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Lihula Spordihoone avas uksed

U us aasta tõi meie valla sport-
lastele positiivseid uudiseid 

– kauaoodatud uste avamisest andis 
märku Lihula Spordihoone.

2020. aastat iseloomustab väga hästi 
kõnekäänd „kui inimene teeb plaane, 
siis jumal naerab”. Lihula Spordihoone 
piduliku avamise kuupäeva lükati 
mullu kahel korral eri põhjusel edasi. 
Lõpuks otsustati, et suursündmus pee-
takse hiljem, kui majja on elu sisse 
puhutud. 

Ja juba pidid Lihula Gümnaasiumi 
õpilased saama majja kehalise tunde 
pidama, kui Vabariigi Valitsus otsus-
tas saata kõik haridusasutused nädal 
enne ametlikku koolivaheaega dis-
tantsõppele. 7. jaanuaril selgus, et 
kuigi kontaktõpe taastub, kehtes-
tatakse 13 maakonnas piirangud sise- 
tingimustes peetavatele tegevustele 
nagu sport ja huvitegevus/-haridus. 
Nimelt tohib uute reeglite järgi spor-
tida siseruumides korraga kuni 11 
inimest (sh treener või juhendaja). 

Taoline muudatus pani Lääneranna 
Spordikooli direktori Janar Sõbra taas 
raskesse olukorda. Esialgselt paika 
pandud plaan tuli loetud tundidega 
muuta nii, et hundid saaks söönuks 
ja lambad jääks terveks ehk tegevus 
vastaks kõikidele Vabariigi Valitsuse 
kehtestatud nõuetele. 

„Uurisin reegleid ja teiste praktikaid 
ning tekitasime kundedega tun-

niplaani. Seni, kuni Vabariigi Valitsus 
pole piiranguid maha võtnud, laseme 
Lihula Spordihoone jõusaali kasutama 
korraga kuni viis inimest – kõik eel-
neva registreerimisega,” ütleb Sõber 
ning lisab, et hetkel katsetab ta poolau-
tomaatset süsteemi. „Soovija kirjutab 
e-kirja aadressil sport@laaneranna.ee 
ja mina vastan. Kogu info jõuab graafi-
kusse, mida saab jälgida reaalajas. 
Eks see paneb inimese keerulisse olu-
korda, eelistame kuu ja kolme kuu 
piletite soetajaid, et saaks tunniplaani 
pikaks ajaks lukku panna. Palju on 
meile tundmatuid külastajaid üle 
Lääneranna valla, kelle nime ja nägu 
me kokku ei pane, seega on sissepääsu 
aluseks isikut tõendav dokument ja 
eelnev registreerimine. Arveldamine 
käib nii, et vald saadab vastavalt 
soetatud piletile arve külastaja e-posti 
aadressile. Sularahas ja kaardimak-
sega me hetkel veel ei arvelda.” 

Spordihoone pallimängu- ja jooga- 
saalide kasutusgraafik sai Sõbra sõnul 
paika aasta lõpus, kuid ka neid plaane 
pidi veidi ringi mõtlema. „Osades tren-

nides käib korraga üle kümne inimese. 
Õnneks on pallimängusaali võimalik 
jagada kardinaga pooleks ja nii saab 
korraga teha trenni kaks 10-liikme- 
list gruppi,” ütleb Sõber, kelle sõnul 
aktsepteeris sellist lahendust ka Ter-
viseamet. „Eks see korraldus paras 
peavalu suurte gruppide treenerite 
jaoks on, aga peame hakkama saama.”

Uus maja pakub palju rõõmu
Lihula Spordihoone avapäeval esi-
meses vahetuses jõusaalis keha voo-
linud perekond Reisel on uue hoo-
nega väga rahul. „Ootasime pikalt, 
aga tulemus oli seda väärt. Tehnika 
on viimase peal ja asukoht super. Ei 
mingit Tallinna, Haapsallu ega Pärnu 
sõitu enam,” ütleb Alice Reisel. „Kui 
saaks nüüd peeglid seintele, mõne 
mati sirutamiseks ja muusika ka, siis 
ei jää keha vormimine enam millegi 
taha! Jõudu ja rohkelt treeninguid 
spordikoolile! Meie oleme väga rahul 
ja nagu esimesed päevad näidanud on, 
siis me ei ole ainukesed!”
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

14. jaanuaril 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu 38. 
istung, kus osales 19 vallavolikogu liiget. Päevakorda kin-
nitati 16 punkti. Vastu võeti 2 määrust ja 9 otsust.

 » Kinnitati Lihula Kultuurimaja põhimäärus.

 » Muudeti Lääneranna Noortekeskuse põhimäärust, mil-
lega anti asutuse juhile volitus asutust seadusjärgselt 
esindada, sh oma töötajatega töölepinguid sõlmida.

 » Noortevolikogu esimees Karmen Pikkmets, aseesimees 
Lii Urb ja protokollija Kulla Saatmäe esitasid ülevaate 
noortevolikogu 2020. aasta tegevusest.

