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Arno Peksar 
Lääneranna  Vallavolikogu esimees

L ääneranna vald on saanud juba 
kolmeaastaseks. Mis tähendab, 

et esimene valimisring hakkab lõpu 
poole jõudma. Aasta veel ning siis 
saab juba nelja-aastasest perioodist 
suurema kokkuvõtte teha.

Lääneranna valla kolmandal tege-
vusaastal jätkus valla alusdokumen-
tide ühtlustamine. Samas läks mõne 
dokumendi muutmisel juba teine või 
isegi kolmas ring. Sest kõike ei suuda 
keegi ette näha ning ka algsed asjaolud 
võivad muutuda. Asjaolude kõige 
eripärasema muutusena võib ju tuua 
Covid-19 levikut. Haridusasutused 
läksid seetõttu täielikule distantsõp-
pele, dokumentide menetlemine vallas 
oli valdavalt elektrooniline. Tuli kok-
kusaamisel distantsi hoida ning voli- 
kogu kasutas seetõttu kevadise kõige 

suurema haiguspuhangu möödumi-
sel suuremat nõupidamisruum. Ning 
nüüd näeme valla põhimääruses ja 
volikogu töökorras ette elektroonilise 
istungi läbiviimise võimaluse.

Kolmandal aastal jätkati alustatud 
projektide elluviimist ning alustati 
uusi projekte. Suurematest projek-
tidest võib välja tuua Lihula piirkonna 
(Lihula, Tuudi, Kirbla) tänavavalgus-
tuse lõpetamise, maksumusega 1 258 
400 eurot, sh toetus 443 400 eurot. Sel-
lega kokku on uuendatud tänavaval-
gustust valla kaheksas asulas.

Lihula Kultuurimaja küttesüsteem 
uuendati ja suure saali remondi käigus 
vahetati välja saali toolid kokku mak-
sumusega 265 700 eurot. Antud pro-
jektile kusagilt toetust saada polnud 
võimalik ning tööd tehti valla rahaga.

Piirimäe ettevõtlusala arendus, mak-
sumusega 1 132 700 eurot, sh toetus 
736 300 eurot, on lõpusirgel ning 
lähiajal valmis saamas. Samuti Lihula 
esmatasandi tervisekeskus ja Lihula 
Gümnaasiumi spordihoone. Ettevalm-
istused tervisekeskuse rajamiseks 
algasid juba 2016. aastal ning taot-
lemise esitamise järel ehitushanke 
läbiviimiseni jõudis maksumus 
tugevalt kasvada. Sellega tuli saadud 
641 300 eurosele toetusele Lihula 
esmatasandi tervisekeskuse väljaehi-
tamisel vallaeelarvest juurde panna 1 
354 100 eurot. Sellele lisandub mööbli 
soetamiseks kuluv raha, umbes 140 
000 eurot. Vald on seisukohal, et 
perearstiteenuse kättesaadavus on 
oluline, mistõttu investeeritakse taris-
tusse ja võimaldatakse teenuseosuta-
mist vallale kuuluvatel pindadel. 

Lihula Gümnaasiumi spordihoone 
pidi käesoleval aastal algselt valmima 
varem, kuid olmebloki väljaehitus 
nihutas tähtaja sügisesse. Kokku läheb 
spordihoone maksma 2 584 300 eurot, 
millest toetus on 1 miljon eurot.

Veidi suurematest investeeringutest 
saab välja tuua Koonga teenindus- 

keskuse remondi maksumusega 136 
700 eurot.

Väiksematest investeeringutest võib 
veel välja tuua Lihula vabadussamba 
pargi korrastamise, Koonga ja Kirbla 
raamatukogude kolimise parematesse 
tingimustesse, Varbla Rahvamaja 
akende vahetuse ja sissepääsu kor-
rastamise, Kõmsi Rahvamaja suure 
saali valgustuse, Lihula mõisa fron-
tooni ja ühe ekspositsiooniruumi 
remondi, vallamaja küttesüsteemi 
remondi.

Eraldi teema on teed, kus koos rii-
gipoolse lisarahastusega said ja saavad 
mitmedki teelõigud paremasse seisu. 
Riigipoolne lisaraha võimaldas ligi 
poole võrra teede rekonstrueerimise 
aastast mahtu suurendada. Kokku 
remonditi kapitaalsemalt 34 teelõiku 
40 kilomeetri ulatuses, millele lisan-
dus jooksev remont.

Mida siis veel lähiaastatel loota võib.

SA Lääneranna Hoolekanne 
investeerib Varbla ja Koonga hoolde-
kodude hoonete parendamisse. 
Seda siis Lihula hooldekodu rendile 
andmise rahast ja laenu toel. Vald 
panustab AS Matsalu Veevärgi kaudu 
väiksematesse vee- ja kanalisatsiooni- 
süsteemide töödesse Koongas, Oidre-
mal ja Lihulas.

Järgmisel aastal on olulisemateks 
investeeringuteks Vatla mõisa 
peahoone küttesüsteem, Virtsu 
ettevõtluskeskuse kommunikatsioo- 
nid, Lihula mõis, teede remondiga 
 jätkamine.

Lihula koolihoone – olemasoleva 
hoone rekonstrueerimine või uue 
hoone ehitamine. Kas viimase varian- 
di jaoks jagub koos riigipoolse toe-
tusega vahendeid?

Lääneranna valla põhitegevuse 
eelarve on umbes 8 miljonit eurot ja 
põhitegevuse tulem 500 000 eurot. 
See viimane summa on suurusjärk 
aastaseks investeerimiseks ja laenude 

Lääneranna vald saab viis 
uudset postiautomaati
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In memoriam  
Mikk Pikkmets  
27.12.1983 – 29.09.2020
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. september – 10. oktoober 2020 toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, huvitegevuse toetuste 
eraldamine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, 
tugiisikuteenuse osutamine, hoolekandeasutuses hool-
damisteenuse osutamine, koduteenuse osutamine ja kodu-
teenuse osutamise lepingu lõpetamine, toetuse määramine 
kogukonnas elamise teenuse omaosaluse osaliseks 
tasumiseks, eluruumi kohandamise kulude hüvitamine, 
maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, 
õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine, kinnisasja 
koormamine sundvaldusega, projekteerimistingimuste 
määramine, ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, puur-

kaevu asukoha kooskõlastamine, hajaasustuse programmi 
toetuse kasutamise aruande heakskiitmine, korraldatud 
jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine ja kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse 
rahuldamata jätmine ja jäätmete ühise kogumismahuti 
kasutamiseks loa andmine, otsustati järgmist:

 » pikendada Lääne Vibulaskjad MTÜ projekti „Vibulask-
mise mattide ja 3D loomade soetamine“ tähtaega kuni 
31.07.2021;

 » Lääneranna Vallavalitsus algatas 29.04.2020 avalikes 
huvides sundvalduse seadmise menetluse 19 kinnis- 
asjal, mida läbib Mereäärse tee. Menetlus algatati 
viie puudutatud kinnistu omaniku avalduse alusel. 

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

15. oktoobril 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu 35. 
istung, kus osales 21 vallavolikogu liiget. Päevakorda kin-
nitati 11 punkti. Vastu võeti 5 määrust ja 4 otsust.

 » Kinnitati Lääneranna valla ühisveevärgi- ja kanalisat-
siooni arendamise kava aastateks 2020–2032.

 » Otsustati lubada Lääneranna Vallavalitsusel sõlmida 
sihtfinantseerimise leping aktsiaseltsiga Matsalu 
Veevärk Koonga küla, Oidrema küla ning Lihula linna 
Penijõe tee piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
ehitus-rekonstrueerimistööde tegemiseks 145 000 euro 
suuruses summas.

 » Otsustati lisada täiendavaks investeeringuobjektiks 
Riigihalduse ministri 15.05.2020. a määruse nr 19 
„COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksus-
tele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega 
seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise 
tingimused ja kord” alusel saadud investeeringutoe-
tusest Lihula esmatasandi tervisekeskuse mööbli soe- 
tamine.

 » Võeti vastu  Lääneranna valla 2020. aasta II lisaeelarve.

 » Tunnistati kehtetuks Hanila Vallavolikogu 19.05.2011 
määrus nr 30 „Hanila valla koolieelsete lasteasutuste 
teeninduspiirkonna kinnitamine”.

 » Kinnitati Lääneranna valla munitsipaallasteaedade 
teeninduspiirkonnaks Lääneranna valla haldusterri-
toorium.

 » Muudeti Lääneranna Noortevolikogu põhimääruse 
paragrahvi, mis puudutas Noortevolikogu valimise 
korda, mille kohaselt Noortevolikogu valimised toimu-
vad iga kahe aasta järel peale õppeaasta algust hiljemalt 
10. novembril.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määrust 
nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord” 
§ 3, mis käsitleb huvitegevuse toetamise tingimusi. 
Muudeti lõike 1 punkti 3 sõnastust selliselt, et väljaspool 
valda asuva huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumisel 
osaleb vald lõikes 1 toodud tingimustel juhul, kui vallas 
ei tegutse sama õppesuuna, sama tasemega huvikooli 
või olemasolevad transpordivõimalused huvikooli seda 
ei võimalda.

 » Lääneranna valla põhimääruse muutmine suunati 
teisele lugemisele. Põhimääruse muutmise vajadus 
tulenes asjaolust, et erandkorras oleks võimalik valla-
valitsuse istungeid läbi viia elektrooniliselt.

 » Lääneranna Vallavolikogu töökord suunati teisele 
lugemisele. Töökorda täiendati paragrahvidega, et 
oleks võimalik vajaduse korral volikogu ja komisjonide 
istungeid läbi viia digikeskkonnas.

 » Otsustati maksta  vallavanema asetäitjale Margus Käl-
lele vallavanema ülesannete täitmise eest vallavanema 
töötasu.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 12. novembril Lihula 
Kultuurimajas.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

tagasimakseks. Valla laenukoormus 
on tunduvalt tõusnud seoses viimaste 
suuremate objektide kallinemisega 
ning laenupiir hakkab varsti kätte 
jõudma. Riik lubaks lähiaastatel vallal 
küll rohkem laenata, aga me peame 
suutma laenu ka tagasi maksta. Seega 
on ette näha, et vald ei saa lähiaastatel 
valla tulude ja laenuraha eest nii palju 
investeerida kui möödunud aastatel 
ning mõnegi investeeringu teostamine 
sõltub sellest, kas projekt saab kusagilt 
toetust.

Kahjuks on juhtunud nii, et vallava-
nemana ei saa seda valimisperioodi 
lõpuni viia Mikk. Taolisteks olukor-
dadeks ei saa valmis olla ning me ei 
olnudki. Nüüd peab volikogu leidma 
seadusest lähtudes kahe kuu jooksul, 
novembri lõpuks inimese, kes asuks 
vallavanema kohale üheks aastaks 
kuni valimisteni. Sest järgmisel sügisel 
on volikogu valimised ning uus voli- 
kogu valib taas vallavanema. Volikogu 
on kinnitanud vallavanema asenda-
jaks Margus Källe, kes täidab antud 

kohustust kuni uue vallavanema esi-
tatud vallavalitsuse koosseisu kinni-
tamiseni. Vallavanema valimine on 
planeeritud volikogu novembri istun-
gile.

Meid mõjutab endiselt Covid-19 viirus, 
mille tõttu otsustasime sel sügisel 
valla sünnipäevapeo ära jätta. Tervis 
ennekõige, sünnipäeva jõuame tähis-
tada järgmiselgi aastal.

