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H ajaasustuse programmi 2023. 
aasta taotlusvooru avamise 

tähtpäevaks on 1. veebruar 2023. a 
ning taotluste esitamise tähtpäevaks 
3. aprill 2023. a.

Programmi eesmärgiks on tagada 
hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele peredele head elutingimused 
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu 
püsimisele neis piirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustus-
piirkondades asuvate majapidamiste 
jaoks veevarustus- ja kanalisatsioo- 
nisüsteemide, juurdepääsuteede ja 

autonoomsete elek-
t r i s ü s t e e m i d e 

rajamiseks.

Programmi tingimused
 »  taotleja alaline elukoht on taot-

luse esitamise aasta 1. jaanuarist 
kuni toetuslepingu sõlmimiseni 
majapidamine, millele projek-
tiga toetust taotletakse;

 » taotleja elukoht on rahvasti-
kuregistri andmete kohaselt 
katkematult taotluse esitamise 
aasta 1. jaanuarist kuni toetus- 
lepingu sõlmimiseni majapid-
amine, millele projektiga toe-
tust taotletakse;

 » taotlejal ei tohi olla riiklike või 
kohalike maksude maksuvõlga, 
välja arvatud juhul, kui see on 
ajatatud;

 » projektil võib olla kaastaotle-
ja(id), kellele kehtivad samad 
tingimused kui taotlejalegi;

 » taotluse esitamise päeval peab 
eelmise toetuse kasutamise aru-
anne olema kohaliku omavalit-
suse poolt kinnitatud;

 » taotlus tuleb esitada iga toeta- 
tava valdkonna kohta eraldi;

 » projekti ajalise kestuse arvestus 
algab toetuslepingu sõlmimisest 
ning projekti peab olema ellu 
viidud 31. oktoobriks 2024;

 » programmi maksimaalne toetus 
on ühe majapidamise kohta 
6500 eurot. Programmist eral-
datud toetuseks loetakse ka 
viiel eelneval kalendriaastal 
programmist saadud toetuse 
summa;

 » omafinantseering peab kokku 
moodustama vähemalt 33% 
projekti kuludest.

Taotlusi saab esitada Lääneranna Val-
lavalitsusele alates 01.02.2023 kuni 
03.04.2023.

Taotlus koos kohustuslike lisadoku-
mentidega tuleb esitada paberkandjal 
Lääneranna Vallavalitsusele või digi-
taalselt allkirjastatuna e-posti aadres-
sile vallavalitsus@laaneranna.ee 

Taotlusvormid ja programmi täpse-
mad tingimused on leitavad Riigi Tugi-
teenuste Keskuse veebilehelt www.
rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Lisainfo
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK): 
Tiina Loorand, telefon 663 1888,                                               
e-post tiina.loorand@rtk.ee 

Lääneranna Vallavalitsus: keskkon-
naspetsialist Maia Leola, telefon 477 
2732, mobiiltelefon 5384 3447, e-post  
maia.leola@laanerannavald.ee

Lihulas mälestati 3. jaanuaril Vabadussõjas võidelnuid 
Foto: Karel Kelder

Kodanike vastuvõtt 
vallavalitsuses toimub  
esmaspäevast neljapäevani

LK 10

Riigikogu valimised 2023
LK 6

Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn

Kodanike vastuvõtt:
E–T, N 9.00–16.00 ning K 11.00–16.00
Lõuna iga päev kell 13.00–13.30
Reedeti ametiasutuses kodanike vastuvõttu ei toimu
 
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee www.laanerannavald.ee

Eraisikute vee- 
ja kanalisatsioo- 

nitaristu raja-
mine Lääneranna 

vallas 2020. aastal 
Foto: Raahel Apsalon
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Kõmsi kõminad

Uuel aastal uue hooga
Lilia Urb 
Kõmsi külaseltsi juhataja

J aanuarist alates saab ametli-
kult külastada Kõmsi kogu-

konnakeskuse jõusaali, mis valmis 
saate „Abikäsi“ meeskonna töö 
tulemusena. 

Jõusaalis on olemas erinevaid tree- 
ningvahendeid ja -masinaid. Lisaks 
leiab sealt noorte läbiviidud projek-
tiga soetatud vahendeid ja sõude- 
ergomeetri. 

Jõusaali kasutamise hinnakiri 
on leitav külaseltsi Facebooki-le-
helt: www.facebook.com/profile.
php?id=100054202001709

Kõikidel huvilistel palume küla-
seltsiga ühendust võtta e-posti teel  
liliaurb1982@gmail.com või tele-
fonitsi   523 2387 ning aeg kokku lep-
pida.

Koolitused ja töötoad noor-
tele
Lii Urbi eestvedamisel algab uus 
projekt, millega noored hakkavad 
läbi viima koolitusi ja töötubasid, 
mis on seotud projekti kirjutamise 
ja läbiviimise, ürituste korraldamise, 
info filtreerimise, infotehnoloogiliste 
vahendite (seadmed, äpid, veebile-
hed jms) kasutamise ja vaimse ter-
visega. Infot hakkame jagama Kõmsi 
Külaseltsi Facebooki-lehel.

Jätkub kogukonnakeskuse 
tegevus 
Töid ja toimetusi on veel palju, kuid 
lõpp-eesmärk on silmapiiril.

Tualettruumid on juba tasapisi 
valmimas. Hetkel on suuremad 
vahe-etapid elektritööd ning kori-
dori ja suure saali seinte viimistlus. 
Nendeks toimetusteks on projektid 
kirjutatud ja rahastus käes. Suur 
tänu Pärnumaa Omavalitsuste Lii- 
dule (KOP voor), Hanila Toetus-
grupile ja Lääneranna vallale!

  

Kõmsi rahvamaja veebruari-
kuu sündmuste ootel
Lea Mäeorg 
Kõmsi rahvamaja juhataja

K una veebruar on ikka olnud 
sõbrakuu, kutsume sel aastal 

sõbrapäeva tantsuõhtule 11. veeb-
ruaril koos ansambliga Epitsenter. 
Oodata on ka üllatuskülalist.

Lisainfo: 525 3236

Kõige enam teeb rõõmu, et ootus, 
mis on kestnud juba paar aastat, 
hakkab tõeks saama: järjepidev 
ja tänuväärne koostöö Pille Lille 
Muusikute Fondiga.

18. veebruaril toimub tšellokvarteti 
C-JAM kontsert Kõmsi Rahvamaja 
saalis. 

Kindlasti on artistid, kes on täitnud 
kõik saalid nii Eestis kui piiride taga, 
meie jaoks erakordne sündmus. 
Olete väga oodatud meie kontser-
dile. 

Kogu info kultuurikavas, Kõmsi Rah-
vamaja FB-lehel ja 
plakatitel, pile-
tid Piletile-
vist.

L i s a i n f o : 
525 3236

V eebruarikuu 23. päeval oma 
80. sünnipäeva tähistav mässaja 

loomuga Leo Martinson on kohalikele 
ammu teada kui legendaarne, lõpu-
tult kohut käiv TPI paberitega öko- 
nomist, keda võib tihti raamatukogus 
kohata. 

Õnne, elutervet kriitikameelt ning 
tugevat tervist, Leo!

Hobune* ei ole lammas
Leo Martinson

Hobune ei ole lammas

Tal on äge purehammas

Kabjalöök viib kabelisse

Klassiviha hauda ajab

Hirnatus kui põrgus kajab

Kurat ennast püsti ajab

Viimsepäevakohut anub

Ennast kohe erru saata

Hobune on parem saatan

*Martinsoni teatakse ka kui „hobune”. 
Kuidas ta sai sellisse hüüdnime?

Maailmaparandajana läks ta 1981. 
aastal Tallinna Lenini kuju juurde 
käes plakat: „Protesteerin õiguse vastu 
töötada hobusena.” Nii püüdis lahen-
dada töötüli.

Milline on Martinsoni enda nägemus? Sellest kirjutab ta: 

Sel õnnetul päeval – 13. novembril 1981 –, kui ENSV Ülemkohus 
oli tagasi löönud minu hagi kolhoosi ökonomistiks tööle ennis-
tada, võtsin mina nõuks ka esimest korda avalikult mässata sellise 
bolševistliku sigaduse vastu. Esiotsa ei teinud ma midagi muud, 
kui ostsin vastasasuvast raamatupoest kaks plakatit ja kirjutasin 
nende tagaküljele ilusate rauakooli standardkirja tähtedega: „Pro-
testeerin õiguse vastu töötada hobusena”. Tähtsast kohtumajast 
puksiti mind varsti viisakate vabandustega muidugi välja ja mul 
ei jäänudki muud üle, kui loovida end koos oma kahe plakatiga 
Lenini enda kuju juurde.

Seal aga ei lastud mul eriti kaua sügistuule käes külmetada, vaid 
– kujutage pilti –, mind paluti kohalikku [E]NSV NLKP peakon-
torisse sisse astuda. Palujateks oli kaks valgete kinnastega vene 
miilitsat, kes stiili tagamiseks mind isegi näpuotsaga ei puutunud.  
Mul jäi korraks mulje, et tsaari-aeg ongi tagasi!

Majas sees aga langeti kergelt stiilist välja sellega, et mulle isegi 
istet ei pakutud – rääkimata kohvist ja pitsist konjakist. Järelikult 
nõukogude aeg kestis priskelt edasi…

Minuga räägiti päris pikalt juttu. Ainult üllatati sellega, et kui ma 
arvasin heaks öelda, et mul hakkab buss varsti liikuma, siis öeldi, 
et selle liikumisega ei olegi nii kiiret ja et vastavad seltsimehed 
soovivad mind enne koguni tasuta musta „Volgaga” ka oma pea-
korterisse sõidutada. 

Ka seal ei juhtunud midagi hirmsat: muu jutu seas täpsustati, et 
mind oli jõutud vahepeal ka põllutöölisest lahti lasta.

See määras asja. Vähemalt neile oli asi selge ja mind käsutati 
järgmiseks hommikuks oma rajooni bolšade peakontorisse ainsa 
sooviga – kohustada mind ökonomistiks tagasi võtma.

Ma oleksin kogu kolhoosikorra 
lõpuni võinud nautida transatöö 

asemel ökonomisti privili-
geeritud seisust, kui koha-

lik parteiboss mind üldse 
oleks suvatsenud vastu 
võtta.

Tema aga uhkelt keel-
dus sõnadega: „Ainult 
üle minu laiba!”

Leo Martinson – 80

Junnumaa

Oidrema südamest: 
tagasivaade möödunule
Merike, Marika, Mare 
 

Ü ks aasta jälle möödas ja 
tahaks väikese kokkuvõtte 

teha meie rahvaarvult väikesest, 
aga tegude poolest suurest külast. 

Miks ma nii alustasin?

Vastus on lihtne – kuhu ka vaatad, 
näed tublisid ettevõtjaid ning kok-
kuhoidvat ja aktiivset külarahvast. 

