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L ääneranna Vallavalitsus kuulutab 
välja kandidaatide esitamise Lääne- 

ranna valla teenetemärgi andmiseks.

Lääneranna valla teenetemärk antakse 
ühele isikule üks kord väljapaistvate 
teenete või pikaajalise töö ning loomingu 
eest, olles andnud püsiva panuse kultuu- 
ri, majanduse või muu valdkonna aren-
damisse. Ettepanekuid teenetemärgi 
omistamise kohta on õigus esitada kõigil 
Lääneranna valla füüsilistel ja juriidilistel 
isikutel.

Lääneranna Vallavalitsus ootab ette-
panekuid teenetemärgi omistamise kohta 
elektrooniliselt e-postile vallavalitsus@
laaneranna.ee või kirjalikult aadressil 
Jaama tn 1, Lihula 90302 hiljemalt 16. 
detsembriks 2019. Vabas vormis esitatud 
ettepanekus peab olema välja toodud 
nominendi olulised eluloolised andmed 
ja autasu saamise põhjendus, lisaks ette-
paneku esitaja nimi, kontaktandmed, 
allkiri ja esitamise kuupäev. Teenetemärk 
antakse saajale üle Eesti Vabariigi aas-
tapäeva vastuvõtul veebruaris 2020.

Lääneranna vald 
otsib parimaid

R eedel, 25. oktoobril tähistati 
Lihula Kultuurimajas Lääne- 

ranna valla teist aastapäeva. Piduli-
kul kontsert-aktusel peeti kõnesid, 
anti üle käesoleva aasta kaunite 
kodude autahvlid ja tunnustati 
tänukirjaga silmapaistvate tegude 

eest valla eri piirkonna esindajaid.

Aastapäevapeole tuli kokku paar-
sada külalist. Tervitused Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidult ja Pärnu lin- 
nalt andis edasi Andres Metsoja. Kir-
jaliku tervituse, mis saalis viibijatele 
valjusti ette loeti, edastas ka Põh-

ja-Pärnumaa vald.

Pidulik koosviibimine algas Lääne- 
ranna Vallavolikogu esimehe Arno 
Peksari sõnavõtuga, misjärel astus 
lavale vallavanem Mikk Pikkmets, 
kes andis ülevaate valla arengu- 
test ja tõi välja, et tänaseks on ühi- 
nemislepingu lisa investeeringutest 
täielikult teostatud 7 ja teostamisel 
13 objekti. Kõnes puudutas Pikkmets 
palju kõneainet pakkunud projekte 
nagu Lihula Gümnaasiumi spordi-
hoone ja tänavavalgustuse renovee- 
rimine, selgitades seejuures tehtud 
otsuste tagamaid ja tutvustades eda-
sisi etappe. Vallavanem ütles oma 
sõnavõtus, et valla arendamiseks 
on oluline omavaheline koostöö, nii 
ametnike kui ka elanike ja ettevõt-
jate tasandil, ning kutsus kõiki üles 
märku andma, kui midagi vajab 
tegemist või erilist tähelepanu. “Kui 
võrrelda uue valla arengut lapsega, 
siis tõesti kulus esimene aasta maa-
ilma avastamisele ja arusaamisele, 
kuidas ja mis peaks toimuma. Teisel 
aastal oleme juba jalad alla saanud 
ja astume õiges suunas. Katsume 
selle valla siis järgnevatel aastatel ka 
jooksma saada,” ütles Mikk Pikkmets 

lõpetuseks.

Sõnavõtud peetud, jõudis kätte aeg 
tunnustada tänukirjadega silmapaist- 
vate tegude eest valla eri piirkonna 
esindajaid.

Jaanus Getreu – tänukiri jalgpalli 
edendamise ning sportlaste silma- 
paistvate saavutuste eest

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi, 
mille tegevjuht-treener Jaanus 
Getreu on, tähistab tänavu 25. aas-
tapäeva. Veerandsaja aasta jooksul 
on Jaanuse käe all treeninud üle 
2000 tüdruku-poisi ja Eesti noorte 
meistrivõistlustel on mänginud pea 
40 noortevõistkonda. Lisaks jalgpalli 
edendamisele tegeleb Jaanus Getreu 
ka kergejõustiku populariseerimi- 
sega. Muide, Jaanus Getreu oli see 
inimene, kes tänavu taastas küm-
mekond aastat tagasi soiku jäänud 
Pärnumaa meistrite selgitamise jalg-
pallis ja seda nii meeste kui ka naiste 
arvestuses.

Eha Raja – tänukiri seltsi- ja rahva 
kultuurielu pikaajalise edendamise 
eest

Eha Raja on Värtna tantsuõpetaja 
ning tänavu 15. aastapäeva tähista-
nud Hanila Laulu- ja Mänguseltsi 
juhatuse liige ja eestvedaja. Lähe-
dased iseloomustavad teda kui 
aktiivset, seltskondlikku ja toredat 
naist, kes võtab enda kanda erine-
vate vahvate ürituste korraldamise ja 
saab sellega suurepäraselt hakkama.

Mare Paarasma – tänukiri hariduse 
ja kodukoha kultuurielu korral-
damise eest

Mare on olnud pikaajaline Lõpe ja 
tänavu 100. aastapäeva tähistanud 
Koonga kooli direktor. Lähedased 
ütlevad, et ta on tõeline maa sool, 
kelle vedada on mitmed piirkonna 
üritused. Mare on aastaid korral-
danud piirkonna kaubamärgiks 
kujunenud Mihkli laata.

Saulepi Külaselts – tänukiri panuse 
eest külaelu edendamisse

Saulepi Külaseltsi on võtnud enda 
kanda naabruskonna üheksa küla 
külaelu edendamise. Saulepi seltsi-
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majas toimuvad töötoad ja koosviibi-
mised. Igal aastal korraldab külaselts 
jaanipidusid ja kodukandipäevi. 

Piirkonna silmapaistvaim koht on 
vaieldamatult Kulli kiigeplats, mida 
on täiendatud pea igal aastal. Kohaliku 
omaalgatuse programmi finantseeri-
misel on soetatud mobiilne korvpal-
likonstruktsioon, jalgpalliväravad ja 
discgolfikorvid. Eesti külaliikumise 
kodukant toetusel paigaldati ülemöö-
dunud suvel EV 100 raames külaplat-
sile välijõusaal ning mullu välipinksi-
laud. 

Lastele on olnud väga atraktiivne 
külaplatsil seisev lennuk, mille “piloo- 
tideks” saavad olla kõik, kes soovivad.

Lihula Gümnaasium – tänukiri Lihula 
Gümnaasiumi 77. lennu ettevõtlikkuse 
ja koostöö eest abiturientide heatege-
vusliku balli korraldamisel

Selle õppeaasta suursündmus, milleks 
valmistudes ei osanud keegi ette näha 
nii südantsoojendavaid tulemusi. 
Koolinoored said hakkama millegi nii 
suurega, mis väärtuselt annab igale 
korraldajale ja osalejale ellu kaasa 
võib-olla rohkemgi kui koolitunnis 
õpitud teoreemid ja valemid. 

Kooli õpilasesindusel oli idee korral-
dada 77. lennule meeldejääv viimase 
koolikella päev. Et nende päev aitaks 
kaasa õnnetus olukorras eakaaslase 
elukvaliteedi parandamisele, anti 
sündmusele heategevuslik mõõde. 

Abivajajate kohta otsiti teavet tele-
saate “Inglite aeg” toimetajatelt. Kõige 
enam kõnetas noori 16-aastase Türi 
poisi Rasmuse lugu, kellega juhtus 
2018. aasta suvel traagiline õnnetus. 
Peakorraldajad käisid Rasmusega 
kohtumas ning kui pere oli nõusoleku 
andnud, asuti sügava sisuga pidu kor-
raldama. Toimunut kajastati nii ajakir-
janduses kui ka televisioonis. 

Uhkustundega saame rääkida meie 
koolinoorte ettevõtmisest ning kiita 
iga peokülalise ja kaasamõtleja panust! 
Teadupoolest tunnistati Lihula Güm-
naasiumi “Heategevuslik viimase 
koolikella ball” Haridusprogrammi 
“Ettevõtlik kool” edulugude konkursil 
võitjaks kategoorias “Parim koostöö 
partneriga”.

Lääneranna kaunimad kodud 
esitatakse maakonna hin-
damiskomisjonile
Tänukirjade jagamine jätkus valla 
kaunite kodude tunnustamisega. Ka- 
tegoorias elamud tiheasustuses said 
tunnustuse Virtsu alevikus aadressil 
Linnamäe 3 asuva kinnistu omanikud. 
Maakodudest tunnustati Maru kinnis-
tut, Keemu külas ja Ööbiku kinnistut, 
Tõusi külas. Kortermajade kategoo-
rias märgiti ära Lihula linnas asuv 
Pärna 6 korteriühistu. Sotsiaal-, äri- ja 
tootmishoonetest said tänavu tun-
nustuse Oidrema mõis ja Sepa-Jaani 
Puhkeküla. Kõikidele tunnustuse 

saajatele antu üle tänukiri ning Ain 
Saare kujundatud ja Kõmsil tegutseva 
ettevõte K.Met AS valmistatud autah-
vel.

Heakorrakomisjoni esimees Tiina 
Lobja kutsus kõiki saalis viibinuid 
märkama ilu meie ümber ning esi-
tama tunnustust väärivaid kinnistuid 
ka uuel aastal toimuvale konkur-
sile. “Käesoleva aasta võitjad esitame 
tuleval aastal maakondlikule hin-
damiskomisjonile, kes saab omakorda 
esitada need konkursile “Eesti kau- 
nimad kodud”, kus auhindu annab üle 
Vabariigi President,” ütles Lobja.

Koos loome tugeva valla
Pidulikud sõnavõtud peetud, tänukir-
jad ja autahvlid jagatud, paluti lavale 
Marek Sadam ja Tõnu Laikre. Kirbla 
külaga tihedalt seotud Sadam on 
suurepärane esineja, kes pani erilise 
pingutuseta saalitäis rahvast endaga 
kaasa laulma. Muusikaliste etteastete 
vahel rääkis ta koostegutsemise oluli-
susest, teineteise märkamisest ja tun-

nustamisest.

Südamliku ja hingepuudutava kont-
serdi lõpetuseks lauldi üheskoos 
regilaulu, mis Sadama sõnul pidi 
tooma nii lauljatele kui ka vallale 
palju raha. Kas see ka täide läheb, 
näitab aeg.

Fotod: Mariann Peksar



3L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  2 2  /  N O V E M B E R  2 0 1 9

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

14. novembril 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu 
kahekümne kuues istung, kus osales  20 ning puudus 1 
vallavolikogu liige. Päevakorras oli 7 punkti. Vastu võeti 
2 määrust ja 4 otsust.

 » Kinnitati Lääneranna Muuseumide arengukava aas-
tateks 2020–2026.

 » Otsustati jätkata järgmisel volikogu istungil määruse 
eelnõu „Lääneranna valla jäätmehoolduseeskiri“ II 
lugemisega.

 » Kehtestati Lääneranna haridusteenuste haldamise 
infosüsteemi ARNO põhimäärus.

 » Otsustati asutada alates 1. jaanuarist 2020 Lääneranna 
Vallavalitsuse hallatava asutusena huvikool Lääne- 
ranna Spordikool.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Hälvati külas asuv 
loomakasvatushoone (sigala) ehitisregistri koodiga 
120855852.

 » Otsustati võõrandada Osaühingule Narma Lihula linnas 
asuva kinnisasja (kinnistu registriosa nr 13826150) 
koosseisus olev katastriüksus Soo tänav L3, katastritun-
nusega 41101:001:0507, pindalaga 344 m2, sihtotstar-
bega transpordimaa ja otsustati omandada Osaühingult 
Narma Lihula linnas asuva kinnisasja (kinnistu registri-
osa nr 2556632) koosseisus olev katastriüksus Raudtee 
tänav L3, katastritunnusega 43001:001:0251, pindalaga 
1035 m2, sihtotstarbega transpordimaa.

 » Otsustati kanda ujula kui investeeringuobjekt valla 
arengukavasse. Investeeringu võimaliku ehitusmaksu-
muse määramisel arvestada vallavalitsuse koostatud 
majanduslikku analüüsi. 

