
1L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 7  /  M A I  2 0 1 9

UUDISED INTERNETIS  
 ajaleht.laaneranna.ee

Ehitisregistri andmete 
korrastamine

LK 5

Mikk Pikkmets 
Lääneranna  vallavanem

Juunis toimub elektroonika ja 
ohtlike jäätmete kogumisring

LK 6
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Kaunis kuldking kasvab ka Lääneranna vallas 
Foto: Kristina Kukk

Lääneranna haridusvõrgu väljakutsed
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heaks uue heakorraeeskirja
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K äesoleva aasta 15. mai seisuga 
õppis Lääneranna seitsmes 

koolis kokku 452 õpilast ja kuue 
lasteaia nimekirjas oli 194 last. Kui 
lasteaia laste arv on võrreldes eelmise 
aastaga samas suurusjärgus siis kooli 
õpilaste arv on aastaga kahanenud 18 
lapse võrra. 

Kahjuks ei ole järgmise seitsme aasta 
prognoose vaadates põhjust rõõmus-
tamiseks, õpilaste arv aina kaha- 
neb. Vaadates lasteaedades käivate 
laste arvu, võib eeldada Lääneranna 
koolide õpilaste arvuks 380–400 last, 
mis tähendab, et koolides võib õpilaste 
arv kahaneda veel ligikaudu 50–60 
lapse võrra. Laste arvu kahanemist 
haridusasutustes võib prognoosida ka 
sündimust vaadates. 12. mail toimus 
Lääneranna valla beebide hõbelusika 
pidu, kuhu olid kutsutud eelmise 
aasta aprillist käesoleva aasta aprillini 
sündinud beebid, keda arvuliselt oli 
45. Kasutades lihtsustatud lähenemist, 
saame samasuguse sündivuse jätkudes 
ja eeldusel, et kõik meie valla lapsed 
käivad vähemalt põhikooli lõpuni 
meie koolides samuti tulemuseks 400 
õpilast. Reaalsus on muidugi see, et 
mitmed õpilased ei käi kodule kõige 
lähemas koolis ning koolitee valikud 
on viinud mitmeid õpilasi ka väljas-
poole koduvalda.

Lääneranna valla haridusvõrgu pi-
damise suurim väljakutse – kuidas 
tagada kvaliteetne kodulähedane 
haridus ning leida selleks piisavalt 
vahendeid.

Õpilaste arv on aluseks riikliku hari-
dustoetuse eraldamisel, hetkel kehtiva 
riikliku rahastusmudeli järgi peaks 
Lääneranna vallas olema kolm kooli. 
See, kuidas omavalitsus riigi poolt 
eraldatavat hariduskulude toetust 
kasutab, on omavalitsuse enda teha 
ehk see, kas vallas on üks, kolm või 
seitse kooli, sõltub kohapealsest tah- 
test ning valla rahalistest võimalus- 
test. Kui tavapäraselt peaks ühes 
klassis õppima 24 last, siis arvestades 
Lääneranna vallale eraldatava hari-
dustoetuse koefitsienti 1,77 põhihari-
duse osas peaks meil olema ühes klassis 
14 last. Seda ei ole meil täna enamus-
tes koolides isegi mitte liitklassides. 
Ja see ongi Lääneranna valla hari-
dusvõrgu pidamise suurim väljaku-
tse – kuidas tagada kvaliteetne kodu- 
lähedane haridus ning leida selleks 

piisavalt vahendeid. Õpetaja töötasu 
miinimum on seadusega fikseeritud 
ning selles osas ei ole vahet, kas klas-
sis on 9 või 24 õpilast, vahe on ainult 
omavalitsuse jaoks, kes peab õpeta-
jatele tasu maksma.

Lisaks on riik seadnud eesmärgiks 
viia koolis kasuliku pinna ruutmeet- 
rite arv 10 m2 peale, arvestamata 
sinna hulka spordisaale ja õpilasko-
dusid. Täna on Lääneranna haridusa-
sutustes kasulikku pinda vahemikus 
13,8–36,5 ja keskmiselt 20 m2 ehk kaks 
korda rohkem, kui peaks olema. Iga 
ruutmeeter on sõna otseses mõttes 
kulu ehk selle korrashoiuks, ülalpi-
damiseks ja vahenditega täitmiseks 
kulub igal aastal keskmiselt 48 € ja 
haridusasutustes on see kulu vahe-
mikus 34–68 €/m2. Lisaks igapäe- 
vaste kulude katmisele vajavad paljud 
hooned ka investeeringuid. Täna on 
heas seisus Koonga, Kõmsi ja Varbla 
koolimaja ning Lihula lasteaed, kuid 
suuremas ja väiksemas mahus vajavad 
investeeringuid Lihula gümnaasiumi, 
Virtsu kooli, Lõpe kooli ja Metsküla 
kooli hooned.

Eeltoodud väljakutsete lahen-
damiseks on vallavalitsus alustanud 
mitmete muudatuste ettevalmista-
mist ning elluviimist. Näiteks eelmisel 
aastal renoveeriti Lõpe koolis ruumid 
raamatukogu jaoks, mis tõi selle 
teenuse lastele lähemale ja vähendas 
kooli kasutuses olevat pinda, lisaks 
vahetati Varblas õlikütte katel pelleti-
katla vastu, mis langetas koolihoone 
küttekulu üle 20%. Käesoleval aastal 
on kavas planeerida ja loodetavasti ka 
ümber ehitada ruumid raamatukogu 
kolimiseks Koonga koolimajja. Raama-
tukogud on juba koolimajades Virtsus 
ja Kõmsil. Virtsus tuleb ruumide kasu-
tus planeerida nii, et vähendada kooli 
ja lasteaia kasutuses olevat pinda, mis 
on täna 3,5 korda suurem riigi seatud 
eesmärgist. Eesmärgiks on majandus- 
kulude vähendamine, et tulla toime 
järjest kallinevate hindadega.

Lääneranna valla suvemängud 
toimuvad 29. juunil Tuudil
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Seisuga 15.05.2019
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Koonga Kool 15 42 57
Kõmsi  Lasteaed-Algkool 32 22 54
Lihula Gümnaasium 172 57 229
Lihula Lasteaed 98 98
Lõpe Kool 19 41 60
Metsküla Algkool 19 19
Varbla Kool 20 41 61
Virtsu Kool 10 58 68

194 395 57 646
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

16. mail 2019  toimus Lääneranna Vallavolikogu kahe- 
kümnes istung, kus osales 17 ning puudus 3 vallavolikogu 
liiget. Päevakorras oli 13 punkti. Vastu võeti 5 määrust ning 
8 otsust.

 » Võeti vastu Lääneranna valla 2019. aasta I lisaeelarve.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määrust 
nr 4 “Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palga-
juhend”, millega tõsteti põhipalga palgavahemikku kuni 
1300 euroni 1. teenistugruppi (teenindav teenistuskoht, 
nooremspetsialist) kuuluvatel teenistujatel.

 » Kehtestati Lääneranna valla heakorraeeskiri.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust 
nr 7 “Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegee- 
rimine”, millega delegeeriti vallavalitsusele jäätmesea-
dusest, looduskaitseseadusest, pakendiseadusest ja kin-
nisasja avalikes huvides omandandamise seaduse § 39 
lõikest 3 tulenevad ülesanded.

 » Kehtestati koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.

 » Otsustati mitte nõustuda Keskkonnaameti 09.01.2019. a 
korralduse “Mihkli II uuringuruumi geoloogilise 
uuringu loa taotlusele keskkonnamõju hindamise alga-
tamata jätmine” eelnõu otsustega jätta Mihkli II uurin-
guruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele keskkon-
namõju hindamine algatamata.

 » Otsustati mitte nõustuda Keskkonnaameti 09.01.2019. a 
korralduse “Geoloogilise uuringu loa andmine Mihkli 
II uuringuruumis” eelnõu otsustega anda geoloogilise 
uuringu luba Mihkli II uuringuruumis.

 » Otsustati nõustuda Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasu-
tusõiguse seadmisega Lääneranna vallale kuuluval 
Rannakülas asuval 8630015 Puhkeküla tee kinnistul, 
kinnistu registriosa nr 4568106, katastritunnusega 
86301:005:0351, sihtotstarbega transpordimaa.

 » Otsustati jätta kinnisasja omandamise loataotlus 
(Lõpetagune) läbi vaatamata ja tagastada see taotlejale. 

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Käru külas asuv 
elamu ehitisregistri koodiga 121277309 ja Poanse 
külas asuv loomakasvatushoone ehitisregistri koodiga 
121277309. 

 » Lubati Lääneranna Vallavalitsusel sõlmida MTÜ Lääne-
Eesti Turismiga sildfinantseerimise leping Euroopa 
Liidu Interreg Central Baltic programmi “Nature Access 
to All” välisprojektis ettenähtud tegevuste elluvii-
miseks Lääneranna vallas summas 25 000 eurot. Pro-
jekti eesmärk on korrastada looduspärandi objekte 
ja vaatamisväärsusi ning muuta need erivajadustega 
inimestele kättesaadavamaks.

 » Kinnitati revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan.

 » Otsustati algatada avalikes huvides sundvalduse sead-
mise menetlus Kadaka kinnisasjal Oeta tee teenin-
damiseks vajalikul osal pindalaga 2746 m2.

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu koosolek toimub 20. 
juunil kell 14.00 Lihula Kultuurimaja peegelsaalis.

Kõik Lääneranna Vallavolikogu avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna vallavalitsuse elektroonilisest doku- 
mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendire- 
gister.

VALITSUS

Vallavalitsus on välja pakkunud ka palgakulude eelarves-
tamise aluseid, mille baasilt oleks võimalik lasteasutuste 
eelarveid võrdsetel alustel koostada. Varasemalt on neli 
omavalitsust koole rahastanud erinevalt, mistõttu ei saa 
rääkida koolide võrdsest rahastamisest. Välja pakutud 
muudatuste eesmärk on tagada kvaliteetne haridus kõigile 
lastele, olenemata kooli asukohast. Selleks oleme loonud 
töökohad vallavalitsuse juurde tugispetsialistidele (logo- 
peed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, haridustehnoloog), 
et seeläbi tagada teenuste kättesaadavus kogu vallas. 
Eeltoodud töökohtadele ühes koolis täiskoormust ei teki 
ning erinevatesse koolidesse väikeste koormustega inimesi 
leida on väga raske. Samuti on olnud varasemalt nii erineva 
koormuse kui ka palgatasemega direktorite ametikohad, 
mille kohta on vallavalitsus välja pakkunud lahenduseks 
üks direktori ametikoht 110–120 lapse kohta. Sellisel juhul 
oleks meil tänase 7 direktori ametikoha asemel 5,5.

Kui riiklikku rahastust vaadata, tuleks seitsme kooli ase-
mel pidada kolme kooli. Kui vaadata valla ruumilist paik- 
nemist tuleks pidada nelja kooli, üks igas endises vallas. 
Kuid need ei ole lahendused, mida vallavalitsus täna välja 
pakub.

