritustel. Oleme võtnud osa peaaegu kõigist Lääne ring-
konna üritustest.

Kindlasti teeme koostööd kogu Kaitseliiduga ning meie 
ettevalmistus ongi vajalik selleks, et oma kogukonda 
aidata ja toetada.

Vardo Kappak ja Margus Umal said Pääste-
teenistuse medali
20. veebruaril toimunud pidulikul aastapäevaüritusel 
andsid siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti pea-
direktor Kuno Tammearu tunnustusena üle pääste-
teenistuse aumärgid Päästeameti teenistujatele ja 
koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutus- 
kultuuri edendamisel.

Suure panuse eest päästeala arengusse tunnustati Pääste-
teenistuse medaliga teiste seas Lääneranna vallast pärit 
Lääne päästekeskuse Pärnu-Jaagupi päästekomando 
meeskonnavanemat Vardo Kappakut ja Lääne pääste-
keskuse Lihula päästekomando meeskonnavanemat 
Margus Umalat.

“Iga organisatsiooni suurim väärtus ja olulisim vara on 
tema töötajad. Mul on hea meel, et Päästeameti ridades 
on nii palju missioonitundega inimesi, kes iga päev Eesti 
ohutumaks muutmisele kaasa aitavad ja on teistele oma 
tegemistega eeskujuks,” sõnas Päästeameti peadirektor 
Kuno Tammearu. “Minu suur austus ja lugupidamine 
nendele inimestele.”

Karmen Rauda ja Evelin 
Engel-Leppa tunnustati 
politsei teenistus- 
ristidega
26. veebruaril toimus 
Pärnus pidulik aktus, kus 
Lääne prefektuuri politseini-
kele anti Eesti 100. aastapäeva 
puhul üle siseministeeriumi 
tänukirjad, politsei teenistus- 
ristid pikaajalise teenistuse eest ja 24. 
veebruaril ülendatud politseiametnike 
teenistusastme tunnused. Kaks teenete- 
ristide saajat on seotud Lääneranna vallaga.

Prefekt Kaido Kõplas soovis tervituskõnes kõi-
gile ilusat juubeliaastat ja sõnas, et käesolev aasta 
on kindlasti märgiline, sest ka politsei loomisest möödub 

Naised nagu naised ikka, lihtsalt naiskodukaitsjad

Tänukirjade sadu Lääneranna piirkonda

Triin Leever  
Naiskodukaitse Lääne ringkonna Lõuna-Läänemaa jaoskonna esinaine
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tänavu novembris 100 aastat. Kõplas rõhutas ühise tegut-
semise ja koostöö edasiviivat jõudu ning ütles, et Lääne 
regioonis toimuv politsei, pääste, Kaitseliidu ja kohalike 
omavalitsuste koostöö on eeskujuks paljudele. “Ainult 
koos oleme tugevad ja siin ei pea ma silmas pelgalt polit-
sei ridu, vaid eelkõige regioone tervikuna. Kohalikud 
omavalitsused, politsei, pääste, kiirabi, Kaitseliit, erasek-
tor – kõiki kaasates ja kuulates sünnivad parimad mõtted 
ja lahendused meie inimeste jaoks,” rääkis Kõplas.

Politsei teenistusristi 10-aastase teenistuse eest Eesti 
politseis pälvis teiste seas Lääneranna valla uus noor-
soopolitseinik Karmen Raud.

Politsei teenistusristi 20-aastase teenistuse eest Eesti 
politseis pälvis Lääneranna vallast pärit Lääne prefek- 
tuuri Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi väärteo- 
menetleja Evelin Engel-Lepp.

Lihulaga tihedalt seotud helilooja Paul Särel 
võitis kaks riiklikku marsikonkurssi
Eesti Heliloojate Liit koostöös Port Artur Grupiga ja 
Kaitseväega kuulutasid marsside leidmiseks välja 
eraldi konkursid erinevate žüriidega. Juhuslikult võitis 
mõlemad konkursid avalikkuse jaoks senitundmatu 
helilooja Paul Särel.

24. veebruaril toimusid kahe vabariigile kingitud marsi 
esmaettekanded – Eesti Kaitseväe rivimarss kanti ette 
100. aastapäeva paraadil Vabaduse väljakul ning EV100 
piduliku marsi esmaettekanne toimus Estonia kontser-
disaalis ERSO pidulikul kontserdil “Eesti Vabariik 100”.

Paul Säreli jaoks on tegemist uskumatute sündmustega 
ning enda sõnul vajab ta aega toibumiseks. “Tänan kogu 
südamest rahvusvahelist žüriid, kes mind usaldas ja nii 
kõrgelt tunnustas,” sõnas võitja.

Paul Särel on sündinud ennesõjaaegses Narvas, kuhu 
tema isapoolsed vanavanemad kolisid tööotsinguil 1898. 
aastal Saaremaalt. Sõda paiskas ta pere Lääne-Eestisse 
sugulaste juurde. 1956. aastal lõpetas Paul Lihula Kesk-
kooli. Enne ja pärast sõjaväge töötas ta Lihula Kultuuri-
majas ringi- ja kunstilise juhina, hiljem Lihula KEK-is 
töödejuhataja.

Töötukassa tunnustas 
2017. aasta parimaid 
koostööpartnereid
Töötukassa tunnustas juba 
kuuendat korda tööandjaid 
ja koostööpartnereid, kellega 
on tehtud tõhusat koostööd 
inimeste tööle aitamisel. 
Läänemaa aasta tööandja 2017 
tiitli pälvis SA Lõuna-Lääne-
maa Tervishoiu ja Sotsiaal-
hoolekande Keskus.

