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Lääneranna valla haridusvõrgu arengukava 
ootab aktiivset kaasamõtlemist

Vallavara müük
LK 4

Lihula esmatasandi tervise- 
keskus sai nurgakivi

LK 8

Mikk Pikkmets 
Lääneranna  vallavanem

V olikogu juuni istungile on plaa- 
nitud ühe punktina Lääneranna 

haridusvõrgu arengukava esimene 
lugemine ehk avalikustamisele 
suunamine. Ettepanek on korraldada 
eelnõu avalik väljapanek ja küsitlus 
perioodil 15. juuni – 31. juuli. Muuda-
tusettepanekute esitamise tähtajaks 
on planeeritud samuti 31. juuli. See-
järel on kavas esitatud muudatuste 
ja küsitlustulemuste kokkuvõtete 
koostamine, misjärel korraldatakse 
avalik arutelu, mis on planeeritud 26. 
augustile. Kõik eeltoodud kuupäevad 
on vallavalitsuse poolt välja pakutud, 
kuid lõplikult otsustab need volikogu 
loodetavasti 11. juunil toimuval istun-
gil.

Küsitlus on planeeritud läbi viia 
Lääneranna valla koolides ja laste-

aedades käivate laste lastevanemate 
hulgas. Küsitluse eesmärk on saada 
teada lastevanemate arvamust ja 
võimalikku käitumist, kui nende lapse 
kooliga seoses viiakse ellu mingeid 
muudatusi. Näiteks kui suletakse mõni 
kooliaste või haridusasutus tervikuna.

Avalik arutelu on planeeritud augusti 
viimasele nädalale. Avalikule arutelule 
on oodatud kõik, kuid kindlasti koolide 
hoolekogude ja vallavolikogu liikmed, 
samuti teised asjast huvitatud.

Seetõttu tuleb vaadata tulevikku ning 
kujundada ja otsustada suunad, kuhu 
soovime liikuda ning mida arendada. 

On esitatud küsimus, miks on arengu-
kavaga justkui kiire. Vastus: sellega 
ei ole kiire, vaid kogu haridusvõrgu 
tuleviku arutelu on olnud päevakor-
ras juba kaks aastat. Suhteliselt kohe 
peale ühinemist sai selgeks, et ole-
masolevat haridusvõrku ei ole me 
võimelised väga pikalt üleval pidama, 
kuna lapsi jääb iga aastaga vähemaks. 
Seetõttu tuleb vaadata tulevikku ning 
kujundada ja otsustada suunad, kuhu 
soovime liikuda ning mida arendada. 
Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus 

aruteludest ja analüüsidest on kokku 
kirjutatud arengukava eelnõu ning on 
aeg asuda seda vastu võtma. Veel kord, 
2021. aasta oktoobrini kehtib ühine- 
misleping, mis ütleb, et olemasolev 
koolivõrk säilitatakse. See tähendab, 
et muudatused on planeeritud alates 
2022. aasta septembrist. Jah, kui voli- 
kogu liikmetest ¾ on ühel meelel, on 
võimalik muudatusi teha ka varem.

Arengukava eesmärk on luua eeldused 
kvaliteetse hariduse pakkumiseks meie 
lastele. Nende eelduste elluviimiseks 
on kitsaskohtade lahendamine ehk 
tänapäevase õpikeskkonna loomine 
ning kvalifitseeritud õpetajate, tugi- 
spetsialistide ja ülejäänud personali 
motiveerimine ning kõigi tööks vajalike 
vahenditega varustamine.

Soovin julgustada kõiki lähiajal kut- 
se saavaid lapsevanemaid kindlas-
ti küsitluses osalema. Usun, et kõigi 
lapsevanemate jaoks on oluline, et 
nende lapsed saaksid parima hari-
duse, mistõttu palun teil kaasa mõel-
da ja oma arvamust avaldada.

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

Jätkuvalt palume Lääneranna Vallavalitsusest ning Hanila, Koonga ja Varbla teenin-
duskeskusest 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 registreeruda vastava ametnikuga kontakteer-
udes või ülal toodud üdtelefonile helistades.

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

Lääneranna vald otsib  
kauneid kodusid

LK 6

Lääneranna noored said enda 
noorteportaali

LK 10
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. aprill – 10. mai 2020 toimus neli Lääne- 
ranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, 

nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine 
ja maksmine, sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse 
mittemääramine, hoolekandeasutuses hooldamise 
määramine, eluruumi kohandamise kulude hüvitamine, 
maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, 
ehituslubade väljastamine, projekteerimistingimuste 
määramine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, kor-
raldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine, 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taot-
luste rahuldamata jätmine, jäätmete ühise kogumis-
mahuti kasutamise taotluse rahuldamine, hajaasustuse 
programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine, 
otsustati järgmist:

 » Tunnistati oksjonikeskkonnas www.osta.ee korraldatud 
kirjalik enampakkumine ½ hoonestatud kinnistu Hend- 
riku, Rannu küla (katastrinumber 86302:002:0360) pak-
kumiste puudumise tõttu nurjunuks. Otsustati võõran-
dada antud kinnistu kinnisvaraportaali vahendusel. 
Vara müügi alghind 2000 eurot.

 » Kinnitati hoonestatud kinnistu Haagi, Allika küla 
(katastritunnus 43001:001:0281) võõrandamiseks oks-
joniportaalis osta.ee korraldatud enampakkumine 
edukaks. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-
müügileping ühe kuu jooksul.

 » Tunnistati oksjonikeskkonnas www.osta.ee võõran-
damiseks korraldatud kirjalik enampakkumine  korteri- 
omandile Tööstuse tn 2–17, Lihula (katastrinumber 
41201:001:0016) pakkumiste puudumise tõttu nurju-
nuks. Korteriomand otsustati võõrandada avaliku kir-
jaliku enampakkumise käigus internetioksjonite kesk-
konnas www.osta.ee. Vara müügi alghind 3100 eurot, 
tagatisraha suurus 155 eurot. Kuna müügiks korralda-
tud enampakkumistel pakkumisi ei tehtud, otsustati 
korteriomand võõrandada otsustuskorras. Otsustuskor-
ras võõrandamine korraldatakse kinnisvaraportaali 
vahendusel. Võõrandamisest teavitatakse Lääneranna 
valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind 2500 eurot, 
minimaalne müügihind 2170 eurot.

 » Tunnistati internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
võõrandamiseks korraldatud kirjalik enampakkumine 
korteriomandi Ristiku tn 1–22, Lihula (katastrinumber 
41201:004:0021) pakkumiste puudumise tõttu nurju-
nuks. Korteriomand otsustati võõrandada avaliku kir-
jaliku enampakkumise käigus samas keskkonnas. Vara 
müügi alghind 3500 eurot, tagatisraha suurus 175 eurot. 
Kuna müügiks korraldatud enampakkumistel pak-
kumisi ei tehtud, otsustati korteriomand võõrandada 
otsustuskorras. Otsustuskorras võõrandamine korral-
datakse läbi kinnisvaraportaali. Võõrandamisest teavi-
tatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi 
alghind 3000 eurot, minimaalne müügihind 2450 eurot.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

14. mail 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu kolme-
kümne esimene istung, kus osales 19 ning puudus 2 val-
lavolikogu liiget. Päevakorras oli 15 punkti. Vastu võeti 7 
määrust ja  7 otsust.

 » Kehtestati Lihula Gümnaasiumi, Metsküla Algkooli, 
Varbla Kooli, Virtsu Kooli, Koonga Kooli ja Lõpe Kooli 
põhimäärused.

 » Muudeti seoses eriolukorraga Lääneranna Vallavoli- 
kogu 18.01.2018 määrust nr 9 „Lääneranna valla koo-
lieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava 
osa määr ja tasumise kord”, millega vabastati vanemad 
Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude 
vanemate poolt kaetava osa maksmise kohustusest 
alates 1. aprillist 2020 kuni 31. maini 2020.

 » Otsustati nimetada Lääneranna Muuseumide nõukoja 
Lääneranna Vallavolikogu esindajaks Kaja Lotman.

 » Kiideti heaks Lääneranna valla ja mittetulundusühingu 
Pärnumaa Ühistranspordikeskus vahel sõlmitava hal-
duslepingu projekt sotsiaaltranspordi korraldamiseks.

 » Otsustati omandada kinnisvara aadressil Tallinna mnt 
63a (endine meierei), Lihula, Lääneranna vald, Pärnu 
maakond Beisval OÜ-lt hinnaga 5000 (viis tuhat) eurot.