Oleme aastaid aktiivselt külaelu 
edendanud. Ajal, kui ei olnud projek-
tideks muud võimalust, kui Kohalik 
Omaalgatuse Programm ja KULKA, 
olime rahul ja saime üheskoos hak-
kama. On suur rõõm, et meile on 
tulnud väga tublid järeltulijad, kes 
teatepulga üle võtsid ja üha hoogsa-
malt Oidrema südames kõike põne-
vat ette võtavad. Saame rõõmuga 
vaadata, kuidas tegutseb külamaja, 
kus võimalused mitmesugusteks 
ettevõtmisteks ja mõnusateks 
kinoõhtuteks. Kõndides külaplatsil, 
ei saa märkamata jääda valgustusega 
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Meie Lihula

Lihula kultuurimaja ootab huvilisi ringitege-
vustesse
Esmaspäeviti  kell 15.00 60+ tervisevõimeline

   kell 16.00 Irén Sieberki laulusolistid

   kell 16.00 Lauluklubi (1x kuus)

  kell 19.00 rahvatantsurühm Midli-Madli

Teisipäeviti  kell 11.00 eakate naisrahvatantsurühm  
  Eideratas

  kell 12.30 Irén Sieberki laulusolistid

  kell 17.30 segarahvatantsurühm Kirivöö

Kolmapäeviti  kell 12.30 Irén Sieberki laulusolistid

Neljapäeviti  kell 12.30 Irén Sieberki laulusolistid

   kell 13.00 eakate klubi Vanaviisi 
  (kokkusaamine toimub 1x kuus)

  kell 17.30 rahvatantsurühm Tantsulust  
  60+

  kell 18.30 naiskoor Leelo

  kell 20.30 hobikoor Ei Või Olla

Reedeti   kell 12.00 Irén Sieberki laulusolistid ja  
  tütarlastekoor REEDE  

Kui soovid ringitegevus(t)est osa võtta, võta ühendust Lihu-
la kultuurimajaga kultuurimaja@lihula.ee või telefonitsi 
477 8191. Sind viiakse juhendajaga kokku!

Kogu Lääneranna valla huvitegevuste info on leitav 
Lääneranna kultuurilehelt www.kultuur.laaneranna.ee. 
Vali lehel endale sobivaim kultuuriasutus ja alammenüüst 
„Ringid” leiad ülevaate huviringide toimumisaja ja sisu 
kohta. Ühtlasi on nädalaplaani all ka kultuuriasutuse kon-
taktid.

kossuplats ning korrastatud ja muuseumiks kohandatud 
veetorn. Kindlasti paljud mäletavad veel kohvikutepäevalt 
mõnusat olemist selles päevi näinud majas. 

E t praegu on talv, siis on õige aeg meenutada noorte 
ägedat projekti talispordikeskuse arendamiseks. 

Juba saab iga soovija alla panna suusad ja küla ümbrusega 
tutvuda või snowtube’idega külamäelt alla suhiseda. Oma 
aega on ootamas ka uisupaarid.

Meil on tõesti superägedad noored ja kiitus neile: Mirjam 
Pikkmets, Cädy ja Martin Erismaa, Karmen Pikkmets, Ka- 
roliina Post, Janno Liiv, Maarja Pikkmets, Kristel Ojaste 
ja Kaarel Pikkmets! Teil kõigil on oma osa selles, et Lääne-
ranna valla 2022. aasta kaunimaks avatud ruumiks valiti 
just meie küla plats. Jõudu ja jaksu ka edaspidiseks!

Lõpe klubi ja Lõpe noortekas
Kristel Rohumägi 
Lõpe klubi juhataja

K ohe-kohe on valmimas meie jõusaali projekt „Lõpe 
jõusaali treeningturvalisuse ja kasutaja mugavuse 

tõstmine“, mille rahastuse saime Leader projektiga ning 
omaosaluse aitasid kanda MTÜ Lõpe Noored ja Lääne-
ranna vallavalitsus.

Projektiga soovime arendada piirkonnas pakutavat kogu-
konnateenust. Maja on avatud piiratud aja, seetõttu on 
kasutamine olnud raskendatud. Nutikas sissepääs tagab 
kasutajale parema treenimisvõimaluse endale sobival ajal! 

Treeningturvalisuse tagab spetsiaalselt kasutuses olevate 
masinate kvaliteetsete treeningvideode loomine. Laial-
daste kogemustega eratreener loob lisaks masinate kasuta-
misõpetustele treeningjuhendid, et tagada jõusaali kasuta-
jale turvaline ja tulemuslik kogemus. Loodud videode 
vaatamiseks luuakse digilahendused: videoid on võimalik 
vaadata nii telerist kui telefonist QR-koodi abil. Nutika 
lahendusega jõusaal koos treeningvideodega on erakordne 
lahendus terves Eestis. Lisaks 24/7 sissepääsule on kasuta-
jatel võimalus ühendada oma nutiseade kõlaritega (sound-
bar-süsteem). Ootame jõusaalitrenni alates 16. eluaastast! 
Õppivale noorele on kasutamine tasuta, täiskasvanutele 
2 €/kord.

Lõpe klubi FB- või veebilehelt leiate virtuaaltuuri: laane-
ranna.ee/vr/lope

Esmaspäeviti ja neljapäeviti on noortekeskus avatud kella 
19.00ni. 

J uba 17. veebruaril kohtume tantsuplatsil!

Laval saate näha võrratut burlesque show’d, laulu ja 
muusikat teevad Kätlin bänd ja Rix.

Lõpe klubi saab broneerida erapidudeks! Meil on sel-
leks loodud väga head tingimused: nõud, mööbel, lastele 
mängud, piisav helitehnika, soe tuba ja lahke pererahvas! 
Info ja broneeringud: 5908 8564 (Kristel)
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Küünaldesäras Salumägi 2022

MM etsküla kultuuriühing sai eelmise aasta lõpus oo- etsküla kultuuriühing sai eelmise aasta lõpus oo- 
tamatu väljakutse, võtta sel aastal Salumäe küün-tamatu väljakutse, võtta sel aastal Salumäe küün-

laringi vedamine enda õlule. Kuna paljud meie kandi laringi vedamine enda õlule. Kuna paljud meie kandi 
inimesed on varemgi ürituse korraldamisega seotud inimesed on varemgi ürituse korraldamisega seotud 
olnud ning kuidagi ei tahetud ilusa traditsiooni katkemist olnud ning kuidagi ei tahetud ilusa traditsiooni katkemist 
näha, oligi selts Pireti eestvedamisel nõus korralduse enda näha, oligi selts Pireti eestvedamisel nõus korralduse enda 
peale võtma.peale võtma.

Oli hea meel tõdeda, et peale korraldamise otsust tuli tuge Oli hea meel tõdeda, et peale korraldamise otsust tuli tuge 
ja abi nii palju. Vaatamata viimasel hetkel tehtud taotlus-ja abi nii palju. Vaatamata viimasel hetkel tehtud taotlus-
tele pakkusid toetust Salumäe küünlaringi pikaaegsed tele pakkusid toetust Salumäe küünlaringi pikaaegsed 
sponsorid: Lääneranna vald, Coop Lihula ja AbeStock. Väga sponsorid: Lääneranna vald, Coop Lihula ja AbeStock. Väga 
palju abi laekus ka eraisikute annetustest ning peagi oli palju abi laekus ka eraisikute annetustest ning peagi oli 
selge, et küünlaraha ongi koos.selge, et küünlaraha ongi koos.

Ärategemise osas polnud samuti vabatahtlikest puu-Ärategemise osas polnud samuti vabatahtlikest puu-
dust. Kuigi abikäsi tuli mujaltki, oli eriti suur abi Salumäe dust. Kuigi abikäsi tuli mujaltki, oli eriti suur abi Salumäe 
seltsi pikaajalisest kogemusest ka keerulisemates oludes seltsi pikaajalisest kogemusest ka keerulisemates oludes 
toimetada. Peab tõdema, et kõiki esialgu planeeritud toimetada. Peab tõdema, et kõiki esialgu planeeritud 
kujundeid ei saanudki seekord teostada, kuna klindi all kujundeid ei saanudki seekord teostada, kuna klindi all 
põllul oli küünalde põlema jäämiseks liiga tugev tuul. põllul oli küünalde põlema jäämiseks liiga tugev tuul. 
Õnneks ei suutnud heitlik ilm ettevõtmist täielikult nur-Õnneks ei suutnud heitlik ilm ettevõtmist täielikult nur-
jata.jata.

Võib-olla just tänu sellele, et lagedal ulus karm tuul, oli Võib-olla just tänu sellele, et lagedal ulus karm tuul, oli 
metsavahel seda mõnusam ja erilisem olemine. Salumäe metsavahel seda mõnusam ja erilisem olemine. Salumäe 
võlumaale andsid sel aastal vürtsi Kateriina kujundatud võlumaale andsid sel aastal vürtsi Kateriina kujundatud 
jääseened, Liina peaaegu meeleheitlik, kuid siiski tulemus-jääseened, Liina peaaegu meeleheitlik, kuid siiski tulemus-
lik töö Ukraina vapi sümboli, kolmhamba süütamisel ning lik töö Ukraina vapi sümboli, kolmhamba süütamisel ning 
Kertu kujundatud ja leidlikult viimasel hetkel uue ning Kertu kujundatud ja leidlikult viimasel hetkel uue ning 
üllatava asukoha leidnud saabuvale jäneseaastale pühen-üllatava asukoha leidnud saabuvale jäneseaastale pühen-
datud kompositsioon. Müstikat lisas veel Silmaallika ta- datud kompositsioon. Müstikat lisas veel Silmaallika ta- 
valisest valjem vulin ning traditsiooniline Priidu veetud valisest valjem vulin ning traditsiooniline Priidu veetud 
ühislaulmine uue aasta alguses. Kes aga juhtus Salumäele ühislaulmine uue aasta alguses. Kes aga juhtus Salumäele 
tulema alles 2023. aasta esimese päeva õhtul, võis eelmise tulema alles 2023. aasta esimese päeva õhtul, võis eelmise 
päevaga kontrastiks hoopis tuulevaikuses jalutada ja lisaks päevaga kontrastiks hoopis tuulevaikuses jalutada ja lisaks 
eelmainitule imetleda ka vahepeal põlema saadud Triskele eelmainitule imetleda ka vahepeal põlema saadud Triskele 
sümbolit.sümbolit.

Rõõmu teeb ka see, et sel korral sai üritusest alles jäänud Rõõmu teeb ka see, et sel korral sai üritusest alles jäänud 
prügi endale erilise kasutuse. Nimelt võeti Metsküla rah-prügi endale erilise kasutuse. Nimelt võeti Metsküla rah-
vamaja jaanuari mänguõhtul ette suur töö ning eraldati ja vamaja jaanuari mänguõhtul ette suur töö ning eraldati ja 
koguti kokku küünaldesse alles jäänud vaha. Kogutud vaha koguti kokku küünaldesse alles jäänud vaha. Kogutud vaha 
toimetati Haapsalu naiskodukaitsjatele, kes sellest Ukraina toimetati Haapsalu naiskodukaitsjatele, kes sellest Ukraina 
heaks kaevikuküünlaid valavad.heaks kaevikuküünlaid valavad.

Aitäh kõigile, kes aitasid, kaasa elasid ja vaatama tulid. Aitäh kõigile, kes aitasid, kaasa elasid ja vaatama tulid. 
Kohtumisteni müstilisel Salumäel! Kohtumisteni müstilisel Salumäel! 

Sümboolika Salevere Salumäel  2022. aastal Sümboolika Salevere Salumäel  2022. aastal 
Foto: Metsküla kultuuriühingFoto: Metsküla kultuuriühing
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Virtsu uudised

Raplamaa külavanemad Virtsus
Jüri Mõniste ja Kulno Kesküla 
MTÜ Virtsu Arenguselts

N ovembris oli suur rõõm taas kord Virtsus külalisi 
võõrustada. 

