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Eriolukorra lõpuni jääb 
Lääneranna vallas avatuks 
vaid Virtsu postipunkt
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12. märtsil 2020 kuulutas Vabarii-
gi Valitsus seoses koroonaviiruse 
pandeemilise levikuga maailmas 
ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese 
leviku laienemisega riigis väl-
ja eriolukorra. Eriolukord kehtib  
1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta 
teisiti.

Eriolukorrast tulenevad 
keelud ja muudatused 
Lääneranna vallas:
 ◦ Alates 14. märtsist on lisaks kõi-

kidele Lääneranna valla üldhari-
duskoolidele suletud noortekeskus, 
muusika- ja kunstikool, seltsi-, 
rahva- ja kultuurimajad, muuseu-
mid ja raamatukogud.

 ◦ Lihula Lasteaed ja Lääneranna valla 
üldharidusasutuste lasteaiarühmad 
jäävad esialgu avatuks, kuid val-
lavalitsusel on tungiv palve laste- 
vanematele – kui vähegi võimalik, 
jätke lasteaialapsed koju.

 ◦ 1. maini 2020 ei toimu valla hal-
latavates hoonetes huviringe ega 
trenne, ei lastele ega täiskasva-
nutele!

 ◦ Kõik 1. maini 2020 valla hallata-
vates asutustes tehtud ruumide 
broneeringud tühistatakse.

 ◦ Lääneranna vallamajas ja teenin-
duskeskustes toimub kodanike vas-
tuvõtt ainult eelneval kokkuleppel.

 ◦ Toimetuleku- ja teiste toetuste 
avaldused ning lisadokumendid 

palume esitada e-postile silva.nilb@
laaneranna.ee või tuua vallamaja 

või teeninduskeskuste postkasti.

Antud otsused jäävad kehtima kuni  
1. maini 2020 või kui pole vastu 
võetud uusi korraldusi!

Eriolukorrast tulenevad 
üle-eestilised keelud ja 
piirangud (16.03 seisuga):
 ◦ Keelatud on kõik avalikud kogune-

mised. 

 ◦ Alates 16. märtsist tuleb koolides 
peatada tavapärane õppetöö ning 
viia see üle kaug- ja koduõppele. 
Erivajadustega õppurite haridus- 
asutuste õppetööd käsitletakse 
eraldi.

 ◦ Alates 16. märtsist tuleb peatada 
huvihariduse andmine.

 ◦ Piiriületuspunktides kehtestati 
sanitaarkontroll tuvastamaks 
inimestel koroonaviiruse hai-
gussümptomeid. Samuti peavad 
inimesed riiki sisenemisel täitma 
ankeedi, et oleks võimalik kindlaks 
teha nende välisriigis viibimise 
üksikasjad. Lennujaamades ja sada- 
mates kehtestatakse sanitaarkont- 
roll ning viiakse sisse ankeetide 
täitmise nõue sarnaselt maismaa 
piiripunktidega.

 ◦ Liinil Tallinn–Stockholm–Tallinn 
peatati kruiisireiside müük.

 ◦ Sotsiaalministeerium ja välisminis- 
teerium vaatavad igal hommikul 
üle, mis on kõrge ja keskmise riski- 
ga piirkonnad maailmas. 12. märtsi 
seisuga on need riigid Hiina, Itaalia, 
Iraan, Lõuna-Korea, Prantsusmaa 
osad departemangud, Saksamaa 
liidumaad, Tirooli liidumaa Aust- 
rias, Jaapan, Singapur ja Hispaania 
– Madrid, Kataloonia ja Baskimaa. 
Nendest riikidest tulevad Eesti 
elanikud ja välisriigi kodanikud 
peavad olema kaks nädalat isolat-
sioonis.

 ◦ 1. maini suletakse külastajatele 
muuseumid ja kinod. Etendused, 
kontserdid ja konverentsid on 
keelatud.

 ◦ 1. maini on keelatud spordivõist-
lused.

 ◦ S o t s i a a l h o o l e k a n d e a s u t u s t e s , 
haiglates ja kinnipidamisasutustes 
hakkab kehtima külastuskeeld.

 ◦ Hiiumaale, Saaremaale, Muhusse, 
Vormsile, Kihnu ja Ruhnu on 
lubatud reisida üksnes saartel ala- 
list elukohta omavatel inimestel. 
Teised inimesed piirkonda minna 
ei tohi. Seal praegu viibijad saavad 
koju pöörduda. Piirang ei kohandu 
kaubaveole ja elutähtsate teenuste 
osutamisele.

 ◦ Spordisaalid, spordiklubid, jõusaa-
lid, saunad, spaad, ujulad, bassei-
nid, veekeskused, päevakeskused 
ja laste mängutoad üle Eesti, sh 
hotellides ja majutusasutustes, 
suletakse.

Üldised juhised, mis aitavad 
kaasa koroonaviiruse leviku 
tõkestamisele:
 ◦ Hoidke ennast ja teisi kursis, kuidas 

mitte nakatuda koroonaviiru-
sesse. Juhised on leitavad www.
terviseamet.ee/uuskoroonaviirus  
veebilehelt. Terviseameti eeskirjad 
on kõikidele rangelt täitmiseks! 

 ◦ Jälgige ainult ametlikke riigi ja 
omavalitsuse infokanaleid

 ◦ Kui vähegi võimalik, vältige rah-
varohkeid kohti

 ◦ Püüdke säilitada aktiivne eluviis. 
Soovitatav on võimalikult palju lii-
kuda värskes õhus

 ◦ Tugeva immuunsüsteemi taga- 
miseks magage piisavalt, toituge 
tervislikult, vältige alkoholi tarvi-
tamist ja jääge rahulikuks

 ◦ Vajalik on range hügieenireeglitest 
kinnipidamine

 ◦ Vältige kontakti haigussümptomi- 
tega inimestega

 ◦ Lähikontakte väljaspool pereringi 
tuleks võimalusel vältida

 ◦ Hädatarvilike kontaktide puhul 
hoidke võimalusel vähemalt 
2-meetrist distantsi

Valitsus kuulutas Eestis välja 1. maini kestva eriolukorra

Noored ehitavad Pandat
Alates veebruari keskpaigast on mär-
gata noormeeste liikumist Lihulas ...
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 ◦ Peske sageli käsi! Puhastage regulaarselt mobiiltelefoni 
ja teisi aktiivselt kasutatavaid seadmeid

 ◦ Vältige suu, nina ja silmade puudutamist. Viirus levib 
kõige paremini just sealsete limaskestade kaudu

 ◦ Kinnises ruumis või avalikus kohas aevastades või 
köhides katke suu ja nina, kasutage selleks ühekordseid 
salvrätikuid

 ◦ Distantsõppel olevad lapsed peavad olema kodus, mitte 
viibima kaubanduskeskustes või muudes avalikes kohta-
des. E-õppe juhiseid jälgige oma kooli veebilehelt ja sot-
siaalmeediakanalitest

 ◦ Eakad ja krooniliste haiguste põdejad kuuluvad riski-
gruppi. Palume eakaid inimesi külastada ainult välti-
matu vajaduse korral. Samas tuleb nendega kindlasti 
igapäevaselt suhelda ja vajadusel varustada neid toidu, 
ravimite ja muu vajalikuga. 

 ◦ Märkame kõiki meie läheduses elavaid üksikuid ja 
eakaid inimesi – suhelge nendega ja vajaduse korral 
aidake neil varuda toitu, ravimeid ja muud vajalikku.

Täiendava abivajaduse korral pöörduge Lääneranna valla 
sotsiaalosakonna abivallavanema Andres Annasti poole, 
telefon 522 5620, e-post andres.annast@laaneranna.ee.

Kuidas käituda, kui kahtlustate, et olete na-
katunud koroonaviiruse haigusesse COVID-19
 ◦ Kui oled haigestunud, siis jää koju ja ära mine tööle

 ◦ Kui teil või kellelgi lähikonnast on palavik, köha ning 
raskusi hingamisega, siis konsulteerige oma perearstiga. 
Kui perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis helistage 
perearsti nõuandetelefonile 1220

 ◦ Raskes seisus haigestunul tuleb kutsuda kiirabi telefonil 
112. Sealjuures tuleb teavitada tervishoiutöötajat riski- 
piirkonnas viibimisest ja/või koroonaviirusesse naka-
tunuga kokkupuutest

Riigi infotelefonid

1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja 
koroonaviirusega seotud küsimustes (24 h, tasuta)

1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, 
pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni 
(24 h, tasuta)

112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kut-
sumiseks (24 h, tasuta)

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. veebruar 2020 – 10. märts 2020 toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, hooldaja määramine ja 
hooldajatoetuse maksmine, hoolekandeasutuses hool-
damise määramine, huvitegevuse toetuste eraldamine, 
maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, 
korrastamine ja muutmine, ehituslubade väljastamine, 
projekteerimistingimuste määramine, puurkaevu asu-

koha kooskõlastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise 
kohustusest erandkorras vabastamine, korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemise taotluste rahuldamata 
jätmine, jäätmete ühise kogumismahuti kasutamise taot-
luste rahuldamine, pärimismenetluse algatamine, otsus-
tati järgmist:

 » Tunnistati alates 01.03.2020 kehtetuks Lääneranna 
Vallavalitsuse 07. novembri 2019 korraldus nr 725 
“Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine”.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

12. märtsil 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu kolme-
kümnes istung, kus osales 19 ning puudus 2 vallavolikogu 
liiget. Päevakorras oli 10 punkti. Vastu võeti 2 määrust ja 
5 otsust.

