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Virtsu poolsaar. Foto: Vaiko Noor

Ettevõtlike noorte aeg ja võimalused käes!
Foto: Mari Arnover

alustasime Virtsu Koolis projektiga
„Ettevõtlusõppelaagrite korraldamine
Lääeranna vallas”, mida toetavad
Eesti riik, Euroopa Sotsiaalfond ning
Lääneranna Vallavalitsus.

Stanislav Nemeržitski
Virtsu Kooli direktor

A

eg-ajalt kostab ettevõtjate ja
tööandjate suust muret, et
tänapäeva noortel puudub ettevõtlikkus. Istuvad oma nutiseadmes,
parimal juhul suhtlevad välismaailmaga ühesilbiliste fraaside abil, enda
initsiatiiv nullis. Koolidele samas
heidetakse tihti ette, et seda ettevõtlikkust ei soodustata, ei anta noortele
võimalust end avada ja oma ideedega
maailma vallutada.
Et kaks kärbest ühe hoobiga tabada –
nimelt kaasata koole senisest rohkem
ettevõtlusõppesse ja anda noortele
võimalust omaalgatustega välja tulla –

Ülevaade ühinemistoetuse
kasutamisest
LK 5

Lääneranna Vallavalitsuse
pöördumine Riigikogu ja
Vabariigi Valitsuse poole
LK 6

Tänukirjade sadu Lääneranna
piirkonda
LK 8

Korteriühistu - millest
alustada?
LK 12

UUDISED INTERNETIS
ajaleht.laaneranna.ee

Projekti eesmärk on väga konkreetne: anda noortele võimalus tulla
välja omaalgatuslike arendusprojektidega, mis oleksid suunatud nende
kodukandi
paremaks
elupaigaks
muutmisele. Kusjuures oluline on, et
noored teevad läbi kogu protsessi –
alates ideekorjest, ehk siis ühisest
kokkuleppest, mida siis ikkagi arendama ja juurutama hakatakse, kuni
teostusküpse, esitamisvalmis projektikavandini. Sest noorte töö ei käi mitte
ainult idee tasandil – kevadeks peavad
nad seda esitlema laiemale publikule,
põhjendama ja kaitsma, täpselt sama
innukalt kui praegu grupitöid tehes.
Ei ole vist vaja lisadagi, et kasusaajaks oleme me kõik, nii noored ise, kes
oma ideest särasilmselt ja innustunult räägivad; õpetajad, kes saavad
oma õpilaste tuhinast ehk isegi tõuget
tegudeks; kui ka kogu Lääneranna
valla elanikkond. Sest vahet pole, mis
piirkonna ja ideega tegu, entusiastlikest, oma ideede ja uskumuste eest
seisvatest noortest võidame me kõik.
Ei ole siis ka ime, et projektiga on
liitunud viis kooli, lapsi kokku pea
40. Ideed, mille on noored tänaseks
oma gruppides sõelale jätnud, on kõik

eriilmelised: taaraautomaadi püstitamine Varblas, nutivaba noortekeskus Kõmsil, noorte hallatav uisuväli
Lihulas, noorte tööportaali äpp, Virtsu
staadioni
kordategemine
ning
Metsküla Kooli tööõpetuse klassi väljaehitamine.
Praeguseks
on
toimunud
kaks
õppelaagrit, Virtsus ja Varblas, mille
käigus noored panid paika oma ideed,
tutvusid
erinevate
tehnikatega,
kuidas oma mõtte ja algatuse tugevusi-nõrkusi testida, panid end proovile
meeskonnana ning õppisid andma ja
vastu võtma tagasisidet. Koolitajateks
nii oma inimesed (Stanislav ja Jüri
Virtsu Koolist) kui ka külalisesinejad, kes noorte mõtetele värske pilgu
heitsid ja juhiseid jagasid. Ees on veel
kaks õppelaagrit, Koongas ja Kõmsil,
ning lõpuseminar Lihula Gümnaasiumis. Seal tulevad noored välja oma
ideedega, esitlevad neid vallavalitsuse
esindajatele ja üldsusele.

Ükskõik, kas konkreetse grupi idee
leiab teostust kohe või pannakse see
mõte mõneks ajaks n-ö idanema,
võitjad on noored igal juhul: nad on
saanud väärtusliku kogemuse, tunnustuse ja tunnetuse, et oma uskumuste eest seista ja mõtteid arendada!

Foto: Stanislav Nemeržitski
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

17. jaanuaril 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu kuueteistkümnes istung.
»» Päevakorras oli 14 punkti. Vastu võeti 3 määrust ning
7 otsust.
»» Toimus Lääneranna valla teehoiu investeeringute kava
aastateks 2019–2022 I lugemine ning otsustati suunata
määruse eelnõu II lugemisele.
»» Otsustati kinnitada Lääneranna valla ametiasutuse
struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
»» Otsustati jätkata Haridus- ja Teadusministeeriumiga
läbirääkimisi Lääneranna valla poolt teistele omavalitsustele tasutud üldhariduskoolide tegevuskulude
riigipoolseks hüvitamiseks.
»» Tunnistati kehtetuks Lihula Vallavolikogu 28.02.2013
määrus nr 5 „Lihula valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärad ja palgatingimused”.
»» Toimus Lääneranna valla 2019. aasta eelarve II lugemine ning otsustati suunata eelnõu III lugemisele.
»» Kehtestati puuetega inimeste eluaseme füüsilise
kohandamise kord, mis võimaldab puuetega inimestele
eluruumi kohandamisega seotud kulusid hüvitada.
»» Vaadati üle Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012–2024 ja kinnitati
aastateks 2019–2031.

»» Otsustati algatada Mereäärse külas Ootuse kinnistu
detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
»» Otsustati võõrandada kinnistu jagamisel moodustatav
maaüksus aadressiga Lasteaia, Koonga küla, Lääneranna vald, sihtasutusele Lääneranna Hoolekanne
hinnaga üks euro.
»» Otsustati anda nõusolek Lääneranna Vallavalitsusele
sõlmida AS-iga Connecto Eesti töövõtuleping Lihula
linna, Kirbla küla, Tuudi küla tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde tegemiseks summas 1 138 950 eurot.
»» Valiti Lääneranna Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
esimees ja aseesimees. Kuna salajase hääletamise
tulemusena said kandidaadid võrdse arvu hääli, jäid
komisjoni esimees ja aseesimees valimata.
»» Pärnu Maakohtu rahvakohtuniku kandidaatideks valiti
Kaja Lotman ja Margit Merila.
»» Vallavanem Mikk Pikkmets andis ülevaate Lääneranna
valla ühinemistoetuse kasutamisest.
»» Kiideti heaks ning otsustati välja saata Lääneranna Vallavolikogu poolt Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatav pöördumise tekst.

Lääneranna valla teehoiu investeeringute kava ja Lääneranna valla 2019. aasta
eelarve projektidega saate tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus
dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Õismaa
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

Perioodil 15. detsember 2018 – 15. jaanuar 2019 toimus neli
Lääneranna Vallavalitsuse istungit, kus:
»» Määrati hooldajaid, maksti sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetuseid ja hooldajatoetuseid, eraldati raha tugiisikuteenuste osutamiseks, suunati isikuid järelhooldusteenusele, sõlmiti hooldusteenuse osutamise lepinguid.
»» Eraldati huvitegevuse toetuseid.
»» Eraldati kodu ja üldhariduskooli vaheline sõiduhüvitis.
»» Määrati maaüksuste sihtotstarbeid ja teenindusmaid,
korrastati koha-aadresse ning anti arvamused maaüksuste riigi omandisse jätmiseks.
»» Väljastati ehituslube, kasutuslube, määrati projekteerimistingimusi.
»» Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruandeid.
»» Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.
»» Anti lube teede kasutamiseks.

»» Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse
31. august 2018.a. korraldus nr 603 „Hajaasustuse programmi toetuse rahuldamine” punktid 1.21 ja 1.36.
»» Omandati Lääneranna vallas Paatsalu külas asuv
Kivaste tee kinnisasi. Omandatud kinnisasja hakatakse
kasutama avaliku teena peale Lääneranna Vallavolikogu ehitusseadustiku kohast otsust.
»» Eraldati raha Lääneranna valla 2018. aasta eelarve
reservfondist projekti „Lihula Kultuurikeskuse avatäidete vahetus” ettenägematute kulude katteks ja Lääneranna valla ametiasutuse võlaõiguslike lepinguliste
töötajate tasude ülekulude katteks.
»» Anti üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum.
»» Lõpetati ostumenetlus „Katastrimõõdistustööde teostamine”, edukaks tunnistati Sirged Sihid OÜ pakkumus.
Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.
»» Eraldati 2018.a. tegevustoetust mittetulundusühingule
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Varbla Püha Urbanuse Kogudus kiriku valgustuse elektrikulude katteks.
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»» Lubati OÜ-l Pariisi Tuled korraldada F3-kategooria
pürotehniliste toodetega Lihula linnas Tallinna mnt 12
avalik üritus „Ilutulestik”.
»» Lubati Lääneranna Vallavalitsusel korraldada Lihula
linnas, Linnuse tee 1, avalik üritus „Ilutulestik”.
»» Otsustati korraldada lihthange „Lihula Gümnaasiumi
spordihoone rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimine eelprojekti staadiumis”, kinnitati lihthanke
alusdokumendid.
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»» Kehtestati Lääneranna valla munitsipaalharidusasutuste tasuliste teenuste hinnad.
»» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 04.01.2019
määrus nr 1 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Lääneranna vallas”.
»» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 10.01.2019 määrus
nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine”.
»» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaksteist
eelnõud.

»» Kinnitati ametisse Lääneranna Noortekeskuse juhataja.
»» Kehtestati Lääneranna Raamatukogu teenuste hinnad
ja viivised.

Õnnitleme vastsündinuid ja nende vanemaid!

Varatalvel lahkunud

XII 2018
Kevin Ri ive – 16.
XII 2018
Rain Juurik – 22.

(16.12.2018–15.01.2019)

Oleg Stavrov		

20. I 1949 – 15. XII 2018

23. XII 2018
Kaspar Korst en –

Andrus Pärast		

12. IV 1976 – 18. XII 2018

Sulev Vamper		

17. IV 1945 – 19. XII 2018

Erna Kotkas		

06. V 1927 – 20. XII 2018

Mai Gorban		

14. XI 1935 – 23. XII 2018

Lääneranna valla elanikkonna statistika

Lembit Liik		

24. X 1931 – 29. XII 2018

(15. jaanuari seisuga)

Harry Mänd		

14. II 1956 – 02. I 2019

Tiiu Dunkel		

04. II 1961 – 02. I 2019

Harald Trossmann

01. V 1930 – 04. I 2019

2774 mehed
2617 naised

Olga Jõgisalu		

17. I 1950 – 07. I 2019

Ülo Pikpõld		

24. V 1946 – 07. I 2019

15. detsember 2018 – 15. jaanuar 2019

Helmi Rätsep		

01. IV 1924 – 08. I 2019

Sündide arv 5
Surmade arv 13
Registrisse kanti elanikke 50
Registrist kanti välja elanikke 18

Asso Niin 		

24. VIII 1967 - 15. I 2019

Ad

– 27. XII 2018
eele Linda Rüüt el

29. XII 2018
Renate Ve epalu –

Elanike arv registris 5391

Tänutundes, küünlasäras,
lahkus vana aasta ära.
Asemele võtke uus,
kaksteist järjestikku kuud.