Võimalusi ja lahendusi väljakutsetega toimetulekuks on 
erinevaid. Kui riiklikku rahastust vaadata, tuleks seitsme 
kooli asemel pidada kolme kooli. Kui vaadata valla ruu- 
milist paiknemist, tuleks pidada nelja kooli, üks igas endises 
vallas. Kuid need ei ole lahendused, mida vallavalitsus täna 
välja pakub. Kuid on selge, et tänasel kujul ei suuda oma- 
valitsus lastele kvaliteetse hariduse pakkumist pikalt 
tagada või veel vähem märkimisväärselt taset tõsta. Osa 

lahendusi sai juba eespool kirjeldatud, nagu majandusku-
lude kokkuhoidmine, koolide kasutuses olevate pindade 
vähendamine, töötajatega ühiste lepingute tegemine, asu-
tuste ühise juhtimise alla viimine, õpetajate jagamine, eri-
nevate koolide õpilaste ühistundide korraldamine. Näiteks 
Lõpe ja Koonga kooli peale on üks direktor ametikoht ning 
kolmapäeviti toimuvad poiste tööõpetustunnid ja vanemate 
klasside kehalise kasvatuse tunnid Koongas. See võimaldab 
ressursse paremini kasutada ning tagab lastele võimalused 
kvaliteetsemaks hariduseks, sest tänapäevaste seadmetega 
tööõpetus klasse seitsmes kooli pidada ei ole mõistlik ega 
omavalitsusele ka rahaliselt jõukohane. 

Üks lahendus on ka ühiste piirkondlike koolide loomine, 
jättes toimima tänased tegevuskohad. Sarnaseid lahendusi 
on osades omavalitsustes juba kasutatud, näiteks Laulas-
maa kooli all tegutsevad varasemad kuus asutust viies 
majas. Selliste lahenduste eeliseks on juhtimiskulude ja 
ühise majandamise tulemusel tekkiv kokkuhoid, mis jätab 
haridusteenuse kättesaadavaks kodu lähedal.

Lõpetuseks toon välja eesmärgi – tagada kõigile Lääne- 
ranna valla lastele ja õpilastele kaasaegne õpikeskkond 
ning kvaliteetne haridus. Kuid selle eesmärgi elluvii-
miseks on vaja leida lahendusi ning need ka teoks teha. 
Kutsun siinkohal üles kõiki valla kodanikke mõtlema kaa-
sa, kuidas saaksime selle eesmärgi võimalikult hästi ellu 
viia. Oma ettepanekud saate edastada haridusasutuste 
hoolekogudele, kus need kindlasti üle vaadatakse. 

Mõtleme koos ja lahendame selle väljakutse.
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

P erioodil 15. aprill – 15. mai 2019 toimus viis Lääne- 
ranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele 

nagu hooldajate, sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe- 
tuste, hooldajatoetuste, häirenupu teenuse, koduhool-
dusteenuse ja maaüksuste sihtotstarvete määramisele, 
koha-aadresside korrastamisele, ehitus-, kasutus-, teeka-
sutuslubade väljastamisele, puurkaevude asukohtade 
kooskõlastamisele, huvitegevuse toetuseks raha eral-
damisele, kodu ja üldhariduskooli vahelise sõiduhüvitise 
eraldamise ning korraldatud jäätmeveoga liitumise ko- 
hustusest vabastamisele otsustati järgmist:

 » Kiideti heaks hajaasustusprogrammi toetuse kasuta-
mise aruanded.

 » Jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise taotlus.

 » Kehtestati Lääneranna valla meenete hinnad, mis on 
leitavad Lääneranna Teataja veebiportaalis ajaleht.
laaneranna.ee. 

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 13.12.2018. a 
korralduse nr 861 “Sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine Sillaotsa kinnisasja jagamisel” punkti 1.3. ja 
sõnastati see järgnevalt: “1.3. Maakorralduskavas numb- 
riga 3 tähistatud maatükile määratakse sihtotstar-
beks elamumaa ja koha-aadressiks Sillaotsa, Mäliküla, 
Lääneranna vald, Pärnumaa”.

 » Tunnistati kehtetuks Varbla Vallavalitsuse 30.10.2006. a 
korraldus nr 124 “Ehitusloa väljastamine” ja 30.10.2006. 
a korraldus nr 125 “Ehitusloa väljastamine”. Tunnistati 
kehtetuks nimetatud korralduste alusel antud ehitus-
load nr 783 ja 785.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 18.04.2019 
määrus nr 5 “Lääneranna valla haridusasutuste direk-
tori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi 
läbiviimise kord”.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuste 
struktuur, teenistuskohtade koosseis ja nõuded. Tunnis- 
tati kehtetuks Lääneranna vallavalitsuse 1. novembri 
2018. a korraldus nr 805 “Lääneranna valla ametiasu-
tuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnita-
mine”.

 » Moodustati hajaasustuse programmi 2019. a taotluste 
hindamise komisjon koosseisus: esimees Margus Källe, 
aseesimees Maia Leola, liikmed Vjatšeslav Fomtšen-
kov, Mihkel Kalmaru, Maie Ausmeel, Arno Peksar. 
Komisjoni ülesanded on hajaasustuse programmi 
2019. a taotlusvooru hindamise programmi määruse 
ja hindamisjuhendi alusel tutvuda taotlustes kajas-
tatud majapidamiste hetkeolukorra ja kitsaskohtadega, 
mida soovitakse lahendada. Samuti taotluste pingerea 
koostamine, ettepanekute tegemine taotluste rahasta-
miseks või mitterahastamiseks.

 » Lõpetati väikehange “Lihula mõisa katuse esifassaadi 
osa katusekarniisi ja ühe korstna avariiremont” Lihula 
mõisa peahoone katuse avariitööde tegemiseks. Edu-
kaks tunnistati Resteh OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga 
sõlmitakse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Anti luba korraldada 23. aprillil 2019. a algusega kell 
19.00 Lihula linnas aadressil Linnuse 1 avalik üritus “EV 
100 ürituse raames lõkete süütamine”.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 24.01.2019. a kor-
ralduse nr 60 “Lääneranna valla kriisikomisjoni koos-
seisu kinnitamine” punkti 1.4 ja sõnastati see järgmiselt: 
“1.4. Andrus Aruots - Kaitseliidu Lääne maleva noorem- 
instruktor, kriisikomisjoni liige;”

 » Avaldati tunnustust Pille Kaiselile kauaaegse töötamise 
eest Metsküla Algkoolis ja seoses juubelisünnipäevaga.

 » Avaldati tunnustust Elma Killingule kauaaegse eakate 
seltskonnatantsu rühmade juhendamise eest Lääne- 
ranna vallas ja seoses juubelisünnipäevaga.

 » Kuulutati välja Lääneranna valla 2019. aasta heakorra-
konkurss järgmistes gruppides: elamud tiheasustustes, 
maakodud, kortermajad, sotsiaal-, äri- ja tootmisobjek-
tid. Heakorrakonkursile kandidaatide esitamise tähtaeg 
oli 20. mai 2019. Konkursi üleskutse avaldati Lääne- 
ranna Teataja paberlehes (mai 2019), selle veebiväljaan-
des ja Lääneranna valla kodulehel.

 » Tunnistati kehtetuks Varbla Vallavalitsuse 03.11.2008 
korraldus nr 156 “Maa ostueesõigusega erastamine”.

 » Tunnistati Lihula, Pärna tn 4 kinnistu osaliseks renti-
miseks ( 231,6 m2 tootmis- ja laopind) korraldatud avalik 
kirjalik enampakkumine nurjunuks.

 » Tunnistati kehtetuks vaideotsus Lääneranna Vallava- 
litsuse 01.03.2019 korraldusele nr 146 “Maa erastamise 
eeltoimingute lõpetamine ja Koonga Vallavalitsuse 
05.12.2006 korralduse nr 151 “Maa ostueesõigusega 
erastamine ja teenindusmaa määramine (Kalli karja-
laut)””.

 » Eraldati  raha Lääneranna valla 2019. aasta eelarve 
resevfondist tegevusala 10402 “Muu perekondade ja 
laste sotsiaalne kaitse” töötasu ja sotsiaalmaksu kontole.

 » Anti välja korraldus nr 252 02.05.2019 “Lihula Güm-
naasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks avaliku 
konkursi korraldamine”. Konkursi läbiviimise kohta 
avaldatakse teade Lääneranna valla veebilehel ning 
üleriigilises päevalehes. Konkursi läbiviimiseks moo-
dustati komisjon koosseisus: esimees Mikk Pikkmets, 
sekretär Andres Annast, liikmed Markko Põld, Janar 
Sõber, Tiina Lobja.

 » Lääneranna Vallavalitsus tutvus AS Saarte Liinid 
esitatud jäätmeloa muutmise taotlusega ja jõudis 
arvamusele, et kirjeldatud põhjuseid arvestades nõus-
tutakse AS Saarte Liinid jäätmeloa muutmisega.

 » Kinnitati Lääneranna raamatukogude lahtiolekuajad, 
millest täpsemalt juba käesolevas ajalehenumbris.

 » Seati Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides täht- 
ajatu sundvaldus, millega koormatakse Ura külas 
asuvat Toominga kinnisasja (registriosa nr 1036706, 
katastritunnus 33404:002:0292). Elektrilevi OÜ on 
sundvalduse alal õigustatud Toominga kinnisasja 
kasutama järgmisel viisil: sundvalduse ala suurus on 
5 m2; ehitada, omada ja kasutada tehnovõrku – kahte 
10kV pingega elektrimaakaabelliini; teha kõiki töid, mis 
on vajalikud tehnovõrgu ehitamiseks, kasutamiseks, 
asendamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lam-
mutamiseks.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas ostumenetluse 
“Vee- ja kanalisatsiooni tänavatorustike projekteeri-
mine”. Hinnapäring esitati kolmele ettevõtjale, kellest 
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Kevadel lahkunud 

(16.04.2019–15.05.2019) 

Mairold Pajuviidik         22. VI 1934 – 18. IV 2019

Raivo Laanemäe              29. I 1952 – 17. IV 2019

Toomas Koikson       18. VIII 1961 – 21. IV 2019

Ilse Maajärv            6. X 1931 – 23. IV 2019

Taimi Torn          13. III 1941 – 26. IV 2019

Imbi Kivinukk          25. III 1958 – 26. IV 2019

Arvi Junker            09. V 1948 – 01. V 2019

Raigo Alpius           06. XI 1985 – 01. V 2019

Linda Vahter          06. IX 1930 – 04. V 2019

Silvi Oja             29. X 1937 – 05. V 2019

Ain Kasela             08. V 1951 – 11. V 2019

Avaldame kaastunnet lähedastele

Aleksander Velve – 24. IV 2019

Õnnitleme vastsündinut ja  
tema vanemaid!

Lääneranna valla elanikkonna statistika 
(15. mai seisuga)

Elanike arv registris 5361 

 » 2764 mehed

 » 2597 naised

Sündide arv 11 
Surmade arv 36 

Registrisse kanti elanikke 62 
Registrist kanti välja elanikke 67

üks esitas nõuetele vastava pakkumuse. Pakkumus 
ületas hankija poolt seatud eeldatava maksumuse. Val-
lavalitsus lükkas  pakkumuse tagasi ja otsustas esitada 
kutsed ostumenetluses osalemiseks varasemalt Matsalu 
Veevärk AS piirkonnas ÜVK projekteerimistöid teinud 
viiele isikule.

 » Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihanke “Puidu-
hakke ost” pakkumuse hindamise kriteeriumide alusel 
SW Kütus OÜ pakkumus. Anti nõusolek eduka pakku-
muse esitanud isikuga raamlepingu sõlmimiseks peale 
10päevase ooteaja möödumist.

 » Algatati pärimismenetlus. Teiste seadusjärgsete pärijate 
puudumisel võtta vastu pärandvara, milleks on kokku ½ 
mõttelist osa Lääneranna vallas, Jõeääre külas asuvast 
Kalda elamust, kuurist ja käimlast.