Seekord tulid külalised MTÜ Raplamaa Külade Liidust, et Seekord tulid külalised MTÜ Raplamaa Külade Liidust, et 
üheskoos Virtsus ringi vaadata ja mõtteid vahetada teemal üheskoos Virtsus ringi vaadata ja mõtteid vahetada teemal 
„Jätkusuutlik küla – koostöö omavalitsuste, ettevõtete ja „Jätkusuutlik küla – koostöö omavalitsuste, ettevõtete ja 
kogukondade vahel“. kogukondade vahel“. 

„Sellised koosviibimised on igati õigustatud, isegi rohkem „Sellised koosviibimised on igati õigustatud, isegi rohkem 
kui piiri taga käia,“ selgitab külalistele ringkäiku teinud Jüri kui piiri taga käia,“ selgitab külalistele ringkäiku teinud Jüri 
Mõniste. „Lähinaabritel on tavaliselt probleemid ja rõõmud Mõniste. „Lähinaabritel on tavaliselt probleemid ja rõõmud 
ühesugused. Saime ühiselt aru, et Eesti Vabariigi uue ühesugused. Saime ühiselt aru, et Eesti Vabariigi uue 
tulekuga hooga alanud külaliikumine on hetkel ehk vei-tulekuga hooga alanud külaliikumine on hetkel ehk vei-
dike madalseisus, sest kogukondade eestvedajad on vanaks dike madalseisus, sest kogukondade eestvedajad on vanaks 
jäänud ja nooremad ei soovi teiste alustatud tööd jätkata. jäänud ja nooremad ei soovi teiste alustatud tööd jätkata. 
Noori aktiivseid inimesi napib maakohtades nagunii ja Noori aktiivseid inimesi napib maakohtades nagunii ja 
need vähesedki tahaksid ikka alustada päris puhtalt lehelt.“need vähesedki tahaksid ikka alustada päris puhtalt lehelt.“

Seltsi liige Kulno Kesküla jagab oma muljeid: „Raplamaalased Seltsi liige Kulno Kesküla jagab oma muljeid: „Raplamaalased 
soovitasid oma kogemuse põhjal kasvatada Lääneranna soovitasid oma kogemuse põhjal kasvatada Lääneranna 
vallas rohujuure (külade ja külakondade) tasemel koostööd, vallas rohujuure (külade ja külakondade) tasemel koostööd, 
et siis selle pealt kasvatada väge ka vallaga suhtlemisel et siis selle pealt kasvatada väge ka vallaga suhtlemisel 
ning seal kogukondliku koostöötegevuse aktiveerimiseks ning seal kogukondliku koostöötegevuse aktiveerimiseks 
ja kogukondade mõju tugevdamiseks valla otsustusprotses-ja kogukondade mõju tugevdamiseks valla otsustusprotses-
sides. Nemad on loonud volikogu juurde kogukonnakomis-sides. Nemad on loonud volikogu juurde kogukonnakomis-
joni ja kogukondade esindajatest koostöökoja. Nii et Eestis joni ja kogukondade esindajatest koostöökoja. Nii et Eestis 
on häid koostöönäiteid küll.“on häid koostöönäiteid küll.“

Õppereisi toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.Õppereisi toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Lasteõhtud Virtsu spordisaalis
Ireen Kelder
 

N ovembrist 2022 hakkasime Virtsus korraldama 
lastele mõeldud mõnusaid ajaveetmisõhtuid.

Nimelt avame igal kolmapäeval algusega kell 18.00 Virtsu Nimelt avame igal kolmapäeval algusega kell 18.00 Virtsu 
spordisaali uksed lastele ja nende vanematele või sõpradele. spordisaali uksed lastele ja nende vanematele või sõpradele. 
Saab kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, mängida Saab kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, mängida 
korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, sulgpalli, saalihokit, hüpata korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, sulgpalli, saalihokit, hüpata 
mattidel või niisama ringi joosta. Seega põnevust jagub mattidel või niisama ringi joosta. Seega põnevust jagub 
igas vanuses lastele. 2023. aasta on Kultuuriministeerium igas vanuses lastele. 2023. aasta on Kultuuriministeerium 
kuulutanud liikumisaastaks, seega anname samuti tervise- kuulutanud liikumisaastaks, seega anname samuti tervise- 
spordile hoogu juurde ja kohtume kolmapäeviti Virtsu spordile hoogu juurde ja kohtume kolmapäeviti Virtsu 
spordisaalis. Rohkem infot lasteõhtute kohta leiab Virtsu spordisaalis. Rohkem infot lasteõhtute kohta leiab Virtsu 
Rahvamaja Facebooki-lehelt: Rahvamaja Facebooki-lehelt: www.facebook.com/Virt-www.facebook.com/Virt-
suRahvamajasuRahvamaja

Märtsis toimub elektroonika ja suurjäätmete kogumisring

MM ärtsikuu teisel nädalal toimub jäätmete kogu-ärtsikuu teisel nädalal toimub jäätmete kogu-
misring, kui saab üle anda suurjäätmeid (nt eri-misring, kui saab üle anda suurjäätmeid (nt eri-

nevad mööbliesemed, madratsid, suured vaibad, vannid, nevad mööbliesemed, madratsid, suured vaibad, vannid, 
WC-potid, kraanikausid jms) ja elektroonikaseadmeid (nt WC-potid, kraanikausid jms) ja elektroonikaseadmeid (nt 
külmkapid, pliidid, televiisorid, mikrolaineahjud, vee-külmkapid, pliidid, televiisorid, mikrolaineahjud, vee-
keetjad, tolmuimejad, rösterid jms). keetjad, tolmuimejad, rösterid jms). 

Muid jäätmeid vastu ei võeta, sh ehitusjäätmeid ja ohtlikke Muid jäätmeid vastu ei võeta, sh ehitusjäätmeid ja ohtlikke 
jäätmeid!jäätmeid!

Vajalik on eelnev registreerimineVajalik on eelnev registreerimine
Registreerida saab, helistades Ragn-Sellsi infotelefonile Registreerida saab, helistades Ragn-Sellsi infotelefonile 

606 0439 või kirjutades e-posti aadressile 606 0439 või kirjutades e-posti aadressile tellimus@tellimus@
ragnsells.comragnsells.com. Kogumisringile saab registreerida kuni 26. . Kogumisringile saab registreerida kuni 26. 
veebruarini!veebruarini!

Tellimuses anna teadaTellimuses anna teada oma kontaktandmed ning mida ja  oma kontaktandmed ning mida ja 
millises koguses soovid üle anda. Seejärel teavitab jäät-millises koguses soovid üle anda. Seejärel teavitab jäät-
mevedaja Teid täpsemast kogumisringi toimumise ajast mevedaja Teid täpsemast kogumisringi toimumise ajast 
ning tuleb jäätmetele koju järele (kohal viibimine ei ole ning tuleb jäätmetele koju järele (kohal viibimine ei ole 
kohustuslik). kohustuslik). 

Ühe veokorra maksimaalne maht on kuni 5 m³. Jäätmete Ühe veokorra maksimaalne maht on kuni 5 m³. Jäätmete 
üleandmise tasu on 5,33 eurot kuupmeetri kohta.üleandmise tasu on 5,33 eurot kuupmeetri kohta.

Järgmine kogumisring toimub juunikuu teisel nädalal.Järgmine kogumisring toimub juunikuu teisel nädalal.

Fotod: 2x Martin Vällik
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JAOSKOND NR1
HANILA PIIRKOND

JAOSKOND NR2
KOONGA PIIRKOND

JAOSKOND NR3
LIHULA PIIRKOND

JAOSKOND NR4
VARBLA PIIRKOND

05.03 Kõmsi Rahvamaja
Keskuse tee 3, Kõmsi küla09.00-20.00

04.03 Vatla Rahvamaja 
Vatla mõis/2, Vatla küla12.00-20.00

03.03 Virtsu koolimaja
Pargi tn 4, Virtsu alevik12.00-20.00

05.03 Varbla / Lääneranna 
Vallavalitsus teeninduskeskus 
Vallamaja, Varbla küla09.00-20.00

04.03 Paadrema külakeskus
Tõusi küla12.00-20.00

03.03 Varbla / Lääneranna 
Vallavalitsus teeninduskeskus 
Vallamaja, Varbla küla12.00-20.00

05.03 MTÜ Koonga Kogukond 
ruumid / Valla/5, Koonga küla09.00-20.00

04.03 Lõpe Klubi
Klubi/1, Lõpe küla12.00-20.00

03.03 Oidrema külakeskus
Kaupluse, Oidrema küla12.00-20.00

VALIMISPÄEV

05.03 Lihula Kultuurimaja 
Tallinna mnt 1a, Lihula linn09.00-20.00

04.03 Tuudi koolimaja
Kooli, Tuudi küla12.00-20.00

03.03 Kirbla rahvamaja
Vana tee 11, Kirbla küla12.00-20.00

27.02-02.03
12.00-20.00

      Lihula Kultuurimaja
Tallinna mnt 1a, Lihula linn

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE 27.02-04.03 KELL 09.00-20.00 KODUS HÄÄLETAMINE 03.-04.03 KELL 09.00-20.00

R iigikogu 101 liiget valitakse vabadel valimistel pro-
portsionaalsuse põhimõtte alusel. 2023. aasta Riigi- 

kogu valimised on XV Riigikogu korralised valimised, mis 
kulmineeruvad valimispäevaga 5. märtsil.

Valimisnädal
Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest 
pühapäevani. Taotluse selleks saab esitada telefoni teel 
reedel ja laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14.

Paindlik Jaoskonnavalik
Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia 
endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elekt- 
rooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri 
nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas allolevas 
tabelis, valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ning 
teavet saab riigiinfo telefonilt 1247.

Jaoskonnas
1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi 

(ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.

2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse 
valijate nimekirja märke, et on andnud valijale hääle-
tamissedeli.

3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud 
allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkir-
jalehed.

4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile 
meelepärase kandidaadi numbri.

5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vaju-
tab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

E-Hääletamine
 ◦ E-hääletada saab ainult arvutis.

 ◦ Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas 
ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.

 ◦ E-hääletamise rakendus laadi alla veebilehelt 
valimised.ee.

 ◦ Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli 
eelnevalt:

  kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,

  kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,

  kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,

  kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.

 ◦ NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus 
oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme 
(nutitelefon, tahvelarvuti) abil:

  laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste 
poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,

  skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis 
e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

Valimiste teabeleht
Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud 
või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad tea-
belehe e-kirjaga.

Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse tea-
beleht paberil.

Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.

Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamis-
võimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asuko-
had vallas või linnas.

Valimisõigus
Riigikogu valimistel on hääletamisõigus igal vähemalt 
18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

Valimisringkond
Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkon-
naks. Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konk-
reetsed kandidaadid. Igal ringkonnal on kindel arv man-
daate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.

Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigi- 
kogus.

