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Palume nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võimalusel eelistada telefoni 
ja e-kirja teel suhtlemist. Juhul kui küsimuse saab lahendada üksnes kohale- 
tulekuga, siis palume eelnevalt registreeruda vastava ametnikuga kontakteerudes 
või ülaltoodud üdtelefonile helistades.

Juhime tähelepanu, et alates 16. novembrist ei ole kõrvalistel isikutel lubatud 
siseneda vallavalitsuse kabinettidesse.

Täendavatest piirangutest saab lugeda käesolevas paberlehes leheküljelt 4.

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

Lääneranna vallavanemaks valiti Arno Peksar
12. novembril toimus Lihula kultuu- 
rimajas Lääneranna Vallavolikogu 
36. istung, kus lisaks teistele tee-
madele valiti välja uus vallavanem, 
kelleks sai senine vallavolikogu esi-
mees Arno Peksar.

Vallavolikogu istungil osales kokku 
21 liiget. Vallavanema valimine oli 
algselt planeeritud päevakorra lõppu, 
kuid volikogu liige Meelis Malk tegi 
ettepaneku tõsta see esimeseks. Ette-
panekut toetas 10 volikogu liiget, viis 
jäid erapooletuks ning ülejäänud olid 
vastu. 

Vallavanema kandidaatideks esitati 
Meelis Malk ja Arno Peksar.

Hääletuse eel said mõlemad kandidaa-
did võimaluse tutvustada end ja oma 
plaane tulevase ametiülesande täitmi-
sel.

Esimesena sai sõna Meelis Malk, 
kes tunnistas, et kandidaadiks esita-
mine oli tema jaoks ootamatu. „Val-
lavanema valimine üheks aastaks on 
huvitav väljakutse. Mina olen kogu 
aeg olnud seda meelt, et Margus Källe 
võiks selle aasta välja vedada. Kohe-
kohe on valimised ja uued teemad.” 

Rääkides plaanidest, ütles Malk, et 
tema soov on jätkuvalt viia Lääne- 
ranna vald Läänemaale, kuid nentis, et 
aastaga seda ilmselt ära ei tee. Samas 
ütles ta, et tema hinnangul on voli- 
kogu andnud liiga palju otsustusõigust 
vallavalitsuse kätte: „Seda proportsioo- 
ni peaks kõvasti muutma. Teinekord 
ei tea volinikud, mis vallas toimub.” 
Malga sõnul vajaks see asjaolu muut-
mist, sest nii paraneks volinike ja 
rahva kaasatus otsustusprotsessis.

Teisena sai sõna Arno Peksar, kes nõus-
tus eelkõnelejaga selles, et üheaas-
tane periood on selgelt väga lühike 
aeg. Tema sõnul, kui tuua paralleele 
investeeringutega, siis viimaste prot-
sess võib planeerimisest elluviimiseni 
võtta aega 3–4 aastat. „See tähendab, 
et kui valla juht on ametis kõigest 
ühe aasta, on ta üks lõik käimasole- 
vast protsessist.” Rääkides tulevastest 
investeeringutest ütles Peksar, et isegi 
kui riik lubab laenukoormust tõsta, siis 
selle kohustuse võtmisel peaks arves-
tama, et vald suudaks seda ka tagasi 
maksta. „Käesolevas eelarvestratee-
gias olid sees küllaltki väikesed objek-
tid ning suuri investeeringuid ilmselt 
ei mahuks.” Veel ütles Peksar, et val-
lavanema üks ülesannetest on hoida 
vald toimimas. Pareerides Meelise 
ideele delegeerida otsustusõigused 
tagasi volikogule, siis tuleks seda tõsi-
selt kaaluda. „Minugi poolest võiks 
volikogu võtta kohustused tagasi, kuid 

mitmed volikogu liikmed on öelnud, 
et ametniku tööd nad teha ei sooviks, 
seega tuleks eelnevalt põhjalikult kaa-
luda, millised otsustusõigused voli- 
koguliikmetele tagasi antakse.”

Valimiste läbiviimiseks moodustati 
komisjon, kuhu kuulusid volikogu 
liikmed Andres Hirvela, Külli Raudsik 
ja Margit Merila, viimane valiti esime-
heks. Salajase hääletamise tulemusel 
hääletas Meelis Malga poolt kuus ja 
Arno Peksari poolt 15 volikogu liiget.

Vallavolikogu aseesimees Vallo 
Kappak õnnitles Arno Peksarit ning 
võttis volikogu istungi juhtimise üle. 
Vastne vallavanem peab nüüd moo-
dustama uue vallavalitsuse. Hetkel 
on see planeeritud järgmisele istun-
gile, mis leiab aset detsembris. Samal 
päeval valitakse ka uus volikogu juht-
kond ja vallavanema asetäitja.

Küsimusele, mida ta eelseisva 
ametiaasta jooksul ette võtab, 
ütles Peksar, et tema üles- 
anne on hoida vald toimi-
mas. „Kindlasti ei ole see 
aasta kerge. Valla toimimist 
raskendab koroonaviiruse 
jätkuv levik. Loodan, et suu-
dame kõik koos hoida ära kevadisi 
sündmusi ning elu ei panda seisma 
– viimane on meie kõigi kätes, sestap 
palun tungivalt järgida Terviseameti 
nõuandeid ning jälgida oma tervis-
likku seisundit.”

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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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

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

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine, maksmine ja maksmisest keeldumine, 
huvitegevuse toetuste eraldamine, hooldaja ja hoolda-
jatoetuse määramine, tugiisikuteenuse osutamine, 
eluruumi kohandamise kulude hüvitamine, koduteenuse 
osutamine ja koduteenuse osutamise lepingu lõpetamine, 
maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, 
kinnisasja koormamine sundvaldusega,  õigusvastaselt 
võõrandatud maa maksumuse kinnitamine  ja kompensat-
siooni määramine, projekteerimistingimuste määramine, 
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, ehitise teenin-
damiseks vajaliku maa määramine ning otsustus hoo-
nestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta, puurkaevu 
asukoha kooskõlastamine, hajaasustuse programmi toe-
tuslepingu sõlmimise tähtaja pikendamine, korraldatud 
jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine ja kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse 
rahuldamata jätmine ja jäätmete ühise kogumismahuti 
kasutamiseks loa andmine, otsustati järgmist:

 » Riigihangete registri kaudu korraldatakse e-menetluses 
väikehange „Projekti WiFi4EU avalike WiFi ühenduste 

loomine”, ostumenetluste korraldamise eest vastuta-
vaks isikuks  määrati hankespetsialist Rein Kruusmaa, 
ostudokumentide ettevalmistamise ja hankelepingu 
täitmise eest vastutav isik on IKT spetsialist Eero Sahk. 
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim 
hind.

 » Tunnistati korteriomand Konnalupsu 4, Tõusi küla, 
Lääneranna vald, võõrandamiseks elektroonilise enam-
pakkumise korras korraldatud enampakkumine pak-
kumiste puudumise tõttu nurjunuks. Otsustati võõran-
dada kõnealune korteriomand taas kord elektroonilise 
enampakkumise korras internetioksjonite keskkonnas 
www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Vara müügi alg- 
hind 840 eurot, tagatisraha 40 eurot. Enampakkumisest 
teavitatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Kinnitati Lääneranna Spordikooli töötajate koosseis: 
direktor 0,2 kohta, treener 3,0 kohta ja koristaja 1,0 
kohta.

 » Kinnitati Kõmsi Lasteaed-Algkooli 2020/2021. 
õppeaasta hoolekogu järgmises koosseisus: Agne Alpius 
– õpetajate esindaja (lasteaed),  Annika Kukk – õpeta-
jate esindaja (kool), Sille Vokk – vilistlaste esindaja, 

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

12. novembril 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu 36. 
istung, kus osales 21 vallavolikogu liiget. Päevakorda kin-
nitati 20 punkti. Vastu võeti 7 määrust ja 5 otsust.

 » Lääneranna vallavanemaks valiti Arno Peksar.

 » Tunnistati kehtetuks alates 01.01.2021 Lihula Valla-
volikogu 11.02.2014 määrus nr 3 „Lihula Muusika- ja 
Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpeta-
mise tingimused ning kord” ja Lihula Vallavolikogu 
08.06.2017 määrus nr 8 „Lihula Muusika- ja Kunstikooli 
õppetasu tasumise, soodustuste andmise ja õppetasust 
vabastamise kord” ning Lihula Vallavolikogu 08.06.2017 
määrus nr 9 „Lihula Muusika- ja Kunstikooli õppetasu 
kehtestamine”.

 » Otsustati suunata teisele lugemisele Lihula Muusika- ja 
Kunstikooli põhimäärus, Lihula Lasteaia põhimäärus, 
Lihula Kultuurikeskuse põhimäärus, Lõpe Klubi 
põhimäärus, Kõmsi Rahvamaja põhimäärus, Vatla Rah-
vamaja põhimäärus ja Varbla Rahvamaja põhimäärus.

 » Täiendati Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise 
abi andmise korda, lisades sissetulekust mittesõltuva 
sotsiaaltoetuse „jõulupaki toetus”. Jõulupakid on ette 
nähtud kõigile Rahvastikuregistri andmetel Lääne- 
ranna vallas elavatele, Eesti Hariduse Infosüsteemis  
registreeritud Lääneranna valla hallatavates kooli- 
eelsetes lasteasutuses viibivatele lastele ja üldharidus- 
koolide statsionaarses õppes 1.–12. klassis õppivatele 
õpilastele.

 » Täiendati Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust 
nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeeri-
mine”.

 » Otsustati lubada Lääneranna Vallavalitsusel sõlmida 
tähtajatu leping Kirbla Külaseltsiga  ruumide tasuta 

kasutusse võtmiseks Lääneranna Raamatukogu Kirbla 
haruraamatukogu teenuste osutamiseks.  

 » Otsustati määrata avalikuks kasutamiseks Kirbla ja 
Seira külas asuv eratee teeregistri numbriga 4111062 ja 
nimega Sillaaluse tee.

 » Otsustati nõustuda E&A Transport OÜ-le (registrikood 
12214433, asukoht Võru maakond, Võru vald, Puiga 
küla, 65502) geoloogilise uuringu loa väljastamisega 
Mihkli II uuringuruumis vastavalt esitatud uuringu 
loa taotlusele ja Keskkonnaameti otsuse eelnõule ning 
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse 
eelnõule koos täiendavate tingimustega.

 » Otsustati muuta Lääneranna Vallavolikogu 13.02.2020 
otsust nr 183 „Lääneranna vallale kuuluvate kinnistute 
Valuste tee L2 ja Valuste tee L5 koormamine isikliku 
kasutusõigusega Aktsiaseltsi Uninaks kasuks”.

 » Kehtestati Lääneranna valla põhimääruse muudatus, 
mille kohaselt võib erakorralisel vajadusel ja tehniliste 
võimaluste olemasolul pidada vallavalitsuse istungeid 
elektrooniliselt.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavolikogu töökorra muuda-
tused, mis võimaldavad volikogu istungeid ja komisjoni 
koosolekuid korraldada digikeskkonnas.

 » Võeti vastu Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve.

 » Kinnitati Lääneranna valla eelarvestrateegia aastateks 
2021–2024.

 » Arendusjuht Margus Källe andis ülevaate Andmekaitse 
Inspektsiooni tehtud kohalike omavalitsuste veebileh- 
tede ja dokumendiregistrite seire tulemustest. 

Järgmine vallavolikogu istung toimub detsembris Oidre-
ma mõisas. Kuupäev on täpsustamisel.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

VALITSUS
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Sälly Vendel – lastevanemate esindaja (noorem rühm), 
Kalmer Nellis – lastevanemate esindaja (vanem rühm), 
Marge Kelder – lastevanemate esindaja (kool), Ülle 
Türner – lastevanemate esindaja (kool), Lilia Urb – 
toetava organisatsiooni esindaja, Kristi-Carolina Rein-
maa – pidaja esindaja.

 » Kinnitati Lõpe Kooli hoolekogu 2020/2021. õppeaas-
taks järgnevas koosseisus: Ruth Kalde – lastevane-
mate esindaja (kool), Maarja Pikkmets – lastevanemate 
esindaja (kool), Hardi Pikkmets – lastevanemate esindaja 
(kool), Merike Urbel – õpetajate esindaja (kool), Karoliina 
Post – lastevanemate esindaja (lasteaed), Maire Süvang 
– õpetajate esindaja (lasteaed), Kati Allik – vilistlaste 
esindaja, Reet Pikkmets – toetavate organisatsioonide 
esindaja, Ene Täht – pidaja esindaja.