 » Määrati Lääneranna valla 2020–2022. aasta konso- 
lideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks 
osaühing AMC Audit.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Kulli külas asuv 
silohoidla (ehitisregistri koodiga 221349975) ja kelder 
(ehitisregistri koodiga 121347095).

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Pagasi külas Väike-
Sepa katastriüksusel asuvad ehitised.

 » Kinnitati vallavanem Arno Peksari asetäitjaks tema 
volituste kehtivuse ajaks vallavalitsuse liige Margus 
Källe.

 » Nimetati Lääneranna valla esindajateks Eesti Linnade 
ja Valdade Liidu üldkogusse Lääneranna vallavolikogu 
esimees Rait Maruste ja tema asendusliikmeks volikogu 
aseesimees Vallo Kappak ning Lääneranna vallavanem 
Arno Peksar ja tema asendusliikmeks vallavanema 
asetäitja Margus Källe.

 » Nimetati Lääneranna valla esindajateks Eesti Linnade 
ja Valdade Liidu volikogusse Lääneranna vallavanem 
Arno Peksar ja tema asendusliikmeks Lääneranna val-
lavolikogu esimees Rait Maruste.

 » Nimetati Lääneranna valla esindajateks Pärnumaa 
Omavalitsuste Liidu üldkogusse Lääneranna vallavo-
likogu esimees Rait Maruste ja tema asendusliikmeks 
volikogu aseesimees Vallo Kappak ning Lääneranna 
vallavanem Arno Peksar ja tema asendusliikmeks val-
lavanema asetäitja Margus Källe.

 » Otsustati võõrandada otsustuskorras Lihulas Tallinna 
mnt 1b asuvad kümme garaažiboksi hinnaga 150 eurot 
boks.

 » Lääneranna valla valimiskomisjoni uueks asendusliik-
meks kinnitati Koidu Kütt.

 » Revisjonikomisjoni uueks esimeheks valiti Andres Hir-
vela ja aseesimeheks Meelis Malk.

 » Otsustati Lääneranna valla teenetemärgi andmine ja 
aukodaniku nime omistamine suunata volikogu järg-
mise istungi päevakorda.

 » Arutati Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõud 
ning otsustati, et vallavalitsus kujundab oma seisukoha, 
kooskõlastades selle volikoguga.

 » Otsustati katkestada Lääneranna valla 2021. aasta 
eelarve II lugemine ja jätkata lugemisega volikogu järg-
misel istungil.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2021. 
aastal. Koht on täpsustamisel.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

Alice’i sõnu kinnitavad ka külastusnumbrid. 
Avapäeval kasutas jõusaali neljas vahetuses maksi-
maalsest 20 inimesest 17. Grupitrennidki on täis ja 
osad soovijad tuleb kehtestatud reeglite tõttu tagasi saata.

Emotsioone ei hoia tagasi ka Lihula Gümnaasiumi kehalise 
kasvatuse õpetaja Mairo Kanter: „Maja tundub äge – kena 
ja soe, ruumi lastel rohkem kui küll! Terve elu olen unista-
nud sellisest saalist ja sellistest tingimustest ning nüüd on 
lõpuks olemas – siiani uskumatu, aga olemas.”

Koostegemise jõud
Spordihoone avamine võib pealtnäha tunduda lihtne – 
teed aga uksed lahti ja kutsud kunded sisse. Tegelikkuses 
on olukord sootuks teine, eeltööd on palju: hinnakirja kin-
nitamine, sisekorraeeskirja väljatöötamine ja palju muud. 

Sel korral näitas Janar Sõbra sõnul kogukond erakord-
set ühtehoidmist: „Oli neid, kes aitasid läbi viia jõusaali 
külastuse uuringu, neid, kes andsid sisendi hinnakirja 
kujunemisel ning häid ideid, kuidas korraldada registree- 
rimist-broneerimist. Nõu ja jõuga ollakse abis praktiliselt 
igapäevaselt. Suur aitäh kõikidele abilistele.” 

Sõber lisab, et Lihula Spordihoone on kogukonna keskusena 
juba hästi vastu võetud: „Pagana kahju, et Mikk Pikk- 
mets seda kõike ei näe. See maja on olemas väga suuresti 
tänu talle.” 

Esimesed võistlused toimuvad veebruaris
Lähiajal (13.02) on Lihula Spordihoones toimumas esimesed 
Eesti meistrivõistlused Kreeka-Rooma, naiste- ja vaba- 

maadluses. Seekord paraku küll ilma pealtvaatajateta, 
sest seda nõuavad hetkel Vabariigi Valitsuse kehtestatud 
nõuded, küll aga soovivad korraldajad sotsiaalmeedias 
ülekandeid teha. 

Lihula Spordihoonet puudutav info, sealhulgas sünd-
mused, hinnakiri, sisekorraeeskirjad ja muu vajalik, on 
peatselt kättesaadav veebist sport.laaneranna.ee. 

Sotsiaalmeedia kasutajad saavad jälgida uudiseid ka 
Lääneranna Spordikooli Facebooki-lehelt.