 » MTÜ Terra Maritima esindaja Nele Sõber tutvustas 
Matsalu turismipiirkonna arengukava aastateks 2021–
2027.

 » Vallavalitsus võttis tagasi määruse “Koolieelse lasteasu-
tuse õpetajate ja õpetaja abide puhkuse kestus” eelnõu.

 » Kehtestati Kõmsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus.

 » Otsustati võõrandada kinnistu Ülemrätsepa, 
katastritunnus 43001:001:0312, üldpinnaga 15 919 m2 

otsustuskorras hinnaga 3000 (kolm tuhat) eurot Eva 
Oberschneiderile.

 » Otsustati võtta kinnisvara aadressiga Lääneranna 
vald, Kirbla küla, Luha tee 5–1 (kinnistu nr 2301132, 
katastriüksus 41103:001:0077), kingitusena vastu.

 » Otsustati omandada Riho Erismaalt Pärnu maakonnas 
Lääneranna vallas Oidrema külas asuv kinnistu Bus-
sijaama, registriosa numbriga 13466650, katastritunnus 

43001:001:0153 ja võõrandada Martin Erismaalt Pärnu 
maakonnas Lääneranna vallas Oidrema külas asuv kin-
nistu Peatuse, registriosa number 8293950, katastritun-
nus 33401:001:0477.

 » Otsustati algatada Lääneranna valla jäätmekava 
koostamine aastateks 2020–2025.

 » Anti hinnang Lääneranna vallas Hälvati külas asu-
vale loomakasvatushoonete kompleksile (ehitusregistri 
koodid: 121314680, 120855852), mis on muutunud oht-
likuks inimeste elule ning on maastikupilti kahjustav, 
lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajan-
dusehitis.

 » Vaadati üle Hanila valla ühisveevärgi ja kanalisat- 
siooni arendamise kava 2012–2024 ning kinnitati see 
aastateks 2020–2031. 

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil Eestis välja- 
kuulutatud eriolukorraga ning 1. maini kehtiva avalike  
kogunemiste keeluga võib Lääneranna Vallavolikogu järg-
mine istung lükkuda edasi. Istungi toimumisaeg aval-
datakse Lääneranna valla kodulehel www.laaneranna.ee.

VALITSUS
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 » Lääneranna valla omandis oli kasutust omamata kerg- 
haagis GRÜNBERG mudel TP17. Antud haagis oli täie-
likult amortiseerunud, raamatupidamislik jääkväärtus 
0 (null) eurot ja masin ei olnud valitsemiseks vajalik. 
Võttes aluseks eraisiku esitatud avalduse, otsustati 
võõrandada kerghaagis GRÜNBERG mudel TP17 hin-
naga 100 (ükssada) eurot.

 » Anti Koonga Kogukond MTÜ-le tähtajatult tasuta 
kasutusse katastriüksusel 33404:002:0103, lähiaadress 
Valla/5, Koonga, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 
endise Koonga baari ruumid ning teisel korrusel asuv 
kunagise Koonga Vallavolikogu istungite ruum seltsi 
tegevuseks. Vallavanemale anti korraldus sõlmida 
Koonga Kogukond MTÜ-ga vallavara tasuta kasutamise 
leping.

 » Anti luba vallavanem Mikk Pikkmetsale koostöökok-
kuleppe sõlmimiseks MTÜ-ga Pesapuu võlanõusta-
misteenuse osutamiseks Lääneranna valla elanikele 
2020. aastal.

 » Seoses 06.02.2020. a Lääneranna vallavanema välja 
antud käskkirjaga nr 2020/15-2/12 “Lääneranna valla 
raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine”, tunnis- 
tati alates 06.02.2020 kehtetuks Hanila Vallavalitsuse 
15.05.2018 korraldus nr 179 “Hanila valla raamatupida- 
mise sise-eeskiri” ja Varbla Vallavalitsuse 24.03.2016 
määrus nr 5 “Varbla Vallavalitsuse raamatupidamise 
sise-eeskirja kinnitamine”.

 » Tunnistati kehtetuks Hanila Vallavalitsuse 31.07.2015 
määrus nr 2 “Munitsipaaleluruumide üüri kehtes-
tamine”.

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri järgmistele ideekonkursil “Lihula 
peatänava ja seda ümbritseva linnaruumi arhitek- 
tuurivõistlus” osalejatele:

 ◦ OÜ-le b210 ideekavandi “HÕBELAUK” esitamise ja 
ideekonkursi võitmise eest;

 ◦ Eskapist OÜ-le ideekavandi “DETSEMBER” esitamise 
ja ideekonkursi II koha võitmise eest;

 ◦ Arhinaut OÜ-le ideekavandi “VÖÖ” esitamise ja 
ideekonkursil III koha ning publiku lemmiku tiitli 
võitmise eest;

 ◦ Ühisosalejatele OÜ Taevere ja Inseneribüroo Urmas 
Nugin OÜ ideekavandi “AJA PEEGELDUSED” esita-
mise ja ideekonkursil ergutuspreemia võitmise eest;

 ◦ OÜ-le Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal ideeka-
vandi “POOPPUU” esitamise ja ideekonkursil ergu-
tuspreemia võitmise eest;

 ◦ Novarc Group AS-ile ideekavandi esitamise ja idee-
konkursil osalemise eest;

 ◦ TajuRuum OÜ-le ideekavandi esitamise ja idee-
konkursil osalemise eest;

 » Lubati Lihula Kultuurikeskusel ja Lihula Gümnaasiu- 
mil korraldada 21. veebruaril 2020. a kell 13.15–13.30 
rongkäik ning sulgeda selleks ajaks Lihula linnas asuv 
Tallinna maantee liikluseks. Ürituse korraldamisel 
tuleb järgida Lihula valla avaliku ürituse korraldamise 
korda ja Lääneranna valla heakorraeeskirja.

 » Anti MTÜ-le Siili Palliklubi luba pidada noorte projek-
tilaager ajavahemikul 16.06–15.08.2020 Illuste mõisas, 
Paatsalu külas, Lääneranna vallas. Projektilaagri pida- 
mise eest vastutav isik on Krista Toim.

 » Moodustati hajaasustuse programmi 2020. a taot-
lusvooru esitatud taotluste hindamise komisjon koos-
seisus: komisjoni esimees Margus Källe, Lääneranna 
Vallavalitsuse liige; komisjoni aseesimees Maia Leola, 
keskkonna- ja arendusspetsialist; komisjoni liige 
Mihkel Kalmaru, maa-ja arendusspetsialist; komisjoni 

liige Maie Ausmeel, sotsiaaltöö spetsialist; komisjoni 
liige Arno Peksar, Lääneranna Vallavolikogu esimees. 
Komisjoni ülesandeks määrati hajaasustuse programmi 
2020. a taotlusvooru esitatud taotluste hindamine pro-
grammi määruse ja hindamisjuhendi alusel, tutvumine 
taotluses kajastatud majapidamiste taotlustega seotud 
valdkondade hetkeolukorra ja kitsaskohtadega, mida 
soovitakse lahendada, taotluse pingerea koostamine, 
ettepanekute tegemine taotluste rahastamiseks või mit-
terahastamiseks.

 » Hanila vald nägi vajadust  ühendada Vatla küla kaks 
tihedamini asustatud piirkonda jalgratta- ja jalgteega. 
2016. aasta novembris valmis Hanila Vallavalitsuse 
tellimusel kergliiklustee ehitamise põhiprojekt. Pro-
jekti kohaselt läbib kergliiklustee Lääneranna vallale, 
eraisikutele ja riigile kuuluvaid kinnistuid. Lääneranna 
Vallavalitsus esitas Maa-ametile taotluse Pärnumaal 
Lääneranna vallas Vatla külas asuvate Kõrtsimetsa, 
Kõrtsipõllu ja Meistripõllu kinnisasjade jagamiseks ja 
jagamisel moodustuvate transpordimaa sihtotstarbega 
maatükkide tasuta võõrandamiseks Lääneranna vallale. 
Lääneranna vald omandab riigilt (Elu tee), Vatla külla 
projekteeritud kergliiklustee teenindusmaa tee-ehitus- 
tööde, teehoolduse ja liikluse korraldamiseks ning tee 
avalikuks kasutamiseks.

 » Kinnitati ideekonkursi “Lihula peatänava ja seda 
ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlus” võit-
jateks:

 ◦ OÜ b210 – ideekavandi “HÕBELAUK” esitaja ja idee-
konkursi võitja, OÜ-le b210 makstakse auhinnaraha 
9000 eurot.

 ◦ Eskapist OÜ – ideekavandi “DETSEMBER” esi-
taja ja ideekonkursi II koha võitja. Eskapist OÜ-le  
makstakse auhinnaraha 7000 eurot.

 ◦ Arhinaut OÜ – ideekavandi “VÖÖ” esitaja ja idee-
konkursi III koha võitja. Arhinaut OÜ-le makstakse 
auhinnaraha 5000 eurot.

 ◦ Ühisosalejad OÜ Taevere ja Inseneribüroo Urmas 
Nugin OÜ – ideekavandi “AJA PEEGELDUSED” esi-
tajad ja ideekonkursil ergutuspreemia võitjad. Ühis- 
osalejatele makstakse  ergutuspreemia võitmise eest 
2000 eurot.