 » Anti luba järgmistele avalikele üritustele:

 ◦ 12. mai 2019 kell 10.00–15.00 Kõmsi rahvamaja esisel 
parkimisplatsil ja rahvamaja esisel alal avalik üritus 
“Emadepäeva kevadlaat”.

 ◦ 26. mail 2019 kell 09.00–14.00 Lihula Mõisamäel 
avalik üritus “Lihula kevadlaat”.

 ◦ 22. juuni 2019 kell 21.00 – 23. juuni 2019 kell 03.00 
Lihula Mõisamäel avalik üritus “Lihula jaanik”.

 ◦ 23. juunil 2019 Lihula Vabadussamba Pargis avalik 
üritus “Võidupüha tähistamine”.

 ◦ 08.–10. augustil 2019 aadressil Lääneranna vald 
Lihula linn avalik üritus “26. Lihula kultuuri- ja 
spordipäevad”.

 ◦ 12.–14. juuli 2019 Lääneranna vallas Varbla piirkon-
nas avalik üritus “Nädalalõpp Varblas”.

 ◦ 07. juuni kell 21.00 – 08. juuni 2019 kell 03.00 Matsi 
külas, matsi sadama paadikuuris avalik üritus 
“Suvine tantsuõhtu Matsi paadikuuris”.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 24.01.2019. a kor-
ralduse nr 60 “Lääneranna valla kriisikomisjoni koos-
seisu kinnitamine punkti 1 ja sõnastati see järgmiselt: 
“Kinnitada Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseis 
alljärgnevalt: Mikk Pikkmets – Lääneranna vallavanem, 
kriisikomisjoni esimees; Martin Tee – Lääneranna valla 
abivallavanem, kriisikomisjoni aseesimees; Margus 
Källe – Lääneranna valla arendusjuht, kriisikomisjoni 
liige; Andrus Aruots – Kaitseliidu Lääne maleva noorem- 
instruktor, kriisikomisjoni liige; Mikk Luuk – Pääste- 
ameti Lihula päästekomando pealik, kriisikomisjoni 
liige; Lidia Piht – SA Pärnu Haigla kiirabibrigaadi õde, 

kriisikomisjoni liige; Tõnu Viherpuu – AS Matsalu 
Veevärk võrgumeister, kriisikomisjoni liige; Evelin 
Engel-Lepp – Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefek-
tuuri Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonna-
grupi piirkonnapolitseinik Lääneranna vallas, kriisi-
komisjoni liige.”

 » Võõrandatakse raieõigus Lodu kinnistul nr 8825250, 
katastrinumber 41101:001:0803, kinnistu suurus 139,4 
ha. Võõrandatav raieõigus jaguneb looduses 23 met-
saeraldisele, mille kogupindala on 56,1 ha ning raken-
datakse kogu ulatuses lageraiet. Metsamajandamiskava 
järgne raietööde maht on 8605 tm. Korraldatakse enam-
pakkumine internetioksjonite keskkonnas www.osta.
ee kehtivusega 14 päeva. Enampakkumise toimumi- 
sest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu. 
Määrati enampakkumise tingimused: Raieõiguse 
võõrandamise enampakkumise alghind 10 eurot/tm. 
Tagatisraha suuruseks määratakse 1500 eurot, osavõ-
tutasu ei määrata.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üksteist 
eelnõud.

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

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

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

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, eluko-
hateadete menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine)

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
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1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimis-
seaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri 
andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamise 
käigus kantakse registrisse kõik sinna seni kandmata üle 
20 m² ehitisealuse pinnaga hooned, mida saab tuvastada 
ortofotode alusel. Ortofotode abil avastatud, kuid ehitis-
registrisse kandmata hooneid on kohustatud kontrollima 
kohalik omavalitsus.

Lääneranna Vallavalitsuse andmetel on Lääneranna vallas 
rohkelt ehitisregistrisse kandmata ehitisi või esinevad ehi- 
tiste andmetes vead. Lääneranna Vallavalitsus on aval-
danud enda kodulehel www.laanerannavald.ee/et/ehitu-
stegevus nimekirja kinnistutest, millel asuvad hooned ei 
ole kantud ehitisregistrisse või esinevad seal ehitise and-
metes vead.

Olemasolevaid ehitisi, mis on ehitatud enne 22. juulit 1995, 
võib kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele. Omani-
kul on kohustus kontrollida ehitise olemasolu ehitisregist- 
ris (www.ehr.ee) ja registrikande puudumisel kanda ehitis 
ehitisregistrisse.

Pärast 22. juulit 1995 ja enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitise 
seadustamisel peab ehitis vastama ehitise ohutusele esita- 

tavatele nõuetele, samuti detail- ja üldplaneeringule või 
projekteerimistingimustele.

Hooneid saab mõningatel juhtudel ehitisregistrisse kanda 
ka olemasolevate ortofotode alusel minimaalsete andme-
tega, kuid alati ei ole seda ilma lisainformatsioonita võima-
lik teha.

Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse 
tarvis ehitiste asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitus-
projekt või ülesmõõdistus). Lisaks tuleb täita vormikohane 
andmete esitamise teatis iga hoone kohta. Eluhoone puhul 
tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Vajalikud blan-
ketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab 
nii Lääneranna valla kodulehelt www.laanerannavald.ee 
kui ka ehitisregistri veebilehelt www.ehr.ee.

Olemasolevate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks 
palume kõigepealt üles otsida kõik dokumendid, mis 
hoonete ja kinnistuga seotud, ning pöörduda seejärel 
Lääneranna Vallavalitsuse ehitusspetsialisti poole e-posti 
aadressil vjatseslav.fomtsenkov@laaneranna.ee või tele-
fonitsi 5340 4001, et üheskoos leida parim võimalik moo-
dus puuduvate hoonete ehitisregistrisse kandmiseks.

Ehitisregistri andmete korrastamine
Vjatšeslav Fomtšenkov 
Lääneranna valla ehitusspetsialist

TEATED

Tasuta õigusnõustamine  
erivajadusega inimestele

E esti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös 
sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas 

aprillis 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist kesk-
mise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega 
isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad 
sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka nende 
hooldajad või pereliikmed. 

Teenuse eesmärk on tagada erivajadustega inimestele 
õigusnõustamine ja abi igapäevasel ametiasutustega suht- 
lemisel ja asjaajamisel. 

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahen-
damisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms, 
kohtumisega õigusnõustamine (vajadusel ka  veebisilla 
vahendusel (Skype)). Õigusinfot saab küsida telefonitsi ja 
veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15 ligipääsetavas 
nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega 
inimeste kodadega. Lääneranna vallale lähimad õigusnõu 
saamise kohad asuvad Haapsalus (Läänemaa Puuetega 
Inimeste Koda aadressil Kastani 7, Haapsalu) ja Pärnus 
(Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda aadressil Riia mnt 70, 
Pärnu). Haapsalus osutatakse teenust iga kuu teisel nel-
japäeval ning Pärnus iga kuu teisel teisipäeval.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Õigusnõustamiseks on vaja eelnevalt registreeruda SA 
Õigusteenuste Büroo telefonidel 601 5122 või 5385 0005.

Vajaduse korral on võimalik nõustamisel viipekeeletõlgi 
abi kasutada.

Täpsem info teenuse kohta EPIKoja veebilehelt 
www.epikoda.ee/oigusnoustamine

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

M aikuu esimesest esmaspäevast hakkasid Pärnu 
maakonna avalikel bussiliinidel nr L20 Virtsu–

Haapsalu, nr L25 Lihula–Haapsalu ja nr L32 Virtsu–Risti 
kehtima uued sõiduplaanid.

Väljumisajad erinevad senistest maksimaalselt 10 min 
võrra. Muudatuste eesmärk on vähendada osadel reisidel 
sõiduaega. Sõiduaja vähendamine on võimalik, sest pea-
tustes kulub piletimüügile varem arvestatust vähem aega 
ning ka seetõttu, et teatud teelõikudel oli seni bussile 
määratud liiga aeglane sõidukiirus.

Uute sõiduplaanide koostamisel on arvestatud sellega, et 
muudatused häiriksid võimalikult vähe harjumuspärast 
liiklemist ning et  ettenähtud ümberistumised oleksid 
tagatud.

Palume kõigil sõitjatel tutvuda oma kodupeatuse bussiae-
gadega riikliku ühistranspordiregistri veebilehel www.
peatus.ee. Lisainfot saab küsida ka Pärnumaa Ühistrans-
pordikeskuse infotelefonilt 17018.

Bussiliinidel nr L20, L25 ja 
L32 muutusid sõiduplaanid
Külliki Kübar 
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse logistik

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.
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Juunis toimub elektroonika ja ohtlike jäätmete kogumisring
Piret Mäestu 
Lääneranna valla järelevalvespetsialist

L aupäeval, 15. juunil korraldab Lääneranna Valla- 
valitsus koostöös Paikre OÜ-ga jäätmete kogumisri-

ngi, kus võetakse eraisikutelt vastu kodumajapidamises 
tekkinud elektroonikat ja ohtlikke jäätmeid tasuta.

Kogumisringi ajal sõidab jäätmete kogumisauto graafiku 
alusel läbi erinevatest kogumispunktidest Lääneranna 
valla territooriumil, võttes kogumispunktides eraisikutelt 
vastu jäätmeid tasuta. Kogumisring toimub kindla graafiku 
alusel ning peatusi tehakse ainult graafikus märgitud kogu-
mispunktides, mille planeerimisel arvestati nii teavitajate, 
kes andsid enda soovist teada aprillikuus, asukohti kui ka 
asulate elanikkonna arvukust. Kogumisringist jäeti välja 
Lihula linn ja Koonga küla, kus on olemas statsionaarsed 
elektroonika ja ohtlike jäätmete üleandmise kohad.

Jäätmete üleandmise soovijal ei ole nüüd vaja muud teha, 
kui valida endale sobiv peatuspunkt, kus kogumisauto 
peatub, ning tulla õigeks ajaks peatusesse, võttes kaasa oma 
jäätmed, ja seal need üle anda. Olenevalt jäätmete hulgast 
võivad kellaajad nihkuda, mille tõttu palub vallavalitsus 
varuda aega ja kannatust!

Milliseid jäätmeid kogumisringil vastu võe-
takse?
Kogumisringil võetakse vastu ainult elektroonika- ja oht-
likke jäätmeid. Elektroonikajäätmed on kõik seadmed, mis 
on töötanud kas elektri või patarei/aku toitel, näiteks tele-
viisor, arvuti, külmkapp, patareidega mänguasjad, pesuma-
sin, boiler, telefon, suitsuandur, kell jms. Ohtlikud jäätmed 
on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla oht-
likud tervisele, varale või keskkonnale. Ohtlikud jäätmed 
on näiteks akud, patareid, ravimid, keemiajäätmed, tai-
memürgid, värvijäätmed, õlijäätmed, õli- ja kütusefiltrid, 
ohtlike ainetega reostunud pakendid, päevavalguslambid 
ja säästulambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, tulekus-
tutid jms.

Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, mööbel, 
muruniiduk, gaasiballoon jms) vastu ei võeta! 

Kui kogumisringi kohta tekkis küsimusi, võtke ühendust  
järelevalvespetsialisti Piret Mäestuga telefonil  5690 0263 
või e-posti teel piret.maestu@laaneranna.ee.