Riigikogu valimised 2023
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JAOSKOND NR1
HANILA PIIRKOND

JAOSKOND NR2
KOONGA PIIRKOND

JAOSKOND NR3
LIHULA PIIRKOND

JAOSKOND NR4
VARBLA PIIRKOND

05.03 Kõmsi Rahvamaja
Keskuse tee 3, Kõmsi küla09.00-20.00

04.03 Vatla Rahvamaja 
Vatla mõis/2, Vatla küla12.00-20.00

03.03 Virtsu koolimaja
Pargi tn 4, Virtsu alevik12.00-20.00

05.03 Varbla / Lääneranna 
Vallavalitsus teeninduskeskus 
Vallamaja, Varbla küla09.00-20.00

04.03 Paadrema külakeskus
Tõusi küla12.00-20.00

03.03 Varbla / Lääneranna 
Vallavalitsus teeninduskeskus 
Vallamaja, Varbla küla12.00-20.00

05.03 MTÜ Koonga Kogukond 
ruumid / Valla/5, Koonga küla09.00-20.00

04.03 Lõpe Klubi
Klubi/1, Lõpe küla12.00-20.00

03.03 Oidrema külakeskus
Kaupluse, Oidrema küla12.00-20.00

VALIMISPÄEV

05.03 Lihula Kultuurimaja 
Tallinna mnt 1a, Lihula linn09.00-20.00

04.03 Tuudi koolimaja
Kooli, Tuudi küla12.00-20.00

03.03 Kirbla rahvamaja
Vana tee 11, Kirbla küla12.00-20.00

27.02-02.03
12.00-20.00

      Lihula Kultuurimaja
Tallinna mnt 1a, Lihula linn

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE 27.02-04.03 KELL 09.00-20.00 KODUS HÄÄLETAMINE 03.-04.03 KELL 09.00-20.00

J uba 5. märtsil toimuvad Riigikogu valimised. Eesti on 
väike ja iga hääl võib otsustada, kes juhib meie riiki 

peale valimisi. Kas Eesti valitsuse poliitika teenib ka edas-
pidi vaid eliidi huvisid või riik võitleb iga inimese heaolu 
eest? Valik on Sinu!

Keskerakond lubab:
• Toidu käibemaks väheneb 5%-ni. See tähendab, et iga 

poes kulutatud 100 euro pealt säästab ostja edaspidi 
12,5 eurot. Rekordiline inflatsioon on Reformierakonna, 
Isamaa ja sotside valitsuse rumaluse maks. Eesti rahvas 
ei pea seda maksma.

• Aastaks 2027. tõuseb Eesti keskmine pension 1000 
euroni, tänu indekseerimisele ning erakordsele pensioni- 
tõusule. 

• Iga surmaga lõppenud liiklusõnnetus on tragöödia. Ehi-
tame välja neljarajalise Via Baltica aastaks 2030. Mitte 
2050, nagu lubab Reformierakond, kes külmutas Tal-
linna–Ikla maantee uute etappide ehituse kahekümneks 
aastaks!

• Keskerakond jätkab põllumajanduse toetamist maksi-
maalses võimalikus määras. See on niinimetatud top-
up'ide süsteem, mida taaskäivitas Jüri Ratase poolt juhi-
tud valitsus. 

• Kohe peale valimisi käivitame Eesti ettevõtluse miljardi 
eurose päästepaketi. Erinevalt teistest Euroopa Liidu rii-

kidest, ei toeta tänane Eesti valitsus kodumaa ettevõt-
lust. Tehased lähevad kinni, töötuse määr kasvab. 
Päästame Eesti majanduse!

Keskerakonna nimekirjas on 9 inimest, kes on oma 
valdkonna eksperdid. Teie hääl Keskerakonna kandi- 
daadile tagab Keskerakonna valimislubaduste täit-
mist.  

Meie lubame, et seisame julgelt õiglasema 
ja võrdsema ühiskonna eest!

Seisame julgelt õiglasema ja võrdsema ühiskonna eest!

Andrei Korobeinik 
IT-ettevõtja 

Keskerakonna esinumber

Hardi Pikkmets 
Põllumajandusettevõtja 

Lääneranna vald 
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. detsember 2022 – 10. jaanuar 2023 
toimus neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. 

Lisaks toimingutele, nagu maaüksuste sihtotstarvete ja 
koha-aadresside määramine ja korrastamine, põlluma-
jandusmaa rendile andmine, avalik-õigusliku reaalkoor-
matise määramine, eluruumi üürileandmine, projek-
teerimistingimuste andmine, ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohus- 
tusest vabastamine, hajaasustuse programmi toetuse 
kasutamise aruande heakskiitmine, jäätmete ühiskogu-
mismahutite kasutamine, jäätmete ühiskogumismahuti 
kasutamise taotluse rahuldamata jätmine, puurkaevu 
asukoha kooskõlastamine, pärimismenetluse algatamine, 
huvihariduse ja -tegevuse toetamine, otsustati järgmist:

 » Algatati Lihula linna Sooaluse tee 7 detailplaneeringu 
koostamine, mille ülesanne on Lihula Sooaluse tee 7 
maaüksusele ja sellega piirnevale maa-alale uue toot-
mismaa ja ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine, 
krundi hoonestusala, ehitusõiguse ning ehitisi teenin-
dava taristu asukohtade määramine, et rajada söödate-
hase tootmiskompleks. 

 » Lääneranna valla 2022. a hankeplaani lisati hange „Õpi-
laste vedu Lääneranna valla õpilasliinidel 2022/2023. 
õppeaasta 3.–4. õppeveerandil (09.01.2023–13.06.2023)“ 
eeldatava maksumusega kuni 20 000 eurot.

 » Imatra Elekter AS esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotlused, millega taotleti Lääneranna vallas Lihula 
linnas asuvate kinnisasjade koormamist sundvaldusega 
avalikes huvides tehnovõrgu ja rajatise ehitamiseks. 
Lääneranna Vallavalitsus seadis sundvalduse Imatra 
Elekter AS kasuks Lääneranna vallas Lihula linnas asu-
vatele kinnisasjadele: 

1. kinnistu nr 2508950, Pärnu maantee L1 katastriüksus 
katastritunnusega 41101:001:0424, Tallinna maantee 
L4 katastriüksus katastritunnusega 41201:001:0052;

2. kinnistu nr 21881550, Tallinna maantee L7 
katastriüksus katastritunnusega 43001:001:1169;

3. kinnistu nr 9593950, Tallinna mnt 60b katastriüksus 
katastritunnusega 41101:001:0876;

4. kinnistamata Tallinna mnt 71 katastriüksus 
katastritunnusega 41101:001:0876.

 » Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele taot-
lus sundvalduse seadmiseks. Sundvalduse seadmist 
taotletakse avalikes huvides tehnovõrgu ja rajatise 
ehitamiseks Lääneranna vallale kuuluvatele kinnisas-
jadele. Lääneranna vallavalitsus seadis sundvalduse 
Elektrilevi OÜ kasuks kinnisasjadele Pärnu mnt 4a 
(kinnistu nr 21576250, katastritunnus 43001:001:0669) 
ja Pärnu mnt 8a (kinnistu nr 2753232, katastritunnus 
41201:007:0037).

 » Kinnitati vallavara võõrandamise enampakkumiste 
tulemused:

1. Kahetoalise korteriomandi Vassaku 7, Pagasi küla, 
Lääneranna vald, katastrinumber 41102:001:0227, 
elamu ehitisregistri koodiga 1005005715, registriosa 
number 17268850 võõrandamiseks oksjoniportaalis 
osta.ee korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks 
kõrgeima ostuhinna pakkunud Henri Pedriks, pak-
kumusega 1981 eurot;

2. Kahetoalise korteriomandi Vassaku 8, Pagasi küla, 
Lääneranna vald, katastrinumber 41102:001:0227, 
elamu ehitisregistri koodiga 1005005715, registriosa 
number 17268950 võõrandamiseks oksjoniportaalis 
osta.ee korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks 
kõrgeima ostuhinna pakkunud Marko Kindlam, pak-

kumusega 1631 eurot

3. Kinnistu Sillaste, registriosa numbriga 21222850, 
pindalaga 3498 m², elamumaa, lähiaadressiga Sil-
laste, Raheste küla, Lääneranna vald, Pärnu maa-
kond võõrandamiseks oksjoniportaalis osta.ee kor-
raldatud enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima 
ostuhinna pakkunud Omari Lootsmann, pakku-
musega 8000 eurot.

 » Otsustati korraldada avalik konkurss Lihula Gümnaa- 
siumi direktori ametikoha täitmiseks ja seada konkursil 
osalemise avalduste esitamise tähtajaks 30.01.2023.

 » Kinnitati Lihula Lasteaia direktori vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatud avaliku konkursi võitja Eneken 
Valdmaa Lihula Lasteaia direktori ametikohale.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Heli Allveele südamega tehtud 
pikaaegse töö eest Virtsu Koolis.

 » Kinnitada Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseis 
alljärgnevalt: kriisikomisjoni esimees Ingvar Saare – 
Lääneranna vallavanem; kriisikomisjoni aseesimees 
Martin Tee – teede ja transpordispetsialist; kriisikomis-
joni liikmed Margus Källe – planeeringute spetsialist; 
Jane Mets – Lääneranna Vallavalitsuse liige, haridus-, 
kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja; Urmas Osila – 
Lääneranna Vallavalitsuse liige, majandusosakonna 
juhataja; Andrus Aruots – Kaitseliidu Lääne Maleva 
Lihula üksikkompanii esindaja; Mikk Luuk – Pääste- 
ameti Lihula päästekomando pealik; Tauno Tähe – MTÜ 
Hanila Tuletõrjeselts juhatuse esimees; Tõnu Viherpuu 
– AS Matsalu Veevärk võrgumeister; Evelin Engel-Lepp 
– Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu 
politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi piirkon-
napolitseinik Lääneranna vallas; Raahel Apsalon – ava-
like suhete spetsialist; Hegert Vesik – Koonga Vabataht-
like Päästeseltsi liige.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse 
struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja nõudeid, mil-
lega muudeti arendus- ja hankespetsialisti ametikoht 
arendusspetsialisti töökohaks.

 » Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse, milles paluti seada sundvaldus elektrivõrgu 
rajamiseks ja talumiskohustuse kehtestamiseks Lääne-
ranna vallas Kadaka külas asuvale Nurme kinnis-
tule, kinnistu nr 3222506. Vallavalitsus seadis sund- 
valdus Elektrilevi OÜ kasuks Lääneranna vallas Kadaka 
külas asuvale Nurme kinnisasjale, katastritunnus 
43001:001:1235. Sundvaldusega koormatakse elektri-
maakaabelliini (tehnovõrgu- ja rajatise) kaitsevööndis 
olev ala.

 » Kinnitati Lihula Lasteaia töötajate koosseis.

 » Esimesel enampakkumisel korteriomandite Vas-
saku 2 (ehitisregistri kood 1005005715, katastriük-
sus 41102:001:0227) ja Vassaku 4 (ehitisregistri kood 
1005005715, katastriüksus 41102:001:0227), asuko-
haga Pagasi küla, enampakkumiste võitjad loobusid 
ostutehingust. Vallavalitsus otsustas korraldada uue 
enampakkumise internetioksjonite keskkonnas osta.ee 
kehtivusega 21 päeva ning määras mõlema korteri algh-
innaks 100 eurot.

 » Otsustati lubada maksta osaühing Lihula Soojuse nõu-
kogu liikmetele Aare Laurenile, Margus Källele ja Jaak 
Kastepõllule 500 eurot nõukogu tegevuses osalemise 
eest 2022. aastal. 

OMAVALITSUS
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 » Otsustati korraldada Lääneranna valla tuuleparkide 
eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi 
aruande avalik väljapanek. Avalikud väljapanekud 
toimuvad Lääneranna vallamajas, Koonga raamatu-
kogus, Kõmsi raamatukogus ja Varbla raamatukogus 
lahtioleku aegadel ning Lääneranna valla veebilehel 
23.01–23.02.2023. a.

 » Võeti vastu Lihula linna Penijõe tee 1a detailplanee- 
ring ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplanee-
ringu ülesandeks on Penijõe tee 1a maa-ala jagamine 
ärimaa, tootmismaa, transpordimaa, elamumaa ja maa- 
tulundusmaa sihtotstarbega maaüksusteks eesmärgiga 
rajada planeeritavale alale kuni kolm mitmeotstarbe-
list äri-, lao- ja tootmishoonet ning päikeseelektrijaam. 
Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 5,7 ha. Detail-

planeering koostatakse kehtiva Lihula valla üldplanee-
ringu kohasena.

