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Matsalus on alanud valgepõsk-laglede sügisränne 
Foto: Merike Pikkmets
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LK 14

Metsküla Algkooli 170.
aastapäev – tagasivaade 
pidustustele

LK 6

Hanila teeninduskeskus 
Keskuse tee 3, 
Kõmsi küla 
tel: 477 2243

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
Vallamaja, Varbla küla 
tel: 449 6680
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Ene Täht esitas tagasiastumispalve ning 
ajutiselt täidab vallavanema ülesandeid Jane Mets

R eedel, 7. oktoobril 2022 esitas 
Lääneranna vallavanem Ene 

Täht Lääneranna Vallavolikogu esi-
mehele Armand Reinmaale oma 
tagasiastumispalve eelnevalt sel-
lest ka volikogu liikmeid e-posti teel 
teavitades. Sama päeva varahom-
mikul toimus erakorraline koosolek 
Lihula vallamajas, kus informeeriti 
otsusest ka vallavalitsuse töötajaid.

Ene Täht andis nõusoleku asuda töösse 
Pärnu Linnavalitsuse koosseisus hari-
duse- ja kultuurivaldkonna abilinna-
peana.

Täht selgitas, et uus töökoht annab 
võimaluse teha rohkem erialast 
tööd ja koostööd teiste kohalike 

omavalitsustega hariduse ning kul- 
tuuri- ja spordivaldkonnas. „Näiteks 
üheks koostöökohaks on meil Pärnu 
Päikese Kool, mis on ehitatud eri-listele 
lastele,” rääkis Täht. „Olen Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidus kõrghariduse- ja 
teaduskoostöö komisjoni esimees ning 
seeläbi näinud, kuidas Pärnu Kolledž 
Lääne-Eesti piirkonna kõrgharidust 
andva haridusasutusena saab olla 
rohkem kaasatud kogu piirkonna hari-
duse kujundamisse.”

Ühe näitena toob Täht välja etteval- 
mistuse magistriõppeks, mis võimal-
dab Lääne-Eesti koolipsühholoogidel 
täita kvalifikatsiooninõuded. „Siin 
on koostöökoht Pärnumaa valdadel, 
Pärnu linnal ja Haridus- ja Teadusmi- 
nisteeriumil, et sellele väga vajalikule 
õppekavale ka rahastus leida,” selg-
itas Täht. „Sellesse gruppi on regis-
treerunuid ka Lääneranna vallast.”

Ene Tähe viimane tööpäev oli 
14. oktoobril.

Lääneranna Vallavalitsus andis lah-
kuvale vallavanemale kaasa kinke-
korvi Lääneranna maitsetega Mätiku 
Talumeiereilt, Otto Talult ja Aasa 
Meelt. Vallamaja töötajad kink-
isid Ene Tähele mälestuseks Piia 
Saagi valmistatud linnuprossi, kelle 
pisikeses kuldses südames me alati 
kaasas käime.

Kuni volikogu on kinnitanud uue 
vallavanema, täidab ajutiselt vallava-
nema ülesandeid haridus-, kultuuri- ja 
sotsiaalosakonna juhataja Jane Mets.

Lehe koostamise hetkel (24.10) veel 
uut vallavanemat ametisse määratud 
ei ole ning kõigi eelduste kohaselt 
valitakse vastav isik hääletamise teel 
27. oktoobril vallavolikogu erakorrali-
sel istungil.

Eeldatavasti on lehekande ajaks 
uus vallavanem juba oma tööüles- 
annetes ning saame järgmises lehe- 
numbris teda ning tema plaane 
uues ametis lähemalt tutvustada.

Raahel Apsalon 
Avalike suhete spetsialist

Lääneranna vald otsib
väljapaistvaid ja teenekaid 
kodanikke

LK 3

Kaido Saagile anti Toomkirikus üle
EELK III järgu teeneterist

P ühapäeval, 2. oktoobril anti Lääne praostkonna praostile ja Lihula kogu-
duse õpetajale Kaido Saagile üle Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) 

III järgu teeneterist.

EELK tänas ja tunnustas pidulikul tänujumalateenistusel teenekaid kiriku tööte-
gijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi. Sündmus leidis aset Tallinna Piiskoplikus 
Toomkirikus, mis on EELK peakirik. Tunnustused andsid üle peapiiskop Urmas 
Viilma koos piiskop Tiit Salumäe ja kantsler Andrus Mõttusega.
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EELK tänas ja tunnustas kiriku ustavaid 
töötegijaid
EELK III järgu teeneteristi pälvis Kaido Saak – Lääne praost-
konna praost, Lihula koguduse õpetaja

EELK aukirja sai Lihula juurtega Endrik Üksvärav – diri-
gent ja laulja

EELK Teeneterist
EELK Teeneterist antakse vaimulikule või ilmiktöötajale, 
kes on ustavalt ja eriti väljapaistvalt või pikaajaliselt teeni- 

nud Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut 
või mõnel EELK tegevusalal osuta-
nud märkimisväärseid teeneid. 
Teeneterist on kolmejärguline. 
Teeneteristi III järk antakse isi-
kule, kes on osutanud silma- 
paistvaid teeneid koguduse või 
tegevusala tasandil. Teeneteris-
tiga koos antakse autasustatule 
vastav tunnistus, millel on EELK 
pitser ning peapiiskopi ja kantsleri 
allkirjad.

R eedel, 30. septembril tunnustati Eesti 
Perearstide Seltsi aastakonverent- 

sil parimaid perearstikeskuseid üle Eesti. 
Pärnumaalt pälvis tunnustuse kaheksa 
perearstikeskust, nende hulgas juba viien-
dat aastat Perearst Külli Raudsiku perears-
tikeskus Lääneranna vallas. Perearsti- 
keskuse pereõde on Angelika Viherpuu.

Tänavu saavutas A-taseme kokku 122 
perearstikeskust, neist 14 keskust saavutas 
A-taseme esimest korda.

 

Eesti Perearstide Selts selgitab igal 
aastal välja parimad praksised
Seda tehakse seltsi koostatud perearstiprak-
siste kvaliteedijuhise alusel ning hinnatakse 
nii kliinilist tööd kui ka praksise töökorral-
dust. Näiteks võetakse arvesse ravijuhen-
dite järgimist haiguste ennetamisel ja ravimisel, digitaal-
sete tervisekaartide kasutamist ning andmete edastamist 
tervise infosüsteemi, samuti nii pereõdede ja perearstide 
iga-aastast enesetäiendamist kui ka patsientide tagasiside 
küsimist.

„Juba viis aastat A-tase,” toob Külli Raudsik välja. „See 
tähendab, et on täidetud kõik indikaatorid töö hindamiseks, 
mis sisaldavad nii kvalifikatsiooni kui ka meditsiinilist 

tegevust ning seda nii perearsti kui pereõe 
Angelika Viherpuu puhul.”

„Möödunud aasta oli keeruline nii patsien- 
tide kui ka arstide ja õdede jaoks. Seda 
enam on rõõm näha, et igal aastal lisandub 
perearstikeskuseid, kes saavutavad A- ja 
B-taseme,” tõdes Eesti Perearstide Seltsi 
juhatuse liige Elle-Mall Sadrak.

OÜ Perearst Külli Raudsik 
Perearstikeskus  

 » Vastuvõtt Lihulas

Tallinna mnt 35, Lihula 90303

Informatsioon ja vastuvõtule registreeri-
mine +372 477 8152

 » Vastuvõtt Kõmsil

 Keskuse tee 3, Kõmsi 90102

Informatsioon ja vastuvõtule registreerimine  +372 529 
1400; e-post: kylli.raudsik.001@mail.ee

 » Vastuvõtt Virtsus

Pargi 5, Virtsu 90101

Informatsioon ja vastuvõtule registreerimine  +372 529 
1400; e-post: kylli.raudsik.001@mail.ee

Perearst Külli Raudsiku perearstikeskus  pälvis
viiendat aastat parima praksise tunnustuse

„Lõpe kandi lastevanemate taotlusel, milles sooviti bussi- 
liini nr 325 Virtsu–Lihula–Pärnu 10 minuti võrra hilisemat 
väljumist Lihulast (seni 13.10), et Lihula Gümnaasiumi 
õpilased jõuaksid pärast viiendat tundi (lõpeb 13.05) 
kojusõiduks bussi peale,” räägib Pärnumaa Ühistrans-
pordikeskuse vanemlogistik Avo Rahu. „Arvestades bus-

sijuhtide töö- ja puhkeaja tingimustega, 
saab Pärnumaa Ühistranspordikeskus 
(PÜTK) tellida liinimuudatust hilisemaks 
siiski vaid seitse minutit.”

Alates 08.10.2022 hakkab bussiliin 325 väljuma Virtsust 
12.47 ja Lihulast 13.17. Paari minuti võrra kiireneb reisi vii-
mane lõik Audrust Pärnu bussijaamani.

Koos nimetatud liini muudatustega muudetakse minuti/
paari võrra ka liinide nr 324 Pärnu–Lõpe–Lihula ja nr 326 
Pärnu–Varbla–Vatlamäe–Koti viimaseid lõike Audrust 
Pärnu bussijaamani.

Lapsevanemate palvel muutusid alates 8. oktoobrist
bussiliinide 324, 325 ja 326 graafikud

www.peatus.ee – kogu info Eesti ühistranspordi kohta maal, õhus ja vees käepäraselt Internetis.  
Pärnumaa bussliikluse ja bussijaama infotelefoni lühinumber on 17018, mis vastab iga päev 6.30–20.30.
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Pildil Kaido Saak EELK Teeneteristiga 
Foto: erakogu
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L ääneranna Vallavalitsus kuulutas välja kandidaatide 
esitamise Lääneranna valla teenetemärgi ja auko-

daniku autasude andmiseks.

Lääneranna valla teenetemärk antakse ühele isikule 
üks kord väljapaistvate teenete või pikaajalise töö ning 
loomingu eest, mis on andnud püsiva panuse kultuuri, 
majanduse või muu valdkonna arendamisele. Lääneranna 
valla aukodaniku nimetus omistatakse ühele isikule üks 
kord valla erilise austusavaldusena Lääneranna vallale 
osutatud väljapaistvate teenete eest.

Ettepanekuid teenetemärgi andmiseks ja aukodaniku 
nimetuse omistamiseks on õigus esitada  kõikidel füüsilistel 
ja juriidilistel isikutel.

Vabas vormis esitatud ettepanekus peavad sisalduma:

 » nominendi olulised eluloolised andmed;

 » autasu saamise põhjendus;

 » ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja esi-
tamise kuupäev.

Aukodaniku tunnistuse koos aurahaga ning teenetemärgi 
koos tunnistusega annavad pidulikult üle vallavolikogu esi-
mees ja vallavanem ülevallalisel pidulikul üritusel.

Lääneranna Vallavalitsus ootab ettepanekuid teenetemär-
gi andmiseks ning aukodaniku nimetuse omistamise 
kohta elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@
laaneranna.ee või kirjalikult aadressile Jaama tn 1, Lihula 
90302 hiljemalt 30. novembriks 2022.
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Lääneranna vald otsib väljapaistvaid ja teenekaid kodanikke

T eisipäeval, 4. oktoobril tunnustas Pärnumaa Oma-
valitsuste Liit (POL) Estonia spaahotelli konverent- 

sisaali pidulikus õhkkonnas maakonna parimaid hari-
dustöötajaid. Lääneranna valla noorsootöötaja pälvis juba 
kolmandat aastat kõrgeima maakondliku tunnustuse. 
Tänavu omistati aasta noorsootöötaja tiitel Anneli Pikk-
metsale.

Traditsiooni jätkates valis POL juba hiliskevadel haridus-
komisjon üleriigilisele tunnustusüritusele „Aasta õpetaja 
gala” esitatud kandidaatide hulgast välja Pärnumaa aasta 
parimad haridustöötajad. Varasemalt on meie vallast 
pälvinud parima noorsootöötaja tiitli Annika Urbel (2020) 
ja Kristel Rohumägi (2021).