 ◦ OÜ Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal – ideekavandi 
“POOPPUU” esitaja ja ideekonkursil ergutuspreemia 
võitja. OÜ-le Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal maks- 
takse ergutuspreemia võitmise eest 2000 eurot.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2020. a eelarve tegevusalad 
artiklite lõikes vastavalt Lääneranna Vallavalitsuse 
19.02.2020. a korralduse nr 129 lisale.

 » Otsustati korraldada vallavara võõrandamiseks enam-
pakkumine. Võõrandatakse korteriomand  Ristiku 1–22, 
Lihula, Lääneranna vald (registriosa 14827328, katastri-
number 41201:004:0021) avaliku kirjaliku enampak-
kumise käigus. Enampakkumine korraldatakse inter-
netioksjonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 
14 päeva. Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna 
valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 5000 
eurot, tagatisraha suurus 250 eurot.

 » Võõrandatakse kinnistu  Vana tee 16, Kirbla küla, 
Lääneranna vald (registriosa 2767632, katastrinum-
ber 41103::001:0021) avaliku kirjaliku enampakkumise 
käigus. Enampakkumine korraldatakse internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. 
Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 1300 eurot, 
tagatisraha suurus 65 eurot.

 » Võõrandatakse kinnistu Haagi, Allika küla, Lääne- 
ranna vald (registriosa 15085750, katastrinumber 
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43001:001:0281) avaliku kirjaliku enampakkumise 
käigus. Enampakkumine korraldatakse internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. 
Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 5000 eurot, 
tagatisraha suurus 250 eurot.

 » Võõrandatakse kinnistu Väänja-Uuetoa, Käru küla, 
Lääneranna vald (registriosa 15397150, katastrinum-
ber 43001:001:0311) avaliku kirjaliku enampakkumise 
käigus. Enampakkumine korraldatakse internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. 
Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 2000 eurot, 
tagatisraha suurus 100 eurot.

 » Võõrandatakse kinnistu Otsa, Meelva küla, Lääne- 
ranna vald (registriosa 13331250, katastrinumber 
41101:001:0574) avaliku kirjaliku enampakkumise 
käigus. Enampakkumine korraldatakse internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. 
Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 5000 eurot, 
tagatisraha suurus 250 eurot.

 » Võõrandatakse kinnistu Virvesauna, Rauksi küla, 
Lääneranna vald (registriosa 16537950, katastrinum-
ber 43001:001:0395) avaliku kirjaliku enampakkumise 
käigus. Enampakkumine korraldatakse internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. 
Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 3000 eurot, 
tagatisraha suurus 150 eurot.

 » Võõrandatakse kinnistu  Elektroodkatlamaja, Koonga 
küla, Lääneranna vald (registriosa 3077406, katastri-
number 33404:002:0108) avaliku kirjaliku enampak-
kumise käigus. Enampakkumine korraldatakse inter-
netioksjonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 
14 päeva. Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna 
valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 2000 
eurot, tagatisraha suurus 100 eurot.

 » Võõrandatakse kinnistu Halli,  Kooga küla, Lääne- 
ranna vald (registriosa 3872606, katastrinumber 
33404:002:0167) avaliku kirjaliku enampakkumise 
käigus. Enampakkumine korraldatakse internetioks-
jonite keskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. 
Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna valla 
veebilehe kaudu. Vara müügi alghind on 2000 eurot, 
tagatisraha suurus 100 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsusele laekus avaldus Lääne- 
ranna vallas Valuste külas asuva tee avalikuks kasuta-
miseks määramiseks. Avaldust arutati ja vallavalitsus 
asus seisukohale, et tee avalikuks kasutamiseks huvi 
puudub.

 » Oksjoniportaalis osta.ee korraldatud korteri Tööstuse 
2–1, Lihula linn, korteri Luha tee 1–5, Kirbla, Lääne- 
ranna vald ja ½ kinnistu Hendriku, Rannu küla, Lääne- 
ranna vald, müügiks korraldatud enampakkumistel 
pakkumisi ei tehtud. Kaebusi enampakkumise läbivii-
misele ei esitatud. Seega tunnistati Tööstuse 2–1, Lihula, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond (katastrinumber 
41301:001:0016) võõrandamiseks kirjaliku enampakku-
mise korras korraldatud enampakkumine pakkumiste 
puudumise tõttu nurjunuks. Otsustati võõrandada kor-
teriomand Tööstuse 2–1, Lihula otsustuskorras. Võõran-
damine korraldatakse läbi kinnisvaraportaali. Vara 
müügi alghind 5000 eurot.

 » Tunnistati Luha tee 1–5, Kirbla, Lääneranna vald, Pärnu 
maakond (katastrinumber 41301:001:0076) võõran-
damiseks kirjaliku enampakkumise korras korraldatud 

enampakkumine pakkumiste puudumise tõttu nurju-
nuks. Otsustati võõrandada korteriomand Luha tee 1-5, 
Kirbla, Lääneranna vald otsustuskorras. Võõrandamine 
korraldatakse läbi kinnisvaraportaali. Vara müügi alg- 
hind 1000 eurot.

 » Tunnistati ½ kinnistust Hendriku, Rannu küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond (katastrinumber 
41101:001:0577) võõrandamiseks kirjaliku enampakku-
mise korras korraldatud enampakkumine pakkumiste 
puudumise tõttu nurjunuks. Otsustati võõrandada 
½ kinnistust Hendriku, Rannu küla avaliku kirjaliku 
enampakkumise käigus. Võõrandamine korraldatakse 
internetikeskkonnas www.osta.ee kehtivusega 14 
päeva. Enampakkumisest teavitatakse Lääneranna 
valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind 2800 eurot, 
tagatisraha suurus 140 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthanke “Lihula 
mõisa ruumi nr 32 muinsuskaitselised tööd”. Täht- 
ajaks esitati kolm pakkumust. Pakkumusi hinnati hinna 
alusel. Hindamisel rakendati pöördmenetlust. Kinnitati  
pakkujate kvalifitseerumise ja pakkumuste vastavaks 
tunnistamise tulemused. Tunnistati hanke edukaks 
pakkumuseks hanke alusdokumentides määratud pak-
kumuse hindamise kriteeriumide alusel OÜ Resteh 
pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping 
hanke alustingimustel peale 5-tööpäevase ooteaja 
möödumist.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke 
“Lääneranna valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni aren-
damise kava koostamine”. Ostumenetlus viidi läbi riigi-
hangete registris e-menetluses väikehankena. Tähtajaks 
esitas pakkumuse neli pakkujat. Pakkumuste hindamise 
kriteeriumiks oli madalaim hind koos maksudega. 
Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks Ruum ja 
Keskkond OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Lääneranna valla eelarvest eraldati mittetulundusliku 
tegevuse toetust järgmistele mittetulundusühingutele: 
MTÜ Varbla Spordiselts, projekti toetuseks 1910 eurot, 
MTÜ Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts projekti toe-
tuseks 3000 eurot.  MTÜ Varbla Spordiseltsiga  ja MTÜ 
Mihkli Kihelkonna Kultuuriseltsiga sõlmitakse toetus- 
leping.

 » Lääneranna valla 2020. aasta reservfondist eraldati 
8453 eurot Kirbla Külaselts MTÜ-le projekti toetuseks. 
Vallavalitsus sõlmib Kirbla Külaselts MTÜ-ga toetuse 
kasutamise lepingu.

 » Tutvuti Matsalu piirkonna turismi arengukavaga. 
Ettekande tegi arendusjuht Margus Källe.

 » Lääneranna Vallavalitsusele laekus avaldus 1924. aasta 
olümpiamängudel Kreeka-Rooma maadluses pronks-
medali võitnud ning Massu vallas, Hanila kihelkonnas, 
Läänemaal, praeguses Lääneranna vallas sündinud 
Roman Steinbergi hauakivi maksumuse rahastamiseks 
ning selle paigaldamiseks Tallinna Siselinna kalmistule 
ja mälestuspäeva läbiviimiseks tehtavate kulutuste 
toetamiseks. Avaldust arutati ja vallavalitsus asus sei-
sukohale, et järgmiseks vallavalitsuse istungiks esi-
tatakse eelnõu 150 euro eraldamiseks.

Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaheksa eel-
nõud.

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

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

 » Saima Soobard (lastekaitse) 5663 5205, saima.soobard@laaneranna.ee

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

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

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

A nname teada, et KredEx avas lasterikaste perede 
kodutoetuse taotlusvooru, mis jääb avatuks käes- 

oleva aasta 10. aprillini.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus 
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last 
ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 
10 000 eurot, varasemalt ühe korra toetust saanud võivad 
taotleda kuni 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, 
kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab 
teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:
 » eluruumi soetamiseks, kui perel puudub pere vajadus-

tele vastav eluruum või olemasolev eluruum on halvas 
seisukorras või ruumiliselt ebapiisav;

 » ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev 
eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele.

Olulisemad tingimused:
 » Taotleja on seaduslik vanem, abielus või vabas kooselus 

elavad vanemad, lapsendaja(d), eestkostja(d) ja kasuva-
nem (vanema elukaaslane, kes ei ole ühegi leibkonnas 
kasvava lapse seaduslik vanem). Kui leibkonnas on 2 
vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale 
esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse koos; 

 » 2019. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, 
kui 355 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka 
arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana teenitud 
tulud. Tulude hulka ei arvestata riiklikke toetuseid, 
elatisraha ja 2019. aastal makstud kodutoetust. Tulude 
tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste 
leibkonnaliikmete 2019. aasta maksuandmete tõendid.

 » Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud 
toetusealusele elamispinnale. Eluaseme püstitamise, 
elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme 

soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema 
registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt elatakse.

 » Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab 
olema toetusealuse elamispinna omanik või kaas- 
omanik (ehitamisega seotud tegevused).

 » Taotleja omandis ei või olla rohkem, kui üks eluruumina 
kvalifitseeruv kinnisasi.

 » Teistkordset toetust saavad taotleda pered, kellel on 
eelmine toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud 
ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.

 » Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taot-
lusele lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse 
taotlemisel arstliku ekspertiisi otsus puude määramise 
kohta.

 » Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vane-
mad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele ja esitama 
taotluse koos.

Taotlust saab esitada KredExi e-teenuste keskkonnast või 
e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee. Taotlusi saab 
esitada ka paberil, posti teel SA KredEx, Hobujaama 4, Tal-
linn, 10151, märksõna Kodutoetus. Vajalikud vormid, info 
ja tingimused on leitavad Kredexi kodulehel kredex.ee/et/
kodutoetus.

Täiendavate küsimuste korral võib pöörduda Lääneranna 
valla sotsiaaltöö spetsialistide poole.

KredEx avas lasterikaste perede 
kodutoetuse taotlusvooru

TEATED

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

Hanila teeninduskeskus 
Keskuse tee 3, Kõmsi küla 
tel: 477 2243 

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
Vallamaja, Varbla küla 
tel: 449 6680

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga palume nakkusvõimaluste minimeerimiseks Lääneranna Vallavalitsusest 
ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskusest nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võimalusel eelistada telefoni ja 
elektroonilist (e-kirja teel) suhtlemist. Juhul kui küsimuse saab lahendada üksnes kohaletulekuga, siis palume eelnevalt regis-
treeruda vastava ametnikuga või üldtelefonil (e-kirja teel) kontakteerudes.

Kla id  Tamman                    18.  I I  2020Kla id  Tamman                    18.  I I  2020
Anita  B r it t  Ra fae la  Udikas    19.  I I  2020Anita  B r it t  Ra fae la  Udikas    19.  I I  2020
Aron Roomets                       09.  I I I  2020Aron Roomets                       09.  I I I  2020
Tr i ine  Õunpuu                       09.  I I I  2020Tr i ine  Õunpuu                       09.  I I I  2020

Õ n n i t l e m e  v a s t s ü n d i n u i d  
j a  n e n d e  v a n e m a id !

Hilistalvel lahkunud 

(10.02.2020 – 11.03.2020) 

Mea Antsmaa      14. III 1942 – 19. II 2020

Silva Raidla                      07. VIII 1929 – 27. II 2020

Eda Lehtpuu                     05. VIII 1968 – 29. II 2020

Hellat Rumvolt                      02. VIII 1959 – 11. III 2020

Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv registris 5260
 ◦ 2703 mehed
 ◦ 2557 naised

Sündide arv 5 
Surmade arv 18 

Saabus elanikke 25 
Lahkus elanikke 34

Elanikkonna statistika  
(10. märtsi seisuga)
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L ihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljae-
hitamine on hoo sisse saanud. 31. detsembrini kest- 

vad tööd toovad endaga kaasa ajutisi liikluskorralduse 
muudatusi.

Käesoleval hetkel ehitatakse välja Lihula Piirimäe toot-
mis- ja ettevõtlusala vee- ja kanalisatsioonitrassid ning 
kohe-kohe on algamas ka tänavavalgustuse ja sidekanali- 
satsiooni rajamine. Käesoleva aasta lõpuni kestvad tööd 
toimuvad Lihulas 4 lõigul:

 ◦ Piiri tänaval Raudtee ja Soo tänava ristmikust kuni Piiri 
tn 10 (Päästeamet) kinnistuni;

  ◦◦ Pärnu maanteel Piiri tänava ristmikust kuni Valuste tee Pärnu maanteel Piiri tänava ristmikust kuni Valuste tee 
põiguni;põiguni;

  ◦◦ Valuste põigul;Valuste põigul;

  ◦◦ Valuste teel riigitee nr 60 Pärnu–Lihula ristmikust kuni Valuste teel riigitee nr 60 Pärnu–Lihula ristmikust kuni 
Pärnu maanteeni.Pärnu maanteeni.

Ehitustööde hulka kuuluvad järgmised tööliigid: raadamine, 
kraavide puhastamine, vee-, kanalisatsiooni- ja elektri-
trasside ehitus (sh tänavavalgustus), mahasõidutruupide 
ehitus, katendi freesimine Valuste teel, katendi ehitus, 
asfaltbetoonkatte ehitamine ning uute liikluskorraldusva-
hendite paigaldamine.

Tööd tehakse valdavalt nii, et vajadusel on liikluseks sule-
tud üks tee pool korraga. Piiri tänav suletakse katendi ehi-
tamise ajaks ehk ligi 1,5 kuuks. Valuste tee ja riigitee nr 60 
Pärnu–Lihula ristmiku vahetus läheduses toimuvad trassi 
puurimise, truubiotsa kindlustamise ja Valuste tee katte 
kokkuviimise tööd riigiteega.kokkuviimise tööd riigiteega.

“Tööd lõpevad eeldatavalt küll käesoleva aasta lõpus, kuid “Tööd lõpevad eeldatavalt küll käesoleva aasta lõpus, kuid 
loodame, et need saavad valmis kiiremini,” ütles Lääne- loodame, et need saavad valmis kiiremini,” ütles Lääne- 
ranna valla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaa.ranna valla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaa.

Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehita-
mine toob kaasa ajutise liikluskorralduse muudatuse

Lugeja küsib, 
ametnik vastab

S ain kohalikust teatajast julgus-
tust küsida oma küsimus. Oleme 

aasta tagasi Paimverre talu ostnud 
ja siia enda elu ümber koliv väikeste 
lastega perekond. Kohalikku tege-
vuskava uurides leidsime rõõmuga, 
et siia on plaan rajada kergliiklustee 
“Koonga–Lõpe–Oidrema–Irta”. See 
oleks lastega peredele (jalutuskäigud 
jalgratta, lapsekäruga jne) ja/või ter-
visesportlastele lausa hädavajalik. 
Kas on ehk infot, kas ja millal antud 
projekt reaalsuseks saaks?

Vastab Lääneranna valla- 
vanem Mikk Pikkmets

K oonga Vallavalitsus kinnitas 
2016. aastal Koonga valla üld-

planeeringu, kuhu oli sisse kirju-
tatud ka soov rajada vahendite ole-
masolul Koonga, Lõpe, Oidrema ja 
Irta piirkonda kergliiklusteed. See 
soov on meil ka praegu, kuigi vabu 
vahendeid plaanide elluviimiseks 
napib, seetõttu ei saa hetkel välja käia 
ka ühtegi lubadust, millal võiks antud 
plaan realiseeruda, kuid kinnitan, et 
niipea, kui meil tekib selleks võima-
lus, saab see ka ellu viidud.

Kui ka Teil on tekkinud küsimusi, mil-
lele soovite saada vastuseid, saat-
ke need julgelt Lääneranna Teataja 
toimetusse e-postiga ajaleht@laane-
ranna.ee või telefonil 472 4630. 

Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe 
küsimuse, mis puudutab võimalikult 
paljusid valla kodanikke ning palub 
ametnikul, kelle vastutusalasse see 
küsimus kuulub, sellele vastata.

Eriolukorra lõpuni jääb Lääneranna 
vallas avatuks vaid Virtsu postipunkt

O mniva annab teada, et alates 
30. märtsist on Lääneranna 

vallas avatud vaid Virtsu postipunkt.

16. märtsi ennelõunal andis Omniva 
regiooni juht Annely Noobel Lääne- 
ranna Vallavalitsusele e-posti vahen-
dusel teada, et alates 17. märtsist on 
eriolukorra lõppemiseni ajutiselt sule-
tud kõik postipunktid. Elektroonilise 
kirja manuses oli teade, mida paluti 
avaldada valla kodulehel ja muudes 
sobivates kanalites. Täitsime Omniva 
palve ning avaldasime artikli Lääne- 
ranna Teataja veebiportaalis.

Sama päeva hilisõhtul saatis Omniva 
regiooni juht uue teate, mille koha-
selt jäävad kõik postipunktid avatuks. 
“Kuna ka eriolukorras on vajalik lepin-
gujärgsete teenuste edasine osuta-
mine senises ulatuses üle Eesti,” seisis 
Annely Noobeli kirjas. “Sellest tulene-
valt puudub vajadus postipunktides 
olevad saadetised suunata maakonna-
keskuse postkontoritesse ning posti-
vahetus ja teenuse osutamine toimub 
tavapärase protsessi alusel.”

Teate tühistamine olnuks lihtne – 
anname teada, et Virtsu postipunkt 
jääb avatuks ja Varbla suletuks (vii-
mane seetõttu, et Lääneranna Valla-
valitsus tegi otsuse, et seoses eriolu-
korraga riigis suletakse ka Lääneranna 
valla raamatukogud, kus kõnealune 
postipunkt asub), kuid veidi enne tea-
dete muutmist tuli Lääneranna valda 
signaal postkontori töötajalt, et tege-
likult on ka Lihula postkontor alates 
30. märtsist ajutiselt suletud. Kuivõrd 
ametlikus teates, mille Omniva oli 
vallavalitsusele läkitanud, oli teistsu-
gune info, otsustasime enne teate aval-
damist täpsustada, kas postkontori 

töötajalt saadud teade vastab tõele.

