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UUDISED INTERNETIS  
 ajaleht.laaneranna.ee

Lääneranna Teataja kutsub 
üles saatma kauneid fotosid
Lääneranna Teataja tähistas hiljuti 
väikest juubelit, nimelt ilmus oktoo-
brikuus järjekorras paberlehe...
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Traktor. Päriseks!

LK 4

V iimase poole aasta jooksul on 
erinevates meediaväljaannetes 

ilmunud artikleid, mis ei ole objektiiv-
selt kajastanud Lääneranna vallas toi-
munud sündmusi sotsiaalvaldkonnas.

Lääneranna vald, mis nelja ühinenud 
omavalitsuse baasil tekkis, seisis eelmi-
sel aastal silmitsi olukorraga, kus sot-
siaalhoolekande teenuste osutamine oli 
piirkonniti väga erinevalt korraldatud.

Varbla vallas oli hooldekodu valla all- 
asutus, mis tegutses valla eelarve osana, 
ning kõik töötajad olid valla palgal. 
Koonga vallas tegutses sihtasutus, mis 
osutas sotsiaalhoolekande teenuseid ja 
töötajad olid sihtasutuse palgal. Lihula 

vallas tegutses samuti eraldi sihtasutus, 
kes ka osutas teenuseid ja kelle palgal 
olid töötajad. Hanila vallal endal eraldi 
asutust ei olnud, vaid nemad olid kaa-
satud Lihula sihtasutuse tegevusse, kes 
osutas teenuseid ka Hanila valla elani-
kele.

Kõige paremas seisus oli Lihula 
hooldekodu, kus oli ka kõige rohkem 
kliente, ent samas vajavad kõik 
hooned lähiaastatel investeeringuid, 
milleks oleks vaja valla toetust, kuna 
pelgalt teenusehinnast investeerin-
guid rahastada ei ole reaalne.

2016. aastal alustas Lihula vallavalit- 
sus koostöös Lihula sihtasutusega 
ettevalmistusi erihoolekande teenuse 
arendamiseks vajalike hoonete rajamise 
toetuse saamiseks. 2017. aasta jaanuaris 
esitati taotlus toetuse saamiseks ning 
juunis Rahandusministeeriumi korral-
dusega otsustati antud projekti toetada. 
Projekti tulemusena luuakse Lihulasse 
juurde 30 erihoolekande kohta ning 
teenust hakatakse osutama koostöös 
Lihula sihtasutusega. Hooned valmivad 
ja tegevus hakkab toimuma käesoleva 
aasta lõpuks.

Lisaks oli Lihula vallavalitsus alustanud 
läbirääkimisi Lihula sihtasutuse võima-
liku müügi osas osaühingule Südame-
kodu. 18. jaanuaril käisid Südamekodu 
esindajad volikogu istungil ettepanekut 
tutvustamas ja volikogu andis vallavalit- 
susele ülesande alustada läbirääkimisi 
lepingu ettevalmistamiseks. 19. aprilli 
volikogu istungil tutvustasin läbirääki-
miste seisu ning palusin volikogul kin-
nitada tingimused läbirääkimistega 
avaliku enampakkumise läbiviimiseks, 
et selgitada välja õiglane hind antud 
tegevuse võõrandamiseks. Kuulutused 
ilmusid kolmes üleriigilises ajalehes, kus 
kutsuti kõiki huvilisi pakkumisi tegema. 
Pakkumuse esitas kaks ettevõtet, kellest 
üks võttis pakkumise tagasi, ning keh-
tima jäi Südamekodud OÜ pakkumine 
summas 111 000 €, mida vallavalitsus ei 
pidanud piisavaks ning esitas volikogule 
ettepaneku mitte lepingut sõlmida. 
Enne volikogu istungit esitas pakkuja 

uue pakkumise summas 200 000 €, 
mida vallavalitsus ja volikogu pidasid 
piisavaks ning alustati müügilepingute 
ettevalmistamist.

Lihulas asuva sihtasutuse operaatorte-
gevuse müügitehing ja hoonestusõiguse 
seadmine 50 aastaks sõlmiti 31.08.2018 
ning alates 01.10.2018 osutab Lihulas 
Tallinna mnt 37 hoonetes teenuseid OÜ 
Lihula Südamekodu.

Peamine põhjus, miks hooldekodu 
operaatortegevus võõrandati ja hoo-
nestusõigus seati, oli valla investeeri- 
misvõimekuse olukord. Nagu eelne-
valt mainitud, vajavad investeeringuid 
kõik hooldekodud nii Lihulas, Varblas 
kui ka Koongas, lisaks valla teistele 
investeeringuid vajavatele objektidele 
nagu Lihula Gümnaasiumi kompleks, 
Lihula Kultuurimaja, Virtsu kool, Lõpe 
kool, kohalikud teed ja mitmed muud 
objektid.

Konkreetselt Lihula hooldekodu silmas 
pidades oleks vald pidanud lähimal 
kolmel aastal investeerima u 300 000 €, 
et säilitada olemasolev olukord. Samuti 
on vastavalt erihoolekande peremaja- 
de rajamisele vaja rahastada projekti 
omaosalus summas 160 000 €.

Lihula hooldekodu operaatortege-
vuse võõrandamisega võttis vajaliku 
investeerimiskohustuse enda kanda  
OÜ Lihula Südamekodu, kes vastavalt 
pakkumusele

 » säilitab olemasolevad 52 üldhool-
dusteenuse- ja 10 erihoolekande-
teenuse kohta;

 » võtab üle kohustuse 30 erihoolekan-
deteenuskoha opereerimiseks raja- 
tavates peremajades;

 » võtab üle Lääneranna Vallaval-
itsuse finantskohustuse summas  
160 000 € rajatava erihoolekande- 
üksuse finantseerimisel;

 » tagab olemasoleva hoonestuse 
sihipärane säilimise;

Mikk Pikkmets 
Lääneranna vallavanem

Lihula Gümnaasium tähistab 
80. aastapäeva
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Sõmeri tuletorn. Foto: Kristian Pikner

Sotsiaalsest hoolekandest

Käesolev aasta on juubeliaasta. Ent 
lisaks Eesti Vabariigi 100. aasta- 
päevale tähistab juubelit ka...

Kuivõrd maal on elamistingimused 
oluliselt keerulisemad kui linnas, 
nõuab elu maal tugevaid inimesi...
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15. novembril 2018 toimus Lääneranna Vallavolikogu nel-
jateistkümnes istung.

 » Päevakorras oli 10 punkti. Vastu võeti 1 määrus ning 5 
otsust.

 » Kiideti heaks Pärnu maakonna arengustrateegia “Pär-
numaa 2035+”, mis on aluseks maakonna kohaliku 
omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühi- 
selt maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate 
ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute 
kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ja 
kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesan-
nete täitmisel.

 » Toimus Lääneranna valla põhimääruse muutmise 
eelnõu I lugemine ning volikogu otsustas suunati 
määruse eelnõu II lugemisele.

 » Loeti ette Lääneranna valla lipu ja vapi kirjeldus ja 
toimus kasutamise korra I lugemine ning volikogu 
otsustas suunata määruse eelnõu II lugemisele.

 » Otsustati ühendada 1. jaanuarist 2019 sihtasutus Lõu-
na-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus 
sihtasutusega Koonga Hoolekanne.

 » Otsustati omandada Lihula linnas kinnisasja Valus- 
te tee 6 (katastritunnus 41201:007:0141, kinnistu nr 
1076732) jagamisel moodustatud maaüksused: Valus- 
te tee L5, Valuste tee L6 ja Valuste tee L7 ja võõran-

dada Aktsiaseltsile Uninaks kinnisasja Valuste tee L2 
(katastritunnus 41101:001:0488, kinnistu nr 13055250) 
jagamisel moodustatud maaüksus Valuste tee L8 hin-
naga üks euro.

 » Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras Lääneranna vallale kuuluv kinnistu registri- 
osa numbriga 13149450, lähiaadress Pärnu maakond, 
Lääneranna vald, Rauksi küla, Saeveski; katastriüksus 
43001:001:0158, pindala 8914 m2, 100% tootmismaa ning 
määrati vara võõrandamise alghinnaks 1000 eurot.

 » Otsustati võtta tasuta hoonestusõigus valla kasuks kin-
nistu registriosale nr 2626432 MTÜ Keskaegne Lihula 
kuuluvale ½ mõttelisele osale, tähtajaga 25 aastat.

 » Otsustati anda nõusolek SA Lõuna-Läänemaa Ter-
vishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse kasuks Lääne- 
ranna vallas Kirbla külas asuvale Kooli kinnistule (kin-
nistusraamatu registriosa nr 2738432) seatud hoones-
tusõiguse ennetähtaegseks lõpetamiseks poolte kokku-
leppel.

 » Vallavanem Mikk Pikkmets andis ülevaate Lääneranna 
Vallavalitsuse eelarve täitmisest seisuga 31.19.2018.

 » Arutati Lääneranna Vallavolikogu poolt Riigikogule ja 
Vabariigi Valitsusele esitatava pöördumise kavandit 
ning otsustati, et teksti tuleks veel parandada ja suunata 
see järgmisele volikogu istungile.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

VALITSUS

2018. aasta oktoobris toimus neli Lääneranna Vallavalit-
suse istungit:

 » Määrati hooldajaid, sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoe-
tuseid ja hooldajatoetuseid.

 » Eraldati huvitegevuse toetuseid.

 » Määrati maaüksuste sihtotstarbeid ja teenindusmaid, 
korrastati koha-aadresse ning anti arvamused maaük-
suste riigi omandisse jätmiseks.

 » Alustati Lääneranna valla territooriumil asuvatel kin-
nistutel vallale isikliku kasutusõiguse omandamisega.

 » Väljastati ehituslube, kasutuslube, kooskõlastati puur-
kaevude asukohti, määrati projekteerimistingimusi.

 » Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruan-
deid.

 » Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustu- 
sest.

 » Anti lube teede kasutamiseks.

 » Muudeti Lihula Vallavalitsuse 31.08.2016 korraldust nr 
281 “Teenindusmaa määramine ja riigimaale hoones-
tusõiguse seadmine”.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Õismaa 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

 » tasub ühekordse tasuna operaatortegevuse ostu tasu 
200 000 €;

 » loob 5 aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest juurde 
40 üldhooldusteenuse kohta.

Lihulas Tallinna mnt 37 kinnistu omand jääb vallale kuulu-
vale sihtasutusele ning Lihulas Oja tn 9 kinnistu jääb valla 
omandusse.

Vastavalt vallavalitsuse ettepanekule läheb Lihula 
sihtasutuse tegevuse võõrandamisest laekuv raha  
200 000 € ulatuses Koonga ja Varbla hooldekodude  
renoveerimise omaosalusteks ja 160 000 € Lihula Güm-
naasiumi spordihoone renoveerimise omaosaluseks. 

2017. aasta detsembris otsustas volikogu ühendada Varbla 
hooldekodu sihtasutusega Koonga Hoolekanne, mis käes- 
olevast aastast on korraldanud sotsiaalhoolekande teenu-
seid Varblas ja Koongas. Käesoleva aasta novembris otsus-
tas volikogu ühendada Lihulas asuva sihtasutuse Lõu-
na-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse 
sihtasutusega Koonga Hoolekanne. Detsembri volikogus on 
plaanis muuta sihtasutuse põhikirja, kus saab kinnitada ka 
sihtasutuse uue nime Lääneranna Hoolekanne.