 » Otsustati võõrandada otsustuskorras asustatud 
eluruumina korteriomand kehtivat üürilepingut oma-
vale isikule asukohaga Vana tee 4–3, Kirbla, Lääne- 
ranna vald hinnaga 250 eurot. 

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras alljärgne-
vad korteriomandid:

 ◦ kahetoaline korter Vana tee 4–4, Kirbla alghinnaga 
250 eurot;

 ◦ kolmetoaline korter Vana tee 4–5, Kirbla alghinnaga 
300 eurot; 

 ◦ ühetoaline korter Vana tee 4–8, Kirbla alghinnaga 
200 eurot;

 ◦ kahetoaline korter Vana tee 4–12, Kirbla alghinnaga 
250 eurot;

 ◦ neljatoaline korter Luha tee 1–14, Kirbla alghinnaga 
1500 eurot. 

 » Otsustati anda Virtsu alevikus asuv Risti–Virtsu–Kui-
vastu–Kuressaare põhimaantee T-10 km 65,0–67,4 val-
gustusrajatis tasuta Maanteeameti omandusse.

 » Otsustati algatada Lääneranna vallas elektrienergia 
tootmiseks rajatavatele tuuleparkidele sobivate aren-
dusalade leidmiseks, tuulepargi ja selle toimimiseks 
vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse 
eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine. Algatamisel teadaolev planeerin-
guala on kogu Lääneranna valla territoorium suurusega 
1362,67 km².

 » Otsustati kinnitada revisjonikomisjoni 2020. aasta 
tööplaan.

 » Toimus arutelu elektrooniliste koosolekute korral-
damise läbiviimise võimalustest.

 » Vallavanem andis informatsiooni lastele toidupakkide 
jagamisest, kulude vähendamise kohtadest seoses val-
laeelarve tulubaasi langusega ning toimus diskussioon 
haridusvõrgu arengukava edasisest menetlemisest.

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub 
11. juunil Koonga Kooli saalis. 

VALITSUS

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja
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 » Tunnistati oksjonikeskkonnas www.osta.ee võõran-
damiseks korraldatud kirjalik enampakkumine hoo-
nestatud kinnistu Virvesauna, Rauksi küla (katastri-
number 43001:001:0395) pakkumiste puudumise tõttu 
nurjunuks. Hoonestatud kinnistu võõrandatakse ava-
liku kirjaliku enampakkumise käigus internetioks- 
jonite keskkonnas www.osta.ee. Vara müügi alghind 
2100 eurot, tagatisraha suurus 105 eurot. Lääneranna 
Vallavalitsuse 07.05.2020 korraldusega nr 294 tun-
nistati antud kinnistu võõrandamiseks korraldatud 
enampakkumine edukaks. Enampakkumise võitjaga 
sõlmitakse ostu-müügi leping ühe kuu jooksul.

 » Kinnitati Otsa kinnistul (katastrinumber 
41101:002:0341) raieõiguse võõrandamiseks oksjoni-
portaalis www.timber.ee korraldatud enampakkumise 
edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkunud Kolme- 
star OÜ pakkumusega 13 200 eurot.

 » Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse, milles soovitakse sundvalduse seadmist järg-
mistele Lääneranna vallale kuuluvatele maaüksustele: 
Sisaliku (kinnistu nr 13729050), Spordiplatsi (kinnistu 
nr 4563106), Mänguplatsi (kinnistu nr 9792950), Staa-
dioni (kinnistu nr 5712150), Jäätmepunkti (kinnistu nr 
5714650), Vana-Matsi tee (kinnistu nr 2593150), Koo-
limaja (kinnistusraamatusse kandmata), Rannaküla 
tee (kinnistusraamatusse ja maaregistrisse kandmata 
maaüksus, mis on antud munitsipaalomandisse) ja Pargi 
tee (kinnistusraamatusse ja maaregistrisse kandmata 
maaüksus). Sundvalduse seadmise eesmärk on kehtes- 
tada maaüksustel talumiskohustus avalikes huvides 
elektrimaakaabelliini ehitamiseks ja kasutamiseks 
elektrimaakaabelliini kaitsevööndis. Lääneranna Val-
lavalitsus nõustus sundvalduse seadmisega Elektrilevi 
OÜ kasuks taotluses märgitud Lääneranna vallas asu-
vatele maaüksustele.

 » Hanila Vallavolikogu 25.04.2013 määrusega nr 64 kin-
nitati kohalike teede nimekiri. Nimekirjas märgitud 
Virtsu alevikus asuv Majaka tänav (teeregistri numb- 
riga 1950061) asub osaliselt eraomandis olevatel kinnis- 
asjadel: Majaka 30, Vallimäe ja Majaka 32. Lääneranna 
vald soovib  jätkata Majaka tänava eraomandis oleva 
osa kasutamist avaliku teena. Otsustati alustada Lääne- 
ranna vallale isikliku kasutusõiguse omandamisega 
Virtsu alevikus asuvatel kinnisasjadel: Majaka 30 (maa-
ala suurus 1030 m²), Vallimäe (maa-ala suurus 260 m²) 
ja Majaka 32 (maa-ala suurus 80 m²). Isikliku kasu-
tusõigusega koormatud maa-ala kasutatakse avaliku 
teena ning sellel tee-ehitustööde, -hoolduse ja liikluse 
korraldamiseks, isiklik kasutusõigus on tähtajatu, isik-
liku kasutusõiguse seadmisega kaasnevad kulud tasub 
Lääneranna Vallavalitsus.

 » Elektrilevi OÜ esitas taotluse sundvalduse seadmiseks 
Ura külas asuvale Tammiku kinnisasjale (kinnistu regist- 
riosa nr 3510006). Sundvalduse seadmise eesmärk on 
Tammiku kinnisasjal talumiskohustuse kehtestamine 
avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu ja rajatise elektri- 
maakaabelliini ehitamiseks ja kasutamiseks. Lääne- 
ranna Vallavalitsus on seisukohal, et elektrimaakaabel-
liin ei takista oluliselt kinnisasja senist kasutamist ning 
nõustus sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks 
Lääneranna vallas Ura külas asuvale Tammiku kinnis-
tule. 

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 23.04.2020 
määrus nr 4 „Lääneranna Vallavalitsuse raamatupida- 
misregistri põhimäärus”.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2020 hankeplaani 
alusel avatud hankemenetlusega riigihanke viitenumb- 
riga 221543 „Lääneranna valla kruuskattega teede 
remont”.  Hange oli jaotatud 14 osaks. Tähtajaks esitas 

e-riigihangete keskkonnas viis pakkujat kokku 51 pak-
kumust.  Kõik  pakkumused tunnistati hanke alus- 
tingimustele vastavaks. Pakkumuste hindamise kri-
teeriumiks oli madalam hind. Tunnistati hanke edu-
kaks pakkumuseks osades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 14 hanke 
alusdokumentides määratud pakkumuse hindamise 
kriteeriumide alusel Valicecar OÜ (reg. nr 11102086) 
pakkumused maksumusega kokku 197 001,70 €. Tun-
nistati hanke edukaks pakkumuseks osades 6, 10, 11, 
12 ja 13 hanke alusdokumentides määratud pakku-
muse hindamise kriteeriumide alusel Lääne Teed OÜ 
pakkumused kogumaksumusega kokku 119 539,30 €. 
Anti nõustumus edukate pakkujatega hankelepingute 
sõlmimiseks peale 10-päevase ooteaja möödumist.

 » Lähtudes Terviseameti soovitustest jätkatakse alates 
01.05.2020 kuni 17.05.2020 koroonaviiruse epideemilise 
leviku tõkestamiseks kõigis Lääneranna Vallavalit-
suse hallatavates haridusasutustes õppetööd kaug- ja 
koduõppevormis. Lihula Lasteaed ja Lääneranna valla 
koolide ruumides tegutsevad lasteaiarühmad jäävad 
avatuks. Raamatukogud töötavad alates 04.05.2020 
kuni 17.05.2020 piiratud ulatuses. Lugemissaalid on 
suletud ning raamatukogude uksed on lukus, kuid luba-
tud on raamatute kontaktivaba laenutamine. Ajutiselt 
suletuks jäävad ka kuni 17.05.2020 Lääneranna Val-
lavalitsuse hallatavad kultuuri- ja spordiasutused,  ja 
Lääneranna Noortekeskus.