„Aasta noorsootöötaja Pärnumaal – loomulikult olin ma 
sellise tunnustuse üle väga üllatunud. Miks just mina selle 
tunnustuse sain, ei tea, kuna teen tööd, mis mulle tõeliselt 
meeldib,” rääkis Anneli. „Iga päev on eriilmeline, täis naeru- 
kilkeid, rõõme, aktiivseid arutelusid päevapoliitilistel tee-
madel, mängu, uusi ideid ja taaskohtumisi. Õpin iga päev 
noortelt midagi uut.”

Tänu tehtud töö eest saame noortelt endilt, nähes rahul- 
olevaid nägusid, lahendatud muret vms.

Aasta noorsootöötaja ANNELI PIKKMETS
Lääneranna Noortekeskuse juhataja
Anneli on panustanud kohaliku ja rahvusvahelise noor-
sootöö arengusse aastast 2016. „Noortega koos ja noortele“ 
on tema kindel põhimõte.

Ta korraldab igasuvist noorte töömalevat, toetab noorte 
algatusi ja ideid. On loonud väga head partnerlussuhted 
mitmete rahvusvaheliste organisatsioonidega ja nende toel 

on olnud võimalus kutsuda 
ellu mitmeid projekte, noorte-
vahetusi, noorsootöötajate rah-
vusvahelisi koolitusi ja pikaaja- 
lisi partnerlusprogramme.

Anneli kaasabil ja noorte algatusel on 
ellu viidud mitu „Nopi üles” omaalgatust, „Ideeviida” ja 
„Varaaida” projekte. Noorte omaalgatuste korraldamisel ja 
elluviimisel ei ütle Anneli kunagi, miks ei saa, vaid küsib, 
kuidas saab?

„Noored vajavad, et neid kuulataks, nendega räägitaks, neid 
toetataks ja neisse usutaks,” on Anneli öelnud esimeses 
Lääneranna noorte paberlehes Lääneranna Lumehelbeke.

Ta toetab aktiivselt Lääneranna Noorteporaali noor-
tetoimetuse meeskonda ning noortevolikogu tegemisi. 
Koostöös Matsalu Loodusfilmide Festivaliga on antud 
noortele fotograafidele võimalus end proovile panna suure 
festivali fototiimina juba mitmendat aastat.

Ta võitleb kirglikult noorte eest, märgates, kuulates ja 
leides lahendusi.

Noorte vaimne tervis ja heaolu on teemad, millesse ta alati 
suure pühendumusega suhtub.

Anneli on energiline, julgustav, hooliv, sihikindel, ettevõt-
lik, suhtlemisaldis, rõõmsameelne ja motiveeriv. Tal on suur 
süda, kuhu mahub palju häid sõnu, toetust ja märkamist.

Tänu tema sihikindlusele on paljud noored viinud ellu oma 
unistusi ja soove, ta motiveerib ja utsitab tagant kui vaja.

Selliste kõrgete tiitlite jõudmine mitmendat aastat 
Lääneranna valda näitab meie valla noorsootöö jätkuvat ja 
püsivalt väga kõrget taset.

Pärnumaa aasta noorsootöötajaks valiti
Anneli Pikkmets

Sotsiaaltöö spetsialistide  
kontaktid:

 » Silva Nilb (toetused) 
5649 0392,  
silva.nilb@laanerannavald.ee

 » Saima Soobard (lastekaitse)  
5663 5205,  
saima.soobard@laanerannavald.ee

 » Koidu Rummel 
5666 1230,  
koidu.rummel@laanerannavald.ee

 » Maie Ausmeel 
5886 2187,  
maie.ausmeel@laanerannavald.ee

 » Marelle Minn 
5387 6988,  
marelle.minn@laanerannavald.ee
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Karuse Mälumäng
Lilia Urb 
Karuse Mälumängu sekretär

S eptembris korraldati Karuse Mälumängu eestve-
damisel kaks kokkusaamist. 

Esimene neist toimus Matsalu loodusfilmide festivali 
(MAFF) raames 22. septembril ja selle peamiseks teemaks oli 
loodus. Küsimused koostasid Vello-Kaid Soe ja Rein Merila. 
Tänu ühele Kiili meeskonna liikmele, kes küsimused ja vas-
tused inglise keelde tõlkis, said osa võtta ka eesti keelt mit-
tekõnelevad inimesed. Osales lausa 16 meeskonda. Ootame 
juba ka 2023. aasta MAFFi!

Traditsiooniliselt kohtusid kõik mälumänguhuvilised ka 
kuu viimasel neljapäeval Kõmsi Rahvamaja suures saalis, 
et alustada juba 46. hooaega. Rõõm on tõdeda, et pärast 
MAFFi mälumängu on huviliste arv kasvanud 16 võistkon-
nani. Sellegipoolest on kõik uued huvilised jätkuvalt ooda-
tud! 

Noorte trennid
Lii Urb 
Projektijuht

J aanuaris alanud Euroopa Solidaarsuskorpuse pro-
jekti raames edendasid kohalikud noored koostöös 

Kõmsi Külaseltsiga erinevaid treenimisvõimalusi oma 
kogukonnas. 

Ise eeskujudeks ja enamasti ka treeneriteks olles tehti nii 
individuaal- kui ka grupitreeninguid valla eri paikades. 
Lisaks korraldasid noored nii veebis kui kohapeal tervis-
liku toitumise teemalisi loenguid (nt vee tarbimise olulisu- 
sest, tasakaalustatud toitumisest ja toidulisanditest, spordi-
jookidest jne). 

Oktoobriga saab küll projekt läbi, aga juba lähitulevikus 
avaneb kaua oodatud jõusaalis treenimise võimalus. Igal 
juhul plaanime jätkata noorte elu aktiivset edendamist 
maal. 

Kõmsi kõminad

ELU

Pildil Lihula kultuurimaja 
Foto: Kristian Pikner

Lääneranna valla eakate päev
Lihula kultuurimajas toimus
rahvusvahelisel muusikapäeval
Tiina Lobja 
Lihula kultuurimja direktor

Laupäeval, 1. oktoobril 2022 kutsus Lääneranna vallava- 
litsus meie valla eakad pidutsema ja Lihulasse meeldivalt 
aega veetma, programm kestis kell 12–16. Pole ju paar 
aastat Covidi-piirangute tõttu sellist pidu saanud pidada. 
Bussid tõid rahva kohale igast valla nurgast. Kultuurimajja 
kogunes üle saja inimese.

Vallavanem tunnustas tänukirjadega eakate klubide 
eestvedajaid – just nemad hoiavad vaimu värske ja sun-
nivad kodust välja tulema; organiseerivad sündmusi, koos-
viibimisi ja väljasõite põnevatesse kohtadesse.

Tänukirjad said Riste Noor Virtsust, Eha Raja Hanilast, Elle 
Konstabel, Marje Hinsberg, Malle Saak, Aino Merevoo Lihu-

last ja Elma Killing seltskonna-
tantsuringi juhendamise eest.

Muusikaliselt tervitasid kokkutul-
nuid Merle Lilje ja Peeter Kaljuste.

Aleksei Turovski rääkis väga põnevalt 
vananemisest loomariigis ja loomade eluea tsüklitest. Tund 
tema jutu saatel möödus väga kiiresti, oli põnev ja hariv 
loeng.

Vananemisega kaasnevad ka ealised muutused. Kes 
meist ei tahaks olla ikka veel vallatu ja noor. Oriflame’i 
müügiesindajad rääkisid nahahooldusest ja tutvustasid ilu-
tooteid. Kes soovis, sai neid ka kaasa osta. 

Lahkudes ei oldud tänusõnadega kitsid ja avaldati arvamust, 
et selliseid sündmusi võiks rohkem olla – need ühendavad 
ja annab võimaluse üksteist tundma õppida.

Aitäh Lääneranna Vallavalitsusele!

Meie Lihula

Metsküla mänguväljak

Metsküla Kultuuriühingul on hea meel teatada, et pea 
terve suve kestnud Metsküla mänguväljaku ehitustööd on 
lõppenud ja väljaku võib avatuks kuulutada. 

Paljud ümbruskonna lapsed on mänguväljaku juba enne 
selle lõplikku valmimist avastanud ja omaks võtnud, aga 
kutsume üles ka kõiki teisi, nii kaugemalt kui lähemalt, 
mänguala kasutama. Väljak on mõeldud erinevas vanuses 
lastele, sealhulgas päris pisikestele. Seal on kolm eri kõr-
gusega liumäge, kaks kiike (sh beebikiik) ja mõned väik-
sed ronimisseinad. Emad-isad ja vanemad õed-vennad, kes 
võib-olla ronimisest ja liivas müttamisest ei hooli, saavad 

näiteks külaplatsi puhkealal 
piknikku pidada, mälestus-
pinkidel mõtteid mõlgutada või 
mänguväljaku kõrval võrkpalli- 
platsil palli mängida.

Projekti rahastas kohaliku omaalgatuse 
programm. Kultuuriühing tänab OÜ Inpuidu meeskonda 
sujuva koostöö eest projekteerimisel ja ehitamisel, Madist 
paindlikkuse ja vastutulelikkuse eest pinnasetööde tege- 
misel ja kõiki neid toredaid kogukonnaliikmeid, kes vaba-
tahtlikult piirdeaia ehituse juures kaasa lõid. Eraldi tänu 
veel Lääneranna vallale, kes toetas projekti omaosaluse 
tasumisel ning aitas kaasa lubade sujuvale ja kiirele menet- 
lemisele.

Metsküla
Pildil Metsküla mänguvälak 
Foto: Metsküla Rahvamaja
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Virtsu sadama kohvik uues kuues
Maris Raudsepp 
Virtsu Arenguselts

S eptembrikuus kõik on 
uus! 

Uus ja hubane on ka Virtsu 
sadama kohviku sisekujun-
dus. Nagu ehk tähelepaneli-
kud külastajad on märganud, 
ilmestavad nüüd kohviku letti 
ajaloolised fotod Virtsu muu-
seumi arhiivist. Muusuemipidaja 
Jüri Mõniste sõnul on piltidel kohalik 
eluolu, meri ja sadam 100 aasta jooksul. 

Tulge kohvile!Tulge kohvile!

Vesta Värkstuba ootab külastajaid ka sügisel!

K una nüüd oleme avatud rohkem kui varasemalt, 
saavad vanavara huvilised poe külastust paremini 

ette planeerida. 

Oleme avatud:

E, N, L–P kell 12.00–16.00 ja pikemalt R kell 12.00–18.00. 

Kui need ajad ei sobi ja soovite muul ajal meid külastada, 
saab selle varasemalt kokku leppida telefonil 553 1218.

Antiigi- ja vanavara äri Vesta Värkstuba asub Virtsus 
aadressil Mere puiestee 1. Tegu on ühtlasi ka Fusion mine- 
raalvärvide edasimüüjaga Pärnumaal.

Hingedepäeval veedame õhtu koos ilusa Hingedepäeval veedame õhtu koos ilusa 
muusikagamuusikaga

VV irtsu Rahvamajas veedame 2. novembril algusega irtsu Rahvamajas veedame 2. novembril algusega 
kell 19.00 õhtu koos ilusa muusikaga. Oma laule ja kell 19.00 õhtu koos ilusa muusikaga. Oma laule ja 

lugusid jagab Kärt Johanson. lugusid jagab Kärt Johanson. 

Pilet eelmüügist 15 €, kohapeal 20 €. Info : 5622 3868 (Kris-Pilet eelmüügist 15 €, kohapeal 20 €. Info : 5622 3868 (Kris-
tiina Mägi) või tiina Mägi) või kristiina.magi@laaneranna.eekristiina.magi@laaneranna.ee..

Virtsu uudised

Suur tänu kõigile, kes on aidanud kaasa projekti 
õnnestumisele!

Metsküla rahvamaja uus helitehnika
Tänu Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupi toe-
tusele saab nüüd Metsküla rahvamajas kasutada uusi 
kaasaegseid mugavaid ja kvaliteetseid kõlareid. Uusi sini-
hambaga kõlareid on võimalik juhtmevabalt ühendada nii 
omavahel kui ka välise seadmega ning nendega töötamine 
on kiire lihtne ja kõigile jõukohane. Kuna uued kõlarid 

peavad ilma toiteta vastu kuni 40 
tundi ning neid saab kasutada 
nii sise- kui välitingimustes, on 
edaspidi võimalik tagada heli 
ka vabaõhuüritustel. Metsküla 
kultuuriühingult saab kõlareid 
ka laenutada. Anna oma soo- 
vist märku metskulaselts@
gmail.com või mõnele juhatuse 
liikmele ja lepime tingimustes 
kokku.