“Tööandjana on sihtasutus 
Lõuna-Läänemaa Tervishoiu 

ja Sotsiaalhoolekande Keskus väga koostööaldis ja uuen-
dusmeelne. Asutus on töötukassa toel panustanud küm-
mekonna inimese väljaõppesse ning pakkunud tööd 
mitmele pikaajalisele töötule, samuti vähenenud töövõi-
mega inimestele.

Lõuna-Läänemaad iseloomustab tööandjate nappus ning 
ka see, et 40% meie klientidest on pikaajalised töötud. 
Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande 
Keskus on üks sellistest tööandjatest, kes eelistab tööd 
pakkuda oma piirkonna inimestele. Märkimisväärne on, 
kuidas tööandja oskab leida võimalusi, et töötaja tema 
juures püsima jääks, olla mõistev ja lahendusi pakkuda. 
Asutus oli piirkonna üks esimestest, kes oskas märgata 
ja kaasata töötukassa ESF karjäärinõustajat, et seeläbi 
toetada töötajate motivatsiooni, soovi ja tahet enese- 
arenguks ning ikka seda, et töö oleks jätkuvalt nauditav,” 
seisis tunnustuse esildises.

Madis Veltmani foto valiti 2017 aasta pari-
maks spordifotoks
2. märtsil selgusid möödunud aasta parimad pressi- 
fotod. Parimaks spordifotoks valiti Lääneranna vallast 
pärit Madis Veltmani foto Kelly Sildarust ja tema isast.

Eesti Pressifotograafide Liidu (EPFL), Eesti Ajalehede 
Liidu (EALL) žürii, koostöös Canoni ja Overall Pro 
Shopiga, valis ligi 700 foto seast 2017. aasta aasta pres-
sifoto ning parima uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto.

Kokku laekus konkursile 667 tööd 51 autorilt. Fotod 
konkureerisid neljas erinevas kategoorias: uudis, olemus, 
sport ja portree. Kategooriate lõikes võitnud tööde hul-
gast valis žürii omakorda parima töö, mis pärjati tiitliga 
aasta pressifoto 2017.

Parim spordifoto 2017 autor on Madis Veltman.

Fotograafiaga olen tegelenud tõesti juba mõnda aega. 
2006. aastal ostsin endale esimese peegelkaamera ja 
hakkasin põhiliselt Matsalu kandis loodust pildistama.

Aasta spordifoto nominatsiooni saamine oli minu jaoks 
juba suur üllatus.

Konkursile pilte saates valisin kõigepealt 10 enda ar-
vates parimat pilti välja (nii spordi, olemuse kui ka 
uudisloo kategoorias). Seejärel valisin nende 10 seast 
omakorda 6 parimat, mille siis lõpuks ära saatsin. 
See konkreetne pilt oleks ka peaaegu sellest viimas-
est valikust välja jäänud, kuna tehniliselt ei tundunud 
see minu jaoks just kõige õnnestunum tabamus. Aga 
läks hoopis sedapidi, et žüriile ilmselt meeldis taust-
alugu (mida enamuse spordifotode juurest ei leia). 
Aga emotsioonidest – jah, siiras üllatus ja rõõm.
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Spordiuudised

SPORT

JALGPALL
17. veebruaril toimus Lihula Gümnaasiumi spordi-
hoones järjekorras kümnes Taebla Auto karikaturniir, 
kus osales ligi 200 noort jalgpallurit 20 võistkonnast ja 
8 klubist. 

Käesoleval aastal selgitati parimad välja koguni neljas 
vanusegrupis: 2005., 2006., 2007. ja 2009. aastal sündi-
nud poiste hulgas. Osalema tulid kaheksa klubi mängi-
jad: Lõuna-Läänemaa JK, Läänemaa JK, JK Kratid, Pärnu 
JK Kalev, Pärnu JK Vaprus, FC Paide, Keila JK ja Saku 
Sportingunoored jalgpallurid. 

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi eri koosseisuga võist-
konnad saavutasid kuus medalikohta: 1 kuld, 1 hõbe ja 
4 pronksi. LLJK eest võistlesid: Aleks Tüür, Ats Kaasik, 
Charli Takk, Eenok Arpiainen, Eric Reisel, Geron Noor, 
Henry Kurmin, Herman Reinmaa, Jass-Jasper Jõgi, 
Kaarel Mänd, Kaur Alanurm, Keiro Ristikivi, Ken- 
Indrek Klimpuš, Kenneth Lomp, Kert-Kristjan Peet, 
Kevin Leemets, Meriel Vahur, Mihkel Sibul, Paul Lomp, 
Raiko Kanter, Raiko Tšorni, Ralf Pindis, Sander Arula, 
Stefan-Lauri Mölder, Taavi Tiidussalu ja Timmo Kaasik.

22. veebruaril toimusid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis 
Pärnu maakoolide saalijalgpalli võistlused 1.–3. klasside 
segavõistkondadele. Võistlusel osales 67 õpilast üheksast 
võistkonnast. Lihula Gümnaasiumi meeskond koosseisus 
Kaarel Mänd, Charli Takk, Taavi Tiidussalu, Karl Rein-
maa, Kardo Saun, Raiko Tšorni, Henry Kurnim ja Eenok 
Arpiainen saavutas 4.–6. koha.

KERGEJÕUSTIK
27. veebruaril toimusid Lasnamäe Kergejõustikuhallis 
Tallinna lahtised kergejõustiku meistrivõistlused, kus 
osalesid ka kolm Lääneranna valla noort: Trinity Õis-
mets, Kerli Ristikivi ja Tambet Järve. Parima tulemuse 
tegi seekord Trinity Õismets, kes saavutas kuulitõukes III 
koha, 200 m jooksus oli neiu kaheksas ning kaugushüp-
pes viies. 