VALITSUS
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Lääneranna Vallavalitsus saatis puudutatud kinnis-
tute kõigile omanikele sundvalduse menetluse teate, 
milles tutvustati kavandatava sundvalduse seadmise 
tingimusi ja paluti arvamust avaldada. Teade saadeti 
27 isikule. Sundvalduse seadmise tingimustega nõustus 
viis isikut, 16 isikut arvamust ei avaldanud. Arvamust 
avaldasid ja omapoolsed tingimused esitas kuus isikut. 
Algatatud sundvalduse seadmise toimingud lõpetati, 
määrati kasutusõiguse omandamise tingimused ning 
alustati Lääneranna vallale isikliku kasutusõiguse 
omandamisega üheteistkümnel kinnistul, mida läbib 
Mereäärse tee;

 » kinnitada Lääneranna Noortevolikogu valimiste 
läbiviimiseks kuueliikmeline valimiskomisjon alljärg-
nevas koosseisus: komisjoni esimees Kai Utt, komisjoni 
liikmed Anneli Pikkmets, Monika Hale, Kristel Rohu-
mägi, Lilia Urb ja Eliise Tiidussalu;

 » avaldada tänu, tunnustada ning anda Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri: Gunnar Grencšteinile kauaaegse 
ja tulemusliku töö eest Lihula Muusika- ja Kunstikoo-
lis, Eda Aavikule kauaaegse ja tulemusliku töö eest 
Lihula Gümnaasiumis ja „Pärnumaa aasta klassiõpetaja 
2020” aunimetuse omistamise puhul, Annika Urbe- 
lile „Pärnumaa aasta noorsootöötaja 2020” aunimetuse 
omistamise puhul, Kaie Raudkivile kestva tulemusliku 
panustamise eest uue põlvkonna arengusse ja kasva-
tusse, „Aasta lasteaiaõpetaja 2020” Lihula Lasteaias 
ja Pärnumaal aunimetuse omistamise puhul ning 
seoses juubelisünnipäevaga, Raili Linnale kauaaegse ja 
tulemusliku töö eest Lihula Gümnaasiumis ning seoses 
juubelisünnipäevaga;

 » võtta peremehetute ehitistena arvele elamu, kolm kuuri, 
silohoidla, kelder ja pumbamaja. Teade hõivatavate ehi- 
tiste, nende asukoha ning viimase teadaoleva omaniku 
kohta avaldatakse käesolevas paberlehes, väljaandes 
Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Pärnu Postimees;

 » moodustada neljaliikmeline Lääneranna huvihariduse 
ja huvitegevuse komisjon järgmises koosseisus: esi-
mees Kai Utt ning liikmed Anneli Pikkmets, Aire Arge, 
Monika Hale;

 » moodustada Lääneranna valla noorsootöö kvali-
teedi hindamise komisjon järgmises koosseisus: esi-
mees Annika Urbel (MTÜ Lõpe Noored juhatuse liige), 
liikmed Anneli Pikkmets (Lääneranna Noortekeskuse 
juhataja); Lilia Urb (Lääneranna Noortekeskuse noor-
sootöötaja), Kristel Rohumägi (MTÜ Lõpe Noored juha-
tuse liige), Ursula Kuningas (MTÜ Koonga Kogukond 
juhatuse liige), Monika Hale (Varbla kooli huvijuht), 
Kai Utt (Lääneranna spordi- ja noorsootöö spetsialist). 
Komisjoni töö lõpptähtajaks määrati 31.10.2020;

 » moodustada Lääneranna valla eelarvest mittetulun-
dusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundus-
liku tegevuse toetuse taotluste läbivaatamiseks komis-
jon järgnevas koosseisus: esimees Maire Pank, liikmed 
Kristel Rohumägi, Anneli Lobjakas, Lea Mäeorg;

 » muuta Kõmsi Raamatukogu lahtiolekuaegu. Raamatu- 
kogu on avatud T, K, N 10.00–18.00, lõuna 12.00–12.30; 
R 10.00–17.00, lõuna 12.00–12.30; L 10.00–14.00;

 » Kinnitada Lihula Lasteaia hoolekogu 2020/2021. 
õppeaastaks järgnevas koosseisus: Ragne Kalmet – lap-
sevanem (Pesamunad), Jekaterina Kamarik – lapseva-
nem (Lotted), Mairo Kanter – lapsevanem (Pokud), Katre 
Pärnpuu – lapsevanem (Mõmmid), Taivo Tulvik – lapse-
vanem (Lepatriinud), Pille Kast – pedagoogide esindaja, 
Cariina Pähk –  vallavalitsuse nimetatud isik;

 » anda üürile Lääneranna valla omanduses olevad 

eluruumid aadressil Lihula Tööstuse tn 2 korter 1 ja 
korter 17 ning Kirbla Luha tee 1 korter 12. Üürnikega 
sõlmitakse tähtajatu üürileping;

 » anda luba korraldada 27. septembril 2020 Lääneranna 
vallas Kõmsi külas asuva Kõmsi Rahvamaja esisel parki-
misplatsil ja rohealadel ning rahvamaja siseruumides 
hajutatuna avalik üritus „Hanila maapäev 2020, mihk- 
lipäeva laat”:

 » anda välja Lääneranna Vallavalitsuse korraldus korral-
dada Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmetsa matused. 
Matuste korraldamisega seotud kulud kaetakse Lääne- 
ranna valla 2020. a eelarve vahenditest. Matusepäev, 9. 
oktoober 2020 kuulutada Lääneranna vallas leinapäe-
vaks;

 » lisada Lääneranna valla 2020. a hankeplaani avatud 
hankementlusega riigihange „Vatla mõisa keskkütte 
ehitus” eeldatava maksumusega 150 000 €, hanketeate 
avaldamise ajaks määrata november 2020;

 » kooskõlastada Lääneranna Noortevolikogu tegevuskava 
muudatus alljärgnevalt: seoses koroonaviirusest Covid-
19 tingitud eriolukorraga ärajäänud Lääneranna osalus-
kohviku jätkuüritusel kasutamata jäänud 500 (viissada) 
eurot kasutada Lääneranna Noortevolikogu logoga 
maskide soetamiseke liikmetele, toetajatele ja üritustel 
osalejatele eesseisvate ürituste korraldamiseks;

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas vara müügiks kaks 
enampakkumist. Väikebussi Merzedes-Benz 814D-KA, 
reg.nr 757BFP enampakkumisele tehti 90 pakkumist 
ja autobussi MAN VANHOOL 915SH2 reg.nr 860MLC 
enampakkumisele tehti 44 pakkumist. Kaebusi enam-
pakkumise läbiviimisele ei esitatud. Kinnitati väike-
bussi Merzedes-Benz võõrandamiseks elektroonilise 
enampakkumise korras korraldatud enampakkumise 
edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna pakkunud Trin-
iton Invest OÜ, reg.nr 11324728 pakkumusega 4260 
eurot ja väikebussi MAN VANHOOL ostjaks kõrgeima 
ostuhinna pakkunud AS L&L, reg.nr 10303262 pakku-
musega 7150 eurot; 

 » Muuta Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2018 määrust 
nr 5 „Lääneranna valla haridusasutuste hoolekogude 
kord”. Määruses muudeti § 3 „Hoolekogu koosseis”;

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kümme 
eelnõud.

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

Palume nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võima-
lusel eelistada telefoni ja e-kirja teel suhtlemist. Juhul kui 
küsimuse saab lahendada üksnes kohaletulekuga, siis pa-
lume eelnevalt registreeruda vastava ametnikuga kontaktee- 
rudes või ülaltoodud üdtelefonile helistades.

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
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L ääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud 
peremehetute ehitistena arvele elamu, kolm kuuri, 

silohoidla, keldri ja pumbamaja.

Elamu (ehitisregistri kood 121347130) ja kolm kuuri (ehitis-
registri koodid  121347115, 121347117, 121347129) asuvad 
Lääneranna vallas Pagasi külas katastriüksusel Väike-
Sepa, katastritunnusega 43001:001:0619. Ehitiste viimane 
omanik ei ole teada.

Silohoidla (ehitisregistri kood 221349975) ja kelder (ehitis-
registri kood 121347095) asuvad Lääneranna vallas Kulli 
külas katastriüksusel Palatu laut, katastritunnusega 
43001:001:0696. Silohoidla ja keldri viimane omanik ei ole 
teada.

Pumbamaja (ehitisregistri kood 103025846) asub Lääne- 
ranna vallas Kulli külas katastriüksusel katastritunnusega 
43001:001:0607. Pumbamaja viimane omanik oli ehitisre- 
gistri andmetel äriregistrist 21.05.2015 kustutatud Aktsia-
selts AM Puit, ettevõtteregistri reg.nr 56032006, äriregistri 
reg.nr 10314389.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku 
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 29. 
novembrini 2020 Lääneranna Vallavalitsusele, aadressil 
Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 
Pärnu maakond, e-post vallavalitsus@laaneranna.ee, 
tel 472 4630.

Peremehetute ehitiste arvelevõtmise teated
Mihkel Kalmaru 
Maa- ja arendusspetsialist

L ääneranna Vallavolikogu kehtestas 17.09.2020 
otsusega 201 Mereäärse küla Ootuse kinnistu 

(katastriüksuse tunnus 86301:001:0332, registriosa nr 
4463306) detailplaneeringu vastavalt Klotoid OÜ (reg.nr 
10207096) tööle nr 110419.

Planeeringuala suurus on 1,6 ha  ja see hõlmab Ootuse kin-
nistut koos lähialaga, mis asub hajaasustusalal ajaloolisele 
ridakülale iseloomuliku hoonestusega Mereäärse külas. 
Planeeritav ala jääb Läänemere ehituskeeluvööndisse ja 
planeering sisaldab ehituskeeluvööndi vähendamise ette-
panekut, mille tõttu muudab nimetatud detailplaneering 
täna kehtivat Varbla valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ulatuse 
määramine Ootuse kinnistule ühe kuni 8 m kõrguse üksik- 
elamu ja kahe kuni 5 m kõrguse abihoone püstitamiseks 
(kokku maksimaalse ehitusaluse pinnaga 400 m²)  ning 
paadi veeskamiskoha, juurdepääsude, sh pääsu kallasrajale 
ja tehnovõrkude planeerimine. 

Ootuse kinnistule kavandatud ulatuses ehituskeeluvööndi 
vähendamine on kavandatud vastavuses looduskaitse-
seaduse § 40 lõikes 1 sätestatud tingimustega: arvestab 
ranna- ja kalda eripära ning kaitse eesmärke, lähtub tai-
mestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, 
kallasrajale juurdepääsu tagamisest, olemasolevast teest ja 
tehnovõrkudest ning piirkonnas väljakujunenud asustu- 
sest. Uusehitustele ehitusõiguste määramisel on lähtutud 
avalikust huvist ja ranna kaitse eesmärgist ning rannale on 
tagatud avalikult kasutatav juurdepääs kallasrajal vabalt 
liikumiseks.

Tehnovõrgud – veevarustus, kanalisatsioon ja soojavarus- 
tus – on lahendatud lokaalselt. Kinnistul on olemasolev 
elektritoide. 

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda 
Lääneranna valla kodulehel: www.laanerannavald.ee/ 
kehtestatud

Detailplaneeringu  
kehtestamine
Kaire Koitne 
Planeeringute- ja arendusspetsialist

L ääneranna vallavalitsus teatab avatud menetluse 
algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projek-

teerimistingimuste andmiseks Rannakülas, Rannatamme 
katastriüksusele suvila püstitamiseks vajaliku ehituspro-
jekti koostamiseks.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib anda  
täpsustavad projekteerimistingimused detailplaneeringu 
olemasolu korral, millega muudetakse detailplaneeringuga 
määratud hoonestusala asukohta ja suurust kuni 10% ula-
tuses, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 
viie aasta.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 02.11–
16.11.2020 aadressil www.laanerannavald.ee/projekteeri-
misteated. Ehitisregistris saab esitatud taotlusega tutvuda 
aadressil www.ehr.ee (vajalik ID-kaardiga sisselogimine). 
Alal kehtiva Anni, Matu, Maturanna, Arro, Arropõllu ja 
Paagimäe detailplaneeringuga (kehtestatud  20.08.2008 
Varbla Vallavolikogu otsusega nr 17) saab tutvuda aadressil 
www.laanerannavald.ee/kehtestatud.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada e-kirja teel vallaval-
itsus@laaneranna.ee või postiga Lääneranna Vallavalitsus, 
Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond. Lisainfo 
Kaire Koitne e-posti aadressil kaire.koitne@laanranna.ee.

Projekteerimistingimuste  
avatud menetluse teade
Kaire Koitne 
Planeeringute- ja arendusspetsialist

Ott Issak  14. IX 2020Ott Issak  14. IX 2020
Trevor Saun  16. IX 2020Trevor Saun  16. IX 2020
Sten-Markus Rudõk 22. IX 2020Sten-Markus Rudõk 22. IX 2020
Anna Uutar  22. IX 2020Anna Uutar  22. IX 2020

Õnnitleme vastsündinuid ja nende vanemaid!Õnnitleme vastsündinuid ja nende vanemaid!

Mälestame meie seast lahkunuid 

(11.09.2020 – 10.10.2020) 

Undel Pärnpuu              29. V 1950 – 15. IX 2020
Heldur Küket             16. III 1956 – 15. IX 2020
Mikk Pikkmets           27. XII 1983 – 29. IX 2020
Arvo Kast           12. VII 1956 – 30. IX 2020
Väino Tükk                 27. I 1953 – 02. X 2020
Priit Orulepa              21. XI 1943 – 05. X 2020
Evi Niit               14. III 1940 – 06. X 2020

 Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv 5252
 ◦ 2560 naised
 ◦ 2692 mehed

Sündide arv 29 
Surmade arv 77 

Saabus elanikke 145 
Lahkus elanikke 126

Elanikkonna statistika
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In memoriam  
Mikk Pikkmets 27.12.1983 – 29.09.2020
Veel eile olid rõõmus elujaatus, 
kel pooleli ja plaanis tuhat tööd. 
Ei unes võinud aimata, et saatus 
su liivakella täna puruks lööb…

Koduküla tänav Su samme ootab, 
kuid Sina kõnnid juba Linnuteel...