 » Alates 11. maist 2020 on avatud Lääneranna Muuseu-
mid külastajatele, kui järgitakse Vabariigi Valitsuse 
5. mai 2020 korralduses nr 143 toodud reeglistikku. 
Samuti on avatud mängu- ja spordiväljakud Lääne- 
ranna vallas. Spordi- ja liikumisüritused, sh Lääneranna 
Vallavalitsuse poolt korraldatavad spordihuviringid on 
lubatud alates 18. maist 2020, kui need toimuvad õues ja 
neil ei osale korraga rohkem kui 10 inimest. Seejuures 
tuleb kinni pidada Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a 
korralduses nr 133 toodud reeglistikust. Muud spordi- ja 
liikumisüritused, sealhulgas võistlused on keelatud. 

 » Otsustati koolieelsete lasteasustuste kulude vanemate 
kaetavat osa perioodil 01.–30.05.2020  lastevanematele 
mitte arvestada.

 » Mereäärse külas asuv Mereäärse tee läbib ühte Lääne- 
ranna valla omandis olevat kinnistut ja 19 eraomandis 
olevat kinnistut. Lääneranna valla omandis oleval kin-
nistul asuv osa Mereäärse teest on avalikult kasutatav 
kohalik tee. Viis kinnistuomanikku, kelle kinnistuid 
läbib Mereäärse tee, esitasid Lääneranna Vallavalit-
susele avaldused, milles nad soovivad anda kinnistuid 
läbiva Mereäärse tee Lääneranna vallale avalikuks 
kasutamiseks. Lääneranna Vallavalitsus on seisukohal, 
et kinnistutele, mida läbib Mereäärse tee, on üldistes 
huvides sundvalduse seadmine ja Mereäärse tee avali-
kuks kasutamiseks määramine vajalik hoonestatud kin-
nistute elanikele oma kodudesse pääsemiseks, elanikele 
suunatud avalikele teenustele, nagu korraldatud olme-
jäätmete vedu, universaalne postiteenus, arstiabi jms, 
ja Liivi lahe kallasrajale ligipääsu võimaldamiseks ning 
teehooldustööde ja liikluse korraldamiseks. Mereäärse 
tee on ainus võimalik juurdepääsutee avalikult kasuta- 
tavale Kaasiku teele, teeregistri nr 8630079. Kaasiku tee 
asub Lääneranna vallale kuuluval kinnistul nr 3271950. 
Otsustati algatada avalikes huvides sundvalduse sead-
mise menetlus kinnistutel, mida läbib Mereäärse tee: 
Siimu, Võrguaia, Sadama, Kadastiku, Kadariku puhke-
baas, Kadariku, Kiviaia, Teeveere, Kasela, Kasemäe, Tis-
leri, Mäelt, Matto, Männisalu, Uuemäe, Värava, Män-
niku ja Kivise-Mato. Sundvalduse seadmise menetluse 
algatamise teade toimetatakse kinnistuomanikele. 

 » Lääneranna valla omandis on pärandvarana Lääne 
prefektuuris hoiul surnud isikutele kuulunud relvad: 
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Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!

Kevadel lahkunud 

(11.04.2020 – 10.05.2020) 

Viktor Kahro  15. VIII 1950 – 13. IV 2020 
Kaarli Äkke  20. IX 1940 – 19. IV 2020 
Elle Saatmäe  03. IX 1945 – 21. IV 2020 
Marta Soosalu  01. IX 1929 – 22. IV 2020 
Aimar Neemsalu  10. X 1961 – 26. IV 2020 
Alar Kester  22. I 1953 – 26. IV 2020 
Valdur Pihk  04. I 1956 – 27. IV 2020 
Tiiu Kutser  19. VI 1943 – 01. V 2020 
Uno Tamsalu  24. X 1949 – 04. V 2020 
Aino Porgand  20. IX 1935 – 08. V 2020 
 

Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv registris 5255
 ◦ 2689 mehed
 ◦ 2566 naised

Sündide arv 13 
Surmade arv 39 

Saabus elanikke 50 
Lahkus elanikke 50

Elanikkonna statistika 

(10. mai seisuga)

sileraudne püss IŽ nr C12355 ja sileraudne püss BM-16 nr 
29559, sileraudne püss IŽ-27-E nr Л 19194 ja sileraudne 
püss Toz nr A09479. Antud relvad ei ole valitsemiseks 
vajalikud. 29.04.2020 otsustas Lääneranna Vallavalit-
sus võõrandada antud relvad komisjonimüügi korras 
Artemis Trading OÜ kaudu. 07. mail 2020 muudeti kor-
raldust ja otsustati võõrandada relvad elektroonilise 
enampakkumise korras alghinnaga à 30 eurot. 

 » Moodustati Lääneranna Spordikooli direktori vaba 
ametikoha täitmiseks konkursikomisjon järgmises 
koosseisus: komisjoni esimees Mikk Pikkmets, komis-
joni sekretär Annika Urbel ning liikmed Arno Peksar, 
Siret Kesküla, Andres Annast.

 » Lubati Lihula Tarbijate Ühistul tegutseda erandjuhul 
tänavakaubanduse korraldajana aadressil Pärnu maa-
kond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 12. 
Kaubanduse korraldaja väljastab kauplejatele müügi- 
piletid vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele 
ja tagab kauplemispiirkonnas kauabandustegevuse sea-
duse nõuete täitmise.

 » Kuulutati välja Lääneranna valla heakorrakonkurss 
2020. aastal järgmistes gruppides: eramud tiheasus-
tuses, maakodud, kortermajad, sotsiaal-, äri- ja tootmis-
objektid. Heakorrakonkursile kandidaatide esitamise 
tähtaeg on 15. juuni 2020. 

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Valla-
valitsuse tänukiri Mihkel Kalmarule seoses juubeliga ja 
kauaaegse töötamise eest Lääneranna vallas.

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Mare Paarasmaale seoses juubeliga 
ja kauaaegse töötamise eest Koonga Kooli ja Lõpe Kooli 
direktorina.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati 14 eel-
nõud.

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

TEATED

L ääneranna Vallavalitsusel tuleb müüki avalikul 
elektroonilisel enampakkumisel internetioksjonite 

keskkonnas osta.ee alljärgnev vallavara:

 » Kahetoaline korter Vana tee 4–4, Kirbla alghinnaga 
250 eurot. Korter asub elamus ehitusregistri koodiga 
105005682, mis paikneb katastriüksusel 41103:001:0263. 
Kinnistusraamatu registriosa nr 12544450 moodustab 
438/5212 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 43,3 m². Korter on lokaalse ahjuküttega.

 » Kolmetoaline korter Vana tee 4–5, Kirbla alghinnaga 
300 eurot. Korter asub elamus ehitusregistri koodiga 
105005682, mis paikneb katastriüksusel 41103:001:0263. 
Kinnistusraamatu registriosa nr 12544550 moodustab 
534/5212 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 53,4 m². Korter on lokaalse ahjuküttega.

 » Ühetoaline korter Vana tee 4–8, Kirbla alghinnaga 
200 eurot. Korter asub elamus ehitusregistri koodiga 
105005682, mis paikneb katastriüksusel 41103:001:0263. 
Kinnistusraamatu registriosa nr 12544850 moodustab 
319/5212 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 31,9 m². Korter on lokaalse ahjuküttega.

 » Kahetoaline korter Vana tee 4–12, Kirbla alghin-
naga 250 eurot. Korter asub elamus ehitusregis-
tri koodiga 105005682, mis paikneb katastriüksu-
sel 41103:001:0263. Kinnistusraamatu registriosa nr 
12545250 moodustab 442/5212 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 44,2 m². Korter on 
lokaalse ahjuküttega.

 » Neljatoaline korter Luha tee 1–14, Kirbla alghin-
naga 1500 eurot. Korter asub elamus ehitusregis-
tri koodiga 105005673, mis paikneb katastriüksu-
sel 41103:001:0076. Kinnistusraamatu registriosa nr 
1645032 moodustab 717/10248 mõttelist osa kinnisas-
jast, mille eluruumi reaalosa pind on 71,7 m². Korter on 
lokaalse keskküttega.

Küsimuste korral palume ühendust võtta Lääneranna val-
la varahalduri Aare Laureniga e-posti teel aare.lauren@
laaneranna.ee või telefonil 5699 0048.