Mis on leer? 
Kui tahad teada, mis on ristiusk ja mida tähendab elada 
maailmas kristlasena, tule leerikooli! Seal räägitakse Ju- 
malast, Jeesusest, Pühast Vaimust, loomisest, lunastusest, 
kirikust, Piiblist, käskudest, palvest, sakramentidest jne. 
Leerikooli on oodatud kõik inimesed alates 15. eluaastast, 
kes soovivad saada koguduse liikmeks. Kirikuga liituda ei 
ole kunagi hilja!

Täiskasvanu ristimine ühendatakse tavaliselt leeri ehk 
konfirmatsiooniga. Konfirmeeritud koguduseliikmele laie-
nevad kõik koguduseliikme õigused: saada laulatatud, olla 
ristivanem, valida ja olla valitud koguduse juhtorganitesse 
jne. Koguduseliikme kohustusest on olla aktiivne kogu-
duseliige, tasuda iga-aastane liikmeannetus ja elada krist-
lasena.

Leerikursuse maksumuseks on 50 € ja õpilastele 25 €. 

Leerikool alustab kohe, kui on kasvõi üks soovija. Toi-
mumisaeg ja -koht kokkuleppel õpetajaga (võib olla nii 
nädala sees kui ka nädalavahetusel, toimumiskoht Mihklist 
Haapsaluni). 

Lisainfot saab Mihkli koguduse õpeta-
jalt Kari Tynkkynenilt telefonil 
5305 5761 või mihkli@eelk.ee.  

Vaata ka Mihkli koguduse vee-
bilehte mihkli.eelk.ee.

EELK Mihkli Miikaeli kogudus kutsub leerikooli
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Pildil EELK Mihkli Miikaeli kirik (2017) 
Foto: Ardi Truija
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M etsküla Algkoolis toimus 4. juunil 170. aastapäe- 
vale pühendatud vilistlaste ja kooli sõprade kok-

kutulek.

See kool on nagu osa mööblist, meie küla mööblist, võtab 
korraks sõnatuks: 170 aastat on olnud kool meie küla hing 
ja keskpaik.

Kella kahe paiku kohale jõudes, tervitas meid puhkpil-
liorkester. Orkestris sees nii väikesed, keskmised kui ka 
päris suured inimesed. Orkestri dirigent ja eestvedaja Mati 
Põdra selgitas uhkelt, et see on meie piirkonna ainuke päris 
puhkpilliorkester, mis on kõige toredam, paljud lapsed on 
ka peale Metsküla Kooli lõpetamist endiselt orkestri osa. 
Ma tihtipeale mõtlen ja imestan, kuidas need lapsed jõua-
vad, aga nad jõuavad, neile meeldib olla osa millestki suure-
mast, teha ja luua koos, olla osa kogukonnast.

Jalutasime emaga, kes on koolis olnud nii kokk, koristaja, 
õpetaja kui ka klassijuhataja, koolimaja uudistama. Kui 
väikesed on need tohutult suured saalid ja ruumid, kus 
lapsena sai ringi joostud! Üleval korrusel käis mõnus sagin 
ja sosistamine. Kogukonnaliikmed on kokku kogunud hulga 
kooli ajalooga seotud fotosid. Mustvalged pildid inimestest 
keda enam ei ole, inimestest, keda ma kunagi ei ole koha-
nud ja inimestest, kes on minu vanemad ja minu sõprade 
vanemad, koristamas ja üles ehitamas seda kooli sellisena, 
mida me praegu teame. Nimelt 1979 oli kool kinni pandud. 
Kui kamp noori Tallinnast maale kolis ja nende lapsed hak-
kasid kooliealiseks saama, otsustasid just need noored kooli 
1989. aastal taasavada. See on tohutult uhke tunne, teada, 
et minu vanemad ja minu kogukond on midagi nii olulist 
ja ilusat algatanud. See on koht, kus tunned uhkust, et oled 
eestlane.

Sest see ongi eestlane olemine. Millegi loomine, enda, 
oma kogukonna ja meie tuleviku heaks.

Aktus algas nagu aktused ikka algavad…
… sagimine, lapsed mängivad õpetaja Pireti eestvedamisel … sagimine, lapsed mängivad õpetaja Pireti eestvedamisel 
lõbusaid pillilugusid. Aknad lahti, naer ja pillimäng kutsu-lõbusaid pillilugusid. Aknad lahti, naer ja pillimäng kutsu-
vad inimesi tuppa. Väikese kooli direktori tööd on ikka nal-vad inimesi tuppa. Väikese kooli direktori tööd on ikka nal-
jakas kõrvalt vaadata. Pille kõva häälega hõikamas akna all jakas kõrvalt vaadata. Pille kõva häälega hõikamas akna all 
seisjaid tuppa ja juhatamas ukse peal kõõlujaid esiritta. See seisjaid tuppa ja juhatamas ukse peal kõõlujaid esiritta. See 
on see vahetu suhtlus, mis paneb mind soojalt muigama. on see vahetu suhtlus, mis paneb mind soojalt muigama. 

Kool ei seisa eraldi, me oleme kõik koos, keegi ei ole võõras Kool ei seisa eraldi, me oleme kõik koos, keegi ei ole võõras 
või kauge.või kauge.

Me paneme kinni kõikvõimalikud olümpiaadid ja kan-Me paneme kinni kõikvõimalikud olümpiaadid ja kan-
dideerime esimese ja ainukese nii väikese koolina, ainsa dideerime esimese ja ainukese nii väikese koolina, ainsa 
algkoolina „Aasta kool 2022” tiitlile ja teeme ajalugu.algkoolina „Aasta kool 2022” tiitlile ja teeme ajalugu.

25% kõigist rahva häältest tuli meie kooli toetuseks. Žürii 25% kõigist rahva häältest tuli meie kooli toetuseks. Žürii 
hääletuses ilus teine koht. Niisiis lugeski Pille lugude ja hääletuses ilus teine koht. Niisiis lugeski Pille lugude ja 
laulude vahele sotsiaalmeediast pärle meie kooli toetuseks. laulude vahele sotsiaalmeediast pärle meie kooli toetuseks. 
Kool nagu muinasjutt – see kõlas igalt poolt! Õpetaja Maris Kool nagu muinasjutt – see kõlas igalt poolt! Õpetaja Maris 
(terve kõne teksti all) jagas meiega oma mõtteid koolist ja (terve kõne teksti all) jagas meiega oma mõtteid koolist ja 
tema teekonnast vilistlasest õpetajaks saamiseni, mis ei tema teekonnast vilistlasest õpetajaks saamiseni, mis ei 
jätnud pisaratest kuivaks ühtegi silma. Siiras emotsioon ja jätnud pisaratest kuivaks ühtegi silma. Siiras emotsioon ja 
side, millest saab osa igaüks selles väikeses saalis.side, millest saab osa igaüks selles väikeses saalis.

Praegune kooli juhtkond võttis ka pausi, et tunnustada ja Praegune kooli juhtkond võttis ka pausi, et tunnustada ja 
meeles pidada kõiki, kes on kooli eduloole kaasa elanud. meeles pidada kõiki, kes on kooli eduloole kaasa elanud. 
Lilli jagati nii kokkadele kui endistele õpetajatele. Ühtlasi Lilli jagati nii kokkadele kui endistele õpetajatele. Ühtlasi 
tuli välja, et kooli hoones on sündinud lausa kaks last ja tuli välja, et kooli hoones on sündinud lausa kaks last ja 
mälestusi saalis olevast ümmargusest plekkahjust on kõigil, mälestusi saalis olevast ümmargusest plekkahjust on kõigil, 
juba 1950ndatest aastatest.juba 1950ndatest aastatest.

Kooli kokkutulekule tuli üle saja inimese, kellel kõigil vana 
ümmarguse plekkahjuga oma lugu.

Sõna sai ka Lääneranna vallavanem Ene Täht ning Metsküla Sõna sai ka Lääneranna vallavanem Ene Täht ning Metsküla 
kogukonna üks eestvedaja ning kooli lapsevanem Silvia kogukonna üks eestvedaja ning kooli lapsevanem Silvia 
Lotman kinkis pidulikult esimesse klassi sisseastumiseks Lotman kinkis pidulikult esimesse klassi sisseastumiseks 
avaldused. Isegi 2028. aastaks on juba kaks avaldust olemas, avaldused. Isegi 2028. aastaks on juba kaks avaldust olemas, 
rääkimata vähemalt 8 õpilasega esimesest klassist, mida on rääkimata vähemalt 8 õpilasega esimesest klassist, mida on 
oodata 2025. aastal.oodata 2025. aastal.

Sel aastal astus esimesse klassi 6 last. Lapsi on ja lapsi 
tuleb juurde!

Üks üllatav kink tuli ka vilistlastelt, kes soovivad panustada Üks üllatav kink tuli ka vilistlastelt, kes soovivad panustada 
kooli tulevikku varasemalt planeeritud raamatukogutiiva kooli tulevikku varasemalt planeeritud raamatukogutiiva 
juurdeehituse fondi avamisega. Juurdeehituseks sellest juurdeehituse fondi avamisega. Juurdeehituseks sellest 
summast küll ei piisa, kuid žest oli piisavalt kõnekas, kirjel-summast küll ei piisa, kuid žest oli piisavalt kõnekas, kirjel-
damaks taas Metsküla kooli olulisust kõikide jaoks, kes selle damaks taas Metsküla kooli olulisust kõikide jaoks, kes selle 
kooliga ühel või teisel moel seotud.kooliga ühel või teisel moel seotud.

Pidulikule aktusele järgnes hubane kohvi ja tordi söömine. Pidulikule aktusele järgnes hubane kohvi ja tordi söömine. 
Viimase olid lapsed ise eelmisel päeval valmistanud. Jutus-Viimase olid lapsed ise eelmisel päeval valmistanud. Jutus-
tamine, mälestuste heietamine, vanade tutvuste soojen-tamine, mälestuste heietamine, vanade tutvuste soojen-
damine ja lõbusate lugude jagamine. Igast nurgast, igalt damine ja lõbusate lugude jagamine. Igast nurgast, igalt 
poolt, muudkui jutt ja naer.poolt, muudkui jutt ja naer.

Metsküla Algkooli 170. aastapäev –
tagasivaade pidustustele

Piret Ulm 
Metsküla kooli vilistlane

M ai- ja juunikuus toimus Lääneranna vallas mitu aastapäeva-hõngulist kokkutulekut, millest viimase kokku-
võtte teeme Metsküla Algkooli 170. aastapäva pidustustest. Sama ürituse raames avati ka mälestuspink Ann ja 

Gunnar Polmale, millest kirjutasime Lääneranna Teataja juunikuu numbris 6 (51).

HARIDUS

Pildil hetk Metsküla Algkooli 170. aastapäeva Pildil hetk Metsküla Algkooli 170. aastapäeva 
tähistamiselt / Foto: Kaarel Kaiseltähistamiselt / Foto: Kaarel Kaisel
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Piduliku osa jätkuks…

N agu Metskülas ikka, ei saa mitte ükski aktus ega 
pidupäev mööda ilma rahvatantsuta. Metsküla 

Mürakarud esitasid lõbusaid etteasteid, mis vahepeal nii 
hoogsad, et mõnel lendas king jalast!

Naeratus suul, tantsiti ikka edasi. Kirivöö tantsijad tegid Naeratus suul, tantsiti ikka edasi. Kirivöö tantsijad tegid 
meeleoluka meestetantsu koos koolipoistega, mida tuli meeleoluka meestetantsu koos koolipoistega, mida tuli 
rahva tungival soovil lausa korrata. See rõõm, naer ja rahva tungival soovil lausa korrata. See rõõm, naer ja 
kilked, see on midagi, mida tuleb ise näha ja kogeda.kilked, see on midagi, mida tuleb ise näha ja kogeda.