 » Kinnitati Koonga Kooli hoolekogu 2020/2021. õppeaas-
taks järgnevas koosseisus: Eve Lember – lastevanemate 
esindaja (kool), Eneli Mitt – lastevanemate esindaja 
(kool), Sirje Mitt – lastevanemate esindaja (kool), 
Egon Annerviek – lastevanemate esindaja (kool), Liis 
Välimäe – lastevanemate esindaja (lasteaed), Kairi Burk 
– õppenõukogu esindaja (lasteaed),  Karin Roosileht – 
õppenõukogu esindaja (kool), Andres Hirvela – vilist-
laste esindaja,  Andri Annerviek – toetavate organisat-
sioonide esindaja, Ene Täht – pidaja esindaja.

 » Kinnitati Virtsu Kooli hoolekogu 2020/2021. õppeaas-
taks järgnevas koosseisus: Heli Allvee – õppenõu- 
kogu esindaja (kool), Karin Tali – õppenõukogu esindaja 
(lasteaed), Maria Maripuu – lastevanemate esindaja 
(lasteaed),  Aliette Suvi – lastevanemate esindaja (kool), 
Reelika Bormann – lastevanemate esindaja (kool), Aldon 
Õunapuu – lastevanemate esindaja (kool), Kaja Kõllama 
– lastevanemate esindaja (kool), Karin Madisson – kooli 
toetava organisatsiooni esindaja,  Meelis Malk – vilist-
laste esindaja,  Eda Männilaan – pidaja esindaja.

 » Seoses Mikk Pikkmetsa surmaga, loeti alates 29. sep-
tembrist 2020 lõppenuks tema volitused AS Matsalu 
Veevärk ning SA Lääneranna Hoolekanne nõukogude 
liikmena. AS Matsalu Veevärk üldkoosolekule tehakse 
ettepanek nimetada uueks nõukogu liikmeks Aare 
Lauren. SA Lääneranna Hoolekanne nõukogu liikmeks 
määrati alates 19. oktoobrist 2020 tema eelneval nõus- 
olekul Ene Täht.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 28. mai 2020 kor-
raldust nr 326 „Lääneranna Muuseumide nõukoja kin-
nitamine”, punkt 1.7 ja sõnastati alljärgnevalt: „Ene Täht 
– Lääneranna Vallavalitsuse esindaja“.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri AS-ile Uninaks väga hea koostöö 
eest projekti „Lihula Piirimäe tööstus- ja ettevõtlusala” 
elluviimisel, Heli Riivele seoses 35. tööjuubeliga Virtsu 
Koolis ja tulemusliku töö eest õpetajana, Eero Sahale 
seoses 25. tööjuubeliga Virtsu Koolis ning tulemusliku 
töö eest õpetaja, IT-tehniku ja IT-spetsialistina, Marje 
Tiidole seoses 25. tööjuubeliga Virtsu Koolis ja tulemus-
liku töö eest lasteaiaõpetajana, Margus Källele seoses 
juubeliga ja kauaaegse töötamise eest Lääneranna 
vallas.

 » Määrati õigusvastaselt võõrandatud maa kompensat-
siooni arvutamise eest vastutavaks isikuks maa- ja 
arendusspetsialist Mihkel Kalmaru.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2020. aasta hanke-
plaani alusel avatud hankemenetlusega riigihanke 
viitenumbriga 226974 „Kasutusest välja langenud 
tootmisobjektide lammutustööd”. Hange oli jaotatud 
kaheks osaks. Tähtajaks esitas e-riigihangete keskkon-
nas kaheksa pakkujat kokku 15 pakkumust. Kõik pak-

kumused tunnistati hanke alus tingimustele vastavaks. 
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli madalam 
hind. Kinnitati pakkumuste vastavaks tunnistamise, 
edukate pakkumuste kinnitamise ja edukate pakkujate 
kvalifitseerimise tulemused. Tunnistati hanke edu-
kateks pakkumuseks osas 1 hanke alusdokumentides 
määratud pakkumuse hindamise kriteeriumide alusel 
Aspen Grupp OÜ (11104843) pakkumus maksumusega 
45 760,00 €, osas 2 Lammutusmehed OÜ (11880441) 
pakkumus maksumusega 29 789,00 €. Anti nõustumus 
edukate pakkujatega hankelepingute sõlmimiseks peale 
10-päevase ooteaja möödumist.

 » Muudeti Lääneranna valla 2020. aasta hankeplaani 
ja lisati järgnevad hanked: avatud hankementlusega 
riigihange „Lihula esmatasandi tervisekeskuse medit- 
siinitehnika” eeldatava maksumusega 65 000 €. 
Lihthange „Lihula esmatasandi tervisekeskuse mööbel” 
eeldatava maksumusega 42 000 €. Hanketeadete aval-
damise aeg on oktoober 2020. Hangete korraldamise 
ja hankelepingute täitmise eest vastutav isik on  Rein 
Kruusmaa. Hankemenetlused korraldatakse e-riigihan-
gete keskkonnas.

 » Virtsu Arenguselts MTÜ-le anti perioodiks 01.11.2020–
31.10.2025 tasuta kasutusse kultuuri- ja muuseumialase 
tegevuse elluviimiseks Virtsu Kooli ruumid.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 22.10.2020 
määrus nr 7 „Lääneranna valla koolieelsetesse lasteasu-
tustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord”.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 8.10.2020 
määrus nr 6 „Lääneranna Vallavalitsuse 15.02.2018 
määruse nr 5 „Lääneranna valla haridusasutuste hoole-
kogude kord” muutmine”.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 29. oktoobri 
2020 määrus nr 8 „Lääneranna Vallavalitsuse 01.03.2019 
määruse nr 4 „Volituste andmine väärteomenetluses 
osalemiseks” muutmine”.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihtmenetlusega 
riigihanke viitenumbriga 228892 „Esmatasandi tervise-
keskuse rajamine Lihulasse. Mööbli soetamine”. Hange 
oli jaotatud kaheks osaks. Tähtajaks esitas e-riigihan-
gete keskkonnas neli pakkujat kokku kuus pakkumust. 
Kõik pakkumused tunnistati hanke alustingimustele 
vastavaks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli 
madalaim hind. Hanke edukateks pakkumuseks tunni-
stati I osas Graft Wood OÜ (11998639) pakkumus mak-
sumusega 3 326,00 € ja II osas Kumer Saag OÜ (11611586) 
pakkumus maksumusega 30 344,00 €. Anti nõustumus 
edukate pakkujatega hankelepingute sõlmimiseks peale 
5-päevase ooteaja möödumist.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthanke „Vatla 
mõisa keskkütte ehitus”. Tähtajaks esitas pakkumuse 
neli pakkujat, sh üks ühispakkumus. Pakkuja CoHe 
Services OÜ ei esitanud pakkumuse tagatist, mistõttu 
tema pakkumus tuli tagasi lükata. Pakkumuste hin-
damise kriteeriumiks oli madalaim hind. Eduka pakku-
muse maksumus on võrreldav eeldatava maksumusega. 
Hanke edukaks pakkumusteks tunnistati TJ Hooldus 
OÜ (12286071) pakkumus maksumusega 148 360 €. 
Anti nõustumus eduka pakkujaga hankelepingu sõlmi- 
miseks peale 5-päevase ooteaja möödumist.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati viisteist 
eelnõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do-
kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register.
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N eljapäeval, 12. novembril võttis Lääneranna Val-
lavalitsus vastu korralduse, millega kehtestatakse 

piiranguid koroonaviiruse epideemilise leviku tõkesta-
miseks.

Seoses koroonaviiruse leviku hoogustumisega on vii-
ruse epideemilise leviku tõkestamiseks vaja vältida rah-
vamasside kogunemist ja lähikontakte. Lähtudes Vaba-
riigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest ning võttes 
aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 
lõike 1 punkti 3 ja eesmärgiga tõkestada koroonaviiruse 
epideemilist levikut, otsustas Lääneranna Vallavalitsus 
järgmist:

 » Jätta koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks 
ära Lääneranna Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 
poolt alates 12. novembrist 2020 kuni 15. jaanuarini 
2021 siseruumidesse kavandatud kultuuri- ja spordiüri-
tused, v.a järgmises punktis nimetatud juhul

 » Lubada Lääneranna Vallavalitsuse hallatavatel asutus- 
tel kinoseansside, teatrietenduste ja kontsertide kor-
raldamine hajutatuse põhimõtet järgides, asutuse juhil 
tagada Terviseameti poolt antud soovituste ja nõuete 
täitmine

 » Treeningud, ringi- ja huvitegevus on lubatud tingimu-
sel, et tagatud on Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti 
poolt antud soovituste ja nõuete täitmine

 » Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel 
tagada kolmanda punkti täitmine oma asutuse tege-
vuses

Lisaks annab Lääneranna Vallavalitsus teada, et alates 16. 
novembrist kehtestatakse Lääneranna Vallavalitsuse ame-
tiasutustes ja teeninduskeskustes järgmised töökorraldusli-
kud muudatused:

 » Kodanike vastuvõtte korraldatakse ainult hädavajadu-
sel ning kodaniku ja teenistuja vahel sõlmitud eelneval 
kokkuleppel

 » Kodanikega suhtlemisel tuleb vältida vahetut kontakti, 
kohtumiste asemel eelistada suhtlust telefoni teel, aval-
dusi ja lisadokumente võtta vastu eelkõige posti või 
e-posti teel, väljamakseid teha kodanike arvelduskon-
todele

 » Vallavalitsuse kabinettidesse ei ole kõrvalistel isikutel 
lubatud siseneda

 » Lihula vallamaja koridori ja teeninduskeskustesse sis-
seseatud eraldi vastuvõtu ruumi on kodanikele paigal-
datud laud avalduste kirjutamiseks ja alused erinevate 
avalduste blankettidega 

 » Kui on vaja arveldada sularahas või kodanikud vajavad 
avalduste kirjutamisel juhendamist, kutsub teenistuja 
vastava spetsialisti kodanikke teenindama

 » Vastuvõtu ajal peavad kodanik ja teenistuja kandma 
maski või visiiri

Juhime tähelepanu, et käesolevad reeglid ja soovitused on 
16. novembri seisuga ning võivad ajas muutuda. Värskei-
ma info leiab valla kodulehelt www.laanerannavald.ee

Koroonaviiruse leviku hoogustumine toob kaasa piiranguid

 » Pese käsi. Käsi tuleks pesta sooja 
voolava vee ja seebiga, vajadusel 
kasutada käte desinfitseerimisva-
hendit.

 » Väldi kontakti. Väldi kontakti 
inimestega, kes köhivad või aevas-
tavad. Kui seisad haigusnähtudega 
inimesele liiga lähedal, võid ka ise 
haigestuda.

 » Väldi silmade, nina ja suu kat-
sumist. Kui puudutad oma silmi, 
nina või suud mustade kätega, siis 
on võimalus, et viirus kandub ka 
sinule edasi.

 » Kui sul on palavik, köha ja hin-
gamisraskused, otsi varakult 
abi. Jälgi oma tervist ja püsi 
kodus. Argipäevadel helista enda 
perearstile, nädalavahetusel aja-
vahemikul 8.00–17.00 perearsti 
nõuandeliinile 1220. Perearsti 
nõuandeliini arstid saavad testi-
misele saatekirju kirjutada vaid 
neile haiguskahtlusega inimestele, 
kelle isikut on võimalik tuvastada 
Smart-ID või Mobiil-ID lahendus- 
tega.

 » Kui sul on kerged hingamisteede 
haiguste sümptomid, järgi hoo-
likalt tavapäraseid kätehügieeni 
nõudeid ning võimalusel püsi 
kodus, kuni oled tervenenud.

 » Järgi hingamisteede hügieeni. Kui 
aevastad või köhid, siis kata oma 
suu ja nina ühekordse salvrätiga. 
Viska see kohe prügikasti ja 
puhasta seejärel käed. Kui sul ei 
ole salvrätikut, kasuta oma varru-
kat (küünarvarre osa), aga mitte 
paljast kätt.