Kerli Ristikivi saavutas kaugushüppes neljanda ning 
200 m jooksus seitsmenda koha. Tambet Järve oli 1500 m 
jooksus kahteistkümnes.

2. märtsil toimusid Tartu Ülikooli spordihoones Eesti 
kõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja Tartu Ülikooli 2018. a 
lahtised sisemeistrivõistlused kergejõustikus, kus osales 
ka Lääneranna vallast pärit Kaspar Arusalu, kes saavutas 
meeste 60 m jooksus neljanda ning kaugushüppes I koha.

12. märtsil toimus Haapsalus Haapsalu KJK hüppe-
võistluste II etapp, kus kõrgushüppes võistles ka kolm 
Lääneranna valla noort. Keiro Ristikivi ja Joonas Vestli 
saavutasid poiste 2006–2007 vanuseklassis vastavalt 
III ja 4.–5. koha. Trinity Õismets, kes võistles tütarlaste 
2002–2003 vanuseklassis, saavutas tulemusega 1.40 
samuti III koha. 

KROSS
17. veebruaril toimus Pärnu lennuvälja motopargis tal-
vise kestvuskrossi Eesti karikavõistluste I etapp, kus 

osales ka Lääneranna vallast pärit noormees. Kõigest 
13-aastane Pärnu Motoclubi sõitja Aron Annerviek, kes 
võistles esimest korda, saavutas 85cc sooloklassis I koha.

LAUATENNIS
10. märtsil toimusid Haapsalu Spordikeskuses Lääne-
maa lauatennise meistrivõistlused, kus osalesid ka 
Eduard Broki hoolealused, kes tõid võimalikust viiest 
esikohast neli Lääneranna valda. Kokku osales võistlus-
tel 20 mees- ja 16 naislauatennisisti.

Kolmekordseks meistriks meeste üksikmängus tuli Aaro 
Õismets, samas kategoorias võistelnud Eduard Brok 
saavutas III koha. Naiste üksikmängus tuli meistriks 
Janely Vestli, Trinity Õismets saavutas samas kategoo-
rias 4. koha.

Naispaarismängu II koha võitsid Janely Vestli ja Triity 
Õismets. Meespaaride I koha võitsid Aaro Õismets ja 
Keiro Ristikivi, III koha saavutasid Allex Rummel ja 
Kaaro Saatmäe.

Segapaaris said finaalivõidu Trinity ja Aaro Õismets, III 
koha Janely Vestli ja Eduard Brok.

Eriauhinnad said vanuseklasside parimad Joonas Vestli, 
Keiro Ristikivi ja Allex Rummel.

MAADLUS
10. märtsil, Kristjan Palusalu 110. sünniaastapäeval osales 
Lääneranna valla noorsportlane Stefan-Lauri Mölder 
Soomes Hyvinkää linnas toimunud kreeka-rooma maad-
luse võistlustel. Ainsa Eesti klubi esindajana võistelnud 
RJK Leola kasvandik Stefan-Lauri Mölder, saavutas 
13-aastaste vanuseklassis ning kuni 50 kg kaalukate-
goorias I koha. Lisaks teenis noormees võistluse parima 
maadleja tiitli.

SUUSATAMINE
18. veebruaril toimus 45. Tartu Maraton, kus olid esinda-
tud ka Lääneranna valla sportlased. Meeli Laos saavu-
tas N35 vanuseklassis 18. koha, Pille Kaisel oli N45 
vanuseklassis 61. 

UISUTAMINE
25. veebruaril toimus Peipsi järvel Kalevipoja VII Uisu-
maraton, kus osales 223 inimest, nende seas ka kolm 
Lääneranna vallast.  

Paatsalus elava perekond Saatmäe pereisa, tütar ja poeg, 
osalesid uisumaratoni 9 km distantsil ning saavutasid 
oma võistlusklassides I koha. Jüri Saatmäe oli parim 
meeste seas, Kulla N14 ja Kaaro M18 vanuserühmas.

VIBUSPORT
15.–18. veebruarini toimusid Ungaris Budapestis Euroopa 
maastikuvibu meistrivõistlused siselaskmises, EIAC 
(European Indoor Archery Championship). Eestist oli 
kohale sõitnud 33 sportlast. Kokku osales 473 võistlejat 
70 vibu- ja vanuseklassis. 

Lääneranna valla elanik Aire Lauren saavutas naiste 
jahivibus 7. koha, tema abikaasa Aare Lauren meeste 
jahivibus 16. koha. 

15. veebruar – 15. märts
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Võistkondlikus vibustiilis jahivibu klassis saavutasid 
eesti mehed Jaan Rösler, Tõnis Viira ja Aare Lauren II 
koha. Eesti rahvusvõistkond tuli riikide arvestuses III 
kohale. Kokku tuli Eestisse 4 esi-, 3 teist- ja 7 kolmandat 
kohta.

10.–11. märtsil toimusid teist aastat järjest Lihula 
Gümnaasiumi Spordimajas Eesti Maastikuvibu Liidu  
meistri-võistlused siselaskmises. Võistlusi korraldas 
ja viis läbi spordiklubi Lääne Vibulaskjad. Kahel võist-
luspäeval osales 101 sportlast 45 vibu- ja vanuseklassis. 
Uuendati 12 Eesti siselaskmise rekordit. Naiste jahivibu 
klassis saavutas II koha Aire Lauren, tema abikaasa Aare 
Lauren oli meeste jahivibu klassis kolmas.

Fotode autorid: LLJK, Pille Saatmäe,  
Eduard Brok, Inkeri Mölder,  
Andri Annerviek

UUDISED

K odukant Läänemaa on alustanud koostöös Eesti 
Rahva Muuseumi, SA Haapsalu ja Läänemaa 

Muuseumid ning teiste väikemuuseumide ja seltsidega 
Läänemaa rahvarõivaraamatu koostamist.