Täname kõiki abistajaid, annetajaid ja
toetajaid.
Soe ja südamlik tänu, et tõite meie
päevadesse päikest

Avaldame kaastunnet lähedastele

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

Abisaajate nimel
Maie Ausmeel,
Lääneranna valla sotsiaaltöö spetsialist

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 sotsiaalküsimustes
»» rahvastikuregistri toimingud (sünni ja
surma registreerimine, elukohateadete
menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine)
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Tehtud ju on, aga veel rohkem on teha
Rait Maruste
Nelja Valla Ühisjõud

A

lustuseks seda, et üle-eelmises valla teatajas võttis
valla ametnik hurjutada volikogu fraktsiooni, et
see peaks ise, kirjutaja arvates hea, idee – Lääneranna
kantrifestivali – ära tegema. On omaette küsimus, kas
valla ametnikule on kohane valla meedias volikogu liikmeid hurjutada. Meie vallas on üksjagu valla palgalisi kultuuritöötajaid ja kui idee hea, siis tehke ära. Mõjuks valla
tuntusele kindlasti hästi.
Kuid teha on vallas veel palju muudki valda ühendavat.
Kui seni on vallavalitsuses tegeletud valdavalt enesekorraldusega ja valla halduse käimasaamisega, mis ju ka vajalik,
siis ei saa jätta kõrvale ka pikemat vaadet ettepoole.
Esimene, mida valla juhtkond tegema peaks, on kokku
kutsuma valla ettevõtjad, nad ära kuulama ja ka enda, s.o
valla tegevustest ja muredest teada andma. Tuleb ju valla
eelarvest ligi pool üksikisiku tulumaksust ja kui seda
suurendada tahetakse, siis tuleb pilk suunata tööandjate
poole. Selline kokkusaamine peaks olema regulaarne, mitte
ühekordne aktsioon.
Teine, mis samuti ette võtmist väärib, on kokku kutsuda
valla külavanemad või külakogukondade esindajad, et ka
nemad ära kuulata. Selle kaudu suurendaksime kahest
maakonnast pärineva ja seni üksteisest vähe teadva valla
ühtekuuluvuse tunnet. Samavõrd, kui mitte enamgi, aitaks
see samm ületada külade/kogukondade omapäi jäämise
tunnet ning valla võimu rahvast kaugenemise kartust.

Valla rahvale endale, aga eriti külastajaile, on väärtuseks
meie loodus ja kaunis keskkond. Loodust me palju muuta
ei saa, ehk ainult hoida teda kahjustamast. Kuid mida me
saame teha, on hoolitseda inimloodud keskkonna hea väljanägemise eest. Meie keskkonda risustavad enim nõukogude aegsed mahajäetud või lagunenud tootmishooned,
kuid ka inimeste mahajäetud või halvasti hooldatud
elamud ja hooned. Me ise oleme selle risu ja koledusega
kokku kasvanud ja sellega ära harjunud, kuid külastajale,
eriti väliskülastajale, torkab see väga silma ja seeläbi kahjustab ka meie mainet.
Seega, oleks aeg teha kõik mis võimalik, et vabaneda sellest
nõukogude aegsest inimtekkelise elukeskkonna reostusest.
See ei ole küll lihtne, segavad keerulised omandisuhted jne,
kuid tähtis on muuta hoiakut, suhtumist ja võtta initsiatiiv.
Ka rahalist abi saab taotleda, esmajärjekorras Keskkonna
Investeeringute Keskusest (KIK).
Lõpetuseks. Volikogu on pikemat aega menetlenud pöördumist Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole, et suurendada hajaasustusega ja vähese sissetulekuga valdade
tulubaasi ning et KOV-d oleksid koheldud võrdselt. See
Nelja Valla Ühisjõu poolt ette valmistatud pöördumine
peaks saama volikogu jaanuari istungil vastu võetud ning
teele saadetud ja loodetavasti meie teataja informeerib selle
sisust ka valla elanikke.

Vastuseks ettepanekutele
Mikk Pikkmets
Lääneranna vallavanem

Ü

lalolevast arvamusavaldusest leiab mitu ettepanekut, mida volikogu liikme Rait Maruste arvates
võiks vallas ette võtta. Kasutan siinkohal võimalust neile
kohe ka vastata.
Esmalt kantrifestivalist. Selleks, et mõni suurüritus
toimuks, on vaja inimesi, kes seda eest veaks ning neile
lisaks korraldusmeeskonda, kes aitab sündmust ellu viia.
On tõsi, et vallas on palgal mitu kultuurivaldkonna töötajat, kuid ei saa eeldada, et kui valimiste ajal käiakse välja
idee, siis see viiakse iseenesest ellu. Omavalitsus saab, võib
ja toetab paljude kultuuriürituste toimumist, kuid kultuuri luuakse inimeste poolt ja inimestele. Kantrifestivali
idee pidi ju kuidagi kellegi ettepanekul valimisprogrammi
saama – selle autor võiks võtta asja tõsiselt ette ning kutsuda kokku meeskonna, kuhu võivad kuuluda ka kultuurivaldkonna töötajad, kes kindlasti toetavad ja aitavad selle
sündmuse ühiselt ellu viia.
Mis puudutab ettevõtjate kokkukutsumist, siis see on kahjuks tõesti võtnud kauem aega kui algselt planeeritud, kuid
nimetatud üritus, kus muuhulgas arutatakse ka ühiseid
tegevusi, on plaanis korraldada lähikuudel. Arutleda on
vaja teemadel, kuidas võiks kujuneda piirkonna areng ning
millistel aladel mis tegevusi korraldada ehk tuleb ühiselt
vaadata läbi uue valla üldplaneering. Kui 2016. ja 2017.
aastal korraldati Lihulas ettevõtluspäeva, kuhu kaasati ka
naaberomavalitsuste ettevõtjaid, siis selle ürituse taaskorraldamiseks peame nõu ettevõtjatega.

Rääkides külavanematest, siis kuigi kõigis neljas ühinenud
vallas oli vastu võetud külavanema statuut, siis ametlikke
külavanemaid üheski külas valitud ei ole. Samas on mitmeid külaseltse ja seltsinguid, kes oma piirkonnas ühistegevust veavad ja kohalikke üritusi korraldavad. Volikogu
võttis eelmise aasta oktoobris vastu mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute toetamise korra, millele
eelnes ka MTÜ-de ja seltsingute kogunemine Kõmsil, kus
osales kokku 44 inimest, kes esindasid 37 kodanikeühendust.
Ühtekuuluvustundest nii palju, et suvel toimus Lääneranna valla esimene „Oma pidu”, kus astus üles hulgaliselt
kollektiive üle terve Lääneranna valla – kõik ikka selleks,
et meie inimesed saaks omavahel tuttavaks ning näeksid,
mida kõike ägedat meil tehakse. On selge, et päris ühtse
„meie”-tunde loomine võtab aega, samas võim on inimestele
täpselt nii lähedal või kaugel, kui seda soovitakse – vallamaja ja teenusekeskuste uksed on avatud, e-kirja aadressid ja telefoninumbrid kättesaadavad. Võtke ainult julgesti
ühendust.
Lagunenud kinnisvara ehk „kuldse kolhoosiaja” pärandit
on meil tõesti liiga palju, kuid ka siin on edasiminekuid nii
eraettevõtjate, kes vanu hooneid lammutanud või renoveerinud, kui ka omavalitsuste poolt. Lihula vald lammutas
kaks ja Koonga vald viis hoonet – kõik ikka selleks, et meie
elukeskkond oleks turvaline ja näeks kenam välja.
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kirjutas Lääneranna vallavolikogu liige Rait Maruste, mitte
fraktsioon, nagu eelnevalt mainitud. Antud pöördumise
teksti on lisaks paljudele volikogu liikmetele täiendanud nii
volikogu esimees kui ka vallavanem – tänuväärne algatus,
mis ühiste arutelude ja paranduste abil saavutas väga hea
tulemuse. Loodame, et sellest on tulevikus ka kasu.

Antud valdkonnas on meil aga palju tööd teha – veebruarist alustavad vallas tööd nii varahaldur kui ka järelevalve
spetsialist. Esimese ülesanne on tegeleda vallale kuuluva
varaga ning teise töötaja üheks tööülesandeks on tegeleda
probleemse kinnisvara omanikega, et ohtlikud ehitised
saaksid lammutatud või korrastatud.
Lõpetuseks pöördumisest, mille volikogu vastu võttis ja
edastas Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele. Esialgse teksti

Ülevaade ühinemistoetuse kasutamisest
Mikk Pikkmets
Lääneranna vallavanem

V

aldade ühinemisest on tänaseks möödas aasta ja neli
kuud. Kuivõrd Lääneranna Vallavolikogu liikmed,
ajakirjandus ja kodanikud on tundnud huvi selle vastu,
kuidas on vallavalitsus kasutanud ühinemistoetust, siis
toon siinkohal välja ülevaate ühinemistoetuse kasutamisest vastavalt ühinemislepingule ja selle lisas loetletud
investeeringu objektidele.

Allolevas tabelis on välja toodud summad projektide omaosaluste mahus ühinenud valdade kaupa ning lisaks ühised
tegevused. Ühinemislepinguga määrati, et igas ühinenud
valla piirkonnas investeeritakse 200 000 eurot ning 400
000 eurot kasutatakse ühinemisega seotud ühiste kulude
katmiseks.
Nagu välja toodud, siis oli kogu ühinemistoetus üks miljon
ja kakssada tuhat eurot ning tänaseks on teostatud või teostamisel investeeringud või tegevused, mille omaosalus on
kokku kaks miljonit ja kolmsada tuhat eurot. Nende kahe
summa vahe on kaetud põhitegevuse tulemi ja pangalaenu
arvelt.

Ainus erisus on Varbla asula katlamaja renoveerimine,
mida ei olnud ühinemislepingus välja toodud, kuid mis oli
erakorraliselt vaja teostada ning mis läks kokku ühinemislepingus välja toodud põhimõtetega.

Ühinemistoetuse kasutamine investeeringute omaosaluste katteks vastavalt ühinemislepingu lisas väljatoodud objektidele
2017
Lihula kultuurimaja
Lihula Gümnaasium
Lihula Lihula esmatasandi tervisekeskus
Lihula erihoolekanne
Lihula mõis
0
Virtsu kool
Kõmsi rahvamaja
Hanila
Virtsu ettevõtlusala
Vatla kergliiklustee

Koondamised
Ühinemisega seotud uuringud, analüüsid
Sümboolika
Ühine
Vallamaja ehitus
Küsitlus
Arvutid, programmid, veebilehed

2019
19 000
330 000
215 000

2020

Kokku

Eelarve

564 000
30 000

0

891 100

200 000

330 000

100 000
100 000

456 000

200 000

150 000
150 000

0

294 000

200 000

50 000

0

233 800

200 000

15 000
6 000
150 000

15 000

2 500
10 000
15 000
60 500
686 400

5 000
176 000
1 270 000

424 103
2 299 003

400 000
1 200 000

160 000
9500
327 100
26 000

300 000
0

26 000
133 000
11 000

0

144 000
12 500
21 300
50 000
45 000

Koonga, Lõpe katlamajad
Koonga Tuletõrjeveevõtu koht
Tänavavalgustus
Matsi paadikuur
Rahvamaja elektrisüsteem
Varbla Teed
Varbla katel
Varbla hooldekodu

2018
87 600
70 000

55 000
55 000
142 000
15 630
3 750
1 258
9 965
172 603
Kokku 227 603

128 800
33 000

50 000

15 000
115 000
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Lääneranna Vallavolikogu pöördumine Riigikogu ja
Vabariigi Valitsuse poole
antuna vastutusest valijaskonna ees ning murest
Lääneranna valla elu arengu ja kestlikkuse pärast
pöördume Teie poole ettepanekutega, mis aitaksid ületada meie valla asukoha eripärast tulenevat lisakoormust
ja sellega kaasnevat ebapiisavat finantsvõimekust. Meie
osundatu on omane ka teistele sarnastes tingimustes olevatele omavalitsustele.