M ihklipäeval, 29. septembril 2020. aastal lahkus Mikk Pikkmets. Sündimise poolest Oidrema poiss. Küll käinud 
vahepeal ära Pärnus, Tallinnas ja Brüsseliski, kuid hingelt jäänud lihtsaks maapoisiks, kes oma kodukandi 

pärast südant valutas. Veri on see, mis rähnipoja puu otsa viib. Nii tõi Sinugi tagasi Oidremale.

Palju jõudsid korda saata, kuid seda, mis tegemata jäi, ei saa me kunagi teada. Abikaasa, isa, poeg, vend, naabrimees, sõber, 
tuttav, vallavanem – jah, eks veidi uhkust oli meis kõigis, et just meie küla poiss...

See ei ole päriselt, ütleb süda. Kuid mõistus peab talle vastu vaidlema. Isegi siis, kui kõik on mõistusevastane.

Me jääme mäletama tegusat noort meest ja tema nakatavat naeru. Armas Mikk! Jaluta seal, kus Sa nüüd oled, päikeseloo-
jangus mööda samblapehmet sügisvärvides rabametsa ning leia oma männijändrik, millele toetuda, nagu Sinu suur pere 
saab üksteisele toetuda.

Sinu koduküla Oidrema

R aske õnnetuse tagajärjel lahkus 
meie vallavanem Mikk Pikk- 

mets taevastele radadele. Jääme 
Mikku mäletama kui väga töökat, 
tarka, sõbralikku, hea huumori- 
soonega inimest. Tal oli väga hea 
oskus inimesi kuulata. Ei olnud prob-
leemi, mida ta ei osanud lahendada. 

Tal oli alati oma arvamus, mis tihti 
kujunes ka teiste arvamuseks. Kui 
Mikk naeris, siis naeris terve saal, 
kuulmata isegi tema nalja, sest ta 
naer oli nii nakatav. 

Paneb imestama, kui kiiresti Mikk 
õppis selgeks suure Lääneranna valla 
iga teejupi, iga talu, iga kivi ja iga 
künka. Ta teadis peaaegu kõiki ini-
mesi, nende muresid ja rõõme. Oli alati 
osavõtlik ja püüdis leida lahendusi, 
olgu see siis saks või sant.

Lääneranna vallavanemana oli tema 
suurimaks prioriteediks saada uus 
vald kiiresti ja ühtlaselt tööle, et nelja 
aasta jooksul tekiks neljast erine- 
vast piirkonnast üks suur tervik. Selle 
eelduseks pidas ta korras teedevõrku 
ning head ühistransporti, samuti 
kõigile võrdselt tagatud kvaliteetseid 
teenuseid. Tema ametiaja jooksul viidi 
ellu sotsiaalvaldkonna reform, ühtse 
juhtimise alla said raamatukogud ja 
muuseumid, loodi Lääneranna Spor-
dikool, ühtlustati sotsiaaltoetuste 
andmise ning kodanikeühenduste 

toetamise korda. Miku initsiatiivil 
ja eestvõttel alustati Lihula Güm-
naasiumi spordihoone ümberehi-
tuse ja kaasajastamisega ning jätkati 
ühinenud valdade algatatud suurte 
investeerimisprojektide, nagu kultuu- 
rimajade ja hooldekodude renoveeri- 
mised ning perearstide kabinettide 
remontide, elluviimisega.

Miku haare ei piirdunud ainult 
Lääneranna vallaga, vaid hõlmas 
lisaks maakondlikule ka riigi tasandit 
ning ulatus Brüsseli võimukoridori- 
deni välja. Oma kiire elutempo juures 
jagus teda igale poole. Üsna tavaline 
oli, et olles hommikul veel Saksamaal 
võis ta vabalt jõuda lõunaks Paidesse 
ning juba õhtul jagada Pärnus tunnus-
tusi. Mikk andis rohkem, kui vastu sai.

Kahjuks on ikka nii, et kõik head sõnad 
jäävad eluajal ütlemata ja täna ta neid 
enam ei kuule. Lääneranna Vallavo-
likogu ja Vallavalitsus mälestavad 
unustamatut vallavanemat Mikk Pikk- 
metsa ja avaldavad sügavat kaastun-
net lahkunu omastele.

Liig vara kustus päike, 
liig vara saabus öö. 

Liig vara jätsid maha 
sõbrad, omaksed ja töö...
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2019. aasta 25. veebruaril toimusid Lääneranna noorte- 
volikogu esimese koosseisu valimised, kus kinnitati viie- 
teistkümne kandidaadi seast kolmteist aktiivset noort 
esindama oma kogukonna noorte huve. Esimese koosseisu 
suur ja vastutusrikas ülesanne oli tõestada noortevoli- 
kogu vajadust ja tõsiseltvõetavust ning tõsta noorte tead-
likkust volikogu tegevusest. 

Lääneranna noortevolikogu esimehena julgen öelda, et lõp-
peva koosseisu liikmed on oma eesmärki hästi ja kohuse-
tundlikult täitnud. Pooleteise aasta jooksul on jõutud kor-
raldada mitu suurüritust nagu noortepäev „Rutiinist välja”, 
tänugala ja Lääneranna osaluskohvik, viidud läbi heakor-
ratöid Teeme Ära! talgupäeva raames Lihula Gümnaasiu- 
mi ümbruses, matkatud üheskoos Kolga matka- ja õppe- 
rajal ning kogutud prügi aktiivselt Prügimaratoni käigus. 
Samuti on noortevolikogu liikmed aktiivselt osalenud Eesti 
Noorteühenduste Liidu hooajakoolides, juhtide ümarlaual 
ning koolituspäevadel. Noortevolikogu on käinud kuu-
lamas mitmeid vallavolikogu istungeid, teinud aktiivset 
koostööd Lääneranna Vallavalitsuse, Lääneranna haridus- 
asutuste ja noortemajadega, et aina rohkem arendada meie 
valla noorsootööd ja aidata lahendada noorte muresid. 

Tehes midagi täiesti uudset, on iseenesest mõistetav, et 
kõiki eesmärke ei pruugi alati saavutada ning muutused 
võtavad aega. Lääneranna noorte jaoks on noortevolikogu 
kui organ täiesti tundmatu, mistõttu sidemete loomine 
noortega oli ka oodatust keerulisem. Siiski leiti ühine kan-
depind ja soov rääkida kaasa valla elu korralduses. Vaata- 
mata sellele, et me ei teinud otseselt ühtegi ettepanekut 
Lääneranna Vallavolikogule, mõtlesid noortevolikogu 
liikmed aktiivselt kaasa ja jälgisid hoolikalt vallavoli- 
kogu tegemisi. Olenemata osade täiskasvanute ebausust 
või noorte teadmatusest, oli kogu meeskond motiveeritud 
seisma Lääneranna noorte huvide ja soovide eest, võimen-
dama noorte häält ning lahendama esinenud probleeme, et 
Lääneranna vald oleks koht, kuhu noored soovivad jääda 
või tagasi tulla. Siinkohal julgustan kõiki volikogu liikmeid 
ja komisjonide esimehi pöörduma noortevolikogu liikmete 

poole ning küsima nende arvamust. Ainult üheskoos tegut-
sedes saavutame parima tulemuse.

Julgen öelda kogu meeskonna nimel, et Lääneranna 
noortevolikogu liikmeks olemine on meid kõiki meeletult 
arendanud ja õpetanud. Meist igaüks on saanud rohkelt 
uusi kogemusi ja teadmisi alates sellest, kuidas võtta ühen-
dust kohaliku noorsootöötajaga kuni selleni, kuidas rääkida 
kaasa noortega seonduvates otsustusprotsessides. Lääne- 
ranna noortevolikogu esimese koosseisu liikmed soovivad 
tänada Lääneranna vallavolikogu ja vallavalitsust antud 
usalduse ja võimaluste eest!

Lääneranna Noortevolikogu esimesse koosseisu kuulusid: 
juhatuse esimees Karmen Pikkmets, juhatuse aseesimees 
Hanna Malk, juhatuse protokollija Lii Urb, liikmed Kaspar 
Arusalu, Kristiina Johanson, Indrek Kivisalu, Helena-Kar-
men Kamarik, Eva-Maria Kastepõld, Samuel Kastepõld, 
Kristin Kunz, Anna Maria Laev, Kulla Saatmäe ja Carmen 
Katriine Särak. Vabaliikmed: Kertu Kangur ja Melody Vil-
lers. 

Lääneranna noortevolikogu esimene koosseis soovib 
tänada kõiki toetajaid, sponsoreid, koostööpartnereid, 
kaasamõtlejaid ja tegevustes osalenuid.

Lääneranna noortevolikogu tegevustest
Karmen Pikkmets 
Lääneranna noortevolikogu juhatuse esimees

K aitseliidu Lääne maakaitse- 
ringkond ühes liitlaste ja part-

neritega viib 18.–22. novembrini läbi 
õppekogunemise Orkaan XV. Orkaan 
on Pärnumaa, Saaremaa ja Lääne 
malevat ühendav iga-aastane õppus, 
kus kolm Lääne maakaitsering-
konda kuuluvat malevat harjutavad 

riigikaitselist tegevust.

Eriolukorra tõttu jäi 
Lääne-Eesti kait-

seliitlastel  
 

 

ära õppus Kevadtorm 2020. Tingi-
tuna sellest saab tänavune Orkaan 
suurejoonelisem kui ükski varasem. 
Orkaani tegevus saab toimuma Saare-
maal, Hiiumaal ja Pärnumaal.

„Kevadel toimuma pidanud reservõp-
pekogunemine Lääne maakaitse- 
ringkonna kaitseliitlastele jäi ära, aga 
soodsate tegurite koosmõjul õnnes-
tus meil kaks õppust ühendada ning 
tulemuseks on planeeritust suurem 
Orkaan XV,” sõnas Lääne maakait-
seringkonna pealik kolonelleitnant 
Rasmus Lippur. „Meil avaneb võimalus 
kevadeks planeeritud õppe-eesmärke 
rakendada Orkaanil ja niiviisi Lääne 

maakaitseringkonna õppetsükli 
ühele peatükile loogiline joon 

alla tõmmata,” lisas Lippur.

Lisaks Lääne maakaitseringkonnale 
osalevad õppusel Kirde- ja Põhja 
maakaitseringkonna kaitseliitlased, 
Läti vabatahtlikud riigikaitsjad Zemes-
sardzest ning teised partnerid.

Lääneranna vallas viiakse harjutused 
läbi peamiselt Virtsu, Lihula ja Vatla 
piirkonnas. Õppuse ajal esineb Kalli–
Karuse tee ajutist sulgemist, millest 
teavitatakse eraldi. Lisaks esineb 
õppekohtades ajutisi kiiruspiiranguid.

Kogu õppuse perioodil liigub üle 
Lääne-Eesti tavapärasest rohkem 
Kaitseväe ja Kaitseliidu tehnikat ja 
on õhuvahendite aktiivsemat tege-
vust, seetõttu tuleks õppuse alal olla 
liikluses veelgi tähelepanelikum ning 
jälgida muutuda võivat liikluskorral-
dust.

Lääneranna vallas müristab ORKAAN XV
Jaanus Mehikas 
Kaitseliidu Pärnumaa maleva teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist
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Orkaan XIV. Foto: Mehis Born
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P ärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistiku 
Avo Rahu sõnul korrastab PÜTK sõitjatelt ja bussi- 

juhtidelt tulnud ettepanekute alusel maakonnaliinide 
sõidugraafikuid. Uuendatud sõiduplaanid arvestavad 
muutunud teeoludega ja sõitjate olemasoluga peatustest 
erinevatel reisidel. 

„Enamus ajalisi muudatusi on liinisisesed, seetõttu palume 
vahepeatustest sõitjatel olla tähelepanelikud, et bus-
sist mitte maha jääda,” ütles Rahu. „Lähtepeatustest väl-
jumise ajad muutuvad vähe. Viie minuti võtta varasemaks 
muutub väljumisaeg puhkepäevadel sõitval liinil nr 56-1, 
mis hakkab Koongast hommikul senise 9.15 asemel väl-
juma 9.10. Õhtul Pärnu-Jaagupist Koonga ja Mihkli poole 
väljuvad bussid liinidel 58-1 ja 58-2 hakkavad senise 19.00 
asemel väljuma 19.05, jõudes kohtumispaika Koongasse 

bussiga nr 53 endiselt 19.50. Samuti 
alustab tööpäevadel sõitev liin nr 58-2 
hommikul Koongast 5 min hiljem, s.o 
6.35 asemel 6.40, seda ka tellimisel 
Mihklist endise 6.20 asemel kell 6.25.”