Kokkuvõtteks on eelkirjeldatud tegevused ellu viidud või 
elluviimisel selleks, et tagada vajalike investeeringute 
tegemine võimalikult optimaalselt ja kiiresti kõigis vald-
kondades ning mitte tekitada olukorda, kus ressursside 
piiratus toob kaasa mõne valdkonna teenusekvaliteedi 
halvenemise.
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 » Tühistati Lääneranna Vallavalitsuse 13.12.2017 korral-
dus nr 23 “Ehitusloa väljastamine”.

 » Lõpetati ostumenetlus “Lihula Gümnaasiumi väli-
jõusaali seadmed” eesmärgiga soetada välijõusaali 
seadmed. Edukaks tunnistati K-Wooden Production 
Grupp OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Anti arvamus Kinksi kruusakarjääri maavara kaevan-
damise loa pikendamise taotluse ja muutmise otsuse 
eelnõule, anti seisukoht keskkonnamõjude hindamise 
algatamata jätmise eelhinnangu eelnõule.

 » Kinnitati Lihula lasteaia hoolekogu koosseis: Kristjan 
Korsten, Jekaterina Kamarik, Aet Morševitski, Markko 
Põld, Kristina Kukk, Pille Kast pedagoogide esindajana 
ja Cariina Pähk vallavalitsuse esindajana.

 » Anti nõusolek Lihula Gümnaasiumile vajaduse korral 
moodustada koolis pikapäevarühmi.

 » Korraldati väikehanked “Lihula Gümnaasiumi jõusaali 
seadmed” ja “Lihula Gümnaasiumi maa-ala, spordivälja-
kute ja spordihoone eskiislahenduse koostamine”. Pak-
kumuste hindamise kriteeriumiks määrati madalaim 
hind.

 » Tunnistati riigihanke “Koonga tänavavalgustuse  
omanikujärelevalve” edukateks pakkumusteks hanke 
alusdokumentides määratud pakkumuse hindamise 
kriteeriumide alusel OÜ Korbovek pakkumus. Anti 
nõustumus eduka pakkumuse esitanud isikuga 
töövõtulepingu sõlmimiseks peale 5-tööpäevase ooteaja 
möödumist.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2018. aasta II lisaeelarve 
alaeelarvete kinnitamise majandusliku sisu klassifikaa-
torite lõikes.

 » Anti luba Lääneranna valla vapi kujutise kasutamiseks 
MTÜ Massu Ratsaklubi ametlike kirjade blankettidel ja 
kodulehel.

 » Kinnitati Lääneranna eelarvest mittetulundusliku tege-
vuse toetuste avalduste vormid.

 » Võeti seisukoht Lääneranna valla revisjonikomisjoni 
02.10.2018.a akti nr 3/2018 suhtes.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati viis eel-
nõud.

L ääneranna Teataja tähistas hiljuti väikest juubelit, 
nimelt ilmus oktoobrikuus järjekorras paberlehe 

kümnes number, mis erines eelnevatest kaanekujunduse 
poolest. Tähistamaks seda tähtpäeva otsustasime teha  
üleskutse neile, kellele meeldib pildistada.

Lääneranna Teataja on oma lühikese ilmumisaja jooksul 
läbinud mitmeid visuaalseid ja sisulisi muudatusi: teisest 
numbrist alates hakati edastama vallavalitsuse ja -volikogu 
lühiuudiseid, augustis lisandus sisulistele artiklitele elanik-
konna statistika ja lahkunute nimed, septembris lastevane-
mate nõusolekul vastsündinute nimed ja sünnipäevad.

Lääneranna Teataja paberlehe erinevad 
kaanekujundused
Visuaalselt meenutasid esimesed numbrid rohkem endise 
Lihula valla ajalehe Lihula Teataja kujundust, kuid mida 
aeg edasi, seda omanäolisemaks on uue valla paberlehe 
kujundus muutunud.

Muutusi on toimunud ka digitaalses väljaandes. Käesoleva 
aasta keskpaigani kajastasime Lääneranna valla uudiseid 
Lihula Teataja nimelises kogukonnaportaalis, kuid alates 
18. juunist oleme kolinud uude keskkonda, mis asub aadres-
sil ajaleht.laaneranna.ee. Lääneranna Teataja veebiportaali 
on lugejad hästi vastu võtnud – napi viie kuu jooksul on 
avaldatud üle 200 artikli, mida on loetud ligi 42 000 korda.

Meie lugejad on lehe ilmumise aja jooksul edastanud toime-
tusele palju kiidusõnu ning asjalikke tähelepanekuid, mis 
kõik aitavad Lääneranna Teatajal ajapikku aina paremaks 
ja paremaks muutuda. Sisu rikastamiseks on oma panuse 
andnud sadakond aktiivset kogukonnaliiget – tänu Teie 
kaastöödele, infokillukeste ja pildimaterjali edastamisele, 
oleme käesoleva aasta algusest avaldanud nii veebi- kui ka 
paberlehes kokku ligi pool tuhat artiklit!

Ükski teine Eesti Vabariigi meediakanal ei ole sama  
perioodi jooksul avaldanud nii palju artikleid meie vallas 
toimunu kohta!

Võimalus panustada ka fotograafiahuvilistel
Paberlehe uus kompaktne logo, mille autoriks on Lihula 
ja Lääneranna Teataja veebikeskkondade ja ajalehtede 
kujunduste looja, graafiline disainer Ain Saare, võimaldab 
kasutada kaanekujunduses ilusaid fotosid. Käesolevaga 
kutsume kõiki, kellele meeldib pildistada, saatma toime-
tuse e-postile ajaleht@laaneranna.ee Lääneranna valla 
loodusest või objektidest ilusaid fotosid, mida tohime edas-
pidi kasutada erinevate artiklite ilmestamiseks, paberlehe, 
Facebooki  või veebiportaali kaanepildina. Foto mini-
maalne suurus võiks olla 1Mb.

Piltide edastamisel palume kindlasti märkida ära autor 
(soovi korral ka veebileht, millele võiksime fotot kasutades 
viidata), pildistamise koht ja/või objekti nimi ning võimalu-
sel ka pildi sünnilugu.

Lubame, et kasutame pilte mitteärilistel eesmärkidel ning 
viitame alati autorile. Foto kasutamisel paberlehe kaanepil-
dina lisame samasse paberlehe numbrisse ka foto sünniloo, 
kui see on meile edastatud.

Kõikidest Lääneranna Teataja toimetusse edastatud foto- 
dest sünnib aasta lõpuks fotopank, mis hakkab kaunistama 
Lääneranna valda tutvustavat veebilehte, kuid sellest kir-
jutame täpsemalt edaspidi.

Teeme koos, teeme paremini – kõik mõtted on teretulnud!

Lääneranna Teataja kutsub üles saatma 
kauneid fotosid
Kristina Kukk 
Lääneranna valla avalike suhete spetsialist

TEATED

Foto: Mariann Peksar 
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Lääneranna vald korraldab vallaelanikuks registreerimise 
kampaania

K uivõrd maal on elamistingimused oluliselt keerulise-
mad kui linnas, nõuab elu maal tugevaid inimesi. 

Et rasketes oludes oleks lihtsam toime tulla, korraldab 
Lääneranna Vallavalitsus praegustele ja tulevastele valla-
kodanikele kampaania, mille käigus loositakse välja kaks 
töökorras ratastraktorit T-150K.

1970. aastate algul Ukrainas, Harkovis tootmisele tulnud 
traktor T-150K oli omal ajal üks võimsamaid, kiiremaid 
ja moodsamaid ratastraktoreid. Tehnilises kirjelduses on 
ära märgitud nende kolmediapasooniline, mehaaniline, 
alaliselt sidestatud hammasratastega, hüdrosiduritega ja 
käiguaeglustiga käigukast, mis koos jaotuskastiga võimal-
dab kasutada 12 kiirust edaspidi ja 4 kiirust tagurpidi sõit-
miseks. Traktoril on sõltumatu jõuvõtuvõll. 

Tulenevalt Lääneranna valla arengukavast aastateks 2018–
2028, mille 2028. aasta visooniks on tõsiasi, et ettevõtluseks 
on loodud mitmekesised võimalused, soovib Lääneranna 
Vallavalitsus korraldada 1.–31. detsembrini 2018 Lääne- 
ranna valla elanikuks registreerimise kampaania, kus loosi 
läheb kaks (2) Lääneranna Vallavalitsusele kuuluvat trak-
torit T-150K (edaspidi auhind), mille ühe ühiku hinnan-
guline väärtus on 1500–4000 eurot. Tänapäeval sobivad 
antud ratastraktorid suurepäraselt silo tallamiseks, saha 
olemasolul lume lükkamiseks ja muudeks põllumajandus-

likeks otstarveteks.

Kampaania tingimused 
1.1. Esimene auhind loositakse välja kõikide elanike vahel, 
kes esitavad elukohateate perioodil 1.–31. detsember 2018 
rahvastikuregistrisse Lääneranna valla elanikuks regist- 
reerimiseks ning kelle elukoht on 1. jaanuari 2019 seisuga 
rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vald.

1.2. Teine auhind loositakse välja kõikide elanike vahel, 
kelle elukoht on 1. jaanuari 2019 seisuga rahvastikuregistri 
andmetel Lääneranna vald.

1.3. Kampaania auhinnad loositakse välja 14. jaanuaril 
2019.

1.4. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust kampaa-
nia loositulemuste selgumisel, kuid mitte hiljem kui viie 
tööpäeva jooksul alates loositulemuste selgumisest.

1.5. Kampaania tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 
viie tööpäeva jooksul Lääneranna Vallavalitsuse veebile-
hel www.laanerannavald.ee ja Lääneranna valla ajalehe 
Lääneranna Teataja portaalis ajaleht.laaneranna.ee.

1.6. Kampaania võitjatega sõlmitakse 14 päeva jooksul peale 
kampaania tulemuste kinnitamist kinkeleping.

1.7. Kampaania võitja kohustub hüvitama Lääneranna Val-
lavalitsusele auhinna väärtuse summas 3000 eurot juhul, 
kui ta registreerib end perioodil 1. jaanuar 2019 – 31. märts 
2019 rahvastikuregistris teise kohaliku omavalitsusüksuse 
elanikuks.

1.8. Kampaania võitjad võivad oma auhinnast loobuda 14 
päeva jooksul peale kampaania tulemuste kinnitamist, esi- 
tades Lääneranna Vallavalitsusele vastavasisulise kirjaliku 
avalduse elektrooniliselt vallavalitsus@laaneranna.ee või 
postiga aadressil Jaama tn 1, Lihula 90302.

1.9. Auhinnast loobumise korral ei saa kampaania võitjad 
rahalist kompensatsiooni auhinna hinnangulise väärtuse 
ulatuses.

1.10. Auhinnast loobumise korral uut loosimist ei korral-
data.

Elukohateate esitamine
Elukohateadet on võimalik esitada:

 » Lääneranna vallavalitsuses või selle teeninduskeskuses 
kohapeal;

 » posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõen-
dava dokumendi isikuandmetega leheküljest, aadressile 
Jaama tn 1, Lihula 90302;

 » digitaalselt allkirjastatud teate elektrooniliselt e-pos-
tiaadressile vallavalitsus@laaneranna.ee; 

 » kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas 
eesti.ee (allkirjastamine ID-kaardi või mobiil-IDga).

ELU 
MAAL

REGISTREERI END LÄÄNERANNA VALLA ELANIKUKS JA 

VÕID VÕITA TÖÖKORRAS RATASTRAKTORI

T-150K,
silo tallamiseks, saha olemasolul 
lume lükkamiseks ja muudeks 
põllumajanduslikeks otstarveteks.

mis sobib 
suurepäraselt 

Rohkem infot 
www.laanerannavald.ee

UU 
LAL

REGISTREE
LL

NÕUAB 
TUGEVAID 

INIMESI!