Peatuse 
nr

Kogumispunkt
Peatuse 

aeg

1 Kulli küla, Saulepi keskus (Külaplatsi kinnistu) 09.00

2 Varbla küla, Varbla rahvamaja taga olev parkla 09.20

3 Paatsalu küla, Paatsalu bussipeatus 09.45

4 Vatla küla, Vatla kooli bussipeatus 10.10

5 Virtsu alevik, endise Kajaka poe parkla (Tööstuse 9a) 10.45

6
Kõmsi küla, Kõmsi rahvamaja parkla 
(pakendikonteinerite juures)

11.15

7 Massu küla, Massu meierei juures 11.40

8
Salevere küla, korterelamute juures               
(Salevere tee 1)

12.00

9 Metsküla küla, Metsküla kooli esine parkla 12.20

10 Matsalu küla, Matsalu mõisalautade juures 12.40

11
Tuudi küla, Nurme tee algus (pakendikonteineri 
juures)

13.10

12
Kirbla küla, Luha tee kortermajade parkla 
(pakendikonteineri juures)

13.45

13 Vanamõisa küla, Vanamõisa silla juures (Mõisatalli) 14.05

14 Tarva küla, Sõnniku tee otsal 14.45

15 Oidrema küla, külakeskuse parkla 15.15

16 Lõpe küla, katlamaja ees 15.40

17 Irta küla, külakeskuse parkla 16.05

18 Tõusi küla, Paadrema rahvamaja parkla 16.40

15. juunil toimuva elektroonika ja ohtlike jäätmete                             
kogumisringi graafik

Lääneranna Volikogu kiitis heaks uue heakorraeeskirja
Piret Mäestu 
Lääneranna valla järelevalvespetsialist

Ü hinemise järel kehtis Lääneranna vallas kolm erine-
vat heakorraeeskirja, mis olid kehtestatud endistes 

valdades veel enne ühinemist. Mitme eeskirja olemasolu 
tähendas sisuliselt aga seda, et valla eri piirkondades keh-
tisid erinevad heakorranõuded ning samuti puudus ühtne 
visuaalne korrasoleku tagatus. Endised eeskirjad kinni-
tati perioodil 2003–2012, seega olid nii mõnedki heakor-
ranõuded ajale jalgu jäänud. 16. mail 2019 Lääneranna val-
lavolikogus kinnitatud Lääneranna valla heakorraeeskiri 
on kaasajastatud ning suunatud erinevate probleemide 

ennetamisele. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile 
valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja tegut-
sevatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, samuti 
omanike poolt asja valdama või kasutama volitatud isi-
kutele.

Eeskirjaga saab tutvuda Lääneranna valla kodulehel  
www.laanerannavald.ee alammenüüs "Maa ja keskkond" 
ning Riigiteatajas 

Kogumispunktide täpsed asukohad on näha ka kaardilt, mis on kättesaadav veebiaadressil  
www.bit.do/jaatmering
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Milleks on vaja heakorraeeskirja?
Nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka eri mõtteviise. 
Igaüks meist arvab, et just tema tegemised ja käitumine on 
ainuõige, ent kui kaks erineva mõtteviisiga inimest elavad 
kõrvuti, siis tahest tahtmata võivad ühe tegemised või just 
tegemata jätmised häirida teise elutegevust, näiteks ühe 
kinnistu omaniku poolt puhastamata kraav uputab teise 
kinnistu omaniku maad vms. Heakorranõuded ei ole keh-
testatud selleks, et seada kellelegi mingi kohustus teha 
mingeid toiminguid, vaid selleks, et ennetada tavapärases 
elus tekkivaid probleeme kinnistu omanike vahel, samuti 
tagada ohutu elukeskkond, aga ka visuaalne korrasolek, kui 
see on asjakohane. Heakorraeeskirjaga on paika pandud 

reeglistik, mille aluseks on võetud hea tava olla hea naaber.

Väljavõte Lääneranna valla heakorraeeskirja 
§-st 4, millega on kinnistu ja ehitise omaniku 
kohustused järgmised:
(1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:

1) lõikama puude, põõsaste ja heki oksad, mis ulatuvad väl-
japoole kinnistu piire ja mis varjavad liikluskorraldusva-
hendeid, nähtavust või takistavad liiklemist teel;

2) hooldama (niitma heinkatte, eemaldama võsa, setted 
ja muud takistused) oma kinnistul paiknevaid ja kinnistu 
piirides olevaid kraave, truupe, eesvoolu-, maaparandus- ja 
muid süsteeme, tagades vee tõrgeteta äravoolu.

3) tagama vaba juurdepääsu oma kinnistul paiknevatele ja 
kinnistu piirides olevatele tuletõrje veevõtukohtadele ja 
veehoidlatele või tuletõrjehüdrantidele ning tagama nende 
korrashoiu;

4) tagama avalikult kasutatava ehitise juurdepääsutee ja 
välistrepi heakorra (koristama jäätmed, lehed ja muu prahi, 
teostama lume- ja libedusetõrje) ning tagama müügikohtade 
puhul klientidele mõeldud parkimiskohtade valgustatuse;

5) paigutama oma kinnistult lund koristades lume oma kin-
nistu piiridesse nii, et ladustatud lumi ei piiraks liikluskor-
ralduslikult jalakäija või liiklusvahendi juhi vaatevälja;

6) tagama kinnistu ja sinna kuuluva ehitise heakorrasta-
tuse ning esteetilise väljanägemise ning piirama koheselt 
ehitise ohutsooni tõkkega, kui ehitisel esineb varisemisoht-
likke elemente (lumi, jääpurikad, kivid, plaadid vms) ning 
eemaldama ohu viivitamatult;

7) vältima kasutuses mitteoleva ehitise ohtlikuks muu-
tumist, sulgema kõrvalistele isikutele kõik sissepääsud 
ehitisse ja võimalusel ka kinnistule. Purunenud avatäited 
tuleb asendada uutega selliselt, et ehitise üldpilt jääks 
esteetiliseks;

8) likvideerima oma kinnistult ohtlikud lagunenud ehi-
tised, varemed, katkised piirded, puud jms, kui need võivad 
põhjustada ohtu inimesele, varale või keskkonnale;

9) tagama kinnistul asuvate ohtlike objektide (kaev, auk, 
süvend jms) ohutuse;

10) tagama vastavalt ehitise ja korteri õige numeratsiooni, 
paigutades vastava numbri ehitise tänavapoolsele seinale 
ja korteri uksele. Trepikodade välisustel peavad näha 
olema, millised korterid selles asuvad;

11) hooldama kortermajade hoovialal olevaid väikevorme 
ja rajatisi (pesukuivatuse platsid, liivakastid, prügikastid, 
istepingid jmt);

12) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavo-
liliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaamid ning ille-
gaalsed grafitid;

13) tagama kinnistul jäätmekäitluse vastavalt valla jäätme-
hoolduseeskirja nõuetele;

14) rajama kinnistule põllumajandusloomade ja kodulin-
dude pidamisel sobiva ehitise ning karjatamisel sobiva aia 
või elektrikarjuse vastavalt looma või linnu liigile, vältides 
loomade või lindude lahtipääsemist.

(2) Üldplaneeringuga määratud tiheasustus- ja kompaktse 
hoonestusega aladel on kinnistu ja ehitise omanik lisaks 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kohustatud:

1) hoidma oma kinnistut võsastumise eest ning niitma kin-
nistut regulaarselt, et heinkatte kõrgus ei ületaks 20 cm, v.a 
metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega 
looduslikul alal või juhul, kui looduslik ala on ette nähtud 
ehitusprojektiga või detailplaneeringuga;

2) koristama oma kinnistult puudelt ja põõsastelt langenud 
lehed, v.a metsatunnustega alal ja maatulundusmaa siht- 
otstarbega looduslikul alal või juhul, kui looduslik ala on 
ette nähtud ehitusprojektiga või detailplaneeringuga;

3) hooldama teega külgneva kinnistu puhul puhastusala 
(niitma heinkatte, koristama lehed ja muu prahi);

4) pügama oma kinnistul olevaid hekke ning hoidma korras 
piirdeaiad (lagunenud aia asendamine uuega, puitaia 
kulunud viimistluse taastamine jms), tagades esteetilisuse;

5) hoidma korras oma ehitiste ja sinna kuuluvate elemen-
tide välisilme (fassaad, aknad, uksed, lipuvarras, majanum-
ber vms). Ehitiste fassaadid peavad olema värvitud, kroh- 
vitud või muul moel korrastatud. Puidust aknad ja uksed 
peavad olema viimistletud. Lagunenud elemendid tuleb 
eemaldada ja asendada uuega.

(3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või 
risustaja kohustatud selle koristama. Kui reostajat või ri- 
sustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama 
kinnistu omanik. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb 
viivitamatult teavitada Päästeametit.

(4) Põllumajandusloomi või kodulinde võib üldplaneerin-
guga määratud tiheasustusalal või kompaktse hoones-
tusega alal pidada erandkorras vallavalitsuse nõusolekul. 
Enne küsimuse otsustamist kuulab vallavalitsus ära menet-
lusosaliste, sealhulgas naabrite arvamused ja vastuväited.

Väljavõte Lääneranna valla heakorraeeskirja 
§-st 2, milleks on mõisted:
Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) avalik vara – vara, mis on avalikuks kasutamiseks;

2) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena 
kantud kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand ja korteri-
hoonestusõigus. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka 
kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõi-
gus;

3) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on 
kinnistu või vallasasi. Omanikuga on eeskirjas võrdsus-
tatud ka tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;

4) puhastusala – sõidutee ja kinnistu vahel asuv haljasala, 
v.a teemaal asuv haljasala;

5) üldkasutatav territoorium – maa-ala või veekogu osa, mis 
on avalikult kasutatav igaühe poolt.
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Lääneranna Raamatukogude lahtiolekuajad on muutunud

Kõmsi haruraamatukogu
 ◦ E suletud

 ◦ T 10–18*

 ◦ K, N, R 10–17*

 ◦ L 10–16

 ◦ *T–R lõuna 12.00–12.30

Saulepi haruraamatukogu
 ◦ E 8.30–13.00 

 (laenutuspunkt Varbla koolis)

 ◦ T, R 9.00–17.00

 ◦ K suletud

 ◦ N 12.00–18.00

 ◦ L 10.00–13.00

Virtsu haruraamatukogu
 ◦ E suletud

 ◦ T, N 10.00–18.00*

 ◦ K, R 10.00–17.00*

 ◦ L 10.00–15.00

 ◦ * T–R lõuna 13.30–14.00

Vatla haruraamatukogu
 ◦ E 11.00–18.00*

 ◦ T 9.00–17.00*

 ◦ K 9.00–16.00*

 ◦ N 9.00–15.00*

 ◦ R 9.00–13.00

 ◦ *E–N lõuna 12.00–12.30

Varbla haruraamatukogu
 ◦ E 9.00–11.30  

(laenutuspunkt Paadremal), 
12.00–15.00 
(laenutuspunkt Varblas)

 ◦ T suletud

 ◦ K, R 9.00–17.00

 ◦ N 9.00–18.30

 ◦ L 9.00–13.00

Iga kuu viimane reede on sisetööpäev 
ja Lääneranna raamatukogud on 
lugejatele suletud.

Alates 9. maist muutusid Kõmsi, Saulepi, Virtsu, Varbla ja Vatla raamatukogu lahtiolekuajad.

Väikeste ilmakodanike auks toimus hõbelusikapidu

E madepäeval toimus Lihula Kultuurimaja peegelsaa-
lis Lääneranna valla teine hõbelusikapidu, kuhu 

kutsuti 45 pisipõnni, kes on sündinud ja nime saanud  
perioodil aprill 2018 – märts 2019. 