Omniva regiooni juht Annely Noobel 
esmalt vabandas tekkinud olukorra 
pärast ning lisas, et Lihula postkontor 
on alates 30. märtsist ajutiselt suletud. 
Põhjuseks tõi regiooni juht uue töötaja 
värbamise. “On olemas võimalikud 
kandidaadid, vestlused aga saame läbi 
viia peale kriisiolukorra möödumist. 
Annan teada, kui saame läbi viia 
töövestlused ja millises tempos saame 
edasi liikuda. Kahjuks pole antud 
olukorras võimalik Lihulasse asen-
dust organiseerida,” kirjutas Noobel. 
Küsimusele, kas tänapäeval ei ole 
võimalik korraldada töövestlusi elekt- 
rooniliselt, kasutades näiteks Skype-i, 
vastas Noobel: “Töövestluse kandidaa- 
diga saame teostada Skype teel, kuid 
väljaõpe pole võimalik, st saan selle 
teemaga edasi minna peale kriisiolu-
korra möödumist.”

Korduvatele küsimustele, miks ei 
organiseerita Lihula postkontorisse 
kriisiolukorra lõppemiseni asendajat, 
Omniva regiooni juht ei vastanud.

“Postiteenus vallas jääb igal juhul 
tagatuks ja teenused toimima. 
Osutame teenust kirjakandja/posti-
kulleri vahendusel – nii palju kui prae-
guses eriolukorras üldse teenusekasu-
tuse soovi ja/või on. Samuti on Lihulas 
pakiautomaat – seda kui kontaktivaba 
kanalit soovitame pakkide saatmiseks 
ja kättesaamiseks praegu eelkõige,” 
kirjutas Noobel, kelle sõnul näitab 
praegune seis, et kliendid paluvad 
postiasutuses olevad pakid tuua posti-
kulleril koju postkasti, et nad ei peaks 
postiasutust külastama. “Samamoodi 
suunatakse pakke pakiautomaati, et 
vältida otsekontakti,” ütles Noobel.
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V astavalt Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusele 
nr.76 “Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi 

Haldusterritooriumil” jäävad ära kõik Lääneranna valla 
kultuuriasutustes (sh raamatukogudes ja muuseumides) 
toimuvad sündmused ja huviringid kuni 01.05.2020.

Mai

10.05 kell 10–15 Kõmsi Rahvamaja esisel platsil ja 
rahvamajas kevadlaat. Rikkalik valik taimi, istikuid, 
lilli. Kingitusi emadele, käsitööd ja palju muud. Info ja 
kohtade broneerimine: 525 3236, leamaeorg@gmail.com

12.05 kell 12.00 Kõmsi Rahvamajas muusikal “Peeter 
Paan Kõmsil”. Laval Kõmsi Lasteaed-Algkooli õpilased, 
lasteaialapsed ja vilistlased.

23.05 Massu Ratsaklubis Massu Kevad 2020 ja poni- 
karikas. Lisainfo kristi@massuratsaklubi.ee

24.05 Massu Ratsaklubis Massu Kevad 2020, Talendi-
jaht V etapp, noorhobuste ks sari V etapp

31.05 kell 9–14 Lihula mõisamäel kevadlaat. Lisainfo ja 
kohtade broneerimine 477 8191.

Lääneranna valla kultuurikava

ELU

Meri võttis mehe,  
kes armastas merd ja trotsis torme.

H ellat Rumvolt sündis 2. augustil 1959. Keskhari-
duse sai Hellat Tallinna 8. Keskkoolis. 1979. aastal 

lõpetas ta Tallinna 2. Tehnikakooli fotograafina. Armas-
tus looduse vastu viis ta hiljem õppima Tartu Ülikooli 
bioloogia osakonda. 

1980. aastate algul tuli ta sõbra kutsel Matsalu maile ning 
tema koduks sai Kontjala talu Metskülas. Algul töötas 
Hellat looduskaitsjana, siis mõnda aega Lihulas fotograa- 
fina. 1990ndate keskel rajas ta kodutallu väikese kalatöös-
tuse ning temast sai ettevõtja, kes andis tööd ka külarah-
vale. 2001. aastal asus ta tööle Metsküla algkooli kehalise 
kasvatuse õpetajana, hiljem lisandusid ka poiste tööõpe-
tuse tunnid. Samal ajal oli ta hobikalur ning viimased küm-
mekond aastat talupidaja.

Hellat oli mitmekülgne, toimetas oma tegemisi just nii, 
naerusui, tõtlikul sammul, tulemas, minemas, korraldamas. 
Paljus, mis kodukülas, koolis, vallas tegemist vajas, oli tema 
osaline. Isegi Eesti riigi taastamine ei läinud temata.

Kui 1989. aastal algatati kodanike komiteede liikumine, 
olid just Metsküla piirkonna  inimesed ühed kiiremad 

ja aktiivsemad reageerijad. Karuse 
kihelkonna komiteed asus juh-

tima Hellat Rumvolt, hiljem 
korraldas ta Eesti Kongressi 

valimisi Läänemaa valimis- 
komisjoni esimehena.

2005–2013 oli Hellat 
Lihula valla haridus-, 
kultuuri- ja sotsiaal-
komisjoni liige ning  

2013–2017 andis oma 
panuse kohaliku elu eden-

damisse maaelu- ja korra-
komisjoni liikmena.

Hellat oli ka üks Läänemaa Kaitseliidu taastajaist ning 
osales elu lõpuni aktiivselt selle tegevuses. Tema südameas-
jaks oli töö noortega. Silmapaistva tegevuse eest noorkot-
kaste ja kodutütardega tunnustati teda mitmete teene-
temärkide ja autasudega.

Noored tegusad inimesed, sõpruskond, kelle hulka kuulus 
ka Hellat, asutasid Metsküla Kultuuriühingu ning restau-
reerisid-remontisid rahvamaja, mis on piirkonna seltsielu 
keskuseks tänaseni.  

Hellat oli mees, kes ei öelnud “ei” mitte ühelegi väärt 
ideele. Nii sai temast veel peale 50. eluaastat rahvatantsija, 
“peaaegu esimene mees” Kirivöös. Tema humoorikad luu-
levormis puudumistõendid olid kahtlemata meistriklass.

Hellatil oli oma osa selleski, et täna on Metskülas kool.

1980. aastate keskel oli Metsküla kanti elama asunud lisaks 
Hellatile veel teisigi noori peresid. Kui lapsed hakkasid 
jõudma kooli-ikka, taotleti luba avada juba kümme aastat 
tagasi suletud Metsküla Algkool. Luba saadi ja kool avati 
sügisel 1989. 

Õpetaja Hellat ja tema  tunnid olid koolis oodatud. Mingil 
mehelikult kargel moel talitses ta ülemeelikuid, julgustas 
ja ergutas tagasihoidlikke. Õpetaja Hellat oli muhe, kuid 
nõudlik ja järjekindel: alustatud töö tuli lõpuni teha. Ta oli 
väga loominguline – hoolimata nappidest vahenditest olid 
tööõpetuse tundides valminud tööd omanäolised kunsti- 
teosed. Õpetaja Hellati algatusel tegutses koolis mõnda 
aega ülimenukas jauramibänd, kus pillid poiste oma kätega 
tehtud, iga pill oma teo, moe ja häälega.

Hellat oli õpetaja, kes ei hinnanud õpilaste väärtust ei vara 
ega kuulsuse, vaid au, uhkuse ja eneseväärikuses saavu-
tatu järgi. Ta lähtus uskumisest, et teadmisest või tarku- 
sest pole kasu, kui see pole muutunud oskusteks. Õpetajana 
õpetas ta lastele kõigepealt iseennast, mida igapäevases  
keelepruugis nimetatakse eeskujuks.

Metsküla koolipere, sõbrad ja teekaaslased jäävad tänuga 
mäletama tehtut. 

In memoriam  
Hellat Rumvolt 02. VIII 1959 – 11. III 2020

KULTUUR

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

Hea kultuuri- ja  Hea kultuuri- ja  
spordiürituse korraldaja!spordiürituse korraldaja!

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava  Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava  
koolituse, kontserdi, võistluse, laada, koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 

külapäeva, näituse avamise või mõne muu külapäeva, näituse avamise või mõne muu 
vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie 

valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele  valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele  
www.kultuurikava.ee.www.kultuurikava.ee.

Foto: Kaarel Kaisel
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M öödunud aasta suvel alustas Lääneranna vallas 
Oidremal tegutsev külaselts keskkonnasõbraliku 

kodaniku projekti tegevustega. Projekti osana toimusid 
taaskasutamist ja ümbertöötlemist tutvustavad õpitoad, 
filmiõhtud ning viidi läbi küsitlus Oidrema küla leibkon-
dade seas.

Koolitustel osalejaid oli kokku 35. Esimene õpituba toimus 
juulis, kui vanad euroalused said uue hingamise 
õuelaudade ja baarilettidena. Laudasid ja 
baarilette sai näha juuli lõpus toimunud 
Lihula kohvikutepäeval Oidrema vee-
torni kohvikus. Nüüd saab valminud 
mööblit kasutada ka edasistel 
külas toimuvatel väliüritustel.