Suuremad muudatused toimuvad bussiliinil nr 324 Pärnu–
Lõpe–Lihula, kus uendatud sõiduplaani kohaselt sõidab 
buss pärast OIDREMA peatust edasi läbi KARJATSE ja 
TÕITSE peatuse otse Lihulasse. Bussiliinile nr 47 Pärnu–
Pärnu-Jaagupi–Koonga–Lõpe lisandub uuendusena võima-
lus sõita kolmapäeviti Koongast Lõpele samuti läbi TÕITSE 
ja KARJATSE peatuse ning tellitava osana, sõitja olemasolul 
bussis, jätkata sõitu Lõpelt kuni MATSE peatuseni.

Muudatused tehakse järgnevates Lääneranna valda läbi-
vates liinides:

 ◦ 47 Lõpe–Koonga–Pärnu-Jaagupi–Pärnu

 ◦ 52 Lihula–Oidrema–Mihkli–Koonga–Kalli

 ◦ 56-1 Rogenese–Pärnu-Jaagupi–Koonga–Pärnu

 ◦ 56-2 Rogenese–Pärnu-Jaagupi–Koonga–Pärnu

 ◦ 58-1 Mihkli–Koonga–Pärnu-Jaagupi–Rogenese

 ◦ 58-2 Mihkli–Koonga–Pärnu-Jaagupi–Rogenese

 ◦ 59-2 Pärnu–Koonga–Pärnu-Jaagupi

 ◦ 324 Pärnu–Lõpe–Lihula

Oktoober tõi muudatusi kuue bussiliini sõidugraafikusse

www.peatus.ee – kogu info Eesti ühistranspordi kohta maal, õhus ja vees käepäraselt internetis.  
Bussijaama infotelefoni lühinumber 17018, mis vastab iga päev 6.30–20.30.

MAJANDUS
Lääneranna vald saab viis uudset 
postiautomaati

K evadine koroonakriis näitas sel-
gelt, kui oluline on inimestele 

e-poodidest tellimine ning tellitud 
kaupade kiire, kontaktivaba ja enda 
valitud ajal kättesaamine nii linnas 
kui maal. Ja mitte ainult e-poodidest 
tellimisel, vaid vaja on ju ka muid 
postiteenuseid, asjade üleandmist, 
saatmist ja edasi-tagasi liigutamist.

Nii plaaniski Lääneranna vald riigilt 
koroonaviiruse tõttu kehtestatud 
eriolukorra pärast taotletud erakor-

ralisest investeerimistoetusest osa 
eest soetada just pakiautomaate. 
Kui osutus, et sellest meetmest pole 
pakiautomaatide paigaldamine siiski 
abikõlblik, sai teemaga ikkagi edasi 
mindud. Seda enam, et sarnane idee 
oli küpsenud ka Eesti Postis – ja seda 
mitte ainult pakkide, vaid ka muude 
postiteenuste pakkumise võimaluste 
kohta. 

Nii ongi koostöös Eesti Postiga saamas 
Läänerannast üks esimesi valdasid, 

kus käivitub Eestis täiesti uudne pos-
tiautomaatide katsetamine. Eesmärk 
on maainimeste saadetiste ja (posti)
teenuste lihtsam kättesaamine – ning 
uute võimaluste avamine kohalikuks 
teenusepakkumiseks. Vähemalt pool 
aastat kestva testimise käigus hinna-
takse uusi seadmeid, kuidas avatud 
võrgu lahendus ettevõtjatele sobib 
ning kuidas kohalikud inimesed selle 
vastu võtavad.

Koonga ja Lihula  
minibussijaamad on avatud

Koonga 
ja Lihula 

inimesed saavad 
rõõmustada uute bussiootepavil-

jonide üle. Talviti köetavad ning oote-
saali ja tualetiga varustatud minibus-
sijaamad on läbinud bürokraatliku 
kadalipu ning tänaseks avatud kõi-
kidele reisijatele.

Pärnumaa ühistranspordikeskus 
hakkas minibussijaamade võrgus-
tikku planeerima juba 2016. aastal, 
bussijaamad pidid valmima seitsmes 
eri asulas: Toris, Audrus, Kilingi-Nõm-
mel, Tootsis, Koongas, Lihulas ja Ares. 

Koonga bussijaam valmis tähtaegselt 
ning see avati reisijatele juba kevadel. 
Lihula bussiootepaviljoni ehitamine 
võttis aega, sest viimase väljanäge- 
mine on muinsuskaitsealast tingituna 
teistest pisut erinev. 8. oktoobril väl-
jastati Lihula minibussijaamale kasu-
tusluba ning alates 13. oktoobrist on 
see avatud kõikidele reisijatele.   

Tüüpprojekti järgi ehitatud ühekor-
ruselistes minibussijaamades on 24,5 
m² suurune köetav ootesaal, kus ühel 
pool asub jalgrattahoidla ja teisel pool 
katusealune pingiga ooteala. Kotta 
mahub 20 inimest ja korraga peatub 
selle ees üks buss. Lihula bussijaamas 
jalgrattahoidlat ei ole ning seetõttu on 

see teistest ka pisut väiksem – 20,3 m². 
Igasse minibussijaama on paigaldatud 
elektroonne lukk, mis hommikul ukse 
lahti teeb ning õhtul sulgeb, samuti on 
need varustatud valvekaameratega. 
Koonga bussijaama kasutajad on kind-
lasti märganud elektroonilist tablood, 
mis kuvab aega saabuva bussini, ka 
Lihulasse jõuab see tehnikavidin 3–4 
nädala jooksul. 

Kõigi seitsme ootekoja ehituse maksu-
museks kujunes u 700 000 €, millest 
ligi 5/6 tuli Euroopa arengufondist 
ning ülejäänud maksid kinni maa-
konna ühistranspordikeskuse omani-
kud ehk kohalikud omavalitsused.
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19.-25. novembril avaneb LEADER  
elukeskkonna meetme taotlusvoo
MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengu-
kava 2014–2020 LEADER-meetme rakendamise raames 
projektitaotluste vastuvõtmist 2020. aasta rakendus- 
kava alusel. Projektitaotlusi võetakse vastu elukesk- 
konna meetmes „Piirkonna eripära ja kultuuripärandi 
arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste 
kättesaadavuse suurendamine”. Meetme eelarve 2020. 
aastal on 91 419 €.

Toetust saavad taotleda KKLM-i piirkonnas tegut-
sevad MTÜ-d, SA-d, kohalikud omavalitsused ja seltsin-
gud. Vastavalt Kodukant Läänemaa MTÜ põhikirjale 
kattub ühingu tegevuspiirkond ühingu liikmeks ole-
vate kohalike omavalitsuste piiridega. KKLM liikme-

teks olevad kohalikud omavalitsused on haldusreformi- 
eelsete omavalitsuste territoorium  sealhulgas endised 
Lihula ja Hanila vald. Taotleja juriidiline aadress võib 
olla väljaspool tegevuspiirkonda, kuid projekti tegevused 
peavad olema ellu viidud KKLM-i tegevuspiirkonnas.

Meetme kirjeldus ja taotlemiseks vajalik info avaldatakse 
kodulehel www.kklm.ee rubriigis LEADER. Taotluste vas-
tuvõtt toimub e-PRIA vahendusel.

Info ja konsultatsioonid: tööpäeviti KKLM-i büroos 
Haapsalus aadressil Karja 27, elektrooniliselt laaneliider@
kklm.ee või telefonitsi 5322 9288 ja 5817 0479. Samuti võib 
pöörduda nõustamiseks SA Läänemaa poole aadressil 
info@laanemaa.ee või tel 5340 4783.

Mis on postiautomaat?
Tasub tähele panna, et tegu on just 
posti-, mitte pakiautomaadiga! Posti-
automaat pakub lisaks tavapärasele 
pakiteenusele ka muid (posti)teenu-
seid ning on kasutamiseks avatud 
mitte ainult Eesti Postile, vaid sinna 
saavad saadetisi panna ka teised kul-
lerfirmad ja ka kohalikud ettevõtjad.

Inimese jaoks on postiautomaadi 
kasutamine lihtne. E-poest tellides 
saab märkida kauba kättesaamisko-
haks lähima postiautomaadi – näiteks 
Varbla. Kauba toob Varblasse kohale 
ja paneb postiautomaati Eesti Post või 
mõni teine avatud võrgustiku kasuta-
jast kullerfirma. Või hoopis ettevõtja 
ise, kui tellimus on esitatud ettevõt-
jale, kes ise, kullerfirma vahenduseta 
tarneid teeb.

Testperioodi ajal ei saa eraisikud veel 
kasutada postiautomaati oma isik-
like pakkide saatmiseks, see võimalus 
lisandub edaspidi. Samuti soovib Eesti 
Posti, et tulevikus võimaldaksid ka 
praegused pakiautomaadid kõiki muid 
teenuseid, ehk siis muutuksid sisult 
samuti postiautomaatideks.

Kui rääkida postiteenustest, siis 
näiteks võivad inimesed saada tule-
vikus automaadist soovi korral kätte 
ka tähitud saadetisi, mille järgi peaks 
muidu minema postkontorisse. Ja 
miks mitte kasutada automaate kir-
jade saatmiseks, postmargi ostmiseks 
vaeva nägemata.

Postiautomaat saab tulevikus kiiren-
dada ka posti jõudmist maapiirkonna 
elanike postkastidesse. Nimelt testib 
Eesti Post Lääneranna vallas ka seda, 
kas ja kuidas saab postiautomaate 
kasutada selleks, et toimetada sinna 
kirjakandjate jaoks piirkonna saa-
detised. Kirjakandjad saavad need 
sealt edasi postkastidesse toimetada, 
nii et ära jääb nendepoolne sõit 
piirkonna jaotuskeskusse.

Ettevõtjad, mida teie postiau-
tomaadist ootate?
Kuna postiautomaadid on avatud ka 
ettevõtjatele ja teenusepakkujatele, 
on katseperioodi üks eesmärke just 
see, milliseid võimalusi näevad posti-
automaatides ettevõtjad ise. Eesti Post 
ega vald ei oska kindlasti ette näha 
kõiki ideid ja vajadusi, milleks saaks 
postiautomaati kasutada – see sünnib 
koostöös ettevõtjatega, kes saavad 
oma kaupu, saadetisi ja teenuseid 24/7 
kohalike inimesteni toimetada, laien-
dada postiautomaate kasutades oma 
teeninduspiirkonda ning säästa aega 
ja energiat asjade üleandmiseks sobi-
vate aegade kokkuleppimiseks.

Ühe võimalusena võiksid postiauto-
maadid tuua kogukonda erinevaid  
ringlusteenuseid nagu raamatulaenu-
tus, kingaparandus, keemiline puhas-
tus ja muud, mis eeldavad asjade edasi- 
tagasi saatmist.

Ootame kohalike ettevõtjate kaasa- 
mõtlemist, kuidas postiautomaatidest 
neile võimalikult palju kasu võiks 
olla. Huvitatud ettevõtjad võivad juba 
praegu oma huvist ja mõtetest märku 
anda, kirjutades Eesti Posti projekti-
juhile Madis Prinkile (madis.prink@
omniva.ee).

Milline on hea koht postiau-
tomaadile?
Lääneranna valda tuleb lähikuudel – 
tõenäoliselt alates detsembrist – viis 
postiautomaati. Need hakkavad paik- 
nema Virtsus, Varblas, Koongal, 
Kõmsil ja Lõpel.

Postiautomaadi paigaldamiseks on 
vaja kohta, kuhu saab ligi nii jalgsi kui 
autoga – nii kullerkaubikuga asjade 
kohaletoomiseks kui ka inimesele 
mugavaks ja kiireks kättesaamiseks, 
kus on elektrivarustus ning inter-
net. Ja muidugi on peamine eeldus, 
et postiautomaat paikneb inimeste 
liikumisteel ehk kohas, kus saab oma 

postiteenused korda ajada muude 
tegemiste kõrvalt. 