Lääneranna vald on pindalalt väga suur – 1361 km2, hajaasustusega – 4 in/km2, samas kui Eesti keskmine on 30 in/
km2, ning asub eemal suurematest keskustest. Suure pindala ja madala asustustiheduse tõttu on valla asutuste
haldamine ja avalike teenuste pakkumine valla elanikele
ja külastajatele või seda läbivatele inimestele keskmisest
kulukam. Tulenevalt eemalolekust suurematest keskustest
ei ole kohapeal piisavalt töökohti ja üldine palgatase vallas
on riigi keskmisest tunduvalt madalam.
2016. aastal oli Statistikaameti andmetel SKT inimese kohta
näiteks Tallinnas 26 000, Põlvamaal 6600, Valgamaal 8000
eurot. SKT on Tallinnas ELi keskmisest 110%, mujal Eestis
alla 60%. Need arvud näitavad suuri erinevusi ja sügavat
ebavõrdsust Eesti piirkondade arengutasemes, kus eriti
halvas olukorras on just hajaasustusega, kuid looduskaunid
ääremaad. Hõreasustuse ja kõrge külastatavusega toimetulemiseks ei piisa üksikisiku tulumaksust, mis moodustab ligi poole valla eelarvest, selgelt nende ülesannetega
toimetulemiseks.
On tõsi, et omavalitsuste hõredat asustust arvestatakse
tasandusfondi valemis, kuid see on selgelt ebapiisav, kuna
arvutuskäik peegeldab haldusreformieelset olukorda ning
sellest ei piisa, et kõrvaldada ebavõrdset olukorda Eesti keskmise suhtes. Eelkirjeldatud olukord on vastuolus põhiseaduses ettenähtud võrdse kohtlemise põhimõttega ning subsidiaarsuse printsiibiga kohalike ülesannete lahendamisel.
Eesti kohalike omavalitsuste võimekus ise tulu teenida
lähtuvalt kohalike olude eripärast on Euroopa Liidu
üldises kontekstis piiratud ja madal. Seadusega kohalikeks
määratud maksude loend on piiratud ja annab ainult
minimaalset lisatulu valla ees seisvate ülesannete lahendamiseks. Lisaks näitab praktika, et omavalitsustele laekuvate maksude osakaalu on pidevalt vähendatud. Ressursitasu on vähenenud või on maksuvabastusi andes (näiteks
maamaksu osas) jäetud saamata jääv tulu kompenseerimata. Kaevandusõiguse tasu on kahanenud algselt 75%-lt
25%-le.
On õige, et ressurss on rahvuslik rikkus. Kuid ei ole õige
see, et rahvusliku rikkuse kasutamisega kaasnevad häired
ja negatiivsed küljed ning arengud (müra, tolm, keskkonnakahjustused, koha atraktiivsuse vähenemine jmt) jäetakse
kohaliku omavalitsuse kanda.
Lääneranna valla territooriumist on 36% looduskaitse all
ja erinevate keskkonnakaitseliste piirangute all olevaid
maid 44%. Maamaksu soodustusega maid on vallas üle 50
000 hektari. See tähendab, et näiteks maamaksu jääb aastas
saamata 211 000 eurot. Nimetatud piirangud seavad selged
tõkked antud maade kasutamiseks. Üldine (avalik) huvi sellisteks sammudeks (piiranguteks) on mõistetav, kuid vald ei
saa olla ainuvastutav üldiste (riiklike) huvide tagamisel.

Eeltoodule tuginedes teeme ettepaneku:
1. Anda kohalikele omavalitsustele laiem õigus otsustada
oma tulubaasi üle, lähtudes kohalikust eripärast ja subsidiaarsuse põhimõttest, muutes osa riiklikest maksudest
kohalikeks maksudeks (näiteks maamaks, tasud loodusressurssidelt, külastustelt vmt), seades vajaduse korral neile
ainult põhjendatud piirmäärad.
2. Maamaksu osas kompenseerida omavalitsustele riigi
poolt antud maksuvabastused (nagu varasemalt maksuvabastused üksikisiku tulumaksu osas). Leiame, et maksuvabastuse andmine peab jääma selle andja, antud juhul
riigi, kanda.
3. Muuta ressursitasude alla kuuluvaks lisaks maavaradele
ka tuul ning vastavalt omavalitsustele laekuv ressursitasude osa kas täielikult või 50% ulatuses kohalikuks
maksuks.
4. Arvestada piirkondade SKT-d või keskmist palgataset
omavalitsustele eraldatava tulumaksu protsendi määramisel, kasutades kõrgemat koefitsienti keskmisest madalama
tasemega piirkondade omavalitsustele tulumaksu laekumise eraldamisel.
5. Suurendada tasandusfondi hajaasustuse komponenti
neile omavalitsustele, kus elanikkonna asustustihedus on
Eesti keskmisega võrreldes äärmuslikult madal.
6. Erinevate toetusmeetmetega siduda omavalitsuse omaosaluse protsent piirkondliku keskmise palga või SKT-ga
ehk neil omavalitsustel, kus on madalam palgatase või SKT,
oleks toetusprotsent kõrgem.
7. Tagada ääremaade väike- ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele võrdne juurdepääs ressursside (puit, maavarad, elektriühendus jmt) kasutamiseks.

Ääremaade ja hajaasustusega alade ettevõtlus ja majanduskeskkond ning sellest sõltuv sotsiaalne olustik on
praegu nõrgad ja kergesti haavatavad. On igati mõistlik
seda toetada täna, et mitte tegeleda tagajärgedega tulevikus, mis on tunduvalt kulukam ja mil mõned arengud
võivad olla pöördumatud.

Foto: Vaiko Noor
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Lihulas avati erihoolekande üksuse peremajad

etsembri alguses avati pidulikult Lihulas Oja tn 9
kinnistule erihoolekande üksusena rajatud kolm
peremaja. Kohal viibisid Lääneranna Vallavalitsuse ja
Vallavolikogu liikmed, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva,
Riigi Tugiteenuste Keskuse, AS Hoolekandeteenused ja
Koluvere Hooldekodu esindajad ning projekti elluviimise
eest hoolitsenud isikud.

Mullu kevadel alanud ehitustööde tulemusena said
5. detsembriks valmis kolm 10-kohalist peremaja suletud
netopinnaga 765 m2 ja abihoone. Teenusüksustesse, mille
eluhooned on kaasaegse avatud planeeringuga ja energiatõhusad, asustatakse elama 30 Hoolekandeteenused
AS hallatavates suurtes erihooldekodudes elavat inimest.
Lihulas saavad teenusüksuse kliendid elada kogukonna
keskel ja neile on tagatud vajalikud avalikud teenused.

Lääneranna vallavanem, Mikk Pikkmets avaldas kiitust
projekteerijale, ehitajale, projektijuhtidele ning omanikujärelevalvet teinutele ehitusprotsessi sujuva kulgemise eest
ning avaldas lootust, et juba üsna pea saavad 30 Koluvere
hooldekodu elanikku kolida uutesse majadesse.
20. detsembril toimus Lääneranna Vallavolikogu viieteistkümnes istung, kus otsustati Lihula Oja tn 9 kinnistu anda
üürilepingu alusel OÜ Lihula Südamekodu kasutusse 20
aastaks, leping allkirjastati 21. detsembril. Kinnistu anti
kasutusse 28. detsembril. Elanikud kolisid uutesse peremajadesse 2019. aasta esimestel päevadel.

Minister Kaia Iva avaldas tunnustust Lääneranna vallajuhtidele ja -elanikele, kes astusid julge sammu, aitamaks
reorganiseerida suuri erihooldekodusid ning pakkumaks
erivajadustega inimestele paremaid elutingimusi. Tema
sõnul näitab ühiskonna küpsust see, kuidas me inimeste,
kogukonna ja riigina tervikuna suhtume nendesse, kellel
kas tervise või mõne muu erivajaduse tõttu on tuge või
abi vaja, kuidas me nendesse suhtume. „See määrabki ära
selle, kus arengutasemel me oleme, milline ühiskond me
oleme, kui küps ühiskond me oleme. Seetõttu on psüühilise
erivajadusega inimestele mõistlike teenuste loomine selleks, et nad saaksid võimalikult iseseisvalt hakkama kogukonna keskel, meie kõigi keskel, tegelikult küpse ühiskonna
tunnus,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

KULTUUR

Lääneranna valla kultuurikava
Veebruar
6.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Rakvere Teatri
eksimuste komöödia „Hullemast hullem”. Lavastus toob
vaatajani kõik peened nüansid, millest sõltub teatriime
võimalikkus, kui kõik ei lähe nii, nagu plaanitud. Pilet
13/15 €.

16.02 kell 18.00 Kõmsi Rahvamajas Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine piduliku kontserdi ja peoõhtuga. Esinevad Lääneranna valla väikeste ja suurte
kollektiivid: Kõmsi Lasteaed-Algkooli mudilaskoor ja
tantsulapsed, naisrühm Haniale, solistid ja üksikesinejad, Vatla naisansambel, Hanila Laulu- ja Mänguselts
ja paljud teised. Pidupäevakringel ja peoõhtu Hanila
kapelli saatel.
17.02 kell 12.00 Varbla Rahvamajas „Selgeltnägijate
tuleproov 2018” võitja šamaan Evald kohtub lugejatega
ja jagab autogramme. Kuidas ennast kaitsta pahasoovlike inimeste eest? Kuidas kodu puhastada negatiivsest
energiast? Kuidas leida armastust? Mida toob aasta
2019? Lisainfo telefonilt 528 2621. Pilet 10 €, perepilet
15 €.

22.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Eesti Vabariigi
aastapäeva kontsert.

Märts
2.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Jarek Kasari
soolokontsert. Pilet eelmüügist 10/8€, kohapeal 12/10€.
Soodushinnaga piletid müüakse õpilastele ja pensionäridele.

4.03 kell 17.00 Kõmsi Rahvamajas traditsiooniline
kogupere spordisündmus – vastlapäeva tähistamine.
Toimub spordiõhtu väikeste mõõduvõtmiste ja võistlustega, mille lõpetab vastlakuklite söömine. Osalemine
tasuta. Lisainfo telefonil 525 3236.

5.03 kell 17.30 Varbla Rahvamaja kõrval oleval platsil
vastlapäeva tähistamine. Lõbusad mängud ja põnevad
võistlused kogu perele. Traditsioonilised vastlakombed.
Vihma korral rahvamajas.
9.03 kell 20.00 Kõmsi Rahvamajas naistepäeva peol
kutsub tantsule ansambel C-duur. Esineb tantsuline
kollektiiv „Kelmikad Mannikesed”. Kehakinnitust
pakub Kelmar Catering.

17.02 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas kontserttuur
„Unes või ilmsi”. Esinevad Kalle Sepp ning Mikk Tammepõld. Ühiselt loovad ja esitavad mehed muusikat
ansamblites Locomotiiv ja The Purple Gang. Pilet
10/12 €.

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

Foto: Kristina Kukk
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Lääneranna valla esimesel noorte aastalõpupeol jagati
tunnustusi

etsembri viimasel neljapäeval toimus Lõpe klubis
Lääneranna noorte aastalõpupidu, kus tunnustati
silmapaistvaid noori kuues eri kategoorias: aasta sportlane, muusik, aktivist, üritus, talent ning aasta noorte
tehtud tegu. Tunnustusi jagus ka aasta noorte toetajale.
Lääneranna noorte esimesel aastalõpupeol andsid tunnustused üle vallavanem Mikk Pikkmets ja Lihula Noortemaja
noorsootöötaja Anneli Pikkmets. Meelt lahutas tüdrukuteduo Kapriiz, tantsuks mängis DJ Margus Holzberg ning
üllatusesinejaks oli noortebänd R.E.A.D. Emotsioone aitas
jäädvustada fotoboks – meeleolukad pildid koos sündmuse
logoga saadi kohe kätte.
Tunnustuse saajaid premeeriti põnevate ja kasulike auhindadega: kinkekotist võis leida head paremat MMAces spordiklubilt, Tervise Paradiisi veekeskuselt, CCCR Põgenemistubadelt, Apollolt ja Seikluspartnerilt.
Ürituse korraldajad on avaldanud lootust, et noorte aastalõpupeost saab Lääneranna vallas uus traditsioon.
Uurides noortelt, kuidas nad sündmusega rahule jäid,
olid kõik meeldivalt üllatunud ning tagasiside oli ainult
positiivne. Nagu eestlastele kombeks, ei saanud noored
alguses kuidagi vedama, kuid peo lõppedes ei soovinud
keegi lahkuda.