Kontsert-aktusele olid oodatud lisaks beebidele nende 
vanemad ja vanavanemad ning loomulikult õed ja vennad.

Kõik pisipõnnid said endale õienupu ja nimelise graveerin-
guga hõbelusika, mille esiküljele on kujundatud Lääneranna 
valla vapp Põhjanael. Viimane on kasutuses ka Lääneranna 
valla aurahal, kus sümboliseerib saaja silmapaistvust ja 
olulisust. Pisikeste ilmakodanike auks toimus ka väikene 
kontsert, kus Lihula Muusika- ja Kunstikooli lapsed esitasid 
muusikapalu kitarril, viiulil ja klaveril.

Hõbelusika said Jasper Vaan, Grethel Veltmann, Oskar 
Laos, Merely Malm, Sandra Mitt, Pia Urb, Kermo Sepp, 
Grendmar Liik, Jarek Pikkmets, Keron Koit, Mia Tõnsing, 
Henrik Kukispuu, Helina Rehe, Oliver Raud, Rafael Meigo, 
Maia Brit Kalmet, Jaan Uutar, Eliisabet Arpiainen, Andri 
Vare, Karel Viller, Johannes Enar Pärnat, Kaari Kalde, 
Stenar Lääts, Marite Rajamets, Loviise Arusalu, Ken Andre 
Mitt, Ramon Tkatš, Aren Raev, Eeri Reks, Eia Tulvik, Iti 
Peegel, Aaron Kleinod, Mari-Lisel Müür, Rugo Nõupuu, 
Kevin Riive, Rain Juurik, Kaspar Korsten, Adeele Linda 
Rüütel, Renate Veepalu, Jessica Malmet, Ronan Raun, 
Marten Künnap, Aron Liiv, Loviise Tuuling ja Oskar Pool. F
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Lihula keskraamatukogu
 ◦ E–R 9.30–17.30

 ◦ L 10.00–15.00

Tuudi haruraamatukogu
 ◦ E, N suletud

 ◦ T, K, R 10.00–18.00*

 ◦ L 10.00–14.00

 ◦ *T, K, R lõuna 13.30–14.00

Metsküla haruraamatukogu
 » Talvel (01.09–31.05)

 ◦ E, K, N, R 11.00–17.00

 ◦ T, L suletud

 » Suvel (01.06–31.08)

 ◦ E, T suletud

 ◦ K–R 10.00–18.00

 ◦ L 10.00–14.00

Kirbla haruraamatukogu
 ◦ E, K, L suletud

 ◦ T 10.00–18.00* 

 ◦ N–R 10.00–17.00* 

 ◦ *T, N, R lõuna 13.30–14.00

Iga kuu viimane reede on sisetööpäev 
ja Lääneranna raamatukogud on 
lugejatele suletud.

Alates 1. septembrist muutuvad Lihula, Tuudi, Metsküla ja Kirbla raamatukogu lahtiolekuajad.



9L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 7  /  M A I  2 0 1 9

Koolide lõpuaktused
06.06 kell 12.00 
Kõmsi Lasteaed-Algkooli VI klassi lõpuaktus

15.06 kell 12.00 
Virtsu Kooli IX klassi lõpuaktus

15.06 kell 14.00 
Lihula Gümnaasiumi IX klassi lõpuaktus

15.06 kell 15.00 
Koonga Kooli IX klassi lõpuaktus

15.06 kell 15.00  
Varbla Rahvamaja väikeses saalis IX klassi lõpuaktus 

16.06 kell 15.00  
Lõpe Kooli IX klassi lõpuaktus Lõpe klubis

22.06 kell 14.00  
Lihula Gümnaasiumi XII klassi lõpuaktus

HARIDUS

M aikuu keskpaiku külastasid Lääneranna valda 
Rootsi Oskarshamni linnas asuva gümnaasiu- 

mi keevituseriala õpilased, et täiendada Lõpel asuvaid 
atraktsioone ning paigaldada uus mänguväljak Kõmsile.  
Üle kuue nädala kestnud ettevalmistused, mis hõlmasid 
endas nii projekteerimist kui ka valmistamist, said pidu-
liku lõpu 16. mail, kui Kõmsil avati uus mänguväljak koos 
kiikede, vedruauto ning ronimis- ja liumägedega. 

Oskarshamni Gümnaasiumi ja toonase Koonga valla 
koostöö sai alguse 2009. aastal, kui rootslased külastasid 
esimest korda Lõpe küla ning paigaldasid sinna suure pesa- 
kiige ja rularambi. Tänaseks on noored keevitajad meister-
danud mänguväljakuid ka Oidrema, Koonga, Irta ning nüüd 
ka Kõmsi küla lastele. “Tihedad sõprussuhted ei katkenud 
ka siis, kui rootslased teostasid sama projekti Rumeenias,” 
ütles Lõpe klubi juhataja Kristel Rohumägi. “Meil on äärmi-
selt suur rõõm tunda selliseid suure südamega sõpru!” 

Mänguväljakute projekte, mille hinnanguline maksumus 
on igal aastal ligi 20 000 eurot, rahastavad Rootsi ettevõt-
ted ja eraisikud, et koolinoortel oleks erialase töö õppimisel 
praktiline eesmärk. “Oskarshamni Gümnaasiumi õpilased 
ja õppejõud ütlevad kui ühest suust, et need projektid on 
nii Rootsi kui ka Eesti võit, sest nad on väga motiveeritud 
keevitama ja paigaldama atraktsioone, selmet visata keevi-
tatud metall vanarauda,” ütles Kristel Rohumägi.

12. mail saabus Lõpe klubisse 22 gümnasisti ning seitse 
juhendajat, et üheskoos paigaldada uus mänguväljak Kõmsi 
külla. “Mitu erinevat kiike, vedruauto, ronimis- ja liumägi 
ning väike mängumaja rõõmustavad lapsi uuel mängu-
väljakul, alal, mis alles nädal tagasi oli söötis maalapp,” 
rõõmustas Kõmsi Lasteaed-Algkooli direktor Pille Saatmäe. 
“Tore oli, et Rootsi noored lubasid, õigemini kutsusid meie 
koolilapsi tööprotsessi jälgima ja end abistama. Sai inglise 
keelt praktiseerida, koos lõpupeo kutsekaarte valmistada 
ja osaleda Rootsi noorte inglise keele eksamil, kus üheks 
ülesandeks oli kahe keele, rootsi ja eesti keele ühisosa leid-
mine. Mõnuga mängiti koos jalgpalli. Rootsi noored külas-
tasid kohalikku metalliettevõtet K.Met, mis neile just eri-
alaselt suurt huvi pakkus.”

Mänguväljaku avamispidu ületas asjaosaliste sõnul kõik 
ootused: olid õhupallid, kõned, laulud, tantsud, õnnitlused 
ja tänusõnad. Lisaks hot dog’id, kringlid ja puuviljad, päike 
ja toredasti palju rahvast.

“See kõik toimus nii äkki ja heast tahtest, et olen siiani veidi 
kohmetu,” nentis Pille Saatmäe. “Eile õhtul (17. mail – toim.) 
sõitsin veel kooli juurest läbi veendumaks, et kõik juhtus 
ikka päriselt ja mänguväljak ongi olemas.”

“Olge tänatud imelised Helena ja Ulf, tublid tudengid. Aitäh 
hea Kristel, aitäh Lilia ja abivalmis kogukond, aitäh armsad 
kolleegid. Aitäh vallavanem Mikk Pikkmets, et juhata-
sid head inimesed meie õuele,” tänas Pille Saatmäe kõiki 
asjaosalisi.

Oskarshamni gümnasistid paigaldasid Kõmsile 
mänguväljaku

ELU

Fotod: Mariann Peksar
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Lihulas avati autode käsipesula

A prilli viimasel esmaspäeval avas Lihulas tegut-
sev ettevõte RaSi OÜ kauaoodatud pesula, mis 

on avatud viiel päeval nädalas – esmaspäevast reedeni. 
Ettevõtte omanike sõnul on nende peamine eesmärk tõsta 
autoomanike teadlikkust korrapärase pinnahoolduse 
vajalikkusest ja võimalustest.

Veidi enam kui aasta tagasi, 24. märtsil avasid Lihulas 
aadressil Tallinna mnt 54 Jaana ja Simo Saun ning Katre 
Pärnpuu ja Ragner Sildre autoremonditöökoja, mis sai üsna 
ruttu populaarseks nii kohalike kui ka teiste piirkondade 
elanike seas. Käsipesula avamise plaane peeti ka toona, 
kuid suure töökoormuse tõttu jõuti selle avamiseni alles 
nüüd.

Pesula on avatud viiel päeval nädalas, esmaspäevast 
reedeni, kuid ajad tuleb omanike sõnul kindlasti ette 
broneerida kas Tallinna mnt 54 teenindusletis kohapeal 
või telefonil 513 5678.

Teenusevalikus on välipesu šampooni ja survepesuriga 
ning välipesu pigileotusega, mis aitab eemaldada asfaldi-, 
pigi-, kummi-, soola- ja õliplekid auto kerelt ja velgedelt. 
“Samuti pakume salongipuhastust, mis hõlmab siseplastiku 
ja klaaside puhastust ning tekstiilide kuivpuhastust tolmu- 
imejaga,” selgitas Jaana Saun ning lisas: “Üldiselt soovitame 
ajad ette broneerida, see tagab meile sujuvama töö ning 
kliendile kindluse, et autopesu saab tehtud. Pesu ja puhas-
tus võtavad aega 30 min kuni 1,5–2 tundi, sõltuvalt teenus- 

test, mida soovitakse. Ooteaega saab sisustada meie vastu-
võturuumis, kus on olemas kohvinurk ja diivan, võimalus 
vaadata telerit ning tasuta WiFi.”

Tuntuse kasvades ja nõudluse olemasolul plaanitakse 
teenusevalikut suurendada. “Soovime pakkuma hakata 
autode vahatamist ja tulevikus miks mitte ka poleerimist, 
tekstiilide keemilist ja märgpesu ning nahahooldust,” lisas 
Jaana Saun.

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavaheta-
miseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks
Kati Raudsaar 
KIKi kommunikatsioonispetsialist

A lates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkon-
nainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust 

biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava või 
otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks 
taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust 
maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

“Ilmselt on energiasääst ja madalamad kulutused kommu-
naalarvetele kõigi korteriühistute eesmärk. Vähemtähtis 
pole ka välisõhu kvaliteet,” selgitab toetuse tagamaid KIKi 
juhataja Andrus Treier. “Anname toetust nendele korteri- 
ühistutele, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, 
kuna need hooned ei ole valmistatud kõige energiasääst-
likumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahe- 
tamist.”

Toetust saab taotleda:

 » biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks bio-
massil töötava katelseadmega,

 » biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne 
teise taastuvkütuse lahendusega,

 » fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas) 
asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,

 » biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi 
asendamiseks kaugküttevõrguga.

“Eelistame kaugküttevõrguga liitumist, sest tegeist on 
parima võimaliku lahendusega keskkonnakaitselist-
est aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see 
kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse,” selgitab KIKi 

energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov. “Sellel juhul võib 
projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüs-
teemiga seotud tööd. Teiste võimalike variantide puhul 
tuleb projekt koostada ilma hoonesiseste küttesüsteemi-
deta.”

Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelne-
valt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse 
esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja 
soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus ole-
ma 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.