 » Kanna maski! Suu ja nina katmine 
takistab pisikute ja viiruste edasi 
levimist. Kui aevastad vastu pal-
jast kätt, siis võivad pisikud ja vii-
rused sattuda sinu kaudu teistele 
inimestele ja esemetele, mida 
katsud. 

 »  Ühistranspordis, kaubandus- 
ettevõtete teenindussaalides ja 
nende üldkasutatavates ruumides 
ning konverentsidel, kontsertidel, 
teatris ja kinos tuleb kanda maski 
või katta nina ja suu. Selle nõude 
täitmist palume jälgida ning ini-
mesi informeerida ka vedajatel, 
kaubandusettevõtjatel ja ürituste 
korraldajatel. Maski ei pea kandma 
inimesed, kellele see on medit-
siiniliselt vastu näidustatud või 
kellel esineb vajadus suhelda vaeg- 
kuuljatega (vaegkuulja loeb ka 
vestluspartneri huultelt) ning alla 
12-aastased lapsed. Võimalikud 
on ka teised põhjendatud olukor-
rad (näiteks juhul, kui transpordi- 
vahendis pole teisi reisijaid).

 » Valitsus kehtestas alates 16. 
novembrist oma korraldusega 
kaubandusettevõtete siseruumi- 
des asuvates teenindussaalides 
ja nende üldkasutatavates ruu-
mides 2+2 reegli, mille kohaselt 
tohib üheskoos liikuda kuni kaks 
inimest ning teistega tuleb hoida 
vähemalt kahemeetrist vahemaad, 
välja arvatud perekondadel ja kui 
seda ei ole võimalik mõistlikult 
tagada.

 » Valitsus kehtestas oma korral-
dusega toitlustus- ja meelelahutus- 
asutustes inimeste gruppide vahel 
kahemeetrise vahemaa reegli, 
kusjuures ühes seltskonnas võib 
viibida kõige rohkem 10 ini- 
mest. Piirang ei puuduta ühe pere-
konna liikmeid, samuti ei puuduta 
see näiteks huviharidust ja laste 
mängutubasid. Reegel hakkas keh-
tima 16. novembrist.

Kuidas end kaitsta?
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5. novembril lõppesid Lääneranna Noortevolikogu teise 
koosseisu valimised, kus 13-liikmelisse noortevolikokku 
soovis saada 15 kandidaati.

Valimised viis läbi selleks moodustatud valimiskomisjon, 
kuhu kuulusid Anneli Pikkmets, Lilia Urb, Eliise Tiidus-
salu, Kristel Rohumägi, Monika Hale ning valimiskomis-
joni esimees Kai Utt. Valimiste eelhääletamise perioodil, 
26.–30. oktoobril, sai hääletada Lihula Noortemajas, Varbla 
ja Kõmsi noortetoas ja Lõpe klubis. Lisaks külastas vali-
miskomisjon Lõpe, Koonga, Varbla ja Virtsu kooli ning 
Lihula Gümnaasiumit, kus tutvustati noortevolikogu tege-
vust ning pakuti kohapeal hääletamise võimalust. Samuti 
sai hääletada ka Lääneranna Noortevolikogu üldkogul 5. 
novembril Lihula Kultuurimajas.

Üldkogul tänas esimest koosseisu Lääneranna abivalla-
vanem Ene Täht, kes andis noortele kaasa head soovid. 
Sõnavõtule järgnes noortevolikogu kandidaatide tutvus-
tus ja küsimuste voor. Pärast kerget suupistet ja viima-
seid hääletusi astus publiku ette Andrus Vaarik, kes jagas 
noortega elukooli kogemusi ja näpunäiteid. Samal ajal algas 
valimiskomisjoni koosolek, kus avati valimiskastid ning 
toimus häälte lugemine. Valimistulemused tehti teatavaks 
stand-up’i lõppedes, millele järgnes õnnitlemine ja ühine 
tordisöömine.

Lääneranna Noortevolikogu said valida 13–26-aastased 
Lääneranna vallas elavad või õppivad noored, ühtekokku 
686 valimisõiguslikku noort. Valimistele laekus 143 vali-
missedelit, millest kaks olid kehtetud. Valimisaktiivsus oli 
20,6%. 

 Lääneranna Noortevolikokku pääsesid 13 enim hääli saanud 
noort: Aron Annerviek (23), Lii Urb (21 häält), Karmen Pikk- 

mets (15), Melody Villers (13), Anna Maria Laev (10), Kulla 
Saatmäe (9), Kertu Kangur (8), Indrek Kivisalu (8), Jane Burk 
(6), Kristin Kunz (6), Carmen-Katriine Särak (6),  Eva-Maria 
Kastepõld (5) ja Rando Pikkmets (5). Vabaliikmetena panus-
tavad Mareena Metsmaa (4 häält) ja Kristiina Johanson (2).

Nädal hiljem, 12. novembril toimus Lääneranna Noortevo-
likogu II koosseisu esimene koosolek, kus valiti juha-
tus. Salajase hääletuse tulemusel kuulutati Lääneranna 
Noortevolikogu esimeheks 11 poolthäälega Karmen Pikk- 
mets, aseesimeheks seitsme poolthäälega Lii Urb ja pro-
tokollijaks 7 poolthäälega Kulla Saatmäe. Veebi vahendu-
sel peetud koosoleku lõpetas vastvalitud esimees tänusõna-
dega talle antud usalduse eest: „Leian, et väga tugev algus 
on antud, aga edasi saab ainult paremaks minna. Esimene 
koosseis saavutas palju, aga oli ka kohti, millest teisel koos-
seisul on võimalik õppida ja mida paremini teha.”

Valimiskomisjon õnnitleb uut Lääneranna Noortevoli- 
kogu koosseisu ja soovib kõigile liikmetele innukaid ideid, 
rohkelt koostööprojekte, vahvaid ettevõtmisi ning kõrget 
tähelendu!

Lääneranna Noortevolikogu teine koosseis on selgunud
Kai Utt 
spordi- ja noorsootöö spetsialist

TEATED

K eskkonnaamet teatab, et kesk- 
konnaministri 23.08.2019. a 

käskkirjaga nr 1-2/19/580 on alga-
tatud määruse „Matsalu rahvuspargi 
kaitse-eeskirja muutmise algata-
mine” menetlus, mida viib läbi Kesk-
konnaamet.

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja 
eelnõud tutvustav avalik väljapanek 
toimub ajavahemikul 12. november 
2020 kuni 8. veebruar 2021. Parandus- 
ettepanekud ja vastuväited kaitse- 
eeskirja eelnõu kohta palume esitada 
nimetatud perioodil ehk hiljemalt 
8. veebruariks kirjalikult Keskkonna- 
ametile info@keskkonnaamet.ee või 
Roheline 64, Pärnu. Ootame põhjenda-
tud ettepanekuid ja kutsume osalema 
kaitse-eeskirja moodustamise menet-
luses.

Peale avaliku väljapaneku perioodi 
analüüsitakse laekunud ettepanekuid 
ja vastatakse kõikidele ettepanekutele 
kirjalikult. Määruse eelnõu avalik 
arutelu toimub Lihula Kultuurima-

jas 22. märtsil 2021 kell 15. Avali-
kul arutelul tutvustatakse laekunud 
ettepanekuid ja ettepanekute põhjal 
tehtud muudatusi.

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaar-
dimaterjaliga on võimalik tutvuda 
käesoleva lehe allosas ja paberkandjal 
avaliku väljapaneku perioodil Kesk- 
konnaameti Pärnu kontoris (Rohe-
line 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi 
külastuskeskuses Penijõe mõisas 
(Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna 
vallavalitsuses (Jaama 1, Lihula linn), 
Martna osavallavalitsuses (Vallamaja, 
Martna küla) ja Haapsalu linnavalit-
suses (Posti 34, Haapsalu).

Eelnõu tutvustamiseks on kavas järg-
mised kohtumised:

 » Infopäevad planeeritud muuda- 
tuste tutvustamiseks:

 ◦ 17.12.2020 kl 15 Haapsalu Kut-
sehariduskeskuse aulas

 ◦ 18.12.2020 kl 15 Lihula Kultuu- 
rimaja suures saalis

 » Vastuvõtupäevad maaomanikele:

 ◦ 11.–15.01.2021 Keskkonnaameti 
Pärnu kontoris (Roheline 64, 
Pärnu)

 ◦ 18.–22.01.2021 Penijõe mõisas 
(Penijõe, Pärnu maakond)

Registreerida saab telefoni teel 5750 
2105 (Kätlin Kurg).

Vastuvõtupäevadele ootame ainult 
eelnevalt registreerunud huvilisi! 
Need kohtumised on individuaalsed 
ja mõeldud maaomanikele, kes 
soovivad arutada enda kinnistusse 
puutuvat. 

Kui viirusest Covid-19 tulenevatel 
põhjustel riigis olukord ja käitumis-
juhised muutuvad, mis mõjutavad 
eelnõu avalikustamise protsessi (nt 
kohtumiste toimumine), siis antakse 
sellest teada nii Keskkonnaameti kodu- 
lehel www.keskkonnaamet.ee/et kui 
ka kaitsealade kodulehel www.kait-
sealad.ee!

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine
Kätlin Kurg 
Keskkonaameti kaitse planeerimise spetsialist
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Lenna Liis VridolinLenna Liis Vridolin
31. X 202031. X 2020

Õnnitleme Õnnitleme 
vastsündinut vastsündinut 

ja tema vanemaid!ja tema vanemaid!

Elanike arv 5248Elanike arv 5248
  ◦◦ 2694 naised2694 naised
  ◦◦ 2554 mehed2554 mehed

Sündide arv 30 Sündide arv 30 
Surmade arv 87 Surmade arv 87 

Saabus elanikke 158 Saabus elanikke 158 
Lahkus elanikke 134Lahkus elanikke 134

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika

Mälestame meie seast lahkunuid 

(11.10.2020 – 10.11.2020) 

Leili-Luutsia Jalakas                         22. X 1935 – 13. X 2020
Leida Metsla                            25. IX 1944 – 14. X 2020
Eeva Kärp                      13. VIII 1937 – 19. X 2020
Niina Fomtšenkova        28. IX 1933 – 21. X 2020
Asta Jõearu                                    17. VII 1931 – 22. X 2020
Olavi Sternfeld                       18. VII 1942 – 22. X 2020
Ülo Viikmaa                          05. X 1932 – 23. X 2020
Rein Nilb                                       10. I 1951 – 27. X 2020
Arvid-Aleksander Levašov              17. II 1932 – 03. XI 2020
Saima Mägi                             28. V 1937 – 07. XI 2020

Avaldame kaastunnet lähedastele

L ääneranna valla heakorrakonkurss 2020 kuulutati 
välja käesoleva aasta 7. mail, kandidaatide esitamise 

tähtaeg oli 15. juuni. Konkursi eesmärk on innustada 
omanikke oma kinnistuid korrastama, et aidata sellega 
kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muut-
misele.  Ettenähtud tähtajaks esitati konkursile 9 kan-
didaati: kategoorias elamud tiheasustuses 2 kandidaati, 
maakodude kategoorias 5 kandidaati ning sotsiaal-, äri- ja 
tootmisobjektide kategoorias 2 kandidaati. Kortermajade 
kategoorias sel aastal kandidaate ei esitatud.

Hindamiskomisjon külastas kõiki konkursile esitatud 
kodusid ning esitas ülevaatuse tulemused vallavalit-
susele kinnitamiseks. Hindamisel arvestati kinnistu üldist 
heakorda, haljastust, väikevormide sobivust ümbrit-
sevasse keskkonda ning terviklikku ruumimõju. Hinnati 
stiilsust, originaalsust, leidlikkust ning koha omapärast 
tulenevate võimaluste kasutamise oskust.

Lääneranna Vallavalitsus kinnitas 12.11.2020 korral-
dusega Lääneranna valla 2020. aasta heakorrakonkursi 
„Kaunis kodu” võitjateks järgmiste kategooriate parimad:

 » Elamud tiheasustuses – Tallinna mnt 59, Lihula linn – 
kogu aed on kujundatud ning aia kujunduses on kasu-
tatud huvitavaid taimeliike;

 » Maakodud – Põldotsa, Kirbla küla – talukompleks on 
kompaktne, peenarde, puude ja põõsaste paigutus on 
läbimõeldud ning on eksponeeritud vanu põllutöö- 
riistu;

 » Sotsiaal-, äri- ja tootmishooned – Varbla Puhkeküla, 
Rannaküla – Ranna motell, restoran GROOT ja uus 
sadamarajatis moodustavad kauni kompleksi, kus on 
kasutatud huvitavaid detaile.

