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Lääneranna valla 2022. aasta ettevõte on Topi Mõis OÜ

E hitajate Tee Äripargis, mis võitis 
Pärnumaa Tegija 2021. aasta 

peapreemia ehk Pärnumaa Karu 
tiitli, toimus 24. novembril Pärnu-
maa 2022. aasta tegijate tunnus-
tusüritus. Lääneranna vald 
valis 2022. aasta ettevõtteks 
Topi Mõis OÜ ehk Topi talu.

„Tänavu soovisime toot-
misettevõtluse kõrval 
tähelepanu tuua ka põl-
lumajandusele ning tege-
vustele, mis meie maad 
väärindavad,“ selgitab 
valikut Lääneranna ava-
like suhete spetsialist ja 
komisjoni esinaine Raahel 
Apsalon. „Lääneranna vald 
oma looduslähedase elukesk-
konnaga on suurepärane näide, 
kuidas koostöös looduse ja loo-
duga saab maaelu au sees hoides 
ettevõtlusega tegeleda.“

Pärnumaa Tegija konkursile valivad 
iga (osa)valla aasta ettevõtte kõik Pär-
numaa omavalitsused.

Topi Mõis OÜ eestvedaja Andres 
Vaaniga tegi intervjuu Pärnumaa 
Arenduskeskuse turundusjuht Hando 
Murumägi.

Palju õnne! Kas tunnustus tuli ülla-
tusena?

Tänud veelkord tunnustuse eest. Kind-
lasti tuli tunnustus üllatusena, kuna 
Lääneranna vallas on veel palju tub-
lisid ettevõtjaid. Hea meel, et põlluma-
jandust märgatakse järjest rohkem ja 
mõistetakse põllumehe olulisust toidu 
tootmisel. Samuti on hea tõdeda, et 
viimastel aastatel on põllumajanduses 
põlvkondade vahetus edukalt toi-
mumas ja noored jätkavad vanemate 
loodut.

Talus tegeleti algusaegadel peami- 
selt mesindusega, kuid tänaseks 
olete arenenud Eesti üheks parimaks 
veiste aretajaks. Kust tuli selline 
suunamuutus?

Talu taasrajas minu isa Aldo aastal 
1991. Olid keerulised ajad, kus tuli 
tegeleda paljude erinevate asjadega. 

Nii saigi talu alguse mesindu- 
sest, nädalalõpud sai veedetud 

turgudel toodangut müües 
ja kogu teenistus läks talu 

arendamisse. 90ndatel olid 
esialgu talus piimalehmad, 
kuid mitmete kriiside 
tõttu võeti otsus minna 
üle lihaveisekasvatusele 
aastal 2001, kui osteti 
karja esimene limusiini 
tõugu pull. Järgnevatel 

aastatel osteti Soomest, 
Rootsist, Saksamaalt ja 

Taanist palju tõuloomi, 
pannes sellega kindla aluse 

tänasele tugevale karjale.

Kui palju veiseid teie talus on?

Täna on meil kokku üle 400 lihaveise. 
Kasvatatakse Prantsusmaalt pärit limu- 
siini ja hele akviteeni tõugu lihavei-
seid. Põhikarja suurus on 170 amme 
ja igal aastal on eesmärk saada 170 
vasikat, kelle kasvatame üles. Paremad 
noorloomad müüme tõuloomadeks 
teistele karjakasvatajatele ja üle-
jäänud loomad lähevad erinevatele 
lihatööstustele.

Millega Topi Mõisas veel tegeletakse?

Lääne-Eestis on väga erinevad tingi-
mused põllumajandusega tegele-
miseks, mistõttu tuleb targalt majan-
dada – parema kvaliteediga põlde 
kasutame taimekasvatuses ja keh-
vema viljakusega maad on lihaveiste 
jaoks. Hooldame lihaveistega üle 100 
ha pool-looduslikke kooslusi Matsalu 
rahvuspargis. Taimekasvatuses vil-
jeleme kõiki peamisi põllukultuure: 
talinisu, taliraps, talioder, kaer, rukis, 
hernes ja tatar. Väikeses mahus kas-
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L õpe klubis toimus 6. detsembri ilusal teisipäeval 
Lääneranna eakate jõulupidu. 

Rohke lumesadu pidulisi ei heidutanud ning bussid sõiduta-
sid meie väärikad kenasti kohale ja pärast koju tagasi. 
Pidurüüs klubi ootas sooja toa ja jõulumeeloluga. 

Suure üllatusena külastasid meid Pärnu Postimehe ajakir-
janik ja fotograaf, artikkel ilmus 9. detsembri ajalehes.

Meeleolu aitasid luua Elma Killing ning Vana-Pärnakate 
seltsi tantsijad ja segarühm, Taimi Laitus ja lauluring 
Hõbene, Aime Alttoa ja liikumisrühm Ilse, elavat muusikat 

pakkusid Karmoška semud. Hinge 
pugesid Elma Killingu luuleread! 

Jõuluvana kahjuks peole veel ei jõudnud, aga saalis tekitas 
elevust fotopeegel, kus kõik soovijad said end jäädvustada 
ning endale või lähedastele värsked fotod kaasa.

Samuti oli rõõm tutvuda meie vallavanema Ingvar Saarega.

Pilte üritusest leiab Lõpe klubi sotsiaameeldiakanalilt: 
www.facebook.com/lopeklubi

Lääneranna valla eakate jõulupidu toimus 
Lõpe klubis |

ELU

Vallavanema kõne Lõpe jõulupeol 
Foto: Kristel Rohumägi

vatame Topi talus ka tori tõugu ja eesti sporthobuse tõugu 
hobuseid. Igal aastal sünnib 1–3 varssa, kelle eesmärk on 
jõuda suurde ratsasporti.

Lisaks Eestile, siis kus teie kliendid veel asuvad?

Tõuloomi oleme müünud Lätti, Leetu, Rumeeniasse, Usbe- 
kistani. Lisaks oleme ettevõttega Eesti Lihaveisekasvatuse 
Ühistu liige, mis on tootjate vaheline ühistu toodangu 
paremaks turustamiseks. Ühistu kaudu jõuavad meie talu 
lihaveised põhiliselt teistesse Baltimaadesse, Poola, Bal-
kani maadesse. Taimekasvatuse toodang jõuab partnerite 
vahendusel pea kõikjale üle maailma.

Teie tunnustusvideos mainiti, et kasutate oma tegemis- 
test innovaatilist mõtlemist ning teete näiteks tööd tea-
dusasutustega. Kuidas tuli mõte ka teadusvaldkonnas 

koostööd teha?

Ma arvan, et paljud põllumehed teevad koostööd tead-
lastega, kuna see on sümbioos, millest võidavad mõlemad. 
Teadus vajab põllumeest selleks, et teooriat läbi praktika 
kinnitada. Põllumehed on innovaatilised, soovivad efek-
tiivsemalt toota ning vajavad selleks uusi lahendusi tea-
duse poolt. Ma usun, et samadel põhjustel tekkisid kon-
taktid nii Eesti Maaülikooli teadlastega kui Prantsusmaal 
asuva Ingenomixi keskuse geneetikutega.

Loe lisaks Lääneranna Teataja veebilehelt ajaleht.laane- 
ranna.ee, kust leiad ka video. Kõiki konkursil tunnusta- 
tuid ning nende videoid näeb Pärnumaa tegijate veebi- 
lehel: parnumaa.ee/tegijad

Kristel Rohumägi 
Lõpe klubi juhataja

D etsember on jõulukuu. Talveilmad võimendavad 
jõuluootuse tunnet ning loodetavasti on ka pühade 

aeg lumine, valge ja helge. Mis veel meele rõõmsaks teeb 
kui mitte jõulud, mis on sellised nagu vanasti!

Detsember on ka kokkuvõtete tegemise kuu. Aastaring 
hakkab täis saama ning on paslik aeg vaadata aastale tagasi. 
Olen ise seda meelt, et omavalitsuses ja laiemalt avalikus 
sektoris kulgeb aasta pigem koolilastega samas rütmis – 
suurem hoog saab sisse augusti lõpust ning hooaeg kestab 
juuni keskpaigani. Aasta lõpeb juulikuiste puhkustega, et 
siis taas kord uut poliitika-aastat sügisel täie hooga alustada. 
Seepärast võtangi detsembris korraldatavaid asutuste ja 
ühenduste jõululõunasööke rohkem tugeva energiapausina 
kui aastalõpupuhkusena.

Ja energiat on tarvis. Minu lühike staaž vallavanemana ei 
võimalda teha pikka kokkuvõtet möödunud aastast, küll 
aga saan senise kogemuse põhjal öelda, et meil tuleb toime-

kas poolaasta enne suvekuumade 
saabumist. Visates pilgu enne eelmist 
volikogu jõuluvana kingikotti, sai sel-
geks, miks see on õhku täis, aga rõõmu valmistavat leidub 
seal vähe. Siiski pole põhjust kiruda, tuleb olukorda võtta 
nii, nagu see on. Meil kõigil, keda ühendab Lääneranna 
vald.

Usun, et Lääneranna valla elanikel igas valla otsas oli tegus 
aasta. Vaadake üle vallalehed ning näete, et toimetamist 
on olnud küllaga ning pole põhjust, miks järgmine aasta 
ei võiks tegusamgi tulla. Vallale annavad värvi inimesed 
– ettevõtjad, seltsitegelased, tegusad toimetajad. Soovin 
kõigile uueks aastaks kordaläinud ettevõtmisi ning sära-
vat silma, samuti mõistmist ja arusaamist. Enne uue aasta 
saabumist aga korraks hoo mahavõtmist ning ilusa talvise 
jõuluaja nautimist pere ja lähedaste ringis.

Tegusat uut aastat!

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare: 
toimetamist on olnud küllaga!
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L ihula Südamekodus tähistati 23. novembril 1919. 
aastal süsndinud Meta Heinla 103. sünnipäva!

„Kuigi kuulmine ja nägemine on natuke töntsimaks jäänud, 
siis pool aastat tagasi luges Meta lehti veel prillideta,“ 
rääkisid Lihula Südamekodu töötajad. 

Tähtsal pidupäeval külastas Metat ka 
Lääneranna vallavanem Ingvar Saare
„Vallavanema külaskäigu üle oli Metal hea meel,“ ütlesid 

töötajad. „Talle meeldivad 
noored ja sirged mehed ning 
kohe uuris ka, kas vallavanem 
on abielus ja kas lapsi on. Soovis 
ka, et hooldajad organiseeriksid 
vallavanemale kohvi ja konjakit.“

Palju õnne ja jätkuvalt positiivset ning 
humoorikat ellusuhtumist, Meta!

Lääneranna valla vanim elanik Meta Heinla 
sai 103-aastaseks! Meta sünnipäevapidu Lihulas 

Foto: Lihula Südamekodu

O ktoobris esitas jaanuarikuust Lihula Lasteaia 
direktorina tööle asunud Palmi Lahe Lääneranna 

Vallavalitsusele lahkumisavalduse. Tema viimaseks 
tööpäevaks jäi 31.10.2022. Lahe sõnul kutsus elu tagasi 
pealinna ning ta pidas peamiseks,  et Lihula Lasteaias 
töötatud aja jooksul on läinud areng ülesmäge – Lihula 
Lasteaia töötajad on lastevanemate ja laste poolt hinnatud 
ning lasteaiast võrsub õnnelik laps.

Alates 1. novembrist määrati kuni Lihula Lasteaia direk-
tori ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi 
tulemuste kinnitamiseni Lihula Lasteaia direktori asenda-
jaks lasteaia tugiõpetaja Eneken Valdmaa. Konkursi 
tulemusena kinnitas Lääneranna Vallavalitsuse Valdmaa 
Lihula Lasteaia direktoriks alates 01.01.2023. 

Lääneranna Teataja esitas vastvalitud direktorile mõned 
küsimused oleviku- ja tulevikuplaanide kohta ning uuris 
ka lasteaiatöötajate tagasisidet vallavalitsuse otsusele.

Oled pikalt lasteaias töötanud. Mis ajendas Sind avalikul 
konkursil direktoriks kandideerima?

Lihula Lasteaias olen töötanud nii lasteaiaõpetajana kui 
eripedagoog/tugiõpetajana 6 aastat. Kokku olen töötanud 
koolieelsete lasteasutuste süsteemis ligi 20 aastat erine-
vatel ametikohtadel. See on andnud mulle hea ülevaate, 
kuidas töö lasteasutuses toimub, ja aitab arvestada erineva-
tel ametikohtadel olevate töötajate vajadustega.

Lihulas töötatud aja jooksul olen saavutanud hea kontakti 
nii töötajate, laste kui ka lastevanematega. Tunnen lasteaia 
meeskonda ja sisekliimat, tean, kuidas lasteaed toimib, 
ja see annab mulle eelise lasteaia heaks juhtimiseks ning 

erinevate olukordadega toime- 
tulemiseks.

Töökaaslastega on mul vastastikune 
austus ja usaldus ning nende toetus oligi see, mis pani 
mind direktoriks kandideerima.