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub  
19. detsembril Massu mõisas.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

P erioodil 11. oktoober – 10. november 2019 toimus neli 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimin- 

gutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste 
määramine ja maksmine, hooldaja määramine ja hoolda-
jatoetuse maksmine, hoolekandeasutuses hooldamise 
määramine, tugiisikuteenuse osutamine, koduteenuse 
osutamine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadres-
side määramine ja korrastamine, ehitisele teenindusmaa 
määramine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, pro-
jekteerimistingimuste määramine, puurkaevude asu-
kohtade kooskõlastamine, hajaasustuse programmi toe-
tuste kasutamise aruannete heakskiitmine, huvitegevuse 
toetuste eraldamine, ühtse jäätmemahutiga liitumise, 
korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkor-
ras vabastamise ning korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-
nuks lugemise taotluse rahuldamata jätmisele, otsustati 
järgmist:

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti  Lääneranna  
Vallavalitsuse tänukiri Lea Mäeorule (Mäeorg) seoses 
juubeliga ja kauaaegse tulemusliku töö eest Kõmsi rah-
vamajas.

 » Lõpetati lihtmenetlusega riigihange “Piha tuulepargi 
detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise koostamine”. Hange viidi läbi e-menetluses. 
Tähtajaks esitati neli pakkumust. Kinnitati pakkujate 
kvalifitseerimise ja pakkumuste vastavaks tunnista-
mise tulemused. Hanke edukaks pakkumuseks tunnis- 
tati hanke alusdokumentides määratud pakkumuse 
hindamise kriteeriumide alusel Lemma OÜ ja Klotoid 
OÜ ühispakkumus. Anti nõustumus eduka pakkumuse 
esitanud isikuga töövõtulepingu sõlmimiseks peale 5- 
tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Lõpetati väikehange “Autonoomse toitega tänavaval-
gustite paigaldamine bussipeatustesse” eesmärgiga 
paigaldada endise Hanila valla haldusterritooriumil 
paiknevatesse bussipeatustesse autonoomse toitega 
tänavavalgustid. Ostumenetlus viidi läbi e-menetluses 
väikehankena riigihangete registris. Tähtajaks esitas 
pakkumuse 3 pakkujat. Kinnitati pakkujate kvali-

fitseerimise ja pakkumuste vastavaks tunnistamise 
tulemused. Edukaks tunnistati ELGrupp OÜ pakkumus. 
Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenet-
luse tingimustel.

 » Korraldatakse väikehange “Lääneranna valla hari-
dusvaldkonna arengukava koostamine”. Ostumenetluse 
eest vastutavaks isikuks määrati hankespetsialist Rein 
Kruusmaa. Määrati pakkumuste hindamise kriteeriu-
miks madalaim hind. Esitati kutsed väikehankel osa-
lemiseks järgmistele valdkonnas pädevust omavatele 
isikutele: Civitta Eesti AS, Cumulus Consulting OÜ, Geo-
meedia OÜ.

 » Moodustati Lääneranna valla eelarvest mittetulun-
dusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundus-
liku tegevuse toetuse taotluste läbivaatamiseks 4-liik-
meline komisjon koosseisus Tiina Lobja, Eda Männilaan, 
Anneli Lobjakas, Annika Urbel. Tunnistati kehtetuks 
Lääneranna Vallavalitsuse 7. november 2018 korral-
dus nr 788 “Mittetulundustegevuse toetuse taotluste 
läbivaatamise komisjoni moodustamine”.

 » Moodustati 4-liikmeline Lääneranna huvihariduse ja 
huvitegevuse komisjon koosseisus Annika Urbel (esi-
mees), Anneli Pikkmets, Eda Männilaan, Monika Hale. 
Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 7. sep-
tember 2018 korraldus nr 614 “Lääneranna huvihari-
duse ja huvitegevuse komisjoni moodustamine”.

 » Eraldati Lääneranna valla 2019. aasta eelarve reserv-
fondist 8000 eurot Varbla arstikabineti sisustamiseks. 
Vallavalitsus kooskõlastab inventarivaliku perearstiga.

 » Arutati ja otsustati tellida jõulutervitus Pärnu Maale-
hest.

 » Tunnustati ja anti Lääneranna Vallavalitsuse tänukiri 
Lihula Gümnaasiumi 77. lennule ettevõtlikkuse ja 
koostöö eest abiturientide balli korraldamisel.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas riigihangete regist- 
ris e-menetluses väikehanke “Lääneranna valla üld-

VALITSUS
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planeeringu konsultatsiooniteenus ja kaardikujundus”. 
Tähtajaks esitati kolm pakkumust. Pakkumusi hinnati 
kvalitatiivselt konsultatsiooniteenuse tunnihinna ja 
kaardikujunduse maksumuse hindepunktide liitmise 
teel. Kõik pakkumused ületasid hankelepingu eelda- 
tava maksumuse ja hankemenetluse liigile määratud 
piirmäära. Kõik esitatud pakkumused lükati tagasi ning 
lõpetati ostumenetlus hankelepingut sõlmimata. Otsus-
tati viia hankelepingu sõlmimiseks läbi lihthankeme-
netlus.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avatud hankeme-
netlusega riigihanke “Lääneranna valla teede talihool-
dus” eesmärgiga tagada valla teedel nõuetekohane 
talihooldusteenus. Hange viidi läbi e-menetlusena. 
Tähtajaks esitas üheksa pakkujat kokku seitseteist pak-
kumust. Osale II (Oidrema-Kalli piirkond) pakkumust 
ei esitatud. Osade III (Lõpe piirkond), VI (Tuudi-Matsalu 
piirkond) ja XII (Paadrema piirkond) puhul ületasid kõigi 
pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste 
maksumused hankelepingu eeldatava maksumuse 
ja lükati tagasi. Edukateks pakkumusteks tunnistati 
hanke alusdokumentides määratud pakkumuse hin-
damise kriteeriumide alusel: 

 ◦ osa I (Virtsu asula) madalaima hinnaga Havanna OÜ 
pakkumus;

 ◦ osa IV (Koonga piirkond) madalaima hinnaga Eesti 
Teed AS pakkumus;

 ◦ osa V (Mihkli-Kõima piirkond) madalaima hinnaga 
Eesti Teed AS pakkumus;

 ◦ osa VII (Alaküla piirkond) madalaima hinnaga Vili 
OÜ pakkumus;

 ◦ osa VIII (Kirbla piirkond) madalaima hinnaga Kirbla 
OÜ pakkumus;

 ◦ osa IX (Saulepi piirkond) madalaima hinnaga Kaimo 
Adleri pakkumus;

 ◦ osa X (Varbla piirkond) madalaima hinnaga Varbla 
Puhkeküla AS pakkumus;

 ◦ osa XI (Paatsalu piirkond) madalaima hinnaga 
Havanna OÜ pakkumus.

 » Anti nõusolek eduka pakkumuse esitanud isikutega 
töövõtulepingu sõlmimiseks peale 10-päevase ooteaja 
möödumist.

 » Lääneranna Vallavalitsuse 03.10.2019 korralduse nr 
633 “Vallavara võõrandamiseks enampakkumise kor-
raldamine” kohaselt suulise enampakkumisena korral-
datud enampakkumisel (Jaama 53–1, Lihula linn) tehti 
üks pakkumine. Kaebusi enampakkumise läbiviimisel 
ei esitatud. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-
müügi leping ühe kuu jooksul. Vallavara aadressil 
Jaama 53–7, Lihula linn võõrandamiseks korraldatud 
suuline enampakkumine tunnistati ostjate puudumise 
tõttu nurjunuks. Anti välja korraldus korraldada enam-
pakkumine internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 14 päeva. Enampakkumisest teavitatakse 
Lääneranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind 
300 (kolmsada) eurot, tagatisraha 15 (viisteist) eurot.

 » Anti välja korraldus eraldada ühekordset toetust 
Lääneranna elanikest eelkooliealistele ja kuni 9. klassini 
(k.a) Lääneranna valla haridusasutuste õpilastele vas-
tavalt EHISe ja rahvastikuregistri andmetele. Toetus 
makstakse kokku 710 isikule jõulupakina detsembris 
2019.

 » Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 
03.10.2019 korraldus nr 606 “Hooldamine hoolekande- 
asutuses”. Lõpetati sõlmitud tähtajatu hooldusteenuse 
ostutamise leping kliendi lahkumise tõttu hooldusasu-
tusest.

 » Lõpetati väikehange “Lääneranna valla haridusvald-
konna arengukava koostamine”, eesmärgiga koostada 
Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava aas-
tani 2040. Kutsed ostumenetluses osalemiseks ning 
pakkumuste esitamiseks saadeti kolmele ettevõtjale, 
kes kõik esitasid tähtajaks pakkumuse. Pakkumused 
vastasid esitatud tingimustele. Lõpetati ostumenetlus ja 
tunnistati edukaks Cumulus Consulting OÜ pakkumus. 
Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenet-
luse tingimustel.

 » Lääneranna Vallavalitsusele esitati päring päikeseelek-
trijaamade ehitamise võmalikkuse kohta Lääneranna 
vallas. Arutati ja jõuti seisukohale, et päikeseelekt- 
rijaamasid väärtuslikele põllumaadele üldjuhul ei ehi-
tata, rajamisel lähtuda kehtivatest planeeringutest.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse  31. oktoober 
2019 määrus nr 8 “Väljaspool kodu osutatavale üldhool-
dusteenustele suunamise tingimused ja kord”.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 31. oktoober 
2019 määrus nr 9 “Lääneranna Vallavalitsuse infotur-
bepoliitika kinnitamine”.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2019. a III lisaeelarve 
alaeelarvete majandusliku sisu ja klassifikaatorite 
lõikes.

 » Ettekande seisukoha võtmiseks Pärnu Maakohtu kohtu- 
dokumentide suhtes kohtuasjas nr 2-19-16433 tegi 
maa-ja arendusspetsialist Mihkel Kalmaru. Jõuti seisu-
kohale, et metsaveoks ei ole vaja ehitada püsivat teed 
ega seada isiklikku kasutusõigust. Lääneranna vallas 
asuv Maitse tee pole ehitatud raskete vedude jaoks.

 » Eraldati toetus üheteistkümnele puudega isikule 
eluruumi kohandamise kulude hüvitamiseks  kogusum-
mas 38 692 eurot.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kuus eel-
nõud.

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  
teeninduskeskustes: 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 registreerimine, elukoha tea-
dete 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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Lugeja küsib, ametnik vastab

 » Miks ei saa ratastooliga inimesed Lihula Kultuurimajja 
ja millal see olukord paraneb?

Vastab Lääneranna valla abivallavanem Andres Annast. 
Lihula Kultuurikeskuse hoone on ehitatud aastal 1990, mil 
liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumis-
võimaluste normatiivid erinesid  tänapäevast. 2018. aastal 
valminud Lihula Kultuurimaja rekonstrueerimise projekt 
näeb ette hoone ühele küljele puudega inimeste erivaja-
dustega arvestava sissepääsu loomise. Praegu ei ole teada, 
millal rekonstrueerimistöödega alustatakse. 

Kokkuleppel kultuurikeskuse personaliga on ratastooli 
kasutaval isikul võimalik siseneda hoonesse hoone tagumi-
sel küljel asuvast uksest. Kultuurikeskuse direktori Tiina 
Lobja sõnul ollakse enamasti sellest teadlikud ning seda 
võimalust kasutatakse.

L oodusjõud näitasid Lõuna Eestis ja eriti Võrus, et meie 
infrastruktuur on võrdlemisi haavatav. See oli pisike 

kriis aga tegi palju pahandust. Toimunu ajendas esitama 
mõned küsimused, kuidas meie koduvallas analoogseteks 
loodusõnnetusteks valmis ollakse. Juhtunud aluseks 
võttes on küsimused järgmised:

 » Millistest tanklatest Lääneranna vallas on võimalik 
elektrikatkestuse korral kütust tankida?

Vastab Lääneranna valla kriisikomisjoni aseesimees Martin 
Tee: “Lääneranna vallas selliseid tanklaid ei ole, kuid lähim 
tankla, mis on varustatud alalise elektrigeneraatoriga asub 
Pärnus aadressil Laki 8 (Olerex).”

 » Kuidas on tagatud vee- ja soojavarustus valla tiheasus-
tuspunktides elektrikatkestuse korral?

Vastab AS Matsalu Veevärk tootmisjuht Meelis Grichin: 
“AS Matsalu Veevärgil on olemas üks alaline generaator 
Lihulas ning 2–3 varugeneraatorit Märjamaal. Kõikides 
Matsalu Veevärgi pumbamajades saab vajaduse korral 
kasutada generaatoreid. Enamikel reoveepuhastusjaa-
madel on samuti olemas võimalus kriisi korral ühendada 
jaam generaatoritega.” 

Kaugküttevõrk on Lääneranna vallas ainult Lihula linnas. 
OÜ Lihula Soojuse juhatuse esimehe Tõnu Teesaare sõnul 
on ettevõte varustatud generaatoriga. Siiski tasub märkida, 
et tarbijate radiaatorites oleva vee ringluse tagamiseks 
peavad tarbijatel üldjuhul omal olema generaatorid, mis 
hoiaksid pumbad töös. Teistes tiheasustuspunktides peavad 
korteriühistud või eramajade omanikud hoolitsema ise 
selle eest, et neil oleksid olemas varuks voolu- või kütteal-
likad.