Koos vaatasime kahte dokumentaali, mis koolist tehtud on. Koos vaatasime kahte dokumentaali, mis koolist tehtud on. 
Ago Ruusi „Ärge pange kooli kinni” (2000. a) ja Madis Velt-Ago Ruusi „Ärge pange kooli kinni” (2000. a) ja Madis Velt-
mani „Koolitee” (2012. a). Mõlemad filmid tõid nii naeru, kui mani „Koolitee” (2012. a). Mõlemad filmid tõid nii naeru, kui 
pisaraid ja kuhjaga helgeid mälestusi. Seda enam, et Madis pisaraid ja kuhjaga helgeid mälestusi. Seda enam, et Madis 
Veltman, tunnustatud fotograaf ja filmi üks režissööridest Veltman, tunnustatud fotograaf ja filmi üks režissööridest 
on ka ise Metsküla Algkooli vilistlane.on ka ise Metsküla Algkooli vilistlane.

Meie koolis ei saada hindeid enne 6. klassi. Viimaseski klas-Meie koolis ei saada hindeid enne 6. klassi. Viimaseski klas-
sis vaid sellepärast, et riiklik õppekava seda nõuab. Hooli-sis vaid sellepärast, et riiklik õppekava seda nõuab. Hooli-
mata sellest on lapsed kõigis klassides olümpiaadidel alati mata sellest on lapsed kõigis klassides olümpiaadidel alati 
väga edukad, tavaliselt esikolmikus ja tihtipeale esikohal. väga edukad, tavaliselt esikolmikus ja tihtipeale esikohal. 
Ja nagu Tõnu Ots, endine Lihula Gümnaasiumi direktor Ja nagu Tõnu Ots, endine Lihula Gümnaasiumi direktor 
ja psühholoog Madise filmis mainis, saavad väikese kooli ja psühholoog Madise filmis mainis, saavad väikese kooli 
lapsed täiskasvanutega iga päev 3 tundi kvaliteetaega, mis lapsed täiskasvanutega iga päev 3 tundi kvaliteetaega, mis 
on kolm korda rohkem, kui selles eas lapsele tavapärane.on kolm korda rohkem, kui selles eas lapsele tavapärane.

Õhtune tants ja trall
Õhtune tants ja trall algas kell 20. Me oleme kogukonnaga Õhtune tants ja trall algas kell 20. Me oleme kogukonnaga 
koos näinud palju vaeva, et üles ehitada ja korrastada meie koos näinud palju vaeva, et üles ehitada ja korrastada meie 
Metsküla rahvamaja. Kui kõlasid „Jaanipäeva” esimesed Metsküla rahvamaja. Kui kõlasid „Jaanipäeva” esimesed 

akordid, tekkis rõõmus tantusring. See on üks hetk, mis akordid, tekkis rõõmus tantusring. See on üks hetk, mis 
praegugi võtab südame värisema. Kolm generatsiooni ini-praegugi võtab südame värisema. Kolm generatsiooni ini-
mesi, väikelastest vanakesteni, kelle põhiside on meie kool mesi, väikelastest vanakesteni, kelle põhiside on meie kool 
ja kogukond, nagu üks, ilma juhendamiseta, ühes rütmis ja kogukond, nagu üks, ilma juhendamiseta, ühes rütmis 
tantsimas. Sellised me juba oleme – koos tegijad.tantsimas. Sellised me juba oleme – koos tegijad.

Miks on see päev ja see kool meile nii olulised? Ajal, kus Miks on see päev ja see kool meile nii olulised? Ajal, kus 
me oleme globaalse pandeemia (loodetavasti) läbi teinud, me oleme globaalse pandeemia (loodetavasti) läbi teinud, 
ajal, kus Euroopas on sõda, on olulisem kui kunagi varem ajal, kus Euroopas on sõda, on olulisem kui kunagi varem 
teada ja tunda, kes me oleme ja miks me oleme. Keegi ütles teada ja tunda, kes me oleme ja miks me oleme. Keegi ütles 
„sellised koolid tuleks looduskaitse alla võtta” ja neil on „sellised koolid tuleks looduskaitse alla võtta” ja neil on 
õigus. Mitte selleks, et hoida kinni minevikust, vaid selleks õigus. Mitte selleks, et hoida kinni minevikust, vaid selleks 
et kindlustada tulevik. Selline tulevik, mida me veel praegu et kindlustada tulevik. Selline tulevik, mida me veel praegu 
ettegi ei oska kujutada. “Metsküla lapsed on igasugused ettegi ei oska kujutada. “Metsküla lapsed on igasugused 
isemõtlejad” – jah on küll. See isemõtlemine, see kaasa- isemõtlejad” – jah on küll. See isemõtlemine, see kaasa- 
mõtlemine ja kogukonnast hoolimine ongi meie tulevik.mõtlemine ja kogukonnast hoolimine ongi meie tulevik.

Mart Ulm, Metsküla kogukonna eestvedaja, vilistlane, kelle Mart Ulm, Metsküla kogukonna eestvedaja, vilistlane, kelle 
enda kolm last on tänaseks samuti juba vilistlased, kirju-enda kolm last on tänaseks samuti juba vilistlased, kirju-
tas väga tabavalt „Kvaliteet algab umbes sealt, kus ootused tas väga tabavalt „Kvaliteet algab umbes sealt, kus ootused 
lõppevad. Metsküla Algkoolis on kõik ootused selgelt üle-lõppevad. Metsküla Algkoolis on kõik ootused selgelt üle-
tatud.” Ja nii ongi. Kas poleks mitte tore, kui see nii ka jääks?tatud.” Ja nii ongi. Kas poleks mitte tore, kui see nii ka jääks?

Päeval, mil me tähistasime meie kooli 170. sünnipäeva, Päeval, mil me tähistasime meie kooli 170. sünnipäeva, 
tähistasime kõiki vahvaid, toredaid ja üliolulisi maakoole tähistasime kõiki vahvaid, toredaid ja üliolulisi maakoole 
nii meie vallas kui üle riigi. Väikseid koole, kus kasvamas nii meie vallas kui üle riigi. Väikseid koole, kus kasvamas 
igasugused isemõtlejad ja tulevased kogukonnahinged, igasugused isemõtlejad ja tulevased kogukonnahinged, 
südamelöökide tekitajad.südamelöökide tekitajad.

Suur pildigalerii pidustustest on leitav veebilehelt Suur pildigalerii pidustustest on leitav veebilehelt photos.photos.
app.goo.gl/oqgnLK1Zvbdzxkcg7app.goo.gl/oqgnLK1Zvbdzxkcg7. Üritust pildistas Kaarel . Üritust pildistas Kaarel 
Kaisel.Kaisel.

M ilvi Kaljuste, neiupõlvenimega Ilves, sündis 1934. 
aastal Läänemaal Varbla vallas Tamba külas. 

Noore Milvi lapsepõlv möödus koos noorema venna 
Kallega mere ääres loomi karjatades. Kooliteed alustas 
Milvi Nõmme algkoolist, mis asus naaberkülas. 

1944. aasta. Oli sõjaaeg suur osa rannarahvast otsustas 
Läände põgeneda. Ka Ilveste perel oli mõte Rootsi pageda, 
kuid viimasel hetkel muudeti meelt ja jäädi paigale.

Pärast Varbla kooli lõpetamist oleks Milvi tahtnud minna 
edasi õppima ülikooli, kuid olid rasked ajad ja koolitusraha 
jätkus vaid vennale. Milvi suundus 1949. aastal õppima 
Haapsalu pedagoogilisse kooli. Kuigi ta õppis algklasside 
õpetajaks, tundis ta juba varakult erilist tõmmet kunsti- 
õpetaja ameti suhtes. Esimeseks töökohaks sai Paadrema 
algkool.

1959. aastal alguses Milvi abiellus ning kolis Lihulasse 
elama. Milvi sai tööd Lihula keskkoolis algklasside õpeta-
jana, andes matemaatikatunde ja kunstiõpetust. Suurt 
innustust sai Milvi suvistest Õpetajate Täiendusinstituudi 
kursustest, mida juhendasid tollased tippkunstnikud ja 
-pedagoogid. Entusiastlikult asus Milvi Lihulas oma õpilasi 
juhendama, kunstiringis käis koguni 60 õpilast. Ridamisi 
tuli auhindu õpilaste kunstitööde näitustelt. Kõik see sai 
äkitselt lõpu 1974. aastal, kui kooli saabus kõrgharidusega 
kunstiõpetaja. Milvile enam koolis tööd ei jagunud ja ka 
kunstiringid surid välja. 

Milvi leidis endas jõudu ja hüppas vette tundmatus kohas. 
Uueks töökohaks sai Haapsalu KEK-i Lihula osakonna 

betoonitsehh. Tuli õppida täieli-
kult uut ametit ning betoonitsehhi 
vahetuse meister ei kõlanud sugugi 
halvasti. Õnneks oli ka juhtkond hea- 
tahtlik. KEK oli jõukas asutus, palju sai käia teatris, ekskur-
sioonidel. Külastati paiku üle kogu Nõukogudemaa, satuti 
Poolasse ja Ida-Saksamaale. Kõiki neid reise oli hiljem hea 
pensionipõlves meenutada.

Kui koolis hakkasid puhuma uued tuuled, kutsuti Milvi 
kooli kunstiõpetajaks tagasi. Päriselt ei tahtnud  Milvi aga 
KEK-ist ära tulla, seetõttu tuli anda kunstitunde laupäeviti 
ja üle nädala ka tööpäevadel. See oli küllaltki kurnav ja nii 
tuli sellest loobuda. 

Värskelt pensionile jäänud, kutsuti Milvi 1990. aastal 
uuesti kooli kunstiõpetust andma. Tööd alustas kunstiring 
ja seda tuli pidada olude sunnil kodus. Kümned ja kümned 
õpilased meenutavad heldimusega, kuidas Milvi kodus, 
elutoas, köögis ja verandal, joonistati-maaliti. Kunstiva-
hendid tulid abina Soomest ja Rootsist. Milvi andis sel peri-
oodil inspiratsiooni tervele plejaadile õpilastele, kes hiljem 
valisid oma elukutseks kunsti või disaini eriala. Milvi 
kunstiõpetus sai lõpu 2000. aastal.

Pensionipõlves tegeles Milvi koduaia hooldamisega, tegi 
käsitööd ja uuris jõudumööda kodukandi ajalugu.

Jääme Milvit mäletama kui ranget ema ja õpetajat. Vahest 
kõige tänulikumad on tema arvukad õpilased, kellele ta 
aegade jooksul sügava kunstipisiku süstis.