Kuidas hindad hetkel lasteaia üldist sisekliimat ning 
millised võiksid olla edasised eesmärgid (töörahulolu) 
saavutamiseks?

Hetkel tunnen, et töörahu on taastunud/taastumas ja maja 
on rahulik, rõõmsameelne ja jõuluootust täis.

Millised mõtted ja soovid on Sul tulevaks aastaks?

Soovin, et Lihula Lasteaed oleks järgmisel aastal hea koht, 
kuhu tulla, nii lapsele, lapsevanemale kui ka töötajale!

Lasteaiatöötajate tagasiside
Nagu arvata võis, siis oleme üksmeelselt juhataja valikuga 
rahul. 

Meie majja on üle mitme aasta saabunud rahu, mille taustal 
on mõnus tööle tulla ja tööd teha. Meid juhib inimene, kes 
lisaks professionaalsusele on ka inimesena soe ja sõbralik 
ning meist lugu peab, meid hoiab ja meiega arvestab. 

Eneken tunneb töötajaid ja meie maja ning lapsi. Samuti 
on suur pluss see, et ta teab täpselt, mida tähendab töötada 
rühmas õpetajana või mida kujutab endast õpetaja abi töö. 

Kogu kollektiiv on üksmeelselt otsuse üle väga õnnelik!

Uuest aastast uue hingamisega: Lihula Lasteaia 
direktorina asus tööle Eneken Valdmaa

T egus ja uuenduslik 2022. aasta on saanud osakeseks ajaloost, mis tähendab, et käes on aeg vaadata tagasi tehtud 
tööle. Käesolev põgus ülevaade sisaldab nii vallavolikogu, vallavalitsuse kui ka valla hallatavate asutuste tege-

vustega seotud põnevaid fakte ja sündmusi.

2022
Lääneranna valla 2022. aasta numbrites

 ◦ 21-liikmeline on Lääneranna Valla-
volikogu

 ◦ 13 volikogu istungit on sel aastal 
toimunud

 ◦ 69 otsust ja 37 määrust on vastu 

võtnud Lääneranna Vallavolikogu

 ◦ 12 vallavolikogu istungist tehti 
live-video, mis on järelvaadatavad 
nii valla Facebooki-lehelt kui You-
Tube’i-kanalilt

 ◦ Üle 3100 vaatamise on istungil, 
mis toimus 10. veebruaril 2022, 
kus üheks päevakorrapunktiks 
oli Lääneranna valla 2022. aasta 
eelarve kinnitamine

Vallavolikogu
10. detsembri seisuga
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Vallakantselei
 ◦ 52 vallavalitsuse istungit on sel aastal 

toimunud

 ◦ 890 korraldust ja 7 määrust on vastu 
võtnud Lääneranna Vallavalitsus (15. 
detsembri seisuga)

 ◦ 5199 on Lääneranna valla rahvaarv: 
2665 meest ja 2534 naist

 ◦ 254 sissekirjutust Lääneranna valda

 ◦ 85 registreeritud surma: 36 meest ja 49 
naist

 ◦ 38 uut ilmakodanikku: 26 poissi ja 12 
tüdrukut

 ◦ 272 tänukirja on välja andnud Lääne-
ranna Vallavalitsus

 ◦ 3423 pöördumist, sealhulgas 25 tea-
benõuet ja 252 toetuse taotlust on re- 
gistreeritud Lääneranna Vallavalitsuse 
dokumendiregistris

 ◦ 1 töötaja sai maakondliku tunnustuse 
– Pärnumaa Omavalitsuste Liit andis 
aasta noorsootöötaja tiitli Lääneranna 
Noortekeskuse juhatajale ja noor-
sootöötajale Anneli Pikkemetsale

 ◦ 3 valla teenetemärki anti välja: Iren 
Sieberkile, Anneli Pikkmetsale ja Silvia 
Lotmanile.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaal- 
osakond
 ◦ 3 arvutit annetati Lääneranna vallas 

elavatele ja õppivatele Ukraina sõjapõ-
genike peredele Lastekaitse Liidu ja 
ettevõte TransferWise abiga

 ◦ 2 arvutit annetasid Lääneranna valla 
pered vallas õppivatele noortele

 ◦ 2. aastat järjest on Lääneranna vald 
seotud Tervise Arengu Instituudi kor-
raldatud tõenduspõhise programmiga 
„Imelised aastad“. Sel aastal osaleb pro-
grammis 14 Lääneranna valla lapse-
vanemat

 ◦ Koostöös Päästeameti projektiga „Kodud 
tuleohutuks“ uuendati:

1. ühe suurpere elektrisüsteem ning 
paigaldati õhksoojuspump;

2. ehitati uus korsten 8 korteriga ela-
mule

 ◦ 4 üksiku eaka häirenuputeenust toetab 
Lääneranna vald

 ◦ 65 klienti on 2022. aastal kasutanud 
koduteenust

 ◦ Ligi 300 inimest võttis osa Lääneranna 
V suvemängudest 

 ◦ III koha saavutas Lääneranna võistkond 
Pärnumaa Omavalitsuste XXIX ran-
namängudel 

 ◦ Lisaks valla kahele munitsipaalhuvikoo-
lile õppis 78 noort vallatoetusel 9 erahu-
vikoolis.

Majandusosakond
 ◦ 72 ehitus- ja 23 kasutusluba väljastati

 ◦ 84 ehitus- ja 72 kasutusteatist regist- 
reeriti ehitisregistris

 ◦ 95 andmete esitamise ja paranduskan-
net tehti ehitisregistris

 ◦ 56 projekteerimistingimust väljastati

 ◦ 7 detailplaneeringut algatati, 1 detail-
planeering tunnistati kehtetuks

 ◦ 15 raieluba väljastati 

 ◦ 45 kassi anti üle varjupaika, maksumus 
vallale 2952 €

 ◦ 6 korterit kogusummas 8857 € müüs 
Lääneranna Vallavalitsus enampakku-
mise teel

 ◦ 1 korteri kogusummas 490 € müüs 
Lääneranna Vallavalitsus otsustuskor-
ras

 ◦ 15 kinnistut kogusummas 178 275 € 
müüs Lääneranna Vallavalitsus enam-
pakkumise teel

 ◦ 1 moodulkorstna kogusummas 1780 € 
müüs Lääneranna Vallavalitsus enam-
pakkumise teel

 ◦ 96 618 € eraldati toetust hajaasustuse 
programmist:

 » 25 projekti rahuldati täismahus

 » 1 projekt rahuldati osaliselt

 ◦ 10 projekti puhul toetati tegevusi vee-
varustussüsteemide valdkonnas

 ◦ 15 projekti puhul kanalisatsioonisüs-
teemide valdkonnas.

Rahandusosakond
 ◦ 11 913 728 € on Lääneranna valla 2022. 

aasta eelarve põhitegevuse kulude ja 
investeerimistegevuse väljaminekute 
maht

 ◦ 289 töötaja töötasu deklareeriti Maksu- 
ja Tolliametile (30. novembri seisuga)

 ◦ 31 mittetulundusühingu, seltsingu, 
sihtasutuse ja kiriku tegevusi ja projekte 
toetati kogusummas 94 778 €.

Avalik kommunikatsioon
 ◦ Lääneranna valla ametliku veebilehe 

laanerannavald.ee külastatavaim lehe-
külg oli Lihula jäätmejaama info laane-
rannavald.ee/lihula-jaatmejaam

 ◦ Populaarseim teade/uudis 1627 vaata- 
misega oli müügikuulutus, kus valla-
valitsus müüs kasutatud halumasinat 
alghinnaga 1500 €. Masina lõpphinnaks 
kujunes oksjoniportaalis osta.ee 4360 €

 ◦ Üle 150 000 korra külastati Lääneranna 
Teataja uudisteportaali ajaleht.laane-
ranna.ee. Enim külatusi tuli läbi Lääne-
ranna valla Facebooki-lehe

 ◦ Üle 250 loo ilmus Lääneranna Teataja 
uudisteportaalis

 ◦ Üle 425 inimese külastas päevas keskmi-
selt Lääneranna Teataja uudisteportaali 
– populaarseim kuu oli august (keskmi-
selt 638 külastust päevas)

 ◦ Populaarsemad lood, mis ilmusid 
Lääneranna Teataja uudisteportaalis, 
olid artiklid Lääneranna Vallavalitsuse 
müügiks olevatest kinnistutest ja korte- 
riomanditest. Kaht enimloetud artiklit 
vaadati kokku 7754 korral

 ◦ Valla Facebooki- ja Instagrami-konto 
unikaalseid jälgijaid on kokku 5716 
inimest

 ◦ Lääneranna valla Facebooki-lehel www.
facebook.com/laanerannavald on 4822 
jälgijat, kellest 71,8% on naised ja 28,2% 
mehed (meeste osakaal on tõusnud 0,7%)

 ◦ Facebooki populaarseimat videot, kus 
päästjad osalevad Lihulas õppusel, vaa-
dati üle 52 000 korra

 ◦ Lääneranna valla Instagrami-lehel 
www.instagram.com/laaneranna on 
1387 jälgijat, kellest 66,7% on naised ja 
33,2% mehed (suurim jälgijate osakaal 
on 35–44aastaste hulgas nagu Face-
bookiski). Instagrami haldamine toimub 
kogukondlikult valla eri aktiivsetest 
piirkondadest (Metsküla, Varbla, 
Koonga, Kõmsi, Lõpe, Lihula ja Virtsu), 
kus iga päev loob kokkuleppeliselt sisu 
konkreetse kogukonna esindusisik oma 
valitud teema(de)l ning nägemusel

 ◦ Enim südameid kogus Instagrami-posti-
tus, millel MAFFi ja Lihula kultuurimaja 
direktorid võtsid vastu kingituse Narma 
vaibavabrikult – MAFFi 20. juubeliaasta 
puhul Belgiast saadetud piduliku pika 
punase vaiba

 ◦ Keskkonnakuu raames loodud video 
suurest prügieksperimendist „Kas pak-
endipettus toimub ka Lääneranna 
vallas? –, oli üle 8000 vaatamisega Lääne-
ranna valla YouTube’i-kanali popu- 
laarseim

 ◦ 11 Lääneranna Teataja paberlehte anti 
välja 

 ◦ 16–20 lehekülge oli keskmiselt ühes 
numbris 

 ◦ Koos novembrikuu lehega saadeti luge-
jatele Lääneranna valla 2023. aasta 
A2-formaadis seinakalender 

 ◦ 2650 on Lääneranna Teataja paber-
lehe tiraaž, millest lisaks kojukandesse 
minevatele lehtedele edastatakse 5 Eesti 
Rahvusraamatukokku, 4 säilitatakse 
arhiivides ning ülejäänud jõuavad 
Lääneranna valla raamatukogudesse, 
teeninduskeskustesse ning enim käida-
vatesse kohtadesse

 ◦ Lehte on võimalik lugeda ka Lääneranna 
Teataja veebiportaalis aadressilt ajaleht.
laaneranna.ee/paberleht. Aasta jooksul 
on seda tehtud üle 3000 korra.

Vallavalitsus

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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Koonga Kool
 ◦ 37 õpilast koolis, neist 19 tüdrukut ja 18 

poissi

 ◦ 26 last lasteaias, neist 14 tüdrukut ja 12 
poissi

 ◦ 1. klassi asus õppima 4 õpilast

 ◦ 3 õpilast lõpetas kevadel põhikooli (101. 
lend) 

 ◦ 11 õpilast lõpetas 2021/2022. õppeaasta 
heade ja väga heade tulemustega

 ◦ 2.–4. klass läbis 20-tunnise ujumise 
algõppe kursuse

 ◦ 1. septembri aktusel esinesid seekord 
õpetajad

 ◦ KIKi projekti toel külastasime Kihnu 
saart

 ◦ Kevadine ekskursioon viis meid 
Haapsalusse

 ◦ Lasteaed käis kevadel Teispere talus, 
kooliminejad veetsid toreda päeva Piva-
rootsi laagris koos teiste Lääneranna 
kooliminejatega

 ◦ Lasteaia õuealal valmis vanemate abiga 
katusealune

 ◦ Lasteaial ja koolil on väga hea koostöö 
raamatukoguga

 ◦ Koolis tegutsevad järgmised ringid: 
näitering, bänd, koor, ansambel

 ◦ Kooli näiteringil valmis 2 näidendit: 
jõulu- ja kevadpeoks

 ◦ 1. oktoobril tähistas kool 103. sün-
nipäeva

 ◦ 19.02 avati koolimajas lasketiir, mille 
rajasid Soontagana noorkotkad toetajate 
abiga

 ◦ Eesti noorte B-klassi meistrivõistlustel 
laskmises saavutas meie kooli õpilane 
Markus Minn 40 õhupüssi lasuga 
10-meetrises tiirus Eesti meistritiitli.