Raamatus tuleb juttu Läänemaa 18.–20. sajandi I poole 
rahvarõivastest ja ehetest. Läänemaa rahvarõivarühma 
kuulub 13 kihelkonda (ERM): Noarootsi, Lääne-Nigula, 
Kullamaa, Mihkli, Varbla, Hanila, Karuse, Lihula, Kirbla, 
Ridala, Martna, Märjamaa ja Vigala. Viimastel aastatel 
toimunud valla- ja maakonnapiiride liitmisest ajenda-
tuna käsitleme ka Läänemaa administratiivse jaotuse 
muutumist aegade jooksul.

Raamatus soovime näidata Läänemaa rahvarõivaste ilu, 
rikkust, mitmekesisust ja muutumist sajandite jooksul. 

Ootame kõiki inimesi, kellel on kodus mõni ajaloo-
line Läänemaa rahvarõivaese, sellest teada andma 
2018. aasta mai lõpuks Larissa Mandelile aadressil  
larissa.mandel@gmail.com

Huvi pakub ja raamatu jaoks on vajalikud ka (kuni  
1945. a): fotod rahvarõivakandjatest; lood rõivaste kand-
misest, nende valmistamisest või käekäigust; seelikud või 
seelikukanga katked, särgid, meeste püksid, vööd, ehted, 
mütsid, üleriided, jalanõud jm. Kui endal kodus midagi 
alles jäänud ei ole, tasub sellest juttu teha naabriga või 
aastaid tagasi kaugele kolinud tuttavatega.

Koostame üheskoos ilusa ja sisuka raamatu!

Otsime ajaloolisi Läänemaa rahvarõivaid ja 
abilisi raamatu koostamiseks
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15. veebruaril võttis Lääneranna Vallavolikogu vastu 
Lääneranna vallas sotsiaalhoolekandelise abi andmise 
korra. Peamiselt muutusid valla poolt makstavate toe-
tuste summad. 

Sünnitoetus 
Sünnitoetuse suurus Lääneranna vallas on nüüdsest 
500 eurot, mis makstakse perele välja kahes osas. Peale 
sünni registreerimist väljamakstava toetuse suurus on 
350 eurot ning teine osa, 150 eurot, makstakse perele 
välja pärast lapse aastaseks saamist. Vallalt sünnitoetuse 
eraldamise eelduseks on, et vähemalt üks lapsevanem 
või eestkostja on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi 
olnud katkematult rahvastikuregistri järgi Lääneranna 
valla elanik ja sünni registreerimisel kantakse laps rah-
vastikuregistris Lääneranna valla elanikuks. Sünnitoe-
tuse II osa väljamakse eelduseks on, et lapse või vanema 
elukoht oleksid jätkuvalt Lääneranna vallas.  500-eurost 
sünnitoetust on õigus saada nendel peredel, kelle laps 
sündis Lääneranna vallas pärast 15. oktoobrit 2017.

Ranitsatoetus
Järgmise õppeaasta alguses makstakse kõigile Lääne-
ranna valla üldhariduskoolides kooliteed alustavatele 
õpilastele ranitsatoetust, mille suuruseks on 200 eurot. 
Toetuse saamise eelduseks on, et kooliteed alustava lapse 
ning vähemalt ühe tema vanema või eestkostja eluko-
haks oleks märgitud Lääneranna vald.

Põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetaja toetust 
makstakse neile õpilastele, kes on edukalt läbinud koo-
litee. Lääneranna vallas põhikooli kiituskirjaga lõpeta-
nud õpilasele makstakse toetust 50 eurot. Gümnaasiumi 
hõbemedaliga lõpetajale makstakse toetust 70 eurot 
ning kuldmedaliga lõpetanule 100 eurot. Hõbe- ja kuld- 
medaliga lõpetaja toetust makstakse ka siis, kui gümnaa-
sium asub väljaspool Lääneranna valda. 

Matusetoetus
Alates 2018, aastast hakkas riik läbi toetusfondi eraldama 
omavalitsustele vahendeid matusetoetuse maksmiseks. 
Lääneranna vallas vastuvõetud kord sätestab, et Lääne-
ranna vallas elanud isiku surma korral maksab valla- 
valitsus matmise korraldajale toetust 250 eurot. Oluline 
on meeles pidada, et antud toetuse juures on tähtaeg, toe-
tust on õigus saada, kui matusetoetuse avaldus esitatakse 
3 kuu jooksul pärast isiku surma registreerimist. 

 
Tsornobõli AEJ
Lääneranna vald jätkab toetuse maksmist Tšornobõli AEJ 
avarii tagajärgede likvideerimisel osalenud inimestele. 
Toetuse suuruseks on 30 eurot ühes kalendrikuus ehk 
360 eurot aastas. 

Eakate sünnipäevatoetus
Samuti jätkub eakate sünnipäevatoetuse maksmine 
eaka 80. ja 85. sünnipäeval ning alates 90. eluaastast igal 
sünnipäeval. Toetuse suuruseks on 50 eurot. Alates 100. 
sünnipäevast on toetuse suuruseks 100 eurot. 

Jätkub hooldajatoetuste maksmine isikute-
le, kes vajavad abi puudega isiku hooldami-
sel. Toetuse suurused on järgmised: 

 » kuni 18-aastase keskmise puudega lapse hoolduse 
tagamisel 50 eurot; 

 » kuni 18-aastase raske ja sügava puudega lapse hool-
duse tagamisel 100 eurot; 

 » 18-aastase ja vanema raske puudega inimese hool-
duse tagamisel 30 eurot; 

 » 18-aastase ja vanema sügava puudega inimese hool-
duse tagamisel 50 eurot. 