In memoriam  
Milvi Kaljuste 28. III 1934 – 25. IX 2022

Foto: erakogu
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. september – 10. oktoober 2022 toimus neli 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingu- 

tele, nagu maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine ja korrastamine, maa ostueesõigusega erasta-
mise toimingud, projekteerimistingimuste andmine, 
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäät-
meveoga liitumise kohustusest vabastamine, jäätmete 
ühiskogumismahutite kasutamine, jäätmete ühiskogu-
mismahuti kasutamise taotluse rahuldamata jätmine, 
eluruumi üürile andmine ja pärimismenetluse algata-
mine, otsustati järgmist:

 » Avaldati  tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri järgmistele inimestele: Meeli 
Luigele  pikaaegse töötamise eest Koonga koolis; Kelly 
ja Peeter Idvanile Mattiase jalgpalliturniiride korral-
damise eest Lääneranna valla lastele; Maire ja Tõnu 
Tiidussalule Kloostri motokrossi võistluste korral-
damise eest Lääneranna valla lastele; Elle Konstabelile 
Lääneranna valla eakate klubi Vanaviisi juhendamise, 
korraldamise ja kokkukutsumise eest; Aino Merevoole 
Lääneranna valla eakate võimlemisringi juhendamise 
eest; Merike Pikkmetsale pikaaegse südamega tehtud 
töö eest Lõpe Koolis ja seoses 20 aasta tööjuubeliga; Ülle 
Andreale pikaaegse südamega tehtud töö eest Koonga 
Koolis ja seoses 30 aasta tööjuubeliga; Kristi Kangurile 
pikaaegse südamega tehtud töö eest Koonga Koolis ja 
seoses 20 aasta tööjuubeliga; Sirje Nõmmele pikaaegse 
südamega tehtud töö eest Koonga Koolis ja seoses 10 
aasta tööjuubeliga; Tiia Künnapile pikaaegse südamega 
tehtud töö eest Koonga Koolis ja seoses 30 aasta töö-
juubeliga; Riste Noorele Virtsu pensionäride klubi 60+ 
eestvedamise eest; Malle Saakile Lihula Lauluklubi 
Meelika eestvedamise eest; Marje Hinsbergile tant-
surühma Tantsulust 60+ eestvedamise eest; Elma Kil- 
lingile Lääneranna valla eakate seltskonnatantsuringi 
juhendamise eest; Erika Teele 20 aastat südamega 
tehtud töö eest naisrahvatantsurühma Haniale juhen-
damisel; Greencube OÜ-le väga hea koostöö ja Lääne-
ranna valla hallatavate asutuste toetamise eest; Lihula 
Maaparandus AS-ile väga hea koostöö ja Lääneranna 
valla hallatavate asutuste toetamise eest; ValiceCar 
OÜ-le väga hea koostöö ja Lääneranna valla hallatavate 
asutuste toetamise eest; Kvaliteetaken OÜ-le väga hea 
koostöö ja Lääneranna valla hallatavate asutuste toe- 
tamise eest; ProDigi OÜ-le väga hea koostöö ja Lääne-
ranna valla hallatavate asutuste toetamise eest; K.Met 
AS-ile väga hea koostöö ja Lääneranna valla hallatavate 
asutuste toetamise eest; Lihula Tarbijate Ühistule väga 
hea koostöö ja Lääneranna valla hallatavate asutuste 
toetamise eest; L&L AS-ile väga hea koostöö ja Lääne-
ranna valla hallatavate asutuste toetamise eest; Narma 
OÜ-le 30. tegutsemisaasta täitumise puhul, väga hea 
koostöö ja Lääneranna valla hallatavate asutuste toet-
amise eest; Aasa Mesi OÜ-le väga hea koostöö ja Lääne-
ranna valla hallatavate asutuste toetamise eest; MTÜ-le 
Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi „Leola“ väga 
kõrgel tasemel spordivõistluste korraldamise eest; Lõu-
na-Läänemaa Jalgpalliklubile pikaajalise koostöö eest 
ja laste sportimisharjumuste kujundamise eest; Mätiku 
Talumeiereile väga hea koostöö ja Lääneranna valla hal-
latavate asutuste toetamise eest; Girta Päärsonile ja Olev 
Kaasile Lääneranna valla 2022. aasta heakorrakonkursi 
võitmise eest kategoorias „Elamud tiheasustuses“; Lea 
ja Arne Mägerile Lääneranna valla 2022. aasta heakor-
rakonkursi võitmise eest kategoorias „Maakodud“; 
Vesta Vendelile (Vesta Värkstuba) Lääneranna valla 
2022. aasta heakorrakonkursi võitmise eest kategoorias 
„Äri- ja tootmishooned“; Riigimetsa Majandamise Kes-

kusele (Nedrema puisniit) Lääneranna valla 2022. aasta 
heakorrakonkursi võitmise eest kategoorias „Maasti-
kuobjektid“; Oidrema Külaseltsile (Oidrema külaplats) 
Lääneranna valla 2022. aasta heakorrakonkursi võit-
mise eest kategoorias „Avalik ruum“; Kõmsi Rahvama-
jale 35. tegutsemisaasta täitumise puhul; naisrahvatant-
surühmale Haniale 35. tegutsemisaasta täitumise puhul; 
AS Postimees Grupi ajaleht Pärnu Postimehele väga hea 
koostöö eest; OÜ Lääne Elule väga hea koostöö eest; 
Perearst Külli Raudsik OÜ-le 5. aastat Eesti Perearstide 
Seltsi parima praksise tunnustuse omistamise eest; EELK 
Lihula Eliisabeti kogudusele ja Lääne praost Kaido Saa-
gile kultuuri- ja vaimuelu edendamise eest Lääneranna 
vallas; Lea Mäeorule südamega tehtud töö eest Kõmsi 
Rahvamajas ja seoses 20 aasta tööjuubeliga; Andres 
Vaanile  kõrgelt tunnustatud ning muljetavaldava põl-
lumajanduse arendamise eest Lääneranna vallas; Lilia 
Urbile kogukonnaelu arendamise eest; Kodade OÜ-le 
(Salevere Salumäe Loovkoda) loodustsäästva tege-
vuse ja kestliku turismi arendamise eest; EELK Karuse 
Margareeta kogudusele ja Meelis Malgale kultuuri- ja 
vaimuelu edendamise eest Lääneranna vallas; EELK 
Mihkli Miikaeli kogudusele ja Kari Antero Tynkkyne-
nile kultuuri- ja vaimuelu edendamise eest Lääneranna 
vallas; EAÕK Paadrema Püha Kolmainu kogudusele ja 
Heli Vahingule kultuuri- ja vaimuelu edendamise eest 
Lääneranna vallas.

 » Lääneranna Vallavalitsus algatas riigihanke väljakuu-
lutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse Lihula 
Gümnaasiumi projekteerimiseks. Menetlus viidi läbi 
ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste 
kaitsega seotud põhjustel. Edukaks tunnistati OÜ Kauss 
Arhitektuur pakkumus maksumusega 295 000,00 €. 
Pakkumusele lisandub käibemaks ja autorijärelevalve 
tasu. Eduka pakkujaga  sõlmitakse hankeleping. 

 » Kiideti heaks ja suunati perioodiks 19.09–03.10.2022 
avalikustamisele Varbla Kooli arengukava aastateks 
2022–2027.

 » Keskkonnaamet edastas Lääneranna Vallavalitsusele 
teate, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osa- 
ühing Lõpe Agro edastatud Mihkli III uuringuruumi 
geoloogilise uuringu loa taotluse. Lääneranna Vallavalit- 
sus avaldas arvamuse ja leidis, et uuringute teostamine 
ei ole kooskõlas üldplaneeringus kehtestatud nõuete ja 
põhimõtetega ning otsustas mitte nõustuda Osaühin-
gule Lõpe Agro Mihkli III uuringuruumi geoloogilise 
uuringu loa andmisega.

 » Anti nõusolek 21.–25. septembril 2022 toimuva avaliku 
ürituse „20. Matsalu loodusfilmide festival“ (korraldaja 
MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival) ettevalmista-
miseks ja korraldamiseks.

 » Eraldati Lääneranna valla 2022. aasta eelarve reserv-
fondist toetust MTÜ-le Paadrema Külaselts projekti 
„Külakeskuse uus küttesüsteem“ teostamiseks 13 572  
eurot. MTÜ-ga Paadrema Külaselts sõlmitakse leping. 

 » Lääneranna Vallavalitsuse kinnistu Puhtu tee 1, Virtsu 
alevik, Lääneranna vald, ID: 180549787 müügiks korral-
datud enampakkumisele pakkumisi ei tehtud. Otsustati 
võõrandada kinnistu Puhtu tee 1, registriosa number 
1376832, katastriüksus 19502:003:0097, pindala 4173 
m², sihtotstarve tootmismaa, lähiaadressiga Puhtu tee 1, 
Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Enam-
pakkumine korraldatakse internetioksjonite kesk- 
konnas www.osta.ee kehtivusega 21 päeva. Enam- 
pakkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe 

OMAVALITSUS
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kaudu. Vara müügi alghind on 18 000 eurot ja  tagatis-
raha 1800 eurot.

 » Lääneranna valla omandis on kasutuseta teraskatel, 
põleti ja moodulkorsten. Antud esemed ei ole valit-
semiseks vajalikud. Võõrandatakse 150 kW teraskatel 
koos põletiga, alghind 950 €, tagatisraha 95 €, ja moodul- 
korsten, alghind 600 €, tagatisraha 60 eurot €. Enam-
pakkumine korraldatakse internetioksjonite kesk- 
konnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enam- 
pakkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe 
kaudu.

 » Kehtestati Lihula esmatasandi tervisekeskuse, aadres-
siga Tallinna mnt 35, Lihula linn, Lääneranna vald, 
nõupidamiste ruumi (ruum nr 7) üüri hinnaks 10 eurot 
tunnis.

 » Varbla Vallavalitsuse ja Varbla Puhkeküla AS vahel on 
sõlmitud 23. aprillil 2009 rendileping nr 2. Lepingu järgi 
rendib Varbla Vallavalitsuse õigusjärglane Lääneranna 
Vallavalitsus Varbla Puhkeküla AS-ile ruumi Varbla 
teeninduskeskuses hinnaga 19,17 eurot kuus. Rendile-
andjal on õigus aasta möödudes tõsta rendi hinda, kuid 
alates rendilepingu sõlmimisest ei ole vald tõstnud rendi 
hinda ega küsinud raha kõrvalkulude katteks. Lisaks 
eeltoodule on leping ka muus osas üldine ja ei reguleeri 
piisava täpsusega lepingupoolte õiguseid ega kohustusi. 
Otsustati muuta Varbla Vallavalitsuse ja Varbla Puh-
keküla AS vahel sõlmitud rendilepingut ning sõlmida 
see poolte kokkuleppel uues redaktsioonis.

 » Lääneranna Vallavolikogu otsusega nr 57  otsustati 
Annuse tee kinnistu nr 6068650 võõrandada Pika- 
Mihkli kinnistu nr 2722606 omanikule ning koormata 
Annuse tee kinnistu ja Pika-Mihkli kinnistu isikliku 
kasutusõigusega Lääneranna valla kasuks. Lääneranna 
Vallavalitsusele tehti ülesanne täpsustada isikliku 
kasutusõigusega koormatava maa-ala piirid ja pindala. 
Otsustati seada Pika-Mihkli kinnistul  Lääneranna valla 
kasuks isiklik kasutusõigus 488 m² suurusel maa-alal 
asuva tee avalikuks kasutamiseks ja Annuse tee kin-
nistul 2313 m² suurusel maa-alal asuva tee avalikuks 
kasutamiseks. Isikliku kasutusõigusega koormatud 
maa-ala kasutatakse avaliku teena sellel tee-ehitus-
tööde, teehoolduse ja liikluse korraldamiseks.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke „Gene- 
raatorite valmiduse väljaehitamine”, eesmärgiga välja 
ehitada generaatoritega elektrienergiaga varusta-
mise valmidused Lääneranna Vallavalitsuse hallata-
vates asutustes. Pakkumuskutse väikehankes osale-
miseks saadeti kahele ettevõttele. Tähtajaks esitati 
üks pakkumus. Esitatud pakkumus ei ületanud oluli-
selt hankelepingu eeldatavat maksumust. Pakkumust 
hinnati maksumuse alusel. Lõpetati ostumenetlus ja 
tunnistati edukaks Merkvik OÜ pakkumus summas 
12 948,48 €, käibemaksuta. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Kehtestati alates 01.11.2022. a Lääneranna vallale kuu-
luvate äriruumide, mis on antud pikaajalisse kasutusse, 
üürihinnaks 1,30 eurot/m².

 » Pikavere külas tegutsev Põlde Põllumees OÜ esitas 
Lääneranna Vallavalitsusele avalduse, milles soovis 
võtta rendile loomade karjatamiseks Pikavere külas 
asuva 12 350 m² suuruse Korise-Lemsi katastriüksuse 
katastritunnusega 33401:001:0397. Põlde Põllumees OÜ 

pakkus rendi suuruseks 70 €/ha. Kuna Lääneranna vald 
Korise-Lemsi katastriüksust ei kasuta ning Põlde-Põllu-
mees OÜ pakutud renditasu vastab samas piirkonnas 
samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimus-
tel kasutatava maa rendimäärale, siis peab Lääneranna 
Vallavalitsus Korise-Lemsi katastriüksuse rendile and-
mist loomade karjatamiseks otstarbekaks. Otsustati 
sõlmida Põlde Põllumees OÜ-ga rendileping, tähtajaga 
01.10.2026, aastas tasumisele kuuluv renditasu on 86,45 
eurot.