Sügis-talvel järgnesid õpitoad 
vanade ja unarusse jäänud 
riiete ümberdisainimisest ja 
vana puitmööbli restauree- 
rimisest. Väsinud riided said 
uue väljanägemise – mitmest 
asjast sai kokku tehtud uus 
ja huvitav ning mõni plekk 
või auk armsal riideesemel 
nutikalt peidetud. Puitmööbli 
restaureerimisel said osalejad 
kaasa tuua enda valikul tabureti, 
kummuti, laua või muu eseme, mis 
koolitajate juhendamisel taas üles 
vuntsiti. Käesoleva aasta algul toimus 
viimane õpituba, kus sai jälle loovuse tööle 
panna ja plaatimistöö ülejääkidest tarbekunsti 
teha – valmisid kuumaalused, küünlaalused ja muud 
ilusad mosaiigid. Projekti lõpetas külaskäik Järvakandi 
Klaasitehasesse, kus lisaks ekskursioonile said osalejad ka 
ise klaasipuhumist proovida.

Projekti eesmärk oli tuua tähelepanu tarbimisharjumus-
tele ning anda edasi teadmisi ja oskusi tarbimise vähen-
damiseks ning keskkonnasäästlikumaks eluviisiks.

Kuigi klišeeks on saanud ütlus, et maailma muutmine algab 
iseendast, ongi see lihtne tõde. Selle asemel, et moest välja 
läinud riideese prügimäele saata, saab selle ümber teha. 
Kasutuks saanud euroaluse lõkkesse heitmise asemel saab 
sellest teha mööblit: laudu, pinke, kiikesid jne, aja poolt 
puretud kummuti saab vähekese vaeva ja kahe tööriista 
abiga jälle kauniks teha ning remonditööde ülejääkidest 
miks mitte kunsti teha. Ei ole tarvis esimese sammuna 

poodi rutata, et uut osta – lahendusi on mitmeid 
ja tunduvalt loodust säästvamaid. Kui ise 

ei oska parandada, ehitada, siis aitab 
ideede ja nõuannetega internet või 

sõber.

Eespool nimetatud küsit-
lusele vastas 10 leibkonda, 

mis hõlmas kolmandikku 
kogu küla elanikkonnast. 
Uuringu tulemused näita-
sid, et kuigi prügi sortee- 
ritakse üha enam, toimub 
endiselt ebaseaduslikku 
ja keskkonnakahjulikku 

prügi põletamist ning 
endiselt võetakse poest palju 

väikesi puuviljakilekotte 
ning kasutatakse ühekordseid 

nõusid. Lähemalt saab küsit-
luse tulemustest lugeda FB-lehel:  

www.fac eb o ok.c om/s obral ikko-
danik/

Oidrema külaselts kutsub üles kõiki Lääne- 
ranna valla elanikke tegema tarbimises teadlikumaid 

valikuid ning märkama ja parandama seal, kus vaja.

Oleme avatud koostööle ja uutele mõtetele, et ühiselt meie 
valda ja kodukanti puhtamaks ja keskkonnasõbralikumaks 
paigaks muuta.

Projekti rahastati kohaliku omaalgatuse programmi vahen-
ditest.

Keskkonnasõbralik Lääneranna
Maarja Pikkmets 
MTÜ Oidrema Külaselts

Spetsialisti kommentaar

K ui jaanuarikuus oli rõõm kajastada Lääneranna 
valla ajalehes Paatsalu MTÜ tegemisi, kus kogu-

konna eestvedamisel valmis Lääneranna valla esimene 
prügimaja, siis nüüd on topeltrõõm tõdeda, et Lääneranna 
vallas on rohkem kui üks aktiivne kogukond, kes ei istu 
käed rüpes ega oota, millal midagi toimuma hakkab. 

MTÜ Oidrema Külaselts on teinud suurepärast tööd, et tõsta 
oma kodukandi inimeste keskkonnateadlikkust prakti- 
liste tegevuste abil. Praktilised tegevused on väga olulised, 
sest on teada tõde, et kui ise läbi teha, ise näha ja katsuda, 
tekitab see erilisema tunde ning sellest saadud teadmised 
ei jookse enam naljalt mööda külgi maha. MTÜ Oidrema 
Külaseltsi läbi viidud küsitlus näitas, et prügi küll sortee- 
ritakse üha enam, kuid siiski toimub keskkonnakahjulikku 
prügi põletamist ning ületarbimist (liigsed kilekotid jms).

Ilmselt ei leidu enam palju inimesi, kes ei oleks meedia 
vahendusel kuulnud, et keskkonda tuleb hoida ning oma 
bioloogilist jalajälge vähendada. Aga kas me kõik teame, 

mida see tähendab? Kahjuks on nii, et keskkonnateadlik-
kus ei hakka külge nii kiirelt nagu hetkel paaniliselt karde-
tav koroonaviirus. Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks peab 
nägema oluliselt rohkem vaeva, nagu näitavad ka küsitluse 
tulemused. Kuna küsitluse läbiviimisel ilmnes vajadus 
detailsema info ja suuniste järele prügi sorteerimise kohta, 
siis on õige aeg välja kuulutada Lääneranna valla esimene 
keskkonnakuu. 

Just nimelt, maikuu on keskkonnakuu, mil vallavalitsus 
jagab erinevat keskkonnateemalist infot nii artiklite kui 
ka sotsiaalmeedia otselülituste kaudu ning kuulutab välja 
erinevaid kampaaniaid, mille eesmärk on tõsta keskkon-
nateadlikkust ja parandada sorteerimisharjumusi. Lisaks 
on vallal plaanis korraldada keskkonnateemaline küsitlus, 
mille eesmärk on saada parem ülevaade, milliseid prob-
leemkohti elanike arvates vallas esineb ning millised on 
elanike prügi sorteerimise harjumused. Nii et hoidkem 
maikuus silmad lahti, jälgige valla ajalehe veebilehte ja sot-
siaalmeediat ning osalege aktiivselt!

Piret Mäestu 
järelevalvespetsialist
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A lates veebruari keskpaigast on märgata noormeeste 
liikumist Lihulas Pärna tänava töökojas. Need ei ole 

praktikandid, vaid tehnikahuvilised koolinoored, kes on 
asunud ehitama liikluskõlbulikku elektrirollerit.

Lääneranna vallavalitsuse ja Quadride OÜ koostöös käivi-
tati üleriigiline elektrirolleri projekt ka Lääneranna valla 
noortele. Tegu on huvitava disainiga keskkonnasõbraliku 
nelja ratta, automaatkäigukasti ja elektrimootoritega rolle- 
riga, mis kannab lisaks ka vahvat nime – Panda.

Idee autori, Riho Kangru soov oli esialgsest prototüübist 
edasi arendada roller, mille õpilased võiksid juhendaja 
abiga ise kokku panna. Nii sündiski lihtsamalt ehitatav 
mudel, kus kasutatakse vineeri ja rotangi. Viimane on nagu 
bambus – tugev ja kerge.

Lihulas toimuvat huviringi juhendab Siljar Pikkmets, kel-
lele on see esimene kokkupuude Panda ehitamisega.

Neli küsimust huviringi juhendajale
 » Mis on plussid ja miinused huviringi esimesel juhen-

damisel?

Mõlemaks, nii plussiks kui ka miinuseks võib lugeda seda, 
et ei tea sellest ringijuhendamisest midagi, ei oska midagi 
karta ning kõik on alles uus ja huvitav.

 » Kas oleksid veel valmis mõnd taolist projekti eest 
vedama? Miks?

Selliste noortega kindlasti! Mul on hea meel selle üle, kui 
saan neile pakkuda midagi muud peale nutimaailma. Vas-
tupidiselt esialgsele arvamusele on nad kõik valmis tegema 
ka midagi PÄRISELT, mitte ainult ekraani suumima.

 » Millised on sinu ootused kevadeks?

Et auto ikka valmis saaks. Et poisid vastu peaks, et kellelgi Et auto ikka valmis saaks. Et poisid vastu peaks, et kellelgi 
isu täis ei saaks ja ära ei kaoks.isu täis ei saaks ja ära ei kaoks.

  »» Millega on noored suutnud sind üllatada?Millega on noored suutnud sind üllatada?

Näiteks sellega, et ühel päeval öeldi mulle, et üks poistest 
olla läinud WCsse, 20 minutit hiljem oli ta ikka väidetavalt 
WC-s. Ja siis teatab mulle üks poistest, et tulgu ma ja vaa-
daku, et tööriietekapis on üks hirmus ülikond. Küsisin, et 
mis seal siis ripub, kas Tšornobõli päästmise ülikond? Sain 
vastuseks, et tule vaata. Ust avades leidsin sealt kapist ühe 
poisi käte abil riidepuu küljes rippumas ja surnut teesk-
lemas. Sain kerge ehmatuse ja kõik said kõva kõhutäie 
naerda. Peale selle õppisin ära uue sõna – mulle tehti 
“pränki”.

Kaasahaarav tegevus
Panda ehitamisel käib õppimine nii teoorias kui ka prakti-
kas, mis kindlasti on motiveeriv. Noored ise toovad välja, et 
see õpetab neile koostööd, mistõttu on oluline, et meeskond 
ei oleks väga suur. Elektrirolleri ehitamisega tegeleb hetkel 
seitse noormeest: Andero Polberg, Indrek Kivisalu, Joosep 
Michels, Kevin Reidar Bachaus, Margus Pikkmets, Rando 
Pikkmets, Samuel Kastepõld. Lisaks toob Andero välja, et 
osalemine annab neile teadmisi ja oskusi, kuidas kasutada 
erinevaid tööriistu ja ehitada täiesti lihtsast materjalist kor-
ralik asi.