Ühekordsed toetused
Lisaks ülaltoodud kindlaks määratud toetustele saab 
raskustesse sattunud Lääneranna elanik pöörduda val-
lavalitsuse poole ühekordse toetuse avaldusega. Valla-
valitsus vaatab kõik avaldused läbi ning kui avaldus on 
põhjendatud, siis toetust eraldatakse. 

Sotsiaaltöö spetsialist
Soov on ühtlustada toetuste, seal hulgas ka toimetule-
kutoetuse, eraldamise protsess Lääneranna valla kõigis 
piirkondades. Selleks hakkab alates 1. aprillist kõikide 
sotsiaaltoetustega tegelema üks sotsiaaltöö spetsialist, 
Silva Nilb, kellel hakkavad olema kodanike vastuvõtu- 
ajad kõigis valla teeninduskeskustes.  

Varblas – esmaspäeviti kell 10–13 
Koongas – teisipäeviti kell 10–13 
Hanilas – esmaspäeviti kell 14–16.30 
Lihulas – kolmapäeviti kell 9–13 ja 13.30–16  
neljapäeviti kell 9–13 ja 13.30–16

Silva Nilbi poole võib pöörduda nii riiklike toetuste 
(nt toimetulekutoetus) kui ka kohalike ühekord-
sete toetuste küsimustes, kontakt tel 472 4635 või  
silva.nilb@laaneranna.ee

Hea uudis 
Märtsist töötab Lääneranna valla-
valitsuses lastehoolekande spet- 
sialist Saima Soobard, kes võtab  
üle piirkondlikelt sotsiaaltöö  
spetsialistidelt lastega seotud prob-
leemide ja küsimuste lahendamise.

Lastehoolekande spetsialisti kontaktid on tel 472 4634 ja  
saima.soobard@laaneranna.ee 

Peagi hakkab lastehoolekande spetsialist kodanikke 
vastu võtma kõigis teeninduspunktides, millest anname 
samuti aegsasti teada nii teeninduspunktides kui ka 
Lääneranna Teatajas.

Lääneranna Vallavolikogu võttis vastu uue 
sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra
Andres Annast 
Lääneranna Vallavalitsuse hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakonna abivallavanem

Foto
: E
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E lame pidevalt muutuvas maailmas ja mida aeg 
edasi, seda kiiremas tempos see kõik toimub. 

Muutunud on suuresti ka inimese suhe asjade maa-
ilma meie ümber. Mida kaugemale ajas tagasi vaatame, 
seda vähem oli inimesel asju. Neid oli raskem toota ja 
iga eseme valmistamisse pandi olulises koguses meistri 
aega, tarkust, käterammu ja ka hingejõudu. See andis 
asjadele väärtuse, neid osati hinnata ja need säilisid 
ning toimisid põlvest põlve. 

Täna elame maailmas, kus meie ümber on väga palju asju. 
Vahel lausa lämmatavalt palju. Suurem osa tänapäevas-
test asjadest on aga tehtud lühiajaliseks kasutamiseks ja 
äraviskamiseks. Ikka selleks, et saaks toota ja müüa uut.

Kõige selle keskel seisame aeg-ajalt küsimuse ees, mida 
asjadega teha? Kuidas teha vahet väärtuslikul ja väär-
tusetul? Mis on asja õiglane hind? Eriti kevad on selline 
aeg aastaringis, mil on tavaks oma majapidamises kriiti- 
lise pilguga ringi vaadata – mida vajame ja mida enam 
mitte?  Nii juhtub paraku vahel, et kevadise suurpuhas-
tuse käigus rändab lõkkesse ka mõnigi ajaloo seisuko-
halt väärtuslik ese, millest oleks suurt rõõmu tundnud 
kohalik muuseum või kollektsionäär.  Seepärast tasub 
esivanemate varandusega talitamisel alati hästi järele 
mõelda ja vajadusel nõu küsida!  

Kevadeti muutuvad taas aktiivsemaks ka kõikvõimali-
kud vanavara kokkuostjad. Eks nendegi hulgas ole eri-
nevaid tegelasi. Nii näiteks olid aasta algul siinmail aga-
ralt tegutsemas Leedust pärit hambakulla kokkuostjad. 
Hiljem selgus, et nende makstud hinnad olid ebaõigla-
selt madalad. Vahel arvatakse, et suuremast linnast 
või kaugemalt maalt pärit kokkuostja maksab paremat 
hinda, aga päris nii see olla ei pruugi. Alati ei maksa 
lasta end eksitada suurtest ja värvilistest reklaamidest!  
Tahes-tahtmata tuleb elus ette selliseid olukordi, kus on 
vaja oma väärisesemeid müüa, aga seda on mõistlik teha 
läbimõeldult ja vajadusel nõu küsides. Lihula antiigiäri 
on siinkohal meeleldi valmis aitama!

Siin elus on alati nõnda, et mõnel asjal on 
suurem väärtus kui teisel.  Siinkohal mõned 
näited vanadest esemetest, millele tasub 
erilist tähelepanu pöörata:

1) Teise maailmasõja eelsest perioodist pärinevad 
fotod ja postkaarid. Need on väärt uurimismaterjal 
koduloo uurijatele ja nende kogumine on üha popu-
laarsem. Eriti hinnatud on Eesti väikelinnade ja maa-
kohtade vaated.

2)  Rahvariiete juurde kuuluvad ehted, sõled ja 
kodarrahad.  Rahvuslikke ehteid hinnatakse alati 
kõige rohkem seal, kus need on valmistatud, kus neid 
on ajalooliselt kantud. Nõnda müüdi mõned aastad 
tagasi üks Lihulast pärit ehtekomplekt linna kaup-
mehele. Selleks, et see kodukanti tagasi saada, tuli 
hiljem maksta neljakordset hinda.  Kunagi ei tasu 
hõbeehteid ega ka münte müüa kaaluhinnaga.  