Elukohateade esita Lääneranna 
Vallavalitsuses või 
teeninduskeskustes kohapeal, 
e-postiga aadressile 
vallavalitsus@laaneranna.ee 
või Eesti riigi infoportaalis 
www.eesti.ee 

TRAKTOR.
PÄRISEKS!

 www.laanerannavald.ee
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V õrguettevõte Elektrilevi, kes tunnistati edukaks 
pakkujaks riigi kiire interneti võrgu “viimase miili” 

konkursil, pikendab sidevõrguga liitumise sooviavalduste 
tähtaega aasta lõpuni. Ettevõte kavatseb internetivõrgu 
ühendusi luua nii riigi toetusega “valgetele aladele” kui 
ka omafinantseeringuga sellest väljapoole; klientide jaoks 
on liitumistingimused samad.

Elektrilevi rajab sidevõrgu elektritaristule ja pakub neut- 
raalset võrku, mille kaudu toob internetiteenuse kohale 
kliendi valitud operaator. “See on sarnane mudel nagu täna 
on elektriturul: võrk on sama, aga teenusepakkujad – kas 
siis elektrimüüjad või kõnealusel juhul sideoperaatorid –  
erinevad vastavalt kliendi valikule,” selgitas Elektrilevi 
juhatuse liige Taavo Randna.

Augusti lõpuks laekus Elektrilevile üle Eesti ligikaudu  
35 000 sooviavaldust avatud internetivõrguga liitumiseks. 
Sooviavaldused olid oluline alus internetivõrgu planeeri-
misel ja riigi toetuse konkursil “viimase miili” aladele pak-
kumise tegemisel. “Ent riigi toel ehitatav sidevõrk on vaid 
üks osa meie koguplaanist. Täiendavalt ehitame veel võr-
guühendusi nii maale kui ka linna, kus täna kvaliteetset 
kiiret internetiühendust ei ole. Kui riigi toel jõuame 40 000 
hooneni, siis kokku plaanime kiire interneti tuua vähemalt 
100 000 kinnistuni ehk kortermaju arvestades ligikaudu 
200 000 koduni,” selgitas Randna.

Arvestades eelkõige Läänemaalt kostunud muret vähese 
teadlikkuse kohta ja tulles vastu omavalitsuste soovile, 
avas Elektrilevi võrguga liitumise taotluskeskkonna vee-
bilehel elektrilevi.ee/kiireinternet, mille kaudu saavad 
aasta lõpuni sooviavaldusi esitada kiire interneti huvilised 
kõikjalt Eestis. Randma sõnul riigi toetust saavate ühen-

duste arv ei muutu, kuna see esitati juba konkursil, kuid 
Elektrilevi omafinantseeringuga loodavate liitumiste arv 
võib suureneda. “Läänemaal saame internetivõrku ehitada 
koostöös kohaliku elektrivõrguettevõttega. Sealt piirkon-
nast tuli meile tõesti vähe sooviavaldusi, kuid anname 
selleks uue võimaluse. Samas kogume täiendavat huvi üle 
Eesti ka kõigilt teistelt, kes ei ole veel Elektrilevile kiire 
internetivõrgu sooviavaldust esitanud. Täpsemaid võrgu 
rajamise plaane maakondade lõikes saame tutvustada siis, 
kui Elektrilevi on sõlminud konkursi korraldajaga lepingu,” 
ütles Randna.

Ta lisas, et erinevalt varasematest maakondlikest digipro-
jektidest vajab Elektrilevi sooviavalduse registreerimiseks 
isiku tuvastamist. “Investeeringud on märkimisväärsed 
ja nende planeerimisel tahame kvaliteetseid andmeid ja 
läbimõeldud soovi,” ütles Randna. Tema sõnul ei anna soovi- 
avaldus küll 100-protsendilist garantiid võrguühenduse 
saamiseks, kuid on võrgu hooldus- ja arendamisplaanide 
ning vajalike tehniliste lahenduste hindamise kõrval üks 
oluline alus ehituskavade tegemisel.

Kogu 5-aastase projekti vältel sidevõrku ehitades teavitab 
Elektrilevi piirkonnas ehitustöid alustades ümbruskonna 
elanikke ja ka siis on võimalik täiendavalt väljendada liitu-
mishuvi neil, kes pole seda teinud. Elektrilevi sidevõrguga 
liitumine maksab kliendile ühekordselt 200 eurot, sõltu-
mata sellest, kas ühendus on ehitatud riigi toel või mitte. 
Igakuise internetiteenuse eest tasub klient enda valitud 
operaatorile.

Kõik Lääneranna valla elanikud, kellel ei ole võimalik kiire 
internetiga liitumise avaldust täita internetis, saavad seda 
teha Lääneranna Vallavalitsuses ning teeninduskeskustes.

Elektrilevi kogub täiendavaid sooviavaldusi kiire interneti 
võrguga liitumiseks aasta lõpuni
Peeter Liik 
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks

E eloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaük-
suste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide 

vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. 
Selleks kaasajastab Maa-amet katastriandmeid, millega 
piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed muutuvad täpse-
maks. Piir looduses ei muutu ja muudatused tehakse  
registri korrastamise eesmärgil.

Pärast Eesti iseseisvumise taastamist hakati õigusjärgse-
tele omanikele tagastama maid ja talusid – seda tuli teha 
kiiresti, et maa ei oleks peremeheta. Nii maa tagastamisel 
kui ka erastamisel mõõdistas maamõõtja piiri, määras kõl-
vikud ja koostas maatüki plaani. Maaüksusi moodustati 
ka plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta. Tänapäe- 
vane tehnoloogia võimaldab Maa-ametil kasutada eri-
nevaid andmeallikaid ja nende andmete alusel on Maa- 
ametil katastripidajana õigus luua maatüki kujud katastris, 
määrata kõlvikud ning arvutada pindala. See võimaldab 
viia vajalikke maatoiminguid läbi lihtsalt, kiirelt ja tasku-
kohaselt ning toetada sellega kinnisvara käivet.

Uute tehniliste lahenduste abiga muutub järgmise aasta 
jooksul võimalikuks maatüki osaline mõõdistamine, mis 
varem võimalik ei olnud. See tähendab, et maatoimin- 
gute tegemisel ei pea maamõõtja mõõdistama enam kogu 
maatükki, vaid üksnes muudetavat piirilõiku. Osaline 

mõõdistamine aitab lahendada praktilise elu vajadusi, 
näiteks kui naabrid soovivad muuta omavahelist piiri, et 
saavutada otstarbekam maakasutus või kui tegelik maaka-
sutus ja ametlik piir ei lähe kokku. Samuti aitab see paran-
dada maareformi läbiviimisel tekkinud vigu.

Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse looduses tähistada, 
lihtsustub maatükkide liitmine ja jagamine selliselt, et 
Maa-amet saab nimetatud toimingu sobivate alusandmete 
korral läbi viia elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.

Piiride korrastamiseks tuleb pöörduda maamõõtja poole, 
kes koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse maaük-
suse olemasolevad ja soovitud uued piirid. Maaomanikud 
kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku omavalitsuse 
ja Maa-ametiga ning tellivad vajadusel mõõdistamise. 
Mõõdistamisandmete alusel määrab Maa-amet maatükkide 
piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omava-
hel hüvitised ja notari poole pöörduma ei pea. Maakataster 
registreerib uued katastriüksused ja esitab kinnistamis-
avalduse vastavalt maaomanike tahtele. Seega on maatoi- 
mingute tegemine maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, 
ei pea enam esitama samasisulisi avaldusi mitmele riikli-
kule registrile ega pöörduma notari poole.

Maatoimingu lihtsama läbiviimise üks eeldus on see, et 
maa piirid oleksid katastris kajastatud võimalikult ajako-



6 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 1   /  N O V E M B E R  2 0 1 8

M TÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus on lisanud 
uue ning teinud mõningaid muudatusi olemasole-

vates maakonnaliinides. 

Uus bussiliin – 51 Pärnu–Koonga–Lihula
Alates 1. novembrist tellib MTÜ Pärnumaa Ühistranspordi- 
keskus (PÜTK) AS Hansa Bussiliinidelt uue maakonnaliini 
nr 51 Pärnu–Koonga–Mihkli–Lihula teenindamist.

Soov selle liini järele on alguse saanud kohaliku rahva, s.o 
Mihkli, Koonga, Tarva, Maalinna kandist esitatud soovi- 
dest. Põhjuseks vajadus sõita Lihulasse teenindusasutus- 
tesse (apteek, vallavalitsus, kauplused jms), samuti võima-
lus Lihulast edasi Saaremaale või Tallinna sõita. Buss on 
Lihulas veidi üle pooleteise tunni.

Tagasiteel oli kohalike soov saada Koongast Pärnusse ka 
lõunasel ajal. Koostöös Lääneranna vallaga sai liin selline, 
mis läbib ka uut Jänistvere peatust. Nimetatud liini hommi-
kuse reisiga saavad õpilased Kalli, Nedrema, Irta ja Jänist-
vere külast Koonga Kooli. Samuti õpetajad Pärnust kooli 
tööle.

Samas lühendame maakonnaliini nr 47 varahommikust 
ringi nii, et enam ei alusta reisiga Oidremaa teelt, vaid 
Kallist, sest sõitjad selles vahemikus puuduvad (ilmselt on 
istunud ümber veerand tundi varasemale Lihula–Pärnu lii-
nile).

Muudatused bussiliini nr L25 Lihula–Haapsalu 
sõiduplaanis
Alates 12. novembrist väljub bussiliin nr L25 varahommi-
kul Lihulast Haapsallu senisest 20 min varem, s.o kell 05.10. 
Sõiduplaani muutmist taotlesid Plastone OÜ töötajad, kelle 
tööpäev algab Haapsalus kell 06.00.

Muudatused bussiliini nr L32 Virtsu–Lihula–
Risti sõiduplaanis
Alates 12. novembrist kehtib bussiliini nr L32 Virtsu–
Lihula–Risti uus sõiduplaan. Kõige olulisem muudatus uues 
sõiduplaanis on see, et õhtuti väljub buss Lihulast Virtsu 
senisest 10 min hiljem, s.o kell 17.55. Sellest tulenevalt 
muutub ka õhtune väljumisaeg Virtsust Lihulasse hilise-
maks, s.o kell 18.35. Muudatus on vajalik, et tagada lastele 
võimalus käia Massu Ratsaspordikoolis trennis.

Varahommikusel reisil Virtsust Lihulasse on korrigeeritud 
väljumisaegu vahepeatustes mõne minuti võrra, millega 
muudetakse liin kiiremaks. Muudatuse tulemusena on 
paremini tagatud ümberistumine Lihulast kell 06.55 väl-
juva Haapsalu bussi peale. Palume reisijatel olla esimestel 
päevadel bussipeatuses senisest 5 min varem.

Muudatused bussiliini nr 324 Pärnu–Lõpe– 
Lihula sõiduplaanis
Alates 19. novembrist kehtib bussiliinil nr 324 Pärnu–Lõpe–
Lihula uus sõiduplaan. 

Lihula suunalt Pärnu tööle käivate inimeste soovil, kelle 
tööpäev lõpeb õhtul kell 20.00, muudeti bussiliini nr 324 
Pärnu–Lõpe–Lihula õhtust väljumisaega 15 minutit hilise-
maks. 

Kuivõrd õhtul hilisema väljumise tõttu Pärnust vähenes 
bussijuhi öine puhkeaeg miinimumini,  tehti muudatus ka 
hommikuses väljumises. Lihulast väljub buss uue graafiku 
järgi kell 6.35.