Neljas viimati nimetatud kohas on 
sobiv kompaktne paik postiauto-
maadile enam-vähem paigas, suurem 
arutluskoht on veel Virtsu osas. 
Varblas, Koongas ja Kõmsil saavad 
postiautomaadi asukohaks ilmselt 
vallavalitsuse teeninduskeskused, 
sest sinna on koondatud suurem osa 
tegevustest – poed, perearstide vas-
tuvõturuumid jne. Lõpel saab selleks 
kohaks tõenäoliselt klubi hoone, sest 
see on samuti käidav koht, mis vastab 
kõikidele ülaltoodud nõuetele. Virtsu  
on pikalt „välja venitatud“ ja erinevate 
sõlmpunktidega asum, mistõttu ühe 
konkreetse koha leidmine on raske. 

Siinkohal ootab vallavalitsus kohalike 
inimeste ettepanekuid Virtsu postiau-
tomaadi asukoha kohta. Ettepanekuid 
saab teha teha 8. novembrini e-posti 
aadressile ajaleht@laaneranna.ee või 
helistades telefonil 472 4640. Ette-
panekuid saab esitada ka ajalehe vee-
biportaalis ajaleht.laaneranna.ee, kus 
on selleks loodud eraldi küsitlus.

Eesti Post ja Lääneranna Vallavalitsus 
tänavad kõiki inimesi kaasa mõtlemise 
eest! U
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Saame tuttavaks: 
Lääneranna piirkonnapolitseinik on Evelin Engel-Lepp

E velin Engel-Lepp on sündinud 9. detsemb- 
ril 1976 Tartus. Lihulasse asus ta elama 

2001. aastal. 

Evelin on staažikas politseiametnik, kes 
alustas selles ametis tööd 13. oktoobril 1997. 

aastal. Enamuse ajast on ta töötanud uurijana 
Haapsalu politseijaoskonnas, tegeledes krimi- 

naalasjade kohtueelse menetlusega. Oskused 
ja vajaliku hariduse politseitööks on ta omandanud 

Paikuse Politseikoolis. Hiljuti omandas ta rakendusliku 
kõrghariduse sotsiaaltöö erialal. Kogemused inimestega 
töötamisel ja oskused olukordi objektiivselt hinnata, 
kaardistada ja lahendusi otsida on Evelini sõnul tulnud 
aastatega, mida on tänaseks politseitööd tehes kogunenud 
juba 23. 

„Hindan väga väärtuslikuks oma töökogemust, mis on 
andnud mulle hea analüüsivõime ning suutlikkuse erine-
vate inimestega kontakti saavutada,” ütleb Evelin.

Kaks aastat tagasi võttis ta vastu väljakutse panna ennast 
proovile piirkonnapolitseinikuna, tulles esialgu oma 
piirkonda, Lääneranna valda, asenduskohale. 

„Minu teeninduspiirkond on Lääneranna vald, millest pool 
ehk endine Lihula ja Hanila valla piirkond on mulle tuttav 
juba alates 2001. aastast, kuna olin toona selle piirkonna 
menetleja,” selgitab Evelin ning lisab, et tutvumist ja 
kohanemist vajas ta esialgu endise Varbla ja Koonga valla 
teeninduspiirkonnas. 

Tänavu sügisest töötab Evelin Engel-Lepp Lääneranna 
vallas piirkonnapolitseinikuna põhikohaga ning teenindab 
kogu meie valda.

„Minu põhiülesanne on olla pildil kohalikes turvali-
susküsimustes, kasutada tuleb selleks kõiki võimalikke 
vahendeid ja leida alternatiive. Kõige olulisem on minu 
jaoks koostöövõrgustiku loomine, kuna koos ühise 
eesmärgi nimel tegutsedes on võimalik saavutada häid 

tulemusi. Minu esmased koostööpartnerid on kohalik oma-
valitsus, koolid ning teised laste- ja noorteasutused, samuti 
Päästeamet, Kaitseliit, kohalikud küla- ja jahiseltsid,” sõnab 
Evelin.

Piirkonnapolitseinikuna peab ta ennast eeskätt kogukonna 
osaks, kelle peamine eesmärk on kohalike probleemide 
lahendamine, elanike usalduse võitmine ning inimeste 
endi aktiivsuse toetamine kohaliku elu turvalisemaks ja 
paremaks muutmisel. Seetõttu on Evelini sõnul väga olu-
line igasuguse info liikumine: „Sest esmapilgul vähetähtis 
teave võib mingil hetkel osutuda väga vajalikuks. Turvalise 
kogukonna saavad luua ainult inimesed ise, kes selles kogu-
konnas elavad. Lihula, laiemas plaanis Lääneranna vald, on 
ka minu kodu ning seetõttu on mu süda siin.”

Evelin Engel-Lepp võtab kodanikke vastu nii Lihula valla-
majas aadressil Jaama 1 asuvas kabinetis, kui ka Varblas ja 
Koongas. 

„Siinkohal palun ka inimeste mõistvat suhtumist, sest tee- 
nindan kogu valda üksi ning minu töö on väga liikuv, valla 
territoorium on suur ning tööaeg sõltub ka tihti sellest, 
kuidas on vaja tööd teha, mõnikord õhtuti, mõnikord näda-
lavahetustel. Seetõttu oleks mõistlikum alati mulle ette 
helistada või kirjutada. Samuti on kiire mure korral võima-
lus leida aeg kiiremaks kokkusaamiseks. Minuga saab 
ühendust telefonil 5197 0445 ning e-posti aadressil evelin.
engel-lepp@politsei.ee,” ütleb Evelin Lõpetuseks.

Piirkonnapolitseinik Evelin Engel-Lepa vastuvõtuajad:

 » Lihula vallamajas iga kuu teine ja neljas esmaspäev kell 
9.30–10.30

 » Koonga teeninduskeskuses iga kuu teine kolmapäev 
kell 9.00–10.00

 » Varbla teeninduskeskuses iga kuu esimene, kolmas ja 
neljas reede kell 9.00–10.00

 » Kõmsi teeninduskeskuses kokkuleppel

PERSOON

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvooru 
LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks. Taotlusi võe-
takse vastu Kihnu, Häädemeeste valla ning haldusre-
formile eelnenud piirides Lääneranna valla endiste Varbla 
ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla 
endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna 
Audru ja Tõstamaa osavalla mittetulundusühingutelt, 
sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõt-
jatelt.

Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.    

Taotluste vastuvõtt toimub 09.11.2020 kella 8.00-st kuni 
13.11.2020 kella 16.00-ni.

Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 
loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid 

ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni 
vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevus-
grupi nõuetele.

Meetmesse 3 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg 
tegevusgrupis on 21.12.2020.

Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2020. aasta 
rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projekti-
taotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee. 
Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt e-PRIA 
keskkonnas. 

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tele-
fonidel 433 1053, 509 2261 või plpparnu@gmail.com. Taot-
luste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.

9.–13. novembril avaneb Romantilise Rannatee ühistegevuse 
ja turunduse meetme taotlusvoor
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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
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Pärnumaal alustas tööd piirkondlik veebikonstaabel
Kristina Kukk 
Lääneranna Teataja toimetaja

V eebikonstaablid on internetiavarustes korda loonud 
juba alates 2011. aastast, kuid tänavu oktoobris 

käivitas Politsei- ja Piirivalveamet uue pilootprojekti, 
tänu millele alustas Pärnu politseijaoskonnas tööd 
esimene maakondlik veebikonstaabel, kelleks sai Lääne- 
ranna valla elanikele tuttav Karmen Raud.

2007. aasta juulist politseiametnikuna töötav 
Karmen Rauast sai 2016. aastal noorsoopolit-

seinik ning toona kuulusid tema vastutusalasse 
Audru, Tõstamaa, Kihnu, Varbla ja Koonga 
vald. 2018. aastal, pärast üleriigilist haldusre-
formi jäi tema tegevuspiirkonnaks Lääneranna 
vald. Karmen on hästi aktiivne ja pealehakkaja 

politseiametnik, kes lisaks igapäevatööle võtab 
alati osa kõigist projektidest, kuhu teda kaasa-

takse, olgu need noortepäevad või turvalisuskohvi-
kud. Kui tänavu suvel pakuti talle võimalus osaleda piloot-
projektis ning proovida maakonna veebikonstaabli tööd, 
võttis Karmen uue väljakutse rõõmuga vastu. 

Karmen, mis on maakonna veebikonstaabli 
ülesanded?
Maakonna veebikonstaabli ülesanneteks on muuhulgas 
olla inimeste seas internetikeskkonnas, jälgida üldsust 
häirivaid teemasid ning vajaduse korral sekkuda, samuti 
pöördumise korral nõu anda ja teavitada ohtudest. Maa-
konna veebikonstaabli eeliseks üleriigilise veebikonstaa- 
bli ees on see, et konkreetses piirkonnas töötavate polit-
seinikega on vahetu ja kiire kontakt, sest varasemalt on 
külg külje kõrval tööd tehtud. Samuti on piirkonnas elavad 
inimesed ja nende mured tuttavamad.

Milliste küsimustega võib veebikonstaabli 
poole pöörduda?
Veebikonstaabli poole võib pöörduda näiteks kiire nõu 
saamiseks, kui aega jaoskonda tulemiseks on vähe; kui 
soovid anda infot toimepandud süüteo kohta; kui keegi 
kiusab või ahistab; kui soovid teada anda seksuaalsest või 
muust väärkohtlemisest ning ei julge otse rääkima tulla. 
Veebikonstaabel suhtleb kohalike piirkonnapolitseinike 
ja uurijatega, et toimepandud süüteod või kogukonnas 
tõstatunud küsimused kindlasti õige lahendajani jõuaks. 

Kas Sinu poole võiks pöörduda ka siis, kui 
inimene on sattunud kelmuse ohvriks, ja mis 
soovitusi jagaksid ennetavalt meie luge-
jatele? 
Kindlasti! Aeg-ajalt on ikka kuulda, kuidas inimesed 
langevad telefonikelmuste ohvriks. Näiteks pakutakse 
müügiks olematut eset või teenust; teatatakse lotovõidust, 
kuid lähemal mõtlemisel ei tule meelde mängus osalemi-
negi; tutvustatakse end politseiniku või pangatöötajana 
ning küsitakse andmeid, millega logida sisse interneti-
panka. Minu soovitus inimestele enne uisapäisa tegut-
semist on järgmised:

 » Võta aega otsuse langetamiseks. Ära tee seda esimese 
telefonikõnega

 » Telefonikõnes ära jaga kergekäeliselt panga-, isiku- ega 
elukoha andmeid

 » Kontrolli teenusepakkuja tausta – küsi näha kodulehte, 
firma nime, uuri telefoninumbri õigsust

 » Ära lase end häirida, kui helistaja väidab, et tal on kiire. 
Kontrollkõne ettevõttesse, asjaga kursis olevale lähe-
dasele või internetiotsing ei võta kaua aega

Panin tähele, et Sa oled veebipolitseinikuna 
liige paljudes Facebooki kogukondlikes grup-
pides, näiteks „Meie Lihula” ja „Märgatud 
Virtsus”. Kas see on teadlik soov olla nii-öelda 
nähtaval?
Jah, piirkonna veebipolitseiniku idee on olla avalikult 
nähtav ja kuuldav, sest töö oluline osa on ka ennetada 
süütegevust, olla kursis piirkonna murede ja rõõmudega. 
Minu mõte ei ole grupis moderaatori või administraatori 
tööd üle võtta, vaid olla lihtsalt kättesaadav, vajaduse 
korral vastata küsimustele või anda seisukoht korrarikku-
misele. Kiiret reageerimist vajavate teemade puhul vastab 
telefoninumber 112.

Kuidas saavad kodanikud Sinuga ühendust 
võtta?
Minuga saab ühendust Facebookis www.facebook.com/
parnu.veebikonstaabel või e-posti teel karmen.raud@polit-
sei.ee.

Kas on lootust, et Sinust saab kunagi taas 
meie piirkonna noorsoopolitseinik, ning kes 
seni Sinu kohustusi täidab?
Minu kohustusi täidab seni kohalik piirkonnapolitseinik, 
kelleks on Evelin Engel-Lepp. Teda toetavad patrull ja 
piirkonnagrupp, nagu siiani on toiminud. Projekti lõppedes 
analüüsitakse tulemusi, mille põhjal saab teha otsuse, 
kuidas jätkub piirkonnas töö.
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Pärnumaa Omavalitsuste Liit jagas tunnustusi

T eisipäeval, 6. oktoobril tunnustas Pärnumaa Oma-
valitsuste Liit (POL) maakonna parimaid hari-

dustöötajaid. Lääneranna vallast pälvisid tiitli koguni neli 
inimest: Ain Saare, Eda Aavik, Kaie Raudkivi ja Annika 
Urbel.