Vallavara müük
Aare Lauren 
Varahaldur
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L ääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197 
algatati Lääneranna valla maa-alal (pindala 1362,67 

km²) kohaliku omavalitsuse eriplaneering  ning keskkon-
namõju strateegiline hindamine. Taotluse eriplaneeringu 
algatamiseks esitas Laanenurga Tuuliku OÜ.

Planeeringu eesmärk on leida Lääneranna vallas sobivai-
mad kohad elektrituulikute parkide (tuuleparkide) püstita-
miseks, valida asukoht tuulepargi rajamiseks ning määrata 
kindlaks detailne lahendus tuulepargi püstitamiseks ning 
selle toimimiseks vajaliku taristu ehitamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse § 95 lõikele 1 tuleb koha-
liku omavalitsuse eriplaneering koostada olulise ruumilise 
mõjuga ehitise püstitamiseks, kui nimetatud ehitise asu-
koht ei ole määratud üldplaneeringuga.

Eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 18.05.2020 
Lääneranna valla veebilehel www.laanerannavald.ee 
ja Lääneranna Vallavalitsuses (Lihula, Jaama tn 1) ning 
Kõmsi, Koonga ja Varbla teeninduskeskuses.

Eriplaneeringu koostamise teade
Kaire Koitne 
Planeeringu- ja arendusspetsialist

A lates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute 
Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigal-
damiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes 
elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti 
pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga 
reoveekogumisalade elanikele. 

Kes saab toetust taotleda?
 » Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri 

kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 
tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab 
kontrollida KIKi kodulehel olevast otsingumootorist. 

 » Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoones-
tusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või 
kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale 
kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaas- 
omanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust antakse?
Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi 
ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks 
või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reovee- 
kogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümber- 
ehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab 
toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisat-
sioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul 
ei rajata. 

Milleks toetust ei anta?
 » Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõl-

mede rajamiseks.

 » Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöö-
dega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.

 » Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks. 

 » Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- 
ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumis-
mahuti rajamiseks.

Kui suur on toetus?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest 
maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toe-
tuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.

Kui kaua saab toetust?
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde täht- 
aeg ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige 
hilisem aeg taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks 
(eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud) jaanuar 
2023. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks 
on eelnevate rahastusotsusega kaetud u 8 miljonit eurot.

Kuidas taotleda?
Taotleda on võimalik: 

 » e-toetuse keskkonnas

 » KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on 
võimalik saata KIKi e-posti (info@kik.ee) või posti teel 
(Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn)

 » alates juunist võib taotlust täita KIKi Tallinna kontoris, 
kuid palume sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 
6 274 171.

Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada 
vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad 
liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitu-
misvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.

Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taot-
lusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kin-
nitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse 
puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.

Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse voli-
tuse abil. 

Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul 
pärast positiivse otsuse saamist.

Kust leiab lisainfot?
Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsi-
mused leiab KIKi kodulehelt aadressil kik.ee/et/toetatav-te-
gevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine 

Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer 
(kadri.haamer@kik.ee, 627 4183).

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahen-
ditest ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium. 

Taotle toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu  
rajamiseks nüüd!
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Lääneranna vald otsib kauneid kodusidLääneranna vald otsib kauneid kodusid

LL ääneranna Vallavalitsus kuu-ääneranna Vallavalitsus kuu-
lutas välja heakorrakonkursi, lutas välja heakorrakonkursi, 

mille eesmärk on innustada oma- mille eesmärk on innustada oma- 
nikke korrastama oma kinnistuid, nikke korrastama oma kinnistuid, 
et aidata seeläbi kaasa Lääneranna et aidata seeläbi kaasa Lääneranna 
valla meeldivamaks elukohaks muut-valla meeldivamaks elukohaks muut-
misele.misele.

Lääneranna vallas on kindlasti väga Lääneranna vallas on kindlasti väga 
palju hooneid ja kinnistuid, mis palju hooneid ja kinnistuid, mis 
vääriksid äramärkimist ja tunnusta-vääriksid äramärkimist ja tunnusta-
mist ning seetõttu kutsume üles nii mist ning seetõttu kutsume üles nii 
valla elanikke kui ka kinnistu oma- valla elanikke kui ka kinnistu oma- 
nikke endid esitama konkursile kan-nikke endid esitama konkursile kan-
didaate hiljemalt 15. juuniks 2020 didaate hiljemalt 15. juuniks 2020 
Lääneranna Vallavalitsusse elekt- Lääneranna Vallavalitsusse elekt- 
rooniliselt e-posti aadressile  rooniliselt e-posti aadressile  

vallavalitsus@laaneranna.eevallavalitsus@laaneranna.ee või kir- või kir-
jalikult aadressile Jaama tn 1, Lihula jalikult aadressile Jaama tn 1, Lihula 
90302. Vabas vormis avaldus peab 90302. Vabas vormis avaldus peab 
sisaldama kinnistu nime ja aadressi, sisaldama kinnistu nime ja aadressi, 
omaniku nime ja kontaktandmeid.omaniku nime ja kontaktandmeid.

Konkurss toimub neljas kate-Konkurss toimub neljas kate-
goorias:goorias:

  »» Eramud tiheasustusesEramud tiheasustuses

  »» MaakodudMaakodud

  »» KortermajadKortermajad

  »» Sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektidSotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid

Hindamisel arvestatakse kinnistu Hindamisel arvestatakse kinnistu 
üldist heakorda, haljastust, väikevor-üldist heakorda, haljastust, väikevor-

mide sobivust ümbritsevasse kesk-mide sobivust ümbritsevasse kesk-
konda ning terviklikku ruumimõju. konda ning terviklikku ruumimõju. 
Hinnatakse stiilsust, originaalsust, Hinnatakse stiilsust, originaalsust, 
leidlikkust ning koha omapärast tule-leidlikkust ning koha omapärast tule-
nevate võimaluste kasutamise oskust.nevate võimaluste kasutamise oskust.

Konkursi hindamiskomisjon tutvub Konkursi hindamiskomisjon tutvub 
kinnistutega juulis-augustis ning kinnistutega juulis-augustis ning 
teeb seejärel otsuse. Tulemused aval-teeb seejärel otsuse. Tulemused aval-
datakse Lääneranna Teatajas ning datakse Lääneranna Teatajas ning 
valla veebilehel valla veebilehel www.laaneranna-www.laaneranna-
vald.evald.ee.e.

Käesoleva aasta võitjad esitatakse Käesoleva aasta võitjad esitatakse 
tuleval aastal Pärnu maakonna kau-tuleval aastal Pärnu maakonna kau-
nite kodude konkursile.nite kodude konkursile.

L emmiklooma pidamine pakub 
inimestele palju rõõmu. Lem-

mikloom on hea seltsiline, kuid mis 
peamine – lemmikloom on pereliige! 
Looma võtmisega perre kaasnevad 
aga ka mitmed kohustused, millest 
tulenevalt tuleb enne lemmiklooma 
võtmist hoolega järele mõelda, kas 
ollakse ikka valmis tema eest vas-
tutama ning kas kõik pereliikmed on 
nõus temaga koos elama. 

Meelespea loomaomanikule 

Lemmikul peab olema iga 
päev toitu ja värsket vett
Lemmikloomad vajavad toitu ja 
värsket vett täpselt samuti nagu 
inimene. Ta on küll näiliselt 
vähenõudlikum, kuid tema organism 
vajab sarnaselt inimesega täisväärtus-
likku toitu: õigetes kogustes vitamiine 
ja mineraale ning keha turgutamiseks 
värsket vett.

Lemmikloomi tuleb vaktsi- 
neerida ning teha ussikuur
Sõltumata sellest, kas sinu lemmik on 
tubane või mitte, tuleb lemmikut siiski 
vaktsineerida ja vähemalt paar korda 
aastas teha ussikuuri. Tubane lemmik-
loom võib haigestuda nii inimese käte, 
riiete kui ka jalanõudega tuppa toodud 
haigustekitajate tõttu.

Lemmikloomad tuleb sterili-
seerida või kastreerida
Suhtu vastutustunde ja tähelepanuga 
emaste koerte ja kasside jooksuaega 

ning tee kõik endast olenev, et ei sün-
niks soovimatuid ja kahtlase väär-
tusega pesakondi. Ka siis, kui oled isase 
lemmiklooma omanik. Mõtle kasvõi 
sellele, kas ja kuidas sulle meeldiks, 
kui sinu emase lemmiklooma juurde 
isaste hordid tormavad. Lemmiklooma 
steriliseerimise või kastreerimi- 
se eeliseks on ka see, et sinu lemmik 
muutub rahulikumaks ning lemmikul 
väheneb soov hulkuma minna.