Aasta noorsportlane – Gertu Küttmann
Gertu tegeleb vasaraheite ja kuulitõukega, lühikese
ajaga jõudis neiu võistlema ka Eestist väljapoole. Ta on
saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti: Eesti noorte karikavõistluses I koht 4 kg vasaraga, Eesti noorte heitjate
seeriavõistluste II koht kuulitõukes ning sama ala Balti
meistrivõistluste ja Jüri Tamm CUP 2018 I koht. Lisaks esindas ta Eesti meeskonda Marokos toimunud gümnasiaadil.

Aasta noor muusik – Martin Teppan
Martin on lõpetanud Lihula Muusika- ja Kunstikooli kitarri
erialal. Ta mängib koolibändis kitarri ning esineb meelsasti
igal kooli aktusel ja peol.

Aasta noor aktivist – Eliise Lepp
Eliise tegeleb alati paljude asjadega: kirjutab projekte, pildistab, tantsib, teeb käsitööd ning kõike seda kooli kõrvalt.
Eliisel on oskus suhelda inimestega, tal on tuttavaid igal
pool ning igas valdkonnas; ta lihtsalt poeb oma positiivsuse
ja lahkusega inimestele südamesse. Fotograafia on tema
kirg, Eliise on pildistanud väga paljudel üritustel, alustades
kooli sündmustest lõpetades MAFF-i ja Kaitseliidu üritustega. Tema pilte on avaldanud valla ajaleht Lääneranna
Teataja (endine Lihula Teataja) ning maakondlikud väljaanded nagu Pärnu Postimees ja Lääne Elu. Eliise on aktiivne
noor, kes teeb seda, mida tema hing ihkab, ning teeb seda
mõnuga.

Aasta noor talent – Reno Mark
Reno on Lääneranna poiss, kes esindab Pärnu JK Vaprust
Eesti meistriliigas ning Eestit U19 noortekoondises. Reno
jalgpalluri teekond sai alguse kodukülas, Kirblas – juba
väikese poisina, kus esimesteks eeskujudeks olid vanemad
vennad. 2017. aasta sügisel alustas Reno õpinguid Pärnus
Koidula Gümnaasiumis just seepärast, et mängida jalgpalli
Pärnu JK Vapruse ridades. On märkimisväärne, et 17-aastasest noormehest sai üsna kiiresti Pärnu JK Vapruse

meeskonna kindel põhikoosseisu mängija. 12 aastat jalgpalliga tegelenud noormees mängis lõppenud hooajal Pärnu
JK Vapruse esindusmeeskonnas Eesti Premium Liigas. Reno
oskused jäid silma ka Eesti U19 treeneritele ja ta valiti esindama U19 koondist EM-valikturniiril. Pärnu JK Vapruse
endine peatreener Indrek Zelinski on öelnud, et Reno on
ülihea suhtumisega ja väga korraliku tasemega jalgpallur.

Aasta noorteüritus – noortepäev „Rutiinist
välja”
30. oktoobril 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. Korraldajaks Lääneranna
Noortevolikogu, eestvedajateks Karmen Pikkmets ja Liisa
Raavel.

Aasta noorte tegu – Lihula Noortemaja välipinksilaua projekt
Pinksilaud soetati noorte omaalgatusliku projektifondi
Nopi Üles abil. Projektis osalesid Gertu Küttmann, Rivo
Oosim, Eliise Lepp, Roland Söötmaa, Jana Viljak ja Kristyn Pihelgas. Projekti algkirjelduses seisab: „Meie idee tuli
sellest, et pinksi mängides lööme end pidevalt vastu seinu,
ruumi meil noortemajas palju pole. Soojade ilmadega tahavad noored mängida väljas, kuid õues pole meil piisavalt
tegevusi! Soovime noortele luua võimalusi rebida end välja
nutimaailmast ning pakkuda aktiivset elustiili.” Tänaseks
on kulunud juba päris palju pinksipalle ja lauda kasutatakse
väga aktiivselt.

Aasta noorte toetaja – Kristel Rohumägi
Kristel lihtsalt on väga positiivne naine, kes tuleb alati
noortele vastu ja aitab korraldada üritusi, pakkudes ideid
ja abi teostuseks. Ta on noortele igakülgseks toeks ja eeskujuks, kes viib ellu ja osaleb erinevates noorteprojektides.
Suvel oli ta Lääneranna õpilasmalevas korraldaja-rühmajuht – ülipositiivne ja rõõmsameelne!

Lääneranna noorte aastalõpupeo projekt sai rahastuse
konkursilt „Nopi Üles – inspiratsiooni puhang!”, mida viib
läbi Eesti ANK ning rahastavad ENTK ning Haridus- ja Teadusministeerium. Sündmuse aitasid ellu kutsuda kaheksa
Lihula Noortemaja noort koosseisus Indrek Kivisalu,
Eliise Lepp, Kristyn Pihelgas, Jana Viljak, Heli Sarrapik,
Hugo Noormets, Joosep Michaels ja Andero Polberg. Noori
juhendas ning aitas nõu ja jõuga Lihula Noortemaja noorsootöötaja Anneli Pikkmets.

Foto: Kristyn Pihelgas
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Kasuta nutitelefoni või tahvelarvuti
QR-koodi lugejat ja vaata
LÄÄNERANNA VALLA ESIMESE
VÕRGUPEO GALERIID
ajaleht.laaneranna.ee veebilehel

Detsembris toimus Lääneranna vallas esimene võrgupidu

N

opi Üles projekti konkursilt hoo sisse saanud
Lääneranna esimene LAN ehk võrgupidu toimus
15. detsembril Lõpe klubis, kus osales kolm 4-liikmelist
meeskonda, kokku 12 noort.
Üheskoos ja spontaanselt sündinud idee korraldada LANparty (ing k – toim) ehk võrgupidu, kus mitu arvutit ühendatakse selle toimumise kestel suureks kohtvõrguks (inglise
keeles Local Area Network) mitmikmängude mängimiseks,
näis esmapilgul tore ettevõtmine, kuid kui projekt sai rahastuse ning ees seisis selle elluviimine, tuli tegelikkusega silmitsi seista.

Kuu ajaga tuli luua kohtvõrk ning seda täiesti ilma eelneva
kogemuseta! See aeg oli tormiline nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Kohe hakkasid ilmnema korralduspaiga tehnilised
probleemid, mis takistasid ka kuupäeva paika panemist
ja ürituse reklaamimist. Üsna pea sai selgeks, et vajame
paremat internetiühendust, elektrikku ja kogemustega võrgupidude korraldajat. Olemata ei jäänud ka korralduslikud
proovikivid päev enne LAN-party’t, nimelt teatas loobumisest neljas meeskond, mistõttu otsustati jätta kõrvale
nn for fun mängud. Siiski saab neid edaspidi mängida Lõpe
klubis selle lahtioleku aegadel.
Selles kiires saginas oli rõõm seda suurem, kui kätte jõudis
võistluspäev ning sai nautida suure töö tulemust: Lääneranna valla esimene LAN-võistlus sujus viperusteta ning
andis palju positiivset energiat kõigile kohalolijatele ning
korraldajatele motivatsiooni uuteks ettevõtmisteks.

Lääneranna võrgupeo võistlusel saavutas esimese koha
Team Expiria, kuhu kuulusid Kevin Astrik, Gerdo Leemann,
Roko Astrik ja Gerret-Gert Vainsalu. Teise koha meeskond
Vanad Vetikad, kuhu kuulusid Henry Põld, Andreas Toonikus, Andero Polberg ja Samuel Kastepõld. Kolmanda koha
meeskond Ained, kuhu kuulusid Argo Luur, Aivar Allik,
Alari Allik ja Chris Martin Linder.
Projekti meeskonda kuulusid Lõpe noored Aivar Allik,
Argo Luur, Hermet Toonikus ja Alari Allik.
Projekti sai rahastuse konkursil „Nopi Üles – inspiratsiooni
puhang!” kaudu, mida viib läbi Eesti ANK ning rahastavad
ENTK ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Foto: Tõnis Filippov

Annika Urbel
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist
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In memoriam Asso Niin 24.08.1967–15.01.2019
Mis tulema peab – see tuleb
Kellel saab otsa aeg – see läheb
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe

T

eatame kurbusega,et meie hulgast lahkus Lihula
Kultuurimaja raudvara – helitehnik, valgustaja,
kinooperaator Asso Niin, kes töötas selles majas alates
1. juunist 1993.

Sa ei tule enam, ei viska nalja, ei toeta, ei lohuta - sind
lihtsalt ei ole enam. Elu on karm ja ebaõiglane. See kõik
toimus liialt vara.
Me oleme kohutavalt kurvad, kuid peaksime olema õnnelikud, et meil oli võimalus Assoga koos elada, töötada ja
lihtsalt olla.
Valus on, kohutavalt valus. Asso Niin – Sa jääd alati mõtetes
meiega. Puhka rahus!
Olles seal pilveveerel, lehvita meile!

Öeldakse, et asendamatuid ei ole, kuid Asso oli. Kes täidab
selle tühimiku, mis sa meie ellu jätsid?
Kolleeg, sõber, tubli kultuuritöötaja oma innovaatiliste
ideedega, lahke ja sõbralik, kohusetundlik, väga töökas,
alati toetav ja kaasa mõtlev. Terve Lihula on leinas, sest kes
ei tunneks Assot. Keda ta pole aidanud – kas parandanud
telereid, kodutehnikat või siis hoopis mänginud ansambliga teie pidustustel. Meie maja jäi hetkega tühjaks.
Asso kaotus on korvamatu kogu piirkonnale, ta aitas kõiki.
Tegi oma tööd väga hästi ja suure pühendumusega.
Sinu toredad ja leidlikud ideed sündmuste korraldamisel,
sinu abi ja toetus, oskus planeerida aega, oskus olla mitmes
kohas korraga – see kõik sai hetkega minevikuks.

Õed Eskod pälvisid Valge Roosi stipendiumi

J

aanuari teisel nädalavahetusel toimunud Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde keskkogul kuulutati välja
Valge Roosi stipendiumi saajad. Stipendiaatideks on Lääne
ringkonna vanem ja noortejuht Heli Esko ning noortejuht
Maris Esko, mõlemad neiud on pärit Lääneranna vallast.

Valge Roosi fondile oli võimalik stipendiumitaotlusi esitada alates 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Taotluse esitamiseks pidi kandidaat olema 18-26-aastane, hetkel kinnitatud noortejuht ja tegutsenud noorliikmena Kodutütarde
või Noorte Kotkaste organisatsioonis.

Heli Esko astus kodutütreks 2000. aastal, mil ta oli 8-aastane.
Üheksa aastat hiljem võttis ta juhtimise üle kodutütarde
rühmas Valged Kotkad. Hiljem liitusid rühmaga ka
noorkotkad. 2014. aastal sai Helist Lääne ringkonna vanem
ning eelmisel aastal valiti ta Kodutütarde keskjuhatusse.
Seda kõike on ta jõudnud, olles ise vaid 26-aastane. Heli
hing kuulub kodutütardele. Ta on äärmiselt kohusetundlik
ja suure töövõimega noortejuht, kes vaatab organisatsiooni
alati laiemalt, mõtleb kaasa ja teeb ettepanekuid.

Valge Roosi fondi asutas Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuur juurde Kaitseliit 2004. aastal ja selle eesmärk on edendada isamaalist kasvatust Kaitseliidus, toetades Kaitseliidu
noorteorganisatsioonide noortejuhtide koolitamist ja enesetäiendamist oma tegevuse jätkamiseks Kodutütarde ja/
või Noorte Kotkaste organisatsioonides.

Maris Esko astus kodutütreks 2008. aastal. Eelmise aasta
jaanuarist sai Marisest rühma Valged Kotkad rühmavanema abi. Maris on värskelt Kodutütarde organisatsioonist välja kasvanud ja valinud endale noortejuhi ameti. Ta
on oma tegemistes äärmiselt põhjalik. Tal on suurepärane
oskus noori suunata ja neid tegevustesse kaasata. Aasta
aega on Maris juhtinud noorte ümarlauda ehk Kärajate
gruppi, kelle ülesanne on korraldada noorematele matkamängu Mägramatk.
„Meie aktiivsete ja õpihimuliste noortejuhtide vabatahtliku
panuse suurust on keeruline sõnadesse panna. Sellel on
hindamatu väärtus noorte suunamisel ja õpetamisel,” ütles
Kodutütarde peavanem Ave Proos.
Foto: Iiris Prosa
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Teevi ja Rein Künnap valiti Pärnumaa lasterikaste perede
liidu auliikmeteks

P

ärnumaa lasterikaste perede liit pidas 12. jaanuaril
25. aastapäeva. Juubeli puhul toimus Endla teatris
aktus, kus valiti välja liidu auliikmed ja kohaletulnud said
vaadata Nooruse maja noorte näiteringi etendust.