Aasta hariduse sõber
Aasta hariduse sõbra tiitli pälvis Pärnu Päikese 

Kooli lapsevanem, Lääneranna vallast Peta-
aluse külast pärit Ain Saare, kes on muuhul-

gas Lääneranna valla visuaalse identiteedi 
looja ning kujundaja. Aini eestvedamisel 
on valminud kõikide Lääneranna valla 
allasutuste veebilehed, samuti Lääne- 
ranna Teataja veebiportaal ning paber-

lehe kujundusmall. 

Pärnumaa Omavalitsuste Liitu saabunud 
esildises seisab: 

Ain on lapsevanem ja hoolekogu esimees. Ta on arendanud 
ning toetanud Pärnu Päikese Kooli ja teisi erivajadustega 
laste vanemaid. Teinud koostööd alternatiivkommunikat-
siooni arendamisel koolis ja kogukonnas. Tänu temale on 
erivajadustega lastele paremaks toimetulekuks kasutusele 
võetud spetsiaalsed meetodid. Ta on täiendanud ja kaas- 
ajastanud PCS-piltide süsteemi, mis on alternatiivkommu-
nikatsiooni meetod, aitamaks autistlikel õpilastel päeva 
ülesehitust selgemini mõista. Teinud arendustööd kõnet 
toetava tarkvara kasutuselevõtmisel kooliga ja teiste 
organisatsioonidega. Ta suudab erinevate seadmete kasuta-
mist siduda päris elu ja õppekava eesmärkide täitmisega. 
Ühiskonna tasandil on Ain kaasa löönud eeskujuliikumise 
Valge Õhupalli algidee loomisel, vastutated projektis kogu 
visuaalse töö eest. Koostöövõrgustiku loomine ja inno-
vatiivsete lahenduste pakkumine õppeasutuse personalile 
ja kogukonnale on olnud Aini suur vabatahtlik panus. Ain 
on kogu pere ja isikliku eeskujuga oluliselt kaasa aidanud 
erivajadustega laste paremaks mõistmiseks ühiskonnas. 
Pere eestvedamisel on korraldatud kooli perepäevi ja ühi-
seid koostööpäevi. Tema tegevus on mõjutanud positiivselt 
Pärnu Päikese Kooli professionaalset arengut. Kaasates 
õppurite lapsevanemaid, on sellel olnud tugev positiivne 
mõju erivajadustega laste arengule.

Aasta klassiõpetaja
Aasta klassiõpetaja tiitli pälvis Lihula Gümnaa- 

siumi õpetaja Eda Aavik.

Eda on õpetaja, kes on ühtviisi kõrgelt hin- 
natud nii õpilaste, kolleegide, lapsevane-
mate kui kogukonna seas. Ta kasutab 
laste huvi nutikalt ära, õpetades neile 
endalegi märkamatult nii kokandust kui 

ka ettevõtlust, nii matemaatikat kui ka 
koostööd. Tänu pühendumisele ja empaa-

tiavõimele, näeb ta iga õpilase puhul ära, 
milline õppimise viis just seda konkreetset last 

võiks aidata. Eda tundides teevad lapsed tihti grup-
pides tööd, et panna neid mõtlema ühe meeskonnana. 
Esinemisjulguse arendamiseks tuleb tehtud töö ka klassi 
ees ette kanda. Eda on alati lapsevanemate jaoks olemas 
ja see loob turvatunde. Ta osaleb tihti täiendkoolitustel ja 
rakendab õpitut hiljem ka alati tunnis. Lapsed teavad, et 
ka õpetaja Eda õpib pidevalt ja on seetõttu heaks eesku-
juks. Eeskujuks on ka õpetaja aktiivsus ja mitmekülgsus. 
Eda on Naiskodukaitse liige, kus tegeleb Noorkotkaste ja 
Kodutütardega, lisaks on ta Lihula Lilltikandi Seltsi aktivist 

ja igal aastal veab ta Lihula Lillkirja Festivali. Eda-sugused 
professionaalsete õpetaja omaduste, isikuomaduste ja maa-
ilmavaatega õpetajad ongi need, kelle kohta öeldakse maa 
sool selle sõnaühendi kõige paremas tähenduses.

Aasta lasteaiaõpetaja
Aasta lasteaiaõpetaja tiitli pälvis Lihula Lasteaia 
õpetaja Kaie Raudkivi.

Kaie on lasteaiaõpetaja, kes läheneb oma 
tööle loominguliselt, arvestades iga lapse 
individuaalsust: on väga töökas, õpihi- 
muline, laia silmaringiga ja suunab lapsi 
alati jõukohaselt pingutama. Kaie on koos 
oma rühma meeskonnaga ülemajaliste 
ürituste eestvedajaks. Tema poolt korral-
datud sündmused on alati pisidetailideni 
läbimõeldud ja suurepäraselt teostatud. Ta loob 
rühmas erinevaid mängukeskusi, kasutab mänguva-
henditeks palju mitmekesist looduslikku materjali. Tunneb 
hästi oma rühma lapsi ja on usalduslikus kontaktis nende 
vanematega. Igapäevases rühmatöös kasutab ära kõigi 
laste tugevusi nõrgemate kaaslaste toetamisel, abistamisel, 
õpetamisel. Iga laps saab olla nii teise lapse toetaja, õpetaja 
kui õppija rollis. Kaie on väga toetav ja koostööaldis rüh-
mameeskonna kujundamisel ja arendamisel. Kolleegid 
hindavad tema teadmisi ja abi. Praktikajuhendajana on ta 
põhjalik, nõudlik, kuid samas toetav ja arengule suunav. 
Annab praktikandile võimaluse rakendada oma tugevusi 
ning jagab soovitusi paremate tulemuste saavutamiseks. 
Temale võib alati kindel olla, peab täpselt kinni antud kok-
kulepetest, lubadustest, tähtaegadest, on lojaalne kollektii-
vile, samas aus ja otsekohene väljendamaks oma arvamust.

Aasta noorsootöötaja
Aasta noorsootöötaja tiitli pälvis käesoleva aasta 
augustini Lääneranna valla spordi- ja noor-
sootöötaja ametit pidanud Annika Urbel, 
kes on tänaseks küll vahetanud töökohta, 
kuid aktiivse kogukonnaliikmena jätkab 
tegevusi mitmes MTÜ-s, mille tegevus on 
suunatud Lääneranna valla elanikele.

Huvihariduse ja huvitegevuse valdkon-
nas on Annika koordineerimisel viidud 
valla huviringid ühtse süsteemi ja juhti-
mise alla. Seda ikka selleks, et noortel valla eri 
piirkondades oleks mitmekesised ja kättesaadavad võima-
lused huvitegevuses osaleda. Annika eestvedamisel on 
loodud näiteks uudsed huvitegevuses osalemise võima-
lused, nagu 4-rattalise elektrirolleri ehitamise huviring 
Lihulas ja DJ-õppe huviring Lõpel. Eelmise aasta lõpuks 
jõudis ta ka uue huvikooli loomiseni ning kinnitati Lääne- 
ranna Spordikooli põhimäärus. Annika taotles ka Euroopa 
Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgise Lääneranna Valla-
valitsusele, mis võimaldab olla vastuvõttev või tugiorgani- 
satsioon vabatahtliku teenistuse, töö ja praktika suuna 
projektidel. Sellega lõi ta võimaluse rahvusvahelise noor-
sootöö arendamiseks vallas. Tema teeneks saab lugeda ka 
Noortevolikogu ja Noortekeskuse loomist ja tööle rakenda- 
mist. Noortekeskuse alla koondusid erinevate piirkondade 
noortetoad. Nii on ta tööle rakendanud avatud noorsootöö 
põhimõttel tegutseva võrgustiku. Lisaks kõigele eeltoodule 
leidis ta aega individuaalseks tööks noortega. Annika on 
eeskujuks paljudele, panustades ka ise töövälisel ajal kogu-
konna arengusse.

Fotod: Haide Rannakivi
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15. oktoobril toimus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Säre-
vere õppekohas riigiteede hooldeautojuhtide ja teemeist- 
rite kutsevõistlus, mille võitsid Endel Teder (TREV-2 
Grupp AS) ja Tarvo Kuldkepp (Warren Safety OÜ).

Võistlus toimus kahes kategoorias: parim hooldeautojuht 
ja parim teemeister. Parima hooldeautojuhi kategoorias 
võitis esikoha Endel Teder (TREV-2 Grupp AS), teise koha 
Margus Jõõger (Eesti Teed AS) ning kolmanda koha Kert 
Kaljuste (Lääne Teed OÜ). Parima teemeistri kategoorias 
võitis esikoha Tarvo Kuldkepp (Warren Safety OÜ), teise 
koha Jaanus Kirsipuu (Eesti Keskkonnateenused AS) ja kol-
manda koha Leho Laik (TREV-2 Grupp AS). 

Võistlusalasid oli kokku neli: liiklustest (individuaalne, nii 
autojuhile kui ka teemeistrile), täpsussõit (autojuhile), kom-
bineeritud võistlus (teemeistrile) ja teoreetiliste teadmiste 
viktoriin (võistkondlik, osalesid autojuht ja teemeister).

Võistluse peakohtunik Hannes Vaidla kinnitas, et hool-
deautojuhtide ja teemeistrite kutsemeisterlikkuse tase on 
kõrge. „Kokku olid tulnud oma ala parimad. Ülesanded ei 
olnud lihtsate killast ning nõudsid nii häid oskusi kui ka 
teadmisi.” Kõige raskemateks kujunesid hooldeautojuhtide 
täpsussõidus boksi tagurdamine ning hooldeauto peata-
mine märgitud kohas. Teemeistritele mõeldud kombineeri-
tud võistlusel valmistasid enim raskusi tekstülesanded, mis 
puudutasid nii teede meteoroloogiat, korrashoiulepingut 
kui ka korrashoiu ja järelevalve juhendit. 

Vaidla sõnul paistsid võitjad silma sellega, et pidasid 
võistluspingele hästi vastu ning jäid rahulikuks ka kõige 
keerulisemate ülesannete sooritamisel.

Vaidla on rahul, et vaatamata koroonaviiruse levikust tin-
gitud keerulisele olukorrale oli võistlusest osavõtt suur. 
„Rõõmu valmistas ka võistlejate heatahtlik ja spordimehe-
lik suhtumine nii kaasvõistlejatesse kui ka kohtunikesse.”

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas toi-

munud võistlusega jätkas Maanteeamet riigi- 
teede korrashoiutööde tellijana maanteeala 
töötajate 1973. aastal alguse saanud kut-
sevõistluste traditsiooni. Ürituse peamine 
eesmärk on motiveerida riigiteede korra-
shoiuga tegelevaid ettevõtteid ja hooldeau-
tojuhte pidevale enesetäiendamisele.

Lihulast pärit Tarvo Kuldkepp on teehool-
dusega tegelenud alates 1984. aastast, aasta-
tel 1994–1995 käis ta oma teadmisi teede tali- ja 
suvehooldusest täiendamas Saksamaal. Küsimusele, 
kui palju pidi ta võistluseks valimistuma, vastas Tarvo 
tagasihoidlikult: „Natukene ikka,” lisades naljatledes, et 
tiitel tuli koju raske võistluse tulemusel. Võistluse keeruli-
sim osa oli tema hinnangul just tekstülesanded: „Kauguste 
silmaga mõõtmine ja kruusa õige koguse ämbrisse tõst-
mine silma järgi on oskused, mis tulevad harjutamisega. 
Tekstülesannetes oli vaja aga praktilisi teadmisi, mida saab 
vaid õppides ja ennast koolitades.”

Vesteldes Tarvoga kruusateede teemal, koorus välja, et 
tegelikult on Eestis teed väga erineva kvaliteediga. „Meil 
on 21. sajand ning kruusateed on üldiselt juba ajast ja arust. 
Uued autodki on ehitatud nii, et nende väljatöötamisel on 
arvestatud vaid mustkattega teedega,” ütles Kuldkepp ning 
lisas, et Saksamaal tema teada kruusateid ei olegi. „Kruusa-
teede kvaliteet sõltub väga palju pealeveetavast materja- 
list. Nii on näiteks Kagu-Eesti kruusateed probleemsemad 
kui mujal Eestis, sest materjal, mis sinna aastaid tagasi 
peale veeti, ei ole sama kvaliteetne, kui mujal. Näiteks 
mõni purustatud kruusa materjal ongi selline, milles kivim 
ei kannata aastaaegade temperatuuride vaheldumist ja 
muutub ajapikku saviks.”