3) Langebraun. Ka vanavaramaailmas on oma 
moevoolud ning hetkel on väga populaarne meie 
Eesti Langebrauni tehases maalitud portselan. Kui 
keegi leiab mõne vanaemalt päritud maalinguga  
lauanõu põhja alt Langebrauni märgi, siis teadku, 
et tegu võib olla kalli asjaga. Alati hinnatakse kõige 
enam just omal maal toodetud esemeid. Näitena võib 
veel tuua Taska köitekojas köidetud nahkkaantega 
raamatud.    

4) Saanitekid. Saani- ja pulmatekid on oluline osa 
just meie piirkonna ajaloopärandist. Sageli on neid ka 
vääriliselt hoitud, kuid paraku ei ole harvad ka need 
juhud, kus vanavanaema peen näputöö on rännanud 
traktori istmekatteks või koera küljealuseks.    

Kindlasti ei ole siintoodud loetelu ammendav. Meie 
kodudes, pööningutel ja kuurides leidub väga palju 
muudki vanavara, millel võib olla oluline väärtus nii 
eurodes mõõtes kui ka kodukandi ajaloo säilitamise 
seisukohalt. Väärtust lisab esemele ka lugu, mis sellega 
kaasas käib. 

Vanad asjad ja nendega seotud lood on mind alati köit-
nud. Olen meeleldi valmis kõikvõimalikes vanavara 
puudutavates küsimustes head nõu jagama ning vaja-
dusel tulen asju hindama ka Teie juurde koju.

Asjadest ja nende väärtusest
Kaido Saak 
Lihula antiigiäri

Fotod: Kaido Saak
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6. märtsil algas talude ja põllumajandustootjate regist- 
reerimine 22. juulil toimuvale üle-eestilisele avatud 
talude päevale. Avatud talude päev on kujunenud popu- 
laarseks pereürituseks – eelmisel aastal võttis küla-
lisi vastu lausa 280 talu ning kokku oli külastusi üle  
120 000.

“Avatud talude päev on väga tänuväärne ettevõtmine, 
mis tutvustab meie noortele maaelu ja põllumajandust. 
Just see järeltulev põlvkond hakkabki tulevikus meie 
maaelu arendama. Seetõttu kutsungi kõiki talusid osa-
lema ja noori põllumajanduse vallas harima,” ütles Eesti 
Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur 
Tõnissoo.

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või 
põllumajandustootmine registreerida veebilehel  
www.avatudtalud.ee/et/talule. Registreerida saab kuni 
1. maini.

Talupidajad ja põllumajandustootjad, kes soovivad 22. 
juulil oma tootmise külastajatele avada, on oodatud osa-
lema infopäeval, mis toimub 6. aprillil kell 10 Põllumajan-
dusuuringute Keskuse suures saalis Jänedal, Lääne-Viru-
maal. Infopäevale tuleb end registreerida veebilehel 
www.avatudtalud.ee/et/talule.

R ail Balticu raudteega luuakse uus rahvusvaheline 
ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu 

vahel, millega kaasneb inimeste ja kaupade parem lii-
kumisvõimalus ning keskkonnahoid. Rail Balticu raja-
mine on seotud suure avaliku huviga.

Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifit-
seeritud Rail Baltic raudtee trassi koridorile Pärnu maa-
konnas. Maakonnaplaneeringu raudtee trassi koridori 
asukoha määramiseks kehtestas riigihalduse minister 
13.02.2018 Harju maakonna osas ja 14.02.2018 Rapla 
maakonna osas. Lätis ja Leedus on Rail Balticu raudtee 
trassi koridori  asukoht valitud.

Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut 
võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikori-
dori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teos- 
tatav ja majanduslikult tasuv ning raudteest tulenevad 
mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka 
looduskeskkonnale. Põhjaliku analüüsi käigus selgitati 
välja trassikoridor, kus osutusid otsustavateks teguriteks 
kohaliku eluolu ja majandustegevuse hoidmine ning 
tasakaalustatud arengu jätkamine, Natura 2000 võr-
gustikku kuuluvate alade paiknemine, trassi kulgemine 
majapidamistest kaugemal ja strateegilise, regionaalset 
arengut soodustava Pärnu linna ühendamise võimalust 
arvestades.

Planeeritud trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, 
kus on raudtee rajamiseks vajaminev maa ja raudtee 
kaitsevöönd (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruum, 
mis võib osutuda vajalikuks juhul, kui raudtee asukohta 
tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee nihuta-
mine on võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees. 
Pärnu  linnas ja Tahkuranna valla Reiu külas, kus trass 
kulgeb endise Pärnu-Riia raudtee asukohas, on trassi- 
koridori laiuseks 150 m.

Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 
240 km/h. Kaubarongide kiirus on oluliselt madalam, 
120 km/h. Rahvusvahelise rongi peatus on planeeritud 
Pärnusse. Planeeritud trassikoridor annab võimaluse 
korraldada tulevikus Rail Balticu raudteel kohalikku 
rongiliiklust suunal Tallinn-Rapla-Pärnu ja edasi Riia 
suunal. Selleks on Rail Balticu trassile kavandatud pers- 
pektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks.

Rail Balticu trassi koridori pikkus Pärnumaal on 109 km 
ja see kulgeb läbi viie kohaliku omavalitsuse: Põhja-Pär-
numaa vald (enne haldusreformi Vändra ja Tootsi vallad), 
Tori vald (enne haldusreformi Are, Sauga ja Tori vallad), 
Saarde vald (enne haldusreformi Saarde ja Surju vallad), 
Häädemeeste vald (enne haldusreformi Tahkuranna ja 
Häädemeeste vallad) ja Pärnu linn (enne haldusreformi 
Paikuse vald ja Pärnu linn).