 » Kinnitati Kõmsi Lasteaed-Algkooli hoolekogu 
2022/2023. õppeaastaks alljärgnevas koosseisus: Anneli 
Mänd – õpetajate esindaja (kool), Agne Alpius – õpeta-
jate esindaja (lasteaed), Sille Vokk – lastevanemate 
esindaja (kool), Kadri Türner – lastevanemate esindaja 
(kool), Sälly Vendel – lastevanemate esindaja (lasteaed), 
Berit Hiieväli – lastevanemate esindaja (lasteaed), Ülle 
Türner – vilistlaste esindaja, Lilia Urb – kooli toetava 
organisatsiooni esindaja, Arno Peksar – pidaja esindaja.

 » Kooskõlastati 1. septembrist 2022 Lihula Gümnaasiumi 
töötajate koosseis alljärgnevalt: direktor 1,0, õppejuht 
1,0, õpetaja (põhikool) 18,25, õpetaja (gümnaasium) 5,05, 
eripedagoog 1,0, HEV-koordinaator 0,21, õpetaja abi 
1,0,  juhiabi 1,0, haldusjuht 0,5, raamatukoguhoidja 1,0, 
huvijuht 1,0, kokk 1,0, abikokk 1,0, söökla abitööline 
0,5, koristaja 3,0, eKooli administraator 0,11 amtikohta. 
Kokku 36,62 ametikohta.

 » Kinnitati Lääneranna Noortevolikogu valimiste läbivii-
miseks kuueliikmeline valimiskomisjon alljärgnevalt: 
komisjoni esimees Anneli Pikkmets, komisjoni liikmed 
Janar Sõber, Jane Mets, Kristel Rohumägi, Lilia Urb,  
Ursula Kuningas.

 » Kinnitati Metsküla Algkooli hoolekogu 2022/2023. 
õppeaastaks alljärgnevas koosseisus: Astrid Nikkel – 
õpetajate esindaja, Kati Rooni – lastevanemate esindaja,  
Birgit Kristiansen – lastevanemate esindaja, Liisi Laos 
– lastevanemate esindaja,  Ann Meriste-White – vilist-
laste esindaja, Püü Polma – kooli toetava organisat- 
siooni esindaja, Karmen Pikkmets – pidaja esindaja.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 13.09.2022 
määrus nr 7 „Lääneranna Vallavalitsuse 13.04.2022. a 
määruse nr 4 „Pädevuse delegeerimine” muutmine”. 

 » Kinnitati Lääneranna valla 2022. aasta heakorra-
konkursi võitjateks järgmiste kategooriate parimad: 
elamud tiheasustuses – Metsa tn 29, Virtsu alevik; 
maakodud – Võilille, Tuudi küla; äri- ja tootmishooned 
– Vesta Värkstuba, Virtsu alevik; maastikuobjektid 
(näiteks poollooduslikud kooslused, matkarajad, puis- 
niidud) – Nedrema puisniit, Nedrema küla; avalik ruum 
(näiteks külaplatsid, külamajad, vaatetornid, tänavad, 
pargid) – Oidrema külaplats, Oidrema küla. Korterma-
jade kategoorias jäi  tunnustus välja andmata. Võitjaid 
autasustatakse Kaunis Lääneranna tiitliga.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaheksa- 
teist eelnõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do-
kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register. 

Volikogu esimehe vastuvõtuaeg on neljapäeviti kell 10.00–13.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula). 
Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 507 8061 või e-posti aadressil armand.reinmaa@laaneranna.ee
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13. oktoobril 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu kolmeteistkümnes istung, kus osales 19 vallavo-
likogu liiget. Päevakorda kinnitati 18 punkti. Vastu võeti 
6 määrust ja 10 otsust.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Soovälja külas 
Kuuri katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0527) 
asuv küün ehitisregistri koodiga 121387332.

 » Otsustati anda PT Allika OÜle luba Tuulemetsa kinnis- 
asja (kinnistu nr 8292550) omandamiseks.

 » Otsustati Lääneranna vallale kuuluva Kuusiku kin-
nisasja koormamine reaalservituudiga ning tehti 
Lääneranna Vallavalitsusele ülesandeks selgitada välja 
kinnisasjad, mille kasuks on joogiveetorustiku talumis-
kohustuse seadmine Kuusiku kinnisasjal vajalik. 

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras asusta-
mata eluruumina järgmised korteriomandid:

1. kahetoaline korter Vassaku 2, Pagasi küla, Lääne-
ranna vald alghinnaga 100 eurot. Korteriomand 
asub elamus ehitisregistri koodiga 1005005715, 
katastriüksusel 41102:001:0227, kinnistusraamatu 
registriosa number 17268350. Korter moodustab 
429/3452 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 42,9 m²;

2. kahetoaline korter Vassaku 4, Pagasi küla, Lääne-
ranna vald alghinnaga 100 eurot. Korteriomand 
asub elamus ehitisregistri koodiga 1005005715, 
katastriüksusel 41102:001:0227, kinnistusraamatu 
registriosa number 17268550. Korter moodustab 
430/3452 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 43,0 m²;

3. kahetoaline korter Vassaku 7, Pagasi küla, Lääne-
ranna vald alghinnaga 100 eurot. Korteriomand 
asub elamus ehitisregistri koodiga 1005005715, 
katastriüksusel 41102:001:0227, kinnistusraamatu 
registriosa number 17268850. Korter moodustab 
429/3452 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 42,9 m²;

4. kahetoaline korter Vassaku 8, Pagasi küla, Lääne-
ranna vald alghinnaga 100 eurot. Korteriomand 
asub elamus ehitisregistri koodiga 1005005715, 
katastriüksusel 41102:001:0227, kinnistusraamatu 
registriosa number 17268950. Korter moodustab 
431/3452 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 43,1 m².

 » Otsustati vallavara võõrandamine enampakkumise 
korras (Varbla teeninduskeskus) registriosa nr 3969006, 
katastritunnus 86301:005:0348 ja vallavalitsusele anti 
ülesanne korraldada hoones eriomandite loomine, eri-
omandi piiride täpsustamine ning peale eraomandi 
loomist võõrandada hoone enampakkumisel alghin-
naga 10 000 eurot.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne-
ranna vallale kuuluv vara:

1. kinnistu lähiaadressiga Kooli, Kirbla küla, Lääner-
anna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 43001:001:1239. Kinnistu pindala 12 624 m², 
maatulundusmaa. Määrata vara alghinnaks 20 000 
eurot;

2. kinnistu lähiaadressiga Kõrtsi, Kirbla küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 43001:001:1240. Kinnistu pindala 8191 m², 
maatulundusmaa. Määrata vara alghinnaks 20 000 
eurot;

3. kinnistu lähiaadressiga Õppuse, Kirbla küla, Lääne-

ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 43001:001:1241. Kinnistu pindala 3,56 ha, maa- 
tulundusmaa. Määrata vara alghinnaks 12 400 eurot.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne-
ranna vallale kuuluv ½ kinnistu kaasomandist 
lähiaadressiga Tallinna mnt 68, Lihula linn, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriüksusel 
41101:001:0578, registriosa number 646505, pindalaga 
2020 m², elamumaa, alghinnaga 3000 eurot.

 » Otsustati võõrandada otsustuskorras MTÜ-le Paadrema 
Rahvamaja Lääneranna vallale kuuluv kinnistu 
lähiaadressiga Aida, Tõusi küla, Lääneranna vald, Pärnu 
maakond, mis paikneb katastriüksusel 43001:001:1253, 
registriosa number 11342850, pindala 4153 m², elamu-
maa, hinnaga 100 eurot.

 » Vallavolikogu otsustas anda loa korteriomandite oman-
damiseks:

1. kinnistu nr 2609432, aadressiga Lasteaia tn 4–5, 
Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond hin-
naga 100 euro;

2. kinnistu nr 2609532, aadressiga Lasteaia tn 4–6, 
Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond hin-
naga 1 euro.

 » Muudeti Lääneranna valla eelarvest mittetulun-
dusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundus-
liku tegevuse toetamise korda. Edaspidi tegevustoetuse 
raames ei toetata personali-, koolitus-, transpordi-, side- 
ja kantseleikulusid ning ürituste korraldamise kulusid. 
Ürituse toetuse taotlemiseks saab taotlusi esitada kaks 
korda aastas: 1. novembriks ja 1. maiks. Toetuse saajaga 
lepingu sõlmimise kohustus on alates 1000 eurost.

 » Kehtestati Lääneranna valla tunnustuse avaldamise 
kord. Lisandusid uued tunnustuse liigid: Lääneranna 
nimeline pink ning rahvusvahelise spordi-, haridus- ja 
kultuurisaavutuse preemia. Nimelise pingiga tunnusta-
mise otsustab Lääneranna vallavolikogu, selle paigal-
damist korraldab Lääneranna Vallavalitsus. Rahvusva-
helise spordi-, hariduse- ja kultuurisaavutuse preemiaga 
tunnustatakse rahvusvahelisel tasandil saavutuse eest 
ja selle andmise otsustab Lääneranna Vallavalitsus.

 » Kinnitati Varbla Kooli arengukava aastateks 2022–
2027.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määrust 
nr 11 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine 
toimetulekutoetuse määramisel”.

Seoses individuaalkütte toorme (puit, pelletid jms) ja 
elektrienergia kallinemisega tõsteti soojaveevarus-
tuseks ja kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse 
maksumust kuni 10 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes 
kuus, elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 100 
eurot pere esimese ja kuni 70 eurot iga järgneva pere-
liikme kohta ühes kuus ning olmejäätmete veo tasu – 
tegelik olmejäätmete vedu ühes kuus.

 » Kinnitati Lääneranna valla arengukava 2018–2028 
muudatused ja võeti määrus vastu uues redaktsioonis.

 » Kinnitati Lääneranna valla eelarvestrateegia aastateks 
2023–2026.

 » Kuulati vallavanem Ene Tähe informatsiooni Pärnumaa 
arengustrateegia 2035+ kohta.

 » Lääneranna vallavanem Ene Täht esitas volikogule 
tagasiastumispalve ja volikogu võttis vastu otsuse, mille 

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidajaLääneranna Vallavolikogu otsused |
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alusel luges Ene Tähe tagasiastunuks ja vabastatuks 
Lääneranna vallavanema ametikohalt 14. oktoobrist 
2022. a.

Järgmine vallavolikogu korraline istung toimub 
10. novembril 2022.

TEATED

Alates 15. novembrist 2022 kehtib Lihu-
la kaugküttepiirkonnas uus soojuse piir- ja 
müügihind
OÜ Lihula Soojus teatab soojusenergia piir- ja müügihinna 
muutusest Lihula linna kaugküttevõrgus alates novembrist 
2022. Hinna muutus on tingitud soojusenergia tootmiseks 
kasutatava kütuse (hein, hakkpuit) ja elektri hinnatõusust. 
Konkurentsiameti 12.10.2022 otsusega nr 7-3/2022-154 on 
kooskõlastatud uus soojusenergia müügi piirhind 68,01 €/
MWh, millele lisandub käibemaks (eel-mine piirhind 57,71 
€/MWh + km).

Lihula kaugküttevõrgu uus soojusenergia piir- ja müügi-
hind 68,01 €/MWh hakkab kehtima alates 15. novembrist 
2022. Hinnale lisandub käibemaks.

Lisainfo: OÜ Lihula Soojus, Tõnu Teesaar, telefon 515 9372, 
e-post lihulasoojus@hotmail.com.

Eesti esimene rohtsel biomassil töötav katlamaja

Lihula katlamajas kasutatakse kohalikke biokütuseid – 
kuiva rohtset biomassi ning hakkpuitu.

Lihula katlmaja on ainus katlamaja Eestis, kus kasutatakse 
põhikütusena heina.

Põhiosa heinast pärineb Matsalu rahvuspargis asuvatelt 
Kasari jõe luhaheinamaadelt. 

Vana piirhind hakkas kehtima 2009. aastal, seega 13 aastat 
pole suuremat hinnatõusu olnud.

OÜ Lihula Soojus Lihula katlamajal on 21 tarbijat, sealhul-
gas Lihula gümnaasium, spordihoone, lasteaed, muusika- 
ja kunstikool, raamatukogu, kultuurimaja, hooldekodu, 
perearstikeskus, vallamaja, Lihula mõis, 7 korterelamut.