Lase oma lemmikloomale 
panna kiip ja kaelarihm sinu 
kontaktidega
Iga lemmiklooma omaniku õudus- 
unenägu on see, et tema lemmik on 
kadunud – tõmbas rihmast lahti, 
hüppas üle aia jne. Ja lemmik ongi 
kadunud. Kui sinu lemmik on märgis- 
tatud ja tema märgistus registrisse 
kantud koos omaniku andmetega, on 
sul võimalus teda kergemini üles leida.

Lemmikud ei tohi hulkuda
Lemmikloom võib koduõuelt lahkuda 
vaid koos sinu endaga. Veendu, et sinu 
koduaias ei oleks avasid, kust koer 
võiks omavoliliselt uitama minna. 
Keerulisem on lugu küll kassidega, 
kuid ka nemad ei tohi naabri aias nii- 
sama hulkuda. Kui naaber annab 
teada, et sinu lemmikloom on tema 
aias pahandust teinud, siis võta prob-
leemi tõsiselt – kui muud võimalust 
ei ole, siis hoia oma lemmikut toas! 
Varem või hiljem võib sinu lemmiku 
tehtud pahandustest tulla kahjunõue 
või satub uitama läinud lemmik hoopis 
varjupaika.

Avalikus kohas lemmikuga 
jalutades, pane oma lemmik-
loom rihma otsa
Rihmastamine on lemmikule kõige 
ohutum – ta ei saa uisapäisa tormata 
sõiduteele, nähes teisel pool teed 
näiteks kassi või mõnd teist koera. Kui 
koera ründab teine koer, siis seaduse 
ees on süüdlased alati lahtiolev koer 
ja tema peremees. Ka siis, kui situat- 
siooni alustajaks pooleks ei olnud 
lahtine koer.

Lemmiklooma järelt tuleb 
koristada
Nii nagu koristad oma lemmiku järelt 
kodus, korista ka avalikus kohas. 
Ega sulle endalegi ei meeldiks koera 
„hunnikusse” astuda: jalutada mööda 
kõnniteed, kus igal sammul on välja-
heited. Kasuta koristamiseks väikest 
kilekotti – õigel lemmikloomaomani-
kul on tagavarakilekotid alati taskus 
kaasas. 

Lemmikuid ei tohi jätta hoole-
tusse
Hoolitse piisavalt oma lemmiklooma 
liikumisvõimaluste eest ning ära jäta 
teda pikaks ajaks üksi. Lemmikloom 
sõltub sinust! Lemmiklooma omani- 
kuna pead tagama liigile iseärase 
liikumisvajaduse ja hoolitsuse. Kui 
sinu elutingimused muutuvad, pead 
mõtlema ka oma lemmiku peale. 
Näiteks, kui sa pead mujale kolima, siis 
võta oma lemmik endaga kaasa. Lem-
miku jätmine üksinda suvekodusse on 
lubamatu, sest sinuta on ta varem või 
hiljem hukule määratud.

Peremees, hoolitse oma lemmiklooma eest 
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Foto: Kristina Kukk
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I lmselt ei ole prügi sorteerimine 
teema, millele kalmistu külastaja 

mõtleb. Aga see ei tähenda, et tegemist 
on vähem olulise teemaga. Kalmistul 
käies ja hauaplatsi hooldades tekivad 
mittebiolagunevad jäätmed (näiteks 
põlenud küünlatopsid, kunstlilled, lil-
lepotid jms) ja biolagunevad jäätmed 
(näiteks oksad, umbrohi, lilled jms), 
mida ei tohi ühte prügikasti panna. 

Sorteerimine ei ole raketi- 
teadus
Eralda mittebiolagunevad jäätmed bio-
lagunevatest. Pane mittebiolagunevad 
jäätmed prügikasti ning biolagune-
vad jäätmed vii kalmistutel olevatesse 
kompostihunnikutesse. Mõnel kalmis- 
tul (näiteks Lihula, Kirbla kalmistud) 
on olemas ka biolagunevate jäätmete 
kogumiseks eraldi prügikonteinerid. 
Jälgi kindlasti prügikastide sildistust 
ning veendu, milliste jäätmete jaoks 
see mõeldud on!

Miks tuleb sorteerida?
Prügi sorteerimise kohustus tuleneb 
jäätmeseadusest, mille kohaselt tuleb 
eri liiki jäätmeid eraldi koguda. Igal 

jäätmeliigil on oma saatus – kui biola-
gunevatest jäätmetest tekib suhteliselt 
lühikese ajaga muld, siis kalmistutel 
tekkinud mittebiolagunevad jäätmed 
jõuavad kas prügilasse või põletusahju. 
Biolagunevad jäätmed niiskuse tõttu 
aga põletusahjus ei põle.

Mis juhtub, kui prügi kalmis- 
tutel ei sorteerita?
Mittebiolagunevad jäätmed viib 
edasiseks käitlemiseks ära prügive-
daja. Kui jäätmeveoki autojuht avas-
tab, et prügikastis on ka biolagune-
vad jäätmed, siis on autojuhil õigus 
antud prügikast tühjendamata jätta. 
Tühjendamata prügikast tekitab aga 
peatselt paksu pahandust – ületäitu-
mist – ning uutel külastajatel ei olegi 
kuhugi oma jäätmeid panna. Küünla-
topside ja muude mittebiolagunevate 
jäätmete viskamine kompostihunni-
kusse on aga looduse reostamine, mis 
häirib ka silma. Valla heakorratöötajad 
koristavad pidevalt valesid jäätmeid 
prügikastidest ja kompostihunniku- 
test, kuid sellega kulutavad nad väär-
tuslikku aega, mida saaks kasutada 
hoopis muude toimingute tegemiseks.

Ka kalmistutel tuleb prügi sorteerida
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

A astaid tagasi asus Lihula linnas ametlik vanareh-
vide kogumiskoht aadressil Valuste tee 7. Antud 

kogumiskoht on aga juba pikalt suletud, kuid harjumuse 
jõud on olnud suur ning käesoleva aasta alguseks oli sinna 
poetatud 53 tonni kasutatud rehve. Lääneranna Valla- 
valitsus otsis pikalt lahendust sellele, mida teha juba tek-
kinud suure rehvihunnikuga. Õnneks ulatas meile abikäe 
MTÜ Rehviringlus, kellega koostöös rehvid ka Valuste tee 
7 kinnistult likvideeriti.

Tänaseks on plats puhas, aga on juba tulnud vihjeid, et 
harjumuse jõud ei taha raugeda. Valuste tee 7 kinnistu on 
eraomandis olev kinnistu, mis ei ole kuidagi seotud rehvide 
kogumisega – sinna ei tohi kasutatud rehve viia! Vanarehve 
võetakse vastu Lihula jäätmejaamas aadressil Oja 8a, Lihula 
linn. Lihula jäätmejaam on avatud teisipäeval ja reedel kell 
16.00–18.00 ning laupäeval kell 11.00–14.00.

Eraisikutele on sõiduautorehvide üleandmine tasuta (kuni 
8 rehvi aastas) ning selleks ei ole vaja muud teha, kui rehvid 

jäätmejaama tuua. Eraisikud, kes soovivad üle anda suure-
maid koguseid või veoki- ja erirehve, aga ka kõik juriidilised 
isikud saavad rehve üle anda jäätmejaama ainult MTÜ Reh-
viringlus väljastatud saatekirja alusel. Selleks tuleb eelne-
valt täita saatelehe taotlusvorm MTÜ Rehviringlus kodule-
hel www.rehviringlus.ee.

Valuste tee 7 ei ole rehvide kogumiskoht
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Aprilli alguses kutsus Ringvaade inimesi üles saatma neile fotosid kodudes valminud taiestest, mis tehtud kuulsate kunsti- 
teoste järgi. Toimetusse laekus üle 100 foto, mida saates ka näidati. Andekad teosed on seda väärt, et need jäädvustada 
raamatusse. Kirjastus, kes raamatu mõtte peale tuli, on püüdnud leida kõiki osalejaid ning suur osa inimesi on oma pildid 
saatnud ning nõusoleku andnud. Osa saatjaid on tänaseks tuvastamata, aga kirjastus loodab neid leida. Kirjastusega saab 
ühendust võtta ning rohkem infot leiab kodulehelt www.avita.ee/32458.