 ◦ Pärnumaa matemaatikaolümpiaad: 8. kl 
II–III koht, 6. kl II koht, hea tulemuse sai 
ka 4. klassi õpilane

 ◦ Emakeelepäeval oli huvitav vaadata 
kooli töötajate, õpetajate ja lapsevane-
mate käsitsi kirjutatud vanu kirju, sal-
mikuid, laulikuid jm

 ◦ Jõulukuul on tavaks käia vaatamas 
Pärnu teatris Endla jõuluetendust, sel 
aastal muusikaline lastelavastus „Tipp ja 
Täpp“

 ◦ 12. detsembril toimus koolis jõululaat, 

mille korraldasid kaks 7. klassi poissi 
ja kaks 8. klassi poissi loovtööna koos 
juhendajaga

 ◦ Koolielu on rikastanud veel mitmed 
matkad, emadepäevakontsert ja aabit-
sapidu, kevadpidu, Pärnu Muuseumi 
külastus, koolikontsert „Teatrimaagia“, 
erinevad veebiloengud, noortekonve- 
rentsil Lahe Koolipäev osalemine Tal-
linnas, mardi- ja kadripäeva tähistamine 
jm

 ◦ Oleme jätkuvalt Ettevõtlik Kool ja Ter-
vist Edendav Kool

 ◦ Täname kõiki, kes on 2022. aasta 
õnnestumistele ja tegemistele kaasa 
aidanud ning meid toetanud! Kaunist 
jõuluaega!

Kõmsi Lasteaed-Algkool
 ◦ 54 last, neist 23 õpilast koolis ja 31 mudi-

last lasteaia kahes rühmas

 ◦ 7 huviringi, neist 3 on LTT: Kolm Põrsak-
est, Unicorn Squad, Merkuuri tehnoloo-
giabuss; 2 spordivaldkonnast: lauatennis 
ja jalgpall; 2 kaunite kunstide valdkon-
nast: tants ja koorilaul

 ◦ Kõik õpilased osalevad vähemalt ühes 
huviringis

 ◦ Rahatarkuse õpe ja Hullu Teadlase 
konkurss „Imeline maitse“

 ◦ Lasteaias alustas Kolme Põrsakese tea-
dusring 

 ◦ Kevadel etendus muusikal „Kõmsiküla 
Pipid“. See on arvult kaheksas muusikal 
meie majas ja oli taas väga vahva. Laval 
olid ka kõik õpetajad.  

 ◦ Audru koolist ja Kaali Koolist käisid 
külalised

 ◦ Tore sõber on Tahkuranna Lasteaed-Alg- 
kool, kellega sellel aastal ühiselt üritusi 
korraldame 

 ◦ Mudilaskoor pürib  2023. aasta noorte 
laulupeole ja tantsugrupp teeb oma esi-
mesed tiirud Pärnumaa laste laulu- ja 
tantsupeol

 ◦ Koostöös Kõmsi Raamatukoguga 
süveneb lastel „Lugemisisu“

 ◦ Lääneranna Spordikool, Lihula Muusika- 
ja Kunstikool ja Massu Ratsaspordikool 
on meie sõbrad

 ◦ 3. klassi õpilased läbivad kevadel jalg- 
ratturi koolituse ja saavad oma esimese 

juhiloa 

 ◦ 2 jalgrattamatka – sügisel ja kevadel – on 
meil juba traditsioon

 ◦ Kevadine õppereid viis meid Võrtsjärve 
äärde kalade hingeeluga tutvuma

 ◦ MAFF lennutab sügiseti meie mõtted 
kõrgemale ja kaugemale. Loodus on 
võimas

 ◦ RMK rajad ja matkad viivad meid loo-
duse salaradadele

 ◦ Prügimaraton, Maailmakoristus ja kesk-
konnateadlikkus on meile oluline

 ◦ Lääneranna Noortekeskuse vahvad 
eestvedajad on toonud uut hingamist 
vaba aja sisustamisse ja  muidugi meie 
Kõmsi Noortetuba, kuhu ikka meeleldi 
minnakse

 ◦ Lauatennises, kergejõustikus, majan-
dusteadmistes, luuletamis- ja jutukeste 
võistlustel oleme saanud silmapaistvaid 
tulemusi

 ◦ Lõbusalt toimetame veebruarikuu 
stiilinädalal. Novembrikuus rakenda- 
takse majandustarkust kadrilaadal. Tra-
ditsiooniks on jõuluaja heategevuslaat 
ja imeline Jõulumaa, mida korraldame 
koos lastevanematega, et luua emotsio-
one, millest sünnivad mälestused. Keva-
dine perepäev toob kogukonna kooli 
juurde kokku.

Lihula Gümnaasium
 ◦ 265 õpilast, neist  207 põhikoolis, 58 

gümnaasiumis (sh 9 mittestatsionaarses 
õppes)

 ◦ 18 klassikomplekti

 ◦ 46 inimest hoolitseb iganädalaselt meie 
maja õpilaste hea käekäigu eest

 ◦ 236 aastat täitus maikuus Lihulas jär-
jepideva koolihariduse andmisest.

 ◦ 400+ inimest sammus vilistlaspeo 
rongkäigus

 ◦ 530 osalejat võttis osa Lihula kooli 236. 
aastapäeva tähistamise peost

 ◦ 600 vilistlase kingitud uut söögiriista 
koolisööklasse kasutamiseks

 ◦ 25 kilogrammi vilistlaselt kingiks 
saadud LG logoga komme

 ◦ 1 edukalt kirjutatud KIKi projekt, mil-
lega rahastati 14 loodusõppeprogrammi

 ◦ 1 taaskasutuse teemaline koolihoovi-
projekt, mis lõimis erinevaid õppeaineid, 

Haridusasutused
Lasteaiad, koolid ja munitsipaalhuvikoolid
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formaal- ja mitteformaalharidust, erine-
vaid maid ja kultuure

 ◦ 1 kuld- ja 1 hõbemedal

 ◦ 1 meie majas peetud Pärnumaa kooli-
juhtide koolitusseminar

 ◦ 1 uus õppeaine kõikides põhikooli klas-
sides – väärtuskasvatus

 ◦ 1 vabariiklik olümpiaadivõit

 ◦ 11 Pärnu maakonna olümpiaadivõitu

 ◦ 2 uut meie õpetajate perre sündinud 
beebit

 ◦ 5 iganädalaselt toimuvat õpiringi õpeta-
jatele

 ◦ 6 Erasmus+ projektide raames külastatud 
välisriiki – Kreeka (2 korda), Türgi, Hor-
vaatia, Saksamaa, Hispaania

 ◦ 10 Erasmus+ projektiga välisriikides 
käinud õpilast

 ◦ 11 Erasmus+ projekti toel Hispaanias ja 
Kreekas koolitatud õpetajat

 ◦ 8 meie kooli õpilast kuulub Lääneranna 
noortevolikogu 3. koosseisu

 ◦ 664 antud asendustundi

 ◦ 8 õpetajate asendajatena vabatahtlikult 
appi tõtanud lapsevanemat

 ◦ 190,58 kg hommikupudruks keedetud 
pudruhelbeid

 ◦ 2360 liitrit tarbitud koolipiima

 ◦ 1162 jälgijat kooli Facebooki-lehel

 ◦ 91 uut postitust Instagramis

 ◦ 4100 Euroopa Sotsiaalfondist saadud 
eurot õpetajate koolitamiseks õpi- 
oskuste teemadel

 ◦ Kõiki Pärnumaa maapiirkondade güm-
naasiume hõlmav koostööprojekt Tartu 
Ülikooli Pärnu Kolledžiga.

Lihula Lasteaed
 ◦ 84 last, kellest 45 poisid ja 39 tüdrukud

 ◦ 5 vanuserühma: Pesamunad, Rõõmupal-
lid, Sipsikud, Lepatriinud ja Lotted.

 ◦ 22 täiskasvanut muudab laste päevad 
toredaks ja sisukaks: rühmaõpetajad, 
õpetaja abid, muusikaõpetaja, liikumis- 
õpetaja, individuaalõpetaja, tugiisik, 
haldusjuht, muusikaõpetaja, kokk ja 
kokaabi, pesumasinist-puhastusteenin- 
daja

 ◦ Palju põnevaid tegevusi:

 » Tähistatud on traditsioonilisi rah-
vakalendri tähtpäevi ja Eesti Vaba- 
riigile olulisi päevi

 » Emakeelepäeval esinesid lapsed 
omaloodud luuletuste, laulude ja 

jutukestega teistele lastele

 » Osalesime Räpina Aianduskooli 
taimekasvatusprojektis „Maitse-
taimedega sõbraks“, kasvatasime 
melissi ja piparmünti

 » Politseinikud käisid külas ja rääkisid 
lastele ohutust liiklemisest ning 
kontrollisid laste rattaid ja kiivreid.
Päästemeeskond külastas meid koos 
suure autoga. Päästjad tutvustasid 
erinevaid abivahendeid, mida nad 
oma töös kasutavad, ning lapsed said 
piiluda päästeauto kabiini ja proo-
vida pähe kiivreid

 » Martsipanigaleriist käisid külas 
vahvad tütarlapsed, kes tutvustasid 
martsipani ajalugu, andsid lastele 
maitsta erinevaid martsipanisorte ja 
meisterdasid koos lastega martsipa-
nist kujukesi

 » 50 aasta juubelit tähistasime 1.juunil. 
Üritus algas ühise rongkäiguga ning 
lõppes Lihula laululaval suure peoga, 
mida juhtis kirjandustegelane Lotte

 » Kooliminejad tutvusid kevadel kooli 
ja oma esimese õpetajaga ning veet-
sid koos teiste Lääneranna valla 
kooli minevate lastega põneva ja 
vahva päeva Pivarootsi laagris. 

 » 25 toredat Lihula Lasteaia kasvan-
dikku läks sügisel kooli

 » Meie lapsed laulavad ja tantsivad 
koos õpetaja Ireniga lasteaias ja 
rõõmustavad oma lauluga kuulajaid 
ka väljaspool lasteaeda

 » Poku rühma lapsed käivad lugemis-
programmi „Lugemisisu“ raames iga 
kuu Lihula raamatukogus uuema 
lastekirjandusega tutvumas

 » Maadlustreener Janar Sõber treenib 
lasteaias tulevasi maadlustšempione

 » Kahe vanema rühma lapsed saavad 
tunda end väikeste teadlastena 
Kolme Põrsakese teadusringis

 » Veebruarist maini said Lääneranna 
valla lapsevanemad võimaluse 
osaleda lasteaias valla korralda-
tud vanemlusprogrammi „Imelised 
aastad“ koolitustel.

Lihula Muusika- ja Kunstikool
 ◦ 85 õpilast

 ◦ 13 töötajat

 ◦ Toimuvad ka loovustunnid väga 
väikestele ja maalitunnid üsna vanadele.

 ◦ Sel poolaastal alustasime kunstikoo-
lis disainiõpetusega Tiit ja Erika Liivi 

juhendamisel. Uus õpetaja on ka Rait 
Rosin, kes on käinud meil joonista-
mise ja maalimise tunda andmas, tema 
juhendab ka täiskasvanute maaliringi

 ◦ Galeriina kasutame Lihula bussijaama. 
Hetkel on vaatamiseks õpilaste tööd, mis 
valminud Matsalu Loodusfilmide Festi-
vali juubeli auks

 ◦ Lõpetasime edukalt 3 aastat kestnud 
Erasmus+ projekti

 ◦ Muusikapäeval andsid meie saalis 
uhke kontserdi Mihkel Järvi ja Ursula 
Roomere

 ◦ Oktoobris käisime külas Märjamaa 
Muusika- ja Kunstikoolis, kus muusikud 
andsid kontserdi ja kunstikool saatis 
huvilistele vaatamiseks oma näituse

 ◦ Detsembris korraldasid õpilased vahva 
jõulumelu, kus müüdi enda valmistatud 
asju, sai osaleda töötubades, esinesid 
muusikud ja pakuti pannkooki. Kogu 
sündmuse tulu läks Ukraina toetuseks.

Lõpe Kool
 ◦ 27 õpilast, neist 9 tüdrukut ja 18 poissi

 ◦ 22 lasteaialast, 13 tüdrukut ja 9 poissi

 ◦ Koolis töötavad huviringid: näitering, 
mudilaskoor, robootika

 ◦ 14 õpilast lõpetas 2021/2022. õa heade ja 
väga heade tulemustega

 ◦ 5 õpilast lõpetas põhikooli (26. lend)

 ◦ 2.–4. klass käis Pärnus 20-tunnisel 
ujumise algõppe kursusel

 ◦ 50 jäädvustatud üritust koolielu galeriis

 ◦ Viisime ellu esimese kooliuudiste tele-
saate, mis kajastab kooli tegemisi

 ◦ Kogu kooliga käisime KIKi projektiga 
Soomaal metsaelu ja rabamaastikuga 
tutvumas

 ◦ Uus õppeaasta on meie koolis ettevõt- 
lusaasta

 ◦ Kevadel sooritasid 3. klassi õpilased jalg- 
rattaeksami ja said juhiloa omanikeks

 ◦ Õpilased osalesid: matemaatikaolüm-
piaadil, veebiviktoriinil „Nutt tuleb 
peale“, Känguru viktoriinil, metsavikto-
riinil, Pärnumaa virtuaalsel käsitöö- ja 
kunstinäitusel, RIMI jalgpalli osalusfes-
tivalil, Läänemere-teemalises haridus-
programmis, noortekonverentsil Lahe 
Koolipäev Tallinnas jm                 

 ◦ Toimus koolikontsert „Teatrimaagia“, kus 
esinesid tuntud artistid Johan Randvere 
ja Reigo Tamm

 ◦ 1.–3. klass külastas Pärnu-Jaagupi kooli, 
kus toimus sõpradega vahva koolipäev
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 ◦ Koolielu rikastasid veel ekskursioon 
Vormsile, sõbrapäevakohvik, õpeta-
jate päeva tähistamine, Eesti Vabariigi 
sünnipäeva nädal, paadisõit Suitsu jõel, 
Linnufarmi külastus, kinokülastused, 
ühine jõhvikakorjamine rabas, vana- 
vanemate päev, Matsalu Loodusfilmide 
Festival, töövarjuks käis meie endine 
vilistlane  jm.