 » Kui kaua püsib üleval side ja andmeside operaatorite 
pakutavates võrkudes valla territooriumil?

Vastab Telia esindaja Raigo Neudorf: “Lääneranna vallas 
katab Telia mobiilsideteenuseid enam kui kümne mastiga. 
Kõigile mastidele on loodud mobiilse generaatori lisamise 

võimalus. See tähendab, et elektrikatkestuse korral oleme 
valmis olulisemaid tugijaamu toitma liikuvate generaa-
toritega. Lisaks on mastid varustatud akutoitega, mis elekt- 
rikatkestuse korral aitab hoida neid töös kuni paar tundi.

Vastab Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder: “Elisas 
jälgitakse sidevõrku 24/7 ja tugijaama rikke ilmnemine on 
meile kohe näha. Sarnastes tormiolukordades on prioriteet 
tagada inimestele kõnelevi ja seepärast lülituvad Elisa tugi-
jaamad elektririkke ilmnedes otse akudele ja säästurežii- 
mile, et tagada võimalikult pikk kõnelevi kestvus. Suure-
mate rikete puhul on meil võimekus kohe reageerida ja sell-
eks on meil spetsiaalne meeskond, kes vajadusel viib tugi-
jaama üle generaatori toitele. Hiljutise Lõuna-Eesti tormi 
näitel võime öelda, et piirkondliku katkestuse puhul oleme 
suutlikud kõneteenust tagama rohkem kui viieks päevaks.”

Vastab Tele2 tehnoloogiaüksuse juht Tanel Sarri: “Kõikidel 
Tele2 tugijaamadel on olemas akud, mis elektrikatkes-
tuse korral suudavad varustada tugijaama elektriga üld-
juhul 2–4 tundi. Tele2-l on üle Eesti olemas ka tehnikute 
meeskond, kes saab vajadusel kiiresti tehnilist tuge pak-
kuda ning varustada kriisiolukordades olulisemad tugi-
jaamad generaatoritega, mille abil tagatakse tugijaamade  
varustatus elektriga.”

Kõik sideoperaatorid tõid välja, et inimene saab sideteenuse 
katkestuseks valmistuda, varudes endale energiaallikaid 
(akud, patareid, akupangad), mille abil saab pikemaajalise 
elektrikatkestuse korral eri seadmeid töös hoida. Selleks, 
et ulatusliku elektrikatkestuse korral säästa oma nuti-
seadmete akut, tuleks seadmes välja lülitada funktsioonid, 
mis akut tühjendavad (WiFi-võrk, mobiilne internet jne). 
Samuti võiks kodus olemas olla patareitoitel raadio, kust 
sidekatkestuse ajal uudiseid kuulata. Lisaks toodi välja paar 
lihtsat põhimõtet, mille abil on võimalik mobiililevi kvali-
teeti tõsta ka kehvades tingimustes: raadiosignaal levib 
alati paremini avarates ja kõrgemates piirkondade ning 
välitingimustes; kui hädaabikõne ei lähe läbi, siis eemal-
dada telefonist SIM-kaart või teha telefonile restart ning 
helistada hädaabisse enne PIN-koodi sisestamist.

 » Kas valla suuremad ja tähtsamad asutused (vallavalit-
sus, arstipunkt, kauplused jne) on selliste ootamatute 
asjaolude vastu kindlustatud avariisüsteemidega?

Vastab Lääneranna valla kriisikomisjoni esimees Mikk 
Pikkmets: “Kahjuks ei oma me hetkel infot selle kohta, kas 
vallas tegutsevatel arstidel või kauplustel on olemas var-
ugeneraatorid, kuid Lääneranna Vallavalitsusel on üks  
generaator, mida saab kriisiolukorras kasutada. 

Lääneranna vallas on loodud kriisikomisjon, kuhu kuulu-
vad lisaks vallavalitsuse liikmetele ka Kaitseliidu, Pääste- 
ameti, SA Pärnu Haigla, AS Matsalu Veevärk ning Politsei- 
ja Piirivalveameti esindajad, kes hindavad riske ja vajadusel 
teevad Lääneranna Vallavalitsusele ettepaneku vahendite 
soetamiseks või tegevuste elluviimiseks.”

S elleks, et muuta Lääneranna Teataja paberlehe sisu veelgi huvitavamaks ning kaasata selle valmimisse ka valla 
kodanikke, otsustasime alustada uue rubriigiga “Lugeja küsib, ametnik vastab”.

Esimesed küsimused laekusid ajalehe toimetusse kohe, kui lehed lugejateni jõudsid ning kuivõrd mõlemad teemad olid 
toimetaja hinnangul niivõrd olulised, otsustati seekord vastata mõlema kodaniku küsimustele. 

Julgustame siinkohal valla elanikke saatma oma küsimusi ka edaspidi Lääneranna Teataja 
toimetuse e-postile ajaleht@laaneranna.ee. 
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R aha on pettureid alati ligi meelitanud. Kui 13. 
sajandil nähti vaeva võltsmüntide vermimisega, siis 

tänapäeval on raha väljapetmiseks võimalusi kordades ja 
kordades rohkem. 

Niisama kiiresti kui areneb tehnika, suudavad petturid 
leiutada uusi ja uusi võimalusi, kuidas inimestelt raha kätte 
saada. Pettused ulatuvad lihtsatest ja selgesti läbinähta-
vatest tegudest suurte ja keerukate skeemideni. Nii nagu 
kogu muu elu on koondunud järjest rohkem internetti, on 
hoogustunud ka internetipettused. Neist levinumad on 
praegu erinevate suurvõitude petukirjad meilidele, inter-
netist kauba ostu sooritamisel võimalus petta saada, samuti 
erinevad laenupakkumised. Lisaks ka telefonikõned, milles 
lubatakse oma raha investeerimisel suuri kasumeid teenida, 
seejärel viiakse inimene usutava jutuga niikaugele, et ta on 
valmis avalikustama oma isikukoodi, pangaandmed ning 
muu info, mis petturil vajalik. Teine variant on ka ise oma 
raha ülekandmine tundmatule kontole, lootuses saada 
suurt kasumit. Ehkki kõigist eelpool nimetatutest on ava-
likus meedias väga palju räägitud ning pettuste eest hoia-
tatud, satub ikka ja jälle inimesi petturite ohvriks. Inimesed 
lähevad kelmide õnge, sest nood on väga head psühholoo-
gid ning mängurid. Nad on osavad laveerijad, kes oskavad 
oma sorava jutuga inimeste usaldusega manipuleerida, nad 
suudavad esitada fakte, millega jätavad endast kompeten-

tse inimese mulje – nende jutt klapib laias plaanis alati, nii 
et inimene ei hakkagi mõtlema.

Kelmide õnge satuvad väga erinevad inimesed. Mõned 
on väga suures rahahädas ning lähevad meeleheitel olles 
kergesti ettesöödetud konksu otsa, mõni oma suures 
rahaahnuses raha korralikult teenima panna jääb ilma sel- 
lestki, mis olemas on. Siinkohal tuleb meelde tuletada seda, 
et mida kergemini ja suuremat raha teenida lubatakse, 
seda kahtlasem see on, ning enne kui otsustate oma raha 
kuhugi investeerida, tuleb hoolikalt järele mõelda, paku-
tava investeeringu tausta kontrollida, vajadusel lähedaste 
või spetsialistidega asja arutada. Praegu levib petuskeem, 
kus helistatakse erinevatelt telefoninumbritelt ning paku-
takse suurepärast teenimisvõimalust oma raha kuhugi fir-
masse investeerides. Kõned on nii vene- kui ka eestikeelsed 
ning kasutatakse täiesti tavalisi eesti suunakoodiga tele-
foninumbreid, nii lauatelefoni kui ka mobiilinumbreid. 
Inimesed, PALUN ÄRGE MINGE SELLISTE PETTUSTE 
ÕNGE! Ärge hakake helistajaga mingit infot vahetama, 
kõige vähem oma isikuandmete, pangakonto ning muude 
teile esitatavate isiklike küsimuste kohta. Lõpetage kõne 
ning blokeerige helistanud number.

Samuti meilile tulnud teade Teile ootamatult saabunud 
pärandusest kuskil tundmatul maal või megakasu toovast 

Kelmid meie ümber ehk miks me saame petta?
Evelin Engel-Lepp 
Piirkonnapolitseinik

 » Kuhu hakatakse abivajajaid evakueerima, kui selleks 
vajadus tekib?

Vastab Lääneranna valla abivallavanem Andres Annast: 
“Lääneranna vald suudab hädaolukorras pakkuda ajutist 
peavarju 950 inimesele. Kokku on meie vallas seitse 
evakuatsioonikohta: Lihula lasteaed, Varbla, Virtsu, 
Koonga, Lõpe, Metsküla ja Kõmsi kool.

Lugeja saadetud küsimused ajendasid meid 
koostama kokkuvõtliku artikli sellest, kuidas 
elanikud saavad ise kriisiks valmistuda.

 Loe lähemalt lk 8.

K aire Koitne on sündinud 8. augustil 1956 
aastal Tallinnas, Nõmmel. Õppis Tallinna 

34. Keskkoolis kaheksa aastat, misjärel suun-
dus Tallinna 24. Keskkooli tarbekunstiklassi 
ning seejärel, keskkooli lõpetades Eesti Riik-
likku Kunstiinstituuti arhitektuuri erialale, 
mille lõpetas 1981. aastal.

Läänemaa ja saartega on Kaire tuttav juba kesk- 
kooli ajast, kui osales suviti Illustes toimunud 

maalimislaagrites. Nendest on jäänud hinge midagi 
väga olulist. 

Esimene erialane töökoht oli juba instituudis õppimise 
kõrvalt Eesti Maaehitusprojektis, seejärel töötas Kaire üle 
10 aasta Tallinna Laustekstiili Teadus-Tootmiskoondise 
“Mistra” projekteerimisbüroos, kus koostati kergetööstus- 
ettevõtetele tootmishooneid paljudesse kohtadesse Eestis 
(Vändra, Viljandi, Raasiku, Pärnu jne). Eesti taasiseseis-
vumisel lõpetas “Mistra” tegevuse ja Kaire asutas oma pro-
jekteerimisfirma, kuid lepinguliste tööde kaudu kutsuti ta 
Tallinna Kristiine linnaosa arhitektiks, et omandireformist 
tingitud maa- ja ehitustegevuse plahvatuslikku olukorda 
lahendada. Kristiine linnaosa arhitektina töötas Kaire 
samuti üle 10 aasta. Seal püüdis ta saavutada tasakaalu 

olemasolevate aedlinnale iseloomulike väikeelamute ning 
uusarenduste korterelamute vahel.

Sealt edasi järgnes tõsine töö Keila linna arhitektina. Ligi 10 
aastat väikelinna arengu ja planeerimisega seotud tegevust 
korraldades ning oma mõtteid ja ideid panustades on selles 
väikelinnas mõndagi muutunud. Keilast suundus Kaire 
Lääne-Harju valda planeerimispetsialistiks, kust mõne 
aja pärast kandideeris Lääneranna valda planeeringu- ja  
arenduspetsialisti ametikohale. 

Valitud planeeringute ja arengutega tegelema Lääneranna 
piirkonnas, on Kaire valmis siia panustama oskusi ja koge-
musi, sest selle piirkonna olemus meeldib talle väga.

Kairele on meri ja loodus väga südamelähedased, samuti 
peab ta lugu ajaloolistest väärtustest ja kohalikest traditsioo- 
nidest ning nende kõrval ka ehitatud hea elukeskkonna 
kavandamisest. Need ongi teemad millega ta hakkab tege-
lema koos kogukonnaga uue üldplaneeringu koostamisel.

Kaire on Eesti Planeerijate Ühingu liige ja omab planeerija 
tase 7 kutsetunnistust.

Kaire on ema täiskasvanud pojale ja tütrele ning vanaema 
tütretütrele ja kahele tütrepojale.

Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse 
planeeringu- ja arendusspetsialist Kaire Koitne
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investeerimisvõimalusest väljaspool 
Euroopa Liitu – inimesed, säilitage 
palun elutervet mõistust, see ei ole 
ju reaalne! Enne kui hakkate kuhugi 
rahasid kandma, kontrollige palun 
pakutava tausta! Kui asi tundub vähegi 
kahtlane, kustutage palun meil, ÄRGE 
SELLELE REAGEERIGE!

Variante, mil viisil üritavad kelmid 
inimestelt raha välja petta, on nii 
palju erinevaid ning kõige peale ei 
oska isegi hea tahtmise juures ükski 
inimene tulla. Seetõttu on oluline alati 
olla ettevaatlik ning säilitada eluterve 
mõtlemine, osata öelda EI!