Täname kõiki konkursil osalenud Lääneranna valla kin-
nistute omanikke ning konkursile kandidaatide esitajaid!

Konkursil osalejaid autasustatakse Eesti Vabariigi aas-
tapäevale pühendatud sündmusel.

Selgusid Lääneranna valla kaunid kodud
Maia Leola 
Keskkonna- ja arendusspetsialist

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

Fotod (ülevalt alla): Elamu tiheasustuses kategooria võitja (autor: Kristina Kukk),  
maakodude kategooria võitja (Kristina Kukk), sotsiaal, äri- ja tootmishoonete kategooria 
võitja (Piret Mäestu)
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S elleks, et muuta Lääneranna Teataja paberlehe sisu 
veelgi huvitavamaks ning kaasata selle valmimisse 

ka valla kodanikke, alustasime mullu oktoobris uue rub-
riigiga „Lugeja küsib, ametnik vastab". Novembris laekus 
ajalehe toimetusele kaks küsimus. Mõlemad olid nii head, 
et otsustasime siinkohal nendele ka vastata.

Tellisin vannitoa remondi tuttavalt, kes lubas 
muuhulgas hoolitseda ka ehitusest järele 
jäänud prügi äraveo eest. Paar nädalat hiljem 
tuli mulle postkasti väärteokutse. Miks?
Vastab järelevalvespetsialist Piret Mäestu

Miks? Aga sellepärast, et Sinu vannitoa remondist pärinev 
prügi on viidud metsa alla! Ilmselt teavad kõik inimesed, et 
prügi ei tohi metsa alla viia (kuigi seda ikkagi tehakse), vaid 
prügi koht on jäätmejaamas. Millele aga paljud prügiomani- 
kud ei mõtle, on see, et Sinu prügi teekond jäätmejaama on 
Sinu vastutusel!

Kui Sul tekib prügi, olgu see siis ehituspraht, vana teler või 
lihtsalt igapäevaelus tekkiv segaolmeprügi, on Sinul kui 
prügiomanikul kohustus veenduda, et Sinu prügi jõuab 
õigesse kohta ehk jäätmejaama. Selleks pead aga veen-
duma, et isik, kellele Sa oma prügi annad, omab vastavat 
luba, mis annab omakorda talle õiguse prügi käitlemiseks. 
Kuidas selles veenduda? Lihtne, segaolmeprügi viska oma 
prügikasti, mida tühjendatakse graafiku alusel, ning muu 
prügi vii ise jäätmejaama/kogumiskohta või telli teenus 
prügifirmalt, kellel on vastavad load olemas. Niimoodi 
annad vastutuse üle jäätmejaamale või prügifirmale, kes 
siis peab Sinu prügi nõuetekohaselt vedama, hoidma või 
muudmoodi käitlema. Kui Sa aga annad oma prügi kellelegi 
suvalisele või kas või sõbrale, siis võivad paraku sellega 
kaasneda probleemid just Sinule.

Hea näide ongi küsija lugu. Antud loos andis küsija oma 
prügi tuttavale, kes lubas selle jäätmejaama viia, kuid tege-
likult viskas selle lähimasse metsatukka. Looduse risus-
tamine on aga väärtegu, mistõttu alustas vald ka menetlust. 
Menetluse raames kogutud tõendite alusel selgus peatselt, 
millisest majapidamisest metsa toodud prügi pärineb. Nii 
oledki Sina, kui prügiomanik, väärteokutse saaja. Muidugi 
saab väärteokutse ka prügistaja ise, kuid antud loos jäävad 
tõenäoliselt süüdi mõlemad osapooled. Prügistaja on süüdi 
selles, et viis prügi metsa, ning prügiomanik on süüdi selles, 
et andis oma prügi isikule, kellele ta ei võinud seda anda. 
Mõlemat isikut võidakse karistada kuni 800-eurose raha-
trahviga.

Miks on seadusandlus selliselt üles ehitatud, et trahvi saab 
ka prügiomanik, kuigi ta prügi metsa alla ei viinud? 

Inimese loomus on juba selline, et omi asju hoitakse rohkem 
kui võõra omi ning omad mured on tähtsamad kui võõra 
omad. Kui oleks lubatud prügi anda üle ükskõik kellele, kes 
omakorda annab võib-olla selle veel kord üle ükskõik kel-
lele, siis kaob ka paratamatult vastutustunne, mis sellest 
prügist lõpuks saab. Prügiomanikul kaob vastutustunne, 
kuna prügi on ju ära antud – see ei ole enam tema silma 
all, seega ei ole ka enam tema mure. Sellel aga, kes prügi 
vastu võttis, kaob vastutustunne, kuna prügi ei ole ju tema 
tekitatud, seega miks tema peab muretsema, kuhu see 
prügi panna. Tulemuseks on see, et kaob igasugune kont- 
roll jäätmekäitluse üle, mille all kannatab ainult keskkond. 
Eesmärk on aga keskkonda säilitada, mitte kahjustada, 
mille tõttu ongi vastutus antud just prügiomanikule. Sinu 
prügi – Sinu vastutus!

Samuti tasub olla väga skeptiline sotsiaalmeedia kaudu 
äraantavate asjadega. 

Vanade asjade taaskasutamine on iseenesest väga teretul-
nud – kui Sul pole enam mingit eset tarvis, siis leidub kind-
lasti keegi, kellel on seda parasjagu vaja. Kui aga sotsiaal-
meedias postitatakse näiteks, et kogun koduelektroonikat 
ja tulen lausa sellele Sinu koju järele, siis sellise postituse 
peale peaks igaühel ohupirn põlema minema! Miks on 
kellelegi vaja suurt kogust elektroonikat? Mida ta sellega 
teeb? Võimalik, et ta teebki need korda ning jagab edasi 
näiteks abivajajatele. Aga on ka võimalus, et ta lammutab 
elektroonika laiali, et koguda neist hinnalist materjali, ning 
muu kraam, millel väärtust ei ole, visatakse metsa alla või 
lõkkesse. Läbi sotsiaalmeedia oma asjade äraandmine ei 
ole sugugi keelatud, kuid asjade andmisel uuri alati küsija 
tausta. Kui küsija teeb alatasa postitusi, et tal üht või teist 
asja vaja, siis tasub pigem olla tema suhtes skeptiline ning 
talle asju mitte anda. Nii ei teki ka hiljem Sinul probleeme  

sellega, kui neid asju vääralt käideldakse.

Kuulsin sõbra käest, et kui ma soovin paigal-
dada õhksoojuspumpa, tuleb valla käest luba 
küsida. Miks nii?
Vastab ehitusspetsialist Merilin Merirand

Lühike vastu – sest õhksoojuspumba paigaldamine liigitub 
ehitusseadustiku järgi hoone ümberehitamiseks. 

Vastavalt kõnealusele seadusele tuleb enne õhksoojus-
pumba paigaldamist esitada vallale läbi ehitisregistri 
 (www.ehr.ee) ehitusteatis koos õhksoojuspumba projektiga. 
Ehitusteatise juurde peab olema lisatud ka omaniku kirjalik 
nõusolek. Kui tegemist on eramajaga, mille omanikuks on üks 
isik, siis on vaja omaniku nõusolekut. Kui tegemist on kor- 
termajaga või hoonega, kus omanikke on rohkem kui üks, 
siis on vaja kõigi kaasomanike nõusolek või korteriühistu 
olemasolul korteriühistu liikmete volitatud esindaja nõus- 
olek. 

Õhksoojuspumba paigaldamisel tiheasustusega piirkon-
dades (Lihula ja Virtsu) tuleb arvestada sellega, et õhk-
soojuspumpa ei paigaldata hoone tänavapoolsesse seina. 

Õhksoojuspumba paigaldamisel on soovitatav valida 
vastav spetsialist (või ettevõte), kes teab täpsemalt seadme 
töötamispõhimõtteid ja oskab järgida seadmele kehtestatud 
tuleohutusnõudeid. 

Oluline on silmas pidada, et kuna seadmel on oma kasuta-
mispõhimõtted (töörežiimid, ohutuskujad, paigaldamis- 
või hoolduspõhimõtted), tuleb neid järgida. Tootja peab 
tagama tema seadme kasutamiseks vajalikud juhised ja 
ohutusteabe. Sellekohane ohutusteave peab olema määrat-
letud eelkõige kasutusjuhendis (nt tuleohtu põhjustada 
võiva seadme ja paigaldise kasutamisel tuleb tagada ohutu 
kaugus süttivatest materjalidest). Katkised või valesti pai-
galdatud kütteseadmed on tuleohtlikud.

Kui ka Teil on tekkinud küsimusi, millele soovite saada vas-
tuseid, saatke need julgelt Lääneranna Teataja toimetusse 
e-postile ajaleht@laaneranna.ee või telefonil 472 4630. 

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

Lugeja küsib, ametnik vastab
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L ihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala projekti ellu-
viimine on võtnud aega enam kui viis aastat alates 

selle projekteerimisest rahastusotsuse ning ehituseni 
välja. Käesoleva aasta novembris saame rõõmustada, sest 
valla olulisim investeering on lõpuks valmis.

Algselt Oja tänavale planeeritud tööstusala muudeti 2016. 
aastal Piirimäe ettevõtlus- ja tööstusalaks. Toonase Lihula 
valla esitatud rahastustaotlus sai positiivse vastuse 2018. 
aastal, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) andis 
teada, et toetab 20 piirkonna konkurentsivõime tugev- 
damise (PKT) projekti viies maakonnas ligikaudu 20 miljoni 
euroga. Üks kõnealustest projektidest oligi Lihula Piirimäe 
tootmis- ja ettevõtlusala, mille toetuse suuruseks oli 736 
280,88 eurot. 

Aasta hiljem sõlmiti Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala 
taristu väljaehitamiseks töövõtuleping AS-iga Tariston. 
Tööde lepinguline teostamise aeg oli 12 kuud ja maksu-
museks kujunes 1,13 mln eurot. Valla arendus- ja hanke- 
spetsialist Rein Kruusmaa sõnul kulgesid tööd suures osas 
projektipäraselt ja ilma oluliste viperusteta. „Selle eest 
saab tänada peatöövõtjat ja tema projektijuhte Aivar Tam-
meveskit, Raigo Sahtlit ja Stina Sõrmust. Samuti suuremaid 
alltöövõtjaid: tänavavalgustuse paigaldajat AS-i Connecto 
projektijuht Tiit Jurtomit ning torutööde tegijat Saveka 
Torutööd OÜ-d ja Raitti Dikkerit. Professionaalset abi 
pakkus projekti ehituse omanikujärelevalvet teinud Väino 
Hallikmäe OÜ-st Teehoiu Partnerid,” loetles Kruusmaa pro-
jekti võtmeisikuid.

Vaatamata tööde käigus sisse viidud muudatustele, on pro-
jekt püsinud hästi eelarves ja leping lõpetatakse eeldatavalt 
väikese rahalise jäägiga. 

Arvudes väljendatuna on tööde tulemusel rajatud: 1909 m 
veetorustikku, 700 m kanalisatsiooni isevoolset- ning 744 
m survetorustikku, 460 m sadevete kanalisatsiooni, 12 525 
m² asfaltkatteid, 1500 m tänavavalgustust (41 lampi). Pai-
galdati üks reovee ülepumpla ning rekonstrueeriti tuletõrje 
veehoidla.

Projekti suur eesmärk oli parandada olemasolevate 
ettevõtete ettevõtluskeskkonda ja toetada seeläbi nende 
võimalusi oma tegevust laiendada, aga samuti luua eel-
dused uute ettevõtete tulekuks. Kokku hõlmab nn Piirimäe 
tootmisala 10 ha arendusala Piiri tänava ja Valuste tee 
piirkonnas, kuhu on uute ettevõtete arendamiseks ette 
valmistatud seitse tootmis-, üks äri- ning 4 elamumaa 
krunti.