 ◦ Oleme Ettevõtlik Kool ja Tervist Eden-
dav Kool

 ◦ Meie suur tänu kõigile, kes on aasta 2022 
tegemistele kaasa aidanud ja meid toeta-
nud! Rõõmsat jõuluaega!

Lääneranna Spordikool
 ◦ 102 kinnitatud lepinguga noort, neist 

73 on poisid ja 29 tüdrukud. Keskmine 
poiss on 11- ja tüdruk 10-aastane. Kõige 
noorema õpilase nimi on Marleen ja 
kõige kogenum sportlane on Alvar

 ◦ Spordimajas toimuvad täiskasvanutele 
korvpalli-, võrkpalli- ja jalgpallitreenin-
gud

 ◦ Lastele toimuvad saalihoki-, korvpalli-, 
jalgpalli-, lauatennise-, kergejõustiku ja 
maadlustreeningud

 ◦ 30 osalejat on keskmiselt kolmapäeviti 
toimuvatel perepäevadel 

 ◦ 8 Eesti 2022. aasta meistrit, kellest 5 on 
tüdrukud ja 3 on poisid

 ◦ 43 võistlusel oleme osalenud spordikooli 
nime all 

 ◦ Oleme Eestis üks väheseid maakohti, 
kes mängib Eesti noorte jalgpalli meist- 
rivõistlustel. (Sellel aastal teeb riigi 
esivõistlustel kaasa maaklubide koguar-
vust ainult 5,6%.)

 ◦ Aastas on jalgpalli ja kergejõustikuüri- 
tuste suhtarv u 65:35 jalgpalli kasuks

 ◦ Meil on neli noortetiimi ja sellest aastast 
ka täielik naiskond

 ◦ 132 inimest on külastanud spordihoone 
jõusaali, sh 57 regulaarset külastajat. 
Lisaks kooliõpilased 

 ◦ 2 päeval nädalas treenib keskmiselt reg-
ulaarne jõusaali külastaja 

 ◦ 80% on spordisaali hõivatus Lihula spor-
dihoones E–R. See tähendab, et nädala 
sees on saal kell 15–21 iga päev kasu-
tuses. Hommikuti on koolitunnid

 ◦ 20 kogukondlikku, üle-eestilist ja rah-
vusvahelist spordivõistlust (s.h Eesti 
meistrivõistlused, spordiliit Jõud meist- 
rivõistlused ja maakonna meistrivõist-
lused) on toimunud spordihoones

 ◦ Heategevuslikul kohvikutepäeval saime 

OÜ GreenCube’i toetusega soetada 
lauatenniselaua, võrkpalle ja kõr-
gushüppepostid

 ◦ 2229 kWh on keskmine elektrikulu, 
14,58 m³ keskmine veekulu ja 8,2 MWh 
spordihoone küttekulu kuus

 ◦ Käesolevast aastast oleme EOK tun-
nustatud multifunktsionaalsete spordi-
hoonete nimistus

 ◦ Oleme tänulikud kõikidele toetajatele, 
kes on pannud meie tegevustele ja käi-
kudele õla alla. Täname oma kliente ja 
lapsevanemaid.

Metsküla Algkool
 ◦ 170 (–10) aastat on Metskülas olnud kool

 ◦ 21 õpilast, sh 7 tüdrukut ja 14 poissi, 6 
vilistlaste last

 ◦ 6 õpilast 1. klassis

 ◦ 6 õpetajat (peaaegu 3 ametikohta), 2 
tugiisikut, kolmveerand kokka, pool 
majahoidjat, veerand direktorit, natuke 
eripedagoogi, jupike sotsiaalpedagoogi 
ning kümnendik huvijuhti

 ◦ II koht võistluses „Aasta kool 2022“ tiitli- 
le, 2271 häält ehk 25% kogu rahvahääle-
tusest just meie koolile

 ◦ 6 esikohta maakondlikelt olümpiaa-
didelt ja ainevõistlustelt (emakeel, 
bioloogia, ajalugu, inglise keel, mate-
maatika, Nuputa)

 ◦ 3 II kohta maakondlikelt olümpiaadidelt 
(emakeel, bioloogia, inglise keel)

 ◦ 3 III kohta maakondlikelt olümpiaadidelt 
(ajalugu, bioloogia, matemaatika)

 ◦ 1 II ja 1 III koht üleriigiliselt bioloo-
giaolümpiaadilt

 ◦ 1 III koht Hullu Teadlase teaduskonve- 
rentsilt

 ◦ 1 I koht piirkondlikult Nutispordi mate-
maatikavõistluselt, üleriigiline II koht 
väikeste koolide (kuni 80 õpilast) arves-
tuses

 ◦ 1 I koht üleriigiliselt eTwinningu pro-
jektivõistluselt projektiga Cyber Smart 
Kids

 ◦ 1 eripreemia Sten Roosi muinasjutu-
võistluselt

 ◦ 2 õpilaslaagrit Erasmus+ projektiga: 1 
Kreetal ja 1 Türgis (osales 10 õpilast, 
neist 2 mõlemas)

 ◦ 1 Erasmus+ õpetajate õppimisüritus 
liitreaalsuse teemadel Hispaanias

 ◦ 101 numbrit on ilmunud Metsküla Kooli 
Lehte

 ◦ 62 inimest osales Arvo Asu nimelisel lii-

kumisõhtul

 ◦ 5 noorkotkast ja 3 kandidaati, kes 
noorkotkaste-kodutütarde tegevustes 
aktiivselt kaasa lööb

 ◦ II koht üleriigiliselt kodutütarde mat-
kamängult

 ◦ 2 kodutütart osales Kaitseliidu ridades 
võidupüha paraadil Kuressaares

 ◦ 18 õpilast ehk kogu kool osales Pärnu-
maa tantsupeol

 ◦ 4 peale-tunde-tegevust: orkestritunnid, 
teadusring, matkaring, nutiring

 ◦ 5 õpetajat-koolitöötajat moodustavad 
bändi Metsküla Musirullikesed

 ◦ 1 uus mänguväljak ja 1 võrguplats tänu 
Metsküla Kultuuriühingule

 ◦ 611 jälgijat on meie kooli Facebooki-le-
hel.

Varbla Kool
 ◦ 62 last, neist 45 koolis ja 17 lasteaias

 ◦ 2 õpetajat, 1 õpetaja abi ja 1 tugiisik 
lasteaialastel

 ◦ 11 õpetajat jagab koolitarkust

 ◦ 2 koristajat hoolitseb puhtuse eest

 ◦ 1 kokk aitab kõhtu täita

 ◦ 1 koolipsühholoog, kelle jutule lapsed 
väga tahavad minna

 ◦ Tunneme heameelt koolis toimivate 
ringide üle. Samuti tunneme uhkust ja 
heameelt selle üle, et Lihula spordikool 
võimaldab meie lastele maadlustrenni 
ja et lapsed saavad kohapeal erinevaid 
pille õppida

 ◦ Aastal 2022 on meie koolis toimunud 
üsna palju erinevaid huvitavaid sünd-
musi:

 » Lapsed on võtnud osa erinevatest 
konkurssidest, olümpiaadidest ja 
näitustest

 » On toimunud meie traditsioonilised 
sündmused

 » Kevadel toimus kooli kokkutulek, 
mille õnnestumisse panustas kogu 
koolipere

 » Andsime välja kooli neljanda alma-
nahhi ,,Neljas varblane“

 » Tänu kahele edukale KIKi projektile 
saime kevadel kogu kooliga käia Tal-
linna Loomaias ja nüüd sügisel Tartu 
teaduskeskuses AHHAA

 » Liitusime Liikuma Kutsuvate 
Koolide perega

 » Käsil üks rohe-projekt, mille 
õnnestumisest saame rääkida järg-
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misel aastal

 » Valmis uus arengukava 

 » Kooli mänguväljakule paigutati 
slackline-rada.

 » Kaasajastati kooli ventilatsioonisüs-
teem.

 » Suvel remonditi tööõpetusmaja 
katus ja masinaruumi lagi, mis oli 
tugevate veekahjustustega

 » Üks uus sündmus on meil tulekul 
vahetult enne jõule: Päkapikudisko, 
mille playlist koosneb õpilaste ja 
õpetajate lemmiklugudest

 ◦ Varbla Kool soovib kõigile häid jõule ja 
ilusat aastavahetust!

Virtsu Kool
 ◦ 50 õpilast koolis

 ◦ 18 last lasteaiarühmas 

 ◦ 5 noort lõpetas kevadel põhikooli ning 
kõik nad jätkavad õpinguid Pärnus või 
Pärnumaal 

 ◦ 6 õpilast alustas 1. klassis 

 ◦ 2 uut õpetajat: Reet Saar (keemia) ja Kaja 
Sarrapik (matemaatika) 

 ◦ 1 Kuldmuna vilistlase Romet Põhako 
reklaamfilmile „Miks tulla Virtsu Kooli 
õppima?“

 ◦ Edukad osalemised erinevatel aine- 
ja spordivõistlustel, kõrged kohad nii 
individuaalselt kui meeskondlikus 
arvestuses, nt Nutispordi vabariiklik 6. 
koht, vabariiklik puukäsitöökonkurss 
„Rööbits“ II koht, medalid Pärnumaa 
Koolinoorte meistrivõistlustelt 

 ◦ Jätkuvalt osaleme „Kiusamisest vabaks!“ 
ning Tervist Edendava Kooli ja Lasteaia 
(TEK ja TEL) programmis 

 ◦ Tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn 
Squad on lõpetamas juba 3. kursust

 ◦ Jõudsime lõpusirgele rahvusvahelise 
Erasmus+ projektiga, mille toel meie 
õpilased ja õpetajad käisid sel aastal 
kohtumistel Küprosel ning Kreekas 

 ◦ Jätkub tihe koostöö vilistlastega 

 ◦ Traditsiooniliselt tähistame erinevaid 

tähtpäevi ning korraldame üritusi nii 
koolis kui lasteaias: teatrikülastused, 
õpetajate päev, rahvakalendri täht-
päevad, lugemistunnid, klassiõhtud ja 
-ööd, spordinädal, spordipäevad, maail-
makoristuspäev, koostöö Päästeametiga, 
MAFFi ja Just Filmi külastamine, raa-
matukogude aasta üritustel osalemine, 
RMK õppepäevadest osavõtt, õuesõp-
pepäevad, ekskursioonid koduvallas ja 
kaugemal

 ◦ Esinemas on käinud erinevad külalis- 
õpetajad, viimati Elisabeth Kaldvee, Siim 
Koppel ja D7 tantsukool ning vilistlas- 
test Mark Markus 

 ◦ Koolis tegutseb 6 huviringi: robootika, 
kokandus, digiring, silmaring, kunst ja 
võrkpall, lisaks osalevad meie õpilased 
Lääneranna Spordikooli ning Lihula 
Muusika- ja Kunstikooli õppes

 ◦ Tuleval kevadel tähistame 50. aasta 
möödumist hetkest, mil Virtsus on põhi-
haridust antud.