Taotluseid saab esitada 1. augustist kuni 30. septembrini 
andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid taotlusi saab sisesta-
ma hakata juba suve alguses. Täpsema info leiab KIKi ko-
dulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult 
(reet.utsu@kik.ee, 6 274 328).

Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmos-
fääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkon-
naministeerium.

KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkon-
naprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO

2 

kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifon-
didest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist 
laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ning korraldab 
ressursisäästlike ideede konkurssi Negavatt. Üheksateist-
kümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 000 kesk- 
konnaprojekti u 1,8 miljardi euroga.
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Lääneranna valla kultuurikava
Juuni

7.06 kell 21.00 Matsi sadamas suvine tantsuõhtu an- 
sambliga Väliharf. Retrovideo VJ Aare Raidsoo. Toitlus-
tust pakub Kelmar Catering. Pilet 8 €

9.06 kell 11.00 XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu 
arm” tuletulemine ühes Lääneranna valla taidlejate 
peoga “Oma pidu”

9.06 surnuaiapüha Mihklis. Kell 14.00 armulaud kiri-
kus, kell 15.00 surnuaiapüha jumalateenistus kalmistul

12.06 kell 19.00 Lihula kultuurimajas fantaasiafilm 
“Rocketman”. Pilet 5 €. Alla 16 a keelatud!

14.06 kell 19.00 EKNK Lihula koguduse majas aadres-
sil Jaama 16, Lihula toimub Iris Kivisäki soolokontsert 
“Lauluks muutsin end”

16.06 kell 13.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus

16.06 kell 13.30 surnuaiapüha Varbla kalmistul. Peale 
kalmistupüha kaetud Varbla kirikus armulaud, teenib 
õpetaja Lembit Tammsalu

16.06 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
traditsiooniline “Pööriöö” kontsert. Esineb Kirblast pärit 
Marek Sadam. Sissepääs vaba annetusega

16.06 kell 14.00 Kirbla kalmistul kalmistupüha. Kell 
15.00 missa kirikus

19.06 kell 19.00 Lihula kultuurimajas animafilm “Lem-
mikloomade salajane elu 2”. Pilet 3 €

22.06 kell 13.00 Jänistvere küla kokkutulek, mis jätkub 
kell 18.00 jaanipeoga Irta külas. Lisainfo: 5695 4953

22.06 kell 18.00 Kinksi külaplatsil jaanituli. Rah-
vast tantsutab Anne Adams muusikalise kollektiiviga  
Mixerduo. Aleksei Turovski jutustab ja joonistab las- 
tele kabjalistest. Lastele hobusõit ja mängud. Teistel on 
oodata on üllatusi ja sportlikumatele muid mõõduvõt-
misi! Söögi ja joogi eest hoolitseb Kinksi Kõrts

22.06 kell 20.00 Virtsu pargis jaanipäeva tähistamine

22.06 kell 20.45 Varbla Puhkeküla vabaõhulaval jaani- 
päevapidu. Rahva meelitab tantsule ansambel Metsik 
Lääs. Särtsakat meeleolu aitab luua naistantsutrupp 
Ruubensi Tüdrukud. Mängud ja võistlused nii suurtele 
kui ka väikestele. Töötab puhvet

22.06 kell 21.00 Lihula linnusemäel jaanik. Pilet 5 € 
(eelkooliealised tasuta). Esineb ansambel Meie Mees, 
vahepausidel esineb mustlastantsu ansambel Al Sol; DJ 
Karel Üksvärav

22.06 kell 21.00 Vatla rahvamajas jaanipidu. Tantsuks 
mängib ansambel Sada ja Seened, DJ Ivar Järvela. Esine-
vad tantsurühmad Haniale ja Kirivöö. Söök-jook koha-
peal. Üritus on tasuta

23.06 kell 17.00 Lihula Vabadussõja mälestussamba 

juures pidulik rivistus ja võidutule tseremoonia. Kait-
seliidu Lääne Malevast toovad võidutule mälestus-
samba jalamile Lihula üksikkompanii ja Pärnu malevast 
Soontagana malevkonna esindajad. Pidulikul rivistu-
sel on üles rivistatud Lääneranna valla territooriumil 
toimetavate Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde 
ja Noorkotkaste koondüksus

23.06 kell 19.00 Oidremal jaanituli. Lõbusad mängud 
ja võistlused lastele ning vanematele. Tantsuks mängib 
ansambel Smile. Tasuta

23.06 kell 20.00 Ridase vabaõhuplatsil jaaniõhtu. 
Kavas traditsiooniline rahvatants ja programm lastele, 
batuut. Ansambel C-duur, DJ Cozzo ja Kelmar Catering. 
Lisainfo: 525 3236 või komsirm@laaneranna.ee

23.06 kell 21.00 Kulli kiigeplatsil jaaniõhtu. Tantsuks 
mängib ansambel XXL, avatud kohvik

24.06 kell 11.00 surnuaiapüha Sause-Tuudi kalmistul

24.06 kell 14.00 surnuaiapüha Karuse kalmistul

28.06 kell 18.00 Hanila kirikus kontsert. Sopran Lud-
milla Kõrts ning organist Kadri Ploompuu esitavad 
kauni kava klassikalise muusikaga. Kavas: Bach, Verdi, 
Olsson, Jürme, Sink jt. Sissepääs vaba annetus

28.06 kell 19.00 Lihula kultuurimajas komöödiafilm 
“Eile veel”. Pilet 5 €. Alla 12 a mittesoovitatav!

29.06 kell 10.00 Tuudi külaplatsil Lääneranna valla 
suvemängud. Sportlikud jõukatsumised nii noortele kui 
ka vanematele. Tule ja veeda üks vägev ja sporti täis 
päev Tuudil

29.06 kell 20.00 Tuudi külaplatsil traditsiooniline 
külapidu eeskava, tantsu ja lõkkega

Juuli

7.07 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauata jumalateenistus

12.07–14.07 nädalalõpp Varblas. 

 ◦ Reedel, 12. juulil kell 20.00 Matsi vanas paadikuuris 
mängib tantsuks ansambel Vanaviisi. Söök-jook 
Kelmar Cateringilt. Pääse simmanile 8 € (arveldame 
sularahas)

 ◦ Laupäeval, 13. juulil ootavad külalisi 10 kodukohvi-
kut. Rahvamajaesisel platsil kell 14.00 lasteeten-
dus “Metsaseiklus”. Väikeses saalis kell 12.00–15.00 
avatud nukunäitus Nele Koppeli erakogust. Varbla 
Kooli staadionil toimuvas Politsei- ja Piirivalveameti 
telgis on fookuses turvaline liiklemine. Kohal on 
Kaitseliidu Pärnumaa malev oma relvanäitusega

 ◦ Pühapäeval, 14. juulil algusega kell 10.00 Varbla 
muuseumi õuel käsitöö- ja omatoodangulaat

13.07 kell 10.00 Virtsu pargis merepäev. Tegevusi nii 
lastele kui ka täiskasvanutele. Õhtul astuvad lavale 
ansambel Kapriiz ja DJ Cozzo

13.07 kell 19.00 Jaani talus, Kidise külas “Tiigimuusika”. 
Ainulaadsel Kidise tiigimuusikal kohtub maailma 
parim seltskond. Kui esimesel korral austas meid Tõnis 
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Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. 

Täpsem info: ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

L ihula vanatehnikahuvilised on koostöös Pärnumaa 
Vanatehnika Klubiga korraldamas 20.–21. juulil 

üle-eestilist Vanade Veokate 30. juubelikokkutulekut, 
seekord Lääneranna vallas.

Üritus algab suure väljanäitusega Mihkli laadal, mida igal 
aastal külastab üle 10 000 inimese. Peale väljanäitust Mihk- 
lis on võimalik vanatehnikat vaadata ka Lihula kesklin-
nas, Vatlas ja Varblas ning suursuguse kiirusega (40 km/h) 
läbi tuiskamas Lääneranna valla erinevatest väiksematest 
küladest. Sellel teekonnal tutvustame osalistele ka koha-
likke aktiivseid ettevõtteid ja kogukonna elu.

Vanade veokate omanikud on juba 30 aastat järjepanu igal 
aastal kokku saanud Eestimaa erinevates paikades. Sellised 
sõidud on olnud huvitavad ning pakkunud sõidulusti nii 
osalejatele kui ka ennenägematut äratundmisrõõmu pealt-
vaatajatele. Iga uus on ju tegelikult äraunustatud vana. 
Just seda asjaolu võivad raudse veendumusega kinnitada 
staažikad sohvrid, kui mõnes peatuspaigas mälestuste-
laeka kaas veidi irvakile kangutatakse. Teinekord on see 
kaas ka suure hooga pealt lennutatud ja siis jätkub mutri-
juttu tavaliselt kauemaks. Selliste kokkusaamiste eesmärk 
on muuhulgas ka tehnikaajaloo tutvustamine. Mis võiks 
elavas esituses sõidukite ajaloo tutvustamiseks parem olla, 
kui päriselt sõitev omaaegne veoauto. Natuke aeglasem 

ja mürisevam kui tänapäeva auto, kuid sellist mõnusat 
mootorihäält iga päev kohe kindlasti ei kuule. Eesti kõige 
vanem liikuv veoauto on 1920. aasta Ford T, kuid kas 
vanakese tervis lubab sel korral pika tee ette võtta, ei julge 
lubada. Küll aga saab näha veidi noorematest aastakäiku- 
dest vanu veokaid, mida ootame kokkutulekule umbes 30 
ümber.

Kuna tegemist on üle-eestilise üritusega, siis sõidavad kok-
kutulekule vanatehnikasõbrad ja huvilised ka kaugematest 
Eesti piirkondadest, ikka selleks, et populariseerida vanu 
veokaid ja näidata suuremale hulgale inimestele, millega 
nad tegelevad.

Vanade veokate 30. juubelikokkutulek Lääneranna vallas
Anneli Pikkmets 
Ürituse korraldusmeeskonna liige

Mägi ja teisel Ivo Linna, siis seekord randub Kidise tiigil 
maailmamerede vallutaja Marko Matvere (kell 20.00). 
Vabalaval astuvad kell 19.00 üles Berit Potman (Ülejõe 
ööbiku grand prix 2018) ja teised. Piletid müügil Pileti-
levis

19.07 kell 18.00 Mihkli Miikaeli kirikus Pärnu Ore-
lifestivali raames kontserdikava viiuli ja oreliga “Legen-
did pühakojas”

20.07 kell 9.00 Mihkli laat. Laat pakub nii kultuuripro-
grammi kui ka rahvasporti. Unustatud ei ole ka lapsed. 
Oma toodangut näitama ja kauplema tullakse üle Eesti. 
Eriliseks muudab Mihkli laada ehtne külalaada õhk-
kond, kes käinud on, tuleb aina jällegi!

21.07 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus

22.07 kell 11.00 Lihula kultuurimajas doonoripäev

27.07 kell 10.00 Lihula kohvikutepäev. Neljandat 
aastat järjest avavad külalistele oma uksed Lihula linna 
ja selle piirkonna kohvikud. Seekord üllatatakse külalisi 
erinevate teemakohvikutega: mustlaslaager, linnuvaat-
lus ja palju muud ning huvitavat. Jälgi infot Facebookist 
www.facebook.com/lihulakohvikutepaev

Hea kultuuri- ja spordiürituse 

korraldaja!

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korralda- 

tava koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 

külapäeva, näituse avamise või mõne muu 

vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie 

valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebi- 

lehele www.kultuurikava.ee.