Küsides noortelt, mis on selle huviringi juures kõige 
ägedam, siis esimene vastus on: juhendaja. “Meil on vägev 
juhendaja, kes mõistab nalju ja teeb ka ise neid ning 
üleüldse see seltskond on äge,” kommenteerib Andero. 
Teiseks toovad noored välja, et see huviring annab neile 
võimaluse nullist sõiduki kokku panna. “Väga ei ole noor-
tele tehnikavaldkonnas osalemiseks võimalusi, kui just 
ise midagi ei soeta ja sellega ei tegele,” lisab Indrek. Elekt- 
rirolleri valmimisel loodavad noored sellega ka erinevatel 
kiiruskatsetel võidu sõita.

Mitmekülgsed huvitegevuse võimalused soosivad avatud Mitmekülgsed huvitegevuse võimalused soosivad avatud 
mõtlemist ning võivad viia värskete ja uudsete ideedeni. mõtlemist ning võivad viia värskete ja uudsete ideedeni. 
Juba praegu on osalevatel noortel valmidus tulevikus veel Juba praegu on osalevatel noortel valmidus tulevikus veel 
midagi koos Siljariga teha ning uusi tegevusi algatada. Välja midagi koos Siljariga teha ning uusi tegevusi algatada. Välja 
pakuti näiteks lennuki või paadi ehitamist. Miks mitte – pakuti näiteks lennuki või paadi ehitamist. Miks mitte – 
julged unistused viivad suurte tegudeni!julged unistused viivad suurte tegudeni!

Noored ehitavad Pandat
Annika Urbel 
Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Lõpetuseks kutsun üles kogukondasid osalema sarnas-
tes projektides ja kasutama ära loodud vahendeid, nagu 
seda tegid Paatsalu MTÜ ja MTÜ Oidrema Külaselts, et 
panustada keskkonnasõbraliku õhkkonna loomisesse. Siin-
kohal on kohane tsiteerida MTÜ Oidrema Külaseltsi eesve-
dajat Maarja Pikkmetsa: “Kuigi klišeeks on saanud ütlus, et 
maailma muutmine algab iseendast, ongi see lihtne tõde.”  
Ja nii see ongi! 

Mõlema MTÜ tegemisi rahastati kohaliku omaalgatuse pro-
grammi (KOP) vahenditest. 2020. aasta kevadvoorus saavad 
mittetulundusühingud ja sihtasutused taotleda rahastust 
kahe meetmed kaudu: 1. Kogukonna areng – toetatakse 
tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete tead-
miste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevne- 

misse ja tõhusama koostöö tekkesse. 2. Elukeskkonna ja 
kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, mil-
lega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodu-
stavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja 
arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste 
pakkumisse. Lisainfot toetuste kohta saab veebilehelt 
www.parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/vabauhen-
dustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/. Kevadvooru 
taotlusi võetakse vastu kuni 1. aprillini. Neil, kes sooviksid 
osaleda, kuid ei jõua tähtajaks taotlust esitada, ei tasuks 
kohe püssi põõsasse visata, sest varasematel aastatel on 
programm avanenud kaks korda aastas. 
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L ääneranna valla haridusasutuste direktorid pöördusid ajalehe toimetusse palvega kajastada Lääneranna Teatajas 
lisaks koolilaste tublidele sporditulemustele ka haridusalaseid saavutusi, teisisõnu tulemusi maakondlikelt olüm-

piaadidelt. 

Võtsime soovid kuulda ja palusime kõikidel koolidel edastada meile nende õpilaste tulemused maakondlikelt olümpiaa-
didelt hiljemalt 10. märtsiks. Allpool on toodud välja kõnealuseks kuupäevaks toimetusele saadetud esikolmikukohad. Ent 
kahtlemata olid tublid kõik olümpiaadide kooli- ja piirkonnavoorus osalenud õpilased.

Lääneranna valla õpilaste tulemused  
maakondlikel olümpiaadidel

Lihula Gümnaasium

5.-6. KLASS
 » Mairo Roosmaa, Katrin Aruots, 

Meriel Vahula, Kenneth Lomp – II 
koht võistlusel Nuputa. juhenda-
jad Tiia Lehiste, Triin Pärnpuu

6. KLASS
 » Erek Arpiainen – II koht looduste-

adustes, juhendaja Peeter Hermik

8. KLASS
 » Markus Lille – I koht loodustea-

dustes, juhendajad Peeter Hermik, 
Marje Loide, Riina Serglov

 » Eva-Maria Kastepõld – II–III koht 
geograafias, juhendaja Sirje Viita

9. KLASS
 » Silver Nikkel – I koht ajaloos, 

juhendaja Lili Ring

 » Silver Nikkel – I koht bioloogias, 
juhendaja Marje Loide

 » Silver Nikkel – I koht geograafias, 
juhendaja Sirje Viita

 » Silver Nikkel – I koht keemias, 
juhendaja Riina Serglov

 » Indrek Kivisalu – II koht geograa-
fias, juhendaja Sirje Viita

 » Samuel Kastepõld – II koht  
füüsikas, juhendaja Peeter Hermik

 » Astrid Põhako  – III koht kunsti- 
õpetuses, juhendaja Grete Poopuu

 » Samuel Kastepõld – III koht 
eesti keeles, juhendaja Ave-Piia 
Rohtla

 » Silver Nikkel – III koht  füüsikas, 
juhendaja Peeter Hermik

 » Indrek Kivisalu – III–IV koht 
keemias, juhendaja Riina Serglov

 » Samuel Kastepõld – III–IV koht 
keemias, juhendaja Riina Serglov

 » Samuel Kastepõld – III–IV koht 
matemaatikas, juhendaja Andres 
Arumäe

10. KLASS
 » Tõnis Lepp – I koht matemaatikas, 

juhendajad Elve Sikk, Triin Pärn-
puu

 » Epp Moorlat – III koht matemaa-
tikas, juhendajad Elve Sikk, Triin 
Pärnpuu

11. KLASS
 » Lii Urb – I koht eesti keeles, 

juhendaja Heli Raavel

 » Lii Urb – I koht füüsikas, 
juhendaja Peeter Hermik 

 » Lii Urb – I koht geograafias, 
juhendaja Sirje Viita

 » Lii Urb – I koht keemias, juhendaja  
Riina Serglov

 » Lii Urb – I koht matemaatikas, 
juhendajad Elve Sikk, Andres 
Arumäe

 » Timo Jairus – I koht inglise keeles, 
juhendaja Tiina Gilden

 » Lii Urb – II koht bioloogias, 
juhendaja Marje Loide

 » Timo Jairus – II koht matemaati-
kas, juhendajad Elve Sikk, Andres 
Arumäe

 » Vaike Reinmaa – II koht eesti 
keeles, juhendaja Heli Raavel

12. KLASS
 » Birgit Mikkus – I koht inglise 

keeles, juhendaja Tiina Gilden

 » Katrin Veek – I koht eesti keeles, 
juhendaja Heli Raavel

 » Birgit Mikkus – II koht eesti 
keeles, juhendaja Heli Raavel

 » Hanna Malk – II koht inglise 
keeles, juhendaja Tiina Gilden

 » Katrin Veek – II koht kunstiõpe-
tuses, juhendaja Grete Poopuu

 » Katrin Veek – III koht bioloogias, 
juhendaja Marje Loide

Lõpe Kool

9. KLASS
 » Triinu Pikkmets – I koht eesti 

keeles, juhendaja Ülle Andrea

Metsküla Algkool

4. KLASS
 » Miia Ulm – I koht matemaatikas, 

juhendaja Pille Kaisel

6. KLASS
 » Simo Linno – I koht ajaloos, 

juhendaja Pille Kaisel

 » Simo Linno – I koht bioloogias, 
juhendaja Astrid Nikkel

 » Karl Robin Raud – II koht ajaloos, 
juhendaja Pille Kaisel

 » Simo Linno – II koht matemaati-
kas, juhendaja Pille Kaisel

 » Mirell Rand – III koht ajaloos, 
juhendaja Pille Kaisel

HARIDUS

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
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K õmsi Lasteaed-Algkool on kohalike seas tuntud 
muuhulgas ka iga kahe aasta tagant toimuvate 

muusikalide poolest. 2006. aastal alguse saanud tradit-
sioon jätkub ka tänavu – Kõmsil on taas muusikaliaasta. 

Kooli direktori, Pille Saatmäe sõnul olid proovid enne ülerii- 
gilist eriolukorra väljakuulutamist ning üldhariduskoolide 
ajutist sulgemist täies hoos ja elevust jagus. “Tegime kooli-
rutiinist loovuslaagri ja lõime lapsepõlve elamuste ritta 
uusi värve,” ütles ta. 

Saatmäe sõnul lavastab ta käesoleval aastal Kõmsil muusi-
kal seitsmendat korda. “Sellel aastal maitsen tehtu vilju, 
sest Kõmsi vilistlane, Kätlin Ermel, praegune Virtsu kooli 
õpilane, tegi eelmisel kevadel ettepaneku, õppides toona 
veel meie majas, et tema kirjutab ise järgmiseks aastaks näi-
dendi ja kindlasti tahab ka ise osaleda,” ütles Saatmäe, kelle 

sõnul vaimustus Kätlin väga Peeter Paanist, mis sundis 
neiut just seda raamatut valima. “Näidend sai tore! Vaikne, 
tagasihoidlik tüdruk, kes eelmistes muusikalides näidanud 
sisukust ja head karakteritunnetust, valis Peeter Paanis 
vägagi üllatusliku rolli. Millise täpselt, ei ütle,” jäi Saatmäe 
salapäraseks.