„Me oleme uhked, et on selliseid inimesi meie hulgas,” kinnitas Pärnumaa Lasterikaste Perede Liidu juhatus.

Pärnumaa lasterikaste perede liidu auliikmeteks valiti
Lääneranna vallas elavad abikaasad Teevi ja Rein Künnap.
Teevi on pidanud aastaid Pärnumaa Lasterikaste Perede
Liidu kroonikat, koostades igast sündmusest ülevaate koos
piltidega, mis kõik on köidetud mappidesse. Lisaks on ta
olnud koos abikaasa Reinuga käepikendus Koonga valla
lasterikastele peredele, olles volinikuna seisnud nende
probleemide eest, toonud neile toiduabi jne.
Rein Künnap on olnud liidu pikaajaline juhatuse liige,
samuti veetnud palju vaba aega vabatahtlikuna liidus,
tuues toiduabi, tegeledes üritustel spordimängudega ja
aidanud Koonga peresid nõu ja jõuga.
Foto: Maaris Buht

Lääneranna vallas tuli välja põnev arheoloogiline leid

U

ue ja põneva arheoloogia-aasta alustuseks jagas
Muinsuskaitseamet oma sotsiaalmeediakontol
mõningaid fotosid ja lugusid arheoloogilistest esemetest,
mis tänu tublidele ja tähelepanelikele inimestele eelmisel aastal Muinsuskaitseameti ja ekspertideni jõudsid.
Leidude seas on ka üks, mis tuli välja Lääneranna vallast.

„Ilmselt on leitud ese seotud keskaegse Läänemaa ja Lihulaga,” selgitas Muinsuskaitseameti arheoloogia vaneminspektor Nele Kangert. „Meile teadaolevate andmete põhjal
on hetkel tegemist üksiku juhuleiuga, praegu rohkem
viiteid leiukohast muudele arheoloogilistele leidudele ei
ole.”

Pärnumaa ja Läänemaa piirilt leitud 2,5 cm kõrgune
loomakujuline pronksist leid on ese, mida võib pidada omamoodi harulduseks. Eset uurinud Tallinna Ülikooli arheoloog Erki Russowi sõnul on tõenäoliselt tegemist keskaegse kannu või kerakujulise kätepesuanuma ehk lavabo
tilaga.
Lavabod olid keskaja ja ka varauusaja linnamajapidamises
tüüpilised tarbenõud, mis rippusid sageli seinaniššides, puidust seinakappides või toanurgas pesulauakese kohal ning
olid kasutusel hügieenitoimingutes. Hoolimata sellest, et
lavabod olid hiliskeskajal pigem standardsed massitooted,
esineb arheoloogilises materjalis neid pigem harva. Erki
toob siinkoha välja lihtsa seletuse – ilmselt sattusid metallnõud purunemisel või mõnel muul põhjusel ümbertöötlusesse, et hinnaline metall raisku ei läheks.
Foto: Erki Russow (TLÜ)

Detailplaneeringu algatamine

TEATED

Anna Palusalu
Lääneranna valla planeeringu- ja arendusspetsialist

L

ääneranna Vallavolikogu algatas 17.01.2019 otsusega
nr 115 Mereäärse küla Ootuse kinnistu (1,6 ha) detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Kavandatakse elamu, abihoonete ja paadi veeskamiskoha
rajamist. Planeering muudab Varbla valla üldplaneeringut
ning sisaldab ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekut.

Planeeringu korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus,
kehtestaja Lääneranna Vallavolikogu.
Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla avalikus
dokumendiregistris ning tööpäeviti Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn).
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Pärnumaa Ühistranspordikeskuse uudised
Muutub maakonnaliini nr L19 sõiduplaan
Hanilaristi, Rame ja Nehatu peatustest sõitjate jaoks
Alates 4. veebruarist 2019 teenindab maakonnaliin nr L19
Hanilaristi, Rame ja Nehatu peatuseid ainult ettetellimisel.
Bussi tellimiseks peab sõitja helistama vedaja infotelefonile 12012 hiljemalt sõidule eelneva päeva kella 18.00-ks.
Eelpool nimetatud peatustes väljumiseks piisab bussijuhi
informeerimisest bussi sisenedes. Pivarootsi peatus on juba
varasemalt nõudepeatus sellel liinil. Maakonnaliin nr L19
on käigus koolipäevadel marsruudil Hanilaristi–Pivarootsi–
Vatla–Virtsu–Lihula.
Nõudepeatuseid rakendatakse maakonnaliinidel olukorras,
kus liini marsruudi teatud osas on sõitjaid haruharva ja regulaarsed sõitjad puuduvad üldse. Kui kellegi sõiduvajadus
peaks muutuma või kui piirkonda kolivad uued inimesed,
kes soovivad bussi regulaarselt kasutada, siis on võimalik
muuta nõudepeatused jälle ümber tavapeatusteks.

Kuressaare-Tallinn marsruudile lisandub uus
kaugliin
Alates 4. veebruarist 2019 on käigus uus kaugliin nr 527
Kuressaare–Tallinn, mis väljub Tallinna suunal Virtsu
sadama peatusest kell 05.30 ja Lihula peatusest kell 05.50.
Tallinnast väljub buss kell 13.00. Buss peatub Lääneranna
vallas Lihula ja Virtsu sadama peatuses. Liin on käigus
ainult esmaspäeviti. Liini teenindab Kalle Bussid OÜ
53-kohalise bussiga.

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.

Lisainfo Pärnumaa Ühistranspordikeskusest: tel 17018 ja
e-post info@pytk.ee

Korteriühitustu - millest alustada?

V

astavalt 2018. aastal jõustunud korteriühistu seadusele loodi iga korteriomandiga kinnistule korteriühistu.
Uus seadus on kaasa toonud nii tuliseid pooldajaid kui
ka vastaseid. Eriti kriitiliselt kõnetab seadus korteriomanikke, kelle nii era- (korter) kui ka kaasomand (kortermaja
hoone) on aastakümnetega hooletusse jäänud. Olgu selle
peamiseks põhjuseks teadmiste puudus, kaasomanike mittealaline elukoht või vahendite puudus. Hooletusse jäänud
omand muutub ohtlikuks.
Hooldamata küttekehad suurendavad põlengu ohtu, kehv
ventilatsioon soodustab niiskust, mis omakorda kahjustab
viimistlust ja konstruktsioone. Eelmisel sajandil ehitatud
kortermajade ehitusel ei olnud energiasääst prioriteet.
Korterid olid ventileeritud ja soojad. Kuid kogu see heaolu
tugines suurel energiakulul. Kui energia hind tõusis (elekter, kaugkütte ja küttepuu), hakati loovalt kokku hoidma
ja küttekulu vähendama. Nii kaeti ventilatsioon kinni ja
vähendati värske õhu pealevoolu. Passiivsed omanikud
(kes alaliselt ei elanud oma korteris) ei kütnud ruume. Sarnane reguleerimata passiivne või aktiivne tegevus kahjustab kaasomanike vara. Nii sekkus riik elamumajandusse
ja muutis senise soovitusliku korteriühistu majandamise
põhimõtted kohustuslikuks.
Korteriühistu on justkui piiratud liikmearvuga kinnisvara
kaasomanike kogu. Liikmeid on täpselt nii palju, kui on
korteriomandeid. Liikmete ülesanne on juhtida ja majandada oma korteriühistut. Korteriühistu juhtimine toimub
demokraatia põhimõttel – enamus otsustab. Otsused
tehakse üldkoosolekul hääletuste põhjal.
Kuigi idee on lihtne, siis sisu on märksa keerulisem. Kogu
korteriühistu tegevus peab olema kooskõlas seadusega.
Korteriühistuseadus on vägagi täpne ja selle eiramine toob
kaasa vastutuse.

Kust alustama peaks?
Alustama peab üldkoosolekuga. Kutse koos päevakorraga
(teemadega) tuleb saata kõigile omanikele. Saatmisel tuleb
arvestada vähemalt 7-päevase etteteatamise ajaga. Posti
kaudu saatmisel tuleb arvestada ka kohaletoimetamise
aega.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb
vähemalt üle poole liikmetest. Kui liikmeid täis ei saa, siis
tuleb fikseerida uue koosoleku toimumise aeg ja liikmed.
Tuleb uuesti kutsuda kokku üldkoosolek. Kolmandal korduval üldkoosolekul lubab seadus otsustada, olenemata
liikmete arvust.
Lisaks muudele olulistele teemadele peaksid esimesel üldkoosolekul olema päevakorras järgmised teemad:
»» Juhatuse või valitseja valimine
»» Revisjoni valimine või mittevalimine
»» Osakapitali suuruse määramine
»» Remondifondi suuruse määramine
Kui üldkoosolek on läbi viidud, siis tuleb dokumendid Tartu
Maakohtu registriosakonnale esitada.
Vajalikud muudatused saab registris digitaalselt teha
https://ariregister.rik.ee/ ja dokumendid on vaja saata kontrolliks Tartu Maakohtu registriosakonnale aadressile Pikk
32, 44307 Rakvere, Lääne-Virumaa.
Kui interneti kasutamise võimalust ei ole, saab toimingud
teha notari kaudu.

Kas majandada ise või osta haldusteenus?
Iga inimene soovib, et maja, kus ta elab, oleks korras ja hästi
hoitud. Samas peaks selleni jõudma minimaalsete kulutustega.
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Korteriühistu juhatusel tuleb teha valik, kas majandada
ühistut ise või osta teenus sisse. Kui ühistu liikmete seas
on vastava ala professionaalid (ehitusala spetsialistid, juristid, finantsjuhid jt), võib olla otstarbekas ise ühistu hea
käekäigu eest seista. Kuid ka sel juhul tekib küsimus, kas
juhatusel ja ühistu liikmetel jääb põhitöö kõrvalt piisavalt
aega, et ühistu haldamisega tegeleda.
Harilikult on mõttekas ühistu juhatusel palgata haldusfirma. Viimane annab kvaliteetsema teenuse parema hinnaga ning laseb ühistu juhatuse liikmetel tegeleda oma
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põhitööga ning tunda rõõmu vabast ajast.
Siiski tasub meeles pidada, et haldusfirma saab teha täpselt
nii palju, kui liikmed enamuses otsustavad, sest haldusfirma on teenuseosutaja, mitte kinnisvara omanik. Selleks,
et korteriühistu oleks edukas, peavad omanikud tegema
koostööd nii omavahel kui ka haldusfirmaga.
Artiklit aitas koostada Arem Kinnisvara Korrashoid
www.arem.ee või 5877 2000

Uuel aastal jõustus uus tehnovõrkude talumistasude seadus
Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees

1. jaanuaril lõppes aastaid kestnud olukord, kus tehnovõrkude talumistasud olid seadusega määramata. Talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses ja
selle iga-aastane suurus on 7,5% maa maksustamishinnast.
Talumistasud tõusid küll kordades, kuid kahjuks ei vasta
need siiski maaomanike ootustele. Tasu katab eelkõige
kaitsevööndis tasutavat maamaksu ja pakub mõningast
lisahüvitist maakasutuse eest. Lisaks on omanikul õigus
nõuda kulude hüvitamist, mida ta peab kaitsevööndis
kandma (näiteks asulates heakorrakulud). Kui tehnovõrgu
rajatis (näiteks alajaam, sidepaigaldis) paikneb hoones, siis
uudsena peab siin omanikule maksma vastava hooneosa
kasutamise harilikku tasu (turuhinda).
Talumistasu saamiseks peab esitama avalduse võrguettevõtjale, kes on kohustatud vastava vormi avalikustama kodulehel. Talumistasu makstakse omanikule,
kes on kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga ja
kes esitas taotluse hiljemalt 1. mail. Tasu makstakse välja
30. septembriks. Kortermajade puhul võib avalduse esitada
ka korteriühistu. Kui avaldus on esitatud enne uue seaduse
jõustumist, ei pea taotlust uuesti esitama. See võib olla siiski
vajalik, sest avalduses tuleb ära näidata, kas tehnorajatis
võimaldab kaitsevööndis maa sihtotstarbelist kasutamist
või on see piiratud. Esimesel juhul väheneb talumistasu

poole võrra. Varasemate avalduste puhul kehtib vaikimisi
eeldus, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.
Talumistasu ei maksta, kui selle suurus kinnistu kohta jääb
alla ühe euro. Talumistasu ei maksta tehnovõrgu selle osa
eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal teenuse tarbimiseks. Talumistasu makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa) kinnistute puhul,
muu sihtotstarbega kinnistute puhul makstakse seda vaid
juhul, kui maal asub elektri või gaasi põhivõrk. Talumistasu
kohaldub enne maa kinnistusraamatusse kandmist kinnisasjadele rajatud tehnovõrkudele kui ka nendele, mis on ehitatud notariaalse servituudilepingu alusel ja kus pole muud
tasu kokku lepitud. Ka tulevikus võib servituudi seadmisel
leppida kokku teistsuguses tasus, kui seadus ette annab.
Tuleb meeles pidada, et talumistasust vaid 1/3 on tulumaksuvaba.
Maa-ameti geoportaalis www.geoportaal.maaamet.ee on
valminud talumistasude kalkulaator. Kui omanik sisestab oma katastriüksuse nime, siis kuvatakse automaatselt
kinnistul oleva tehnorajatise omanik, kaitsevööndi ulatus
ja eeldusliku talumistasu suurus. Selle teabe alusel saab
maaomanik otsustada, kas tasub taotlust võrguomanikule
esitada.

Katastriandmete kaasajastamine võib muuta maa
maksustamishinda
Mihkel Kalmaru
Lääneranna valla maa- ja arendusspetsialist

M

aareformi algusest on registritesse ja kaartidele
kantud maaüksuste piiride määramisel kasutatud
väga erinevaid, täpsemaid ja ebatäpsemaid meetodeid.
Näiteks, kui geodeetiliselt mõõdistatud maatüki kõrval
asuvat maatükki kirjeldab vaid skeem paberil, siis võibki
juhtuda, et maatükkide ühiste piiripunktide kohta on
olemas erinevad andmed.
Registri korrastamiseks viis Maa-ameti maakataster piiripunktide andmed omavahel kokku selliselt, et maatükkide
ühistele piiripunktidele anti registris ühesugused koordinaadid. Seoses nimetatud muudatusega võib vähesel määral
muutuda maatüki pindala. Tegu on registri korrastamisega
ning maatükkide piirid ja ulatus looduses ei muutu. Muudatus kajastub 1. jaanuarist ka kinnistusraamatus.

Nüüdsest määrab maakataster maatüki loodusliku seisundi
ehk kõlvikute andmed aluskaardil ning maatüki kõlvikud
hakkavad muutuma vastavalt maatüki loodusliku seisundi
muutumisele. Sellega tagatakse maatüki andmete vastavus
tegelikule looduslikule olukorrale ning maatükkide maamaks arvutatakse juba kaasajastatud andmete alusel.
Kõlvikuline koosseis on maksustamishinna aluseks ainult
maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustel.
Igaüks saab maatükkide pindalade, kõlvikute ja maksustamishinna muutust vaadata geoportaali kõlvikute
päringust, milleks tuleb valida geoportaali esilehele
https://geoportaal.maaamet.ee/est/ minnes vasakult „Kõlvikute päring (UUS)”, kus tuleb sisestada huvipakkuva
maatüki aadress või katastritunnus.
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Spordiuudised
16. detsember – 22. jaanuar

17. detsembril toimus Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi heategevuslik jõuluvõistlus, millest võttis osa
Lääneranna valla noormees Kaspar Arusalu, kes tuli kaugushüppes esimeseks tulemusega 6,63 m. Kaspar esindab
klubi Tartu SS Kalev.
29. detsembril toimusid Pärnu Spordikooli kergejõustikuhallis 11. Karel Leetsari mälestusvõistlused. Lääneranna
vallast osales võistlustel Kaspar Arusalu, kes saavutas
meeste kaugushüppes II koha tulemusega 6,87 m, jäädes
alla Hans-Christian Hausenbergile kõigest kolme sentimeetriga.
14. jaanuaril toimusid Pärnu Kergejõustikuhallis Pärnumaa
Koolinoorte meistrivõistlused sisekergejõustikus. Parimad
selgitati U16, U18 ja U20 vanuseklassides. Suure hulga
noorsportlastega olid võistlustel esindatud ka Virtsu Kool
ja Lihula Gümnaasium, kokku osales kahe meie valla kooli
peale 18 kergejõustiklast. Poiste U20 vanusegrupi 1000
meetri jooksus võttis esikoha Martin Teppan. Võidu tõi aeg
2.53,14. Samal distantsil tegi koolivend Virgo Vallik U18
vanusegrupis hõbedasejooksu, ajaks talle 3.03,65. Finaali
ehk kuue parima hulka pääsesid: poiste U20 vanusegrupis
Krismar Liiv (1000 m jooksus 6. koht), Martin Teppan (60 m
sprindis 5. koht), Egert Kallus (60 m sprindis 6. koht, kaugushüppes 5. koht). Poiste U18 vanusegrupis Kevin-Reidar
Bachaus (kaugushüppes 6. koht), poiste U16 Robert Idvani
(kuulitõukes 6. koht). Tütarlaste U18 vanusegrupis Trinity
Õismets (kõrgushüpe 5. koht ja kuulitõukes 6. koht). Häid
sooritusi tegid veel Marleen Põld, Eliise Kolõtšev, Keitlyn
Suur, Kerlin Rüütel, Reno-Remec Kilp ja Paul Lomp. Noori
treenib Jaanus Getreu.
20. jaanuaril toimusid Lasnamäe Kergejõustikuhallis Eesti
talvised karikavõistlused, millest võttis osa Lääneranna
valla noormees, Tartu SS Kalevis treeniv Kaspar Arusalu,
kes võistles kaugushüppes. Seekord tuli Kaspar 4. kohale
tulemusega 6,65 m. Lisaks Kasparile osales võistlustel
Niidupargi KJK esindaja, meie valla neiu Gertu Küttmann,
kes saavutas tütarlaste kuulitõukes III koha tulemusega
12.15.

Lauatennis
11. jaanuaril toimusid Paikuse spordihoones Pärnumaa
koolide lauatennise meistrivõistlused, kus osales kokku 81
sportlast: 31 tüdrukut ja 50 poissi. Lääneranna valda esindasid Lihula Gümnaasiumi, Virtsu Kooli ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli noorsportlased, kes saavutasid kokku viis
medalit. 4.–5. klassi tüdrukute seas saavutas II koha Heleliis
Loops Virtsu Koolist, tema kooliõde Helen Puuri saavutas 5.
koha. Kõmsi Lasteaed-Algkooli õpilane Eneli Elissaar saavutas pronksi ning tütarlapse kooliõde Mirell Raja tuli neljandaks. 8.–9. klassi tüdrukute seas saavutas Trinity Õismets 5.
koha. 4.–5. klassi poiste seas saavutas Lihula Gümnaasiumi
noormees Keiro Ristikivi kuldmedali. Virtsu Kooli õpilane
Romet Kirves 6. ja tema koolivend Rego Märk 9. koha.
Kõmsi Lasteaed-Algkooli õpilane Sten Andre Kukispuu tuli
kümnendaks. 6.–7. klassi poiste seas tuli kuldmedaliga koju
Virtsu Kooli õpilane Joonas Vestli, tema koolivend Ragnar-Marten Orgjõe sai 9. koha. 8.–9. klassi poiste seas tuli III
kohale Virtsu Kooli noormees Rando Fabritsi. Noori treenib
Eduard Brok.
19. jaanuaril toimusid Haapsalus Eestimaa Spordiliit Jõud
meistrivõistlused lauatennises, kus osales 44 lauatennisisti viiest maakonnast. Lääneranna vallast käisid võistle-

mas Toomas Vestli ja Aaro Õismets. Meeste üksikmängus
tuli Toomas Vestli III ning Aaro 4. kohale. Paarismängus
saavutasid mehed aga esikoha. Lisaks Toomasele ja Aarole
osalesid võistlustel Keiro Ristikivi ja Joonas Vestli, kelle
tulemuseks oli vastavalt 25. ja 32. koht.

Vibusport
12. jaanuaril toimus Liepaja lähistel Grobina spordikeskuses siselaskmise võistlus „Seeburgas stops 2018”, kus
osalesid Aare ja Aire Lauren. Ühes vanusegrupis toimunud
võistlusel saavutas Aare teise ning tema abikaasa 6. koha.
13. jaanuaril toimusid Liepaja lähistel Grobina spordikeskuses Läti meistrivõistlused siselaskmises LIAC 2019 – Latvian Indoor Archery Championships 2019, millest võtsid
osa Aare ja Aire Lauren, kes saavutasid oma vibuklassis esikohad. Aarel õnnestus lasta oma isiklik rekord – 270 punkti,
mis jääb praegu kehtivast Eesti rekordist maha 2 punkti.
Aire ja Aare Lauren esindavad MTÜ-d Lääne Vibulaskjad

Võrkpall
18. jaanuaril toimus Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa võrkpalli meistrivõistluste II ringi II voor, kus Lääneranna
meeskonna vastaseks oli VK Üks Samm. Kodumäng võideti
seisuga 3:0.

Foto: Eduard Brok,
Krismar Liiv ja erakogu

Kergejõustik
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Pärnumaa XXXIX talimängud
15. detsembril toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis
talimängude esimene võistlus, mille alaks oli sisesõudmine.
Lääneranna valda esindasid Gert Paabut, Harli Käärt, Anna
Palusalu ja Sten-Jents Käärt, kes saavutasid võistlusel 45,6
punktiga meeskondliku 4. koha.
13. jaanuaril toimus Sauga Spordikeskuses talimängude
teine võistlus, milleks oli koroona. Lääneranna valda esindasid Erki Pool, Timo Krangolm, Maarja Põder, Triinu Pikkmets ja Miko Põder, kes saavutasid 14 punktiga meeskondliku 6. koha.
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Veebruari alguses leiavad aset suusatamise individuaalvõistlus, juhtkonna võistlus, teatesuusatamine, curling,
male, lauatennis, meeste korvpall, mälumäng, sangpommi
kahevõistlus, kabe ja bowling’u võistlused.
Viimase alana toimub 16. veebruaril ujumine Koidula
Gümnaasiumi ujulas, kus võistkondliku paremusjärjestuse
selgitamiseks lähevad arvesse kõik lõpetanud võistlejad.
Distantsi pikkus 100 m vabalt, rinnuli, selili ja 4x50 m
teateujumine vabalt. Soojendustega alustatakse kell 9.30,
stardid kell 10.00. Osalemiseks võtta ühendust Annika
Urbeliga: annika.urbel@laaneranna.ee või telefonil 5904
0530.