Kirjastus otsib kodukunstnikke

Foto: Henri Bekmann
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Lihula esmatasandi tervisekeskus sai nurgakiviLihula esmatasandi tervisekeskus sai nurgakivi

V iis aastat kulgenud protsess on jõudmas sihipärase 
lõpuni. Kolmapäeval, 20. mail sai Lihula esmatasandi 

tervisekeskus kauaoodatud nurgakivi.

Käesoleva aasta märtsis sõlmis Lääneranna Vallavalit-
sus peale kuid kestnud kohtuvaidlust AS Eviko ja Eviko 
Inseneribüroo OÜ-ga Lihula esmatasandi tervisekeskuse 
ehituslepingu ettevõtetega OÜ Silindia Ehitus ja AS ESRO. 

AS Eviko koos kaaspakkujaga esitas küll soodsaima pakku-
muse, kuid nad kõrvaldati hankemenetlusest varasemate 
hankelepingute täitmise rikkumiste kohta valeandmete 
esitamise pärast. Kõrvaldamine vaidlustati esmalt riigi-
hangete vaidluskomisjonis, hiljem mitmes kohtuastmes ja 
vaidlused pole veel tänaseks lõppenud. Ometigi ei väära see 
käimasolevaid ehitustöid, sest kohus on vaidlustaja kasuks 
seatud esmase õiguskaitse maha võtnud ja senistes lahen-
dites on vallavalitsuse tegevus õiguspäraseks hinnatud.

Kokku läheb tervisekeskuse ehitamine maksma koos 
käibemaksuga 1 157 918,40 €, millest ¾ kaetakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist saadud toetusest (870 000 €) ning 
ülejäänu tarbeks võtab Lääneranna Vallavalitsus laenu.

Nurgakivi asetamisel avaldas Lääneranna vallavanem 
Mikk Pikkmets lootust, et viis aastat kulgenud protsess 
on jõudmas sihipärase lõpuni: „Lihula esmatasandi ter-
visekeskuse ehitamisele eelnenud protsess on võtnud 
kohati liigagi palju aega, kuid tänaseks on meil nii Muin-
suskaitse- kui ka Päästeameti soovid paberil läbi vaieldud 
ning tulemust näeme loodetavasti juba käesoleva aasta 
lõpus. Hetkel on meil eellepingud sõlmitud kolme arstiga 
ja loodame väga, et ka siinses piirkonnas pikalt tegutsenud 
perearst Külli Raudsik liitub meiega, sest tegelikult on 
majas ruumi koguni viiele arstile.”

MAJANDUS

Miks oli vaja Lihulasse ehitada tervisekeskus?
Kaasaegse ja kõikidele nõuetele vastava esmatasandi 
tervisekeskuse rajamise eesmärk on Lihula piirkonnas 
esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaada-
vuse parandamine ning kindlustamine ka tulevikus. Pro-
jekt parandab arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti ning 
tagab suurema patsiendisõbralikkuse.

Pikemas perspektiivis tähendab Lihula tervisekeskuse 
rajamine esmatasandi tervishoiu teenuste säilimist kogu 
meie vallas. Kaasaegsed töötingimused kindlustavad 
esmatasandi tervishoiu teenuse jätkuvuse ja säilitavad vas-
tavad töökohad. Haapsalu ja Pärnu jäävad meie valla ela- 
nikele liiga kaugeks ega ole piisav piirkonnas esmatasandi 
tervishoiuteenuste pakkumiseks. Lihula kui Lääneranna 
valla tõmbekeskus hakkab kompaktselt pakkuma 
esmatasandi tervishoiuteenuseid siinsesse mõjupiirkonda 
kuuluvatele elanikele.

Milliseid teenuseid saab Lihula tervise- 
keskuses, kui see valmib?
Tervisekeskuses alustab tööd kolm perearsti, üks abi-
arst, 5 pereõde, üks koduõde, üks füsioterapeut ja üks 
ämmaemand. Samuti lisandub tervisekeskusesse ham-

baraviteenus, mis kolib ümber senistest ruumidest Lihula 
lasteaias. Ühtlasi hakatakse keskuses pakkuma sotsiaal-
nõustamise teenust.

Kellega on tänaseks sõlmitud eellepingud?
Toetuse saamise eelduseks oli see, et tervisekeskuses hak-
kaks tööle kolm perearsti. Lääneranna Vallavalitsusel on 
eellepingud sõlmitud Lihula perearst Mare Lõunatiga, 
Koonga perearst Helle Vambolaga ning Varbla ja Tõstamaa 
perearst Madis Veskimäega. 

Miks oli vaja säilitada kinnistul olevat 
hoonet?
Lihula esmatasandi tervisekeskuse projekteerimisel pakkus 
enim väljakutset Tallinna mnt 35 hoone säilitamine. Kuigi 
selle tehniline seisukord oli halb, sest puitkonstruktsioo- 
nide kahjustused olid ulatuslikud, omas hoone olulist väär-
tust, olles antud piirkonna üks vanimaid ja autentsemalt 
säilinud ehitisi. 

Koostöös projekteerijatega otsustasime hoone säilitatavas 
seisus olevad konstruktsioonid konserveerida ja võimalusel 
eksponeerida, asendamisel kasutada samalaadset materjali, 
kuid mitte luua koopiat. Oluline on see, et hoone arhitek- 

Viis küsimust Lihula esmatasandi tervisekeskuse kohta  Viis küsimust Lihula esmatasandi tervisekeskuse kohta  
valla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaalevalla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaale

Fotod: Kristina Kukk
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Lihula postkontori lahtiolekuajad juunisLihula postkontori lahtiolekuajad juunis

O mniva Lõuna regiooni juht Annely Noobel andis 
Lääneranna Vallavalitsusele teada, et perioodil 

1.–12. juuni on Lihula postkontor ajutiselt avatud tei-
sipäeviti ja neljapäeviti kell 9.00–16.00, teistel näda-
lapäevadel on asutus kinni. Perioodil 15.–30. juuni on aga 
postkontor suletud.

„Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse 
osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse,” ütles 
Noobel. Kirjakandja toimetab kohale kirisaadetisi, posti- ja 
kullerpakke, neid saab temale ka üle anda (juhuks kui soo- 
vitakse kellelegi pakki saata). Kirjakandja kaudu toimub ka 

rahakaartide kättetoimetamine, ajakirjade ja -lehtede telli-
muste vormistamine, postimaksevahendite müük ja mak-
sete vahendus.

Kirjakandjat saab tööle/koju tellida Omniva kliendiinfo 
telefonilt 661 6616. Tellimusi võetakse vastu E–R kell 9–20 
ja L–P kell 9–15.

Lähim pakiautomaat asub Lihula Konsumi ees, aadressil 
Tallinna maantee 12. Lihula postkontorit asendab sel pe- 
rioodil Haapsalu postkontor, mis asub aadressil Nurme 2, 
Haapsalu linn. Haapsalu postkontor on avatud tööpäeviti 
kell 10.00–18.00.

Lääneranna valla kultuurikava
KULTUUR

S eoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukor-
raga otsustas Lääneranna Vallavalitsus koroonavii-

ruse epideemilise leviku tõkestamiseks ajutiselt sulgeda 
hallatavad asutused perioodiks 16.03–31.05.2020. Lisaks 
Lääneranna valla üldhariduskoolidele on suletud noorte-
keskus, muusika- ja kunstikool, seltsi-, rahva- ja kultuuri-
majad, muuseumid ja raamatukogud. 

Kuivõrd ajalehe koostamise hetkel ei ole päris täpselt teada, 
kas antud sulgemisotsust pikendatakse, otsustasime selles 
numbris kultuurikava mitte avaldada. Värskeim info on 
kättesaadav Lääneranna kultuurilehel kultuur.laaneranna.
ee.

Olukorra selginedes jätkame kultuurikava avaldamist  
tavapärasel moel.

tuurne tervik säiliks tulevastele põlvedele. Sedapuhku uues 
ja ühiskondlikus funktsioonis. Väga oluline on, et säilib 
ja eksponeerub Lihula teadaolevalt viimane mantelkors- 
ten. Küll enam mitte hoonest suitsu väljutamiseks, vaid 
pääsuks tervisekeskuse hambaravi- ja sotsiaalnõustamise 
blokki. Esmatasandi tervishoiuteenuste osutamine hakkab 
toimuma uues hooneblokis.