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse uudised

www.peatus.ee – kogu info Eesti ühistranspordi kohta maal, õhus ja vees käepäraselt internetis.  
Bussijaama infotelefoni lühinumber 17018, mis vastab iga päev 6.30–20.30.

haselt ja oleksid vastavuses piiridega looduses. Samuti on 
tähtis, et katastrikaardil kajastuks tegelik looduslik seisund 
ehk et oleks õige teave selle kohta, kui suure osa maatükist 
katab õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa 
või muu maa.

Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii 
mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus kui ka infotehnoloo-
gilised võimalused. Nii võtabki Maa-amet maakatastris  
1. jaanuaril 2019 kasutusele oluliselt täpsemad alusandmed. 
Sama piiripunkti kohta erinevate maatükkide vormistami- 
sest ja mõõdistamisest kogutud andmed, mis võisid erineda 
lubatud vea piires, viiakse omavahel kokku. Samuti viiakse 
loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse aluskaardiga. 
Piiriandmete kokkuviimisega võivad muutuda piiripunkti 
koordinaadid ja sellest tulenevalt võib vähesel määral 
muutuda ka maatüki pindala maakatastris ja kinnistus-
raamatus. Oluline on rõhutada, et seejuures piir looduses 
ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise 
eesmärgil. Andmed muutuvad täpsemaks ja seega on piiri 
asukoht looduses ka üheselt määratletav.

Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe regist- 
ri põhine süsteem – õiguslikku tähendust omav omandi- 
andmete register ehk kinnistusraamat ja tehniline, 
maatüki andmeid pidav register ehk maakataster. Kinnis-
tusraamat saab andmed maatüki sihtotstarbe, asukoha ja 

pindala kohta maakatastri pidajalt ehk Maa-ametilt. Seega 
maakatastri andmete korrastamise tulemusel muutuvad 
täpsemaks ka maatüki andmed kinnistusraamatus.

Head maaomanikud, palun tutvuge oma maaüksuse pin-
dala ja kõlvikute andmetega Maa-ameti geoportaalis. And-
metes võib esineda ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest and-
mete ebatäpsustest anna palun teada Maa-ametile aadressil 
kataster@maaamet.ee või helista infotelefonil 675 0810.

Foto: Maa-amet
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K äesolev aasta on juubeliaasta. Ent lisaks Eesti Vaba-
riigi 100. aastapäevale tähistab juubelit ka Lihula 

Gümnaasium. Möödub 80 aastat keskhariduse andmise 
algusest.

Vabariigi Presidendi otsus nr 65 sätestas: “Avada Sihtasutise 
“Lihula Erakeskkooli” poolt ülalpeetav õigustega erareaalkool 
Lihulas nimetusega “Lihula Erareaalkool”, milles avada 
arvates 1. augustist 1938 üks I klass, arvates 1. augustist 
1939 üks II klass ja arvates 1. augustist 1940 üks III klass ja 
võtta tähendatud kooli õppejõudude palgad riigi kanda Õppe-
jõudude tasude seaduses ettenähtud ulatuses”.

Alla kirjutanud Vabariigi President K. Päts, peaminister  
K. Eenpalu ja haridusminister A. Jaakson.

Nii ongi möödunud kaheksa aastakümmet keskkooli algu- 
sest ja selle vältel lõpetanud 76 lendu.

Juubelite tähistamisega alustasime koolis juba aprillikuus, 
mil toimus vabariigi 100. aastapäevale ja keskhariduse 80. 
aastapäevale pühendatud direktori vastuvõtt kahes vanu-
seastmes: 1.–6. klassi õpilastele koolimajas ja 7.–12. klassi 
õpilastele Lihula Kultuurimajas. Mõlemad pidulikud vastu-
võtud sisaldasid lisaks kontserdile ja tordisöömisele direk-
toriga kätlemist. Nooremate peo lõpetas ühismängimine 
koos Pipiga (õp Ille Palusalu) ja vanem kooliaste sai kul- 
tuurimaja peeglisaalis tantsida endise õpilase Rivo Rehe ja 
praeguse kooliansambli Katrin & The Boys Band saatel.

Oktoobrikuus kutsuti kooli sünnipäeva pidulikule tähis-
tamisele endised koolijuhid, väärikad õpetajad, tänased 
õpetajad-töötajad, kuldmedaliga lõpetanud, valla haridus- 
asutuste juhid, vallavanem ja vallavolikogu esimees.

Kontsertosa oli üles seatud ajaloolist järjepidevust arvesta-
des – muusikalised etteasted vaheldusid meenutustega 80 
aasta pikkusest koolielust. Mälestusi lugesid ette õpeta-
jad-vilistlased. Nende aastate jooksul on paljutki, mida 
meenutada ja millele tänutundes tagasi vaadata.

Lihula Gümnaasiumi direktori kt Siret Kesküla lausus 
peokõnes: “Ühe kooli kõige suurem tagasiside ja tunnustus 
ongi see, kui ta näeb, et on koolist teele saatnud elus edu-
kalt hakkama saava inimese… Ma soovin, et meie riik ei 
suretaks elu maapiirkondades välja. Ja elu kandjaks maal 
ongi kool. Sellises asulas nagu Lihula, arvestades suuremate 
linnade ja gümnaasiumite kaugust, peab keskhariduse 
omandamise võimalus säilima. Meie noortel peab olema 
võimalus õppida kodulähedases gümnaasiumis.”

Õpilaste tervituse edastanud abiturient Liisa Raavel lisas: 
“Kooli traditsioonid on pikaajalised ja jätkuvad, avastame 
ja lisame küll uut, kuid ometi säilitame vanu tegemisi… Me 
oleme teel ja loodame, et meil ja meie järeltulijatel lastakse 
sellel sammuda veel pikki aastaid. Õpilaste nimel julgen 
lubada, et anname endast parima, et Lihula kooli tuntakse 
hea ja usaldusväärse koolina.”

Kool ongi tubli. Nii on järjepidevalt paranenud riigieksamite 
tulemused, järjest enam saavutatakse häid tulemusi olüm-
piaadidel, võistlustel, konkurssidel, suurem osa meie põhi-
koolilõpetajatest jääb edasi kodukooli. Üha enam tunneme 
kogukonna toetust.

Täname kõiki, kes kooli heale käekäigule kaasa aitavad.

Lihula Gümnaasium tähistab 80. aastapäeva
Heli Raavel 
Lihula Gümnaasiumi õppealajuhataja

Fotod: Eliise Lepp

O ktoobri eelviimasel päeval toimus Lääneranna 
vallas esimest korda noortepäev “Rutiinist välja”, 

mille eesmärk oli ühendada Lääneranna, Tõstamaa ja 
Audru noori, leida ühiseid puutepunkte, luua kontakte ja 
õppida mitteformaalsel meetodil ehk tulla rutiinist välja. 
Üritus jagunes kaheks: loenguteks ja töötubadeks.

Päeva alustasime juba kella üheksast Lihula Kultuurimajas, 
kuhu saabusid ootusärevil õpilased Lihula, Lõpe, Varbla, 
Kõmsi, Koonga, Tõstamaa ja Audru koolidest. Programmi 
avas vallavanem Mikk Pikkmets kõnega, kus soovis, et 
noortepäevast saaks traditsioon, mis ühendaks meie valda 
ning arendaks koostööd naaberkoolidega. Lisaks mainis 
ta rutiinist väljumise ja mitteformaalse õppetöö tähtsust. 

Peale avasõnu palusime lavale Maarja Tali, kes rääkis noor-
tele teraapiakoertest ning oma teekonnast Eesti Abi- ja  
Teraapiakoerte Ühinguni. Tal oli kaasas ka oma koer Susi, 
kes valmistas noortele palju rõõmu ja elevust.

Järgmisena astus lavale Laura Kiviselg, aktiivne noor, kes 
õpib hetkel Tartu Ülikoolis infoühiskonna ja sotsiaalse 
heaolu erialal. Laura jutustas noortele oma inspireeriva 
loo, sellest, kuidas koolis mittekäimine ei sega sinu aktiiv-
sust. Ta jagas oma kogemusi rahvusvahelistest projektidest, 
vabatahtlikust tööst ning kuidas ta suutis kõige selle kõr-
valt lõpetada ka gümnaasiumi.

Loengute programmi lõpetas Endla teatri näitleja Sander 
Rebane, kes naerutas noori huvitavate seikadega enda 

Lääneranna vallas toimus noortepäev “Rutiinist välja” 
Karmen Pikkmets 
Lääneranna Noortevolikogu
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Detsember

1.12 kell 11.00 Vatla mõisas jõululaat ja -kohvik. 
Esineb Selja lauluseltsing, toimub jõululoos, avatud Ulvi 
Põhako šokolaadipaberite näitus. Kauplemissoovist 
anda teada triiinest@gmail.com või 520 0420

2.12 kell 13.30 EELK Varbla Püha Urbanuse kirikus 
jumalateenistus 

2.12 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
esimese advendi armulauaga jumalateenistus

2.12 kell 15.00 Varbla rahvamaja väikeses saalis kont-
sert. Jõulutunde loob 1. advendil imeliselt andekas 
Helin-Mari Arder, kitarril saadab Teet Raik. Pilet 8 €

2.12 kell 16.00 esimese advendi tähistamine Lihula 
kesklinna kuuse juures. Esineb naiskoor Leelo

4.12 kell 15.30 Varbla rahvamajas jõuluehete valmista-
mise töötuba 7.–26. aastastele noortele ja nende vane-
matele

6.12 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Vana Baskini 
Teater etendusega “Kas hakkame seksima?”. Vaimuka 

dialoogiga veidi estraadilik näidend peegeldab lustlikult 
meeste ja naiste erinevaid ootusi ja lootusi empaatiale, 
armastusele ja seksile. Piletid hinnaga 14/16 € saadaval 
Piletilevis ja kohapeal

7.12 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Erik Mikkuse 
soolokontsert, klaveril Irén Sieberk

7.12 kell 19.30 Virtsu kooli spordisaalis Pärnumaa 
võrkpalli meistrivõistluste VI voor. Lääneranna vs. VK 
Tahkuranna/Häädemeeste

8.12 kell 10.00 Kõmsi Rahvamajas Massu Sõprade  
Korvpalliturniir

8.12 kell 11.00 Varbla rahvamajas jõululaat. Avatud 
näitus “Vanad jõulu- ja näärikaardid”, meeleoluks mit-
mekülgne kultuuriprogramm. Kauplemissoovist anda 
teada anneli.lobjakas@laaneranna.ee või 528 2621

9.12 kell 11.00 Oidrema külakeskuses päkapikuhom-
mik lastele. Kavas muinasjuttude vestmine ja meister-
damine

9.12 kell 14.00 Mihkli Miikaeli kirikus armulauaga 
jumalateenistus

Lääneranna valla kultuurikava

elust, lahkas näitleja ametit ning jagas oma kogemusi õpi-
lasfirmadega.

Noortepäeva teine osa sisaldas kaheksat töötuba, millest 
viis said noored ise valida, et igaüks leiaks endale midagi. 
Töötube oli väga erinevatel teemadel: aktiivne osalus, 
zooloogia, virtuaalreaalsus, karate, muusika, politsei, näit- 
lemine ja rahvusvahelised võimalused. Kõikide töötubade 
sisu oli suunatud noortele, et tutvustada nende võimalusi 
ning samuti muuta koolipäev teistsuguseks. Näiteks politsei 
töötoas arutasid noored ühes noorsoopolitseinikega viiel 
erineval teemal, millega puutume kokku igapäevaselt ka 
meie. Rahvusvaheliste võimaluste töötoas tutvustas MTÜ 
Continuous Action noortele noortevahetuste ja vabataht-
likku programmi, kuhu noortel on võimalik kandideerida.