Aire Lauren valiti Pärnumaa aasta spordiveteraniks

D

etsembri lõpus toimus hotellis Strand spordiaasta
pidulik lõpetamine, mis kandis nime „Tähesära”.
Pärnumaa spordiliidu juhatus valis välja 2018. aasta parimad sportlased, võistkonnad ja treenerid. Lisaks selgitati
aasta üllataja ja edendajagi.
Aasta naisspordiveterani tiitli pälvis Lääneranna valla
elanik Aire Lauren, kes saavutas 7.–12. oktoobrini
Lõuna-Aafrika Vabariigis Elgro River Lodgesis, Potchefstroomis toimunud maastikuvibu laskmise maailmameistrivõistlustel II koha.
Aire ja tema abikaasa Aare Lauren, kes saavutas samal
võistlusel I koha, esindavad vibuklubi Lääne Vibulaskjad.
Foto: Carine Isand

Aare Lauren valiti Läänemaa aasta sportlaseks

J

aanuari algul toimus Haapsalu Kultuurikeskuses
Spordiliit Läänela 90. sünnipäeva tähistamine, mille
raames kuulutati välja lõppenud aasta parimad. Läänemaa aasta meessportlaseks tunnistati Aare Lauren.
Mullu oktoobris Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud maastikuvibu maailmameistrivõistlustel maailmameistriks
tulnud Aare Laurenit auhinda vastu võtmas polnud, sest ta
osales koos oma abikaasa Airega Lätis toimunud võistlustel.
Küsimusele, mis emotsioonid teda valdasid, kui ta tunnus-

tusest teada sai, vastas Aare: „Ikka on hea tunne, kui tunnustatakse. Ma ise kahjuks kohal ei käinud, olin Lätis võistlemas, kuid peab tunnistama, et ikka mõtlesin vahepeal,
et kes siis ikkagi valituks osutub. Sain oma tunnustusest
teada alles laupäeva õhtul kella kümne paiku, kui tuttavad
sündmuselt tagasi jõudsid ja sotsiaalmeedia vahendusel
õnnitlesid.”
Läänemaa parimad sportlased kinnitas spordiklubide ettepanekute põhjal Läänela juhatus.

Koonga mängud tulevad taas
Annika Urbel
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist

K

oonga mängud toimuvad järgemööda juba 43.
korda ning sel korral 16. märtsil Koonga koolimajas. Osalejatel on võimalus võistelda kümnel alal, millest
6 meeskondlikku ja 4 individuaalset.
Koonga mängud on pika traditsiooniga spordivõistlus, mis
toimus esimest korda 1976. aastal ning seda korraldas Eesti
NSV Vabatahtlik Spordiühing „Jõud”. Aastatel 1992–2017
oli korraldajaks Koonga Vallavalitsus, kuid alates 2018.
aastast asus seoses haldusreformiga korraldaja rolli täitma
MTÜ Koonga Kogukond koos Lääneranna Vallavalitsusega.
Seekordsetel Koonga mängudel on võimalik võistelda
kümnel alal: meeste võrkpall, naiste võrkpall, kabe, lauatennis, sops, mälumäng, sisesõudmine, sangpommi rebimine,
noolevise ja joonejooks. Üldarvestuse võitjate väljaselgitamiseks lähevad arvesse küll kõik võistlusalad, kuid lisaks

koostatakse individuaalne paremusjärjestus sisesõudmises,
sangpommi rebimises, nooleviskes ja joonejooksus. Osalejatele jagatakse eelnevalt individuaalala kaardid, kuhu ala
sooritades tehakse vastav märge. Neljast alast kolme sooritamisel on võimalik osaleda auhinnaloosis, mis toimub
autasustamise lõppedes. Täpsema Koonga mängude juhendi
leiab Facebookist klubi Sport lehelt KOONGA MÄNGUD
XLIII ürituse kirjeldusest.
Alade võitjaid autasustatakse medali ja diplomiga, üldarvestuses esikolmikusse tulnud võistkondi karika ja diplomiga.
Autasustamine toimub vahetult alada lõppedes Koonga
koolimajas. Pärast lühikest pausi kogunetakse taas, et
ühiselt tähistada tantsupeoga sportliku päeva möödumist.
Tantsuks mängib Antti Kopliste täpsem info Facebookis
ürituselehel: XLIII Koonga Mängude Lõpupidu.
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Tegemist on üritusega, mille eesmärk on pakkuda harrastussportlastele võistlusvõimalust ning veeta sportlikult
vaba aega. Oodatud on Pärnumaal tegutsevate spordikeskuste, spordiklubide, harrastajate ning omavalitsuste
võistkonnad. Osavõtumaks on 180 €, mis sisaldab 30
võistleja lõunasööki ja korralduskulusid (sealhulgas lõpupeo korraldamist). Eelmisel aastal osalesid Lihula Spordiklubi, Põhja-Pärnumaa, Tori, Audru ja võõrustajatena
Koonga võistkond. Samuti ootame rohkelt kaasaelajaid!
Osavõtust teatamine 25. veebruariks, täpsem võistlejate registreerimine 8. märtsiks Annika Urbel, telefon:
+372 5904 0530 või e-post: annika.urbel@laaneranna.ee.

XLIII Koonga Mängude kava

»» Sisesõudmine – kell 11.00-16.00
(kohtuniku lõuna 13.00-14.00)
»» Sangpommi rebimine – kell 11.00-16.00
(kohtuniku lõuna 13.00-14.00)
»» Noolevise – kell 11.00-16.00
(kohtuniku lõuna 13.00-14.00)
»» Mälumäng – kell 12.00
»» Joonejooks – kell 13.00
»» Kabe – kell 14.00
»» Meeste võrkpall – kell 14.00
»» Autasustamine – kell 18.00

»» Registreerimine – kell 9.00
»» Avamine – kell 9.30

Korraldajad jätavad endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

»» Sopsu võistlus – kell 10.00

Koonga mängud korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital ja Lääneranna Vallavalitsus.

»» Naiste võrkpall – kell 10.30
»» Lauatennis – kell 11.00

Lääneranna Vallavolikogu otsustas asutada Lääneranna
Noortekeskuse

M

ullu 20. detsembril toimus Lääneranna Vallavolikogu viieteistkümnes istung, kus otsustati asutada
1. jaanuarist 2019 Lääneranna valla ametiasutuse hallatav asutus Lääneranna Noortekeskus, mille ülesandeks
on koostöös vallavalitsusega koordineerida noorsootööd
terve valla ulatuses.
Otsus eraldada Lihula Kultuurikeskusest Lihula Noortemaja ning luua sellest eraldi allasutus ei tulnud üleöö.
Juba valla arengukava koostamise ajal oli jutuks noorsootöö teenuste ülevallaline korraldamine ning seetõttu
saigi üheks eemärgiks seatud Lääneranna noorsootöö ühtse
juhtimise alla viimine. Lihula noortemaja on seni ainuke
noortele suunatud asutus, mida saame noortekeskuseks
nimetada. Kasutades sealsete noorte ja noorsootöötaja
kogemusi on meil võimalik arendada ülevallaliselt kvaliteetset ja jätkusuutlikku noorsootööd. Selleks tuligi luua
üks allasutus, mille eesmärk on tagada Lääneranna valla
noorsootöö koordineerimine ja arendamine.
Ühtsetel alustel noorsootöö korraldamine ja rahastamine
on aluseks kiiresti arenevale noorsootöö võrgustikule.
Lääneranna Noortekeskus hõlmab hetkel endas nn pea-

majana Lihula noortemaja ning noortetubasid Varbla rahvamajas ja Lõpe klubis. Peagi alustatakse koostöös Kõmsi
Rahvamajaga noortetoa loomist Kõmsi piirkonda.
On levinud arusaam, justkui koolis toimuvatest huviringidest ja tegevusteks peaks piisama ning eraldi noortemaju
pidada pole vaja. Siiski päris nii see ei ole, sest koolivälisel
noorsootööl on samuti oluline roll noore hoiakute, teadmiste ja oskuste omandamisel. Noortekeskuses on lisaks
huvitegevusel võimalik noorel osaleda erinevates noorteprojektides ja -programmides, nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes. Lisaks saab noor veeta vaba aega ennast arendavalt ja saada noortele suunatud informatsiooni. Avatud
noorsootöö põhimõttel tegutsedes luuakse tingimused
noorte omaalgatusteks ja ettevõtlikkuse arenguks. Nii on
noored ise planeerinud ja läbi viinud projekte nagu Lihula
Noortemaja välipinksilaua soetamine, Lääneranna LAN
2018, parkuuri õpitoad Varblas, omaalgatuslikult loodi
Lihula Noortemajja ka fotostuudio, mille tarbeks on projekti rahadega soetatud kaamera, fototarvikud ja korralik
arvuti fotode töötlemiseks.

Foto: Jana Viljak

Annika Urbel
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist

PERSOON
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Saame tuttavaks:

A

nneli Pikkmets on sündinud 13. augustil 1984.
aastal Lihulas. 2000. aastal
lõpetas ta Lihula Gümnaasiumi 9. klassi, misjärel
asus edasi õppima Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse Tihemetsa koolituskeskuse metsanduse
erialale, mille lõpetas
2005. aastal.

Peale kutsekooli lõpetamist
asus Anneli avastama maailma ja iseennast – 2007. aastani elas ta Ameerika Ühendriikides, Wisconsini osariigis, Harley
Davidsoni sünnilinnas Milwaukees, kus
ta töötas lapsehoidjana. 2007. aastal naases kodumaale.
Esiklapse sünnini töötas ta lõhna- ja meigitarvete poes

müüjana. 2010. aastal alustas Anneli tööd Lukoil Eesti ASis
klienditeenindajana, kus töötas samuti lapse sünnini. 2016.
aastal kandideeris edukalt Lihula Kultuurikeskuse noorsootöötaja ametikohale. Sellest ajast on ta end täiendanud
mitmetel noorsootöö alastel kursustel ja omandanud noorsootöötaja kutse ning laagrikasvataja-juhataja kutsetunnistuse.
Anneli ja tema abikaasa Siljar Pikkmetsa peres kasvab kaks
armsat tütarlast 10-aastane Sandra ja 5-aastane Loreen.
Anneli visiooniks on luua ühtne koostöövõrgustik, mille
abil suurendada noorsootöö kättesaadavust ka meie valla
väiksemates piirkondades. Oluline on, et noortel oleksid
võrdsed võimalused ja noorsootöö oleks mitmekesine ning
kättesaadav kõikidele noortele, kes seda soovivad, arvestades meie piirkondlikke eripärasid. Rahvusvaheline noorsootöö, noorte kaasamine ja vabatahtlike töö on just need
teema, mida Anneli soovib kõige rohkem noortele pakkuda.

VALIMISED

Riigikogu valimised 2019

D

etsembri esimesel päeval kuulutas president Kersti
Kaljulaid välja XIV Riigikogu valimised, mis kulmineeruvad valimispäevaga 3. märtsil.
Oma valiku saab igaüks teha aga alates 21. veebruarist, kui
algab e-hääletamine ja eelhääletamine
»» Elektrooniliselt saab sobiva kandidaadi poolt hääletada
ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini.
»» 21.–24. veebruarini toimub eelhääletamine maakonnakeskustes (hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell
20.00), 25.–27. veebruarini kõigis valimisjaoskondades.
Valimispäeval, 3. märtsil, algab hääletamine kell 9.00 ja
lõpeb kell 20.00. Sel päeval saab hääletada üksnes selles
valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja olete kantud.
Oma elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate
Te teavet valijakaardilt või valimiste veebilehelt www.valimised.ee.
Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas
asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis. Kodus hääletamisega
samal viisil korraldatakse hääletamist ka sama valimisjaoskonna valijate nimekirja kantud valijatele, kes
viibivad selle valimisjaoskonna piirides asuvas haiglas või
ööpäevases hoolekandeasutuses.
Lääneranna valla elanikud saavad kodus hääletamise taotluse esitada valimiskomisjoni esimehele Cariina Pähkile
cariina.pahk@laaneranna.ee või 472 4632 hiljemalt valimispäeval kella 14.00-ni. Kodus hääletamise taotlus peab
sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit
ja kodus hääletamise põhjust.

Eelhääletamine
21.–24. veebruarini toimub eelhääletamine maakonnakeskuste valimisjaoskonnas (hääletamine algab kell 12.00 ja
lõpeb kell 20.00), kus kõik valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohta. Neil päevil võivad näiteks Lääneranna
valla elanikud soovi korral hääletada nii Tallinnas, Pärnus,
Haapsalus kui ka teistes maakonnakeskustes, kus nad
parasjagu eri põhjustel viibivad.
25.–27. veebruarini avatakse eelhääletamiseks kõik valimisjaoskonnad (Lääneranna vallas on neid 4). Hääletada saab
neil päevil kell 12.00 kuni 20.00.