Vallavalitsuse teated

L ihula ettevõtlusalal tegutsevad juba täna ühed valla 
suuremad ettevõtted. Vabad on veel kaks maaüksust, 

millele saab moodustada 3 tootmis- ja ärimaa sihtotstar-
bega krunti. Alal on kehtiv detailplaneering ning krunte 
antakse kasutusse hoonestusõiguse alusel.

Lihula tehnopark
Lihula ettevõtlusala (tehnopark) paikneb Lääneranna 
vallas Lihula linnas (elanike arv 1100) Piiri tänava ääres, 
hõlmates Piiri tn 6, 6a, 8, 8a ja Pärnu mnt 29 kinnistut. Maa 
omanik on Lääneranna vald.

Mustkattega Piiri tänav on rekonstrueeritud 2020. aastal.

Alalt on hea juurdepääs Pärnu–Lihula riigimaanteele ja 
edasi Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare põhimaanteele. 
Ettevõtlusala on osa Lihula linna Valuste tee, Raudtee ja 
Piiri tänava piirkonna ettevõtlus- ja tootmispiirkonnast, 
kus tegutsevad erineva suunitlusega tootmis- ja tööstu-
settevõtted (Uninaks AS, Greencube OÜ, Narma OÜ, Lihula 
Leib OÜ).

Ala asub 55 km kaugusel Pärnust, 110 km kaugusel Tal-
linnast ning 25 km kaugusel Virtsust.

Ettevõtlusalal kehtib detailplaneering

Detailplaneeringu kohaselt on ala jagatud 1 ärimaa ning 
5 tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krundiks.

Tehnopargis olevaid äri- ja tootmismaa krunte on võima-
lik omavahel liita.

Hoonete lubatud suurim kõrgus on 15 m ja krundil kuni 
2 hoonet. Olulise keskkonnamõjuga tegevused ei ole 
lubatud.

Ettevõtted on hõivanud 3 krunti
Vabad on Piiri tn 6a ja 6 maaüksused (katastritunnused 
43001:001:1159, 41101:001:0885), millele saab moodustada 
3 tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krunti pindalaga 
10 774 m², 10 582 m² ja 8068 m² (asendiskeemil rohelisega) 
lubatud ehitusaluse pinnaga vastavalt 3000 m², 3000 m² ja 
4000 m².

Krunte antakse kasutusse hoonestusõiguse alusel.

Lisainfo: www.laanerannavald.ee/lihula-ettevotlusala

Kontakt: Margus Källe (Lääneranna valla planeeringute 
spetsialist). E-post: margus.kalle@laanerannavald.ee; tel 
+372 5665 5521

Lihula ettevõtlusalal on pakkumisel veel
viimased tootmis- ja ärimaa krundid

MAJANDUS
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Perenõustaja annab nõu: kas ma olen „tagarääkija“?

K indlasti oled kuulnud ütlust „viies ratas vankri all“ 
või  „armukolmnurk“, kui keegi on grupis ülearune 

ja ei sobi mingil põhjusel grupiga kokku. 

Mõlema ütluse puhul on tegemist paaritu arvuga 5 ja 3, kus 
justkui üks on ülearune ja peaks välja jääma. Välja jäetud 
isiku olukord ei ole kindlasti mugav: ta võib kurvastada, 
vihastada, pettuda, ebameeldivalt käituda. Ebamugav on 
see olukord ka paaris olijatele. 

Sellest ise aru saamatagi, oleme igaüks vähemalt ühe 
korra elus kellegi oma suhtlusest välja jätnud. 

Võtame näiteks kellegi tagarääkimise, ilma et tagaräägi-
tav sellest kuuleks. Piisab, kui keegi on mulle kuidagi liiga 
teinud, ja ma leian kellegi, kellele sellest kaeban. Tavapära-
selt on see keegi, keda usaldan ja kes on minu poolel, ning 
ütleb ise ka selle peale mõne sõna liigategija suunal. Ongi 
tekkinud suhtekolmnurk, kus kaks on tekitanud liidu kol-
manda vastu. 

Mida lähedasemad on suhted, seda halvemini tunneb end 
väljajäetu ja seda aktiivsemalt püüab ta teha mida iganes, 
et mitte jääda väljajäetuks. 

Toon näitena pere, kus vanemad on lahku läinud, lapsed 
elavad emaga, aga kõige vanem poeg hoiab end rohkem isa 
poole. Räägib talle rohkem asju kui emale, kaitseb isa ema 
märkuste eest jne. On tekkinud liit isa ja poja vahel, mis on 
emale ebamugav. Ta süüdistab poja ees isa, kritiseerib poja 
tegevust, kui too isa kaitseb, püüab poega „ära osta“. Kõik 
selleks, et saada ise pojaga liitu. 

Teine näide on töökaaslaste vahel. Üks räägib teisele, kui 
vastik on nende ülemus. Muidu on omavahel kõik hästi 
läbi saanud, aga juhtus midagi, mis oli väärt tagarääki- 
mist. Kui nüüd ülemus tunnetab enda vastu liidu tekkimist, 
hakkab ta samuti käituma viisil, et ühega, kellega on parem 
läbisaamine, võiks liit tekkida. 

Mida kaugemad on suhted, seda vähem kolmnurk-suhe 
osapooli mõjutab. Kui kaks inimest räägivad presidenti 
taga, ei juhtu sellest muud, kui süveneb rääkijate harjumus 
teisi taga kiruda. Kui see aga juhtub lähisuhetes ja sellest 
on aru saadud, võiks mõelda, mida saaks osapooled teisiti 
teha, et keegi ei oleks selles ebamugavas situatsioonis.

 

T oon paar näidet, kus mõistata, kes on väljajäetud, ja 
ka seda, mida keegi saaks teha, et kolmnurk-suhe 

lõpetada (rääkida osapooltega, olla aus ja avatud, keh-
testada end, küsida abi):

Juhtum 1
Lastel on pere juurest lahkunud isaga erinev kontakt. Isa 
hoiab kontakti ainult vanema lapsega. Noorema lapse 
kohta küsib vanema lapse käest. Noorem laps teab seda ja 
kurvastab selle pärast. Vanem laps tunneb end vaheme-
hena ja see on talle ebamugav.

Juhtum 2
Tüdrukute pundist tõstatab 
keegi üles teema, et Tüdruk X 
on täitsa imelik, sest kannab 
„selliseid riideid“. Siis ta on veel 
jube õpetajale kituja ja üldse 
pugeja tüüp. See jutt levib järg-
miste inimesteni ja siis omakorda 
järgmiste inimesteni, kuni Tüdruk X 
kuuleb sellest.  Ta on nii kange, et suu-
rest vihast määrib tagarääkijate riided mingi mögaga riiete- 
hoius kokku. Siis ta leiab grupist ühe, kelle suudab enda 
poolele rääkida, ja tekitab vastasliidu ning kogub abiväge. 
Asi kogub tuure ja pole teada, millega võib süütu tagarääki-
mine lõppeda. 

Liivi Moore 
Psühholoogia- ja pereteraapia õpilane

Lastele ja noortele
Kõikide toimuvate huviringide kohta leiab infot Lääne-
ranna haridusteenuste haldamise infosüsteemist Arno 
aadressil https://piksel.ee/arno/laaneranna/huvitegevus.

Koolides toimuvatesse huviringidesse saab registreerida 
huviringi juhendaja juures ja Lääneranna Noortekeskuse 
noortetubades saab huviringidesse registreerida noor-
sootöötaja juures. Lääneranna noortekeskuste kontaktid on 
üleval  Lääneranna Noorteportaalis: www.noored.laane-
ranna.ee

Lääneranna valla huvikoolide info leiab veebilehelt https://
piksel.ee/arno/laaneranna/huvikoolid.

Täiskasvanutele
Lääneranna valla huvitegevuse (sh täiskasvanutele) info 
on leitav Lääneranna kultuurilehelt www.kultuur.laane-
ranna.ee.

Vali lehel endale sobivaim kultuuriasutus ja alammenüüst 
„Ringid” saad ülevaate huviringide toimumisaja ja sisu 
kohta. Ühtlasi on nädalaplaani all ka kultuuriasutuse kon-
taktid.

Vaba aja veetmise võimalused Lääneranna vallas

ELU
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L aupäeval, 1. oktoobril toimus Lihula spordihoones 
traditsiooniline maadlusvõistlus noortele – XII 

Gustav Vahari memoriaal –, kust meie sportlased Marleen 
Takk, Lauri Laev ja Kardo Küttmann tõid koduklubile 
kokku lausa rekordiliselt neli I kohta.

Sel aastal tähistasime Tuudilt pärit Gustav Vahari 143. sün-
niaastapäeva ja 115. aasta möödumist tiitlivõidust.

2022. aasta Eesti suuruselt teine maadlus- 
võistlus noortele
Kohale tuli 223 noort maadlejat, kes pidasid kokku 365 
matši.

Startijate arv koos kordustega (üks noor võib osaleda mitmes 
vanuses) oli 261. Kokku osales Gustav Vahari memoriaalil 
29 klubi: Lätit esindas 5, Leedut 1 ja Eestit 23 klubi.

Lääneranna Spordikooli esindas 21 noort maadlejat, kes 
võitsid 4 kuld-, 8 hõbe- ja 13 pronksmedalit. Lääneranna 
spordikooli õpilaste poodiumitulemused leiab Lääneranna 
Spordikooli lehelt: www.facebook.com/laanerannaspor-
dikool

Lisaks saime hulgaliselt võistluskogemust ning eneseüle-
tamise võimalusi.

Võistluse eesmärk on tutvustada ning mälestada esi- 
mest ajalooliselt Läänemaalt pärit maailmameistrit Gustav 
Vaharit.

Vahar sündis 11. oktoobril 1879 Lääneranna vallas Tuudi 
külas. 1903. aastal liitus ta Georg Lurichi trupiga, 1907. 
aastal tuli Lissabonis elukutseliste maadlejate maailma- 
meistriks. Lurichi truppi kuulus Vahar üle 11 aasta.

Täname
Suur tänu kõigile, kes ürituse õnnestumisesse panustasid: 
lapsevanemated ja kaasaelajad.

Suur tänu sponsoritele ja toetajatele:

Lääneranna vald, Lääneranna spordikool, Lihula 
Maaparandus AS,        ValiceCar OÜ, Kvaliteetaken OÜ, Prodigi 
OÜ, K.Met AS, Coop Lihula tarbijate ühistu, Lihula Kultuu- 
rimaja, Lihula Gümnaasium, Kultuurkapitali Pärnumaa 
ekspertgrupp, Raskejõustikuklubi Leola.

Lihulas toimus taas Eesti üks suuremaid
maadlusvõistlusi noortele

Kultuuri- ja rahvamajadeKultuuri- ja rahvamajade
kontaktidkontaktid

  »» Kõmsi Rahvamaja Kõmsi Rahvamaja || 525 3236  525 3236 
komsirm@laaneranna.eekomsirm@laaneranna.ee

  »» Lihula Kultuurimaja Lihula Kultuurimaja || 477 8191  477 8191 
kultuurimaja@lihula.ee kultuurimaja@lihula.ee 

  »» Lõpe Klubi Lõpe Klubi || 5660 0540  5660 0540 
lopeklubi@laaneranna.eelopeklubi@laaneranna.ee  

  »» Varbla Rahvamaja Varbla Rahvamaja || 528 2621  528 2621 
anneli.lobjakas@laaneranna.eeanneli.lobjakas@laaneranna.ee

  »» Virtsu Rahvamaja Virtsu Rahvamaja || 506 3367  506 3367 
kristiina.magi@laaneranna.eekristiina.magi@laaneranna.ee
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Pärnu maakoolide sügiskross
ja pendelteatejooks

R eedel, 30. septembril toimus Jõulumäe Tervisespor-
dikeskuses Pärnu maakoolide sügiskross ja pen-

delteatejooks, kust võtsid Lääneranna valla koolidest 
osa Kõmsi Lasteaed-Algkooli ning Lihula Gümnaasiumi 
noored.