Lääneranna Teataja küsimusele, kuidas on antud projekt 
ettevõtlust mõjutanud ning milliseid võimalusi see andis, 
vastas Greencube OÜ müügi- ja arendusjuht Henri Bek-
mann, et Valuste teel, kus asub kõnealune ettevõte, on 
ligipääs tänu rajatud teele muutunud oluliselt sujuva-
maks nii töötajatele, koostööpartneritele kui klientidele. 
„Suurema plussina näeme võimalust luua uus ja kaasaegne 
tootmishoone või tootmisüksus uuele krundile, milleni 
tööstusala ehitamisega ka kommunikatsioonid veetud. Kas, 
mis ja kuidas, näitab aeg,” ütles Bekmann.

Raudtee tänaval asuva Narma OÜ juhatuse liige Janek 
Vipre ütles, et Piirimäe ettevõtlusala on hästi läbimõeldud 
terviklahendus nii juba tegutsevatele kui ka uutele Lääne- 
ranna valla ettevõtetele. „Projekt pääses EASi toetuste tihe-
dast valikusõelast läbi just tänu arukale planeeringule ja 
sisulistele väärtustele, mida see loob tervele kogukonnale,” 
ütles Vipre ning lisas: „Lihula lõunaservas ajalooliselt väl-
jakujunenud tootmispiirkonda on nüüd projekti raames 
ehitatud kvaliteetsed ühendusteed otse põhimaanteele. 
Tänu Piiri tänava kapitaalremondile on loodud võimalus 
suunata ettevõtteid teenindav rasketransport linnakes- 
kusest välja. Ettenägelikult rajatud kommunikatsioonid 
ja mahasõidud võimaldavad uutel ettevõtetel alustada 
ettevalmistatud kinnistutel oma tegevust pika ja kuluka 
planeeringuprotsessita.”

Vipre sõnul on Piiri tänav viimaste aastate jooksul 
kujunenud oluliseks lõiguks Lihula elanike tervisespordi-
ringidel: „Sile ja valgustatud tee loob aktiivseks harrastus- 
tegevuseks nüüd veelgi turvalisemad võimalused.”

„Narma OÜ on kogu ettevõtte tegutsemise aja ehk 28 aasta 
jooksul kõik investeeringud oma tootmishoonetesse, sead-
metesse ja infrastruktuuri teinud omavahenditest, ilma 
riigi või abifondide toetusteta. Ka praegune Narma tootmis-
kompleksi uue laienduse projekteerimine ei ole lähtunud 
Piirimäe arendusest, sest ühegi ettevõtte loomulik areng 
ei saa tõukuda toetusfondide ega kohaliku omavalitsuse 
rahaeraldistest. Poliitilistest mängudest eemalseisev, vaba 
ja jätkusuutlik ettevõtlus on iga kohaliku omavalitsuse edu 
ja arengu garantii,” ütles Vipre ning lisas: „Soovin tänada ja 
eeskujuks seada eelmise koosseisu Lihula vallavalitsust ja 
volikogu, kelle algatusel esimest korda läbi aastakümnete 
oldi siinkandis valmis panustama aega ja energiat ettevõt-
lustingimuste laiaulatuslikuks parandamiseks, tagades 
investeeringutest tuleneva kasu paljudele piirkonna 
ettevõtetele ja kogukonnale tervikuna. Tulemus oli neid 
pingutusi väärt, aitäh!”

Lihula Piirimäe tootmis- ja 
ettevõtlusala on valmis

MAJANDUS

18. novembri hommikul oli 
Lihulas kuulda mootorsae 
mürinat – valmiva spordi-
hoone juures langetati ehi-
tusele ette jäänud kuusk, 
mis toimetati samal päeval 
Pärnu linna keskväljakule.

15-meetrist sihvakat ja 
koheva võraga kuuske 
ei võetud maha pelgalt 
pühade puhul – see puu 
oleks mahavõtmisele 
läinud nagunii, sest jääb 
ette Lihula Gümnaasiumi 

valmivale spordihoonele ja 
tulevikus rajatavale uuele 
koolimajale.

Lihula kultuurimaja direk-
tori ja Lääneranna valla-
valitsuse liikme Tiina Lobja 
andmeil on vallasüdamest 
Pärnusse tulnud kuusk u 
55-aastane. 1964. aastal 
avati Lihula Keskkool ja 
aasta hiljem istutasid kooli 
õpilased oma vastvalminud 
koolimaja ümbrusse puud 
ning ilmselt sai siis mulda 

ka üks tänavustest Pärnu 
linna jõulupuudest.

„Lääneranna endise valla-
vanema Mikk Pikkmetsa 
idee oli kinkida see kuusk 
meie valla naabrile – Pärnu 
linnale – jõulupuuks. Oleme 
väga uhked, et saame naab- 
rile teha sellise armsa kin-
gituse, ja loodame, et Lihu-
las sirgunud kuusk valmis- 
tab pärnakatele palju 
rõõmu ja annab jõuluajal 
hingesoojust,” märkis Lobja.

Lääneranna vald kinkis Pärnu linnale jõulukuuse
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Lääneranna valla kultuurikava
Detsember

6.12 kell 13.30 Varbla Püha Urba-
nuse kirikus armulauaga jumala-
teenistus

6.12 kell 14.00 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus II advendi armu-
lauata jumalateenistus

6.12 kell 16.00 Lihula Kultuuri-
majas kontsert „Jõulude ootamise 
aeg”. Esinevad Lihula Gümnaa- 
siumi laululapsed, juhendaja Irén 
Sieberk

6.12 kell 17.30 Pikavere Kultuu- 
rikojas Pikavere jõulumeloodia. 
Esinevad Haldi Välimäe ja Ott-
Jaanus Heile ning Lauri Saatpalu 
ja Peeter Rebane. Piletid tulevad 
müügile Piletimaailma alates 
1. detsembrist. Kohapeal avatud 
kohvik ja käsitöölaat

8.12 kell 18.00 Varbla rahvamajas 
piparkoogi kaunistamise töötuba. 
Koolituse teemad: Piparkoogi-
taigna valmistamine, piparkoogi 
katmine suhkruglasuuriga, pipar-
koogi kaunistamine pritsitehnikas. 
Juhendab Lia Aadusoo. Osalustasu 
5 €. Osalemissoovist anda kindlasti 
teada enne 2. detsembrit telefonil 
5282621

9.12 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Eesti koguperefilm „Jõulud 
džunglis”. Pilet 3 €

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 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

13.12 kell 15.00 Vatla rahvama-
jas advendiaja kontsert. Esinevad 
Vatla naisansambel, pillimängijad 
Piret Paabo ja Merike Pärnpuu. 
Tasuta

13.12 kell 16.00 Lihula Kul- 
tuurimajas kontsert „Suur hetk 
enne jõule”. Esinevad tütarlaste- 
koor Reede, Lihula Gümnaasiu- 
mi ja Lihula lasteaia laululapsed. 
Juhendaja Irén Sieberk

14.12 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Eesti koguperefilm „Jõulud 
džunglis”. Pilet 3 €

16.12 kell 15.00 Varbla rahvama- 
ja suures saalis Varbla mudilaste 
jõulupidu. Lasteteater Muff eten-
dusega „Noodipidu”. Külla tuleb 
jõuluvana

16.12 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas 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 Rahva- 
majas koduste laste jõulupidu. 
Lasteteatri Trumm etendus „Ku- 
ninga kass”. Peale etendust tuleb 
jõuluvana. Tasuta

17.12 kell 20 Kõmsi Rahvama-
jas Karuse mälumängu 44. hooaja 
neljas eelvoor

20.12 kell 13.30 Varbla Püha 
Urbanuse kirikus armulauaga 
jumalateenistus

20.12 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus IV advendi 
armulauaga jumalateenistus

21.12 kell 12.02 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus talvise pööripäeva 
palvus

21.12 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas Eesti noortekomöödia 
„Öölapsed”. Pilet 5 €, alla 12 a 
keelatud!

23.12 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas animafilm „Lemmikute 
kompanii”. Pilet 3 €

24.12 kell 14.00 Varbla Püha 
Urbanuse kirikus jõuluõhtu 
jumalateenistus. Teenib Lembit 
Tammsalu

24.12 kell 14.00 Pikavere Ven-
naskoguduse palvemajas jõulu- 
õhtu jumalateenistus

24.12 kell 16.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jõuluõhtu jumalateenistus

24.12 kell 17.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus jõuluõhtu 
jumalateenistus

25.12 kell 12.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus esimese jõu-
lupüha teenistus

27.12 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

28.12 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas koguperefilm „Lassie”. Pilet 
3 €

30.12 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas Eesti noortekomöödia 
„Öölapsed”. Pilet 5 €, alla 12 a 
keelatud 

31.12 kell 16.00 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus vana-aastaõhtu 
kontsert ja palvus

Jaanuar

3.01 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus kolmekunin-
gapäeva ja Vabadussõja vaherahu 
jumalateenistus

04.01 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Hing”. Pilet 3 €

06.01 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Siiri Sisaski kontsert „Siiri 
Sisask – oma laulud”. Pilet 6 €

17.01 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus armulauaga 
jumalateenistus

27.01 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas Kuressaare teatri etendus 
„Röövsaak”. Pilet 16/13 €, broneeri- 
mine T–R kell 10.00–16.00 Lihula 
Kultuurimajas või tel 477 8191

28.01 kell 11.00 Lihula Kultuuri-
majas Kuressaare teatri etendus 
„Sipsik”. Pilet 9 €, broneerimine 
T–R kell 10.00–16.00 Lihula Kul- 
tuurimajas või tel 477 8191

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

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

KULTUUR



10 L Ä Ä N E R A N N A  T E A T A J A  /  N r  1 0  ( 3 3 )  2 0 2 0

Huviringid Lääneranna vallas

L ääneranna vallas on vilgas kul-
tuuri- ja seltsielu. Allolevasse 

tabelisse oleme kogunud infot nende 
huviringide kohta, millest saavad 
võtta osa kõik täiskasvanud.

Lastele ja noortele mõeldud huvite-
gevus- ja huviharidusringid, mida 
on kokku üle saja, on leitavad Lääne- 
ranna haridusteenuste haldamise 
süsteemist ARNO aadressil piksel.ee/
arno/laaneranna/.

Juhime siinkohal tähelepanu, et 
allolev nimekiri võib ajas muutuda. 
Värskeim info on leitav Lääneranna 
valla kultuurilehelt kultuur.laane- 
ranna.ee.