Armsad inimesed, kelmid ei tegutse 
ainult internetis, vaid ka reaalses elus 
meie ümber, otsides kergeusklikke, kes 
on valmis nende osavate juttude õnge 
minema.

Kas politsei saab alati aidata?
Politsei teeb endast kõik, et tabada 
inimesi, kes kasutavad teiste heausk-
likkust selleks, et ise rikastuda, kuid 
siinkohal juhin tähelepanu asjaolule, 
et mitte alati ei ole politsei pädevuses 
tegeleda juhtumiga, kui teile tundub, 
et olete petta saanud. Kui eelpool 
nimetatud internetipettuste puhul on 
sulaselgelt tegemist kelmustega süüteo 
tähenduses, siis mitte iga petta saamise 
puhul ei pruugi see nii olla. Kelmid on 
osavad ning tihti on nende tegevus 
maskeeritud tsiviilõigusliku lepinguga. 
Kelmus karistusseadustiku § 209 (ehk 
siis süüteo koosseisu) mõistes sätestab 
vastutuse teisele isikule varalise 
kahju tekitamise eest varalise kasu 
saamiseks tegelikest asjaoludest tead-
valt ebaõige ettekujutuse loomise teel. 
Kelmusena kvalifitseeritava süüteo 
subjektiivseks tunnuseks on süüdlase 
tahtlus tegelikest asjaoludest teadvalt 
ebaõige ettekujutuse loomise teel ehk 
pettuse abil varalist kasu saada.

Kelmuse objektiivseteks tunnusteks 
on vara valdaja petmine, eksitusse vii-
mine, mille tõttu toimub vara üleminek 
süüdlasele. Kelmuse mõiste sisusta-

misel tuleb aga lähtuda asjaolust, et 
kelmuse toimepanemise korral peab 
süüdlasel juba enne lepingu sõlmimist 
või selle sõlmimise ajal esinema taht-
lus lepingutingimuste mittetäitmiseks 
ning kelmusega on tegemist vaid 
juhul, kui on tuvastatud, et süüdlasel 
ei olnud juba enne lepingu sõlmimist 
eesmärgiks selle tingimusi täita ning 
varakäsutuse teostamiseks viidi kan-
natanu pettuse abil eksitusse.

Seega on väga paljudel juhtudel, kus 
inimene tunneb, et teda on petetud, 
tegemist siiski tsiviilõigusliku suhtega, 
milles omavahelisele kokkulep-
pele mittesaamisel tuleb pöörduda 
tsiviilkorras kohtusse.

Muidugi ei ole võimalik enne iga juhtu-
miga tutvumist etteulatuvalt öelda, kas 
tegemist on kelmusega süüteo mõistes, 
mida menetleb politsei, või tsiviilsuhte 
probleemidega, millega tuleb pöörduda 
otse kohtusse. Kui oled aga langenud 
kelmuse ohvriks, teavita sellest kind-
lasti politseid, sest mida varem politsei 
menetlust alustada saab, seda väiksem 
on ohvrite arv. Siinkohal palun tutvuda 
selgituste ning nõuannetega Polit-
sei- ja Piirivalve ameti lehel aadressil  
bit.do/kelmused.

Armsad inimesed, tahan teile südamele 
panna, et politseil ei ole “imenuppu”, 
mis teie kaotatud raha tagasi tooks. Ka 
juhul, kui politsei suudab kindlaks teha 
teilt raha välja petnud isikud, ei saa te 
tõenäoliselt kunagi oma raha tagasi.

Seetõttu, OLGE VALVSAD, mõelge 
enne hoolega, kui kuhugi raha kandma 
hakkate või kui kuhugi alla kirjutate. 
Ärge andke oma ID-kaarti ega pan-
gakaarti kolmandatele isikutele ning 
ära avalikustage oma kaartide koode, 
samuti ärge andke oma mobiiltelefoni 
võõrastele niisama kasutada, sest te ei 
tea kunagi, kuhu helistatakse või mida 
selle telefoniga tehakse.

Olge ettevaatlikud ja osake 
öelda EI!

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning 
Politsei- ja Piirivalveamet hoiatavad

Ära lange investeerimis-
kelmuse ohvriks!
Ärge uskuge, kui teile helistatakse ja pakutakse 
võimalust investeerida interneti vahendusel raha 
ning kiiresti ja riskivabalt suurt kasumit teenida. 
Suure tõenäosusega on tegemist pettusega!

• Katkestage kahtlane kõne

• Blokeerige helistaja number

• Andke kõnest teada 
infoliinile 612 3000

Mirtel Annerviek 
30. IX 2019

Aleksandra Elisabet Sipelgas 
15. X 2019

Johann Rahkema 
24. X 2019

Õnnitleme Õnnitleme 
vastsündinuid ja  vastsündinuid ja  

nende vanemaid!nende vanemaid!

Elanike arv registris 5311

 ◦ 2734 mehed

 ◦ 2577 naised

Sündide arv 29 Sündide arv 29 
Surmade arv 79 Surmade arv 79 

Registrisse kanti elanikke 141 Registrisse kanti elanikke 141 
Registrist kanti välja elanikke 170Registrist kanti välja elanikke 170

Lääneranna valla  Lääneranna valla  
elanikkonna statistikaelanikkonna statistika  

(10. novembri seisuga)(10. novembri seisuga)

Sügisel lahkunud 

(11.10–10.11.2019) 

Juta Liik 
01. V 1933 – 11. X 2019

Vladimir Kais 
25. VI 1935 – 14. X 2019

Meeri Aland 
06. XII 1935 – 21. X 2019

Viida Kuhja 
23. VI 1939 – 01. XI 2019

Hilda-Mahvalda Heilu 
07. VIII 1932 – 04. XI 2019

Vaike Ilves 
09. XII 1932 – 04. XI 2019

Aino Gross 
20. IX 1935 – 05. XI 2019 

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

Sotsiaaltöö  
spetsialistide kontaktid:

 » Silva Nilb (toetused)  
472 4635, 5649 0392,  
silva.nilb@laaneranna.ee

 » Koidu Kütt  
472 4634, 5666 1230,  
koidu.kytt@laaneranna.ee

 » Maie Ausmeel  
449 6624, 5886 2187,  
maie.ausmeel@laaneranna.ee

 » Marelle Minn 5387 6988,  
marelle.minn@laaneranna.ee

 » Saima Soobard (lastekaitse)  
472 4634, 5663 5205, 
saima.soobard@laaneranna.ee
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Kas oled kriisiks päriselt valmis?

O ktoobrikuu lõpus Eestit ja kõige enam Võrumaad 
laastanud torm meenutab, et kriisideks tuleb 

valmis olla igal perel. Vaid mõnetunnise tugeva tormi- 
tuule tõttu võib kaduda elekter ja sellest tulenevalt kõik 
muud elektrist sõltuvad teenused, mille olemasoluga 
igapäevaselt harjunud oleme. Sellistes olukordades hak-
kama saamiseks peab igaühel olema koju varutud toitu ja 
vett ning olema läbi mõeldud, kuidas saada sooja ja hoida 
sidet olukorras, kus elekter võib katkeda suisa päevadeks.

Kuidas oma perega kriisideks valmistuda
 » Tea, millised kriisiolukorrad võivad teid ohustada, mis 

on nende mõju pere igapäevaelule ning kuidas nendeks 
ühiselt valmistuda.

 » Rääkige omavahel läbi, kuidas erinevate ohtude korral 
käituda. Näiteks: kas kõik pereliikmed teavad, mis 
hetkel ja kuidas abi kutsuda; millistes olukordades on 
kindlasti vaja kodust lahkuda ning millal tuleb jääda 
siseruumidesse; kuhu te saate ohu korral ajutiselt 

minna (naabrid, sõbrad, sugulased, maale, suvilasse); 
veendu, et kõik pereliikmed teavad, kuidas vajadusel 
vett või gaasi kinni keerata ning elektrit välja lülitada.

 » Veendu, et kõik pereliikmed teavad, kus asuvad olulise-
mad vahendid, mida kriisiolukorras võib vaja minna, 
näiteks, mida tuleks kodust lahkudes kaasa võtta või 
millised peaksid olema kodused varud.

 » Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad võivad 
mingites kriisiolukordades abi vajada, ning leppige nen-
dega kokku omavaheline ühenduse hoidmine.

 » Mõelge läbi, kuidas oma koduloomade eest erinevates 
kriisiolukordades hoolitseda.

Igal perel tasub läbi mõelda, kuidas kriisi korral toime tulla 
ja end selleks ette valmistada – rohkem infot leiab vee-
bilehelt www.kriis.ee ja Naiskodukaitse tasuta käitumis-
juhiste äpist „Ole valmis!“. 

Tugevdades enda ja oma pere vastupanuvõimet kriisideks, 
on igaüks valmis hakkama saama ka ajal, kui riik ei pruugi 

25. oktoobril toimus Pärnu keskraamatukogus raamatu-
kogupäevade lõpetamine, kus kuulutati välja tiitlite Hea 
Kolleeg 2019, Abistav Käsi 2019, Puhtuse Hoidja 2019 ning 
Tegus Maaraamatukoguhoidja 2019 saajad. Lääneranna 
vallas Lõpe ja Koonga raamatukogu hoidja Terje Roseniit 
valiti käesoleva aasta tegusaks maaraamatukoguhoidjaks. 

Lääneranna vallas on 1 keskraamatukogu ja 10 haruraama-
tukogu, neid koondab üks asutus, mis kannab nime Lääne- 
ranna Raamatukogu. Kokku töötab valla raamatukogudes 
10 raamatukoguhoidjat. Amortiseerunud ja elanikele eba-
sobivates kohtades paiknevatele raamatukogudele otsitakse 
väärikaid ja elanikele paiknemise poolest sobilikke kohti. 
Muudatused on haaranud ka raamatukoguhoidjaid, toimub 
ühtlustamine. Mõnedes külades on elanike arvu vähene-
mine tinginud olukorra, kus ühel raamatukoguhoidjal on 
mõistlik töötada kahes raamatukogus korraga. Samas võib 
kõik tema töölõigud nüüd kahega korrutada ja raskuseks 
lisada töölkäimise logistika.

Terje on Lääneranna raamatukoguhoidjatest olnud 
esimene, kes on suutnud ja saanud edukalt hakkama  tööga 
kahes raamatukogus. Alates 2017. aastast on Terjel amet- 
likult kaks töökohta: Lõpe ja Koonga haruraamatukogu. 
Viimased aastad on olnud Terje jaoks eriti töörohked: 2018. 
aastal koliti Lõpe raamatukogu Lõpe koolihoonesse. Kolida 
aitasid küll õpilasmalevlased, aga teadupärast on raama-
tukogu kolimine suur katsumus just raamatukoguhoidjale. 
Terje sai sellega suurepäraselt hakkama ja rõõmustas, et 
tänu uutele ruumidele pääsevad nii õpilased kui ka õpeta-
jad/kasvatajad oma mudilastega nüüd raamatukokku otse 
läbi siseruumide ja õuest läbi minema ei peagi. Järgmise 
aasta alguses ootab Terjet ees järjekordne kolimine. Koonga 
raamatukogu plaanib asukohta vahetada, et kolida Koonga 
koolimaja esimesele korrusele. Koolimajadesse ümberkoli-
mised on alati suurendanud lugejate arvu ja võimaldanud 
elavamat lasteürituste korraldamist. 

Terje on kõik oma tööaastad töötanud maaraamatukogus. 
Raamatukogutööks vajaminevad teadmised on ta oman-
danud Tallinna Pedagoogilises Instituudis, õppides raama-

tukogundust ja bibliograafiat. Lisaks oskusele ennast kahe 
raamatukogu vahel jagada pälvib Terje siirast tähelepanu 
ja lugupidamist loomupärase töökuse, täpsuse ja korrekt-
suse, suurepärase kirjanduse tundmise, laia silmaringi, 
sõbralikkuse ja positiivse ellusuhtumise ning alati uute 
ideedega kaasaminemise poolest. Terje on oma raamatu- 
kogudes komplekteerinud kasutajate jaoks võimalikult 
ideaalsed fondid. Esmaspäeval ja kolmapäeval võib teda 
näha toimetamas Lõpe raamatukogus, teisipäeval, nelja- 
päeval ja reedel on tema töökohaks Koonga raamatukogu.