Millal tervisekeskus valmis saab?
Hetkeseisuga on ehitustööd graafikust ees, mis tähendab, et 
esialgu tuleva aasta märtsiks planeeritud avamine toimub 
võib-olla juba käesoleva aasta lõpus.

1794 tundi ja 25 minutit vabatahtlikku panust

P isut ootamatult sai läbi 53 päeva kestnud operat-
sioon „Saared lukku”, milles ühe olulise rolli, toetada 

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) tegevust Virtsu sadamas, 
täitsid Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii 
liikmed.

Neljapäeval, 7. mail kell 21.05, kui päeva viimane praam 
väljus Virtsu sadamast, võtsid suuna oma kodude poole vii-
mast kolmetunnist vahetust teinud Lihula üksikkompanii 
(LÜK) liige Meelis Malk ja Lõuna-Läänemaa jaoskonna 
naiskodukaitsja Ragne Kalmet. „Täna postile minnes ei 
oleks osanud arvatagi, et see jääb seekord viimaseks,” ütles 
Kalmet, kelle sõnul oli ta valmis toetama PPA-d eriolukorra 
lõpuni.

„Olenemata olukorrast, on asjad siin maailmas seatud Looja 
poolt kuidagi kummaliselt ja ainult temale teadaoleval 
viisil. On sümboolne, et Lihula üksikkompaniile antud üle-
sannet toetada PPA-d sattusin LÜKi kaplanina mehitama 
esimest ja ka viimast vahetust. Kuidagi hea tunne oli vaa-
data päikeseloojangut Virtsu sadamakailt ja mõelda, et elu 
läheb edasi, vaatamata meile ette veeretatud raskustest,” 
ütles Meelis Malk.

„Olen meie võitlejate üle uhke, sest vaatamata ülesande 
kestvuse määramatusele, suutsid Lihula üksikkompanii 
liikmed anda endast maksimumi – kokku osales PPA toetus- 
operatsioonis ligi 60% neist, keda antud olukorras kaasata 

võis,” ütles Lihula üksikkompanii pealik Reimo Reimer, kes 
ei olnud kiidusõnadega kitsi. „Meie koostöö Naiskodukaitse 
Lõuna-Läänemaa jaoskonna naistega on veelgi tugevam kui 
eile. Oma aktiivsust on näidanud ka need üksikkompanii 
liikmed, kes on küll kohalike juurtega, kuid kelle praegune 
elukoht on sootuks mujal. Ajaliselt panustasime ühekoos 
kokku 1794 tundi ja 25 minutit.”

Reimeri sõnul kerkisid Lihula mõisas asuva Lihula üksik-
kompanii kodu, mis oli operatsiooni „Saared lukku” juh-
timispunktiks, kommunaalarved kosmosesse, kuid see 
näitab tema sõnul vaid, et elu kees ja tegevusi jagus. „Mis 
kõige tähtsam, me ei olegi veel väsinud. Laupäeval Vatlas 
toimuvatel heakorratöödel on väljas rohkem mehi, kui 
viimasel õppusel kogu maleva peale kokku. Uhke olen meie 
võitlejate üle, ja ka tänulik,” ütles Reimer lõpetuseks.

ELU

Kristina Kukk 
Lihula üksikkompanii tegevliige

Foto: Operatsiooni „Saared lukku" viimane vahetus Virtsu sadamas. 
Autor: Kristina Kukk
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J uba mõnda aega on Lääneranna vallas olnud vajadus 
noorte infoportaali järele. Nüüd on see, Lääneranna 

noorte päris oma uudiste- ja infoportaal, olemas. 

Põhjuseid, miks Lääneranna noorteportaal üldse sündis, on 
mitmeid. Ennekõike on selle loomine tingitud reaalsest vaja-
dusest koondada ja süstematiseerida noortele suunatud info, 
sest suur hulk noori ei kasuta Facebooki ega jälgi noortekes- 
kuste lehekülgi. Lääneranna noorteportaal võimaldab anda 
noorte jaoks olulist ja kordaminevat infot edasi süsteemselt, 
lihtsas ja arusaadavas vormis ning muuta selle nende jaoks 
lihtsasti kättesaadavaks. 

Portaali eesmärk on lisaks info edastamisele võimendada 
noorte endi häält loodud noortetoimetuse kaudu. Vii-
mane annab asjaosalistele reaalse kogemuse kajastada oma 
mõtteid ning olla stardiplatvormiks, millelt astuda samm 
ajakirjandus- ja meediamaailma.

Lääneranna noortekeskuse juhataja Anneli Pikkmets on 
veendunud, et noorteportaali loomine on oluline samm 
Lääneranna noorteinfo ja noorsootöö arenguks. „Muidugi 
on mul hea meel, et portaal on valminud,” sõnas Anneli, vii-
dates, et suur töö on tehtud, ent palju ootab ka ees. „Kõige 
halva juures on vajalik alati leida ka midagi head – eriolu-
kord sundis meid kõiki küll kodudesse, kuid võimaldas samal 
ajal noorteportaali sisul selle võrra kiiremini tervikuks 
saada,” lisas ta.

Koos noortega noortele
Portaali noortetoimetuse liige ning Lihula Gümnaasiumi 
abiturient Katrin Veek loodab, et tänu veebilehele saavad 
noored vastuseid paljudele küsimustele ning usub, et ka 
temal on võimalus teisi noori suunata. 

„Kirjutamine ei ole minu jaoks ainult sõnade ritta sead-
mine, pigem iseenda proovile panemine, maailmas toimu-
vaga kursis olemine ning uute inimestega tutvumine. Mul 
on võimalus ja julgus avaldada oma arvamust ja suunata ka 
teisi noori ühistele murekohtadele lahendusi otsima. Lisaks 
näevad noortetoimetuse liikmed info kogumise ja sisu loo- 
mise telgitaguseid ning loovad endale hüppelaua edasiseks 
eluks. Loodan, et tänu portaalis avaldatule saavad noored 
vastuseid olulistele küsimustele, mis aitavad kaasa teadlik-
kuse ja maailmapildi avardumisele. Mõnikord on vaja vaa-
data endast kaugemale ja kõrgemale või hoopiski iseendasse, 
seda nii lugeja kui ka kirjutaja rollis olles,” sõnas Katrin.

Ühise koostöö tulemus
Portaali loomine on olnud võimalik ainult tänu ühisele 
koostööle ning suurele toetajaskonnale. Suurte ja ägedate 
asjade valmimiseks on vaja toetavat ja toimivat meeskonda. 
Lääneranna noorteportaali loomisele aitasid kaasa noorte-
keskuse juhataja Anneli Pikkmets, spordi- ja noorsootöö 
spetsialist Annika Urbel ning portaali kujundaja Ain Saare, 
kes on olnud olemas igal võimalikul viisil ja ajal, ka hilistel 
öötundidel.

Portaali sisu on aidanud luua ka noored ja siinkohal tahaksin 
tänada Sind, Lii Urb, Karmen Pikkmets, Katrin Veek, Maree- 
na Metsmaa, Nortsi Productions videograaf Joosep Michels 
ja Indrek Kivisalu, ning Lääneranna valla noorsootöötaja, 
Lilia Urb, Kristel Rohumägi ja Anneli Lobjakas. 

Lääneranna noored said enda noorteportaali

M ul on hea meel teha koos vahvate noortega ägedat 
ja loovat tööd, millel pole piire. Usun, et kirjutaja, 

oluline kõneisik, suunaja, inspireerija, toetaja, arvamus- 
liider, tuntud fotograaf või videograaf võib tulla kust 
iganes. Oluline on teda märgata, toetada, suunata ja maail-
male tutvustada ning just selleks me siin ka oleme. 

See on võimalus teha koostööd ägedate ja andekate 
inimestega, viia noori kokku nende suurimate eeskujudega, 
luua midagi uudset, mis avaks uusi uksi noore tule-
vikus, inspireeriks ja julgustaks kasvama sal-
livaks maailmakodanikuks.

Loodan, et koostööpartnereid, kellega 
edaspidi ühiselt noortevaldkonnas olu-
lisi samme astuda, lisandub veelgi.