Lisaks arutleti tänapäeva ühel kõnekaimal teemal – noorte 
osalus kõikides valdkondades. Eesti Noorteühenduste Liit 
selgitas, mis on aktiivne osalus ja millised on noorte võima-
lused selles.

Kaheks populaarsemaks töötoaks olid näitlemine, mida viis 
läbi tuntud näitleja Andrus Vaarik, ja virtuaalreaalsus, kus 
noored said katsetada oma piire visuaalse projektsiooni 
tunde abil ja olla arvuti loodud simulatsiooni või mängu 
reaalne osa.

Enne päeva lõppu toimus maailmakohvik, kus laudkon-
dade teemadeks olid “Mina kui keskkonnakahjur”, “Kuidas 
alkohol mõjutab meid”, “Transport”, “Vaba aja sisustamine” 
ja “Tulevik minu kodukohas”. Kõik grupid tõstatasid prob-
leemi ja leidsid lahendusi, mida saab kasutada Lääneranna 
Noortevolikogu lähteteabena.

Lääneranna valla esimese noortepäeva võime lugeda 
kordaläinuks, sest siiani oleme saanud kõigilt osalejatelt 
positiivset ja edasiviivat tagasisidet, mis näitab noortepäeva 
vajalikkust ning annab motivatsiooni jätkata.

Lääneranna Noortevolikogu soovib tänada Annika Urbelit, 
Lihula Kultuurimaja, Lihula Gümnaasiumit, Marek Silda, 
Lihula noortemaja, Jana Viljakut, Kevin Reidar Bachausi, 
kõiki töötubade ja loengute läbiviijaid ning ettevõtteid, kes 
meie ürituse toimumisele kaasa aitasid.

Noortepäeva korraldajaks oli Lääneranna Noortevolikogu 
koostöös Lääneranna Vallavalitsusega. Üritust rahastati 
Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tõrjutusriskis noorte 
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” 
vahenditest ning Eesti Noorteühenduste Liidu noorte 
osaluse arendustoetusest.

KULTUUR

Fotod: Jana Viljak
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Kultuurikavas võib toimuda muudatusi.  

Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

9.12 kell 16.00 Vatla rahvamajas advendikontsert. 
Esineb Vatla naisansambel, tervitussõnadega astub üles 
Meelis Malk

9.12 kell 17.30–19.30 Pikavere Kultuurikojas kont-
sert “Pikavere jõulumeloodia”. Peaesineja armastatud 
laulja Pearu Paulus koos akustilise bändiga. Lisaks 
Pearule astuvad üles muusikamaailma noor ja tõusev 
täht Steven Ilves (Noortebänd 2018 finalist) ja kohalik 
andekas neiu Carol Annuk. Väikese etteaste teevad ka 
majaperemehe tütred Kiara ja Ronja Kappak. Avatud 
on kohvik ja käsitöölaat (arveldamine sularahas). Pilet 
eelmüügist 12 €, kohapeal 17 €, eelkooliealistele lastele 
pilet 5 €

11.12 kell 13.00 Varbla rahvamajas eakate jõulupidu. 
Esinevad Varbla rahvamaja eakate ansamblid, külas 
Voldemar Kuslap. Peole registreerimine 3. detsembrini 
telefonil 528 2621. Buss väljub kell 11.45 Mõtsu poe juu- 
rest, kell 12.10 Paatsalu vana poe juurest ning kell 12.40 
Vaistest. Osalustasu 3 €

12.12 kell 17.00 Lihula Kultuurimajas Lääneranna 
valla eakate jõulupidu. Kontserdiga esineb Heidy 
Tamme

15.12 kell 11.00 Kirbla rahvamajas heategevuslik jõu-
luturg. Avatud jõulukohvik, toimub õnneloos. Jõulu-
turule on oodatud kõik, mis sobib hästi peolauale või 
jõuluvana kingikotti. Jooksvat infot leiad Kirbla küla-
seltsi Facebooki-lehelt www.facebook.com/kirblakyla/

15.12 kell 12.00 Kõmsi rahvamajas eakate jõulupidu. 
Esinevad segarahvatantsurühm Kirivöö, ansambel 
Vanad Sõbrad ja üllatuskülaline. Peole registreerimine 
ja bussigraafik komsirm@laaneranna.ee, 525 3236 või 
477 2741. Osalustasu 2 €. Buss väljub peopaika Vatla 
kooli peatuses kell 10.30, Karusel 10.40, Virtsu Konsumi 
juures kell 11.00, Mutionu juures kell 11.05, Hanilas 
11.10, Lihula bussipeatusest 11.30, Tuudilt 11.37. Mõi-
saküla marsruudilt soovijatel palume tellida transport 
Lääneranna valla sotsiaaltöö peaspetsialist Ireen Kang-
rolt 5307 8166.

16.12 kell 10.00 Kõmsi rahvamajas jõululaat. Info ja 
kohtade broneerimine 525 3236 või komsirm@laane- 
ranna.ee

16.12 kell 13.30 EELK Varbla Püha Urbanuse kirikus 
jumalateenistus

16.12 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
kolmanda advendi armulauata jumalateenistus

16.12 kell 16.00 Lihula kultuurimajas kontsert “Jõulu 
ootel”. Esinevad tütarlastekoor Reede, algkooli laulu-
lapsed ja Lihula Gümnaasiumi ansambel

18.12 kell 11.00 Kõmsi rahvamajas Lasteteater Trumm 
jõuluetendusega “Lugu sinisest siilist”. Lõbus ja hoogne 
etendus kestab u 35 minutit, misjärel tuleb külla jõulu-
vana. Etendust vaatama on oodatud kõik koolide, laste-
aedade ja kodused lapsed.

22.12 kell 13.00 Oidrema külakeskuses raamatu “Meie 
Oidrema” esitlus ja Oidrema muuseum-galerii avamine

22.12 kell 17.30 Paadrema kirikus Kidise jõulumuusika. 
Peaesineja Chalice. Piletid eelmüügist aadressil  
http://bit.ly/CHALICEKidisel 10 €, kohapeal 15 €

22.12 kell 20.00 Vatla rahvamajas jõulupidu. Esineb 
Celavy, tantsumuusikat teeb ansambel Dolores.  
Pilet 6 €

23.12 kell 14.00 Mihkli Miikaeli kirikus armulauaga 
jumalateenistus

24.12 kell 14.00 Pikavere vennastekoguduse palvema-
jas jõuluõhtu jumalateenistus

24.14 kell 15.00 EELK Varbla Püha Urbanuse kirikus 
jõuluõhtu jumalateenistus

24.12 kell 16.00 Mihkli Miikaeli kirikus jõuluõhtu  
jumalateenistus

24.12 kell 17.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
jõuluõhtu jumalateenistus

24.12 kell 18.00 EELK Lihula Eliisabeti kirikus jõu-
luõhtu jumalateenistus

25.12 kell 11.00 EELK Lihula Eliisabeti kirikus esimese 
jõulupüha armulauaga jumalateenistus 

25.12 kell 12.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
esimese jõulupüha teenistus

28.12 kell 21.00 Varbla rahvamajas aastalõpupidu. 
Esineb ansambel Tänatehtu, parimaid tantsuhitte 
mängib DJ Cozzo. Laudade reserveerimine ja piletite 
eelmüük rahvamajas 13.–19. detsembri tööpäevadel kell 
10–15. Pilet eelmüügis 10 €, kohapeal 12 €

29.12 kell 20.00 Kõmsi rahvamajas aastalõpupidu. Esi-
nevad ansamblid Violina ja Vana Kallim, plaate keerutab 
DJ Cozzo. Kohal Kelmar Catering. Piletid hinnaga 12 €  
müügil Kõmsi rahvamajas tööpäeviti kell 9.00–16.00. 
Kohapeal hind 15 € 

29.12 kell 20.00 Lõpe klubis tantsuõhtu. Elavat 
muusikat mängivad Valvo Valgur ja ansambel Metsik 
Lääs. Pilet 8 €

30.12 kell 11.00 EELK Lihula Eliisabeti kirikus vana-
aasta armulauaga jumalateenistus 

Jaanuar 

6.01 kell 11.00 EELK Lihula Eliisabeti kirikus kolme-
kuningapäeva armulauaga jumalateenistus

6.01 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
kolmekuningapäeva jumalateenistus

6.01 kell 19.00 Lihula kultuurimajas uusaastakontsert. 
Esinevad Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen. Pilet 6 €

27.01 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi. Ettekan-
dega “Läänemaa muinasaja mõistatused” esineb Mati 
Mandel 
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V aldade ühinemisega olid meil kõigil omad hirmud 
suure Pärnumaa ees, aga tänaseks oleme õnnelikud, 

sest tõestasime, et saame hakkama. Kas ma olen hingelt 
läänlane või pärnakas? Pole vahet – ühine kultuuriruum 
ühendab meid! 

Pärnumaa on meid hästi vastu võtnud ja arvestab meiega –  
Lääneranna valda on kaasatud maakonna arendamisse 
ja meist on saanud Pärnumaa Omavalitsuste Liidus võrd-
väärne partner. Meie lapsed nopivad esikohti ka Pärnu-
maa spordivõistlustelt ja aineolümpiaadidelt, analoog-
selt Läänemaa omadega, rahvatantsijad esinesid suvel nii 
Pärnus toimunud vabaõhulavastuses “Saja-aastane öö” kui 
ka Läänemaa tantsupeol.

Valdade ühinemisega saime endale viis kultuurimaja, 
millest neli on ehitatud 70–80ndatel majandite keskusteks. 
Ajapikku, majandite likvideerimisega, võeti need kasu-
tusse kultuuri- ja kogukondlike sündmuste tähistamiseks, 
neis asuvad raamatukogud, noortetoad, jõu- ja spordisaalid. 
Hooned on amortiseerunud ja vajaksid renoveerimist –  
ka meie, kultuuritöötajad, sooviksime nullenergiamaju, 
mille ülalpidamiskulud oleksid olematud ja seeläbi jätkuks 
rohkem raha sisulise töö jaoks. 

Pärandusega on aga ikka nii, et sa kas saad rikkaks või võtab 
kukalt kratsima, et mis sa sellega siis lõpuks peale hakkad.

Mina küll loodan, et ükskord saab riik aru, et maale elama 
tullakse siis, kui seal on midagi teha. Tööd, tsirkust ja... 
ainult vaikus ja rahu ei toida kõhtu ega vaimu. Riik ehitab 
suurlinnadesse kontsertmaju, teatreid, muuseume, riigi- 
gümnaasiume jmt. Kohalik omavalitsus peab ise hakkama 
saama. 

Vallavalitsuse ja EAS-i toel oleme aasta jooksul mitmes 
majas suutnud hädapärasemad tööd ära teha. Nii sai Kõmsi 
rahvamaja uued lava- ja akustikakardinad, Lõpe klubi uue 
põranda, Varbla rahvamajas uuendati elektrisüsteem ning 
vahetati vana õlikatel uue pelletikatla vastu, ikka selleks, 
et vähendada kulusid. Lihula Kultuurikeskuses käib praegu 
EAS-i projektist saadud toetuse eest avatäidete vahetus.

Seda kõike on tehtud ühe aastaga, mida pole üldse vähe. 
Loodan väga, et selline tegevus jätkub ka järgmistel aasta-
tel. Loodan samuti, et riik tuleb appi ning hakkab toetama 
maakultuurimajade ja koolimajade renoveerimist oma 
eelarvest. Kreeka toetamise asemel võiks toetada elu 
maal!