Kultuuriasutused
Kultuurimaja, klubi ning seltsi- ja rahvamajad

Kõmsi rahvamaja
 ◦ Kõmsi Rahvamaja kollektiivid ja 

huviringid 2022:

 » Naisrahvatantsurühm Haniale, 13 
liiget; 

 » Hanila Laulu ja Mängu Seltsi tant-
surühm Värten ja kapell, kokku 25 
liiget;

 » spordi- ja vabaajaring lastele, noor-
tele (vahel 20, vahel 40 osalejat);

 » Joogakursus 10–12 osalejat; 

 » Karuse Mälumangu Klubi (15 võist-
konda; keskmiselt 3–5 liiget)

 ◦ 3 näitust: Maie Kotkas „Teistmoodi 
pildid“; Tiiu Kammiste fotod Taff-Est 
esinejatest; Haapsalu fotoklubi Aas-
tanäitus 2021 „Elu Olu“ 

 ◦ 2 Lääneranna valla sündmust: EV 104.
aastapäeva kontsertaktus-peoõhtu ja 
Lääneranna Noortevolikogu Tänugala

 ◦ 3 laata: emadepäeva kevadlaat, mihk-
lipäeva laat ja jõululaat

 ◦ 2 kontserti Hanila kirikus: naiskoor 
Gaudete ja taasiseseisvumispäeva kont-
sert 

 ◦ 1 rahvamuusika kontsert:Juhan Uppin

 ◦ 4 kontserti: Segarühm Kirivöö ja an- 
sambel Ei Või Olla juubelikontsert; Kau-
nimate Aastate Vennaskond; naisrühm 
Haniale 35. sünnipäev ja tütarlastekoor 
Reede jõulukontsert

 ◦ 5 tantsuõhtut (erinevad)

 ◦ 2 lasteetendust: Piip ja Tuut; lasteteater 
Trumm

 ◦ 3 rahvateatri etendust: Piibeteater, See 
teater ja Tornimäe Näiteselts

 ◦ 1 Von Glehni teatri etendus „Tiit ja Tõnu”

 ◦ 2 spordisündmust lastele-peredele: 
jüripäevajooks Ridasele ja vastlapäeva 
tähistamine

 ◦ 1 Kodukant Läänemaa sündmus: „Koha-
lik toit!“

 ◦ 2 kohtumisõhtut: psühholoog Rita 
Rätsepp ja ajaloolane Mati Mandel

 ◦ 36 korda renditi ruume (peresünd-
mused, kaubamüügid, silmade kontroll,   
iluteenused…)

 ◦ 1 MAFFi raames toimunud ühisseminar

 ◦ 6 töötuba (käsitöö, kunst)

 ◦ 2 tantsurühma välisesinemist: tant-
surühm Haniale osales Jõgeval toi-
munud naiste tantsupeol. Haniale ja 
Värten osalesid Pärnumaa tantsupeol 
Lavassaares, esindades Lääneranna 
valda

 ◦ Kõmsi rahvamaja Facebooki-lehel on 
812 sõpra ja 874 jälgijat.

Lihula Kultuurimaja 
 ◦ 474 sündmust ja proovi, milles osales või 

mida külastas kokku 15 375 inimest

 ◦ 13 kontserti, külastajaid kokku 2148 
inimest

 ◦ 347 huviringi, kus osales ligikaudu 4078 
taidlejat

 ◦ 165 külastajat vaatas populaarseimat 
filmi „Käsilased 2“, 105 vaatajaga jäi 2. 
kohale „Apteeker Melchior: viirastus”

 ◦ 3 teatrietendust

 ◦ Mardi-Kadri laadal selgitati välja 
Lääneranna valla parim hoidis. Sellel 
aastal valis rahvas võitjaks kõrvita-õu-

na-apelsinimoosi

 ◦ Kampaanias „Sooja südamega Ukrai-
nasse“ koguti Lihula kultuurimajas ja 
Varbla rahvamajas kokku 426 eset, 
millest sokke 182 paari, kindaid 68 paari, 
mütse 57, salle 41, beebide villaseid rii-
deid (mütsid, sallid, püksid, kindad) 21 ja 
kampsuneid 57

 ◦ 1100 sõpra on Lihula Kultuurimaja Face-
booki-lehel

 ◦ 1129 inimest jälgib Lihula Kultuurimaja 
Facebooki-lehte

 ◦ 13 219 korda on külastatud Lääneranna 
kultuurilehte, mis asub aadressil kul-
tuur.laaneranna.ee

 ◦ 1492 korda on vaadatud populaarseimat 
vahelehte (Lihula Kultuurimaja) 

 ◦ 837 korda on vaadatud populaar-
seimat postitust (Lihula Kultuuri- ja 
Spordipäevad 2022) 

 ◦ Lihula Kultuurimaja ühte tiiba kolis 
Lihula Noortemaja

 ◦ 96 külastust doonoripäeval

 ◦ 84 doosi ehk 37,8 liitrit verd lubas 
koguda doonorite tervislik seisund. 

 ◦ 1284 vereloovutust ehk 577,8 l verd on 
tehtud Lihulas 10 aasta jooksul; 

 ◦ 3852 patsienti on aidatud 10 aasta jook-
sul Lihulast kogutud verega! Lihulas on 
terved, sõbralikud ja lojaalsed doonorid. 
Kõigile suur aitäh ja pikk pai!

 ◦ Lihula Kultuuri- ja Spordipäevadel 
võttis esimesest väikelastejooksust osa 
29 eelkooliealist last.
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Lõpe klubi
 ◦ 8 paari rahvatantsuhuvilisi 2 kollek-

tiivist, Lõpe Lustilised ja Koonga Kabu-
jalakesed käivad Elma Killingi juhen-
damisel 2 korda kuus tantsimas

 ◦ 3-aastaseks sai Lõpe klubis pesitsev Lõpe 
noortekas

 ◦ 5 koolitust viis läbi  Lõpe klubis tegutsev 
MTÜ Lõpe Noored, „Noorte heaks 2021“

 ◦ 104-aastaseks sai meie kodumaa

 ◦ 103 väikest ja suurt tsirkusesõpra tulid 
vaatama Mironoff show’d

 ◦ 93 tantsulembest tantsis ansambli 
Kurjad Plaanid ja DJ Andrus Pirso 
muusikatakti ning laulude saatel

 ◦ 60 tundi Rakett69 õpihuvilaagrit

 ◦ 2 tutikat jalgpalliväravat võitsime kogu-
konnaga Olibet üle-eestilise kampaa- 
niaga „Kodujalka“

 ◦ 36 suurt ja u 60 väikest suve alguse nau-
tijat külastas Lõpe simmanit

 ◦ 5 tubli lõpetajat startisid raketina uusi 
galaktikaid avastama

 ◦ 1540 € õnnestus saada programmist 
„Järgmine samm“ projektiga „Lõpe taas-
kasutus“  

 ◦ 10 973,84 €  saime LEADER-projekti toe-
tusena

 ◦ 7 tantsijat tantsis Pärnumaa tantsupeol 
„Ükskord algab aega“

 ◦ 336 tundi oli klubi koduks 15 maleva-
noorele 

 ◦ 10 MAFF 2022 osalejat ööbis Lõpe klubis

 ◦ 80 minutit laulis Marju Länik meie rah-
vale

 ◦ 5,5 kuud õitsesid terrassil saialilled

 ◦ 70 kostümeeritud noort pidas hallo- 
ween’i  

 ◦ 6 kadrisanti hoidis kultuuripärandit ja 
külastas kodusid

 ◦ 124 väärikat osales Lääneranna eakate 
jõulupeol

 ◦ 2756 jõulukuuli rõõmustab külalisi

 ◦ 860 armsat sõpra jälgib Lõpe klubi tege-
misi Facebookis

 ◦ 2098  noort on külastanud meid 9. 
detsembri seisuga 

 ◦ 15 tööaastat täitub 15. detsembril Kriste-
lil Lõpe klubis.

Varbla Rahvamaja
 ◦ 4 kollektiivi tegutseb rahvamajas: 

meeskvartett Randlane (4), naisansam-
bel  Midrilind (6), tantsurühm Här-

malõng (8), naisansambel Härmalõng (6)

 ◦ 2 klubi käib koos: mälumänguklubi (25) 
ja eakate klubi Randlane (25)

 ◦ 3 huviringis on võimalik täiskasvanutel 
osaleda: keraamikaring (5), käsitööring 
(15), võrkpall (16)

 ◦ Lääneranna Spordikool viib rahvamajas 
läbi maadlustreeninguid noortele.

 ◦ 1 näitus: Elve Mikkus „Rõõmsad lapi-
tekid”

 ◦ 2 laata: kevadlaat ja jõululaat

 ◦ 6 kontserti: kirikukontsert (NUKU koor), 
Mihkel Raud ja Erik Kammiste, an- 
sambel Naised Köögis, EV aastapäeva 
kontsert (naisansambel Midrilind), Ees-
timaa rahvamajade päeval (naisans-
ambel Midrilind), 1. advendi kontsert 
(naisansambel Midrilind, naisansambel 
Härmalõng, meeskvartett Randlane)

 ◦ 4 töötuba: poolvääriskividest väevõru 
valmistamine, lilledest juukseklam-
bri  valmistamine, karbi valmistamise 
töötuba, jõulupärja või lauakaunistuse 
töötuba

 ◦ 4 lasteüritust:  Kloun Ummi tsirkus, 
lasteetendus, mudilaste jõulupidu, vast-
lapäev

 ◦ 12 sündmust:  naistepäevapidu, eakate 
kevadpidu, suve alguse simman, loovust 
ja sisemist väge avav inspiratsiooniõhtu 
naistele, jaanipäev, üritus „Nädalalõpp 
Varblas“, muinastulede öö, Eestimaa 
rahvamajade päev, huumoriõhtu, Lääne-
ranna valla 5. sünnipäeva tähistamine, 
1. advendi tähistamine, aastalõpupidu

 ◦ 7 kodukohvikut avas oma uksed „Ampsu 
teel mööda Varblat“

 ◦ 425 eset koguti kampaanias „Sooja 
südamega Ukrainasse“ koos Lihula kul-
tuurimajaga

 ◦ 23 korda on rahvamaja ruume broneeri-
tud erinevateks tegevusteks

 ◦ 313 noort külastas noortetuba, unikaal-
seid 117

 ◦ Rahvamaja Facebooki-lehel on 565 
meeldimist ja 613 jälgijat.

Virtsu rahvamaja
 ◦ Oktoobris täitus Virtsu Rahvamajal 

esimene tegutsemisaasta

 ◦ Iganädalaselt käivad koos kandlering ja 
eakate naisansambel

 ◦ Kuni suveni käisid koos trummiring ja 
kitarriring ning ans Werder

 ◦ Toimetab klubi 60+ 

 ◦ 8 töötuba

 ◦ 7 vestlusõhtut, nt Igor Volke, Tiina 
Tiitus jt

 ◦ 6 pidu siseruumides nt Reet Linna, Mait 
Maltis jt

 ◦ 4 suurt väliüritust, millest suurim 
merepäev

 ◦ 3 kontserti 

 ◦ 3 väljasõitu

 ◦ 2 laata

 ◦ 4 teeõhtut muusikaga

 ◦ 2 multikaõhtut lastele

 ◦ Et valla üks suurimaid suveüritusi 
Virtsu merepäev, seekord juba 55., saaks 
olla kõigile tasuta, siis toetas selle kor-
raldamist 17 ettevõtet ja eraisikut kokku 
summas 9573 €. Suur-suur tänu ja kind-
lasti on nad kõik väärt siinkohal ära 
märkimist: K.Met AS, Kvaliteetaken OÜ, 
Lihula TÜ, EH Connector OÜ, Lääne-
ranna vald, Lihula Maaparandus AS, 
Nordkalk AS, MTÜ Hanila toetusgrupp, 
Margus Malmet, Martin Pere, Villu 
Tähe, Aldon Õunapuu, Uno Kivisalu, 
Agris Aavik, Ats Vamper, Timo Roomets 
ja Urmas Pikla

 ◦ Avasime pingi pikaajalisele Virtsu 
spordi eestvedajale ja entusiastile 
Martin Vändale 

 ◦ 120 uut tooli ja 6 prožektorit on meil 
nüüd koostöös Virtsu Vilistlased 
MTÜ-ga

 ◦ 413 jälgijat on kogunenud Virtsu Rahva- 
maja Facebooki-lehel esimese aastaga.
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August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum
Hanila Muuseum avas suvel uksed korrastatud ekspositsiooni ja 
uue näitusega Läänemaa rahvariietest.  Hooviala on uuenenud 
pinkide ja lipptaraga. Perekond Roosinupp paigaldas mälestus-
pingi.

Muuseumit külastas 240 inimest. Viidi läbi 3 ekskursioon. 

Lihula muuseum ja mõis 
 ◦ Lihula muuseumi ja mõisa külastas 2022. aastal 3133 inimest

 ◦ Ekskursioone viidi läbi 25 ja neis osales 422 külastajat

 ◦ Uurijaid: 12

 ◦ Uuritavad museaalid: patselapilised tekid, lillkirjalised tekid, 
rahvariidesärgid, Naiskodukaitse fotod, Lihula linna fotod, 
Lihula mõisa fotod, Lihula linnuse makett, Kirbla kihelkonna 
koduloouurimused

 ◦ Annetajaid 3: Tiina Lobja, Henri Bekmann, Heinz Valk. 