Teehooldusfirmadel on igal aastaajal palju kõnesid – keva- 
del-sügisel helistatakse küsimusega, miks pole teed veel 
hööveldatud, ning talvel, miks on teed nii libedad. Nen-
dele küsimustele vastas Tarvo, et teede profileerimine ei 

Aasta teemeister on Tarvo Kuldkepp

Üheskoos suudame!
Anne Ööpik 
Lihula Lions Klubi liige

E ttevõtmine sai alguse juba 2018. aasta sügisel, mil 
kohaliku LC Lihula heateo plaani võeti Lihula laste-

aeda spetsiaalselt väikelastele mõeldud välitrenažööride 
soetamine. Mõttega liitusid aktiivselt ka lapsevanemad ja 
lasteaia meeskond. Algas ühine rahakogumine.

Vahendite ostmiseks korraldasid lapsevanemad hea- 
tegevusliku sügislaada, klubi liikmed panustasid jõulu-
kuuskede müügist saadud tulu, 2019. aasta kevadel lõid 
ühisel metsaistutusel Kunila metsas kaasa rohkearvuli-
selt nii lapsevanemad koos lastega, maadluspoisid, vilist-
lased, lasteaiatöötajad kui ka LC Lihula klubiliikmed koos 
peredega. Lihula Konsumi poodi ja Virtsu sadamasse välja 
pandud korjanduskeradesse kukkusid tasapisi rahatähed, 
oma lisapanuse annetas nii mõnigi vallakodanik... Vaja-
minev summa oli koos! Jäi ainult oodata, millal kaup kohale 
jõuab. Jõudis küll kohale, aga hilissügisel, talve hakul, mil 
lasteaia õueala meenutas rohkem veekogu. Jäime ootama 
kevadisi õueala kuivatavaid ilmasid. Need küll saabusid, 
aga võtsid kaasa paraku uudse koroonaviiruse, mis seiskas 
mitmeks kuuks tavapärase elu.

Ja lõpuks septembris tuli meie lionsklubi taas pärast 
suvepuhkust lasteaia õuele kokku, kaasas kangid ja labi-
dad, segumasin ja tsement, mõõdulindid ja -tikud ning 

soov alustatu lõpule viia. Kinnitusarmatuurid pinnasesse 
valatud, jäi oodata vaid nende tahenemist. 29. septembri 
õhtul said trenažöörid alustele tõstetud ning kinnitatud ja 
järgmisel päeval võisid lapsed alustada treeningtegevusega. 
Edaspidi lisanduvad vahendite alla veel turvamatid.

Suur tänu kõigile, kes nende vahendite soetamisele ja pai-
galdamisele innukalt kaasa aitasid!

Foto: Anne Ööpik
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Lääneranna valla kultuurikava

November

1.11 kell 12.00–15.00 Kõmsi 
Rahvamajas mineraalvärvide 
töötuba. Osalustasu 25 € (sisaldab 
kõiki vahendeid ja kohvipausi). 
Juhendab Vesta Vendel

1.11 kell 13.00 Pikavere vennas- 
koguduse palvemajas palvetund

1.11 kell 14.00 EELK Karuse Püha 
Margareeta kirikus jumalateenis-
tus

2.11 kell 18.00 Vatla mõisa saalis 
multikaõhtu

2.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Kass ja hiir mis-
sioonil”. Pilet 3 €

4.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Komöödiateatrilt Pille Pürgi 
etendus „Kutse juubeliks”. Pilet 
17/15 €. Piletid saadaval Piletilevis, 
Piletimaailmas ja Lihula Kultuuri-
majas T–R kell 10.00–16.00

5.11 kell 18.00 Lihula Kultuuri-
majas Lääneranna Noortevolikogu 
üldkogu

6.11 kell 19.00 Kõmsi Rahvama-
jas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld 
kontserdiga „Risti-rästi”. Kuulda 
saab armastatud lugusid, laule 
nii tuntud autoritelt kui ka esita-
jate omaloomingust. Piletid 10 € 
eelmüügis Piletilevis ja Kõmsi 
Rahvamajas E–N kell 9–16, toi-
mumispäeval 13 €

7.11 kell 15.00 Vatla rahvama-
jas „Tundeist sünnivad laulud ja 
kleidid” Vatla naisansambli 15. ja 
õmblusringi 20. sünnipäeva kont-
sert ja näitus. Tasuta

7.11 kell 17.00 Paadrema kirikus 
kontsert „Midagi hingele”. Esine-
vad Ott Indermitte ja Paul Daniel. 
Piletid eelmüügist 5 € ja kohapealt 
10 €. Kogu tulu läheb kiriku torni-
kiivri rekonstrueerimiseks. Piletid 

müügil veebilehel fienta.com/et/
meestelthingele

8.11 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

9.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Loheratsur”. 
Pilet 3 €

13.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas tantsuõhtu ansambliga Kar-
demon. Pilet 15 €, piletite müük ja 
kohtade broneerimine Lihula Kul-
tuurimajas T–R kell 10.00–16.00

14.11 kell 20.00 Kõmsi Rahva- 
majas live-bänd Absolute, 90ndate 
hitid DJ Cozzo esituses. Pilet 
eelmüügis 10 € , kohapeal 13 € 

15.11 kell 12.00 Lihula mõisas 
ajalooklubi. Metsavendluse ajaloo 
uurimist käsitleb oma ettekandes 
ajaloolane, Mälu Instituudi teadur- 
kuraator Martin Andreller

15.11 kell 14.00 EELK Karuse 
Püha Margareeta kirikus jumala-
teenistus

16.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri- 
majas animafilm „Turu. Üks 
isemoodi kana”. Pilet 3 €

17.11 kell 18.00 Varbla rahva- 
majas õpituba „Vanast uus”. Eri-
nevad värvitehnikad. Osalustasu 
5 € (noored vanuses kuni 18 a 
tasuta), juhendab Monika Hale. 
Oma tulekust anna teada enne 13. 
novembrit rahvamaja kontaktidel

18.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri- 
majas õuduskomöödia „Räige 
reede”. Pilet 5 €, alla 14 a keelatud!

19.11 kell 11.00–14.00 Lihula Kul-
tuurimajas doonoripäev

21.11 kell 9.00 Lihula Kultuuri-
maja ees ja sees Mardi-Kadri laat. 
Hoidiste festival algab kell 11.00. 
Oodatud on kõik, mis silmale ilus 
ja maitsev! Tööd palume tuua hil-

jemalt 18. novembril

21.11 kell 10.00 Lihula Spordi-
hoones Läänemaa ja Pärnumaa 
meistrivõistlused maadluses. Lisa-
info janar.sober@mail.ee (Janar 
Sõber, RJK Leola)

22.11 kell 12.00 Varbla rahvama-
jas eakate klubi Randlane koosvii-
bimine

22.11 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

25.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri- 
majas animafilm „Turu. Üks 
isemoodi kana”. Pilet 3 €

26.11 kell 20.00 Kõmsi Rahva- 
majas Karuse mälumäng, 44. hoo- 
aja 3. voor

27.11 kell 20.00 Lõpe klubis tant-
suõhtu Untsakate ja Valvo Val-
guriga. Piletid 1. novembrini 10 €, 
hiljem 15 €

29.11 kell 12.00 Lihula mõisas 
ajalooklubi. Uue-Varbla mõisa aja-
loost ja restaureerimisest räägib 
kokkutulnutele Varbla Muuseumi 
juhataja Rene Kask

29.11 kell 15.00 Mihkli Mii-
kaeli kirikus I advendiküünla 
süütamine ja väike advendikont-
sert. Trompetil esineb Indrek Vau

29.11 kell 16.00 Lihula kesklinna 
kuuse juures 1. advendi tähista-
mine

29.11 kell 15.30 Varbla suure 
kuuse juures süütame 1. adven-
diküünla. Advenditule koju vii-
miseks võta kaasa oma pere küünal

29.11 kell 16.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis Merit Män-
niste ja Männiste Perebänd kont-
serdiga „Advendiaeg on ootuse 
aeg…” Pilet 8 €

30.11 kell 19.00 Lihula Kultuuri-

KULTUUR

ole nii lihtne, kui tavakodanikule pealtnäha võib tunduda. 
„Teehooldaja peab arvestama nii ilma kui ka sellega, mis 
juhtub värskelt hööveldatud teega järgmisel päeval, kui 
tuleb vihm ja lahti aetud killustik ei jõua ära vajuda,” ütles 
Kuldkepp ning palus siinkohal usaldada oma ala eksperte. 
„Ükski tellimusega kaetud tee ei jää tegemata ning meie 
soov on ju sama kui tellijalgi – et tee oleks hästi sõidetav 
igal aastaajal ja igasugustes oludes.” 

Talve lähenedes soovis Tarvo aga meelde tuletada, et aeg on 

suvised sõidumaneerid kõrvale heita ja arvestada, et teed 
võivad olla libedad. „Teehooldajatel on libeduse ohu tekki-
misel kõrgema prioriteediga maanteel aega reageerida kuni 
kaks tundi, mis tähendab, et kogu selle aja vältel võib tee 
olla libe ning autojuht peab sellega arvestama. Kõige kriiti- 
lisem aeg on mõni tund enne päikesetõusu ja mõni tund 
peale päikeseloojangut – ühel juhul ei ole tee jõudnud veel 
üles sulada ning teisel juhul hakkab temperatuurilan-
gusega tekkima must jää – see on ohtlik aeg, kus tasub olla 
eriti tähelepanelik,” ütles Tarvo.
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Kõmsi Lasteaed-Algkool tähistas 
juubelit muusikaliga
Pille Saatmäe 
Kõmsi Lasteaed-Algkooli direktor

35! Piisavalt pikk aeg, et kooli esi-
meste vilistlaste lapsed on juba ise 
vilistlaste ridades!

Üle kahe aasta käib meie majas muusi-
kalilaine. Selle aasta kevadel eten-
duma pidanud muusikal jõudis lavale 
nüüd, 16. oktoobril. Ja lugu sai tore! 

Õpetajana naudin enam hetke, kui 
kahekõnest saab dialoog, või kui laul 
hakkab rääkima lugu... siis seisad lava 
kõrval ja südamel on soe. Tore on jäl-
gida lapsi, kes teevad juba mitmendat 

etendust. Nendega on palju lihtsam. 
Nad jälgivad partnerit, pakuvad kaasa- 
mängu, reageerivad loomulikumalt… 

Lavale sai Peeter Paani lugu. Näidendi 
sõnalise osa kirjutas Kätlin, kes õpib 
nüüd juba ise Virtsu kooli 8. klassis. 
Kõmsil lõpetades soovis ta osaleda 
meie järgmises muusikalis ja pakkus 
oma abi uue näidendi kirjutamisel. 
Tema kindel soov, et see võiks olla 
Peeter Paan ja ennast nägi ta Kapten 
Konksuna. Selles polnud kahtlust! Ega 

ma alguses väga ei usaldanud, kuid 
sõnaline osa sai veenev ja lugu hakkas 
jooksma. Õnneks oli meil olemas 
Peeter Paan, nagu loodud, Helena 
Caroly. Ja Wendy, armas Hanna 
Liseth. Ka Carolin oli Tinkerbelliks 
justkui loodud.

Mereröövlid, kadunud poisid, meri- 
neitsid ja indiaanlased – kokku oli 
laval 43 noort näitlejat: 36 last meie 
majast ja 7 vilistlast. Üks vahvam kui 
teine!

HARIDUS

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

Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!
Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava koolituse, kontserdi, võistluse, laada, külapäeva, näituse avamise või mõne 

muu vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele www.kultuurikava.eewww.kultuurikava.ee.

majas Eesti film „Hüvasti, NSVL”. 
Pilet 5 €, alla 12 a mittesoovitatav!