Traditsiooniliselt on maikuus, 12. kuupäeval Kõmsi Rah- 
vamaja laval kõik õpilased ja lasteaia vanem rühm. Tradit- 
sioonidest välja ulatub Saatmäe sõnul käesoleval aastal 
vilistlaste osalemine. “Ega me ainult eneste rõõmuks ka ei 
tegutse. Ikka oleks tore, kui meid vaatama tulete,” kutsus 
Pille Saatmäe kõiki huvilisi muusikali vaatama. “Loodame, 
et haiguspuhangud on selleks ajaks läbi, ent kui miskit 
peaks muutuma, anname sellest interneti vahendusel kind-
lasti teada.”

Kõmsi kooli vilistlane kirjutas muusikali

Spordiuudised
11. veebruar – 10. märts

Kergejõustik
25.–26. veebruaril toimus Valgevenes Minskis U20 
vanuseklassi rahvusvaheline maavõistlus 12 riigi võistkon-
dade osavõtul. Eestit esindas 22-liikmeline koondis, kuhu 
kuulus Lääneranna valla neiu Gertu Küttmann, kes saavu-
tas kuulitõukes pronksi. Gertu Küttmann kindlustas enda 
pääsu koondisesse 15.–16. veebruaril Lasnamäe Kergejõus-
tikuhallis toimunud Eesti U23, U20 ja U18 vanuseklasside 
talvistel meistrivõistlustel, kus tõukas 4 kg kuuli 13.72. Val-
gevenes tõukas ta kuuli pisut vähem, 13.32, ja jäi sellega 10 
sentimeetriga alla teisele ja 1,22 meetriga esikoha omani- 
kule, saavutades üheksa neiu seas tubli III koha. Eesti U23, 
U20 ja U18 vanuseklasside talvistel meistrivõistlustel võis-
tles ka üks Lääneranna valla noormees, samuti Niidupargi 
KJK-s treeniv Kaaro Saatmäe, kes tõukas 6 kg kuuli 11.86 
ning tuli kümnendaks.

Maadlus
15. veebruaril toimusid Tapa Spordikeskuses Eesti meistri- 
võistlused Kreeka-Rooma maadluses. Eerik Pank saavutas 
U18 vanuseklassis –130 kg kaalukategoorias Eesti meistri 
tiitli. 

16. veebruaril osalesid RJK Leola noored maadlustüdrukud 
Kristelin Küket ja Mia-Jessica Mölder Eesti Maadlusliidu 
laste seeriavõistlusel Tapal. Mia-Jessica saavutas –30 kg 
kaalukategoorias 5. koha, Kristelin Küketi tulemuseks jäi 
–35 kg kaalukategoorias 8. koht.

20.–22. veebruarini võistles Eerik Pank Valgevenes, Lida 
linnas toimunud kõrgetasemelisel maadlusturniiril, kus 
saavutas 5. koha.

23. veebruaril osalesid Raskejõustikuklubis Leola treenivad 
Eerik Pank ja Stefan-Lauri Mölder Rakvere spordikeskuses 
toimunud sumomaadluse Eesti meistrivõistlustel. Stefan 
tegi kaasa kahes vanuses: U16 ja U18, mõlemas –60 kg kaa-
lukategoorias. U16 ehk omavanuste seas saavutas Stefan 
I koha ja oma esimese Eesti meistri tiitli. U18 vanuses 
saavutas ta III koha. Eerik Pank võitis kindlalt mõlemad 
Eesti meistritiitlid – U18 +100 kg ja absoluutarvestuses ehk 
piiranguteta kaalukategoorias.

29. veebruaril toimusid Viljandis Eesti meistrivõistlused 
Kreeka-Rooma, vaba- ja naistemaadluses õpilastele. Raske-
jõustikuklubist Leola sõitis Viljandisse võistlema neli 
maadlejat, kokku võistles seekord 198 noort 26 klubist. Ste-
fan-Lauri Mölder saavutas U15 vanuseklassis kaks pronksi: 

–62 kg kaalukategoorias Kreeka-Rooma ja vabamaadluses. 
Alvar Nikkel tuli –75 kg kaalukategoorias Kreeka-Rooma 
maadluses 4. kohale. Ats Kaasik, kes võistles –38 kg kaalu-
kategoorias, tuli Kreeka-Rooma maadluses 10. ja vabamaad-
luses 14. kohale. Atsiga samas kaalukategoorias võistelnud 
Charli Takk tuli Kreeka-Rooma maadluses 12. ja vabamaad-
luses 11. kohale.

Male
25. veebruaril toimusid Paikuse Põhikoolis Pärnumaa 
koolinoorte meistrivõistlused kiirmales. Turniiril osales 
18 neidu ja 36 noormeest. Lääneranna vallast võistles 
seitse noormaletajat: kuus Lõpe kooli õpilast ja üks Tal-
linna Reaalkoolis õppiv neiu. U10 neidude vanuserüh-
mas saavutas Hanna-Loore Ratut II koha. Tema kooliõde, 
Lilli Pikkmets, tuli samas vanuserühmas 6. kohale. Sama 
vanuserühma poiste arvestuses võitis Harri Pikkmets Pär-
numaa meistritiitli, tema koolivend Alex Gontšarenko tuli 
11. kohale. U14 neidude vanuserühmas tuli Anette Kalde 
6., sama vanade noormeeste seas Kristjan Gontšarenko 7. 
kohale. U18 noorte vanuserühmas tuli Pärnumaa meistriks 
Lõpe Kooli vilistlane, praegu Tallinna Reaalkoolis õppiv 
Tuuli Pikkmets.

Rammumehe võistlus
12. veebruaril korraldas Eesti Kutsekoolispordi Liit Tartu 
Kutsehariduskeskuses rammumehe ja -naise võistluse, 
millest võttis osa 12 meest ja 2 naist. Lääneranna vallast 
olid võistlemas kaks noormeest, Pärnumaa Kutseharidus- 
keskuses õppivad Remil Paroll ja Reno Remec Kilp.  
Võistlusaladeks oli lamades surumine, jõutõmme, raskuste 
hoidmine ja kandmine ning aja peale rippumine. Tulemuste 
eest jagati punkte, mis hiljem liideti ja mille tulemusel  
moodustus pingerida. Reno Remec Kilp saavutas –90 kg 
kaalukategoorias II koha, tema koolivend Remil Paroll tuli 
+90 kg kaalukategoorias III kohale.

Ujumine
1. märtsil tähistati Haapsalu Veekeskuse 17. sünnipäeva 
Läänemaa meistrivõistlustega, millest võttis osa 69 noort 
ja 15 täiskasvanut. Lääneranna vallast käisid võistlemas 
Mihkel Kalmaru ja Aare Lauren. Mõlemad võistlesid 1974. 
aastal sündinud ja vanemate meeste arvestuses. Mihkel 
Kalmaru võitis nii 50 m vabalt kui ka 100 m kompleks- 
ujumises kulla. Aare Lauren saavutas samadel võistlus- 
aladel III koha.

SPORT
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REAKUULUTUSED

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

Müüa lutserni rullsilo. Ühe rulli hind 15 €.  
Transport kokkuleppel. Tel 5341 2031 

Puurkaevud, veesüsteemid, biopuhastid, septikud, mahutid. 
Puurkaevumeistrid OÜ kontakt: info@puurkaevumeistrid.ee,  
502 1279, 526 9604

Pakun võsalõikuse ja raietööde teenust 5669 3242.

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

Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, 
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanal oonitorustiku rajamine, reoveemahutite, isatsi
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite 
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee                        puurvesi      

www.puurvesi.ee 

NÜÜD AVATUD
UUTMOODI KAUPLUS, ASTU LÄBI!

IGAL REEDEL MÜÜGIL KODULEIB.

+372 5807 0048 • MIMOOSIKAUBATASKU@GMAIL.COM
WWW.MIMOOSIKAUBATASKU.EE • TALLINNA MNT 70, HAAPSALU

MÜÜGIBOKSIDE RENT • PÕNEVAD KINGIIDEED
KIRBUKAS • KÄSITÖÖ • TEKSTIILIPESURI RENT

E–R 9–18, L–P 10–15

Katusetööd
Lame- ja viilkatuste ehitus, remonttööd ja 

ehituslikud plekitööd

+372 554 8699  
edissonehitus@gmail.com

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee Kontakt: 5553 8855

patsneroy@gmail.com

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.

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

PUKSIIRIABI
Avariiliste ja remonti vajavate sõidukite vedu 
Autoromude ja muu tehnika vedu vanarauda

AUTOABI
Uste avamine   I   Käivitamine   I   Rehviabi

+ 372 505 3741 
Abi saabub Lihulast!

Kui:
 ◦ oskad teha süüa
 ◦ oled aus
 ◦ hoiad puhtust
 ◦ tahad teha tööd
 ◦ oled õpihimuline
 ◦ sulle meeldib huumor
 ◦ oled sõbralik

Siis pakume sulle:
 ◦ väljaõpet kohapeal
 ◦ toredaid ja rõõmsameelseid 

töökaaslasi
 ◦ kaasaegset töökeskkonda
 ◦ võimalust õppida ja areneda
 ◦ konkurentsivõimelist palka
 ◦ täistööajaga tööd
 ◦ merevaatega töökohta

TULE TÖÖLE! 
Virtsu Sadamakohvikusse

Täpsem info tel. 
510 2909