 » Muudeti alates 01. jaanuarist 2023. a Lääneranna Val-
lavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja viidi tugiisikute 
ja tugispetsialistide ametikohad üle koolide struktuuri.

 » Anti luba MTÜ-le Metsküla Kultuuriühing avaliku üri-
tuse „Küünaldesäras Salumäe“ korraldamiseks Salevere 
Salumäel 31.12.2022–03.01.2023.

 » Kinnitati alates 7. jaanuarist 2023 kuni Lihula Gümnaa-
siumi direktori ametisse kinnitamiseni Lihula Gümnaa-
siumi direktori kohusetäitjaks Heli Raavel.

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

Lääneranna Vallavolikogu otsused | Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

12. jaanuaril 2023 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu seitsmeteistkümnes istung, kus osales 20 valla-
volikogu liiget. Päevakorda kinnitati 7 punkti. Vastu võeti 
4 otsus ja 2 määrust.

 » Otsustati seada Kamarikuonni kinnisasjale (kinnistu 
registriosa nr 8597050, katastritunnus 41101:001:0795) 
kalurionni (ehitisregistri kood 120552741) hoonestusõi-
gus Merike Pärnpuu  kasuks.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018. a 
määrust nr 24 „Lääneranna vallavara valitsemise kord“. 
Korda tehti muudatused vallavara omandamise päde-
vuse paremaks ja selgemaks reguleerimiseks. Täiendati 
korda paragrahviga § 431, mille kohaselt tuleb erahu-
vides reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse koor-
mamisel tehnovõrkude ja -rajatise rajamisel tasuda 
talumistasu.

 » Otsustati anda otsustuskorras Wesand OÜ-le tähtajatult 
rendile Penijõe tee 2, Lihula, Moonakatemaja I suletud 
netopinnaga 151,8 m². Kasutusse antav Moonakatemaja 
I hoone moodustab terviku Lihula mõisakompleksiga 
ning osaühingu tegevusplaan hoones läheb kokku ja on 

kooskõlas Lihula mõisakompleksi kontseptsiooniga.

 » Täiendati Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust 
nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeeri-
mine“, millega anti vallavalitsusele õigus määrata struk-
tuuriüksus, ametnik või ametnikud vallavalitsusele 
delegeeritud ülesannete täitmiseks.

 » Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks valiti 
Lääneranna vallast Margit Merila ja Hegert Vesik.

 » Otsustati moodustada teenetemärgi ja aukodaniku 
aunimetuse andmise ettepanekute läbivaatamiseks 
7-liikmeline ajutine komisjon „Tunnustamise ettepane-
kute läbivaatamise komisjon“. Komisjoni esimeheks 
valiti Armand Reinmaa ja aseesimeheks Vallo Kappak 
ning komisjoni liikmeteks kinnitati Tiina Lobja, Külli 
Raudsik, Heino Sabiin, Raul Oberschneider ja Viljar Vil-
jamäe.

 » Lääneranna vallavanem Ingvar Saare andis informat-
siooni valla eelarve kohta ning tutvustas Lihula Güm-
naasiumi uue hoone projekti.

Järgmine Vallavolikogu istung toimub 9. veebruaril 2023.

Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu alga-
tamine

L ääneranna Vallavalitsus teatab, et algatas 07.12.2022 
korraldusega nr 871 Lihula Sooaluse tee 7 detail-

planeeringu. 

Planeeritava ala suurus on 3,7 ha, sihtotstarve 40% toot-
mismaa ja 60% maatulundusmaa.

Detailplaneeringu ülesandeks on Lihula Sooaluse tee 7 
maaüksusele ja sellega piirnevale maa-alale tootmismaa ja 
ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine, krundi hoo-
nestusala, ehitusõiguse ning ehitisi teenindava taristu asu-
kohtade määramine eesmärgiga rajada loomasööda (kuiva-
tatud hein ja söödapelletid) tehase tootmiskompleks.

Lisainfo veebilehel: laanerannavald.ee

Lihula Penijõe tee 1a detailplaneeringu avalik 
väljapanek

L ääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse 
alusel, et võttis 29.12.2022.a. korraldusega nr 938 

vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna 
Penijõe tee 1a maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritav 
ala on hoonestamata, suurus 5,7 ha, sihtotstarve 100% 
maatulundusmaa.

Planeeringuga nähakse ette Penijõe tee 1a jagamine toot-
mismaa, äri- ja tootmismaa, maatulundusmaa, elamumaa ja 
liiklusmaa krundiks. 3,5 ha suurusele tootmismaa krundile 
on kavandatud päikeseelektrijaam, 0,9 ha suurusele äri- ja 
tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitusalaga kuni 1700 
m² 3 hoonet kõrgusega kuni 11 m väikeettevõtluse ja toot-
mise tarbeks, elamumaa krundile ehitusalaga kuni 100 m² 
1 abihoone.

Vallavalitsuse teated
TEATED
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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

Avalik väljapanek toimub 23.01.2023 – 06.02.2023 tööajal 
Lääneranna vallamajas (Lihula, Jaama tn 1) ja veebilehel 
www.laanerannavald.ee. 

Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjali-
kult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 06.02.2023 aadressil 
Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laane-
ranna.ee 

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu 
asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise I etapi aruande 
avaliku väljapaneku teade.
Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse 
(PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 23.01.2023 kuni 23.02.2023 on 
avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eri-
planeeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõud ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne. Ava-
liku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada 
eelnimetatud dokumentide kohta oma arvamust (PlanS § 
106 lg 2).

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2020 otsusega nr 
197 Lääneranna vallas kohaliku omavalitsuse eriplanee-
ringu koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega elekt- 
rienergia tootmiseks tuuleparkidele sobivate arendus- 
alade leidmiseks. Planeeringuala on kogu valla territoorium 
1362,67 km². Planeeringust huvitatud isikud on Laanenurga 
Tuuliku OÜ, Irbeni OÜ, Evecon OÜ, Sunly AS ning TMV Green 
OÜ. Eriplaneeringu asukoha eelvaliku eesmärgiks on 
leida Lääneranna vallas tuuleparkide rajamiseks sobivad 
alad, millele koostatakse eriplaneeringu järgnevas etapis 
tuulepargi detailne lahendus (sh määratakse tuulikute 
kõrgused ja asukohad). Eelvaliku etapis hinnati 7-t geoin-
formaatilise analüüsi tulemusel leitud võimalikku tuuleen-
ergeetika arendamiseks sobivat maa-ala. Eriplaneering 
eelvaliku ala osas kehtestatakse või jäetakse kehtestamata 
peale tuulikupargi detailse lahenduse koostamist.

Avalikul väljapanekul on asukoha eelvaliku alad:
 » ala 2 ja 2a, pindala kokku 593 ha, ala 2 Helmküla ja väik-

semas ulatuses Piha ja Kilgi külade territooriumil ja ala 
2a Allika, Nõmme ja Ännikse külade territooriumil;

 » ala 3, pindala 737 ha, Vatla küla ning väiksemas ulatuses 
Kiska, Sookalda ja Paatsalu küla territooriumil;

 » ala 5 ja 5a, pindala kokku 818 ha, ala 5 Tuudi, Kunila, 
Karuse ja väiksemas ulatuses Kinksi ja Linnuse külade 
territooriumil ja ala 5a Kunila, Nurme ja Parivere külade 
territooriumil.

Eelvaliku alade 2 ja 2a, 3 ning 5 ja 5a osas ei kaasne 
tuuleparkide rajamisega olulist ebasoodsat keskkon-
namõju, kui arvestatakse keskkonnamõjude strateegilise 
hindamise I etapi aruandes väljatoodud tingimusi ja raken-
datakse detailse lahenduse käigus väljatöötatavaid leeven-
dusmeetmeid. Alade 1 ja 7 ning eelvaliku otsuste eelnõude 
ja aruande kohta arvamuste küsimise ringil väljapakutud 
täiendavate alade tuuleenergeetika arendamiseks sobivuse 
üle otsustamine eeldab lisauuringute läbiviimist ja kesk-
konnamõju hindamist. Alade nr 4 ja 6 osas otsustatakse 
eriplaneeringu menetluse jätkamine ala arendamisest 
huvitatud isikute ilmnemisel (ooteaeg 6 kuud).

Avalik väljapanek toimub ja planeeringu dokumentidega on 
võimalik tutvuda alates 23.01.2023 Lääneranna valla vee-
bilehel https://www.laanerannavald.ee. Prinditud doku-
mentidega on võimalik tutvuda Lääneranna vallamajas 
Lihula, Jaama tn 1 ning Virtsu, Koonga, Kõmsi, Tuudi, Vatla, 
Varbla, Saulepi raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel. 
Arvamusi saab esitada avaliku väljapaneku jooksul aadres-
sil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 
Pärnu maakond või e-posti aadressil vallavalitsus@laane-
ranna.ee. Avalikule väljapanekule järgnevatest avalikest 
aruteludest antakse teada hiljemalt 14 päeva enne avaliku 
arutelu toimumist.

TEATED

Vallavalitsuses toimub kodanike vastuvõtt 
esmaspäevast neljapäevani

L ääneranna vallavanema käskkirja alusel alates 
9. jaanuarist 2023 reedeti enam vallavalitsuses 

kodanike vastuvõttu ei toimu. 

Kodanike vastuvõtt toimub (vajadusel eelneval kokkulep-
pel) esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9.00–16.00 
ning kolmapäeviti kell 11.00–16.00. Kell 13.00–13.30 on 
lõuna ning vastuvõttu ei toimu.

Reedeti ametiasutuses kodanike vastuvõttu ei toimu, kuid 
teenistujad on kättesaadavad telefonitsi ning e-posti teel.