Uus algus ja uus hingamine

A lates 15. oktoobrist ehivad Kõmsi rahvamaja saali 
uued Inglismaal toodetud ja tänapäeva tuleohutus-

nõuetele vastavuse sertifikaati omavast kangast valmis- 
tatud lava- ja akustikakardinad, mille soetushind oli u 
27 000 eurot.

Kõmsi rahvamaja juhataja Lea Mäeorg selgitab, et vanad 
kardinad olid pleekinud ja katkised, siinid ja mehhanismid, 
millele need olid kinnitatud, olid kohati amortiseerunud 
või vajasid remonti. “Lootsin, et see töö võetakse lähi- 
ajal ette, sest see oli Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla 
ühinemislepingu üks lubadustest.”

Aprillis kuulutas Lääneranna Vallavalitsus välja hanke 
Kõmsi rahvamaja lava- ja külgkardinate hankimiseks ja 
paigaldamiseks, mille eeldatav maksumus oli 25 000 €. 
Tänu oodatust väiksemale maksumusele (20 000 €) kor-
raldati teine hange lava täiendavate tekstiilmaterjalide 
ja nende paigaldamiseks vajaminevate vahendite soeta-
miseks ja paigaldamiseks. “Sisuliselt võib öelda, et esimese 
hankega soetasime need kardinad, mida näeb meie maja 
külastaja, kuid välja vahetamist vajasid ka need tekstiilid, 
mis muidu jäävad eesriide taha. Koostöös Lääneranna Val-
lavalitsusega otsustasime, et kuivõrd planeeritud eelarvest 
jäi osa raha üle, siis võiksime vahetada välja kõik tekstiilid,” 
selgitas Lea Mäeorg.

Kahe hanke tulemusel demonteeriti amortiseerunud, kor-
rastati kõlbulikud ning paigaldati uued kardinate ja pimen-
duskangaste stanged ja jooksuteed. Telliti kaks komplekti 
pimendus- ja neli komplekti akustikakardinaid, üks komp- 
lekt lava arlekiini, eesriie (2 poolt), viis paari kulisse, softid 
ja horisont. Kõik kangad on tellitud ja valmistatud Inglis-
maal ning omavad tänapäeva tuleohutusnõuetele vastavat 
sertifikaati.

Rahvamaja saali eripära silmas pidades sai uudse lahenduse 
pimenduskangaste paigutus – nüüdsest on võimalik pimen-
dada saali täies suuruses. “Varem toimis see külgmiste 
akustikakardinate kokkutõmbamisel,” nentis Lea Mäeorg 
ning lisas, et kuivõrd saalis toimub palju sporditegevust, 
siis külgmiste kardinate kinni-lahti kerimine ja kaaluliselt 
kergemaks muutumine teeb oluliselt lihtsamaks ka nende 
igapäevatööd. “Eriliselt rõõmu pakub lava lahendus, kus 
nüüdsest saame valida mustade ja hallide kangaste vahel. 
Nii aksid, softid kui ka lava horisont on vahetatavad vas-
tavalt esinejate soovidele ja sündmuste eripärale,” rõõmus-
tas kultuurimaja juhataja ning avaldas tänusõnu kõikidele 
protsessi asjaosalistele, sealhulgas teostajale DDS Estonia 
OÜ-le.

Kõmsi rahvamaja saali ehivad uued lava- ja  
akustikakardinad

Fotod: Mariann Peksar
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Kultuurisündmusterikas aasta 
Kuidas saaksime omavahel tuttavaks ja ühtseks pereks? 
Ikka ainult läbi ühise kultuuriruumi!

Selleks, et see tekiks, ongi vaja korraldada ühiseid koosvii-
bimisi, käija ja olla, saada tuttavaks, tunda sõbra õlga, mitte 
viriseda, vaid tegutseda. Me peame arvestama, et meil on 
suur vald ja rahvast rohkem, selleks peame mõtlema ja 
tegutsema suurelt.

Lisaks valla kultuuri- ja haridusasutustele ja nende tööta-
jatele on väga palju ärksaid inimesi ja organisatsioone, kes 
oma tegevusega meie valla kultuurielu elavdavad ning siia 
mitmekesisust toovad. Olgu siinkohal üles loetletud lõp-
peva aasta suurimad sündmused ja tegevused, mis Lääne- 
ranna vallas aset leidnud. 

Lääneranna valla moodustumise järel sai esimeseks 
ühissündmuseks valla eakate jõulupidu Lihulas, kus esine-
sid Reet Linna, Boris Lehtlaan ja Are Jaama. Peolised tulid 
igast valla nurgast, osadel oli lausa sugulaste kokkutulek. 
Kohvi ja koogi kõrvale vesteti mõnusalt juttu ning sobitati 
tutvust. Ka käesoleval aastal, 12. detsembril toimub ühine 
eakate jõulupidu Lihulas. Seekord esineb Heidy Tamme.

Veebruaris tähistasime Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtuga. Meile 
üllatuseks tuli kohale uskumatult palju rahvast – seekord 
jäime isegi pisut hätta rahva teenindamisega, aga vigadest 
õpitakse ja järgmine kord oleme targemad, palkame lisatöö-
jõudu ja kutsume appi vabatahtlikud.

Mais toimus Lihula Kultuurimajas kogu Lääneranna valla 
lasteloomingu näitus, millest võtsid osa kõik meie üldha-
ridus- ja huvikoolid, lasteaiad ja huviringid. Emadepäeval 
toimus esimene hõbelusikapidu vallas sündinud beebidele 
ja nende lähedastele. Lastekaitsepäeval lustisid valla lapsed 
Lihula kõlakojas toimunud mudilaste laulu- ja tantsupäeval. 

2. juunil toimus samuti Lihula kõlakojas Lääneranna valla 
ühispidu, millest võttis osa märkimisväärne hulk meie 
valla taidluskollektiividest: koorid, ansamblid, rahva- ja 
seltskonnatantsijad ning pillimehed. Teame, et kõik kollek-
tiivid ei saanud erinevatel põhjustel seekord osaleda, kuid 
nad on väga oodatud uuel aastal, kui 9. juunil toimub juba 
teine “Oma pidu”, mida tähistame laulupeotule tulekuga.

Suuri kultuurisündmusi toimus tänavu suvel veelgi: 
merepidu Varblas, siiani rahvarohkeim Mihkli laat, 
rahvusvaheline klassikalise muusika festival Lihula 
Muusikapäevad, “Nädalalõpp Varblas”, Lihula kohvi-
kutepäev, Paadrema 27. kodukandipäev, kontserdisari 
“Puhkpillisuvi”, Lihula kultuuri- ja spordipäevad, Lihula 
Lillkirja Festival ja palju muud.

Septembris toimus rahvusvaheline Matsalu Loodusfilmide 
Festival (MAFF). Sel aastal oli kahel päeval lastepäev, kus 
näidati filme tasuta ja lapsed toodi bussidega kohale valla 
igast koolist. Kokku külastas festivali ligi 5000 inimest, 
menukaim oli Joosep Matjuse dokumentaalfilmi maailma- 
esilinastus, mida vaatas kokku 600 külastajat.

Matsalu Rahvusvaheline Loodusfilmide Festival oli, on ja 
jääb Lääneranna valla, Pärnu maakonna ja Eesti Vabariigi 

oluliseks sündmuseks, mis toob rahvast kokku nii meilt 
kui ka üle maailma. 

Me oleme väga uhked, et meil on selline suurepärane 
sündmus, mis järgmisel aastal tähistab 17. aastapäeva. Sel-
lise kõlapinnaga festivali ei ole paljudes suurvaldades ega 
-linnades. MAFF on meie kaubamärk, mistõttu valmistab 
nördimust Lääneranna Vallavolikogu liikme Rait Maruste 
arvamus, tsiteerin “Kuid siiski ei ole see (MAFF – toim.) 
sündmus, mis oleks ülevallaline, igast nurgast rahvast 
kokku toov.”

Sügis ei olnud sugugi kultuurisündmustevaesem: eakad 
said kokku Varblas, toimusid loengud, töötoad ja kont-
sert, Lääneranna valla pedagoogidega tähistasime õpeta-
jatepäeva, Lihula Tarbijate Ühistu tähistas juubelit – 110. 
tegevusaastat, kuhu olid kutsutud kõik meie valla elanikud. 
16. oktoobril tähistasime valla esimest aastapäeva ning 
esitlesime uut sümboolikat. Lääneranna kodanikuühen-
dused said kokku Kõmsi rahvamajas peetud koosolekul, kus 
valla ametnikud tutvustasid kodanikeühenduste toetamise 
korda ja taotluste esitamise reegleid. 

Tublid on olnud ka meie noored, kes valdade ühinemisel 
alustasid kohe koostööd – külastati koole, toimus playback 
ehk jäljendusvaadend, võõrkeeltepäev, noortediskod ja 
osaluskohvik. Suvel toimusid kahes vahetuses õpilasma-
levad. Oktoobris noortepäev “Rutiinist välja”, millest võttis 
osa koguni 130 noort.

Kõik eelpoolmainitud on pelgalt osa kultuurisündmustest, 
mis meie vallas toimusid, selle elanikele ja külalistele suu-
natud olid. Lisaks on toimunud lugematu hulk spordivõist-
lusi. Igas rahvamajas toimuvad veel taidlus- ja spordiringid, 
laste- ja noorte töötoad, kinod, teatrid, kontserdid ja muud 
perekondlikud sündmused.

Meie valla kultuuriasutused vahetavad omavahel kuulu-
tusi ning on aktiivsed sotsiaalmeedias. Ilmet hakkab võtma 
ka meie ühine veebileht kultuur.laaneranna.ee, lisaks 
kasutame ühiskalendrina veebilehte www.kultuurikava.ee.  
Lääneranna valla elanikud on oodatud igale sündmusele, 
seetõttu palume jälgida reklaami.

Täname kõiki, kes on meie tööd hinnanud, meid aidanud ja 
leidnud tee meie majadesse. Iga uus algatus on teretulnud. 
Tulge ja tehke, me aitame ja küll ka vald tuleb appi.

Lõpetuseks soovin öelda, et kui valimisliit on lubanud 
korraldada kantrifestivali, siis mina siin takistusi ei näe. 
Kindlasti mahute te veel kultuurikalendrisse ja usun, et 
registreeritud fraktsioonina saate vallavalitsusele esitada 
toetuse taotluse. Siiski, oma valimislubadusi peate te ikka 
ise täitma.

Mingem ikka päikesele vastu, siis jääb sära silmadesse!

Kõikide kultuurikorraldajate nimel tegusat uut aastat soo- 
vides,

Tiina Lobja, Lihula Kultuurikeskuse juhataja

Fotod vasakult: Joosep Matjuse dokumentaalfilmi esilinastus MAFFil (Olev Mih-
kelmaa), Lihula Kohvikutepäeva kohviku "Valge liilia" toimkond (Kristina Kukk), 

vabaõhukontsertide sarja Puhkpillisuvi 2018 esimene kontsert (Ain Saare)



12 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 1   /  N O V E M B E R  2 0 1 8

Maaeluminister tunnustas Aleksei Lotmani teenetemärgiga

M aaeluminister Tarmo Tamm andis 2. novembril 
Maaeluministeeriumi 100. aastapäevale pühen-

danud üritusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele 
üle ministeeriumi 62 hõbedast ja 12 kuldset teenetemärki. 
Hõbedase teenetemärgi pälvis teiste seas ka Eestimaa Loo-
duse Fondi mereprogrammi juht, põllumajandus- ja kesk- 
konnaekspert, Lääneranna valla elanik Aleksei Lotman.