Terje kui “maasool” tunneb külaelanike harjumusi üsna 
täpselt, kellele ja millal vajalikku infot jagada, kuhu küla-
poes kuulutused kleepida, kuidas kohalikud elanikud üles 
leida, et raamatukoguüritustel ikka publikut oleks. Meenub 
üks 2019. aasta tuisune talvepäev, mil Rein Veidemann 
Koonga raamatukogus oma triloogia viimast osa, raamatut 
pealkirjaga „Piimaring” esitles. Vaatamata lõputuna näivale 
tuisusele ja jahedale ruumile kogunes raamatukokku suur 
hulk  kohalikke külaelanikke, küünlad põlesid laual ja kohv 
auras kannus. Kogunenutest paljudel oli olnud isiklik suhe 
ja seos raamatuga “Piimaring”. Aastatetagused meenutused 
viisid nad taas noorusmaadele rändama. Terje oli leidnud 
õiged inimesed, keda raamatuesitlus sügavalt puudutas.

Tegus maaraamatukoguhoidja Terje Roseniit
Reet Rehtla 
Lääneranna Raamatukogu direktor
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Tasuta sõiduõiguse saajate nimekiri täienes

P ärnumaa Ühistranspordikeskus annab teada, et 
alates käesoleva aasta 15. novembrist on Pärnu maa-

konnaliinidel (sealhulgas Atko lähiliinid nr 36, 39 ja 40) 
kehtestatud täiendavalt tasuta sõiduõigus osalise töövõi-
mega isikutele ning raske liikumispuudega isiku saatjale. 
Täiendav soodustus ei kehti Pärnu linnaliinidel!

Osaline töövõime kantakse bussikaardile Pärnu bussijaama 
piletikassas. Kaasa tuleb võtta vastavad dokumendid.

Kordame üle kõik maakonnaliinide tasuta sõitjad (ei sõltu 
elukohast): alla 20-aastased; 63-aastased ja vanemad; kesk- 

mise ja raske puudega; osalise töövõi-
mega; puuduva töövõimega; töövõime-
tuspensionärid; raske liikumispuudega 
või sügava puudega isiku saatjad.

Vanusega seotud maaliinide tasuta sõiduõigused tekivad 
isikustatud bussikaardile automaatselt, muud tasuta 
sõiduõigused kantakse bussikaardile Pärnu bussijaama 
piletikassas. Ilma bussikaardita tasuta sõites tuleb võtta 
bussijuhilt 0-hinnaga pilet, esitades talle soodustust tõen-
davad dokumendid.

Puudega isiku saatja ei pea omama bussikaarti ega esitama 
dokumente, tema tasuta sõiduõigust tõendab puudega isik 
ise.

Liinidel nr 36, 39 ja 40 on rangelt soovituslik kasutada ainult 
bussikaarti, sest tegemist on linnaliini-tüüpi liinidega, kus 
bussijuhil ei ole ajaliselt võimalik dokumentide uurimise ja 
0-piletite väljastamisega tegeleda.

Riik müüb Lääneranna vallas asuvaid kinnisasju

M aa-amet korraldab avalikul 
kirjalikul enampakkumisel 

riigi omandis Keskkonnaministee- 
riumi valitsemsel olevate kinnis- 
asjade müüki.

10.12.2019 kell 11.00 müüakse avali-
kul kirjalikul enampakkumisel kõrval 
loetletud Lääneranna vallas asuvad 
kinnisasjad:

 » Nehatu küla, Keeru, 
(19502:001:0269)

 » Paadrema küla, Vesiveski, 
(43001:001:0295)

 » Soovälja küla, Kuremäe, 
(41101:004:0185)

Seoses 1. juulil 2016 jõustunud rii-
givaraseaduse muutmise ja sellega 
seonduvalt teiste seaduste muutmise 
seadusega muutusid riigivara müügi 
enampakkumisega seotud õigus-
normid, sh eelisõiguse kohaldamise 
alused. Muudatused kajastuvad 
enampakkumise tingimustes, millega 
saate tutvuda Maa-ameti kodulehel  
www.maaamet.ee/maamyyk/.

esimesel võimalusel just sinu pereni jõuda. Aidake ka oma 
eakaid sugulasi ja naabreid. Meie turvalisus algab meist 
endist.

Kuidas koos naabrite ja kogukonnaga kriisi- 
deks valmistuda

 » Tutvu naabritega ja vahetage telefoninumbreid.

 » Tee endale selgeks, kes on kogukonna võtmeisikud 
(külavanem, korteriühistu esimees, asumiseltsi juht 
jne).

 » Selgitage koos kogukonna võtmeisikutega välja 
piirkonna ohud ja eluliselt tähtsate teenuste katkemise 
mõjud ning mõelge läbi, kuidas nendeks ühiselt pare- 
mini valmis olla (näiteks elektrigeneraatori, veepumba, 
tulekustutusvahendite ja muude abivahendite ühine 
soetamine vmt).

 » Tehke koos selgeks, kes kogukonna liikmetest vajavad 
kriisiolukordades kõrvalist abi.

 » Leppige kokku kogukonna liikmete ohust teavitamise 
korraldus ja omavaheline infovahetus kriisiolukorras 
ning mõelge läbi, kuidas te saate üksteist aidata (sh neid, 
kes vajavad kõrvalist abi – üksi elavad vanurid, puue- 
tega inimesed jt).

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja 
ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vaba-
tahtliku organisatsiooniga. 

Vaata lähemalt: www.vabatahtlikud.ee

Koduste varude meelespea
 ◦ JOOGIVESI – 2 liitrit inimese kohta ööpäevas, lisaks 

1 liiter inimese kohta ööpäevas toidu valmistamiseks

 ◦ TOIT – konservid, pakisupid, kuivikud, pähklid, kui-
vatatud puuviljad, küpsised, maiustused, müsliba-
toonid, mesi

 ◦ ESMAABIVAHENDID – esmaabivahendite komplekt

 ◦ RAVIMID – retseptiravimid, valuvaigistid, palavi-
kualandajad, allergiavastased ravimid, seedehäirete 
ravimid, põletusvastane vahend, külmetusvastased 
ravimid

 ◦ HÜGIEENITARBED – seep, desinfitseerimisvahend, 
tualettpaber, pabersalvrätid, niisked puhastuslapid, 
suured prügikotid (50 l)

 ◦ VALGUSALLIKAD – taskulamp (patareitoitel töötava 
taskulambi jaoks ka varupatareid), patareitoitel lamp 
või latern koos varupatareidega või petrooleumilamp 
koos lambiõliga, tormilatern, küünlad, tikud

 ◦ KÜTTEMATERJAL – vedelkütus, gaas, küttepuud 
vmt

 ◦ RAADIO – patareitoitel töötava raadio jaoks ka  
varupatareid

 ◦ AKUPANK MOBIILSETE SEADMETE LAADIMISEKS

 ◦ SÖÖGIRIISTAD – ühekordsed toidunõud, konservi- 
avaja

 ◦ TÖÖRIISTAD – nuga, käärid, kleeplint, kile

 ◦ MUU VAJALIK – sularaha pere vajaduste katmiseks 
ühe nädala jooksul, mask hingamisteede kaitseks 
(näiteks tolmumask), tulekustuti ja -tekk, autokütus, 
lemmikloomatoit

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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14. novembril otsustati, et järgmisel volikogu istungil jät-
katakse Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja teise 
lugemisega, heakskiidu saamisel jõustub eeskiri 01. jaa- 
nuaril 2020. 

Uus jäätmehoolduseeskiri on kooskõlas jäätmeseadusega 
ning see mõjutab kõiki Lääneranna vallas elavaid, tegutse-
vaid või viibivaid era- ja juriidilisi isikud. 

Kuivõrd jäätmete sorteerimine ja nende õige käitlemine 
tekitab endiselt palju küsimusi, otsustasime koondada 
enamlevinud küsimused ja väited ühte artiklisse ning 
selles neile ka vastata.

Miks on jäätmehoolduseeskirja vaja?
Jäätmehoolduseeskirja eesmärk on säilitada Lääneranna 
vallas puhas ja tervislik elukeskkond. Eeskirja alusel kin-
nitatakse valla territooriumil jäätmete käitlemise tingi-
mused, mille järgimisel vähendatakse jäätmetest tulenevat 
keskkonnakahju. Tegelikult on jäätmete tekkimisel juba 
keskkonnakahju tekitatud toote tootmise ning selle trans-
portimisega, seega on inimeste esmane kohustus hoopis 
tekkivate jäätmete hulka vähendada (näiteks eelistada 
ühekordsete kilekottide kasutamisele korduvkasutatavaid 
poekotte jne). Parimal juhul tuleks jäätmete teket üldse 
vältida ning eelistada näiteks liigsete pakendatud toodete 
tarbimisele lahtiselt müüdavaid tooteid. Kui jäätmete tek-
kimist ei ole võimalik vältida, siis tulebki neid käidelda vas-
tavalt jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele.

Mis on jäätmed ja kes neid tekitab?
Jäätmed on kõik asjad, mida inimesel ei ole enam vaja 
ning mille ta ära viskab, näiteks piimapakid, vanad telerid, 
remondi käigus välja vahetatud aknad, uksed, aga ka igasu-
gused kilekotid jmt. Jäätmeid tekitavad kõik – nii eraisikud 
kui ka ettevõtted. 

Eesti kodudes tekib Eurostati andmetel igal aastal kokku 
u 430 000 tonni jäätmeid. Kui see kogus laotada ühtlase 
10-sentimeetrise kihina laiali, saaks sellega katta 15 km2 
suuruse ala, mis on võrreldav Viljandi-suuruse linnaga. 
Ühe Eesti elaniku kohta tekib jäätmeid igal aastal 400 kg.

Kõige rohkem on segaolmejäätmetes ehk sorteerimata 
prügis biolagunevaid jäätmeid (31%), plaste 18% ning paberit 
ja pappi 13%, tekstiili 5% ja klaasi 5%. Kui need jäätmed aga 
hoopis liigiti koguda, oleks segaolmejäätmete maht palju 
väiksem.

Miks on vaja sorteerida?
Esmalt peab siinkohal rõhutama, et jäätmete liigiti kogu-
mine ehk sorteerimine on kohustuslik kõigile majapida- 
mistele Eestis. Sellest hoolimata sorteeritakse viimaste 
andmete järgi Eestis vaid 28,1% tekkinud olmejäätmetest. 

Üks hea põhjus, miks kodus jäätmeid sorteerida, on rahaline 
kokkuhoid. Paljud pered on avastanud, et peale jäätmete 
sorteerimisega alustamist on vaja harvemini tellida jäät-
mete äravedu. Kuna mitmeid jäätmeliike võetakse jäätme-
jaamades tasuta vastu ja ka pakendijäätmete äraandmine 
on tasuta, siis on kokkuvõttes vaja jäätmete eest ka vähem 
maksta. 

Neljaliikmeline pere tekitab aastas jäätmeid ligi 1600 kg 
ehk ~8000 liitrit. Kuna segaolmejäätmetest üle poole on 
biolagunevad (23% paber ja papp, 42% muu biolagunev 

materjal) ning ligi üks kolmandik on pakendid (klaas-, plast- 
ja metallpakendid), siis juba nende jäätmeliikide eraldi 
kogumisega tekib 70% vähem segaolmejäätmeid kui varem. 
Seega tekib perel, kes kogub eraldi vaid pakendi ja biolagu-
nevad jäätmed 8000 liitri asemel 2500 liitrit segaolmejäät-
meid aastas. Kokkuhoid on rahas mõõdetav. 

Mida kodus liigiti sorteerida ja kuidas jäät-
meid õigesti käidelda?
Kodumajapidamises tähendab jäätmete käitlemine seda, 
et elanikud koguvad jäätmeid liigiti ning segaolmejäätmed 
veab kinnistult või kokkulepitud kohalt ära jäätmeveo 
korraldaja. Kuni 31. augustini 2022 on Lääneranna vallas 
segaolmejäätmete vedajaks  Ragn-Sells AS. Segaolme-
jäätmed on jäätmed, mis jäävad üle liigiti kogumisest, 
näiteks mähkmed, vatt, katkised lauanõud, CD-plaat, kassi-
liiv, pehmed mänguasjad jms. Liigiti tuleb koguda ja jäätme-
jaama või selleks ettenähtud konteinerisse viia järgmised 
jäätmeliigid: ohtlikud jäätmed, elektroonika, pakendi-
jäätmed, paber ja kartong, suurjäätmed, metallid, rehvid 
ning ehitus- ja lammutuspraht. Biolagunevad jäätmed tuleb 
kompostida kodus. Täpsemad juhised jäätmete käitlemiseks 
on toodud tabelis (lk 11). 

Kes on korraldatud jäätmeveoga liidetud?
Kõik kinnistu omanikud, kelle kinnistul asub elukondlik 
hoone või eluruum, on korraldatud jäätmeveoga liidetud. 
See tähendab, et ka need kinnistud, kus parasjagu ei elata 
või käiakse üksnes suviti, on automaatselt liidetud korral-
datud jäätmeveoga. Seega saadab jäätmevedaja Ragn-Sells 
AS kõigile kinnistu omanikele jäätmekäitluslepingu ja jäät-
meveograafiku, mille alusel hakkab jäätmevedaja kinnis-
tult või kokkulepitud kohast segaolmejäätmeid ära vedama. 
See aga ei tähenda, et mittekasutuses oleva kinnistu oma- 
nikud peaksid hakkama sunniviisiliselt kinnistut kasutama 
ja jäätmeid tekitama, vaid neil on võimalus vallavalitsuselt 
taotleda korraldatud jäätmeveost vabastust.