K oidu Kütt on sündinud 30. novembril 1978. 
aastal Rapla maakonnas Kehtnas. 2015. 

aastal lõpetas ta kuldmedaliga Lihula Güm-
naasiumi mittestatsionaarse õppe ning 2018. 
aastal omandas rakendusliku kõrghariduse 
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis sotsiaaltöö ja 
rehabilitatsiooni korralduse erialal.

Eelnev erialane töökogemus on Koidul 
praktikapõhine. Koidu Kütt on Lääneranna 
Vallavalitsuses sotsiaaltöö spetsialist, kelle 

ametikoha põhieesmärk on puuetega inimeste 
sotsiaalhoolekande korraldamine, koordineeri-

mine ja arendamine, lähtudes sihtgrupi vaja-
dustest ja huvidest.

Koidu kuulub Vatla Külaseltsi juhatusse 
ning on MTÜ Vatla Kooli Vilistlane liige, 
talle läheb korda koduküla ja kogukonna 

heaolu. Peamised vabatahtliku ülesanded on 
Koidul ürituste korraldamine, MTÜ kodulehel 

ja Facebookis olulise informatsiooni jagamine.

Saame tuttavaks:  
Lääneranna Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Koidu Kütt
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M öödunud aastal esimest korda toimunud Lääne- 
ranna valla suvemängud tulevad taas. See-

kord võtab korralduse enda peale MTÜ Tuudi Külaselts 
koostöös Lääneranna Vallavalitsusega. Parimad sport-
lased selgitatakse välja 29. juunil Tuudi külaplatsil.

Suvemängude pidulik avamine toimub kell 10 ning esimene 
ala, pendelteatejooks, toimub juba kell 10.30. Kavas on 
kokku 7 meeskondlikku ja 4 individuaalala.

Meeskonnad saavad mõõtu võtta pendelteatejooksus, sega-
võrk-, jalg-, tänavakorv- ja sulgpallis, köieveos ja mälumän-
gus. Individuaalselt saab võistelda nooleviskes, discgolf’is, 
viimase mehe jooksus ja kuulijännis.

Suvemängudele on oodatud osalema Lääneranna valla eri-
nevate piirkondade (edaspidi kantide) võistkonnad ja üksik-
sportlased. Võistlejal peab olema seos kandiga: seal elama, 
töötama, õppima või seal on tema suve- või lapsepõlvekodu. 
Seejuures esindab võistleja suvemängude jooksul ühte 
kanti! Väiksemate külade puhul otsustab võistleja ise, mil-
lise piirneva kandi all ta võistelda soovib. 

Osalema ootame järgmiste piirkondade (ehk kantide 
esindajaid): Lihula, Vatla, Kirbla, Lõpe-Oidrema, Tuudi, 
Koonga-Irta, Massu, Saulepi, Virtsu, Varbla. 

Eelregistreerida tuleb meeskondlikel aladel 17. juuniks 
aadressil bit.do/registreerimine2019. Individuaalaadel toi- 
mub registreerumine vahetult enne sooritust ala kohtuniku 
juures.

Pidulik autasustamine toimub Tuudi kõlakoja ees, soovi-
jatel on võimalus osa võtta Tuudi külapeost. Võistlejatele 
pakume tasuta suppi. Lisaks on kohapeal toidu/joogi ost-
mise võimalus välitoitlustuse letist ja poest.

Suvemängude juhendi leiate aadressilt tinyurl.com/
y6rs8wpj.

Korraldaja jätab endale õiguse vajaduse korral ajakavas ja 
alade süsteemis muudatusi teha. Iga võistleja vastutab oma 
tervise eest ise!

Lääneranna valla suvemängud toimuvad 29. juunil Tuudil

Spordiuudised

Jalgpall
U14 II liigas Põhi/Lääs piirkonnas mängiv Lõuna-Läänemaa 
JK on 21. mai seisuga pidanud kokku viis mängu: Pärnu 
JK Poseidoni, Läänemaa JK, Keila JK, Saue JK ja Pärnu JK 
vastu. Viiest mängust viis kaotati ning hetkel ollakse vära-
vatevahega 11:33 tabeli 8. kohal.   

Kergejõustik
3. mail toimusid Jõulumäel igakevadised Pärnumaa koolide 
murdmaajooksu meistrivõistlused, millest võttis osa 20-liik-
meline Lihula Gümnaasiumi esindus. Kodukoolile tõid kaks 
meistritiitlit Kerlin Rüütel ja Virgo Vallik. Kerlin võitis 4.–5. 
klasside tütarlaste 500 meetri distantsi ajaga 1.37,5. Jalgpal-
lur, kümme aastat meelisalaga tegelenud ja nüüd viimased 
kolm aastat Pärnu JK Vaprust esindav Virgo Vallik, jooksis 
kullale 8.–9.klasside 1000 meetri jooksus, võiduajaks 3.25,7. 
Meie noored sportlased saavutasid ka mitmeid kohti esi-
kuuikus. Täpsemad tulemused on avaldatud Lääneranna 
Teataja veebiväljaandes ajaleht.laaneranna.ee.

17. mail toimusid Paikuse staadionil Pärnu Maakoolide 
Spordiliidu kergejõustiku meistrivõistlused, millest võttis 
osa koguni 25 Pärnu linna ja maakonna kooli. Noorsport-

lasi astus areenile 250, nende hulgas ka endised Läänemaa 
koolid – Lihula Gümnaasium ja Virtsu Kool. Lihula kooli 
esindas 18 noorsportlast, Virtsu oli väljas ühe kergejõus-
tiklasega. Lihula Gümnaasiumi sportlased võitsid kokku 
kaks Pärnumaa meistritiitlit, lisaks ühe hõbeda ja kolm 
pronksi. Virtsu Kooli tuli üks hõbedane autasu. Lisaks me- 
dalivõitudele said Lihula Gümnaasiumi sportlased veel 11 
kohta esikaheksas, kokku püstitati 24 isiklikku rekordit. 
Martin Teppan pälvis U20 noormeeste 1500 m jooksus 
kuldmedali ajaga 4.44,89, tema koolivend, Virgo Vallik, tuli 
samal alal U18 vanuseklassis samuti esikohale. Virgo jook-
sis ühtlasi isikliku rekordi, 4.47,95. Krismar Liiv lõpetas 
1500 meetrit kohe oma klassivenna, Martin Teppani järel ja 
võitis U20 vanuseklassis hõbeda ajaga 5.10,09. Virtsu Kooli 
õpilane Trinity Õismets pälvis tütarlaste U18 vanuseklassi 
kuulitõukes hõbemedali tulemusega 9.96. Täpsemad 
tulemused on avaldatud Lääneranna Teataja veebiväljaan-
des ajaleht.laaneranna.ee.

12.–19. mail toimusid Horvaatias rahvusvahelised koolide 
kergejõustiku meistrivõistlused, millest Eesti esindajana 
võttis osa Lääneranna neiu Gertu Küttmann, kes võistles 
kuulitõukes ja kõrgushüppes. Kuulitõukes saavutas Gertu 
6. koha tulemusega 13.48 ning kõrgushüppes 11. koha 
tulemusega 1.35.

22. aprill – 21. mai

LÄÄNERANNA
VALD

LÄÄNERANNA VALLA

Sündmust korraldab MTÜ Tuudi Külaselts koostöös 
Lääneranna Vallavalitsusega

LASTELE BATUUT!

PENDELTEATEJOOKS / VÕRKPALL
JALGPALL / KORVPALL / SULGPALL

KÖIEVEDU / MÄLUMÄNG
NOOLEVISE / DISCGOLF (TÄPSUS)

KUULIJÄNN / VIIMASE MEHE JOOKS

TUUDI KÜLAPLATSIL
AVAMINE 10.00

Osalema ootame Lääneranna valla 
piirkondade ehk kantide võistlejaid!
Eelregistreerimine 17. juunini lingil: 

bit.do/registreerimine2019

Täpsem info alade ja kantide kohta 
juhendis: bit.do/juhend2019

INFO 503 7280 Arvi Alesmaa

nr2
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20. mail toimus Tallinnas Audentese ja TalTechi staadio- 
nidel noorte heitjate seeriavõistluse II etapp, millest võttis 
osa Niidupargi KJKs treeniv Gertu Küttmann. Lääneranna 
neiu tuli tütarlaste U18 vanuseklassi kuulitõukes, ketta- ja 
vasaraheites esimeseks tulemustega 14.50, 37.92 ja 53.99.

Maadlus
3.–4. mail toimusid Lätis Daugavpilsis Põhjamaade noorte 
meistrivõistlused maadluses, kus eestlaste seas võistles 
Lääneranna valla noormees, raskejõustikuklubis Leola 
treeniv Eerik Pank. Põhjamaade noorte meistrivõistlustel 
osales kokku 215 maadlejat Lätist, Leedust, Norrast, Root-
sist, Soomes, Taanist ja Eestist. Kavas oli naiste-, vaba- ja 
kreeka-rooma maadlus. Eerik Pank pälvis –110 kg kadettide 
seas hõbemedali.

Võrkpall
27. aprillil osales Lääneranna võrkpallivõistkond Pär-
nu-Jaagupis toimuval iga-aastasel Kobakäpa turniiril, 
millest sel korral võttis osa 8 nais- ja meeskonda. Kobakäpp 
2019 võitjameeskonnaks krooniti Lääneranna, teiseks tuli 
Kuldlõvi ja kolmandaks Seltskond. Lääneranna meeskonda 
esindasid Raiko Vänt, Margus Mölder, Rainer Sutt, Venno 
Varma, Priit Blande ja Harli Käärt.

4. mail toimus Abja-Paluojas järjekorras kuues võrkpal-
liturniir nimega Mulgi Pall. Seekord osales 23 segavõist-
konda, nende seas ka Lääneranna VK. Tuliste mängude 
järel lõpetasid meie mängijad 11. kohal. Lääneranna sega-
võistkonna koosseisu kuulusid: Elise Algo, Lisett Liiv, Kädi 
Böckler, Margus Mölder, Janis Tõldmaker, Siim Pärnpuu, 
Henri Holm ja Priit Blande.

8. mail toimusid Paikusel Pärnumaa meistrivõistluste finaa-
lid võrkpallis, kus 5.–6. koha mängus kohtusid Lääneranna 
ja VK Tahkuranna/Häädemeeste. Lahingust väljus seekord 
võitjana meie koduvalla esindus tulemusega 3:1.

16. veebruarist 14. aprillini toimus takistussõiduvõist-
luste sari Talvine Haveni Ponikarikas 2019, kus võistlesid 
ka Massu Ratsaklubi ratsanikud. Kokku toimus 4 etappi 
(Veskimetsa, Tondi, Suuresta, Kurtna) ja finaal (Rahula).  

Võistlustulle astusid Trinity Õismets ponil Harmony, Liis 
Kaisel ja Alisa Veepalu ponil Meraviglioso Giorno, Maryan 
Mikiveer ponil Martsipan, ja Sarah Peterson ponil Minni 
(Zyga). Mõned ponid tegid ka mitu starti erinevate ratsa- 
nikega.

Katrin Vellet, võistluse korraldaja, selgitab võistluse ole-
must järgnevalt: “Ponikarikas on takistussõidu võistlussari 
kuni 16-aastastele ratsutajatele, kes võistlevad ponidega. 
Sarjas osalevad ratsutajad väikeste hobustega, kelle tur-
jakõrgus on kuni 148 cm. Ponikarikal on talvine ja suvine 
hooaeg, mis koosneb mitmest etapist ja finaalist. Võist-
luspaarid saavad hüpata kolme kõrgust ja koguda punkte 
neljas arvestuses – Mini Cup, Väike Ring, Keskmine Ring ja 
Suur Ring. Igas arvestuses antakse välja kolm võidukarikat 
kogutud punktide paremuse alusel ja auhinnatekid võit-
jatele.”