Kõmsi rahvamaja
 » Esmaspäev 

 ◦ 16.30 Spordi- ja vabaajaring 
lastele/peredele

 ◦ 17.00 Loome- ja kunstiring las- 
tele/täiskasvanutele

 » Teisipäev

 ◦ 17.30 Joogakursus

 ◦ 19.15 TRE (traumast ja stressist 
vabastavad harjutused)

 ◦ 19.30 Sulgpallitrenn

 » Kolmapäev 

 ◦ 16.30 Hanila Laulu- ja Mängu 
Selts, tantsurühm Värten ja 
kapell Keps

 ◦ 19.00 Rahvatantsurühm Ha- 
niale

 » Neljapäev

 ◦ 16.30 Spordi- ja vabaajaring 
lastele/peredele 

 ◦ 18.30 Kangoo Jumps treening

 ◦ 20.00 Karuse mälumänguklubi 
(iga kuu viimasel neljapäeval)

 » Reede 

 ◦ 20.00 Korvpallitrenn (mehed)

Lihula Kultuurimaja
 » Esmaspäev

 ◦ 18.30 Tantsukursus paaridele

 » Teisipäev

 ◦ 13.00 60+ tervisevõimlemine

 ◦ 18.00 Laste/noorte joogaring

 ◦ 17.15 Segarahvatantsurühm 
Kirivöö

 ◦ 19.00 Naisrahvatantsurühm 
Midli-Madli

 » Neljapäev

 ◦ 11.00 Eakate naisrahvatant-
surühm Eideratas

 ◦ 11.00 Võimlemine

 ◦ 13.00 Eakate klubi Vanaviisi 
kokkusaamine (üks kord kuus)

 ◦ 17.30 Naisrahvatantsurühm 
Tantsulust 60+

 ◦ 18.30 Naiskoor Leelo

 ◦ 20.30 Hobikoor Ei Või Olla

Lihula mõis
 » Teisipäev 

 ◦ 17.00 Keraamikaring

Lisainfo: 506 0620 Kaja Kivisalu 

Lõpe klubi
 » Kolmapäev

 ◦ 17.00 Täiskasvanute rahvatant-
suring (kaks korda kuus)

Paadrema külakeskus
 » Teisipäev

 ◦ 15.00 Käsitööring (kaks korda 
kuus)

 » Reede 

 ◦ 15.00 Eakate rahvatants (kaks 
korda kuus)

Leesoja talu Rännaku majas, 
Selja küla

 » Teisipäev

 ◦ 19.00 Jooga, chi kung, elujõu 
hingamine ja meditatsioonid 
(kaks korda kuus)

Lisainfo: 510 3779 Thule Lee

Varbla kooli käsitööklass
 » Teisipäev

 ◦ 15.00 Keraamikaring (kaks 
korda kuus)

Lisainfo: 510 3779 Thule Lee

Varbla rahvamaja
 » Teisipäev

 ◦ 8.30 Eakate võimlemine/jooga

 » Kolmapäev

 ◦ 15.00 Eakate naisansambel Här-
malõng

 ◦ 15.30 Võrkpall, korvpall, jalg-
pall, koroona, lauatennis

 ◦ 17.00 Naisansambel Midrilind

 » Neljapäev

 ◦ 14.00 Eakate segaansambel 
Randlane

 » Reede

 ◦ 17.30 Kangoo Jumpsi treening 
noortele/täiskasvanutele

 ◦ 19.30 Mälumäng (üks kord kuus)

 ◦ 19.30 Võrkpallitreening

 » Pühapäev

 ◦ 12.00 Eakate klubi Randlane 
klubiõhtu (üks kord kvartalis)

Lisainfot saab küsida kultuu- 
riasutuste kontaktidel, mis on 
avaldatud lk 9.

Üleskutse ringikorraldajale
Kui Te korraldate mõnd spordi-, käsitöö- või muud huviringi, millest võiksid olla huvitatud ka teised meie valla elanikud, 
andke sellest julgelt märku Lihula Kultuurimaja kunstilisele ja infojuhile Liisa Vaimlale elektrooniliselt kultuurimaja@
lihula.ee, kes lisab kogu info valla kultuurilehele kultuur.laaneranna.ee.

ELUPeep Põldäär sai Kaitseliidu  
Valgeristi II klassi teenetemärgi
11. novembril tähistas Eesti suurim vabatahtlik organisat-
sioon Kaitseliit 102. aastapäeva parimate tunnustamise ja 
pärgade asetamisega. 

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi asetas päeva 
jooksul pärjad meie hulgast lahkunud Kaitseliidu ülematele 
ning Vabadussõja ausambale Tallinnas. Parimaid kaitseliit-

lasi ja naiskodukaitsjaid autasustati Tallinna Nelipüha 
kiriku saalis.

Tunnustuse saajate seas oli Kirblast pärit Peep Põldäär, kel-
lele anti üle Kaitseliidu Valgeristi II klassi teenetemärk, mis 
on pea kõrgeim tunnustus antud organisatsiooni vabataht-
likule liikmele.
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Veebli auastet kandev Peep Põldäär on Lihula üksikkom-
panii tegevliige ning ühtlasi revisjonikomis-

joni liige. Ta on üks Lihula malevkonna ja 
Lihula üksikkompanii taasasutajatest 

ning taasasutatud Lihula malevkonna 
esimene pealik. Kaitseliitlase staaži 
on Põldäärel kokku pea 31 aastat – 
tegevliikmeks sai ta 30. märtsil 1990. 
Ta on Kaitseliidu arengu elav tunnis- 
taja, sest temal ei ole olnud Kaitse- 

liidus pause, nagu vabatahtliku tööga 
ikka juhtub.

„Inimesena on ta soe, positiivne ja karis-
maatiline,” iseloomustab Põldäärt Lihula 

üksikkompanii tegevliige Marko Reisel. „Ta on 
kompaniis autoriteet. Kui tema ütleb, siis tuleb seda kuu-

lata ja tähele panna. Ta on vahetu ja hea huumorimeelega 
kaaslane.”

„Lihula üksikkompaniis ei möödu ühtegi väljaõppe- ega 
seltskonnaüritust, kus veebel Peep Põldäär ei osaleks. 
Samuti võib teda kohata sageli Lääne maleva väljaõppeüri-
tustel,” tunnustab Peepu Lihula üksikkompanii pealik 
Reimo Reimer ning lisab, et viimane on oluliseks ühenda-
jaks nn taasloodud Kaitseliidu põlvkonna kui ka viimastel 
aastatel liitunud kaitseliitlaste vahel. „Tema panus Kaitseli-
idu ja Lihula üksikkompanii arengusse on hindamatu.”

Lihula üksikkompaniis on tänase seisuga kuus Valgeristi 
kavaleri: III klassi teenetemärk on antud Andres Karellile, 
Jaak Karlisele ja Marko Reiselile ning II klassi teenetemärk 
Aleksei Lotmanile ja Aarne Indresele ning nüüd ka Peep 
Põldäärele.

Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tunnustusi jagus ka 
Lääneranna vallas tegutsevatele vabatahtlikele

H aapsalu Piiskopilinnuse sisehoovis tähistati 30. 
oktoobril Kaitseliidu Lääne maleva 103. ja Naisko-

dukaitse Lääne ringkonna 92. aastapäeva. Pidulikul kont-
sert-aktusel jagati tunnustusi tublidele organisatsiooni 
liikmetele, kelle seas oli palju Lääneranna valla elanikke.

Otsus viia pidulik sündmus siseruumidest välja oli tingitud 
koroonaviiruse levikust ning selleks, et kohale tulnud ei 
peaks õues pikalt külmetama, otsustati muuta aastapäeva 
formaati lühemaks.

Sünnipäevale kohaselt algas pidu kontserdiga – hoogsaid 
lugusid mängis ansambel Lindpriid, kelle meloodiate saatel 
keerutas jalga suvel uuenduskuuri läbinud piiskopilinnuse 
sisehoovi põrandal nii mõnigi tantsupaar. Meelelahutusli-
kule osale järgnesid päevakohased sõnavõtud, kaitseliitlasi 
ja naiskodukaitsjaid õnnitlesid Kaitseliidu ülem brigaadi-
kindral Riho Ühtegi, Lääne maleva pealik major Andres 
Välli, Kaitseliidu Lääne ringkonna ülem kolonelleitnant 
Rasmus Lippur ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna juht 
Eda Loik. Seejärel jõudis kätte aeg jagada tunnustusi.

Alljärgnevalt toome välja Lääneranna valla elanikud, keda 
antud sündmusel tunnustati:

Kaitseliidu keskjuhatuse otsusega antud teenetemedalid
 ◦ Karel Kelder – Teenetemedali III klass suure panuse eest 

Lihula üksikkompanii arengusse

Kaitseliidu ülema käskkirjaga antud tänukirjad

Seoses Kaitseliidu 102. aastapäeva tähistamisega ning 
teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmisega antakse 
tänukirjad alljärgnevatele Kaitseliidu tegevliikmetele:

 ◦ Eda Aavik – Tänukiri olulise panuse eest Naiskodukaitse 
Lõuna-Läänemaa jaoskonna ning Lääne maleva Lihula 
üksikkompanii vahelise koostöö arendamisel

 ◦ Egert Kamarik – Tänukiri aktiivse ja kvaliteetse osale-
mise eest Lääne maleva Lihula üksikkompanii üritustel

 ◦ Andrus Aruots – Tänukiri panuse eest Lihula üksikkom-

panii arendamisel ning kõrge kvaliteediga sõjalise väl-
jaõppe korraldamisel

Lääne maleva pealiku käskkirjaga antud teenetemärgid

Seoses Lääne maleva 103. aastapäeva tähistamisega ning 
kohusetundliku ja eeskujuliku teenistuse eest antakse 
Lääne maleva teenetemärgid alljärgnevatele Kaitseliidu ja 
Naiskodukaitse tegevliikmetele ning eduka koostöö eest 
koostööpartnerile:

 ◦ Triin Pärnpuu – Teenetemärk olulise panuse eest Nais-
kodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna arendamisel 
ning Lõuna-Läänemaa jaoskonna ning Lääne maleva 
Lihula üksikkompanii vahelise koostöö arendamisel

 ◦ Karin Aruots – Teenetemärk olulise panuse eest Naisko-
dukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna arendamisel ning 
Lõuna-Läänemaa jaoskonna ning Lääne maleva Lihula 
üksikkompanii vahelise koostöö arendamisel

Lääne maleva pealiku käskkirjaga antud hinnaline kingi-
tus

 ◦ Meelis Malk – suure panuse eest Lääne maleva Lihula 
üksikkompanii mälestus- ja tseremoniaalürituste kor-
raldamisel

Lääne maleva pealiku käskkirjaga antud tänukirjad

Seoses Lääne maleva 103. aastapäeva tähistamisega ning 
kohusetundliku ja eeskujuliku teenistuse eest antakse 
tänukirjad alljärgnevatele Kaitseliidu ja Naiskodukaitse 
tegevliikmetele:

 ◦ Marge Kelder – Tänukiri olulise panuse eest Naiskodu-
kaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna arendamisel ning 
Lõuna-Läänemaa jaoskonna ning Lääne maleva Lihula 
üksikkompanii vahelise koostöö arendamisel

 ◦ Kristina Kukk – Tänukiri suure panuse eest Lääne 
maleva ja Lääne maleva Lihula üksikkompanii tegevuste 
kajastamisel meedias ja aktiivse osavõtu eest Lääne 
maleva üritustel

Foto: Robin Reimer

Fotod: Vendo Jugapuu
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Lääne maleva aasta kaitseliitlane

Nominentidena esitati Karel Kelder ja Margus Tänna. Lääne 
maleva aasta kaitseliitlase tiitel otsustati anda Margus Tän-
nale.

Ago Reio nimelise mälestusvõistluse rändkarikas

18. oktoobril toimus Piirsalu lasketiirus kolonelleitnant 
Ago Reio nimeline mälestusvõistlus, mille võitis Lihula 
üksikkompanii tegevliikmetest koosnev võistkond Hanila 
Hundid koosseisus: Karel Kelder, Janek Jants, Rainis Kukis-
puu ja Patrick Madar.

Naiskodukaitse Lääne ringkonna tänukiri
 ◦ Karin Aruots, Lilia Urb, Marge Kelder, Ragne Kalmet

Naiskodukaitse hõberist
 ◦ Ivar Lepp

Naiskodukaitse Lääne ringkonna aasta tegija 2020
 ◦ Marge Kelder

Naiskodukaitse Lääne ringkonna kandidaat aasta naisko-
dukaitsja tiitlile

 ◦ Triin Pärnpuu

K irbla raamatukogu saab tänavu 100-aastaseks, asuta-
mise täpset kuupäeva ei ole teada. Minul täitus 

tänavu aasta märtsis 38. tööaasta Kirbla raamatukogus 
ning selle aja jooksul oli tänavune kolimine juba kolmas.

Esimene kolimine oli aastal 1989, sel ajal asus raamatu- 
kogu endise Kirbla sovhoosi kontoris. 1989. otsustati Lihula 
sovhoos tükeldada taas kaheks sovhoosiks: Kirbla ja Lihula. 
Nüüd oli vaja kontoriruumid vabastada. Raamatukogu sai 
kaks kahetoalist korterit ahjuküttega majja nr 6, mis asus 
Kirbla kaupluse vastas üle tee. Novembri algul lõpetasin 
kolimise ja detsembriks jõudsin raamatukogu enam-vähem 

korda seada. Nendesse ruumidesse jäi raamatukogu 1993. 
aasta suveni.

Teine kolimine oli siis Kirbla osavalla ajal 1993. aasta juunis 
enne jaanipäeva, raamatukogu sai uued ruumid kesk-
küttega maja 4-toalisse korterisse. Peale ruumides tehtud 
remonti sain tööd korralikult alustada alles septembri 
algul. Paranes raamatukogu ruumide olukord ning soodsa 
asukoha tõttu tuli juurde ka lugejaid. Sinna kolides olin 
veendunud, et raamatukogu enam kunagi ei koli, aga võta 
näpust.