Algas osalejate registreerimine avatud talude päevale

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga  
nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic  
raudtee trassi koridori asukoha määramine”

TEATED
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Planeeringulahenduste alusel toimub Euroopa stan-
dardse rööpmelaiusega (1435 mm) Rail Balticu raudtee 
ehitusprojekti koostamine. Ehitusprojekti alusel selgub 
ka Eesti Vabariigile omandatava maa täpne vajadus. 
Vajaliku maa omandamine toimub läbirääkimiste teel. 
Maade omandamisel võib alternatiiviks ostmisele olla ka 
kinnisasja ümberkruntimine ja kinnisasja vahetamine.

Kuni planeeringu elluviimiseni saab trassikoridori alale 
jäävaid maaüksusi edasi kasutada nende senise sihtots- 
tarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei 
kitsenda. Trassikoridoris sätestatud maakasutustingi-
mused kehtivad kuni Rail Baltic raudtee valmimiseni. 
Pärast raudtee kasutusloa väljastamist tulenevad kitsen-
dused raudteest ja selle kaitsevööndist.

Planeering koostati tihedas koostöös Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeeriumi, Tehnilise Järelevalve 
Ameti, Keskkonnaministeeriumi ja teiste asjaomaste 
riigiasutuste, Rail Balticu trassikoridori jäävate maavalit-
suste, Pärnumaa kohalike omavalitsuste, erinevate huvi-
gruppide ja avalikkusega. Planeeringuprotsessi kaasati 
ka isikud, kelle kinnistuid trassikoridor puudutab. Pär-
numaal toimus planeeringu koostamise käigus kokku 31 
avalikku arutelu, millest võttis osa ligi 1000 isikut.

Rail Balticu maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast 
ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud planeeringula-
hendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise 

põhimõtted ja tingimused on toodud kogu planeeringu- 
ala kohta. Planeeringu koosseisus on kolme maakonda 
hõlmav joonis (mõõtkava 1:220 000) ja Pärnu maakonna 
põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti eraldi joonised 
(mõõtkavas 1:20 000) on koostatud enne 2017. aasta hal-
dusreformi eksisteerinud kohalike omavalitsusüksuste 
territooriumitele jäävate trassilõikude osas.

Planeeringu koostamisel on arvesse võetud ning 
tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise 
arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi 
läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille 
eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu 
koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline 
keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjelda-
tud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid 
olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule kesk- 
konnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning 
kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed 
säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhu-
suse kontrollimiseks projekti edasistes etappides on KSH  
aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga 
kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkon-
namõju.

Maakonnaplaneering, kehtestamise käskkiri ja KSH aru-
anne on kättesaadavad veebilehel www.maavalitsus.ee/
maakonna-planeeringud Pärnu maakonna alajaotuses.

L ääneranna Vallavalitsus kehtestas tänasest liiklus-
piirangu Lääneranna valla haldusterritooriumil 

asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel 
sõidukitele registrimassiga üle 8 tonni.

Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eri-
teenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäät-
meveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Eelpool 
nimetamata sõidukitel, mis on raskemad kui 8 tonni, 
on liikluspiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel 

teedel lubatud liigelda vaid Lääneranna Vallavalitsuse 
kirjaliku loa alusel.

Käesoleva korralduse rikkumisest tulenevad kahjud 
hüvitab või heastab kahju tekitaja.

Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse  
vastuvõtmiseni.

E hitusseadustiku ja planeerimisseaduse raken-
damise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 

01.07.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus 
lõpetada 01. juuliks 2018.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 07.03.2018.a otsusega 
nr 153 Matsi küla Posti kinnistu (katastriüksused 
86301:006:0061 ja 86301:006:0062) detailplaneeringu 
menetluse maaomaniku taotluse alusel.

Planeeringu eesmärk oli 17 ehituskrundi moodustamine, 
ehitusõiguse ja hoonestusprintsiipide määramine ning 
maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamu-
maaks.

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla doku-
mendiregistris. 

T oetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades 
asuvate majapidamiste jaoks veevarustussüs-

teemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede 
ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Toetust 
saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt 
selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri and-
mete kohaselt 1. jaanuarist 2018, millele nad toetust 
taotlevad.

Täpsemad juhised avaldatakse Lääneranna valla ja EAS -i 
veebilehtedel hiljemalt 9. aprillil 2018. a.

Maia Leola 
Lääneranna valla keskkonnaspetsialist 
Tel 477 2732

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult 
kasutatavatel kohalikel teedel

Posti kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor on avatud  
9. aprillist kuni 11. juunini 2018
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Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
www.lihulateataja.ee 
 
Lääneranna Vallavalitsus on avatud  
E–R 9.00–17.00 / www.laanerannavald.ee

Toimetaja – Kristina Kukk 
Tel 5802 4630 
E-post: kristina.kukk@laaneranna.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit  
(OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Ain Saare 
Print – NelliPrint

TOIMETUS

Kui teile on silma jäänud mõni sünd-
mus, mida võiks kajastada, või inimene, 
kelle tegemistest kirjutada, andke sel-
lest palun teada ajaleht@laaneranna.ee 

Jaga ja leia infot ka meie valla  
FB–leheküljel / laanerannavald

M TÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab 
6. aprillil algusega kell 14.00 kalandusalase 

infopäeva Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis aadres-
sil Posti 3. 