NB! Lääneranna vald tegeleb hetkel aktiivselt jäätmeval-
dajate registri korrastamisega, mis tähendab, et peatselt 
saadab jäätmevedaja kõikidele kinnistuomanikele, kes 
veel ei ole liitunud jäätmeveoga, jäätmekäitluslepingud.

“Mul ei teki jäätmeid!” ja “Minu kodutee on 
liiga auklik ja vajub läbi!” – Ei ole vabandus!
Korraldatud jäätmeveost vabastust on võimalik saada 
ainult sel tingimusel, kui kinnistu on täiesti kasutuseta. 
Aastaid tagasi oli lubatud vabastada korraldatud jäätme- 
veost ka kinnistu omanikke põhjendusel, kui nad kasutasid 
kinnistut vähe või nende kinnistule viiv sissesõidutee oli 
halvas seisus. Antud vabastus anti tingimusel, et jäätme-
valdaja käitleb oma jäätmeid nõuetekohaselt ehk viib ise 
oma jäätmed jäätmete kogumispunkti või alalisse elukohta. 
Paraku aga antud süsteem ei toiminud. Paljudel juhtudel 
käideldi ja käideldakse ka praegu jäätmeid ebaseadusli-
kult – põletatakse, viiakse sorteerimata jäätmed pakendi-
jäätmete konteinerisse või mujale avalikus kohas olevasse 
konteinerisse, visatakse metsa alla jms. Seetõttu kehtib 
kõigile kinnistu omanikele sama reegel – kui kinnistut 
kasutatakse, siis tuleb ka kinnistult segaolmejäätmed üle 
anda korraldatud jäätmeveo korras. Nii on ka suvila omani- 
kud liidetud korraldatud jäätmeveoga, kuid jäätmehooldus- 
eeskiri annab neile võimaluse hooajaliseks vabastuseks, 
mis kestab 01. novembrist kuni 30. aprillini. 

Uuest jäätmehoolduseeskirjast 
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Loe edasi lk 12
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OHTLIKUD 
JÄÄTMED

ELEKT-
ROONIKA-
SEADMED

RAVIMID

VÄRVID, LAKID, 
VANAÕLI, 

PESTITSIIDID JMS

• Apteegid
• Jäätmejaam Lihulas
• Ohtlike jäätmete kogumispunkt Koongas

• Jäätmejaam Lihulas
• Ohtlike jäätmete kogumispunkt Koongas

• Jäätmejaam Lihulas
• Ohtlike jäätmete kogumispunkt Koongas
• Kauplused

PATAREID, AKUD

HÕÕG- JA 
HALOGEENLAMBID

• Isiklik segaolmejäätmete konteiner 
(Lääneranna valla jäätmete kogumispunktides 
vastuvõttu ei toimu)

PÕLETATAKSE ENERGIA 
SAAMISEKS SPETSIAALSES 

PÕLETUSTEHASES

LAMMUTAMISEL ERALDATAKSE 
ERINEVAD MATERJALID, MIS 

SUUNATAKSE UUESTI 
TOOTMISSE

LEED-, SÄÄSTU- 
VÕI PÄEVAVALGUS-

LAMBID

KODU-
ELEKTROONIKA 
(TELER, KÜLM-

KAPP, MOBIIL JMS)

• Jäätmejaam Lihulas
• Ohtlike jäätmete kogumispunkt Koongas

• Jäätmejaam Lihulas
• Ohtlike jäätmete kogumispunkt Koongas

LADESTATAKSE PRÜGILASSE

ERALDATAKSE ERINEVAD 
MATERJALID, MIS SUUNATAKSE 

UUESTI TOOTMISSE

PAKENDID

METALL-,KLAAS-, 
PLAST- JA 

PABERPAKENDID

PANDIPAKEND ehk
TAGATISRAHAGA 

PAKEND

• Segapakendi konteiner
• Jäätmejaam Lihulas

• Pakendi tagastusautomaadid: Lihula Coop 
kauplus, Lihula Meie toidukaubad kauplus, 
Koonga Coop kauplus, Lõpe Coop kauplus, 
Kõmsi Coop kauplus, Virtsu Coop kauplus
• Pakendi käsitisi vastuvõtt: Vatla Coop 
kauplus, Varbla kauplus

KLAASPAKEND LÄHEB UUESTI 
TÄITMISELE.

MUU MATERJAL TAASKASUTA-
TAKSE AUTOTÖÖSTUSES, 

EHITUSMATERJALIDES 
(VILL, TEEMÄRGISTUSVÄRV), 

RÕIVATÖÖSTUSES (FLIIS), 
PLASTITÖÖSTUSES

PABER JA KARTONG 
(RAAMATUD, AJALEHED, PAPP, 
PUHTAD PABERPAKENDID JMS)

SUURJÄÄTMED 
(VALAMU, WC-POTT, MÖÖBEL, VAIP JMS)

METALLID

KASUTATUD REHVID

BIOLAGUNEVAD JÄÄTMED
(HALJASTUS- JA TOIDUJÄÄTMED)

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT

• Paber- ja kartongi jäätmete konteiner
• Jäätmejaam Lihulas

• Jäätmejaam Lihulas

• Jäätmejaam Lihulas
• Vanametalli kokkuost Lihulas

• Jäätmejaam Lihulas

• Isiklik komposter või kompostiaun 
(Lääneranna valla jäätmete kogumispunktides 
vastuvõttu ei toimu)

• Ehitus- ja lammutusprahi konteineri tellimine 
jäätmekäitlusettevõtetelt
• Lähim jäätmejaam, kus ehitus- ja lammutus-
prahti vastu võetakse
(Lääneranna valla jäätmete kogumispunktides 
vastuvõttu ei toimu. Lähim kogumispunkt on 
Läänemaa jäätmejaam ja Paikre jäätmekäit-
luskeskus)

SÕLTUVALT MATERJALI KVALI-
TEEDIST TOODETAKSE UUESTI 

PABERIT, KASUTATAKSE EHITUS-
MATERJALIDES VÕI PÕLETA-
TAKSE ENERGIA SAAMISEKS

KASUTUSKÕLBLIKUD ASJAD 
VÕETAKSE TAAS KASUTUSSE, 

KÕLBMATU PÕLETATAKSE 
ENERGIA SAAMISEKS VÕI 

PANNAKSE VANAMETALLI SEKKA

SULATATAKSE ÜLES JA 
SUUNATAKSE UUESTI 

TOOTMISESSE

TAASKASUTATAKSE (SUMMU-
TAVAD KUMMIELEMENDID, 

MATID, MURURESTID JT)

TEKIB KOMPOST

IMMUTATUD PUIT 
PÕLETATAKSE SPETSIAALSES 

TEHASES ENERGIA SAAMISEKS, 
BETOONIPRAHT PURUS-

TATAKSE PINNASETÄITEKS

SEGAOLMEJÄÄTMED ehk 
LIIGITI KOGUMISEST 

ÜLEJÄÄNUD JÄÄTMED 
(mähkmed, kosmeetika, pehmed 
mänguasjad, katkised nõud jms)

• Isiklik segaolmejäätmete konteiner 
(Lääneranna valla jäätmete kogumispunktides 
vastuvõttu ei toimu)

LADESTATAKSE PRÜGILASSE 
VÕI PÕLETATAKSE ENERGIA 

SAAMISEKS

KORRALDATUD 
JÄÄTMEVEOGA 

HÕLMATUD 
JÄÄTMELIIGID
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Lääneranna valla kultuurikava
Detsember

1.12 kell 12.00 Varbla rahvamajas Inga ja Toomas Lunge 
kontsert. Kontserdil kõlavad lihtsad ja ilusad laulud, 
mis viivad meid pühade ootusesse. Pilet eelmüügist 8 €, 
kohapeal 10 €, alla 12 a tasuta. Piletite müük Varbla 
rahvamajas 25.–29. novembril kell 9–15

1.12 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
1. advendi jumalateenistus

1.12 kell 14.00 Lihula Kultuurimajas kontsert “Jõulud 
jõudvad”. Esinevad segaansambel Ei Või Olla ja Kulla-
maa laululapsed

1.12 kell 16.00 Lihula kesklinna kuuse juures 1. 
advendi tähistamine. Esineb segaansambel Ei Või Olla, 
kõnelevad Mikk Pikkmets ja Kaido Saak

4.12 kell 19.00 Lihula kultuurimajas film “Ära mängi 
tulega”. Pilet 5 €, alla 6 a mittesoovitatav

6.12 kell 19.00 Vatla mõisas esineb Tõnu Timm 
Jäääärest. Pilet 5 €, avatud mõisakohvik ja postkaartide 
näitus. Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine 
Vatla Raamatukogus, Vatla Külaseltsi Facebooki-lehel 
või e-posti teel vatlakulaselts@gmail.com. Kõigi eel- 
registreerijate vahel loositakse välja 2 tasuta pääset. 

7.12 kell 10.00 Varbla rahvamajas jõululaat. Meele- 
olumuusikat mängib Valvo. Kodukohvik Anu Pagarilt. 
Jõululaadale on oodatud kaupmehed, kel pakkuda rii-
deid, jalanõusid ja muud tööstustoodangut, aia- ja talu-
toodangut, käsitööd, mett, küpsetisi jne. Müügilaua 
broneerimiseks võta hiljemalt 2. detsembriks ühendust 
tel 528 2621 või kirjuta anneli.lobjakas@laaneranna.ee. 
Ootame kauplema ja külastama!

8.12 kell 15.00 Vatla rahvamajas advendiaja kontsert. 
Esinevad Eesti Ukuleeleorkester (dirigent Joosep Sang) 
ja Vatla naisansambel (juhendaja Piret Leiumaa). Tasuta

8.12 kell 16.00 Lihula Kultuurimajas advendikontsert 
“Jõulu ootus”. Esinevad Noorte Laulustuudio nooremad 
solistid, Lihula lasteaia laululapsed ning Irén Sieberk

8.12 kell 17.00 Pikavere kultuurikojas “Pikavere jõu-
lumeloodia 2019”. Esineb armastatud laulja Koit Toome 

koos Jorma Puusaagiga ning varem jõulumeloodial 
käinutele tuttav muhe õhtujuht Ats ansambliga Oma 
Lugu, neile lisaks mitmekülgselt andekas Carol Annuk 
koos Tauno Tammega. Piletid hinnaga 12/15 € saadaval 
Piletilevis, kohapeal 20 €. 

10.12 kell 13.00 Varbla rahvamajas eakate jõulupidu. 
Esinevad Varbla rahvamaja eakate lauluansamblid ja 
tantsurühm, külla tuleb Margus Abel huumorikavaga. 
Meeleolu loovad karmoškadel mehed Pärnust. Peolaual 
soe söök, osalustasu 3 €. Registreerimine peole kuni 
6. detsembrini telefonil 528 2621. Buss: 11.45 Mõtsu  
kauplus, 12.10 Paatsalu vana kauplus, 12.45 Vaiste.

11.12 kell 11.00 Kõmsi rahvamajas laste jõuluetendus 
"Karukoopa lood”. Peale etendust tuleb jõuluvana! Eten-
dus on lõbus, täis muusikat ja kestab 40 min, sobib nii 
pisematele kui kogu perega vaatamiseks. Tasuta. Lisa-
info: 525 3236

11.12 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Tabaluga”. Pilet 3 €

13.12 kell 16.00 Lihula Kultuurimajas Lääneranna 
eakate jõulupidu. Esineb ansambel Kruiis (Ervin Lille-
pea, Karvin Lillepea ja Mai Einama), lustakaid lugusid 
räägib vahele Kadri Lillepea-Ainsalu. Registreerimine 
kuni 3. detsembrini Lihula kultuurimajas (T–R kell 10–16 
või tel 477 8191) või Lääneranna valla sotsiaaltöötajate 
juures. Palun anda teada ka transpordisoovist

13.12 kell 19.30 Varbla rahvamajas Varbla mälumän-
gusarja 2019/2020 kolmas mäng

14.12 Kõmsi Rahvamajas traditsiooniline eakate jõulu-
pidu. Osalustasu 3 €. Lisainfo 525 3236

15.12 kell 10.00 Kõmsi rahvamajas jõululaat. Kingi-
tused jõuludeks, palju erinevat käsitööd, tööstuskaupa. 
Avatud kodukohvik. Info ja kohtade broneerimine  
525 3236

15.12 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
3. advendi jumalateenistus

15.12 kell 16.00 Lihula Kultuurimajas advendikont-
sert “Jõulu eel”. Esinevad tütarlastekoor REEDE, koori 
solistid, Noorte Laulustuudio noorem koosseis, Lihula 
lasteaia laululapsed ning Irén Sieberk.