Eliise Tiidussalu
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Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

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

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

TOIMETUS

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

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

Leia meid Instagramis @laaneranna

E sialgne idee noorteportaali loomiseks tuli Lääne- 
ranna spordi- ja noorsootöö spetsialistilt Annika 

Urbelilt, kes asus 2018. aasta alguses arendama ühinenud 
valdade noortevaldkonda. Infot koondava veebilehe vaja-
dus ilmnes ka noorte seas läbiviidud uuringus, mis andis 
esimese tõuke Lääneranna noorteportaali loomisele.

Annika sõnul on Lääneranna noorteportaal loodud ter-
vikliku noori puudutava info koondamiseks, et see oleks 

organiseeritud ja hõlpsamini leitav. 

Kuidas ja miks sündis esialgne idee arendada Lääne- 
ranna valla noorteinfo teenust? Millest on tekkinud Sinu 
isiklik soov panustada just noorsootöö ja noorteinfo 
valdkonda?

 Teadupärast on Lääneranna vald loodud nelja valla 
ühinemisel ning kohe tuli ka silmitsi seista 

asjaoludega, et noorteinfo teenus ei ole üle valla 
samal tasemel, noored ei orienteeru suures 

infotulvas ning kokkuvõttes ei jõua info 
sihtgrupini. Noorsootöö ja noorteinfo vald-
kond on mind saatnud alates sellest ajast, 
kui ise aktiivselt noorena 4H noorteühingu 

tegemistes kaasa lõin. Kuidagi loomulikult 
on nii läinud, et kasvasin ise noortevaldkonna 

arendajaks. 

Kuidas arenes välja praegune noorteportaal? Kuidas sai 
idee teostuse ning leidsid sobiva meeskonna, kellega 
koos portaali luua?

Praeguse noorteinfo arendamise aluseks on noorte seas 
läbiviidud uuring ja pistelised vestlused. Mõtted olid minul 
ja noortekeskuse juhatajal Anneli Pikkmetsal juba varem 
ning domeengi olemas, aga kui tuli noortelt tõuge, siis asu-
sime tegutsema. 

Iga uue asja arendamisel on väga oluline meeskond ning 
minu õnneks on meil uuendusliku mõtlemise ja avatud 
suhtumisega noorsootöötajad ja noored. Väga oluline res-
surss on aeg! Kindlasti ei tee portaali teiste tööülesannete 
kõrvalt ning üks asi on esialgse sisu kokkupanek, teine aga 
veebilehe elus hoidmine ja noorteni jõudmine. Õnneks on 
meie tiimis Eliise Tiidussalu, kes osalise tööajaga portaali 

koordineerib. Suur kummardus ja tänu!

Kirjelda veidi, millist infot ja teavet noored portaalist 
saavad, mis on portaali kõige olulisem eesmärk Sinu 
jaoks?

Teemavaldkondade valikul lähtuti kuuest põhiteemast, 
millest ka riiklikul tasandil noorteinfo arendamisel läh-
tutakse: õppimine, töö ja karjäär, noorsootöö võimalused, 
suhted ja turvalisus, tervis, ühiskond ja kodanik. Noor-
sootöö võimaluste puhul on eesmärk eelisjärjekorras jagada 
infot vallas toimuvate ürituste ja võimaluste kohta, kuid ka 
vahendada infot konkursside ja osalemisvõimaluste kohta 
mujal, kus kohalikud noored osaleda saaksid. Kõige olu-

lisem eesmärk minu silmis on jõuda noorteni. Tegemist on 
väga hea portaaliga, kust alustada info otsimist, kuna sealt 
edasi suunatakse noor kvaliteetsetele ja kontrollitud vee-
bilehtedele. Selleks, et noortel tekiks harjumus Lääneranna 
noorteportaali külastada, tuleb neid järjepidevalt sinna 
suunata.

Milline näeb välja Sinu tööpäev noorteinfo teenuse 
arendamisel? Osaled ka üle-eestilise noorteinfo aren-
dusgrupi töös – mis see täpsemalt on ning milline on 
Sinu roll sealses töörühmas? 

Noorteinfo läbib suuremal ja vähemal määral kõiki noor-
sootöö valdkondi, mistõttu on raske panna piiri, millal 
ma nüüd noorteinfoga tegelen ja millal mitte. Siiski jälgin 
teadlikult noorteportaali tegemisi ja nõustan vastavalt 
vajadusele. Üle-eestiline noorteinfo arendusgrupp on 
olnud väga suureks toeks ja mul on siiralt hea meel, et Eesti 
Noorsootöö Keskus selle kokku kutsus ning tegevusi koor-
dineerib. Arendusgrupi tegutsemise eesmärk on luua riik-
likul tasandil noorteinfo arendamiseks süsteemne ja ühtne 
alus, mida järgivad noorteinfoga seotud asutused ning mil-
lega arvestatakse noorteinfo arendamisel ja noorteinfotöös. 
Nii minu kui ka teiste noorteinfo arendajate roll on jagada 

praktikaid ning anda sisendit eesmärgi saavutamiseks.

Hiljuti toimus Sinu eestvedamisel noorteinfo kooli-
tus Pärnumaa noorsootöötajatele, mis oli koolituse 
eesmärk ja tulemus?

Noorteinfo koolituse korraldasime koos noorsootöötaja 
Helena Randlahega. Koolitusel oli osalejaid 12, kellest 
pooled Lääneranna vallast: Anneli Pikkmets, Kristel 
Rohumägi, Lilia Urb, Monika Hale, Ursula Kuningas ja 
Eliise Tiidussalu. Toimus kolm kontaktpäeva ja lisaks üle-
sanded e-õppel, kokku 30 tundi. Koolituse eesmärk oli 
anda osalejale baasteadmised noorteinfo valdkonnast: 
põhimõtted, areng, infostuktuurid, teabevajadus, teabeal-
likad, noorteinfo korraldamine ja toodete loomine/kujun-
damine, noortega suhtlemine, meetodid, noorsootöötaja 
enda hoiakud ja oskused, enesehindamine ja tegevuskava. 
See kõik on aidanud viia Lääneranna noorsootöötajad ühi-
sesse infovälja, ühistel põhimõtetel tegutsema, mida vaid 
töökoosolekutel selgitades oleks olnud raskem saavutada. 
Ma ei julgenud sellist tulemust oodatagi, kuid tõesti see 

koolitus andis meie meeskonnale väga palju juurde.

Mis on noorteinfo teenuse kõige olulisem eesmärk Sinu 
jaoks? Milline on Sinu sõnum noortele? 
Minu jaoks on noorteinfo teenuse eesmärk tagada jätku-
suutlikkus. Meil on enne olnud maakonnas noorte infopor-
taal, kuid rahastus lõpetati ning see suleti. Noored on meie 
ühiskonnas kogu aeg ning vajavad ka infot igal ajahetkel. 
Minu sõnum teile, head noored: „Usalda, aga kontrolli!” Ka 
täiskasvanutelt tulev info võib olla kallutatud nende isik-
likest arvamustest ning sageli ei kontrollita fakte. Mine 
vaata noored.laaneranna.ee ning veendu saadud info tõe-
suses.

Annika Urbel:  
Minu sõnum teile, head noored – usalda, aga kontrolli!
Eliise Tiidussalu 
Noorteportaali toimetaja
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REAKUULUTUSED

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

Korstnate ehitus ja remont koos vajalike plekitöödega. Tel 5618 9517 või 
joosep.sepp@mail.ee

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

Pakun võsalõikuse ja raietööde teenust 5669 3242.

Jalgratta remont Lihulas. Kontakt 523 6933 (Ants Urb)

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 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

LÄÄNERANNA TEATAJA 
on Lääneranna valla 
ajaleht, mis ilmub 11 

korda aastas ning 
mille väljaandjaks on  

Lääneranna 
Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse 
Lääneranna vallas 

registreeritud 
postkastidesse

TASUTA.

Tel 472 4640

REKLAAMI TELLIMINE 
JA  

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee

KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD,  
SIIS MÜÜ SEE KOHALIKULE MAAHARIJALE,  
MITTE SPEKULANDILE VÕI VAHENDAJALE.

PAKUME PARIMAT HINDA,  
KUNA HARIME OMA MAID ISE

Huvi korral helista tel 5666 2082 , 511 2428  
või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.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!

Email: info@asrex.ee 
Telefon: (+372) 56 226 716

Ehitus ja renoveerimine
Ehitamine ja rekonstrueerimine
Terasside rajamine ja ehitamine
Müüri- ja betoonitööd
Katuste ehitus ja renoveerimine
Fassaadide soojustamine
Siseviimistlus- ja maalritööd
Plaatimistööd
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