Lääneranna valla valimisjaoskonnad
Lääneranna valla valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad on järgmised:

Valimisjaoskond nr 1
»» Kõmsi Rahvamajas aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi
küla (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev –
25.02.2019);
»» Vatla Rahvamajas aadressil Vatla mõis, Vatla küla (teine
eelhääletamise päev – 26.02.2019);
»» Virtsu Seltsimajas aadressil Tööstuse tn 11, Virtsu alevik
(kolmas eelhääletamise päev – 27.02.2019);

Valimisjaoskond nr 2
»» Koonga teeninduskeskuses aadressil Valla/2, Koonga
küla (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev –
25.02.2019);
»» Lõpe klubis aadressil Klubi/1, Lõpe küla (teine eelhääletamise päev – 26.02.2019);
»» Oidrema Külakeskuses aadressil Kaupluse, Oidrema
küla (kolmas eelhääletamise päev – 27.02.2019);

Foto: Eliise Lepp

Lääneranna Noortekeskuse juhataja Anneli Pikkmets
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Kellel on õigus valida?

Valimisjaoskond nr 3
»» Lihula Kultuurimajas aadressil Tallinna mnt 1a, Lihula
linn (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev –
25.02.2019);
»» Tuudi koolimajas aadressil Kooli, Tuudi küla (teine eelhääletamise päev – 26.02.2019);
»» Kirbla raamatukogus aadressil Luha tee 1–14, Kirbla
küla (kolmas eelhääletamise päev – 27.02.2019);

Valimisjaoskond nr 4
»» Varbla teeninduskeskuses aadressil Vallamaja, Varbla
küla (valimistepäev, esimene eelhääletamise päev –
25.02.2019);
»» Paadrema külakeskuses Tõusi külas (teine ja kolmas eelhääletamise päev – 26.–27.02.2019).
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist kõik neli Lääneranna valla valimisjaoskonda.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse
kantud Lääneranna valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 3.

Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale
valijale saadetav valijakaart. Siinjuures on eriti oluline, et
juhul kui Te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole
saanud valijakaarti, tuleb Teil pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosa valitsuse) poole.
Kaardi mittesaamine võib olla märgiks, et Teid ei ole valijate nimekirjas.

Valimisõiguse põhimõtted
Lähtuvalt põhiseaduse §-st 60 on Riigikogu valimised:
»» Vabad valimised ehk valijal on õigus hääletada ilma
surveta, oma tahte kohaselt. Valimistel on õigus osaleda
kõigil hääleõiguslikel kodanikel. Õigus valimistel kandideerida on kõigil kandideerimisõiguslikel inimestel.
»» Üldised valimised ehk oodatud on kõigi täisealiste
teovõimeliste kodanike osavõtt valimistest. Ebaproportsionaalseid valimistsensoreid kehtestada ei tohi.
»» Ühetaolised valimised ehk igal valijal on üks hääl.
Kõigil valimistel antud häältel on võrdne kaal. Kõigile
kandidaatidele peavad valimistel olema tagatud võrdsed tingimused. Näiteks võrdne eetriaeg oma vaadete
tutvustamiseks rahvusringhäälingu kanalites.

Õigus valida on kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel
Eesti kodanikel, kes ei kanna vanglakaristust.

Kuidas selguvad valimistulemused?
Valimistulemuste selgitamisel lähtutakse proportsionaalsuse põhimõttest. Iga erakond saab Riigikogus kohti vastavalt oma kandidaatidele antud häälte summale – mida
rohkem hääli, seda rohkem kohti ja vastupidi.
Valimistulemused selguvad kõigepealt valimisringkonna
tasandil, kus jaotatakse isiku- ja ringkonnamandaadid.
Alles pärast seda jaotatakse üleriigilised kompensatsioonimandaadid. Mandaate on kokku 101 ehk sama palju kui
kohti Riigikogus ja need on jagatud valimisringkondade
vahel.

Kuidas mandaadid jaotatakse?
Kõigepealt selgitatakse välja isikumandaadid. Selleks
jagatakse valimisringkonnas hääletanute arv mandaatide
arvuga. Tulemuseks saadakse ringkonna lihtkvoot. Iga kandidaat, kes saab lihtkvoodiga võrdselt või rohkem hääli,
osutubki isikumandaadiga valituks.
Ringkonnamandaatide jaotamisel osalevad ainult need
erakonnad, kes koguvad üle riigi vähemalt 5% kehtivatest
häältest ehk ületavad valimiskünnise. Ringkonna tasandil
erakonna kandidaatidele antud hääled liidetakse ja saadud
summat võrreldakse lihtkvoodiga. Erakond saab nii mitu
ringkonnamandaati, kui mitu korda ületab summeeritud häälte arv lihtkvooti. Kui erakond on ringkonnas
juba saanud isikumandaate, arvatakse need ringkonnamandaatide arvust maha. Erakonna ringkonnanimekirjas
reastatakse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule.
Valituks osutub suurema häälte arvuga kandidaat, kuid
tema häälte arv peab olema vähemalt 10% lihtkvoodist.
Kompensatsioonimandaadid selguvad pärast mandaatide
jaotamist ringkondades. Selleks jaotatakse veel jaotamata
mandaadid üle riigi, kasutades modifitseeritud d’Hondti
jagajate meetodit. Belgia matemaatiku järgi nime saanud
meetod võimaldab mandaate nimekirjade vahel jaotada
võimalikult proportsionaalselt ehk nii, et mandaate on
võimalik saada ka vähem hääli kogunud parteidel. Kompensatsioonimandaatide jaotamisel osalevad ainult need erakonnad, kes ületavad valimiskünnise.

Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 12 Pärnumaa
Jaoskondade arv omavalitsustes:

»» Otsesed valimised ehk valimistulemuse kindlakstegemisel lähtutakse valimistel osalenud isikute tahteavaldusest, mitte valijameeste või mõne muu organi vahendusel tehtud otsustest.

Põhja-Pärnumaa vald

9

Lääneranna vald

4

7

»» Salajased valimised ehk selleks, et tagada hääletamise
salajasus, hääletatakse Eestis enamasti hääletamiskabiinis, kus valija saab üksinda täita hääletamissedeli.
Ka on võimalik valimiskast koju tellida. E-hääletamise
salajasuse tagab hääle muutmise võimalus. Valija, keda
on elektroonilise hääletamise ajal seadusvastaselt mõjutatud või jälgitud, saab oma häält hiljem elektrooniliselt
või valimiskabiinis muuta.

Tori vald

5

Pärnu linn

mandaati

17

Valijate arv:

67 005

Saarde vald

4

Häädemeeste
vald
Kihnu vald

1

6

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

TOIMETUS
Lääneranna Teataja toimetus
Lääneranna Vallavalitsus,
Jaama 1, Lihula 90302

Toimetaja – Kristina Kukk
Tel 472 4640
E-post: kristina.kukk@laaneranna.ee

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

Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus)
Küljendaja – Kristina Kukk
Print – NelliPrint

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
Leia meid Instagramis @laaneranna
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Lk 19-23 on tasuline
poliitreklaam, mille
sisu ega õigekirja eest
ajalehe väljaandja,
Lääneranna Vallavalitsus
ei vastuta.

Indrek Tarand

Kadri-Aija Viik

Kalev Kaljuste

Mercedes Merimaa

Madis Veskimägi

Reelika Rüütli

Tatjana Jaanson

Anet Tomašpolskaja

Jaan Krinal
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HEA VALIJA LÄÄNERANNA VALLAS!
Olen Janno Kuldkepp, erakonna Eesti 200 liige, ning
kandideerin valimistel riigikokku. Otsustasin kandideerida
just Pä rnumaal, kuna olen siit pä rit. Tä psemalt olen ü les
kasvanud Kihnu saarel. Nü ü d kü ll elan ja tö ö tan juba aastaid
Tallinnas, kuid kodusaar on endiselt vä ga kallis.

Otsustasin kandideerida riigikokku lootuses, et ä kki
suudan niiviisi rohkem meie riigivalitsemises kaasa rä ä kida
ja midagi muuta. Ega lihtinimest, kes tä naval kisab, vä ga
kuulda võ eta. Selleks astusin uude erakonda, mis kannab
nime Eesti 200. Erakond Eesti 200 oli ainuke valik – et ma
pole tuntud inimene, siis poleks teised erakonnad mind vä ga kuulda võ tnud. Ning kuna Eesti 200s on
puudega inimesi, arste, õ esid ja ä mmaemandaid, siis see sü mpatiseeris mulle vä ga. Tundsin, et seal
mõ eldakse minuga kaasa.

OD pin ise Tallinna Tervishoiu Kõ rgkoolis kolmandal kursusel õ eks ja tö ö tan kiirabis. Meedikuna nä en
igapä evatö ö s kõ iki meie ü hiskonna sotsiaalseid kihte. Meie tervishoiu- ja sotsiaalsü steem ei saa praegusel kujul jä tkuda.

Miks on saanud tä napä eva Eestis normaalsuseks, et televisooni aastalô puprogrammides kü sitakse rahvalt
raha meie enda inimeste raviks? Haigekassa hü vitatava ravi rahastamispoliitikat tuleb muuta!
Kas teadsite, et ainult 19–26 % peredest tunneb, et tuleb majanduslikult toime puudega lapse kasvatamisel? Muudame puudega inimeste ja nende perede tugiprogrammid efektiivsemaks.
Prioriteediks saagu meie inimeste elukvaliteedi
parandamine! AQrme lase Eestis elavatel puu
dega inimestel, omaste hooldajatel, ki
ndlustamata isikutel ja teistelgi tegeleda pr
obleemiga üksi. Eesti 200 plaan on viia
sotsiaal- ja tervishoiutö ö tajad ühtsesse
süsteemi, kus kõ ik teevad tö ö d ü he eesmä rgi
nimel. UQ htse süsteemi kaudu on kõige parem
infot jagada ja saada suurem pilt
inimesest ja tema muredest. Nii ei pea nä iteks
puude taotleja sebima mitme erineva asutuse
vahel – piisab ühest, kus personal teeb koostööd.
Koolitame rohkem eriõdesid ja anname neile r
ohkem vastutust.

Lõpetame kuluhüvitiste ja katuserahade
maksmise ning suuname raha abivajajatele.

Seisan tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi paremaks
muutmise eest!

JANNO KULDKEPP
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Kui armastad tervet Eestit,

SIIS SOBIME HÄSTI
Vabaerakonna maaeluplaan annab töö
ning aastaringse teenistuse vähemalt
3000 taluperele ja kohalikule ettevõtjale.
Jõukas ja suur keskklass maal loob
sisuka elu ja head avalikud teenused.

#VBRKND
HELI
KÜNNAPAS

Pärnumaa piirkonnajuht
helikunnapas@gmail.com

Eesti Vabaerakond
Vabaerakond Pärnumaal

24
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25. veebruar alates 10.00

4. märts alates 10.00

KÕMSI

VARBLA

TEENINDUSKESKUSES

TEENINDUSKESKUSES

Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

Etteregistreerimine
telefonil 449 6624, 524 2485

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.

Tel 472 4640
REKLAAMI TELLIMINE JA KAASTÖÖDE
ESITAMINE
ajaleht@laaneranna.ee

Rehetoa OÜ
Käsitöö palkmajad
Ehitus ja renoveerimine

✓

Käsitöö palkmajad ja saunad

✓

Üldehitus ja remonditööd

✓

Vanade palkmajade renoveerimine

✓

Kahjustunud palkide vahetus ja
plommimine

✓

Terrassid

✓

Plaatimistööd

Väga soodsad hinnad – küsi pakkumist!

rehetoa@gmail.com
+372 523 3771
REAKUULUTUSED

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

ProDigi OÜ jätkab aastal 2019 Lihulas fiiberoptilisel
andmesidekaablil põhineva andmesidevõrgu väljaehitamist.
Kui soovid, et Sinuni jõuaks kiire Internet, siis registreeri end lehel: tiny.cc/Lihula2019

Korstnapühkija. Kutsetunnistus nr
138900. Tel: 5564 5433 (Argo)
tel. 5289558
info@prodigi.ee