Kirbla raamatukogu kolm kolimist
Tiiu Aasrand 
Kirbla raamatukoguhoidja

In memoriam  
Saima Mägi (Usar) 28.05.1937–07.11.2020

H ingedekuu on meie juurest viinud meistri, kelle 
pärand on aidanud muuta koduvalda omanäolise-

maks ja kaunimaks.

Saima Mägi sündis Massu vallas Kasekülas 
Alasi talus haritlase peres esimese 

lapsena. Tema haridustee algas Hanila 
Algkoolist, jätkus Massu Algkoolis ja 

Lihula Gümnaasiumis. Pärast seda 
töötas ta kodukandis sidejaoskon-
nas ja kolhoosis raamatupidajana.

1969. aastal abiellus Saima Saare-
maalt pärit meremehe Veljo Mägiga, 

samal aastal sündis perre tütar Kirsti. 
Elati jätkuvalt Saima isatalus, ehkki 

vahepeal oli teine kodu ka Lihulas. 

Edasi viis elu Saima Lihulasse kudujaks ja 
Haapsalu Teenindus- ja Tootmisvalitsusse, kus ta töötas 
erinevatel ametikohtadel, kuni lõpuks asutuse likvideeri-
miseni piirkondliku juhatajana. Seejärel oli ta üks AS Ryy 
tegevuse käivitajatest, kus tema ideede alusel kavandati 
tegevusi, mille puhul sai tähtsaks kohalike käsitöötradit-
sioonide kasutamine ja järjepidevuse elus hoidmine, mille 
Saima oli oma südameasjaks võtnud. 

Käsitööarmastuse ja -oskuse oli Saima saanud kaasa 
lapsepõlvekodust. Juba noorpõlves armastas ta õmmelda 
ja tikkida. Veel Lihulas töötades algatas ta juba 1990ndate 
alul Lihula lilltikandi ja patselapiliste tekkide unustusest 
väljatoomise, organiseerides mõttekaaslastega rahvarõi-
vaste ja vaipade näitusi, et teadvustada omanikele pärandi 
väärtust, mis vahepealsete moodide keerises oli kippunud 
ununema. 

Samal ajal panustas Saima ka palju ühiskondlikku ellu 
kodanike komiteede, Kaitseliidu ja Eesti Muinsuskaitse 

Seltsi tegevuste käivitamise aktiivse toetajana, kus avaldus 
tema isamaaline mõtte- ja meelelaad. Kindlasti ei saa jätta 
märkimata Saima osa Hanila muuseumi tegevuse käimalük-
kamises ja hilisemas töös Hanila Muuseumi Seltsis, Lihula 
Käsitöökooli, Lõuna-Läänemaa Käsitöö Ühenduse ja Lihula 
Käsitöötoa tegemistes. Ikka oli ta inimene, kes mäletas, 
juhendas, tundis kohalikke käsitöömeistreid, aitas koguda 
mustreid ja kirju ning innustas ideedega. Saima kujundatud 
ja tikitud on ka Hanila muuseumi lipp. 

Saima Mägi uuris Läänemaa rahvariideid ja tekke, õpetas 
rahvarõivaste valmistamist ja tikkimist, pälvis tunnus-
tuse Läänemaa lilltikandis tekkide tegijana. 2004. aastal 
omistati talle Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning Rah-
vakultuuri Keskuse pärandihoidja aunimetus ja Eesti Kul-
tuuriministeeriumi tänukiri eesti rahvuslike käsitöötradit-
sioonide alalhoidmise eest.

Pärast palgatöö lõppu jäi Saima koos abikaasaga isatallu, 
kus ta rakendas oma ilumeelt ja loovust koduaeda kujun-
dades ning imekauneid tekke ja vaipu tikkides ning oma 
oskusi edasi andes. Ikka jäi tema kodu kohaks, kust sõbrad 
ja nooremadki tuttavad heal meelel läbi astusid. Saima 
südameheadus, soojus ja kaasaelamine andsid kosutust, 
mälestused ja kogemused rikastasid teadmisi ning ergas 
vaim ja rõõmus uudishimu maailma vastu säilitasid temas  
võrdväärse vestluspartneri elu lõpuni.

Saimale meeldisid väga president Lennart Meri sõnad, et 
kui keegi tahab midagi luua, tuleb mäletada esivanemaid, 
hoolida kaaskondsetest, aga mõelda järeltulevatele. Meie 
kultuurielu on kaotanud mõtleja, tegutseja ja looja, kuid 
võitnud tema pärandiga silla eilse ja homse vahel. Mõtleme 
vaikses tänus Saimale ja loodame, et seal, kuhu ta edasi 
läks, ootavad ees juba kõik linnud ja lilled, keda elu jooksul 
tikkida jõudis...

Foto: erakogu
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Seoses Kirbla rahvamaja saali ehitustöödega, mida toetas 
LEADER-programm, tuli vallalt 2019. aastal pakkumine, et 
võiks rahvamaja vasakusse tiiba ehitada välja raamatukogu 
ruumid, mida finantseeriks vald, samas saaks rahvamaja 
esimene korrus valmis ja ühtlasi järgida valla arengukava, 
kus kirjas, et raamatukogud tahetakse välja viia korterma-
jadest ja need ühildada külakeskustega, kus võimalik.

Külaselts võttis pakkumise vastu ja sai tehtud vastavad 
projektid vallale raamatukogu ruumide ehitustööde 
rahastamise kohta. Ehitustööd algasid rahvamajas 2019. 
aasta oktoobris ja lõppesid juunis 2020. 

Mina hakkasin tegema ettevalmistusi kolimiseks juba 2019. 
aasta sügisel, esmaseks oli raamatukogu fondi puhastamine. 
Sai palju lagunenud ja aegunud raamatuid maha kantud 
ning seda tööd jätkasin selle aasta kevadel, kui pandeemia 
tõttu oli raamatukogu külastajatele suletud. Juuni alguses 
hakkasin raamatuid kokku pakkima, et saaks puhkuse 
ajaks lõpetatud, kuid tööd jäi ka augustiks. Eks see kolimine 
paras kadalipp ole. Kui osa raamatuid oli kokkupandud, siis 
toimus esimene kolimisretk. Raamatukogu kolimine toimus 
meil vabadel päevadel ja õhtupoolikutel, kokku oli suure-
maid kolimispäevi kolm, sai ikka mitu-mitu korda käia 
vana ja uue koha vahel, kuna kolisime sõiduautoga, millel 
oli järelkäru järgi. Ma pean väga tänama oma abikaasat ja 
häid sõpru, kes tulid appi kolima.

Tasapisi sai augustis hakata raamaturiiuleid paika panema 
ja enam-vähem olid septembris raamatud riiulis, mida 
vahepeal samuti juurde osteti. Septembri alguseks oli uutes 

ruumides internetiühendus olemas ja sain korralikult lae-
nutama hakata. 

Raamatukogul on tõesti ilusad ruumid, selle eest tänu val-
lale ja suured tänud ka ehitajatele, kes tegid väga head tööd. 
Raamatukogul on rahvamaja alumisel korrusel 2 tuba ja 
teisel korrusel tuba laste- ja teatmekirjanduse jaoks. Kus-
juures lastele väga meeldib see, et neil on teisel korrusel 
omaette ruum, kust avaneb ilus vaade Kirblale.

Raamatukoguhoidjana loodan, et ka lugejad on juba uue 
kohaga harjunud ning raamatukogu on nüüd lõpuks koju 
jõudnud.

Tere tulemast, kõigile vanadele ja uutele lugejatele!

Kas teadsite, et …
 ◦ Kirbla raamatukogus oli 1929. aastal 680 raamatut

 ◦ 30ndatel olid kõige loetumad Albert Kivikase raamatud

 ◦ praegu on raamatukogus 8270 raamatut

 ◦ hetkel on kõige enam loetud raamatud Nicola May 
„Väike nurgapood” ja Helen Pollardi „Väike Prantsuse 
külalismaja”

 ◦ praegu on lugejaid 65, seal hulgas 14 last

 ◦ aastal 1982 oli lugejaid 170 ringis, neist lapsi 70–80 
ringis, siis oli Kasari kooli laste arv üle 100 ja kord näda-
las käisin koolis raamatuid laenutamas

 ◦ Kirbla raamatukogu on avatud kolmel päeval: 
T 10–18 ning N, R 10–17, lõuna on 13.30–14.00

I nimestel on erinevad ettekuju-
tused ja arusaamad abipolitseini-

kuks olemisest, tegevusest ja rollist 
ühiskonnas. Ja ega sellele ühest vas-
tust ei olegi. Abipolitseinik on suure 
südamega, sõbralik, heatahtlik ja oma 
vabast ajast politseitöösse panustaja. 
Ta on politseinikele võrdväärne part-
ner.

Abipolitseinikuna on inimesel läbi 
vabatahtliku töö võimalus kaasa lüüa 
meie kõigi turvalisuse loomisel. Polit-
sei- ja Piirivalveamet pakub võima- 
lust omandada uusi teadmisi ja vaja-
likke oskusi erinevate koolituste ja 
treeningute abil, mis tulevad kasuks 
nii igapäevaelus kui ka panustamisel 
politseitegevustes.

Näiteks õpivad abipolitseinikud koo-
litustel end kaitsma ja meediaga 
suhtlema. Politseitöö hõlmab väga 
erinevaid valdkondi ja nii pole ka abi-
politseinike ülesanded ühesugused. 
Abipolitseinikud panustavad politsei 
väga erinevates tegevustesse, seal-
hulgas patrullide töösse, osalemisse 
piirkonna- ja noorsoopolitsei töös, 
ennetustegevusse, piirivalvesse ja 
kriminaalpolitsei tegevustesse.

Pärnu rühma abipolitseinik Margus 
Kast ütles, et talle pakkus abipolit-
seinikuks saamine huvi aastaid, enne 
kui ta kandideerida otsustas. „Liituma 

ärgitas ka asjaolu, et minu emapoolsed 
onud olid kunagi miilitsad ja uurijad 
ning vend oli 25 aastat Eesti politseis 
tööl,“ rääkis Kast. „Vend läks pensioni- 
le ja otsustasin meie pere esindamist 
jätkata abipolitseinikuna. Nüüd saab 
märtsis juba kuus aastat abipolitseini-
kuna ja ei kahetse päevagi, et selle tee 
ette võtsin,“ lisas Kast.

Eestis on novembri seisuga enam kui 
1100 abipolitseinikku, kes panus-
tavad oma vabast ajast ja tahtest meie 
kogukonna hüvanguks. Kui 2019. 
aasta lõpus oli Pärnumaal 52 abipolit-
seinikku, siis tänaseks on vabataht-
likuna panustajate arv tõusnud 71ni. 
Lääneranna vallast abipolitseinikke 
kahjuks veel ei ole, kuid loodetavasti 
olukord muutub peagi. 

Kõik huvilised leiavad täpsemat infot 
abipolitseinikuks saamise kohta vee-
bilehelt www.abipolitseinik.ee. Alati 
on võimalik ühendust võtta ka Lääne 
prefektuuri vabatahtlike koordinaa- 
tori Malle Leetsariga, malle.leetsar@
politsei.ee või 444 6435.

Abipolitseinikuks saamiseks tuleb 
pärast kandideerimiseks vajalike 
dokumentide esitamist edukalt läbida 
taustakontroll, kutsesobivusvest-
lus ja sooritada füüsiline katse ning 
läbida kahe nädala pikkune koolitus. 
Abipolitseiniku esimese astme õpe 

kestab vähemalt 40 tundi. Positiivse 
soorituse korral vormistatakse kan-
dideerija abipolitseinikuks.

Abipolitseinikuks sobib kandidaat, kes

 ◦ on vähemalt 18-aastane teovõime-
line Eesti kodanik

 ◦ omab vähemalt põhiharidust

 ◦ oskab eesti keelt vähemalt B2-tase-
mel

 ◦ ei ole karistatud tahtlikult toime-
pandud esimese astme kuriteo eest

 ◦ ei ole karistatust tahtlikult toime-
pandud kuriteo eest

 ◦ ei ole kriminaalmenetluses kaht-
lustatav või süüdistatav

 ◦ ei ole jõustunud kohtuotsusega ära 
võetud politseiametniku ametiko-
hal töötamise õigust

 ◦ ei ole sõltuvuses alkoholi, narkooti- 
lise või psühhotroopse aine kasuta-
misest või ei ole psüühikahäirega, 
raskekujulise isiksuse- või käitu-
mishäirega

 ◦ ei ole sellise tervisehäirega, mis 
takistab abipolitseiniku ülesannete 
täitmist

 ◦ sobib oma käitumise poolest abi-
politseiniku ülesandeid täitma 
ning kelle käitumine või eluviis ei 
ohusta tema enda ega teise isiku 
turvalisust

Ootame kõiki huvilisi abipolitseinike 
rühmaga liituma!