Infopäeval käsitletavad teemad on järgmised:

Keskkonnainspektsioon
 » 1. märtsil 2018 kehtima hakanud kala kaalumise 

määrus

 » Mõrdade vahekauguste mõõtmine meres

 » Rannikumeres kasutatavate mõrdade ehituslikud 
nõuded

 » Kala müük lõpptarbijale sadamas

 » Kutselisest kalapüügist Matsalu rahvuspargi veealal

 » Riikliku kalalaevaregistri nõuded

 

Maaeluministeerium
 » Väikestes kogustes kala müük otse lõpptarbijale

 » Nõuded üleandmisdeklaratsiooni vormistamisel

 » Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline raken-
dus (PERK)

H oolimata sellest, et Kirbla külaselts ei ole kahel 
aastal saanud rahvamaja ehituseks LEADER pro-

grammist raha, oleme annetuste, ürituste korraldamise, 
heategevuslike kohvikute ja õnneloosidega kogunud 
raha, et oma jõududega ehitada ja soojakindlaks muuta 
väike saal.

Saali seinad ja lagi said soojustatud enne 17. detsembril 
Kirbla rahvamajas toimunud jõuluturgu. Ruumis on veel 
betoonpõrand ning viimistlus tegemata.

2016. aasta detsembris sai valmis köögiruum, mille ehi-
tamiseks kasutasime meile Sotsiaaldemokraatliku era-
konna poolt eraldatud niinimetatud katuseraha ning 
kevadel ühinesime Matsalu Veevärgiga, misjärel seisime 
järgmise probleemi ees. Selleks, et rahvamaja tualettides 
ja köögis ei külmuks vesi ära, tuli ruumid hoida soojas, 
kuid selleks puudus meil küttekeha.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor 
lähenes ning seetõttu otsustasime kirjutada projekti 
Kirbla rahvamajja õhksoojuspumba ostmiseks. Meie 
õnneks toetuse taotlus rahuldati ja õhksoojuspump sai 
enne jõule ka paigaldatud.

Tänu soojale saalile oleme koos külarahvaga rahvama-
jas vastu võtnud uut aastat, kaks korda on koos käinud 
kokandusring, noored on teinud oma koosviibimise ning 
mängitud on koroonat.

Läänemaa Rannakalanduse Selts  
kutsub infopäevale

Kirbla rahvamajja soetati tänu kohaliku omaalgatuse 
programmile õhksoojuspump
Tiiu Aasrand 
Kirbla Külaseltsi liige

Foto: Kristian Pikner
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LÄÄNERANNA TEATAJA on 
Lääneranna valla ajaleht, 
mis ilmub 11 korda aastas 
ning mille väljaandjaks on 
Lääneranna Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse 
Lääneranna vallas 

registreeritud 
postkastidesse 

TASUTA.

Kui teate kedagi, kes on meie 
valla elanik, kuid pole ajalehte 

kätte saanud, paluge tal lehe 
toimetusega ühendust võtta, et 

selgitada üheskoos välja, kas tegu 
on postiljoni ühekordse eksimuse 

või millegi muuga.

 
Tel 5802 4630

REKLAAMI TELLIMINE 
ajaleht@laaneranna.ee

KUTSE
TANTSULE

HEI MEHINE MEES JA 
KRAPSAKAS NAINE!

Segarahvatantsurühm 
KIRIVÖÖ kutsub tantsima. 
Läheme üheskoos 2019.a. 

tanstupeole.

Tel 5365 2918

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,  
info@est-land.ee

Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja 
raieõiguseid. Küsi pakkumist timber@timberstock.ee või 507 1150.

Katuse-, fassaadi- ja üldehitustööd, tel 5610 4531. Korstnate ehitus-, 
parandus- ja plekitööd, korstnamütside- ja ääreplekkide paigaldus, tel 
554 8699.

Müüa kartuleid “Gala”, võrk 30 kg 15 €. Kasvatatud Tänavaotsa talus, 
Rabavere külas. Toome kohale kokkuleppel! Tel 5669 9720 Andro või 
5660 0540 Kristel.

Teostame paadimootorite remonti ja hooldust. Asume Paatsalu 
sadamas, info 502 8040.

Lääneranna vallas Ura külas asuv Panga talu vajab roosiaeda abilist 
2–3 päeval nädalas. Kandidaadilt ootan töökust ja ausust. Varasem 
kogemus roosidega pole vajalik, küll aga huvi rooside vastu. Lisainfo 
5347 8379 Silva Tamsalu.

Keemiline puhastus tekstiilpesuriga Kärcher. Määrdunud diivanid, 
vaibad, madratsid ja muu mööbel ning pinnad saavad puhtaks!  
Helista, küsi lisa ja telli teenust nii koju kui kontorisse, puhkeasutusse 
või hotelli! Tel 5634 8344 Irina.

Lõpe klubis avatud jõusaal ja saal E kell 15.30–19.00 ja  
T kell 13.00–19.00. Harrastada saab koroonat, ping-pongi, korvpalli, 
saalihokit ja võrkpalli. Lisainfo: 5660 0540 Kristel.

REAKUULUTUSED

TEADAANNE

Vaata ja telli fotograaf Olev Mihkelmaa pilte 
2012-2017 Lihula sündmustest 

Pildid leiad siit:  Pildipood.ee    Kood 0969d1

5. mail 2018 
toimub üle Eesti taas 

ühine talgupäev.
Talguid saab kirja 

panna ja valida 
www.teemeara.ee

  

Tule
talgutele!

LIHULA 
ANTIIGIÄRI
OSTAB PARIMA HINNAGA  
ERINEVAT VANAVARA, 
KULDA JA HÕBEDAT.

HINDAMINE JA  
KOJUKUTSED  
TASUTA! 

TEL 5691 5347
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