Teenistujate kontakt- ja vastuvõtuinfo ning puhkuste aja-
kava on leitav veebilehelt: www.laanerannavald.ee/teenis-
tujad

Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond

Telefon: 472 4630, 5620 5461

Üldine e-post: vallavalitsus@laaneranna.ee
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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 Liana Zeigo ja Ragnar Häide. 
Tule naudi sooja ja hubast atmos-
fääri koos oma kalli kaaslase või 
heade sõpradega! Pakume sooja 
teed! Info 5907 5712

08.02 kell 11.00 Mihkli pas-
toraadis piibli- ja palvetund

10.02 kell 19.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis Varbla 
mälumängusari 2022/2023 viies 
mäng. Info: 5907 5712, 527 8340

11.02 kell 20.00 Kõmsi rahva- 
majas sõbrapäeva tantsuõhtu ans- 
ambliga Epitsenter. Tulekul ka 
üllatusesineja. Piletite broneeri-
mine ja eelmüük tööpäeviti kl 9–16 
Kõmsi rahvamajas. Lisainfo: 525 
3236

12.02 kell 10.00 Paadrema kirikus 
jumalik liturgia. Teenib isa Aga-
thon

12.02 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

12.02 kell 14.00 Lihula kultuuri-
majas ooperikino. Osalustasu 10 €, 
mis sisaldab kava ja kohvilauda. 
Palume kindlasti pilet osta või koht 
broneerida enne etendust (T–R kell 
10.00–16.00 Lihula kultuurimajas 
või telefonil 477 8191)

13.02 kell 17.30 Varbla rahvama- 
jas akrüüli valamise töötuba. Osa-
lustasu 25 €. Registreerimine kea@
loovloomus.com, anneli.lobjakas@
laaneranna.ee või tel 528 2621

13.02 kell 18.00 Virtsu rahva- 
majas kohtumine Jüri Linaga. Sisse- 
pääs 10 €. Lisainfo: tel 5622 3868, 
või kristiina.magi@laaneranna.ee

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

16.02 kell 20.00 Kõmsi rahvamaja 
saalis Karuse mälumänguklubi 46. 
hooaja 6. voor. Lisainfo: 501 7929 
(Vello-Kaid), 523 2387 (Lilia) 

17.02 kell 20.00 Lõpe klubis sõbra-
päeva pidu: ansambel Rix ja Kätlin 
Bänd ning burlesque show. Laua-
pealse söögi ja joogi eest hoolitseb 
igaüks ise, nõud kohapeal olemas. 
Lisainfo, eelregistreerimine ning 
laudade broneerimine 5908 8564 
(Kristel). Pilet eelmüügist 15 € (kuni 
12.02), alates 13.02 ja kohapeal 20 €

18.02 kell 19.00 Kõmsi rahvama-
jas C-Jami kontsert koostöös Pille 
Lille Muusikute Fondiga. Tuntud 
ja armastatud tšellokvartett koos-
seisus: Pärt Tarvas, Tõnu Jõesaar, 
Margus Uus, Levi Danel Mägila. 
Kavas muusikat ansamblitelt 
Queen, Muse, Tina Turner jt. Pile-
tid eelmüügist: 13 € (õpilane, pen-
sionär), 15 € täispilet (tööpäeviti 
Kõmsi rahvamajas kl 9–16 ja Pileti-
levis). Toimumispäeval 20 €. Uksed 
avatud al 18.00. Töötab kohvik. 
Lisainfo: 525 3236

19.02 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi loeng „Nõmme 
sõja-aastatel“. Ajaloolane Leho 
Lõhmus on uurinud väikelinna 
Nõmme ajalugu ja kirjutanud sel 
teemal mitu raamatut. Info: 5621 
9309 (Mati Mandel), 5397 7603 
(Larissa Mandel)

20.02 kell 10.00 Lihula kultuuri-
majas silmade kontroll ja prillide 
müük. Eelregistreerimine (kell 
8–16) telefonil 5323 2454. Silmade 
kontroll 20 €, prilliostjale tasuta

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

21.02 kell 15.00 Varbla rahvamaja 
väikeses saalis Eesti Vabariigi 105. 
aastapäevale pühendatud kont-
sert. Esinevad rahvamaja kollek-
tiivid. Sööme sünnipäevakringlit. 
Üritus on tasuta

22.02 kell 19.00 Lihula kultuu- 
rimajas Eesti Vabariigi 105. aas-
tapäeva tähistamine Lääneranna 
vallas. Kavas kontsert-aktus ning 
vallavanema ja volikogu esimehe 
vastuvõtt. Esinevad Tšellopoisid. 

Eelregistreerimine kuni 15.02 tel 
477 8191 või e-posti teel kultuuri- 
maja@lihula.ee. Bussiga tulla 
soovijatel palume sellest teatada 
Lihula kultuurimajale T–R kell 
10.00–16.00 telefonil 477 8191

24.02 kell 21.00 Mutionu baaris 
„EV 105 @Mutionu“. Lisainfo: face-
book.com/mutionubaarvirtsus

26.02 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

27.02 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Muumiad“. Pilet 
3 €

Märts

01.03 kell 11.00 Mihkli pas-
toraadis piibli- ja palvetund

01.03 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Muumiad”. Pilet 
3 €

08.03 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas uus Eesti film „Taevatrepp“. 
Pilet 5 €

10.03 kell 20.00 Varbla rahva- 
majas naistepäevapidu. Tantsu-
muusika ansamblilt Eesti Mees. 
Igihaljaid probleeme lahkavad 
komöödias „Mees ja naine“ Lend-
Teatri näitlejad. Laua katab igaüks 
ise! Pilet eelmüügist 15 € (kuni 
06.03), kohapeal 20 €. Info ja lau-
dade broneerimine tel 5907 5712

11.03 kell 20.00 Kõmsi rahvama-
jas naistepäevapidu 

11.03 kell 21.00 Mutionu baaris 
„Naistepäev @Mutionu“. Lisainfo: 
facebook.com/mutionubaarvirtsus

12.03 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

13.03 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Vana Baskini teater „Trom-
petipuu“. Osades Helgi Sallo, Jüri 
Vlassov, Ott Sepp, Inga Lunge ja 
Riho Rosberg. Pilet 23/21 €, pile-
tite müük ja broneerimine T–R kell 
10.00–16.00 Lihula Kultuurimajas 
või telefonil 477 8191

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

Lääneranna valla kultuurikava

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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20. veebruar alates 10.00

LIHULA 
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine (kell 8-16) 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

REAKUULUTUSED

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

Spordiuudised Lääneranna vallas: www.lljk.ee; www.facebook.
com/laanerannaspordikool; www.facebook.com/Massu-Ratsa- 
klubi-238273949706981

13. veeburaril algusega kell 18.00 Virtsu rahvamajas kohtumine 
Jüri Linaga. Jutuks varjatud teadusavastused, mis tugevdavad 
immuunsüsteemi ning muudki huvitavat. Sissepääs 10 €

17.02 toimub tasuta teabepäev põiepidamatusest, kus tut-
vustatakse ka seotud tooteid. Üritus toimub Lihula tervisekes- 
kuses kell 10.30-11.30; Virtsu koolimajas kell 12.00 ning Varbla 
poe parklas kell 13.00. Vaata lisainfot www.teresa.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 Idvani 09. XI 2022Harald Idvani 09. XI 2022

Evan Raphael Pikkar 13. XII 2022Evan Raphael Pikkar 13. XII 2022

Riko Sireli 16. XII 2022Riko Sireli 16. XII 2022

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

Mälestame meie seast lahkunuid  
(10.12.2022–10.01.2023)

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

Ilse Kukk  05. II 1931 – 13. XII 2022   

Arvo Niitsoo  17. XI 1948 – 18. XII 2022 

Ülo Bergmann  21. X 1931 – 19. XII 2022 

Ludmilla-Rosia Idvan 21. IV 1926 – 30. XII 2022 

Eino Metsamaa 26. IV 1938 – 01. I 2023

Avaldame lähedastele kaastunnet!

      Elanike arv 5198      Elanike arv 5198

  ◦◦ 2535 naised2535 naised

  ◦◦ 2663 mehed2663 mehed

Sündide arv 0 Sündide arv 0 
Surmade arv 1Surmade arv 1

Saabus elanikke 4 Saabus elanikke 4 
Lahkus elanikke 4Lahkus elanikke 4

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 01.–10. jaanuar 2023seisuga 01.–10. jaanuar 2023

 
 
 
 

 
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 

Lääneranna Vallavalitsus müüb oks-
jonikeskkonnas osta.ee kaasomandi 
kinnistust Tallinna mnt 68, Lihula linn, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond. 
Kaasomand moodustab kinnistust 1/2. 
Oksjoni lõpp on 03.02.2023 kell 15.00. 

Kaasomand kinnistust Tallinna mnt 
68, Lihula linn

Oksjonikeskkond www.osta.ee, eseme 
ID: 187460454.

Kinnistu pindala on 2084 m², regist- 
riosa nr 6465050, katastritunnus 
41101:001:0573, katastriüksuse sihtots- 
tarve on elamumaa.

Kinnistul asub elamu, ehitisealune 
pind 121 m², ehitisregistri nr 105006202, 
majandushoone, ehitisealune pind 
108,0 m², ehitisregistri nr 105006203 ja 
kelder, ehitisealune pind 48 m², ehitis-
registri nr 105006204.

Alghind 3000 (kolm tuhat) eurot.

Kinnistuga tutvumiseks palume ühen-
dust võtta varahaldur Aare Laureniga, 
tel 5699 0048, e-post aare.lauren@
laanerannavald.ee.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid. 

Kinnistud võivad olla tehtud raietega 
või asetseda piiranguvööndis.

info@metsakeskus.ee
Tel: 56 111 900

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 42023/1(8)

Lääneranna Noortevolikogu liikmed arutamas 
noorte osalust rahvusvahelisel tasandil

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS 
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS
TALLINNA MNT 1A,  
LIHULA 90304

Kui Sulle on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või noor, kelle 
tegemistest kirjutada, anna sellest palun teada noortekeskus@laaneranna.ee

TOIMETAJAD  
KARMEN PIKKMETS, MAREENA METSMAA, 
INDREK KIVISALU

KEELETOIMETAJA - ANU ROOSENIIT (OÜ KEELETOIMETUS)
TRÜKK - SYS PRINT

E-POST - NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

LEIA MEID INSTAGRAMIS 
@LAANERANNALUMEHELBEKE

Lääneranna Noortevolikogu liikmed

Projekti eesmärk oli rääkida lähemalt noorte osalusest, erinevatest osalusvõimalustest maapiirkondades ning jagada partnerite kogemusi osa-
luskogudest ja noorteaktiividest. Projekti igal kohtumisel osales 50 noort koos juhendajatega Tšehhist, Gruusiast ja Eestist. Kohtumiste läbiva-
teks teemadeks olid noorte osalus, kaasav eelarve ja organisatsiooni strateegia.

Esimene projektikohtumine toimus Tšehhis, Loučná nad Desnous. Kohtumise eesmärk oli kaardistada probleemid, mis on seotud maakohta-
des elavate noorte aktiivsuse, noortevolikogude toimimise või nende loomisega. Samuti arutleti täpsemalt noorte osaluse üle rahvusvahelisel          
tasandil ning jagati üksteisele häid praktikaid ja kogemusi.

„Esimene kohtumine Tšehhis oli väga huvitav. Saime aimu, milline on noorte osalus Tšehhis ja kuidas noorte kaasamine käib. Seal on 
noorte kaasamine veel väga algeline ja saime anda ideid ja mõtteid neile meie endi näitel. Meie noortevolikogu ja -ühendused olid 
nende jaoks väga huvitavad, sest Tšehhis sellistest instantsidest eriti ei teata. Muidugi saime näha kohalikke vaatamisväärsusi ja 
maitsta kohalikku toitu, mis andis kogemusele väga palju juurde,“  kommenteerib projektis osalenud Lääneranna noortevolikogu 
noor Kristin Kunz.

Septembri alguses reisiti Gruusiasse, Kazbegi piirkonda. Teise kohtumise põhiteema oli kaasav eelarve ning osaluskogude roll selles. Lisaks         
intensiivsele mõttetööle matkasid noored mägedes ja avastasid kohalikku loodust. Samuti oli suur taaskohtumise rõõm, sest teiseks kohtu-
miseks olid noored juba üksteist rohkem tundma õppinud ning leidnud uusi sõpru teistest riikidest. Kohtumisel osalenud Lääneranna noorte-        
volikogu liige Lii Urb kirjeldab enda kogemust nii:

„Esimene asi, mida Gruusiasse minnes nägin, oli selle loodus, mis oli meeletult kaunis: mäed, metsad, järved, jõed jne. Jõudes linna, 
kus me peamiselt tegutsesime, oli üllatus suur, kui gruusia meeskonna liikmed ütlesid, et see on väike küla. Huvitav oli seal jalutada 
tänavatel, kus liikusid vabalt ringi elanike lehmad, koerad ja kassid. Kedagi ei paistnud see häirivat ning isegi harjusin sellega väga 
kiiresti ära. Arutlusteemad olid põnevad – need mitte ainult ei andnud uut infot, vaid inspireerisid ka uusi ideid, mida oma kodukan-
diski ära teha. Projekti seltskond oli meeletult tore! Omavahel oli tore jutustada ja õppida teiste kultuuride kohta (eriti veel gruusia 
toidukultuuri!). Ümberkaudsetes kohtades ringi liikudes oli vahepeal väga hirmus sõita bussiga, kus ei olnud turvavöösid, järsust 
mäest üles ja vaadata bussiaknast allamäge! Aga mäe otsas avanev vaade oli seda väärt! Üleüldiselt olid sealsed inimesed sõbralikud 
ja vastuvõtlikud ning nende seltskonnas oli väga mõnus viibida.”