Kes on abipolitseinik ja mis on tema roll?
Liina Pelberg 
Pärnu politseijaoskonna abipolitseinike rühmajuht
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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 lõpetas käesoleva aasta 
meistrivõistlused 5. kohaga. Kokku on peetud 14 kohtumist, 
millest neli võideti, kaks mängiti viiki ning kaheksa kao-
tati. III Klubi resultatiivseim mängija on Keiro Ristikivi, kes 
lõi kokku 13 väravat ning platseerus üldtabelis kuuendale 
kohale.

10. oktoobril korraldas Viljandi JK Tulevik Sügiskari-
katurniiri, kuhu said kutse Rahvaliiga B-tasemel edukalt 
mänginud meeskonnad, nende seas Jalgpalliklubi Vatla 
meeskond, kes tegi kõnealusel turniiril väga hea etteaste 
ning võitis seitsme meeskonnaga turniiril kolmanda koha. 
Kogu turniiri parimaks mängijaks tunnistati JK Vatla 
mängija Sven Põldäär. Eriauhinna teenis Trinity Õismets, 

kes oli turniiri ainus õrnema soo esindaja. JK Vatla mängis 
koosseisus: Trinity Õismets, Sven Põldäär, Priit Tein, Margus 
Treinberg, Rando Valk, Marko Kondratjuk, Rasmus Paulus, 
Lauri Luik, Rommi Nellis, Joel Rummel ja Jüri Rummel.

Kergejõustik
31. oktoobril toimusid Pärnu Niidupargi staadionil IV Jüri 
Tamme nimelised vasaraheitevõistlused, millest võttis osa 
Niidupargi KJK treeniv Gertu Küttmann, kes püstitas kahel 
korral Pärnumaa rekordi ja sai kirja 53.05. 

8. novembril toimus Jõulumäe Tervisekeskuses järjekorras 
juba 36 metsajooks, kus selgitati välja Pärnumaa krossi- 
jooksu meistrid kõikides vanuseklassides. Rajal oli kokku 
üle 300 jooksusõbra koolieelikutest veteranideni välja, 

Spordiuudised
11. oktoober – 10. november

Pürotehnika – ohtlik nauding

K uigi lendu lastud ilutulestik 
võib olla kaunis vaatepilt, tasub 

mõelda alati ka sellele, et see jääkski 
positiivseks elamuseks. Pürotehnika 
kasutamine oskamatutes kätes võib 
olla vägagi ohtlik ning tekitada kor-
vamatuid tagajärgi nii inimestele, 
loomadele kui hoonetele.

Eelmise aasta lõpul said Põhja-Pär-
numaa vallas käes plahvatanud vana 
ilutulestikuraketi tõttu viga kaks 
poissi. Mõlemad noored said käe- ja 
näotraumasid. Samal aastavahetusel 
sai Narvas ilutulestiku raketiga näovi-
gastusi 12-aastane poiss. Kuid mitte 
ainult inimesed ei saa rakettide tõttu 
vigastada. Mäletame ju kõik eelmise 
aastavahetuse tähistamiseks lastud 
raketi tõttu süttinud Nurmiko aian-
duskeskuse kasvuhoonete kompleksi, 
mille käigus hävis ühe pere elutöö. 
Õnnetuste loetelu ei piirdu sugugi 
nende kolme ülalmainituga.

Kõige ohutum on ilutulestik-
ku üldse mitte teha
Loomulikult on kõige ohutum ilutules- 
tikku üldse mitte teha. Nii käitudes 
säästame loomi ja inimesi mürasaas-
test ning hoiame kõige kindlamini 
ära ilutulestiku tõttu tekkida võivaid 
õnnetusi. Kui aga siiski ilma ei saa, 
tuleb ilutulestikku teha kõiki ohutus-
nõudeid ja konkreetse toote kasutus-
juhendit järgides. Ilutulestikurakett 
tuleb asetada lagedale väljale ning 

kindlalt toestada näiteks liiva või 
lumega. Läheduses ei tohi olla inimesi, 
autosid ega hooneid. Rakette ei tohi 
lasta rõdult, aknast ega käest. Korter-
maja rõdu või kitsuke hoov ei ole kind-
lasti ilutulestiku tegemise koht. Jäl-
gida tuleb raketi lennusuunda, et see 
ei lendaks inimeste poole, katustele 
või akendesse. Rakette ei tohi mingil 
juhul paigutada otsapidi pudelisse – 
see võib ümber kukkuda ning suuna 
hoopis inimeste poole võtta. Üks 
kindel tõsiasi on, et ükski lendu lastud 
rakett ei jää kunagi taevasse, vaid 
tuleb sealt alati alla ja võib põhjustada 
tulekahjusid. Sellele tasub mõelda iga 
kord, kui ilutulestikku lasete.

Ilutulestik osta ainult sertifit-
seeritud müüjalt
Pürotehnikat tuleks osta ainult serti- 
fitseeritud müüjalt ning alati kont- 
rollida, et ostetud patarei või rakett 
ei oleks vigastatud. Kui ostetaval 
pürotehnikal on väliseid nähtavaid 
vigastusi, siis seda kindlasti kasutada 
ei tohi, vaid tuleb viia tagasi müügi-
punkti. Ootamatust kohast plahva- 
tama hakkav patarei võib vigastada 
inimesi või süüdata läheduses asuvaid 
hooneid ja sõidukeid. Ilutulestikku 
tehes peab peale süütamist sellest 
võimalikult kiiresti eemalduma. Kui 
rakett juhuslikult ei aktiveeru, ei tohi 
mitte mingil juhul selle kohale kum-
mardudes seda kontrollima minna. 
Soovitatav on raketile läheneda alles 

15 minutit peale ebaõnnestunud 
süütamist ning võimalusel tuleks see 
asetada veeanumasse. Ka kenasti tööle 
rakendunud ja end tühjaks lasknud 
patarei oleks mõistlik asetada vette 
või lasta sel täielikult jahtuda, sest 
igal aastal süttib nii mõnigi prügikast 
kuuma pürotehnika tõttu. Tuleb kind-
lasti teha vahet signaalraketil ja ilutu- 
lestikul – esimest tohib kasutada vaid 
ohuolukorras, mitte oma lõbuks.

Pühade ajal ole ettevaatlik 
nii pürotehnika kui lahtise 
tulega
Statistilistel andmetel juhtub enam-
jaolt õnnetusi täiskasvanud vägijooki 
tarbinud meestega, kuid viimastel 
aastatel on sagenenud pürotehni-
kast põhjustatud vigastused ka laste 
seas. Seetõttu ärge lubage oma lapsi 
ja purjus sõpru rakette laskma. Lisaks 
rakettidele ja pürotehnikale tuleb 
pühade ajal ettevaatlikult ringi käia 
ka lahtise tulega: küünlad, kamina- 
tuli ning teised lahtise tule allikad 
tuleks kodunt lahkudes või magama 
minnes kustutada ning kontrollida, 
et pühade ajal täistuuridel töötavad  
elektriseadmed ei tekitaks vooluvõr-
gus ülekoormust. Lisaks, kui pühade 
ajal vanavanemaid külastatakse, võiks 
üle kontrollida nende suitsuandurid 
ning viia ahiküttega majadesse kingi-
tuseks vinguanduridki.

Sandra Nahkur 
Lääne päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist

SPORT
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REAKUULUTUSED

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

Müüa 3-toaline ahiküttega korter Tõusi külas. Tel 529 3238

Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. 
Hooned võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon 5666 9006

Tarva karjäär müüb ehitustöödeks, teede ja platside ehituseks ja remondiks koos 
transpordiga erinevaid killustikke ja täitematerjale. Hinnad kokkuleppel.  
Info tel 528 1876 ja 514 8125

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

9. detsember alates 10.00 
LIHULA 

KULTUURIMAJAS 
Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

15. detsember alates 10.00 
KÕMSI 

RAHVAMAJAS 
Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

17. detsember alates 10.00 
KULLAMAAL 

GOLDENBECKI MAJAS 
Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

nende seas 21 Lääneranna valla noorsportlast. Lihula, 
Kõmsi ja Metsküla kooli ning Lihula lasteaia esindajad 
võistlesid neljas vanuseklassis. Koju toodi koguni kuus 
medalivõitu. 7–8-aastaste tüdrukute 1000 m jooksus tuli 
III kohale Johanna Tšekenjuk ajaga 4.45,3. 9–10-aastaste 
tüdrukute 1000 m jooksus tuli III kohale nii üld- kui maa-
kondlikus arvestuses Radele Kanter ajaga 4.04,5. Sama-
vanade poiste 1000 m jooksus sai III koha Henry Kurnim 
ajaga 3.59,1. 11–12-aastaste tüdrukute 2000 m jooksus tuli 
III kohale nii üld- kui maakondlikus arvestuses Kertu Kärp 
ajaga 9.08,4. Lisaks ülalmainitutele võistlesid südilt Emma 
Lobjakas, Ketely Alpius, Romet Tšorni, Vesse Alanurm, 
Karl Reinmaa, Raiko Tšorni, Lisandra Neeme, Vivia Aruots, 
Kirsi Kunz, Viktoria Elisabteth Kepp, Elisabeth Kelder, 
Kaur Alanurm, Sander Mänd, Elmo Linno, Caroly Kukis-
puu, Merjel Vahula ja Simo Linno.

Maadlus
7. novembril toimusid Tartus 51. G. Hackenschmidti mäles-
tusvõistlused Kreeka-Rooma maadluses. Kohale oli tulnud 
136 maadlejat, nende seas kaks Lääneranna spordikooli 
õpilast. Kadettide vanuserühmas maadelnud Eerik Pank 
tuli –110 kg kaalukategoorias maadlejate seas esikohale. 
Samas vanuserühmas –71 kg kaalukategoorias võistelnud 
Stefan-Lauri Mölder tuli 6. kohale.

Sumo
8. novembril toimusid Jõgeva spordimajas Virtus Eesti laste 
sumo meistrivõistlused U8, U10 ja U12 vanusegruppidele, 
millest võttis osa ligi 200 noorsportlast, nende seas 17 RJK 
Leola kasvandikku, kes tõid koju kaheksa medalit: neli 
hõbedat ja neli pronksi. Lääneranna Spordikooli esindasid 
Ardon Alesmaa, U8 30 kg – II koht, Kert Kukk, U8 +35 kg – II 
koht, Gregor Hendrik Mölder, U12 50 kg – II koht, Andreas 
Rebane, U8 35kg – II koht, Mia-Jessica Mölder, U10 T 30 kg 
– III koht, Liisbet Sõber, U10 T 30 kg – III koht, Mai-Kätriin 
Mölder, U8 23 kg – III koht, Charli Takk, U12 45 kg – III koht. 
Lisaks eelpool mainitutele käisid võistlemas Mattias Idvani, 
Keron Kamarik, Lauri Laev, Ats Laos, Rasmus Luist, Jüri 
Mihk, Marleen Takk, Kaarel Maiko Tšekenjuk ja Karl-Krist-
jan Vokk.
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Tutvu tingimustega credit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614 3400.

CREDIT24 OTSIB 
PÄRNUMAA SPORDI 
TAUSTAJÕUDU!
Igal kuul tunnustame inimest, kes on enda maakonnas 
silma paistnud tulihingelise spordi toetajana.
Olgu selleks tubli noortetreener, andunud fänn, alati särav 
meeskonna bussijuht, aktiivne lapsevanem, ajakirjanik või 
hoopis keegi teine tunnustust vääriv inimene.

Kui tead, kes on teie maakonna spordi 
taustajõuks, siis esita tema kandidatuur.

credit24.ee/sporditaustajõud

Igal kuul autasustame 
konkursi võitjat 500 euroga.
Tunnustame neid, kes seda väärivad!