Viletsad teed on hajaasustuses pidev mure ning kui kin-
nistu omanikul ei ole võimalik teed korrastada, siis tuleb 
jäätmeveopäeval viia  jäätmekonteiner teelõigule, kuhu on 
jäätmeveokil ligipääs. Alternatiivse variandina võib kaa-
luda ka statsionaarse jäätmemahuti hoiukoha või jäätme-
maja ehitamist, kui selleks ruumi on ning kui tegemist on 
enda omandis oleva maaga. Kui kinnistuni viiv tee läbib 
kellegi teise maad, siis tuleb ehitustööde tegemisel maa- 
omanikuga kokkuleppele jõuda. Samuti võivad naabrid ka 
ühiselt prügi koguda ehk kasutada ühiskogumismahutit.

Segaolmejäätmete ühiskogumismahuti 
kasutamise tingimused
Naabrid saavad esitada vallavalitsusele ühiskogumismahuti 
kasutamise tähtajalise taotluse naaberkinnistutel tekkivate 
jäätmete ühiseks kogumiseks. Vallavalitsus võib lubada 
ühiskogumismahuti kasutamist kõrvuti ja ületee asuvate 

naaberkinnistute korral ning erandkorras muul mõjuval 
põhjusel. Antud kokkuleppe sõlmimisel peab ühiskogu-
mismahuti omanik, kelle konteinerisse naabrid jäätmed 
toovad, esitama vallavalitsusele üks kord aastas, järgmise 
aasta 20. jaanuariks kirjaliku aruande ühiskogumisma-
huti kasutamise kohta. Antud aruande esitamata jätmisel 
tühistatakse ühiskogumismahuti kasutamise kokkulepe 
automaatselt ning kõik kinnistu omanikud loetakse taas 
üksikult korraldatud jäätmeveoga liidetuks. Minimaalsed 
ühiskogumismahutite suurused eramute kohta sõltuvalt 
ühiskogumismahuti kasutajate arvust on alljärgnev:

 ◦ kahe eramu liitumisel 140 liitrit;

 ◦ kolme kuni nelja eramu 240 liitrit;

 ◦ viie kuni seitsme eramu 370 liitrit;

 ◦ kaheksa ja enama eramu 600 liitrit.

KULTUUR
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21.12 kell 21.00 Varbla rahvamajas jõulupidu ansamb- 
liga Sada ja Seened, meeleolukad vaheesinemised tant-
sutrupilt Zahira. Õhtu parimad hetked saab jäädvustada 
FOTOBOXis. Õhtujuht Aivo Sadam. Kohal Kelmar 
Cateringi kohvik. Pilet peoõhtul 15 €, eelmüügist 10 €. 
Piletite müük ja laudade broneerimine Varbla Rahva- 
majas  11.–17. detsembril tööpäeviti kell 10–15. Info tele-
fonil 528 2621

22.12 kell 06.19 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
talvise pööripäeva palvus

23.12 kell 18.00 Paadrema kirikus “Kidise jõulumuusika 
2019”. Peaesineja maailmakuulus, 1989. aastal loodud 
vokaalansambel Orthodox Singers. Pilet eelmüügist 5 € 
ja kohapealt 10 €

24.12 kell 14.00 Pikavere vennastekoguduse palvema-
jas jõuluõhtu jumalateenistus

24.12 kell 16.00 Nelipühi koguduse majas (Jaama 16, 
Lihula) Lihula Nelipühi- ja Baptistikoguduse ühine jõu-
lujumalateenistus

24.12 kell 16.00 Mihkli Miikaeli kirikus jõuluõhtu  
jumalateenistus

24.12 kell 17.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
jõuluõhtu jumalateenistus

25.12 kell 12.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
I jõulupüha jumalateenistus

27.12 kell 20.30 Vatla rahvamajas aastalõpupidu. Tant-
suks mängivad Anneli Ott (Päris Anny) ja Rein Kontson. 
Esineb tantsutrupp Ruubensi Tüdrukud. Pilet 7 €

27.12 kell 21.00 Lõpe klubis tantsuõhtu. Esinevad an- 
sambel Vanker ja tantsutrupp Celavy. Lauake kata end, 
kohv maja poolt. Pilet 8 €

28.12 kell 20.00 Kõmsi rahvamajas aastalõpupidu. 
Tantsumuusikat ansamblilt Hea Story, videodiskor 

Allan Peramets. Esineb Danze Wonderland Kabaree-
show. Pilet eelmüügis 13 €, kohapeal 15 €. Lisainfo  
525 3236

31.12 kell 16.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
vana-aasta õhtu kontsert ja palvus

Jaanuar

2.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm “Lume-
kuninganna 2: Anna ja Elsa uued seiklused”. Pilet 3 €

5.01 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
jõuluaja 2. pühapäeva jumalateenistus

6.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas uusaastakontsert, 
kus esinevad Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere 
ja Marten Altrov. Pilet kuni 1. jaanuarini 8 €, hiljem 12 €. 
Piletite müük ja broneerimine T–R kell 10.00–16.00 
Lihula Kultuurimajas või tel 477 8191

19.01 kell 14.00 EELK Karuse Püha Margareeta kirikus 
armulauaga jumalateenistus

24.01 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Rakvere Teater 
etendusega “Nagu peeglis”. Osades Grete Jürgenson, 
Märten Matsu, Madis Mäeorg ja Tarvo Sõmer. Pilet 
16/14 €, piletite ost ja broneerimine T–R kell 10–16 
Lihula Kultuurimajas või tel 477 8191.

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

Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!
Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava koolituse, kontserdi, võistluse,

laada, külapäeva, näituse avamise või mõne muu vahva ürituse kohta 
jõuaks tuhandete meie valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele 

www.kultuurikava.ee.

N ovembrikuu teisel nädalavahetusel tähistas Lõpe 
klubi 50. aastapäeva. Ühes sellega pidasid 20. 

tegutsemisaastat ka rahvatantsurühmad Lõpe Lustilised 
ja Koonga Kabujalakesed ning Oidrema Naisselts, 15. aas-
tapäeva tähistas aga MTÜ Lõpe Noored. Mis on nende  
seltside pika eluea saladus?

50 head ja rõõmsat aastat Lõpe klubis
7. novembril poolsajandi täitumist tähistanud Lõpe klubis 
on käinud vilgas kultuuri- ja seltsielu. Varasemalt, umbes 
kolmkümmend aastat tagasi, kui piirkonnas elas väga palju 
rahvast, olid ka klubis peetud üritused rahvast tulvil, kuul-
sad ansamblid olid alati laval ning meenutusi tollest ajast 
on erakordseid: saal oli tihtilugu ülerahvastatud ja 300+ 
külalist oli tavaline. Kuid oli ka teistsuguseid aegu, kus 
uksed olid lahti, aga midagi ei toimunud, siiski on klubi 
olnud alati kokkusaamise koht, kus kõik on alati oodatud 

ja teretulnud. Viimasel neljal aastal on Lõpe klubist saanud 
kolmeks nädalaks kodu malevlastele üle Eesti. Klubi kõige 
suuremad kasutajad on Lõpe koolipere, saalis toimuvad 
kehalise kasvatuse tunnid ning laval imelised kontsert- 
aktused ja unustamatud näidendid-laulumängud. 

Kohalik rahvas mäletab aegu, kui hoonet tellis tellise 
haaval ehitati ning kuidas hiljem lisandus sellele kontori-
hoone osa. Viimase paari aasta jooksul on hoones toimunud 
mitmeid muudatusi: tänu Annika Urbeli kirjutatud LEA- 
DER-projektile sai raamatukogust noortekeskus, mis on 
väga populaarne. Klubis on uued põrandad, köök, heli-, 
valgus- ja DJ tehnika, uued kardinad, aknad, uksed ja 
küttesüsteem. Kevadel saab klubi uue terrassi ning unis-
tuseks on lähiajal remontida seinad ja laed ning uuendada 
elektrisüsteem. Ehitusjärgus on lavaalune ruum, kunagine 
söökla, mis lähitulevikus kohendatakse jõusaaliks. Suure 
panuse klubi arengusse on andnud MTÜ Lõpe Noored, neile 

Juubelite sadu Lõpe klubis
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lisaks ka Rootsi Oskarshamni linnas asuva gümnaasiumi 
keevituseriala õpilased, kes on 8 aasta jooksul täiendanud 
Lõpe klubi juures asuvat mänguväljakut. 

50 aasta jooksul on klubil olnud 8 juhatajat: Maimu Pärn-
salu, Leida Lobjakas, Ain Lohk, Sirje Titson, Moonika 
Kangur, Maili Talving, Maie Lauk ning viimased 12 aastat 
Kristel Rohumägi. 

Kes tantsib, on igavesti noor
“Kui inimene on harjunud liikuma ja tegutsema, siis ei saa 
kodus istuda. Koolis mul enam tunde ei olnud ja seetõttu 
alustasingi Lõpe ja Koonga laste tantsurühmade juhen-
damisega. Hiljem lisandusid ka memmed,” meenutab Elma 
Killing 20 aasta tagust Lõpe Lustiliste ja Koonga Kabujala- 
keste tekkimist.

“Tore oli rühmadele nimede valimine,” ütleb Killing ja lisab, 
et kuivõrd Lõpel olid kõik noored lusti täis, saigi nimeks 
Lustilised. “Koongas ütlesin tervituseks: “Tere tibukesed, 
kabujalakesed!”, see ju tantsulugu nagu lauluski, ja nii see 
nimi tuligi.”

Elma Killingu sõnul on tal hea meel tegutseda rõõmu täis 
inimestega. “Aastate jooksul on maakonnas korraldatud 
mitmeid memme-taadi pidusid ning ikka ja jälle oleme 
nendest osa võtnud, olgu siis esinemispäev äikese või vih-
maga,” meenutab Killing. “Innustatuna Vändras toimunud 
“Oma tantsu päevast” esitasid kord Koonga Kabujalakesed 
meremeeste riietes ning Kihnu Virve loo järgi meremeeste 
tantsu, küll see oli vahva!”

Lustilistega on Elma Killing käinud esinemas väga palju-
des mõisates üle Eesti. Toredad on 80-aastase tantsuõpetaja 
sõnul ka saared. “Oleme esinenud Manija saare laulu- ja 
tantsupeol, Kihnus ja Hiiumaalgi. Aita Pikkmetsal oli alati 
pill kaasas ja nii me lustisimegi akordioni ja laulu saatel. 
Kõik tantsijad on mulle andnud jõudu ja energiat, sest see, 
kes tantsib, on igavesti noor.”

Oidrema Naisselts – 20 tegusat aastat 
29. novembril 1999 aastal said Lõpe klubis kokku 20 tegusat 
maanaist, kes panid üheskoos aluse uuele seltsile, Oidrema 
Naisseltsile, mis hakkas ühendama tegusaid prouasid Tarva, 
Oidrema, Lõpe ja Kalli piirkonnast. Miks sai Lõpel loodud 
lapsuke naaberküla nime? Küllap seetõttu, et agaramad 
algatajad Oidremalt pärit olid. Siinkohal tasub märkida, 
et kuigi aja jooksul on elu teinud oma korrektuurid ning 
liikmed on tulnud ja läinud, on seltsi tuumik kindel algu- 
sest tänaseni.

Oidrema Naisselts on väga laia silmaringiga “nooruk”, kes 
on oma eluaastate jooksul võtnud ette nii mõndagi: proovi-
tud on kümneid ja kümneid käsitööliike, kuulatud harivaid 
loenguid mitmetel teemadel, kohtutud poliitikutega ja 
muidu huvitavate inimestega. Reisitud on Saarest Võruni 
ja kaugeim reis viis mõned liikmed käsitööprojekti raames 
Lapimaale, kus kohtuti jõuluvanaga. Lõbusad on olnud üles- 
astumised Lõpe klubi laval nii seitsme pöialpoisina kui ans-

amblina “Seelikukütid”. Elurõõmu ja isetegemise lusti on 
jätkunud küllaga.

Oidrema Naisselts on alati olnud koostööaldis: palju ilusaid 
ettevõtmisi on teoks saanud ligemate ja kaugemate sõpra-
dega teistest MTÜ-dest. Oidrema Naisselts on ka Pärnu 
Lahe Partnerluskogu asutajaliige. 