“Toetudes oma väärikale minevikule, tuleb meil täna vaa-
data eeskätt tulevikku. Milliseks kujuneb meie tulevik, on 
alles lahtine; see on meie endi teha,” ütles maaeluminister 
Tarmo Tamm. “Usun, et meie kõigi südames on armastus 
Eesti ning oma rahvast toitva Eesti põllumajanduse vastu. 
Kõrge kvaliteediga, puhas ja maitsev Eesti toit on suur 
rikkus! Aitäh teile, head põllumehed, toidutootjad ning 
maaelu edendajad, kes te aitate seda rikkust meie lauale 
tuua!”

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes  
kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk 
antakse silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, 
toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. 
Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest 
põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse 
edendamisel.

Aleksei Lotman (snd 6. mail 1960)
Aleksei Lotman on lõpetanud Tartu 2. Keskkooli ja 1985. 
aastal Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia erialal. Ta on tööta-
nud Tartu Loodusmaja õpetajana, Tartu Keskkonnateenis-
tuse õhukaitse inspektorina, Matsalu looduskaitseala tea-
dusdirektorina, Natura 2000 pilootprojekti juhina.

Ta on ka Kaitseliidu Lääne maleva (tegev)liige, Eesti Rohe-
lise Liikumise ja Tuudi Jahiseltsi liige ning Eesti Hobuse 
Kaitse Ühingu asutajaliige.

Ta valiti 26. jaanuaril 2010 Euroopa Nõukogu Parlamen-
taarse Assamblee (ENPA) keskkonna-, põllumajandus- ja 
regionaalasjade komitee esimeheks, kus ta töötas kuni  XI 
Riigikogu koosseisu lõpuni.

Lotman on pälvinud Riigivapi V klassi teenetemärgi (2006), 
Kaitseliidu Valgeristi III klassi teenetemärgi (1998) ja  
II klassi teenetemedali (2004).

Koos abikaasa Kaja Lotmaniga pälvis ta 2003. aastal Maa-
ilma Looduse Fondi (WWF) väljaantava Elisabeth Jidhe 
nimelise looduskaitseauhinna.

Lotman oli XI Riigikogu koosseisu maaelu komisjoni 
aseesimees ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige, samuti 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegat-
siooni, Eesti-India parlamendirühma, Eesti-Mongoolia par-
lamendirühma, Eesti-Venemaa parlamendirühma, Tiibeti 
toetusrühma, Saarte ühenduse ja Tuumarelvavaba maa-
ilma toetusrühma liige.

Alates 2011. kevadest töötab ta Eestimaa Looduse Fondis 
merekeskkonna kaitse eksperdina.

Aleksei Lotman on maaeluministrile nõuandva kalandus-
nõukogu aktiivne liige. Samuti on ta aastakümneid kuu-
lunud ministeeriumi erinevate arenduskavade koostamise 
töörühmadesse.

Suure panuse on andnud Lotman dokumendi “Põlluma-
janduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030” 
kõigisse meetmetesse.

ELU

Foto: Terje Atonen. Aleksei on pildil keskel

O lgugi, et sügise saabumisega on meeled rohkem 
leppimas lahkumiste ja ilu kadumisega, tuleb 

mõne lahkumisega leppimine raskemini.

TPI ehitusinseneri haridusega Tallinna 
tüdruk, Epp Kärvet saabus Läänemaale 

1981. aasta kevadel, tulles koos abikaasa 
Andrusega Matsalu Riikliku Loodus-
kaitseala Haeska mõisa komandandiks 
ja muuseumigiidiks. 1985. aastal leidis 
pere omale kodu Matsalu lõunakaldal, 
Ullaste küla Põlde talus.

Kolme lapse kõrvalt ning sageli ka perega 
koos jagus Epul aega ja tahtmist mitme-

külgseks loometegevuseks ning aktiivseks 
ühiskondlikuks eluks. Ei oskagi hinnata, kas viis 

õnn kokku inimestega, kes oskasid hinnata ta loovust ja 
ettevõtlikkust, või oli siin rohkem tegu Epu veenmisvõi-
mega, aga ikka leidis ta oma tegemistele toetust nii kogu-
konnalt kui ka ametiasutustelt. Kindlasti äratas usaldust 

Epu omakasupüüdmatus, hea maitse ja värvitaju, teda 
inspireerisid Läänemaa värvid ja mustrid, huvitasid kohali-
kud tavad ja oskused.

1986. aastal aitas Epp koos õde Ann Polma, Hele Differti, 
Liina Rõngase, Riina Rumvolti ja Vivian Märkiga kujun-
dada ja sisustada Lihula lillekaupluse ning selle juurde stuu- 
dio, kus katsetati siiditrüki, batika ja tekstiilivärvidega.

Järgmisel aastal taaselustas sama seltskond näärikroo- 
nide valmistamine ja neid kutsuti korraldama Läänemaa 
näärikroonide näitust Tallinnas Draakoni Galeriis.

1988. aastal oli Epp kohaliku Muinsuskaitseseltsi 
asutajate hulgas, millest kujunes edasi Eesti iseseis-
vuse eest seismine Kodanike Komiteede, ERSP ja 
Isamaa ridades. Samal ajal kasvas ka üldine usk maaelu 
võimalikkusse ja õnnestus taasavada Metsküla Alg-
kool, mille värvirõõmus ja maitsekas sisekujundus oli 
Epu idee ning mis kogukonna abiga üheskoos teostati. 

In memoriam Epp Kärvet 17. VI 1958 – 10. X 2018
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Lääneranna õpilasi ja õpetajad tunnustati käsitöökonkursil
2017. aasta novembris tegid ajakiri Käsitöö ning Eesti 
Käsitööõpetajate Selts “Aita” üleskutse võtta osa Eesti 100. 
aastapäevale pühendatud erinumbri loomisest.

Õpetajad ja õpilased üle Eesti said panustada oma tööde ja 
tegemistega ajakirja valmimisse. Ajakiri pandi kokku põne-
vamatest töödest, mida käsitöötundides valmistatakse, 
ning ajakirja jõudsid ka kahe Lääneranna valla kooli õpi-
lase tööd.

Näitusel “100 loometööd koolidest”, mis oli avatud Eesti 
Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis 24. oktoobrist – 12. 
novembrini sai näha töid, mida ajakirjas avaldati. Sinna 
jõudsid Lihula Gümnaasiumi õpilase Kristel Oosimi Lihula 
motiiviga käsitöökott (juhendaja käsitööõpetaja Eda Aavik) 
ning Varbla Kooli õpilase Marie-Eliise Sutti vilditud vöö 
(juhendaja Urve Selberg).

Fotod: erakogu

1991. aastal moodustati Haapsalu Teenindus-tootmiskombi- 
naadi Lihula filiaalist AS Ryy, kus Epp töötas kunstnikuna, 
kujundades peamiselt rahvuslike tikanditega kaunistatud 
või mustrilisi kampsuneid, džempreid ja mantleid, kleite, 
pleede ja mütse. Vajadus põhjalikumalt tundma õppida 
pärandtehnoloogiaid ning soov kasutada ja propageerida 
rohkem rahvakunsti, tingis samal aastal ka AS Ryy poolt 
Lihula Käsitöökooli avamise. Õppijate huvi oli suur ning 
teadmisi ja oskusi tulid sinna jagama oma ala parimad meist- 
rid. Kooli lõpetas paarkümmend huvilist, kuid tollastes 
majanduslikes oludes ei suudetud õpilastele statsionaarses 
õppes pakkuda tasuta käsitööharidust pikemalt kui ühe 
õppeaasta. Kuigi AS Ryy toodangut turustati toona vist 
rohkem messidel ja piiri taga, võeti see ka kohapeal ruttu 
omaks ning üksikuid esemeid võib veel tänagi tänavapildis 
kohata.

Viimased paarkümmend aastat tellis Pärnu Antropoloogia- 
filmide festival oma auhinnavaiba Epult. Lisaks Läänemaa 
vaipade ainetel kujundatud ja kootud patselapilistele ja 
põimvaipadele aitas ta värve valida ja mustreid kujundada 
ka teistel vaibakudujatel.

Osaledes sajandivahetusel rahvusvahelises Väinamere 
projektis, kus kohalikud ettevõtjad ja käsitöölised käisid 
Rootsis kogemusi omandamas, sai Epp sealt innustust 2001. 
aastal Lõuna-Läänemaa Käsitööühingu asutamiseks, mille 
peamiseks ülesandeks oli käsitöölistele turundusvõima- 
luste loomine ning kohaliku pärandi ja loome tutvustamine 
Lihula Käsitöötoas.

Sajandivahetusel sündis ka Epp Kärveti algatusest tradit- 
sioon valgustada uusaastaööl küünlatuledega Salevere 
Salumäel matkarada ja Silmaallikas ning luua mäejalamile 
valguskujund.  

Epp töötas ka maamõõtja, maanõuniku ja kunstiõpetajana; 
valmistas müügiks keraamilisi esemeid ja ehteid, kogus 
vanu mustreid ja uuris tehnikaid ning pälvis 2013. aastal 
Läänemaa kultuuritegija aunimetuse.

Üheks viimaseks ettevõtmiseks jäi sel aastal SA KIK-i 
rahastatud Matsalu rahvuspargi kultuuripärandi 
õppepäevadel patselapilise teki kudumisprotsessi ja augusti 
keskel Lihula Muuseumis patselapilise teki näituse korral-
damine.

Teades tema haigusest, hämmastas Epu loomejõud ja tegut-
semistahe kuni päris viimaste päevadeni. Ikka oli ta hea-
tujuline ja särav ning sellisena jääb ta meie mälestustesse. 
Lääneranna vald, Matsalu rahvuspark ja kohalik kogukond 
on kaotanud sel sügisel ühe pärandihoidja ja -looja, pere-
kond abikaasa, ema ja vanaema. Kuid niikaua, kui jääjatel 
püsib soov enese ümber ilu luua ja säilitada ning elab usk 
kogukondade koostöös saavutatud väärtuste kestmisesse, 
seni võime kõik tunda end rikkamana just selle miski poo- 
lest, mis piirkonna uutele tulijatele elamisväärseks muu-
daks. Tänu Epule on meie kodukant kaunim ja rikkam ning 
veel püsib sügise kaduvuses lootus uue kevade tärkamisest.

Aitäh, Epp!

Sõbrad ja kaasteelised
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Spordiuudised

Discgolf
18. oktoobril toimusid Pärnu Jõekääru discgolf’i-pargis Pär-
numaa koolinoorte sügisvõistlused discgolf’is, kus osales 73 
koolinoort, nende seas ka viis Varbla kooli õpilast. Andre-
Rene Jõemaa saavutas põhikooli poiste arvestuses III koha. 
Lisaks temale võistlesid veel Estin Müür, Ketlin Roosi, 
Gregor Meriorg ja Aaron Laius.

Maadlus
26.–27. oktoobril toimusid Tšehhis kreeka-rooma maad-
luses võistlused Praha Wrestling Open 2018, kus osales 
RJK Leola maadleja Stefan-Lauri Mölder, kes saavutas U13  
–52 kg kaalukategoorias II ning U15 –48 kg III koha.

2.–4. novembril Rootsis toimunud kreeka-rooma ja naiste-
maadluse võistlustel Mälarcupen 2018 osales kokku 815 
sportlast, nende seas Lääneranna valla noormees Ste-
fan-Lauri Mölder, kes saavutas oma vanuseklassi –48 kg 
kehakaalus 12. koha. Lisaks temale võistles samas kaalu- 
kategoorias veel 28 noormaadlejat.