Kolmas ja viimane kohtumine toimus oktoobris Eestis ning just meie armsas Lihulas. Projektipartnerid olid väga üllatunud Lääneranna valla 
aktiivsetest noortest ja kogukondadest. Viimase projektikohtumise põhiteemaks olid osaluskogude strateegiad, kuidas ja miks seda koostada 
ning kuidas aitab see kaasa organisatsiooni tööle. Lisaks tutvuti Lääneranna Noortevolikogu tegevuse, Lääneranna omavalitsuse ja selle all-    
asutustega, Tõstamaa mõisakooli ja Pärnu linnaga.

Osalejad olid äärmiselt õnnelikud, et taaskord üksteist näha, sest projekti raames tekkinud sõbrad olid eelnevate kohtumistega lähedaseks saa-
nud, mistõttu oli projekti viimane päev väga kibemagus. Siiski tekkisid juba uued koostöövõimalused ja mõtted uuteks projektideks, et noored 
veel kord kohtuda saaksid. 

„Antud projekti võluks olidki osalejad kõigi riigi maapiirkondadest. Juba kahe esimese kohtumisega tekkisid eluaegsed sõprused. 
Samuti on mälestusväärsed saadud kogemused iga riigi kultuuri, toidu ja elu kohta. See oli Lääneranna Noortevolikogu esimene     
rahvusvaheline koostööprojekt, mis on motiveerinud noortevolikogu kirjutama uut Erasmus+ projekti ning viima meie kogemusi 
noorte osalusest rahvusvahelisele tasandile. Antud projekt on tõestuseks, miks võtta osa rahvusvahelistest projektidest. See annab 
mälestused ja sõbrad üle maailma kogu eluks!” jagas Lääneranna noortevolikogu juhatus esimees Karmen Pikkmets oma muljeid.

Lääneranna Noortevolikogu soovib tänada kõiki koostööpartnereid Tšehhist, Gruusiast ja Tartust. Samuti oleme tänulikud Pärnu Lahe Partner-
luskogule võimaluse eest. Eesti kohtumise korraldusmeeskond tänab Sakste Maja, Greencube, Lääneranna Vallavalitsust, Lihula Gümnaasiumi, 
Tõstamaa Keskkooli, Nele Sõpra, Raahel Apsaloni ja Errit Kuldkeppi meeldiva koostöö eest!

VAATA PILDIGALERIID KOHTUMISTEST LÄÄNERANNA NOORTEPORTAALIST NOORED.LAANERANNA.EE

Eelmisel aastal võtsid Lääneranna noortevolikogu liikmed osa organisatsiooni esimesest Erasmus+ projektist „Youth participation 
in decision making”, mille raames toimus kolm kohtumist. Projektis oli Eestist üheks partneriks Pärnu Lahe Partnerluskogu, kes 
võimaldas meie noortevolikogu liikmetel antud kohtumitest osa võtta. 
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Lääneranna noorte tänugalast on saanud Lääneranna noortevaldkonna üks olulisemaid traditsioone ja tähtsündmuseid. Lääneranna 
Noortevolikogu on võtnud enda südameasjaks, et noortevaldkonna tegijad ei jääks tähelepanuta ning nende teod saaksid väärilise tun-
nustuse osaliseks. Nüüdseks on tänugala juba neli aastat seda eesmärki täitnud. 

Lumisel reedeõhtul kogunes Kõmsile 60 noort ja noortemeelset, kes olid üheskoos tulnud tähistama 
veel üht edukat aastat noortevaldkonnas. Õhtut juhtisid noortevolikogu pikaajaline liige Melody 
Villers ja III koosseisu liige Kai Urb. Tervituskõne pidas vallavanem Ingvar Saare, kes tunnustas 
noori nende tubliduse ja aktiivsuse eest. Sõnavõttudele järgnes tänutseremoonia, kus hõigati 
välja 2022. aasta tegijad kaheksas kategoorias. Õhtu lõpetas meie valla oma noortebänd 
314, kes tõi rahva tantsupõrandale ning hoidis meeleolu ülevana.

Lääneranna aasta noorte toetaja on Hilje Tammaru 

See noortemeelne inimene teeb oma tööd kogu südamega. Ta kuulab noori, annab nõu, 
toetab ja on alati olemas. Tema puhul hakkab kohe silma rõõmsameelsus, heatahtlikkus 
ning suur motiveeritus. Ta on alati meeletult positiivset energiat täis inimene, kes on iga 
kell valmis noorte ideid ja mõtteid kuulama ning nendega ka abistama. Hilje on südam-
lik, heatahtlik ja inspireeriv huvijuht, kes toetab noori ja nende ideid, kuulab nad alati ära 
ja aitab kaasa, et ideedest sünniksid reaalsed teod ja üritused. Ta on Lihula Gümnaasiumi 
päike.

Lääneranna aasta noorteprojekt on           
noortevahetus „Probleemid maailmas läbi 

noorte silmade“

Selle aasta noorteprojekt on läbi ja lõhki noorte algatatud ja korraldatud. See oli 
väga tore ja vägev projekt, mis kaasas kohalikke noori ja andis neile võimaluse osa-
leda rahvusvahelises projektis ning seal uusi tutvusi luua. Projekti olulisus oli silm-
nähtav ning peale projekti tulid noored koju tagasi ainult heade emotsioonidega. 
Tänuväärt oli projekti loojate sihikindlus ja tublidus, mille abil loodi nii erakordne 
projekt just meie valla noortele.

LÄÄNERANNA 
NOORTEVOLIKOGU LIIKMED 
ARUTAMAS NOORTE 
OSALUST RAHVUSVAHELISEL 
TASANDIL

2022. AASTA 
NOORTEVALDKONNA TÄHED ON 
SELGUNUD

2022. aasta noortevaldkonna tähed on selgunud
Karmen Pikkmets
Lääneranna Noortevolikogu esimees
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

2. detsembril toimus Kõmsi rahvamajas Lääneranna Noortevolikogu korraldatav Lääneranna noorte tänugala, kus tänati ja tun-
nustati neljandat aastat järjest meie valla noortevaldkonna tähti. Sellel aastal esitati avalduste alusel kokku 54 nominenti ka-
heksasse kategooriasse. Tänavune tänugala muutis eriliseks lisandunud kategooria „Aasta noorte huvitegevus“, millega sooviti 
tänada huviringide juhte ja läbiviijaid.

Fotod: Mareena Metsmaa 
Kristin Kunz

Lugu jätkub järgmisel lehel 
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Lääneranna noorte tänugala toimumisele aitasid kaasa Lea Mäeorg, Kõmsi rahvamaja, Bänd 314, Sakste Maja, perekond Kastepõld, Pär-
numaa Kokandusringid, Marek Sild, Ingel limonaadid, Naabri limonaadid, Lääneranna vald ning Lääneranna noortekeskus. Aitäh kõigile 
toetuse ja abi eest!
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Lääneranna aasta noorteüritus on Lääneranna noorte halloween

Antud üritus tõi noori Lõpele kokku Koongast, Lihulast, Kõmsilt, Varblast ja paljudest teistest kohtadest. 
Ühised suured üritused noortele on kõik väga tänuväärsed. See oli väga hästi läbi viidud ja korraldatud 
sündmus, kus tegevusi leidus tõesti kõigile. Nii tore oli näha eri piirkondade noori ühiselt tegevustes 
osalemas ja suhtlemas; noored olid tõesti õnnelikud ja väga uhketes kostüümides.

Lääneranna aasta noorte huvitegevus on Luum Loomeklubi

Luum on huvi- ja loomering, mille juhendaja tegeleb aktiivselt noorte ja lastega ning on neile alati 
toeks. Üheskoos võetakse ette toredaid tegevusi. Selles huvitegevuses antakse noortele võimalus 
oma loomingulisust vabas vormis ja heas õhkkonnas väljendada.

Lääneranna aasta noor õppur on Indrek Kivisalu

Selleaastane noor õppur on tubli ja tegus noormees, kes esindab enda koolibmitmel rindel. Eelkõige 
jäävad silma tema erakordsed saavutused olümpiaadidel ja võistlustel. Indrek on esindanud enda kooli 
peaaegu, et igal alal ja juba väga pikka aega. Ta on usin ja tõeliselt taibukas noormees, kes on panusta-
nud palju enda kooli ja selle tegemistesse.

Lääneranna aasta noor aktivist on Kristin Kunz

2022. aasta noort aktivisti saab kirjeldada kui inimest, kelle pikaajaline aktiivsus ei ole kellelegi märkamata 
jäänud. Kristin osaleb väga aktiivselt kohaliku noortekeskuse töös ning on juba kolmandat koosseisu Lääne-
ranna Noortevolikogu liige. Temas leidub endiselt sädet ja südamesoovi panustada meie valla noortevald-
konda ning teistesse noortesse. Ta veab aktiivselt projekte ja üritusi. Sellel aastal oli ta üks suvise noorte-

vahetuse peakorraldajatest. 

Lääneranna aasta noor muusik on bänd 314

Selle aastane noor muusik või õigemini noored muusikud jaksavad tiheda kooliprogrammi 
kõrvalt teha tihti proove, nautida üheskoos musitseerimist ning olla seejuures ka eesku-
juks teistele. See on väga tänuväärne ettevõtmine, mis annab noortele võimaluse esineda 
valla paljudes piirkondades ning jõuda vallast väljagi. Neid muusikuid on suur rõõm ja hea 
kuulata, olgu sellele tõestuseks nende tänaõhtune esitlus.

Lääneranna aasta noorsportlane on Virgo Vallik

Tuudilt pärit noormees on jõudnud jalgpalliga Pärnu Vapruse esiliigasse. Tema suur tahe ja motivatsioon väärib tunnustust. Pidevad väravad ja 
õnnestumised ei jää kindlasti kellelegi märkamata. Virgo esindab enda kodukanti tulihingeliselt ja tuleb alati tagasi, et panustada siia piirkonda. 
See noormees on talendikas noorsportlane, keda ootab suur tulevik.

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 32023/1(8)LoomenurkLoomenurk

Hea Lääneranna valla noor!