 ◦ Alustas tegevust Baltisaksa kunstistuudio: käis koos 22 korda

 ◦ Mõisas toimunud muud üritused ja osalejate arv (sulgudes):

 » Ajalooklubi  käis koos 9 korda (367)

 » Baltisaksa kunstistuudio maalinäitus 

 » Mare Mikofi skulptuurinäitus

 » Lihula ettevõtluspäev. Baltisaksa ekspositsiooni rahastus-
komisjoni liikmed (6)

 » Norra suursaadiku külastus. Lihula mõisamäe arheoloo-
giliste uuringute arutelu (4)

 » Norra suursaadiku külastus. Saastna Püha Olavi kabeli 
arheoloogiliste uuringute arutelu (5)

 » Iisraeli käsitööhuvilised. Lilltikandi töötuba (23)

 » Ajaloolase Mati Mandeli arheoloogialoeng Uluste küla 
vabatahtlikele arheoloogiahuvilistele (7) 

 » Lihula Muusikapäevad. XIV rahvusvaheline klassikalise 
muusika festival. Avakontsert Lihula mõisas. Duo Her-
manchito: Vilja-Maria Riutamaa, sopran ja Matti Riutamaa, 
kitarr (24) 

 » MTÜ Matsalu Naisselts tähistas paruness Renate von der 
Bahleni sünnipäeva muuseumikülastuse ja kohvilauaga (8)

 » Laste ööülikooli salvestus näituste kuraatori Tiina-Mall 
Kreemiga „Kes olid baltisakslased“ (20)

 » Baltisaksa kultuuriloo mikrokraadi avaüritus koostöös 
Tartu Ülikooli Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga 
(35)

 » Lilltikandi Seltsi töötuba ja kohvik „Lilleline Lihula“ Lihula 
kultuuripäevadel (210)

 » Lihula pärandi päev. Lihula Kaitsekorra tutvustamine. 
Norra koostööpartnerite ettekanded (17)

 » Haridusminister Tõnis Lukase Raamatu „Oma aja laps“ ja 
ajaloolase Mati Mandeli koostatud raamatu „Vana-Lääne-
maa ajaloo radadel IV“ esitlused (53)

 » Norra suursaadiku külastus. Püha Olavi teekonna ja Saastna 
arheoloogiliste uuringute arutelu (5)

 » Kokku üritustel osalejaid: 784

 ◦ Matsalu Loodusfilmide Festivali (MAFF) sündmused mõisas ja 
osalejate arv (sulgudes):

 » Muuseumi külastused MAFFi ajal 21.–26.09 (v.a loengud, 
töötoad, fotonäitus) (172)

 » Noorte kliimapäeva töötoad (143)

 » Jaani Kõrtsi kohvik (346)

 » Canoni uute hübriidkaamerate ja objektiivide tutvustus 
(314)

 » Urmas Tartes „Juulikuus lumi on maas ehk lumemutukad 
suvistel taevasaartel“ (49)

 » Sven Začek „Eestimaa“ (84)

 » Knut Erik Alnæs „Valged suveööd ja tagasivaade talve“ (67)

 » Pääro Metsand „Ööfotograafia ilu ja valu“ (54)

 » Ööülikooli avalik salvestus: Mart Meriste (60)

 » Loodusfotograafi Ingmar Muusikuse näitus „Lähedal. Metsi-
kute naabrite portreed“ (960)

 ◦ 2022. aastal sai Lihula mõisaansambli renoveerimiseks ja muu-
seumi arendamiseks toetuse üks projekt:

 » Muinsuskaitseamet – mõisa portikuse restaureerimine.

 ◦ Renoveerimistööd Lihula mõisaansamblis 2022

 ◦ Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede – 
Lihula mõisa baltisaksa kultuuriloo ekspositsiooni ettevalm-
istamiseks

 ◦ 2023. aastal on teostamisel kaks projekti:

1. Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede 
– Lihula mõisa baltisaksa kultuuriloo ekspositsiooni lõpe-
tamine;

2. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014–2021. 
Avatud taotlusvoor: Muinsuskaitsealad ajaloolistes linna- 
keskustes. Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogu-
konna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks.

Lääneranna Muuseumid
August Tampärgi nimeline Hanila Muuseum ja Lihula Muuseum

2022

Raamatukogud
Lääneranna Raamatukogu

Kirbla raamatukogu
(8. detsembri seisuga)

 ◦ 64 kasutajat 

 ◦ 64 laenutajat, neist 9 last

 ◦ 984 külastust, neist 134 lapsed

 ◦ 2234 laenutust, neist 152 lastele

 ◦ 147 uut raamatut osteti juurde 

 ◦ 8 ajakirja ja 6 ajalehte tellitud

 ◦ 38 teost laenati teistelt raamatukogudelt

 ◦ 164 teost laenati teistesse raamatu- 
kogudesse

 ◦ Üritusi 10, neist 9 näitust 

 ◦ Lastele üritus „Laste pannkoogipäev“

 ◦ Raamatukogu oli kuni 1. septembrini 
avatud 3 päeva nädalas, nüüd 2 päeva 
nädalas.

Kõmsi raamatukogu 
(1. detsembri seisuga)

 ◦ 221 kasutajat

 ◦ 181 laenajat

 ◦ 1998 külastust

 ◦ 3601 laenutust

 ◦ 15 korda laenutati teistelt raamatu- 
kogudelt

 ◦ 10 korda laenutati teistele raamatu- 
kogudele

 ◦ 201 uut raamatut osteti juurde

 ◦ 41 raamatut saadi annetustena

 ◦ 14 aastakäiku ajakirju ja

 ◦ 8 aastakäiku ajalehti telliti juurde

 ◦ Raamatukogude aastal jätkus raamatu-
kogus tegevusi nii täiskasvanutele kui 
ka lastele. Tihe koostöö oli Kõmsi kooli 
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ja lasteaiaga.

 ◦ Võtsime osa Eesti Lastekirjanduse pro-
jektist „Lugemisisu“. Toimusid teema-
tunnid 1.–4. õpilastele, tublide lugejate 
premeerimiseks korraldati ekskursioon 
Tallinna Lastekirjanduse Keskusesse

 ◦ Võtsime osa üleriigilisest pannkoogi 
päevast

 ◦ Tähistasime kaisukaru 120. sünnipäeva

 ◦ Lapsed lugesid raamatukogukoer Tikile

 ◦ Lugesime koos lasteaia vanema rühma 
lastega eesti kirjanduse kooslugemise 
päeval

 ◦ Alustas tööd raamatuklubi

 ◦ Korraldati Mati Mandeli esinemine 
Kõmsi rahvamajas Kõmsi arheoloogilis- 
test kaevamistest 1969–1972 ja Vello 
Lõugase raamatust

 ◦ Tegeldi Hanila kiriku renoveerimise 
probleemidega, juhiti projekti „Hanila 
kiriku tornialuse eeskoja restaureeri-
mine“

 ◦ Korraldati Kõmsi kooli õpilastele matk 
Hanila kirikusse

 ◦ Korraldati 18 näitust

 ◦ Raamatukogu on alates 1. septembrist 
avatud 4 päeva nädalas

 ◦ 189 jälgijat Facebooki-lehel.

Koonga raamatukogu
(30. novembri seisuga)

 ◦ 81 laenajat, neist 31 lapsed

 ◦ 1271 külastust, neist 525 lapsed

 ◦ 3136 laenutust, neist 451 lastele

 ◦ 162 raamatut laenutati teistele raamatu-
kogudele

 ◦ 134 raamatut saadi teistelt raamatu- 
kogudelt 

 ◦ 188 uut raamatut saadi juurde

 ◦ 19 näitust ja väljapanekut

 ◦ 11 üritust

 ◦ 3 päeva nädalas on raamatukogu avatud.

Lõpe raamatukogu
(30. novembri seisuga)

 ◦ 101 kasutajat

 ◦ 73 laenutajat, neist 36 lapsed

 ◦ 1044 külastust, neist 368 lapsed

 ◦ 2390 laenutust, neist 414 lastele

 ◦ 134 raamatut laenutati teistele raamatu-
kogudele

 ◦ 138 raamatut saadi teistelt raamatu- 
kogudelt

 ◦ 190 uut raamatut saadi juurde

 ◦ 10 näitust ja väljapanekut

 ◦ 3 üritust

 ◦ 2 päeva nädalas on raamatukogu avatud.

Lihula keskraamatukogu
(6. detsembri seisuga)

 ◦ 609 kasutajat

 ◦ 478 laenutajat, neist 126 lapsed

 ◦ 15 489 külastust, neist 6467 lapsed

 ◦ 10 163 laenutust, neist 6467 lastele

 ◦ Näitusi 23. Valik näitustest:

 »  Pärnu portselanimaalijate seltsi 
Lüster tööde näitus

 »  H. Chr. Anderseni elu ja looming

 »  „Raamatukogu pärl“: näitus raama-
tukogus säilinud vanadest teostest

 ◦ Üritusi 7 

 ◦  „Kõik lapsed värvima“: kõik lapsed, kes 
olid raamatukogus, olenemata vanusest

 ◦  Raamatukogude aasta: ettelugemine 
lasteaia vanemale rühmale

 ◦  Raamatukogu ruumid olid Erasmus+ 
projekti raames grupitöödeks kasutuses.

Metsküla raamatukogu
(30. novembri seisuga)

 ◦ 151 kasutajat

 ◦ 91 laenutajat, neist 29 lapsed

 ◦ 1284 külastust, neist 320 lapsed

 ◦ 3393 laenutust, neist 325 lastele 

 ◦ 149 uut raamatut ostetud

 ◦ 30 raamatut saadud annetusena

 ◦ Avatud 4 päeva nädalas.

Saulepi raamatukogu
(30. novembri seisuga)

 ◦ 118 kasutajat

 ◦ 107 lugejat, neist 42 last

 ◦ 1216 külastust, neist 392 lapsed

 ◦ 3016 laenutust, neist 548 lastele

 ◦ 181 raamatut ostetud

 ◦ 10 ajakirja ja 4 ajalehe nimetust tellitud

 ◦ 21 kodukannet

 ◦ 1. septembrist avatud 2 päeva nädalas

 ◦ 3 päeva nädalas Lihula Keskraamatu- 
kogus.

Tuudi raamatukogu
(1. detsembri seisuga)

 ◦ 173 kasutajat

 ◦ 130 laenutajat

 ◦ 1174 külastust, neist 98 lapsed

 ◦ 2257 laenutust, neist 62 lastele

 ◦ 113 uut raamatut ostetud, tellitud 8 aja-
kirja ja 7 ajalehe aastakäiku

 ◦ Raamatukogu avatud teisipäeval, reedel 
ja laupäeval

 ◦ 11 näitust/väljapanekut, mis olid sel 
aastal pühendatud raamatukogude aas-
tale ja näitused olid lugejate/ külastajate 
erakogudest

 ◦ 95 aastat asutamisest tähistas raama-
tukogu eraldi näitusega raamatukogus 
leiduvatest ajaloolistest materjalidest ja 
aarete kogumikust

 ◦ 2 üritust: loodusliku seebi valmistamine 
ja jõulukaalikavormi küpsetamine

 ◦ Teeninduspiirkonna külade ajaloo uuri-
mine. Ajaloo kaustadega saab tutvuda ja 
neid täiendada raamatukogus.

Varbla raamatukogu
(7. detsembri seisuga)

 ◦ 233 kasutajat

 ◦ 183 laenutajat, neist 57 lapsed

 ◦ 3324 külastust, neist 476 lapsed

 ◦ 7726 laenutust, neist 597 lastele

 ◦ 89 laenutust teistele raamatukogudele

 ◦ 211 laenutust teistelt raamatukogudelt

 ◦ 181 raamatut saadi juurde, neist 4 
annetusena

 ◦ 24 näitust ja väljapanekut

 ◦ 8 üritust.

Vatla raamatukogu
(7. detsembri seisuga)

 ◦ 214 kasutajat

 ◦ 105 laenutajat

 ◦ 1610 külastust

 ◦ 3478 laenutust

 ◦ 191 jälgijat Facebooki-lehel

 ◦ 26 laenutust teistele raamatukogudele

 ◦ 145 uut raamatut  saadi juurde

 ◦ 27 ajakirja-ajalehe aastakäiku 

 ◦ 11 näitust ja väljapanekut, neist suurim 
Vatla Savitoa keraamika näitus

 ◦ Raamatukogu külastas Põltsamaa raa-
matukogu seltskond
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. november – 10. detsember 2022  toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetus- 
te määramine ja maksmine, huvihariduse ja -tegevuse 
toetuste eraldamine, hoolekandeasutustes hooldamise 
võimaldamine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse 
maksmine, pärimismenetluse algatamine, maaüksuste 
sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine ja kor-
rastamine, projekteerimistingimuste määramine, ehitus- 
ja kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäätmeveoga 
liitumise kohustusest vabastamine, puurkaevu asukoha 
määramine, jäätmete ühise kogumismahuti kasutamine, 
hajaasustuse programmi kasutamise aruande heakskiit-
mine, otsustati järgmist:

 » Lääneranna Vallavalitsuse korraldusega kuulutati 
välja Lääneranna valla kaasav eelarve 2023, millega 
anti valla elanikele võimalus eelarves selleks määratud 

summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla 
elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate 
ettepanekute väljaselgitamiseks. Kaasava eelarve osa 
suuruseks 2023. aasta eelarve koostamisel on kinnitatud 
5000 eurot. Kaasava eelarve raames esitati kuus ideed. 
Komisjon otsustas neist kolm panna rahvahääletusele: 
„Välijõusaal Varblasse“, „Välilauatennise lauad Oidre-
male, Koongasse, Paadremale ja Vatlasse“ ning „Werderi 
(Virtsu) discgolf“. Hääletustulemuste paremusjärjestus 
kinnitati järgmiselt: „Välilauatennise lauad Oidremale, 
Koongasse, Paadremale ja Vatlasse“ – 402 häält, „Wer- 
deri (Virtsu) discgolf“ – 380 häält, „Välijõusaal Var-
blasse“ – 40 häält. Elluviimisele kuuluvaks ideeks kinni-
tati Lääneranna valla 2023. a kaasava eelarve paremus-
järjestuses I kohale tulnud idee „Välilauatennise lauad 
Oidremale, Koongasse, Paadremale ja Vatlasse“. 