Detsember

5.12 kell 10.00 Varbla rahvamajas 
jõululaat

5.12 kell 12.00 Kõmsi rahvamajas 
eakate jõulupidu (info täpsustami-
sel)

8.12 kell 18.00 Varbla rahvamajas 
piparkoogi kaunistamise töötuba. 
Juhendab Lia Aadusoo. Osalustasu 
on täpsustamisel

11.12 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Vana Baskini Teatri etendus 
„Unerohi”. Pilet 17/15 €. Piletite 
müük ja broneerimine T–R 10.00–
16.00 Lihula Kultuurimajas

13.12 kell 10.00 Kõmsi rahvama-
jas jõululaat

15.12 kell 13.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis eakate jõu-
lupidu. Esinevad Varbla rahva- 

maja eakate lauluansamblid ja 
tantsurühm. Merle Lilje ja Toivo 
Asmeri kontsert. Osalustasu 3 €. 
Kohvilaud. Palume registreerida 
peole hiljemalt 8. detsembriks rah-
vamaja kontaktidel

16.12 kell 19.00 Lihula Kultuuri- 
majas Nele-Liis Vaiksoo ja Olav 
Ehala kontsert „Talveõhtu 
muusika”. Pilet 5 €, piletite müük ja 
broneerimine T–R kell 10.00–16.00 
Lihula Kultuurimajas

17.12 kell 11.00 Kõmsi Rahvama- 
jas koduste laste jõulupidu. Laste- 
teatri Trumm etendus „Kuninga 
kass”. Peale etendust tuleb jõulu-
vana. Tasuta

19.12 kell 21.00 Varbla rahva- 
majas aastalõpupidu. Ansambel 
Hr. Kuu, DJ Andrus Pirso, ülla-
tusesineja. Kelmar Catering. Pilet 
peoõhtul 15 €, eelmüügist 10 €. 
Piletite müük ja laudade broneeri- 
mine Varbla Rahvamajas 7.–14. 
detsember tööpäevadel kell 10–15

26.12 kell 20.00 Kõmsi Rahvama-

jas Aastalõpupidu. Ansambel Vana 
Kallim, DJ Enno Lohu, tantsutrupp 
Dancing Dreams. Pilet peoõhtul 
15 €, eelmüügist 13 €

Lisainfot kultuuri- ja rahva- 
majades toimuvate ürituste 
kohta saad allolevatelt 
kontaktidelt: 
Kõmsi Rahvamaja

 ◦ 525 3236

 ◦ komsirm@laaneranna.ee

Lihula Kultuurimaja

 ◦ 477 8191

 ◦ kultuurimaja@lihula.ee 

Lõpe Klubi

 ◦ 5660 0540

 ◦ lopeklubi@laaneranna.ee 

Varbla Rahvamaja

 ◦ 528 2621

 ◦ anneli.lobjakas@laaneranna.ee 

Vatla Rahvamaja

 ◦ 477 9213

 ◦ vatlarm@laaneranna.ee

Foto: Mariann Peksar
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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

Jalgpall
Lõuna-Läänemaa JK U16 meeskond on 
12. oktoobri seisuga III liigas 6. kohal. 
Peetud on 13 mängu, millest võide-
tud 3, viiki mängitud 2 ja kaotatud 8. 
Klubi resultatiivseim mängija on jät-
kuvalt Keiro Ristikivi, kes on löönud 
13 väravat, liiga üldtabelis on Keiro 
väravalööjate seas 5. kohal.

19. septembril toimusid Tori kunstmu-
ruväljakul Pärnumaa 2020. aasta jalg- 
palli meistrivõistlused, millest võttis 
osa 10 meeskonda. Lääneranna vallast 
osalesid Lihula Jalgpalliklubi, Vatla 
Jalgpalliklubi, Jalgpalliklubi Hanila 
Tulevik ning FC Valice Car. Meistri- 
võistlused võitis Lihula JK koosseisus 
Madis Sibul, Reilo Mark, Ivar Nikkel, 
Argo Mõtt, Reigo Vänt, Randel Plaas, 
Rivo Oosim, Rasmus Paulus, Kaarel 
Pikkmets ja Romel Puda. FC Valice 
Car tuli meistrivõistlustel 5.–6. kohale 
ning Vatla JK ja Hanila Tulevik jagasid 
9.–10. kohta. Lihula JK väravavaht 
Ivar Nikkel valiti turniiri parimaks 
väravavahiks.

10. oktoobril korraldas Viljandi JK 
Tulevik sügiskarikaturniiri, kuhu 
olid kutse saanud Rahvaliiga B-tase-
mel edukalt mänginud meeskonnad. 
Seitsme võistkonna osavõtul peetud 
turniiril saavutas JK Vatla kõrge 
kolmanda koha, alistades finaalis  
Pärnu JK Vaprus Rahvaliiga Kollase 
meeskonna.

Kergejõustik
22. septembril toimusid Haapsalu 
Linnastaadionil Läänemaa 2020. 
aasta Koolispordi Liidu kergejõus-
tiku meistrivõistlused. Loa võistle-
miseks sai ka endine Läänemaa kool, 
Lihula Gümnaasium. Meie lapsed 
olid 120 osalenud võistleja hulgas 
väga tublid – kokku toodi kodukoo-
lile viis medalit ja 16 esikaheksa 
kohta. Tütarlaste D-klassi arvestuses 
tuli 600 m kaksikvõit – I koha võitis 

Viktoria Elisabeth Kepp tulemusega 
2.13,6, mis on ka tema isiklik rekord. 
II kohale tuli Kertu Kärp samuti isik-
liku rekordiga 2.17,6. Poiste C-klassis 
saavutas Kevin Leemet II koha kuu-
litõukes tulemusega 11.16, mis on üht-
lasi noormehe isiklik rekord. Poiste 
B-klassi 4x100 m teatejooksus saavu-
tas II koha tulemusega 54,3 nelik, 
kuhu kuulusid Herman Reinmaa, Paul 
Lomp, Robico Villers ja Stefan-Lauri 
Mölder. B-klassi poiste kuulitõukes 
saavutas tulemusega 10.89 III koha 
Ken-Indrek Klimpuš. Südilt võistlesid 
veel Radele Kanter, Kirsi Kunz, Vivia 
Aruots, Henry Kurnim, Kevin Mart 
Põldman, Sten Martin Viidemaa, Mar-
leen Põld ja Maria Reks.

7. oktoobril peeti Jõulumäe Spordikes- 
kuses Pärnumaa koolide jooksukrossi 
teatevõistlus, millest võttis osa üle 
200 lapse 15 koolist. Lihula Gümnaa-
siumist võistles viis võistkonda ning 
parima tulemuse tegid seekord 6.–7. 
klassi tüdrukud Meriel Vahula, Kerlin 
Rüütel ja Viktoria Elisabeth Kepp, 
kes saavutasid III koha. Tublid olid ka 
teised võistlejad: Karl Reinmaa, Eenok 
Arpiainen, Henry Kurnim, Marius 
Põld, Karl-Markus Kärp, Kristjan 
Kolõtšev, Radele Kanter, Vivia Aruots, 
Karmen Ristikivi, Johanna Tšekenjuk, 
Keteli Alpius ja Marleen Lend.

Maadlus
12. septembril toimusid Jõgeval Vir-
tuse Spordihallis täiskasvanute 
vanuseklassi Eesti meistrivõistlused 
Kreeka-Rooma, vaba- ja naistemaad-
luses. Lääneranna vallast osalesid 
võistlustel RJK Leola kasvandikud 
Eerik Pank ja Stefan-Lauri Mölder. 
15-aastane Stefan-Lauri Mölder võist- 
les esimest korda täiskasvanute 
vanuseklassis. 67 kg võistluskaalus tuli 
ta väga tugevas konkurentsis 9. kohale. 
Eerik Pank, kes debüteeris täiskasva-
nute vanuseklassis mullu, osales 
ka tänavu. Viie mehe konkurent- 
sis saavutas ta kõrge, III koha, temast 

ettepoole jäid mitmekordsed Eesti 
meistrid: Mihkel Allikmäe ja Heiki 
Nabi.

19. septembril toimusid Võrus Eduard 
Pütsepa 44. mälestusvõistlused, 
millest võttis osa 107 noormaadlejat. 
Lääneranna vallast oli maadlemas neli 
RJK Leola kasvandikku. Stefan-Lauri 
Mölder saavutas 73 kg kaalukategoo-
rias II ning 71 kg kadettide seas III 
koha. Tema õde, Mia-Jessica Mölder 
saavutas naistemaadluse 29 kg kaa-
lukategoorias III koha. Charli Takk 
saavutas 44 kg kaalukategoorias III 
koha. Gregor-Hendrik Mölder tuli 50 
kg kaalukategoorias 5. kohale.

26. septembril toimusid Paikusel Leo 
Kreinini XIX mälestusvõistlused, 
millest võttis osa 141 noormaadlejat. 
Lääneranna vallast oli maadlemas 
neli RJK Leola kasvandikku. Ste-
fan-Lauri Mölder tuli 71 kg kaaluka- 
tegoorias II ning täiskasvanute 72 kg 
kaalukategooria arvestuses III kohale. 
Noormehe õde, Mia-Jessica Mölder 
saavutas naistemaadluse 35 kg kaa-
lukategoorias II koha. Lauri Laev tuli 
43 kg kaalukategoorias 5. ning Charlie 
Takk 40 kg kaalukategoorias 8. kohale. 

3. oktoobril toimus Varbla rahvama- 
jas Gustav Vahari memoriaal Kree-
ka-Rooma ja naistemaadluses, millest 
võttis osa 130 maadlejat 18 maadlus- 
klubist. Lääneranna Spordikooli esin-
das kaheksa õpilast, kellest kaks pälvis 
kuld-, kaks hõbe- ning kolm pronks-
medali. Mia-Jessica Mölder saavutas 
–30 kg kalaukategoorias I koha; Eerik 
Pank –110 kg kaalukategoorias samuti 
I koha; Alvar Nikkel saavutas –85 kg 
kaalukategoorias II ning Ats Kaasik 
–43 kg kaalukategoorias samuti II 
koha; III koha saavutasid Charli Takk 
–43 kg; Gregor-Hendrik Mölder –48 
kg ning Stefan-Lauri Mölder –68 kg ja 
–71 kg kaalukategoorias. Lauri Laev 
saavutas –41 kg kaalukategoorias 6. 
koha. Noored treenivad Raskejõusti-
kuklubis Leola, nende treeneriks on 
Janar Sõber.

Spordiuudised
11. september – 10. oktoober

SPORT

Lapsevanemad, õpetajad, töötajad 
otsisid-õmblesid-vahetasid-sättisid- 
kohendasid kostüüme, lõikasid-maal-
isid-voltisid-kruvisid-tassisid-paigal-
dasid rekvisiite. See on hullult mõnus 
aeg!

Uuendusena oli sel korral videopro-
jektsiooni lisamine, väikesed efek-
tid tossumasinast ja tasakaalulii-
kuri kasutamine Eikunagimaa linnu 
liuglemisel. Elevust kui palju!

Raha etenduseks saime Kultuurkapi-
tali Pärnumaa ekspertgrupilt, Hanila 

Toetusgrupilt, Kõmsi Külaseltsilt. 

Kommi ja kingitusi saime headelt 
sõpradelt. Suur tänu kõigile, kes meid 
vaatama tulid. Nii oli hoopis toredam 
laval olla ja saigi päris sünnipäeva-
tunde kätte!
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REAKUULUTUSED

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

Jalgratta remont Lihulas. Kontakt 523 6933 (Ants Urb)

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

✓ Majapõhjade kaevamine 
✓ Septiku paigaldus ja imbväljaku 

rajamine 
✓ Kaablitrasside kaevamine 
✓ Kraavide kaevamine 
✓ Tiikide süvendamine 
✓ Truupide ehitus 

 
 

✓ Teede ja platside ehitus 
✓ Ohtlike puude langetus 
✓ Kändude juurimine 
✓ Hoonete põranda väljakaeve ja 

tagasitäide 
 

✓ Põõrdpea 
✓ Haaratsid 
✓ Kaablikopp 
✓ Planeerimiskopp 
✓ Kõvapinnase konks 
✓ Sõel 

 

  
OÜ AV Kaevetööd,  +372 55551525 Aivar Vendel,  avkaevetood@gmail.com 

Aasa talu,  Petaaluse küla,  Lääneranna vald, Pärnumaa  

Puksiirteenus 
kandevõime 3,5 tonni

Komatsu PC 138us-8, 15 t

Multilifti teenus 
kandevõime 12 tonni

Terex TC-19 mini 1,9 t

12. november alates 10.00 
KOONGA 

PEREARSTIKESKUSES 
Etteregistreerimine 
telefonil 446 2530

 ◦ kuivasilmatest

 ◦ silmarõhu mõõtmine

 ◦ optilised päikeseprillid

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

tel 5564 5433
Argo Kaas

Penijoe tee 3, Lihula 
E-R 9-18. L 9-15  

 info@pohjalatehno.ee  
www.pohjalatehno.ee

Mootorsõidukite tehniline ülevaatus
(sõidu- ja veoautod, bussid, haagised, mootorrattad, traktorid)

Sõidukite ostueelne ülevaatus

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

Autoremont
 ◦ remont
 ◦ hooldus
 ◦ diagnostika
 ◦ elektritööd
 ◦ rehvitööd (20 €)
 ◦ sildade reguleerimine

Auto tehnoseisundi kontroll 
tasuta!

5307 9716 
www.vokiauto.ee

Kõmsi tee 13, Kõmsi küla

PUKSIIRIABI

Avariiliste ja 
remonti vajavate 

sõidukite vedu

Autoromude ja 
muu tehnika 

vedu vanarauda

AUTOABI
Uste avamine  
 Käivitamine 

Rehviabi

+ 372 505 3741

 
Abi saabub 

Lihulast!