3. novembril Maardus toimunud Aleksander Abergi 47. 
mälestusvõistlustest kreeka-rooma maadluses võttis 
osa 147 sportlast, nende seas viis Lääneranna valla last. 
2005.–2007. aastal sündinute –65 kg kaalus võistelnud 
Alvar Nikkel saavutas 5. koha. 2008. aastal sündinute seas  
–26 kg kaalukategoorias võistelnud Mia-Jessica Mölder tuli 
11. kohale, sama vanuse –32 kg kaalus võistelnud Charli 

Takk tuli 9. kohale, nende treeningukaaslane Gregor- 
Hendrik Mölder tuli –45 kg kaalukategoorias 5. kohale nagu 
ka –60 kg klassis võistelnud Mairo Roosma.

Sumo
26.–28. oktoobril toimusid Rakvere spordihallis noorte 
sumo Euroopa meistrivõistlused, kus võistles kaks Lääne- 
ranna valla noort. Kristyn Pihelgas tuli koju U18 naiskond- 
liku kullaga ning Eerik Pank U18 meeskondliku hõbeda ja 
U16 meeskondliku kullaga. Naiste U18 –65 kg kehakaalu 
individuaalarvestuses tuli RJK Leolas treeniv Kristyn 
Pihelgas 7. kohale. Tema klubikaaslane Eerik Pank võistles 
aga nii U16 +95 kg kui ka U18 +110 kg kaalukategoorias ning 
saavutas mõlemas individuaalvõistluses 5. koha.

Võrkpall
2. novembril toimus Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa võrk-
palli meistrivõistluste I voor, kus Lääneranna meeskonna 
vastaseks oli üle-eelmise aasta võitja ja mullu III koha 
saanud COOP Kilingi-Nõmme. Esimene kodumäng kaotati 
seisuga 0:3.

5. novembril toimus Paikuse Spordihoones Pärnumaa võrk-
palli meistrivõistluste II voor, kus Lääneranna meeskonna 
vastaseks oli VK ÜKS SAMM. Koduseinad seekord mängisid 
peremeeste vastu, sest 3:0 võiduarve avas Lääneranna 
meeskond.

16. oktoober – 15. november

SPORT

N ovembris algasid Pärnumaa meistrivõistlused 
võrkpallis, kus medaleid jahib kaheksa võistkonda, 

nende seas värskelt moodustatud Lääneranna valla 
meeskond.

“Lääneranna valla moodustumisega tekkis mõte, et vallas 
peaks olema ka üks võrkpalli võistkond, kes esindab meie 
valda Pärnumaa meistrivõistlustel,” selgitas Harli Käärt. 
“Seega panime pundi kokku ja leidsime sponsoreid, kes olid 
nõus meie ettevõtmist toetama.”

Lääneranna valla võrkpallimeeskonda kuuluvad: Harli 
Käärt, Rainer Sutt, Teet Tetsmann, Germo Kalpus, Raiko 
Vänt, Margus Mölder, Taavi Mereväli, Kaijo Killing, Siim 
Pärnpuu, Romet Priimägi, Priit Blande, Tair Anton, Vaido 
Veek, Janis Tõldmaker, Tiit Kolõtšev ja Kristjan Hanson. 

Meeste ettevõtmist toetavad: Lääneranna vald, K.MET AS, 
Asrex Ehitus, Tõnisson Invest OÜ, Oidrema Saun ja Marofix 
Ehitus. Kodusaaliks on Virtsu Kooli võimla.

Esimene kodumäng on käesolevaks hetkeks peetud, kuid 
järgmine toimub juba 7. detsembril kell 19.30 Virtsu Koolis, 
kus meie meeste vastaseks on VK Tahkuranna/Hääde-
meeste.

Aktiivsed mehed moodustasid Lääneranna valla võrkpalli 
esindusmeeskonna

F
o

to
d

: K
ai

n
er

 M
ö

ld
er

, E
es

ti
 S

u
m

o
li

it
, 

er
ak

o
gu



15L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 1  /  N O V E M B E R  2 0 1 8

Sügisel lahkunud
(16.10–15.11)

Elvi-Liidia Pärnpuu  05. VI 1934 – 16. X 2018

Malle Metsküla   22. VI 1938 – 16. X 2018

Kalju Lootsmann   09. XI 1944 – 17. X 2018

Ants Kappak   23. XII 1954 – 19. X 2018

Elvi Raud  22. I 1938 –  27. X 2018

Mihkel Kalmo   18. XII 1993 – 28. X 2018

Helle Krangolm   02. X 1966 – 28. X 2018

Leho Tamm   19. VI 1963 – 28. X 2018

Salme Leinasaar   28. III 1935 – 01. XI 2018

Juhan Koger   20. VII 1933 – 11. XI 2018

Avaldame kaastunnet lähedastele

 

Õnni t leme vastsündinuid ja  
nende vanemaid !

Aren Raev – 26. X 2018

Eeri Reks – 02. XI 2018

Eia Tulvik – 03. XI 2018

Lääneranna valla elanikkonna statistika 
(15. novembri seisuga)

Elanike arv registris 5438

 ◦ 2803 mehed

 ◦ 2635 naised

Sündide arv 38
Surmade arv 95

Registrisse kantud elanikke 153
Registrist välja kantud elanikke 152

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
ajaleht.laaneranna.ee

Toimetaja – Kristina Kukk 
Tel 472 4640 
E-post: kristina.kukk@laaneranna.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Kristina Kukk 
Print – NelliPrint

TOIMETUS

Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks 
kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada, 
andke sellest palun teada ajaleht@laaneranna.ee 

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

2015. aasta 1. juulist jõustunud ehitusseadustiku järgi peaksid 
2020. aasta 1. jaanuariks ehitisregistrisse (EHR) olema kantud 
kõik üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga hooned. Ehitise andmete 
esitamine omavalitsusele ehitisregistrisse kandmiseks on 
omaniku kohustus. 

Lääneranna Teataja veebiportaalis aadressil https://ajaleht.
laaneranna.ee/2018/10/26/ehitisregistris-ehitised-korda/ on 
olemas ülevaade endiste Koonga ja Varbla valla aladel asuvatest 
kinnistutest, kus on ehitisi, mis puuduvad ehitisregistrist. Prob-
leemsete ehitiste arv on märgitud talu nime taha.

Lisainfot saab Lääneranna valla ehitusspetsialistilt Vjatšeslav 
Fomtšenkovilt telefonil 5340 4001 või elektrooniliselt vjatseslav.
fomtsenkov@laaneranna.ee.

Ehitisregistris ehitised korda!

M TÜ Varbla Külaselts esitas kohaliku omaalgatuse pro-
grammi 2018. aasta sügisvooru taotluse Varbla kesku-

sesse välipinksilaua soetamiseks ning novembris taotlus ka 
rahuldati. Projekti rahastatakse kohaliku omaalgatuse prog- 
rammi vahenditest kogusummas 1970 €. 

Pinksilaud paigaldatakse hiljemalt järgmise aasta kevadeks 
Varbla keskuse mänguväljaku  juurde. 

Varbla keskuse mänguväljak 
saab pinksilaua

TEATED

Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama 1, Lihula 
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee 

Külastajate vastuvõtuaeg Lääneranna Vallavalitsuses 
ja teeninduskeskustes: 
E–R 09.00–16.00, lõuna 13.00–13.30

Hanila teeninduskeskus
Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla
Kontakt: 477 2243

Koonga teeninduskeskus
Aadress: Valla, Koonga küla
Kontakt: 447 3741

Varbla teeninduskeskus
Aadress: Vallamaja, Varbla küla
Kontakt: 449 6680

Teeninduskeskustes osutatavad teenused:

 » kodanike nõustamine kohaliku elu küsimustes või 
suunamine pädeva ametniku poole

 » avalduste ja taotluste vastuvõtmine, sealhulgas 
sotsiaaltoetuste ja -teenuste osas, nõustamine sot-
siaalküsimustes

 » rahvastikuregistri toimingud (sünni ja surma regist- 
reerimine, elukohateadete menetlemine, rahvasti-
kuregistri väljavõtete väljastamine)
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.  
Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee

Liikumispuudega mees soovib osta korterit või väiksemat maja otse  
omanikult. Võib vajada remonti. Telefon: 5785 5792,  
e-post: karinsolex@gmail.com

Erioskustega viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja teeb Teie noored ja 
vanad viljapuud ning marjapõõsad korda, et need pakuksid silmailu ja  
kannaksid kenasti saaki.  
Kersti Peterson 528 7084 või kersti.peterson@hotmail.com

40ndates naisterahvas otsib Lihula ümbruses osalise või täiskohaga tööd. 
Võib pakkuda erinevaid ameteid alates koristajast lõpetades lüpsjaga - 
saan kõigega hakkama. Kontakt: 5612 2133 Merike

REAKUULUTUSED

glasaken.ee

Pärnu: Suur-Jõe 60
Avatud: E-R 9-17
parnu@glasaken.ee
tel: 445 5056
mob: 58 35 0555

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

TV 3 HITTSARJA 
FINAAL 
9. detsembril

Reisikava:

14:45 väljasõit Tõstamaalt
15:15 väljasõit Audrust
15:30 väljasõit Pärnust
16:00 väljasõit Pärnu-Jaagupist
19:00 „Su nägu kõlab tuttavalt” finaalsaade Saku Suurhallis
Peale saadet alustame sõitu Pärnu suunal

Hind: 65 € (pilet + sõit)
Info ja registreerimine hiljemalt 07.12.2018

Kalvin Eisenschmidt, +372 518 9441
info@venderloo.ee     www.venderloo.ee

Rahvusliku motiiviga naisteriiete müük
 » 10.12 Kõmsi Rahvamajas kell 12.30-13.30 ja  

Lihula Kultuurimajas kell 14.30-13.30 

 » 14.12 Varbla Rahvamajas kell 12.30-13.30 ja 
Lõpe Klubis kell 14.30-16.00 

Jõulukingi esitlusmüük, ainult kohapeal rohkelt tooteid -50%
Mageveepärlite uus kollektsioon, kõrvaehted, keed, võrud, komplektid, 

lisaks bambusretuusid, sallid, stretšpüksid ja soojad sukkpüksid! 

Tooteinfo - www.ethel.ee

LÄÄNERANNA TEATAJA on Lääneranna valla ajaleht, 
mis ilmub 11 korda aastas ning mille  

väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus. 
 

Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas  
registreeritud postkastidesse TASUTA.

Kui teate kedagi, kes on meie valla elanik, kuid pole ajalehte 
kätte saanud, paluge tal lehe toimetusega ühendust võtta, 

et selgitada üheskoos välja, kas tegu on postiljoni ühekordse 
eksimuse või millegi muuga.

 
Tel 472 4640

REKLAAMI TELLIMINE JA KAASTÖÖDE ESITAMINE 
ajaleht@laaneranna.ee

ASREX OÜ teeb

ÜLDEHITUSTÖID

Meeldivat koostööd
soovides! 

info@asrex.ee
www.asrex.ee

Kauneid pühi ja 
tegusat uut aastat!

  
Lääneranna Vallavalitsus ja Vallavolikogu

 U Lahtine toores ja  
kuiv küttepuu

 U Küttepuu 30 cm 
40 l võrkkotis

 U Tootmisjäägid  
5...25 cm võrkkotis 40 l

 U Hakatuspinnud  
60 l võrkkotis

 U Halumasina teenus

KÜTTEPUUDE MÜÜK