 » Tunnistati kehtetuks alates 31.12.2022 Lääneranna Val-

OMAVALITSUS

 ◦ Tähistasime raamatukogu sün-
nipäeva

 ◦ Toimus mõisa kõrval suvine piknik

 ◦ Alates septembrist avatud kolm 
päeva nädalas.

Virtsu raamatukogu
 ◦ 173 kasutajat

 ◦ 153 laenutajat

 ◦ 1898 külastust, neist 341 lapsed

 ◦ 4203 laenutust, neist 1074 perioo- 
dika laenutust ja 414 laenutust last-
ele

 ◦ 264 uut raamatut saadi juurde, neist 
annetusena 35

 ◦ 23 ajalehe-ajakirja aastakäiku telli- 
tud

 ◦ 10 kojukannet

 ◦ 19 näitust ja väljapanekut

 ◦ 15 päringule vastati

 ◦ Jaanuaris võtsime algklasside 
lastega osa raamatukogude aasta 
avaüritusest ja vaatasime video- 
ülekannet Tarvastu raamatukogust

 ◦ Lasteaias tähistasime rahvusvahe-
list lasteraamatupäeva ja üleriigilist 
pannkoogipäeva

 ◦ Septembrikuu lugemistund toimus 
nii lasteaias, koolis kui ka raamatu-
kogus

 ◦ Raamatukogupäevade raames pida-
sime kaisukaru 120. sünnipäeva. 
Suur kaisukarude näitus oli nii 
lasteaias kui raamatukogus

 ◦ Vaatamata sellele, et 1. septembrist 
on raamatukogu avatud neli päeva 
nädalas, registreeris end kasutajaks 
hulgaliselt uusi lugejaid.

Lääneranna valla jäätmekorraldus on aastaga 
märgatavalt paranenud |

K eskkonnaamet annab teada, et Eestil on plaan 2025. 
aastaks suunata ringlusse vähemalt 55% majapida- 

mises tekkivatest jäätmetest, mille eeltingimuseks on 
jäätmete liigiti kogumine, ning toob eeskujuks Lääne-
ranna valla, kus ainuüksi aasta jooksul on omavalitsuse 
jäätmemajandust jõuliselt parandanud. 

„Väärib tunnustamist, et paljud omavalitsused võtavad 
tõsiselt mitte üksnes juriidilist kohustust jäätmevedu kor-
raldada, vaid teevad väga sisulisi pingutusi ka selleks, et 
elanikud jäätmete liigiti kogumisega veel paremini kaasa 
tuleks,” selgitab Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna 
juhataja Reet Siilaberg. „Näiteks on Lääneranna vallas ela-
nike informeerimine ja juhendamine loominguliselt ja 
mõjukalt ette võetud.”

Üks omavalitsus, kes aasta jooksul on jäät-
memajandust jõuliselt parandanud, on 
Lääneranna
Lääneranna valla majandusosakonna järelevalveametnik 
Piret Mäestu sõnul näitab kogemus, et liigiti kogumist saab 
korraldada ka väikeses omavalitsuses. „Meil on veidi üle 
5000 elaniku, korraldatud jäätmeveoga saab anda ära seit-

set eri liiki jäätmeid ja maksumus ei 
läinud sugugi suureks, eriti kui kõik 
jäätmed nõuetekohaselt sortida,” rääkis 
Mäestu.

Lääneranna vallas on võimalik korraldatud jäätmeveo 
vedajale kodu juurest ära anda lisaks segaolmejäätmetele 
ka liigiti kogutud paberi- ja papijäätmeid, segapakendeid, 
klaaspakendeid, biojäätmeid, suurjäätmeid ja elektroo- 
nikat. „Ikka leidub ka neid, kes on uue korra suhtes kriiti- 
lised, aga paljud on väga oodanud võimalust liigiti kogutud 
jäätmeid ära anda. On neid, kes on meile valda helistanud 
ja ülevoolavalt selle võimaluse tekkimise eest tänanud,” 
rääkis Piret Mäestu. Eriti hästi on Lääneranna elanikud 
vastu võtnud suurjäätmete ja elektroonika ära andmise 
võimalused.

Jäätmeseaduse järgi on kõik inimesed ja ettevõtted ko-
hustatud oma jäätmed liigiti koguma. Üle 1500 elanikuga 
kohalik omavalitsus peab korraldama oma territooriumil 
segaolmejäätmete ja vajadusel ka liigiti kogutud jäätmete 
äraveo.

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks peab olema kõikides omava- 
litsustes võimalik kõigis majapidamistes biojäätmed jäät-
mevedajale üle anda või neid kohapeal kompostida.
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lavalitsuse 14.10.2021 korraldus nr 762 „Igapäevaelu 
toetamise teenuse võimaldamine“.

 » Kinnitati Lihula Gümnaasiumi hoolekogu 2022/2023. 
õppeaastaks alljärgnevalt: Ruth Kalde – põhikooli- 
õpetajate esindaja, Heli Raavel – gümnaasiumiõpeta-
jate esindaja, Carmen Katriine Särak – õpilaste esindaja, 
Lilia Urb – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Anneli 
Pikkmets – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Peeter 
Idvani – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Karin 
Aruots – põhikooliõpilaste vanemate esindaja, Alice 
Reisel – gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja, Maret 
Tikan – HEV õpilaste vanemate esindaja, Janar Sõber – 
kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tauno Mihklepp 
– tugispetsialistide esindaja, Jaak Kastepõld – vilistlaste 
esindaja, Tiina Lobja – kooli pidaja esindaja. Lõppesid 
Pille Bekmanni volitused Lihula Gümnaasiumi hoole-
kogu liikmena.

 » Kiideti heaks ja suunati perioodiks 28.11–12.12.2022 
avalikustamisele Virtsu ja Koonga Kooli arengukavad 
aastateks 2022–2027.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas oksjoniportaalis 
osta.ee Virtsu alevikus asuva kinnistu, Puhtu tee 1, 
müügiks enampakkumise. Pakkumisi ei tehtud. Kaebusi 
enampakkumise läbiviimisele ei esitatud. Otsustati kor-
raldada enampakkumine interneti oksjonite keskkon-
nas kehtivusega 28 päeva. Vara müügi alghind 20 000 
eurot, tagatisraha 2000 eurot. Enampakkumisest teavi-
tatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Lääneranna vallas Saastna külas asuval Kuivati 
katastriüksusel asub viljakuivati, mille viimane omanik 
oli Tuudi kolhoos. Kuivati praegune omanik ei ole 
Lääneranna Vallavalitsusele teada. Ehitise pereme-
hetuse selgitab välja kohalik omavalitsus, kes hindab 
ehitist ja võtab selle arvele. Kui ehitisel ei ole valdajat, 
määrab kohalik omavalitsus ehitisele hooldaja. Alga-
tati peremehetu ehitise hõivamise menetlus, et selgi- 
tada välja Saastna külas Kuivati katastriüksusel asuva 
viljakuivati peremehetus. Ehitiste hooldajaks määrati 
Lääneranna Vallavalitsus. Teade hõivatava ehitise, selle 
asukoha ning viimase teadaoleva omaniku kohta aval-
datakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes 
Pärnu Postimees.

 » Enefit Connect OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse sundvalduse seadmiseks Arukülas asuvale 
Rehepapi kinnisasjale. Sundvalduse seadmise eesmärk 
on Rehepapi kinnisasjal talumiskohustuse kehtestamine 
avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu- või rajatise (elek-
troonilise side võrgu liinirajatise) ehitamiseks ja kasuta-
miseks selle kaitsevööndis. Lääneranna Vallavalitsus 
on seisukohal, et kavandatava elektroonilise side võrgu 
asukoht on majanduslikult ja tehniliselt otstarbekas 
ning sundvalduse seadmine ei põhjusta olulisi takistusi 

kinnistu kasutamisel ja ei too kinnistu omanikule kaasa 
lisakulutusi. Lääneranna Vallavalitsus saatis Rehepapi 
kinnisasja omanikele teate. Kinnisasja omanikud said 
teate kätte, kuid arvamust ei avaldanud. Otsustati seada 
sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks Lääneranna 
vallas Arukülas Rehepapi kinnisasjale nr 236206.

 » Lääneranna valla 2022. aasta eelarve reservfondist 
eraldati projekti „Kodud tuleohutuks“ omaosaluse kat-
miseks 1500 eurot.

 » Kinnitati 1. detsembrist 2022 Varbla Rahvamaja tööta-
jate koosseis alljärgnevalt: juhataja 1,0 ametikohta.

 » Kinnitati Lõpe Kooli hoolekogu 2022/2023. õppeaas-
taks alljärgnevalt: Ruth Kalde – lasteaiarühma laste- 
vanemate esindaja, Karoliina Post – lasteaiarühma 
lastevanemate esindaja, Hardi Pikkmets – kooli laste- 
vanemate esindaja,  Kati Allik – kooli lastevanemate 
esindaja, Kristel Rohumägi – kooli lastevanemate 
esindaja,  Hegert Vesik – kooli lastevanemate esindaja, 
Mirjam Kustov – kooli lastevanemate esindaja, Maire 
Süvang – lasteaiarühma õpetajate esindaja, Merike 
Urbel – kooli õpetajate esindaja, Annika Urbel – vilist-
laste esindaja, Raimo Mihkelson – toetavate organisat-
sioonide esindaja, Urmas Osila – kooli pidaja esindaja.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avatud hankeme-
netlusega riigihanke „Lihula mõisa viinaaida reno- 
veerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskai-
tse teabekeskuseks”, eesmärgiga restaureerida ja osa-
liselt ümber ehitada Lihula mõisa ajalooline viinaait, 
kohandades hoone värkstubade ja õpiruumidega 
käsitöökojaks. Tähtajaks esitas pakkumuse neli pak-
kujat, nendest üks ühispakkumus. Hankija oli hanke 
eeldatavaks maksumuseks hinnanud lähtuvalt eelpro-
jekti põhjal koostatud objekti ehituskulude eelhinnan-
gust 470 000,00 € (ilma käibemaksuta). Kõik esitatud 
pakkumused ületasid mitmekordselt hankelepingu 
eeldatavat maksumust, mistõttu hankija luges esi-
tatud pakkumused vastuvõetamatuks ja lõpetas riigi-
hanke. Lääneranna Vallavalitsus korraldas uue avatud 
hankemenetlusega riigihanke hankelepingu eset oluli-
selt muutmata, jaotades hankemenetluse eseme funkt-
sionaalselt koostoimivateks osadeks, kokku viies osas. 
Riigihankemenetluse käigus esitati kaks pakkumust. 
Kõik esitatud pakkumused ületasid pakutud osa hanke- 
lepingu eeldatavat maksumust. Riigihange lõpetati.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaheksa 
eelnõud.

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

8. detsembril 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu kuueteistkümnes istung, kus osales 17 vallavo-
likogu liiget. Päevakorda kinnitati 5 punkti. Vastu võeti 1 
otsus ja 3 määrust.

 » Otsustati anda OÜ-le Nummuliit luba kaasomandi osa 
omandamiseks Mälikülas Peebu kinnisasjas (registriosa 
nr 366106), mille sihtotstarve on maatulundusmaa, üld-
pindala 19,07 ha, looduslikku rohumaad 0,53 ha ning 
metsamaad 18,5 ha.

 » Kehtestati detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehi-
tamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises 
kokkuleppimise kord. Selle alusel reguleeritakse ava-
likuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringu 
koostamise, detailplaneeringukohaste ja planeeringu-
lahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega 
funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamise ja väl-
jaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist 
Lääneranna valla ja detailplaneeringust huvitatud isiku 
vahel.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidajaLääneranna Vallavolikogu otsused |
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L ääneranna Vallavolikogu on vastu võtnud otsuse 
sulgeda teeninduskeskused alates 01. jaanuarist 

2023, kuid see ei tähenda, et vallaelanikud jäävad teenin- 
damata. 

Lääneranna Teataja esitas Lääneranna vallavanem Ingvar 
Saarele teeninduskeskustega seoses mõned küsimused, et 
tuua selgust uuele töökorraldusele ning teenuste edaspi-
disele kättesaadavusele.

2023. aastast lõpeb Lääneranna vallas asuva Hanila, 
Koonga ja Varbla teeninduskeskuste töö. Miks selline 
ümberkorraldus toimub?

Keskuste ülesanne oli algselt vahendada infot vallavalit-
suse ja elanike vahel ning aidata teatud toimingute juures, 
kuid aeg on näidanud, et oma murede ja ettepanekutega 
pöördutakse järjest enam otse vallavalitsusse nii telefoni 
kui e-kirja teel ning vallamajja kohale tulles. Teisisõnu, 
inimesed tunnetavad järjest enam ühe valla olemasolu 
ning ei vaja ametiasjade ajamisel piirkondlikku vahenda-
jat. See on loomulik asjade käik, inimesed kohanevad val-
laga uutes piirides ning samal ajal liiguvad paljud teenused 
e-kanalitesse.