Lääneranna Lumehelbekese toimetus kutsub Sind 
üles jagama meiega Sinu tehtud luuletusi,  joonis-
tusi, ristsõnu, kirjandeid, mõistatusi, karikatuure ja 
teisi loovtöid. Avaldame Sinu töid noortelehe erine-
vatel veergudel või Lääneranna Noorteportaalis.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST 
NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

SAMUTI PALUME SUL TÄITA KÜSITLUSE, MILLEGA 
PALUME SUL MÄRKU ANDA, MILLIST SISU 

SOOVIKSID NÄHA NOORTELEHES. KÜSITLUSE 
AVAMISEKS SKÄNNI QR-KOOD

Lääneranna Lumehelbekese toimetus vajab Sinu abi!  Saad meile toeks olla kahel viisil:

Värvi mind! 
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Lääneranna noorte tänugala toimumisele aitasid kaasa Lea Mäeorg, Kõmsi rahvamaja, Bänd 314, Sakste Maja, perekond Kastepõld, Pär-
numaa Kokandusringid, Marek Sild, Ingel limonaadid, Naabri limonaadid, Lääneranna vald ning Lääneranna noortekeskus. Aitäh kõigile 
toetuse ja abi eest!
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Lääneranna aasta noorteüritus on Lääneranna noorte halloween

Antud üritus tõi noori Lõpele kokku Koongast, Lihulast, Kõmsilt, Varblast ja paljudest teistest kohtadest. 
Ühised suured üritused noortele on kõik väga tänuväärsed. See oli väga hästi läbi viidud ja korraldatud 
sündmus, kus tegevusi leidus tõesti kõigile. Nii tore oli näha eri piirkondade noori ühiselt tegevustes 
osalemas ja suhtlemas; noored olid tõesti õnnelikud ja väga uhketes kostüümides.

Lääneranna aasta noorte huvitegevus on Luum Loomeklubi

Luum on huvi- ja loomering, mille juhendaja tegeleb aktiivselt noorte ja lastega ning on neile alati 
toeks. Üheskoos võetakse ette toredaid tegevusi. Selles huvitegevuses antakse noortele võimalus 
oma loomingulisust vabas vormis ja heas õhkkonnas väljendada.

Lääneranna aasta noor õppur on Indrek Kivisalu

Selleaastane noor õppur on tubli ja tegus noormees, kes esindab enda koolibmitmel rindel. Eelkõige 
jäävad silma tema erakordsed saavutused olümpiaadidel ja võistlustel. Indrek on esindanud enda kooli 
peaaegu, et igal alal ja juba väga pikka aega. Ta on usin ja tõeliselt taibukas noormees, kes on panusta-
nud palju enda kooli ja selle tegemistesse.

Lääneranna aasta noor aktivist on Kristin Kunz

2022. aasta noort aktivisti saab kirjeldada kui inimest, kelle pikaajaline aktiivsus ei ole kellelegi märkamata 
jäänud. Kristin osaleb väga aktiivselt kohaliku noortekeskuse töös ning on juba kolmandat koosseisu Lääne-
ranna Noortevolikogu liige. Temas leidub endiselt sädet ja südamesoovi panustada meie valla noortevald-
konda ning teistesse noortesse. Ta veab aktiivselt projekte ja üritusi. Sellel aastal oli ta üks suvise noorte-

vahetuse peakorraldajatest. 

Lääneranna aasta noor muusik on bänd 314

Selle aastane noor muusik või õigemini noored muusikud jaksavad tiheda kooliprogrammi 
kõrvalt teha tihti proove, nautida üheskoos musitseerimist ning olla seejuures ka eesku-
juks teistele. See on väga tänuväärne ettevõtmine, mis annab noortele võimaluse esineda 
valla paljudes piirkondades ning jõuda vallast väljagi. Neid muusikuid on suur rõõm ja hea 
kuulata, olgu sellele tõestuseks nende tänaõhtune esitlus.

Lääneranna aasta noorsportlane on Virgo Vallik

Tuudilt pärit noormees on jõudnud jalgpalliga Pärnu Vapruse esiliigasse. Tema suur tahe ja motivatsioon väärib tunnustust. Pidevad väravad ja 
õnnestumised ei jää kindlasti kellelegi märkamata. Virgo esindab enda kodukanti tulihingeliselt ja tuleb alati tagasi, et panustada siia piirkonda. 
See noormees on talendikas noorsportlane, keda ootab suur tulevik.

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 32023/1(8)LoomenurkLoomenurk

Hea Lääneranna valla noor!

Lääneranna Lumehelbekese toimetus kutsub Sind 
üles jagama meiega Sinu tehtud luuletusi,  joonis-
tusi, ristsõnu, kirjandeid, mõistatusi, karikatuure ja 
teisi loovtöid. Avaldame Sinu töid noortelehe erine-
vatel veergudel või Lääneranna Noorteportaalis.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST 
NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

SAMUTI PALUME SUL TÄITA KÜSITLUSE, MILLEGA 
PALUME SUL MÄRKU ANDA, MILLIST SISU 

SOOVIKSID NÄHA NOORTELEHES. KÜSITLUSE 
AVAMISEKS SKÄNNI QR-KOOD

Lääneranna Lumehelbekese toimetus vajab Sinu abi!  Saad meile toeks olla kahel viisil:

Värvi mind! 
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Lääneranna Noortevolikogu liikmed arutamas 
noorte osalust rahvusvahelisel tasandil

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESE TOIMETUS 
LÄÄNERANNA NOORTEKESKUS
TALLINNA MNT 1A,  
LIHULA 90304

Kui Sulle on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või noor, kelle 
tegemistest kirjutada, anna sellest palun teada noortekeskus@laaneranna.ee

TOIMETAJAD  
KARMEN PIKKMETS, MAREENA METSMAA, 
INDREK KIVISALU

KEELETOIMETAJA - ANU ROOSENIIT (OÜ KEELETOIMETUS)
TRÜKK - SYS PRINT

E-POST - NOORTEKESKUS@LAANERANNA.EE

LEIA MEID INSTAGRAMIS 
@LAANERANNALUMEHELBEKE

Lääneranna Noortevolikogu liikmed

Projekti eesmärk oli rääkida lähemalt noorte osalusest, erinevatest osalusvõimalustest maapiirkondades ning jagada partnerite kogemusi osa-
luskogudest ja noorteaktiividest. Projekti igal kohtumisel osales 50 noort koos juhendajatega Tšehhist, Gruusiast ja Eestist. Kohtumiste läbiva-
teks teemadeks olid noorte osalus, kaasav eelarve ja organisatsiooni strateegia.

Esimene projektikohtumine toimus Tšehhis, Loučná nad Desnous. Kohtumise eesmärk oli kaardistada probleemid, mis on seotud maakohta-
des elavate noorte aktiivsuse, noortevolikogude toimimise või nende loomisega. Samuti arutleti täpsemalt noorte osaluse üle rahvusvahelisel          
tasandil ning jagati üksteisele häid praktikaid ja kogemusi.

„Esimene kohtumine Tšehhis oli väga huvitav. Saime aimu, milline on noorte osalus Tšehhis ja kuidas noorte kaasamine käib. Seal on 
noorte kaasamine veel väga algeline ja saime anda ideid ja mõtteid neile meie endi näitel. Meie noortevolikogu ja -ühendused olid 
nende jaoks väga huvitavad, sest Tšehhis sellistest instantsidest eriti ei teata. Muidugi saime näha kohalikke vaatamisväärsusi ja 
maitsta kohalikku toitu, mis andis kogemusele väga palju juurde,“  kommenteerib projektis osalenud Lääneranna noortevolikogu 
noor Kristin Kunz.

Septembri alguses reisiti Gruusiasse, Kazbegi piirkonda. Teise kohtumise põhiteema oli kaasav eelarve ning osaluskogude roll selles. Lisaks         
intensiivsele mõttetööle matkasid noored mägedes ja avastasid kohalikku loodust. Samuti oli suur taaskohtumise rõõm, sest teiseks kohtu-
miseks olid noored juba üksteist rohkem tundma õppinud ning leidnud uusi sõpru teistest riikidest. Kohtumisel osalenud Lääneranna noorte-        
volikogu liige Lii Urb kirjeldab enda kogemust nii:

„Esimene asi, mida Gruusiasse minnes nägin, oli selle loodus, mis oli meeletult kaunis: mäed, metsad, järved, jõed jne. Jõudes linna, 
kus me peamiselt tegutsesime, oli üllatus suur, kui gruusia meeskonna liikmed ütlesid, et see on väike küla. Huvitav oli seal jalutada 
tänavatel, kus liikusid vabalt ringi elanike lehmad, koerad ja kassid. Kedagi ei paistnud see häirivat ning isegi harjusin sellega väga 
kiiresti ära. Arutlusteemad olid põnevad – need mitte ainult ei andnud uut infot, vaid inspireerisid ka uusi ideid, mida oma kodukan-
diski ära teha. Projekti seltskond oli meeletult tore! Omavahel oli tore jutustada ja õppida teiste kultuuride kohta (eriti veel gruusia 
toidukultuuri!). Ümberkaudsetes kohtades ringi liikudes oli vahepeal väga hirmus sõita bussiga, kus ei olnud turvavöösid, järsust 
mäest üles ja vaadata bussiaknast allamäge! Aga mäe otsas avanev vaade oli seda väärt! Üleüldiselt olid sealsed inimesed sõbralikud 
ja vastuvõtlikud ning nende seltskonnas oli väga mõnus viibida.”

Kolmas ja viimane kohtumine toimus oktoobris Eestis ning just meie armsas Lihulas. Projektipartnerid olid väga üllatunud Lääneranna valla 
aktiivsetest noortest ja kogukondadest. Viimase projektikohtumise põhiteemaks olid osaluskogude strateegiad, kuidas ja miks seda koostada 
ning kuidas aitab see kaasa organisatsiooni tööle. Lisaks tutvuti Lääneranna Noortevolikogu tegevuse, Lääneranna omavalitsuse ja selle all-    
asutustega, Tõstamaa mõisakooli ja Pärnu linnaga.

Osalejad olid äärmiselt õnnelikud, et taaskord üksteist näha, sest projekti raames tekkinud sõbrad olid eelnevate kohtumistega lähedaseks saa-
nud, mistõttu oli projekti viimane päev väga kibemagus. Siiski tekkisid juba uued koostöövõimalused ja mõtted uuteks projektideks, et noored 
veel kord kohtuda saaksid. 

„Antud projekti võluks olidki osalejad kõigi riigi maapiirkondadest. Juba kahe esimese kohtumisega tekkisid eluaegsed sõprused. 
Samuti on mälestusväärsed saadud kogemused iga riigi kultuuri, toidu ja elu kohta. See oli Lääneranna Noortevolikogu esimene     
rahvusvaheline koostööprojekt, mis on motiveerinud noortevolikogu kirjutama uut Erasmus+ projekti ning viima meie kogemusi 
noorte osalusest rahvusvahelisele tasandile. Antud projekt on tõestuseks, miks võtta osa rahvusvahelistest projektidest. See annab 
mälestused ja sõbrad üle maailma kogu eluks!” jagas Lääneranna noortevolikogu juhatus esimees Karmen Pikkmets oma muljeid.

Lääneranna Noortevolikogu soovib tänada kõiki koostööpartnereid Tšehhist, Gruusiast ja Tartust. Samuti oleme tänulikud Pärnu Lahe Partner-
luskogule võimaluse eest. Eesti kohtumise korraldusmeeskond tänab Sakste Maja, Greencube, Lääneranna Vallavalitsust, Lihula Gümnaasiumi, 
Tõstamaa Keskkooli, Nele Sõpra, Raahel Apsaloni ja Errit Kuldkeppi meeldiva koostöö eest!

VAATA PILDIGALERIID KOHTUMISTEST LÄÄNERANNA NOORTEPORTAALIST NOORED.LAANERANNA.EE

Eelmisel aastal võtsid Lääneranna noortevolikogu liikmed osa organisatsiooni esimesest Erasmus+ projektist „Youth participation 
in decision making”, mille raames toimus kolm kohtumist. Projektis oli Eestist üheks partneriks Pärnu Lahe Partnerluskogu, kes 
võimaldas meie noortevolikogu liikmetel antud kohtumitest osa võtta. 