“Aegade jooksul on valmis kirjutatud või tellitud asjatund-
jatelt mitmeid projekte, mille toel siia kaugesse maanurka 
on jõudnud ka ihaldatud eurorahad. Meie eestvõttel on 
kahel korral remonditud endist Oidrema külakeskust, Lõpe 
kontorihoonesse rajasime käsitöötoa. Samuti on meie kontol 
suur peotäis muude väiksemate projektidega läbi viidud 
üritusi,” ütles Oidrema Naisseltsi esimees Marika Erismaa. 
“Soovime, et meil jätkuks veel jõudu ja soovi kokku tulla 
ja imestame ikka endiselt, kui palju jõuab napi 20 aastaga 
korda saata!”

Kogukonnaüritustest suurte projektide ellu-
viimiseni 
MTÜ Lõpe Noored asutati 1. märtsil 2004 eesmärgiga elav- 
dada kogukonna elu. Aastate jooksul on korraldatud mit-
meid toredaid üritusi ning tähistatud on volbriöid, jaani- ja 
vastlapäevi, lisaks on noortele loodud võimalusi osaleda 
tantsulaagrites. Üheks traditsiooniliseks ürituseks, mis 
on kõigi nende aastate jooksul püsima jäänud, võib pidada 
rammumehe võistlust. Tagasihoidlikust Lõpe rammumehe 
võistlusest on aastate jooksul kujunenud välja üritust 
“Mihkli vägilane”, mis on nüüdseks populaarse Mihkli 
laada lahutamatu osa.

Hästi käima läinud ühing seisis peagi silmitsi madal- 
perioodiga, mil enamik liikmetest suundusid elama või 
tööle kodukohast kaugemale ning uusi algatusi oli vähe. 
Valmisolek projektides kaasalöömiseks aga jäi ning nii 
oldigi partneriks toonasele Koonga valla spordi- ja noor-
sookomisjonile, mil Mikk Pikkmetsa juhtimisel viidi ellu 
2010 Koonga valla rahvaspordi spordivahendite soetamine 
ja 2012 jõusaali rajamine, seadmete soetamine. 

Aastal 2012 liitus ühinguga Annika Urbel, sihtrühmast 
välja sirgunud liige, kes põhikoolis käies osales tihti tege-
vustes, mida MTÜ Lõpe Noorte liikmed korraldasid. 
Värsked tuuled purjedes alustati peagi uute tegevustega: 
valdadeülene spordipäev Koonga Mängud ning kohalikul 
tasandil külade jalgpalli üritust. 2016. aastal pandi õlg alla 
aga Koonga külaelu elavdamisele ning kirjutati projekt 
Koonga kogukonna ruumide rajamiseks. Praeguseks on 
seal ellu kutsutud MTÜ Koonga Kogukond, kes võttis üle 
Koonga mängude ja külade jalgpalli korraldamise.

Märgilise tähtsusega olid MTÜ Lõpe Noorte jaoks 2017. 
ja 2018. aasta, mil kanti vastutavat rolli toonaste Koonga, 
Varbla, Tõstamaa ja Audru valla koostöögrupi koordinee- 
rimisel ning tegevuskava täitmisel. Euroopa Sotsiaalfondi 
(ESF) rahastuse toel arendati neis piirkondades noorsootöö 
teenust: korraldati meistrite õpitubade sarja, käivitati 
kokandusringid ning loodi Koonga valla noorsootöö spet- 
sialisti ametikoht. “ESF programmil on noorsootöö arengule 

Fotod: Jaan Klaas
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olnud suur mõju ning on väga hea meel, et meie ühingul on 
olnud oma roll selles täita,” ütles Annika Urbel.

“Alates 2017. aastast oleme keskendunud rohkem noorte 
kaasamisele ning Lõpe klubis teenuste mitmekesista-
misele. Nii on Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud 
Avatud Noortekeskuste (ANK) konkursi raames soetatud 
aktiivkõlarid, DJ-pult, raadiomikrofon, köögimööbel, köögi- 
tehnika, kööki väikevahendid,” selgitas Urbel ning lisas, 
et iga projektiga kaasnesid ka mitmed kogukonda elavda-
vad üritused nagu DJ õpitoad, Süüria õhtu ja palju muud. 
Tänavu soetati piljardilaud koos lisatarvikutega ning peagi 
peaks Lõpe klubisse jõudma mitmekülgne valik väiksemaid 
lauamänge. Novembri lõpus on kavas ka piljardi õpitoad.

Eelmisel aastal sai alguse LEADER programmi rahastusest 
ühingu üks suuremaid projekte Lõpe vaba aja ruumide raja-
mine. Selleks lammutati maha sein, millega oli kinni müüri-
tud trepp teisele korrusele ning rajati vaba aja ruumid Lõpe 
raamatukogu endistesse ruumidesse. Teisel korrusel on 
kiiged, õhuhoki, lauajalgpall, kott-toolid, televiisorid. “Hea 
meel on, et noored panid sisustamisele õla alla ning kirju-
tasid projekti Nopi Üles konkursile ning soetasid mängu-
konsooli, virtuaalreaalsusprillid ja erinevaid mänge. MTÜ 
Lõpe Noored oli neile juriidiliseks kehaks ning meie liikmed 
juhendajateks ja nõuandjateks. Loodame, et selliste projek-
tide läbiviimine aitab hoida meie kogukonna elu aktiivsena 
ka edaspidi,” ütles Annika Urbel lõpetuseks.

Korvpall
26. oktoobril toimus Haapsalu Spordikeskuses Optibet Rah-
valiiga Weekendi sarja esimene kohtumine, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad Orissaare Träx ja Lihula. Pinge-
lises heitluses tuli meie valla meestel võtta seekord vastu 
78:90 kaotus. Lihula võistkonda kuulusid Mairo Kanter, 
Peeter Idvani, Rauno Kesküla, Raul Kukk, Andry Raud-
kivi, Tõnis Pelapson, Juhan Johannes Raudsik, Ivar Nikkel, 

Hando Berg-Jürgens ja Margus Pärjala.

9. novembril toimus Pärnus Pauluse Spordihallis Optibet 
Rahvaliiga Weekendi sarja teine kohtumine, kus omavahel 
võtsid mõõtu võistkonnad Siris/Starforest ja Lihula. Võõr-
sil peetud kohtumises tuli meie valla meestel võtta vastu 
49:86 kaotus. Lihula võistkonda kuulusid: Mairo Kanter, 
Egert Kallaste, Peeter Idvani, Rauno Kesküla, Raul Kukk, 
Andry Raudkivi, Andrus Ihermann, Tõnis Pelapson, Juhan 
Johannes Raudsik ja Ivar Nikkel.

Maadlus
19. oktoobril võistles RJK Leola kasvandik Stefan-Lauri 
Mölder koos Vändra SKP klubi poistega Riias, kus toi-
musid selle piirkonna meistrivõistlused kreeka-rooma ja 
vabamaadluses. Kui eelmisel aastal saavutas noormees 
samadel võistlustel kolmanda, siis tänavu suutis ta kree-
ka-rooma maadluse U15 vanuseklassis 57kg kaalus alistada 
kõik vastased ja teenida sellega ühtlasi käesoleva aasta 
Riia piirkonna meistritiitli. Kogemuse saamiseks võistles 
Stefan-Lauri Riia meistrivõistlustel ka vabamaadluses. 
See ei ole noormehe põhiala, mistõttu medalikohta sealt ei 
tulnud, kuid Stefan-Lauri suutis võtta mõned matšivõidud.

26. oktoobril võistles Stefan-Lauri Mölder koos Kadrinas 
tegutseva Caaro maadlusklubi sportlastega kreeka-rooma 
maadluses Tšehhis korraldatud turniiril Praha Wrestling 
Open, kus tuli U15 vanuseklassis 57 kg kaalus 4. kohale.

2. novembril toimusid Maardus 48. Aleksander Abergi 
mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses, millest võttis 
osa 202 noort sportlast Eestist, Lätist, Soomes ja Norrast. 
Lääneranna valda esindasid võistlustel neli noort, kes 
treenivad Lihulas, raskejõustikuklubis Leola. Hingede-
päeval toimunud võistlused olid väga edukad Stefan-Lauri 

Möldri jaoks, kes 2005.–2007. aastal sündinute arvestuses 
saavutas 60 kg kehakaalus III koha, sama tulemuse tegi 
noormees ka kadettide arvestuses. 2008. aastal sündinute 
ja nooremate vanuses võistlesid Mia-Jessica Mölder (27 kg), 
Charli Takk (35 kg) ja Lauri Laev (35 kg), kes tulid vastavalt 
8., 12. ja 18. kohale.

Võrkpall
24. oktoobril toimus Kristiine spordikeskuses Eesti Võrk-
palli Liidu poolt korraldatud Rahvaliiga mäng, kus oma-
vahel võtsid mõõtu võistkonnad Tempo ja Pärnu-Jaagupi/
Lääneranna. Võõrsil peetud mängus pidid meie mehed tun-
nistama vastaste paremust 3:1.

30. oktoobril toimus Tallinna 32. Keskkooli võimlas Eesti 
Võrkpalli Liidu poolt korraldatud Rahvaliiga mäng, kus 
omavahel võtsid mõõtu võistkonnad Neemeco ja Pärnu- 
Jaagupi/Lääneranna. Võõrsil peetud mängus pidid meie 
mehed tunnistama vastaste paremust 3:1.

1. novembril toimus Virtsu spordihoones Pärnumaa meist- 
rivõistluste esimese vooru mäng, kus omavahel võtsid 
mõõtu võistkonnad Lääneranna ja Häädemeeste VK. 
Kodusaalis peetud mäng võideti tulemusega 3:2.

5. novembril toimus Sauga valla spordiklubis Pärnumaa 
meistrivõistluste teise vooru mäng, kus omavahel võtsid 
mõõtu võistkonnad SAUGA VK ja Lääneranna. Võõrsil 
peetud mängus pidid meie mehed tunnistama vastaste 
paremust 3:1.

Spordiuudised
16.oktoober – 10. november

SPORT

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

Seoses Läänera�a Va�avolikogu instungi toimumisk
päeva m
tmisega 
(12. detsembri asemel toimub istung 19. k
päeval),

 jõuab järgmine Läänera�a Teataja (NR 23 DETSEMBER 2019) 
lugejateni orient�ruvalt 
e �sta teisel nädalal.

Soovime lugejatele mõnusaid jõulupühi ja
head uut  aastat !
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REAKUULUTUSED

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

Müüa villaseid kudumeid ja 
vaipu.  
Laine talu, Tamba küla.  
Lisainfo 5615 1932 (Milja)

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

05.12 Kõmsi Rahvamajas 12.30–13.30 
05.12 Lihula Kultuurimajas 14.30–15.30 
09.12 Varbla Rahvamajas 12.30–13.30

09.12 Lõpe Klubis 14.30–15.30

Jõulukingiks naiste riided ja 
sügavkullatud, swarovski ja poolvääriskividest ehted

Bambusretuusid, stretšpüksid

www.ethel.ee
Facebook – Ethel Desing 

LIHULA JÄÄTMEJAAM 
(Oja tn 8) on avatud 1. november – 30. aprill laupäeval kell 11–14

•  Metall-, klaas-, plast- ja paberpakend
•  Vanapaber
•  Koduelektroonika 
•  Ohtlikud jäätmed
•  Suurjäätmed
NB! Äraantavad seadmed peavad olema kopleksed,

pakendid mõistlikult puhtad

Lihula jäätmejaama on Lääneranna valla elanikel 
võimalik tasuta ära anda:

Elektroonikat ja ohtlikke jäätmeid saab ära anda lisaks
Lihula jäätmejaamale ka Koonga kogumispunktis, mis asub 

endises elektroodkatlamajas Koonga 1. maja vastas. 

Jäätmete äraandmine tuleb eelnevalt kokku leppida 
telefonil 518 7259 (Jaan Palm)

NB! Lihula jäätmejaam on mõeldud väikejäätmete vastuvõtmiseks.  Olme- ja ehitusjäätmeid Lihula jäätmejaam ja Koonga kogumispunkt vastu ei võta!

Matuseteenused, hauakivid, plaadid

Matuseteenused Lääneranna vallas,  
esmane info tel. 5373 0448

Oleme Teile toeks elu kurval hetkel,  
pakume lahkunu väärikaks ärasaatmiseks kõiki 
haua- ja tuhastamismatusega seotud teenuseid

- Transport kodust, hooldekodudest, haiglatest külmkambrisse  
tel. 514 6239 (24h)

- Transport külmkambrisse Lääneranna valla kandis 
tel. 5373 0448

- Lahkunu tuhastamine Linnutee krematooriumis Martnas

Just Teile sobivad toimingud ja teenused 
lepime kokku matusekontorites:

Lihula hooldekodu,  
Tallinna mnt. 37  

tel. 5373 0448

Matusebüroo Haapsalus 
 Kooli tn. 4 

E-R 9.00 – 15.00, tel. 473 7210

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

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

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900