Eelnevaga samal ajal vaatab vald 
üle enda võimekust teenuseid 
osutada. Tõsi on, et oleme ülevallaliselt 
alustanud analüüsi selle üle, kuidas vald 
temale pandud ülesandeid osutada jaksab. See on tõsine 
arutelukoht ning hõlmab kõiki valdkondi, vallavalitsusest 
ja koolidest kultuurimajade ja raamatukogudeni. Eelkõige 
tuleb vaadata otsa nendele ülesannetele, mis seadus oma-
valitsusele paneb. Teiseks vaatame üle, milliseid hooneid ja 
kui suures osas on vallal vaja omada, et teenuseid osutada. 
Näiteks Varblas kavandab vald senise teeninduskeskuse 
ruumide osa ära müüa. Kultuurimaja ja kooliklasside osa 
jääb ikka vallale, aga teeninduskeskuse kabinette sellisel 
kujul vallal vaja ei ole. Maapiirkondade kinnisvara hind ei 
ole teab mis kõrge, kuid vallale on olulisem müüa kulusid, 
mis kaasnevad ruumide ülalpidamise ja remondiga. Sama 
teemaga tegeleme ka Kõmsil ja Koongas ning tegelikult 
igal pool üle valla. Oleme suure pindalaga, aga mitte väga 
jõukas omavalitsus ning see seab piirid.

Nii et vastus küsimusele ei ole mitte teeninduskeskustes, 
vaid laiemalt valla võimekuses ja mõistlikus majan-
damises. Kõige harjumuspärase muutmine ei ole alati 
halb, kuigi seda nii kiputakse võtma.

Teeninduskeskuste sulgemisest Hanilas, 
Koongas ja Varblas ning kuidas edasi

Peremehetu ehitise arvele võtmine

L ääneranna Vallavalitsus avaldab teadaande Vabari-
igi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu 

ehitise hõivamise korra kinnitamine“ punkti 9 alusel.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud pereme-
hetu ehitisena arvele viljakuivati ehitisregistri koodiga 
121395113.

Ehitis asub Pärnumaal Lääneranna vallas Saastna külas 
Kuivati maaüksusel katastritunnusega 43001:001:0637. 
Ehitise viimane omanik oli Tuudi kolhoos.

Vastuväited ehitise peremehetuse või selle kohaliku oma-
valitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 15. veebrua- 
riks 2023 Lääneranna Vallavalitsuse aadressil Jaama tn 1, 
Lihula linn, 90302 Pärnumaa, e-post vallavalitsus@laane-
ranna.ee, tel 472 4630.

Vallavalitsuse teated
TEATED

Sotsiaaltöö spetsialistide  
kontaktid:

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

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

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

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

 » Marelle Minn (Hanila ja Koonga) 
5387 6988,  
marelle.minn@laanerannavald.ee

 » Kinnitati osaühingu Lihula Soojus põhikiri. Uue 
põhikirja kohaselt jääb hinna kujundamine ja konku- 
rentsiameti kinnitatud piirhinna kohase hinna kehtes-
tamine juhatuse pädevusse. Täiendavalt on põhikirjas 
tehtud täpsustused juhatuse töökorralduse kohta ning 
igale juhatuse liikmele antakse volitused ettevõtte esin-
damiseks ning juhatuse esimehe valimine viiakse nõu-
kogu pädevusse.

 » Toimus Lääneranna valla 2023. aasta eelarve esimene 
lugemine ning volikogu otsustas suunata eelarve teisele 
lugemisele.

 » Tunnistati kehtetuks Lihula Vallavolikogu 26.05.2005 
määrus nr 6 „Sihtasutuse Lihula Vara asutamine, 
põhikirja kinnitamine ja varade üleandmine“, kuna 
sihtasutus on likvideeritud ja Tartu Maakohtu registri- 
osakonna 18.11.2022 kandemäärusega on kinnitatud 
Sihtasutus Lihula Vara kustutamiskanne.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 12. jaanuaril 2023.
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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

Jaanuar

27.11–08.01 Lihula kultuurima-
jas näitus „Muinasjutuline aken“. 
Lihula kultuurimaja aknad on 
kaunistanud Metsküla algkooli, 
Virtsu kooli ja Lihula Gümnaasi-
umi mõned algklassid. Näitust vaa-
datakse õuest ja kõige parem aeg 
selleks on õhtupimeduses! Hääleta 
oma lemmikakna poolt lehel www.
facebook.com/kultuurimajalihula

01.01 kell 14.00 Karuse kirikus 
uusaasta jumalateenistus armu-
lauaga

04.01 kell 11.00 Mihkli pas-
toraadis piibli- ja palvetund. Rää-
gime kolmekuningapäevast. Kõik 
huvilised oodatud

04.01 kell 18.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Saabastega kass“. 
Pilet 3 €

07.01 kell 18.00 Lihula kultuu- 
rimajas kontsert-vestlusõhtu 
Antti ja Eric Kammistega „Miks on 
külm?“. Tuntud laule ja vahvaid 
lugusid Eestist ja mujalt. Kaasas 
klahvid-kitarrid, aga ka uued 
instrumendid, mille Antti ja Eric 
on selgeks õppinud. Pilet 20/15 €, 
piletite müük ja broneerimine T–R 
kell 10.00–16.00 Lihula Kultuuri-
majas või telefonil 477 8191

08.01 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-

lauaga

15.01 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus

15.01 kell 14.00 Lihula kultuuri-
majas ooperikino „Thaïs“. Osalus-
tasu 10 €, mis sisaldab kava ja 
vaheajal kohvilauda. Palume kind-
lasti pilet osta või koht broneerida 
enne etendust  T–R kell 10.00–
16.00 Lihula Kultuurimajas või 
telefonil 477 8191

18.01 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas uus Eesti film „Kuulsuse 
narrid“. Pilet 5 €

20.01 Virtsu rahvama-
jas Haapsalu teatristuudio 
„Kohtumine Haapsaluga“

22.01 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

25.01 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Rakvere Teater etendusega 
„Di ja Viv ja Rose“. Pilet 19/16 €. 
Piletite müük ja broneerimine T–R 
kell 10.00–16.00 Lihula kultuuri-
majas või telefonil 477 8191. Piletid 
saadaval ka Piletimaailmas

27.01 kell 11.30 Kõmsi rahva- 
majas lasteteater Mäng etendus 
„Kuidas saada heaks?“. Etendus on 
pisematele külastajatele, kuid kõik 
pered ja õed-vennad on samuti 
oodatud. Pilet 5 €. Lisainfo: 525 
3236

Veebruar

01.02 kell 18.00 Lihula kultuu- 
rimajas animafilm „Hämmastav 
Maurice“. Pilet 3 €

02.02 kell 18.30 Varbla rahva- 
majas õdus küünlapäevakontsert. 
Külas on Liana Zeigo ja Ragnar 
Häide. Tule naudi sooja ja hubast 
atmosfääri koos oma kalli kaaslase 
või heade sõpradega! Pakume sooja 
teed! Info 5907 5712

11.02 Kõmsi rahvamajas sõbra-
päeva tantsuõhtu

15.02 kell 18.00 Lihula kultuuri-
majas uus Eesti animafilm „Kaka, 
Kevad ja teised“. Pilet 3 €

17.02 Lõpe klubis sõbrapäeva 
pidu: Ansambel Rix ja Kätlin Bänd 
ja Burlesque show

18.02 Kõmsi rahvamajas C-Jami 
kontsert (koostöös PLMF-ga)

20.02 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas uus Eesti film „Suvitajad“. 
Pilet 5 €

22.02 Lihula kultuurimajas Eesti 
Vabariigi 105. aastapäeva tähis-
tamine ning vallavanema vastu-
võtt. Lääneranna valla tunnus- 
tuste üleandmine

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

Lääneranna valla kultuurikava
KULTUUR

Kuidas kodanik edaspidi vallaga suhelda saab?

Nagu öeldud, on inimesed väga hästi üles leidnud nii amet-
nike kui vallavanema kontaktnumbrid ja e-posti aadressid 
ning suhtlus elanikega toimub aktiivselt – seda nii heakorra, 
teede, transpordi, valgustuse kui ka kõikidel muudel tee-
madel. Minul ei ole seda hirmu, et Lääneranna valla elanik 
ei oskaks oma soove vallavalitsusele teatavaks teha. 

Küll olen aru saanud, et inimestele kangastub vallavalit-
suse ja vallamaja lähedusega eelkõige teeninduskeskuste 
olemasolu, kuid tihti ei mõelda, et vald on „kohal“ ka teiste 
asutustega, olgu nendeks siis raamatukogud või kultuu-
ri- või rahvamajad. Kindlasti jäävad piirkondadesse sot-
siaaltöötajad ning nende vastuvõtt.

Valla asutusi jääb piirkondadesse piisavalt ning nende 
baasil saame ka tänaseid teenuseid pakkuda. Kuidas täpselt 

asi välja nägema hakkab, selgitame edaspidi.

Üks teema, mis siinkohal tuleb üle käia, on teenindus- 
keskuste poolt seni osutatud teenused. Kui ühel juhul on 
teeninduskeskus pigem töötaja töötamise koht väljaspool 
vallamaja, siis teisel juhul näiteks on töötaja enda kanda 
võtnud ülesandeid, mida kohalik omavalitsus ei osuta ning 
mis on pigem inimlik vastutulek tuttavale või sõbrale. 
Proovime siin samuti leida tasakaalu. Sarnane olukord oli 
meil ka Kihnus, kuid seal aitasime ühekordselt kõigil arvu-
tivõõrastel inimestel sõlmida pangas otsekorralduslepingu 
ning nii jäi näiteks maksete teostamise vajadus ära.

Igal juhul ärgitan inimesi muredega valda kirjutama või 
helistama ning võtan uude aastasse kaasa Varbla kandi 
rahva ettepaneku jätkata vallavalitsuse kohtumisi piirkon-
dade inimestega avatud koosolekute vormis.
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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

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

Ostame Eesti parima hinnaga kasvava metsa raieõigust. Küsi 
pakkumist juba täna! Kontakt: www.skpinvest.ee; info@skpin-
vest.ee; tel 551 5513 või 550 0343

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. 

Harald Idvandi 09. XI 2022Harald Idvandi 09. XI 2022

Demyle Tamm 15. XI 2022Demyle Tamm 15. XI 2022

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

Mälestame meie seast lahkunuid  
(10.11–10.12.2022)

Maimu Pärnsalu  04. VII 1943 – 11.XI 2022  

Aadi-Ervin Metsis 30. I 1944 – 15. XI 2022 

Leida-Lisette Viita 18. IV 1923 – 15. XI 2022 

Arne Reeder  25. III 1958 – 27. XI 2022 

Helga-Miralda Palju 20. I 1927 – 27. XI 2022 

Lida Rammu  08. XI 1938 – 05. XII 2022

Avaldame lähedastele kaastunnet!

      Elanike arv 5199      Elanike arv 5199

  ◦◦ 2534 naised2534 naised

  ◦◦ 2665 mehed2665 mehed

Sündide arv 38 Sündide arv 38 
Surmade arv 85Surmade arv 85

Saabus elanikke 254 Saabus elanikke 254 
Lahkus elanikke 221Lahkus elanikke 221

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. detsember 2022seisuga 10. detsember 2022

 
 
 
 

 
KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD, 

MÜÜ SEE KOHALIKULE 
MAAHARIJALE. 

 
HEA PÕLLUMAA EEST HIND KÄTTE 

VÄHEMALT 7000 EUR/HA 
 

 
Huvi korral helista tel 5666 2082, 511 2428 

või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee 

AUS HIND TEIE KINNISTULE
TARTUMETSALT

5557 7007
janno@tartumets.ee

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 

KAITSEALL OLEVAD 
KINNISTUD

METSAKINNISTUD, 
POLLUD, 

07. veebruar alates 10.00

KULLAMAA 
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine (kell 8-16) 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

20. veebruar alates 10.00

LIHULA 
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine (kell 8-16) 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab 
välja avaliku konkursi

Lihula Gümnaasiumi 
direktori
ametikoha täitmiseks

Tööülesanded

Lihula Gümnaasiumi juhtimine

Nõuded kandidaadile ja muu info

www.laanerannavald.ee

Kandideerimine

Avaldus/motivatsioonikiri koos palga- 
sooviga, elulookirjeldus, nõuete 
täitmist tõendavad dokumendid 
või nende ärakirjad palume saata 
hiljemalt  30.01.2023 e-posti aadress-
ile vallavalitsus@laaneranna.ee 

Lisainfo: haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Lisainfo: haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja 
Jane Mets tel 502 9743, e-post Jane Mets tel 502 9743, e-post jane.mets@laanerannavald.eejane.mets@laanerannavald.ee laanerannavald.ee

tel 5564 5433
Argo Kaas