Mini Cup arvestuses saavutas Alisa Veepalu 12. ja Liis 
Kaisel 13. koha (14 osaleja hulgas). Väike Ring arvestuses 
saavutas Trinity Õismets 15., Sarah Peterson 23. ja Maryan 
Mikiveer 34. koha (46 osaleja seas).

“Enamustele ratsutajatele meie klubist oli see esimene 
kogemus võistelda väljaspool kodutalli ratsaliidu võistlusel 
ja veel niivõrd suure konkurentsiga võistlustel. Ülemäära 
suuri eesmärke ei seatud, põhiline oli saada uusi kogemusi 
ja ülevaade, kuidas asjad ratsaliidu korraldatud võistlusel 
toimuvad. Lisaks pidevale treeningule hobustega tuli sport-
lastel tutvuda võistlusmäärustikuga ja edukalt sooritada 
rohelise kaardi eksam (rohelise kaardita ei ole võimalik 
Eesti Ratsaspordi Liidu korraldatud võistlustel osaleda). 
Sportlased olid kõik eranditult tublid ja sedasama saab 
öelda ka ponide kohta. Väga tore oli näha, kuidas iga võist-

lusega muutusid ratsutajad julgemaks, enesekindlamaks ja 
kogenumaks ning seeläbi paranesid ka tulemused,” selgitas 
Massu Ratsaklubi treener Ann Meriste-White.

Ka võistlejad jäid karikavõistlusega rahule. “Ma sain uusi 
kogemusi väljaspool Massut võistlemisest. Ponikarikast 
sain palju uusi kogemusi, näiteks õppisin oma närvidega 
toime tulema, õppisin tundma poni, kellega võistlesin, 
õppisin, kuidas teha nii, et poni vähema tõenäosusega 
tõrgub. Üldiselt pani see võistlus mind kõvasti proovile. 
Minu arvates ei ole ainult tulemus tähtis, mina tahaksin 
edasi areneda ja arvan, et mida raskem on mul praegu, seda 
kergem on mul tulevikus. Mulle väga meeldis, et treener 
lubas mul ise otsustada, mis riske kus milleks ja miks võtta. 
Seekord olid mu otsused õnneks õiged. Ponikarikas oli väga 
tore. Õppisin väga palju uut ning sain enesekindlust juurde, 
nüüd meeldib mulle võistelda ning soovin seda jätkata! Esi-
mesel etapil olin ma ikka päris närvis, aga mida etapp edasi, 
seda vähem olin närvis. Poni oli igal etapil väga tubli, mis 
sellest, et alguses oli tõrkeid rohkem. Mulle jäi kõige rohkem 
meelde see tunne, kui olin parkuuri puhtalt läbinud.”

Tahaksin omalt poolt lisada, et lisaks heale närvile käib 
võistlustel käimise juurde ka kell 4 hommikul ärkamine, et 
olla koos hobusega õigel ajal võistlusel nii laupäeval kui ka 
pühapäeval! Tehke järele!

Lääneranna valla noorratsutajad võistlesid takistussõidus
Kristi-Carolina Reinmaa 
Massu Ratsaklubi juhataja
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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

Leia meid Instagramis @laaneranna

M aikuu alguses lõppenud Lääneranna noorteinfo 
teenuse kättesaadavuse küsitlusele vastas 172  

noort valla eri piirkondadest. Analüüsi tulemusel kaar- 
distati, millist infot noored vajavad, milliseid kanaleid 
nad selleks kasutavad ja milliseid sooviksid kasutada tule-
vikus. Küsitlus kestis kolm nädalat (15.04–05.05.2019) ning 
sihtgrupini jõudmiseks levitati küsitlusankeeti sotsiaal-
meedias.

Jaotades vastanud noored vanuse järgi gruppidesse, oli 
vastajaid 7–11-aastaste seas 70, 12–19-aastaste seas 99 ja 
20–26-aastaste seas 4. Lääneranna vallas elab Statistika- 
ameti andmetel 2019. aasta 1. jaanuari seisuga 7–11-aasta-
seid 225, 12–19-aastaseid 392 ja 20–26-aastaseid samuti 392. 
Küsitlusele olid oodatud vastama ka Lääneranna vallas 
õppivad, kuid mitte valda elama registreeritud noored ning, 
arvestades registriandmete ja küsitluse toimumise aja- 
list erinevust, on sihtgrupis olevate noorte arv mõnevõrra 
erinev. Paraku ei ole 20–26-aastaste vanusegrupis vastuste 
arv piisavalt suur, et nende põhjal teha usaldusväärseid 
järeldusi, mistõttu analüüsis lähtuti kahest vanusegrupist: 
7–11-aastased ja 13–26-aastased noored. Suured tänud teile, 
20–26-aastastased noored, sisukate ja informatiivsete vas-
tuste eest. Olgugi, et ei saa teha üldistust kogu vanusegrupi 
kohta, on teie vastused väga väärtuslikud!

Noorte tänane infotarbimine
Küsitluse analüüsist selgus, et noori huvitavad teemad on 
õppimisvõimalused Eestis, huviharidus ja -tegevus ning 
meelelahutuse valdkond: mängud (arvutimängud jmt), 
videod (muusikavideod jmt) ning kultuuri- ja noorteüri-
tused, nagu avalikud üritused, kontserdid, kino, teater. 
Võrreldes vastuseid soo alusel, ilmnes, et poisid on võr-
reldes tüdrukutega otsinud tunduvalt rohkem infot män-
gude (arvutimängud jmt) kohta 
ning tüdrukud seevastu võrreldes 
poistega kultuuri- ja noorteüri- 
tuste kohta.

Noored eelistavad infot otsida 
enamasti internetist või pöörduda 
info saamiseks vanemate, teiste 
pereliikmete või sõpruskonna 
poole. Meediakanalite kõrval 
toimib infovahendajana ka 
noortekeskuste- ja koolikeskkond. 
Infot jagavad õpetajad, huvijuhid, 
ringijuhid, noorsootöötajad, kuid 
seda antakse edasi ka infopäevade 
ning plakatite vahendusel. Tea-
detetahvlid leiavad kasutust 
rohkem 12–19-aastaste noorte 
kui 7–11-aastaste hulgas. Samuti 
jälgivad tänavareklaami rohkem 
vanema vanusegrupi noored. 

Internetiallikatest kasutatakse 
enim sotsiaalmeediakanaleid 

Facebook, YouTube ja Instagram. Nende kõrval leiavad 
kasutust otsimootorid (nt Google) ning eKool. Info otsi-
miseks kasutavad noored noorteinfoportaale nagu stardi- 
plats, noorteportaal, noorteinfo jt harva.

Uuringus ilmnes, et noored hindavad noorteinfo vastavust 
noorte vajadustele keskmiseks ja pigem heaks. Valdaval 
osal noortest esineb info tarbimisega probleeme harva  
– info on enamjaolt lihtsasti leitav ja arusaadav ning ole-
masoleva info hulk on piisav. Probleeme kogenud ja neid 
selgitanud noored tõid sagedamini välja, et puututakse 
kokku valeinfoga, eestikeelset teavet pole piisavalt, vaja-
liku info otsimine nõudis pikemaajalist süvenemist ning 
peab soovitud info leidmiseks teadma õigeid otsingusõnu, 
teabe sõnastus on kohati keeruline ja pole nooremale 
vanusegrupile arusaadav.

Noorte infotarbimise eelistused
Noorte infotarbimise eelistuste analüüsil ilmnes ootuspära-
selt, et tulevikus eelistatud infoallikate seas on populaarse-
mad ka juba täna kõige enam kasutust leidev Facebook või 
muud sotsiaalmeedia kanalid. Vastanud noorema vanuse-
grupi noortest ligikaudu kolmandik soovib saada infot ka 
telefoni teel SMS-ina ning vastanud vanema vanusegrupi 
noortest peaaegu kolmandik soovib noorteinfot e-postile. 
Kõige vähem on noored huvitatud info saamisest paberil 
(näiteks infovoldikud, ajalehed, ajakirjad jmt) ja tänava-
reklaami vahendusel.

Uuringust küll selgub, et spetsiaalselt noortele loodud 
portaalide kasutussagedus on noorte seas madal, kuid 
samas tegid noored siiski ettepaneku lisaks Facebooki-le-
hekülgede kasutamisele ja infokirjade-teadete saatmisele 
luua noorteinfo paremaks edastamiseks üks veebileht, mis 

hõlmab kogu noortele vajalikku 
teavet.

Lähtuvalt noorte ettepanekutest 
on Lääneranna valla noorteinfo 
kättesaadavuse kolm arengu-
suunda järgmised: aktiivne sot-
siaalmeediakanalite kasutamine, 
personaliseeritud lahenduse 
arendamine ja ühtse noorteinfo 
veebiportaali loomine. Analüüsi 
tulemused on aluseks Lääne- 
ranna valla noorteinfo arendus-
projekti loomisele ja sellega seoses 
muudatuste tegemiseks senises 
noorteinfo teenuse pakkumises.

Tänan väga noori, kes mahuka 
küsitlusankeedi täitmise ette 
võtsid! Teie panus valla noorteinfo 
arendamisesse on asendamatu!

Uuringu tulemuste täispikka ver-
siooni saab lugeda siit: bit.do/
LRnoorteinfouuring2019

Mida noored tahavad?
Annika Urbel 
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee

Tänavakivide paigaldus ja haljastustööd. Võrk-, puit- ja looduslike roigas- ja lattaedade ehitus.  
Kogemust 15 aastat. OÜ Kivivennad, kontakt:  551 9855 või henno.piirme@gmail.com

Jalgratta remont ja rent Lihulas. mob. 5236933 Ants Urb

OÜ Lihula Soojus müüb korterit aadressil Kirbla küla, Vana tee 4-11. Hind 300 eurot.  
Kontakt: 515 9372 Tõnu Teesaar

Müüa küttepuud, hind alates 28.-/ruum. Transpordivõimalus. Asuvad Lihula lähedal. Info ja tellimine 
mob. 528 1136.

REAKUULUTUSED

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

Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, 
projekteerimine ning hooldus.

Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite, 
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite 
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee                        puurvesi      

www.puurvesi.ee 

 

Lihula Gümnaasium pakub tööd kahele koristajale

Töö kirjeldus: 
• tööaeg vastavalt graafikule
• tööle asumise aeg august 2019

Tööülesanded: 
• koolimaja ja selles paikneva sisseseade ning inventari puhtuse tagamine
• ühekordsete lisaülesannete täitmine tulenevalt vajadusest
• planeeritud täiendkoolitustel osalemine

Nõudmised kandidaadile: 
• loetletud töödeks vajalikud oskused ja teadmised
• algatus- ja vastutusvõime, ausus, usaldusväärsus ja sõbralikkus
• hea töötahe
• iseseisvus oma töö planeerimisel

Omalt poolt pakume: 
• aktiivset eneseteostust
• arenemisvõimalusi
• häid töötingimusi
• meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda

Asukoht: Jaama 9 , Lihula 

Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja     

Brutopalk: 540 EUR kuus 

Kontakt ja lisainfo: Aino Merevoo, tel 518 7737, 

aino.merevoo@laaneranna.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

info@prodigi.ee
tel. 5289558

tel 5564 5433