Pendelteatejooksus jooksis 13 kooli, kokku osales aga 15 
maakooli ja 312 õpilast. Joosti arvestuses 1.–3., 4.–5., 6.–7., 
8.–9., 10.–12. klass.

Lihula Gümnaasium saavutas 6.–7. klasside poiste 3 x 1000 
meetri jooksus I koha (Gregor Hendrik Mölder, Henry 
Kurnim, Sten Martin Viidemaa).

Kõmsi Lasteaed-Algkool saavutas 1.–3. klasside 3 x 300 
meetri teatejooksus III koha (Leek Linnupõld, Liisbeth Vri-
dolin, August Reinmaa).

Spordiuudised w w w.lljk.ee 
w w w.facebook.com/laanerannaspordikool 
w w w.facebook.com/Massu-Ratsaklubi-238273949706981
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November

02.11 kell 13.00 Mihkli pas-
toraadis palvetund. Kaetud 
kohvilaud. Tule kuulama ja kaasa 
mõtisklema. Kõik on oodatud!

02.11 kell 18.00 Lihula kul-
tuurimajas film „Halloweeni 
luuremäng”. Pilet 3 €

02.11 kell 19.00 Virtsu rahva- 
majas hingedepäeva kontsert Kärt 
Johansoniga. Pilet eelmüügist 15 €, 
kohapeal 20 €

05.11 kell 18.00 Metsküla Alg-
kooli juures Arvo Asu liikumisõhtu

06.11 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus

10.11 kell 11.00–14.00 Lihula kul-
tuurimajas doonoripäev. Broneeri 
vereloovutuseks aeg www.vere- 
keskus.ee

10.11 kell 17.00 Kõmsi rahvama-
jas akrüüli valamise töötuba. Igale 
osalejale maalialus ja lõuend esi-
meseks katsetuseks. Osalustasu 
20 €. Info ja registreerimine: 
keapelapson@gmail.com

12.11 kell 09.00–14.00 Lihula 
Kultuurimajas Mardi-Kadri laat. 
Laadale registreerimine tele-
fonil 477 8191, 5332 9267, 5350 
5667 või kultuurimaja@lihula.ee. 
Sel aastal otsime Lääneranna valla 
parimat hoidist. Oma hoidise saad 
tuua Lihula Kultuurimajja kuni 10. 
novembrini. Parima hoidise valib 
rahvas laadapäeval ning rahva 
lemmik selgub kell 13.00! Laadale 
ootame kauplema ka Lääneranna 
valla omatoodangut. Näiteks on 
oodatud juur- ja puuviljakasvata-
jad, vorstitegijad, meetootjad jne! 
Registreeri end telefonil 477 8191, 
5332 9267, 5350 5667 ja maini 
kindlasti, et oled Lääneranna valla 
omatootja

13.11 kell 11.00 Kõmsi rahvama-
jas kodutekstiili ja aksessuaaride 
I töötuba. Teemadeks: materjalid, 
sisustuskangad, mida valida? 
Koduste tekstiilide õmblemine. 
Kaelused, sallid, peapaelad. Osa-
lustasu 15 € (sisaldab materjale 
ja kohvipausi). I töötoa juhendaja 
on Lea Mäeorg. Võimalusel võta 
kaasa oma õmblusmasin ja tarvi-

kud. Lisainfo ja registreerimine: 
525 3236 (kuni 10.11).

13.11 kell 12.00 Lihula mõisas aja-
looklubi ettekanne „Nõiaprotses-
sid Eestis”. Tuntud keskajauurija 
Inna Põltsam-Jürjo räägib kesk- ja 
varauusaegsetest nõiaprotses-
sidest Eestis. Info: M. Mandel 5621 
9309, L. Mandel 5397 7603

13.11 kell 14.00 Mihkli kirikus 
isadepäeva jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kohvilaud 
pastoraadis

16.11 kell 17.30 Varbla rahvama-
jas raamatukunsti töötuba. Teema: 
sünnipäev või jõulud. Juhendaja 
Kertu Tambre. Info ja registreeri-
mine tel 5907 5712 või anneli.lob-
jakas@laaneranna.ee

16.11 kell 18.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Minu käpardist 
õnnehaldjas”. Pilet 3 €

19.11 kell 20.00 Virtsu rahva- 
majas Kadri-Mardi pidu. Muusikat 
teeb ansambel Vanad Sõbrad. Asja-
kohased üllatused. Pilet eelmüügist 
10 €, kohapeal 15 €

20.11 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus

20.11 kell 14.00 Lihula kultuuri-
majas ooperikino „Rigoletto”. Osa-
lustasu 10 €, mis sisaldab kava ja 
kohvilauda. Etendus itaalia keeles, 
ingliskeelsete subtiitritega, kavaga 
kaasas eestikeelne sisukokkuvõte! 
Palume kindlasti pilet osta või koht 
broneerida enne etendust (T–R kell 
10.00–16.00 Lihula kultuurimajas 
või telefonil 477 8191)

21.11 kell 10.00 Lihula kultuuri-
majas silmade kontroll ja prillide 
müük. Eelregistreerimine telefonil 
5323 2454. Silmade kontroll 20 €, 
prilliostjale TASUTA!

22.11 kell 18.30 Virtsu rahvama-
jas makramee töötuba. Juhendaja 
Liina Kuura. Teeme jõulukingitusi. 
Vajalik eelregistreerimine tel 5622 
3868 või kristiina.magi@laane-
ranna.ee

23.11 kell 18.00 Lihula kultuuri-
majas film „3 soovi tuhkatriinule”. 
Pilet 3 €

24.11 kell 20.00 Kõmsi rahva- 
majas Karuse Mälumänguklubi 46. 
hooaja III vooru mälumänguõhtu. 
Lisainfo: Vello-Kaid Soe 501 7929 
või Lilia Urb 523 2387

25.11 kell 18.00 Lihula kultuuri- 
majas kontsert „Sügis tervitab 
talve”. Esinevad Irén Sieberki lau-
lulapsed

26.11 kell 12.00 Lihula spordi-
hoones Läänemaa ja Pärnumaa 
meistrivõistlused Kreeka-Rooma 
(15 kehakaalu kohapeal kaalu-
misega) ning naiste (10 kehakaalu 
kohapeal kaalumisega) ja meeste 
vabamaadluses (15 kehakaalu 
kohapeal kaalumisega). Korraldaja: 
Janar Sõber, e-post: janar.sober@
mail.ee. Lisainfo: psl.ee/parnu-
maa-mv/maadluse-mv

26.11 kell 20.00 Lõpe klubis aas-
talõpupidu. Elavat muusikat ja 
õhtut korraldab Rivo Rehe! 

27.11 kell 11.00 Kõmsi rahva- 
maja 2. korruse käsitöökambris 
kodutekstiili ja aksessuaaride 
II töötuba. Töötoa teemaks on 
saabuv jõuluaeg: ilusad kinke-
kotid, paelkaunistused, jõulutee-
malised köögilinad, linikud jne. 
Osalustasu 15 €. Lisainfo: 525 3236; 
leamaeorg@gmail.com

27.11 kell 14.00 Lihula kultuuri- 
majas Lihula naiskoor Leelo ja 
segakoori Ei Või Olla kontsert 
„Jõuluootus”

27.11 kell 14.00 Mihkli kirikus 
I advendi jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kohvilaud 
pastoraadis

27.11 kell 16.00 Lihula kesklinna 
kuuse juures esimese advendi 
tähistamine. Muusikalist vahepala 
pakub Lihula naiskoor Leelo

27.11 kell 16.00 Varbla rahvama-
jas advendiaja alguse tähistamine. 
Süütame 1. advendiküünla Varbla 
keskuse suurel kuusel. Advendiaja 
avab Varbla koguduse õpetaja 
Lembit Tammsalu. Esinevad rah-
vamaja lauluansamblid, väikeses 
saalis meisterdame jõuluehteid. 
Avatud on jõuluvana postkontor, 
kuhu lapsed saavad jätta oma jõu-
lusoovid. Maiustame piparkookide 
ja sooja teega. Jõulutule koju vii-
miseks võta kaasa küünal

Lääneranna valla kultuurikava

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava
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REAKUULUTUSED

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

Ostan nõukaaja esemeid: portselanist nõud, klaasist nõud ja 
vaasid, keraamika, kunst, heliplaadid, raamatud, mänguasjad, 
mudelautod, hõbe jne. Tel 5803 0458

Kivi- ja moodulkorstnate ehitus-, parandus- ja plekitöö. 
Tel 554 8699; edissonehitus@gmail.com

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.  
Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume erine-
vaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel. 
Kontakt: mehitus@gmail.com või 5352 9476

Soovime osta maad, vana talukoha Lääneranna vallas kodu 
rajamiseks. Maatüki suurus vähemalt 3 ha. Kõik pakkumised 
oodatud. Võta ühendust 5688 2994 või kalmar.rikk@gmail.com

Internet

Videovalvesüsteemid

Andmesidevõrkude ehitamine/hooldus

Arvutitehnika remont/hooldus/müük

Printeri toonerite müük/täitmine

Andmete taastamine

info@prodigi.ee  |  528 9558  |  www.prodigi.ee

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
ajaleht.laaneranna.ee

Toimetaja – Raahel Apsalon 
Tel +372 5307 8166 
E-post: raahel.apsalon@laanerannavald.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Raahel Apsalon 
Print – SYS Print (SYS Agentuur OÜ)

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. 

Vladislav Tychyna 10. IX 2022Vladislav Tychyna 10. IX 2022

Tio Loore Mihklepp 14. IX 2022Tio Loore Mihklepp 14. IX 2022

Matten Junker  14. IX 2022Matten Junker  14. IX 2022

Artur Oolup  21. IX 2022Artur Oolup  21. IX 2022

Õnnitleme vastsündinuid ja  Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!nende vanemaid!

Mälestame meie seast lahkunuid  
(10.09–10.10.2022)

Yury Chagin  16. II 1942 – 10. IX 2022 

Lembit Pikkas  20. V 1941 – 15. IX 2022 

Asta Vaan  08. II 1935 – 17. IX 2022 

Milvi Kaljuste  28. III 1934 – 25. IX 2022 

Rein Karu  10. IV 1953 – 25. IX 2022 

Jüri Raudkivi  08. I 1945 – 29. IX 2022 

Ilor Tamm  30. X 1961 – 07. X 2022 

Saima Kalde  12. V 1950 – 08. X 2022

Avaldame lähedastele kaastunnet!

      Elanike arv 5212      Elanike arv 5212

   2541 naised2541 naised

   2671 mehed2671 mehed
Sündide arv 34 Sündide arv 34 
Surmade arv 61Surmade arv 61

Saabus elanikke 207 Saabus elanikke 207 
Lahkus elanikke 181Lahkus elanikke 181

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. oktoober 2022seisuga 10. oktoober 2022

21. november alates 10.00

LIHULA   
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine (kell 8-16) 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

30. november alates 10.00

LÕPE KLUBIS

Etteregistreerimine (kell 8-16) 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

 
 
 
 
 

KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD, SIIS 
MÜÜ SEE KOHALIKULE 

MAAHARIJALE, 
 

HEA PÕLLUMAA EEST HIND KÄTTE 
VÄHEMALT 6000 EUR/HA 

 
 

Huvi korral helista tel 5666 2082, 511 2428 
või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee 

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab 
välja avaliku konkursi

Lihula Lasteaia direktori
ametikoha täitmiseks

Tööülesanded

Lihula Lasteaia juhtimine

Nõuded kandidaadile ja muu info

www.tootukassa .ee/et/toopakku-
mised/lihula-lasteaia-direktor-668935

Kandideerimine

Avaldus/motivatsioonikiri koos palga- 
sooviga, elulookirjeldus, nõuete täit-
mist tõendavad dokumendid või nende 
ärakirjad palume saata hiljemalt  
16.11.2022 e-posti aadressile vallavalit- 
sus@laaneranna.ee. 

Lisainfo: haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Lisainfo: haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja 
Jane Mets tel 5029743, e-post Jane Mets tel 5029743, e-post jane.mets@laanerannavald.eejane.mets@laanerannavald.ee ajaleht.laaneranna.ee