VALITSUS

2019. aasta 19. detsembril nurgakivi saanud Lihula Spordihoone ehitus, 
mida tehti kahes etapis, läks maksma veidi üle 2,5 miljoni euro, mis 
kaeti riigieelarve eraldise, vallaeelarve ning osaliselt eriolukorra 
investeeringutoetuse vahenditest. 

Valminud hoones on pallimängusaal, mille pindala on pea 850 ruut-
meetrit. Spetsiaalse kardina abil on võimalik saal pooleks jagada, 
mistõ�u saab seda kasutada korraga rohkem inimesi. Pealtvaatajate 
jaoks on varbseina taha peidetud 60 istekohaga tribüün. 

Majas on ka ligi 110-ruutmeetrine jõusaal, kus on kokku 20 treening-
kohta ja -masinat, lisaks on hoones 44 m2 joogasaal. 

Hoones on 4 riietusruumi ja kaks sauna, lisaks eraldi treenerite riietus-
ruum. 

Kokku on Lihula Spordisaalis veidi üle 1330 m2 kasulikku pinda.
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021 
toimus kolm Lääneranna Vallavalitsuse istungit. 

Lisaks toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaal-
toetuste määramine, maksmine, huvitegevuse toetuste 
eraldamine, kodu ja üldhariduskooli vahelise sõiduhüvi-
tise eraldamine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ja 
maksmine, hooldamine hoolekandeasutuses, maaüksuste 
sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, projek-
teerimistingimuste määramine, ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, 
hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande 
heakskiitmine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohus- 
tusest vabastamine ja korraldatud jäätmeveoga mitte- 
liitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmine, jäät-
mete ühise kogumismahuti kasutamise loa andmine ja 
ühise kogumismahuti kasutamise loa lõpetamine, otsus-
tati järgmist:

 » Tõusi külas asuv Laasi tee (teeregistri nr 8630084) on 
eratee, mis võimaldab juurdepääsu viiele kinnistule, 
millel asub elamu. Lääneranna Vallavalitsus asus sei-
sukohale, et Laasi teel isikliku kasutusõiguse oman-
damine on Lääneranna vallale vajalik: teeehitustööde, 
teehoolduse ja liikluse korraldamiseks, tee avalikuks 
kasutamiseks määramiseks, avalike teenuste (korral-
datud olmejäätmete vedu, universaalne postiteenus, 
arstiabi jms) kättesaadavuse tagamiseks, elanikele juur-
depääsu tagamiseks avalikule teedevõrgustikule. Laasi 
tee läbib Lepmetsa, Põlma põllu, Põlma ja Piiripõllu kin-
nistut. Lepmetsa kinnistu kaks ühisomanikku andsid 
kirjaliku nõusoleku kinnistu koormamiseks isikliku 
kasutusõigusega Lääneranna valla kasuks. Lähtudes 
eeltoodust alustati Lääneranna vallale isikliku kasu-
tusõiguse omandamisega Lepmetsa, Põlma põllu,  Põlma  
ja Piiripõllu kinnistul. Lääneranna vald on kohustatud 
tagama isikliku kasutusõigusega koormatud maa-alal 
asuva tee majandusliku säilimise, maa-ala eest maa-
maksu ei maksta, kinnistu omanik võib anda isikliku 
kasutusõigusega koormatud maa-alale teisi kasutusõi-
guseid, mis ei takista isikliku kasutusõiguse teostamist. 
Isikliku kasutusõiguse seadmisega lähevad Lääneranna 
vallale üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vas-
tutus, isiklik kasutusõigus on tähtajatu.

 » Vatla külas asuv teeregistrisse kandmata tee (edaspidi 
Ööpiku tee) võimaldab juurdepääsu neljale elukondlike 
hoonetega kinnistule ja Lääneranna valla munitsipaal- 
omandisse antavale transpordimaale sihtotstarbega 
Ööpiku tee. Lääneranna Vallavalitsus asus seisukohale, 
et Ööpiku teel isikliku kasutusõiguse omandamine on 
Lääneranna vallale vajalik teeehitustööde, teehoolduse 
ja liikluse korraldamiseks,  tee avalikuks kasutamiseks 
määramiseks, avalike teenuste (korraldatud olmejäät-
mete vedu, universaalne postiteenus, arstiabi jms) 
kättesaadavuse tagamiseks, elanikele ja Lääneranna 
vallale juurdepääsu tagamiseks avalikule teedevõr-
gustikule. Ööpiku tee läbib Kopli ja Lepiku kinnistut. 
Isik, kes lähiajal kavandab Kopli kinnistu omandamist, 
ning Lepiku kinnistu omanik andsid kirjaliku nõuso-
leku kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega 
Lääneranna valla kasuks. Alustati Lääneranna vallale 
isikliku kasutusõiguse omandamisega Kopli (registriosa 
nr 999632) ja Lepiku (registriosa nr 1602032)  kinnistul. 
Isikliku kasutusõigusega koormatud maa-ala eest maa-
maksu ei maksta, kinnisasja omanik võib anda isikliku 
kasutusõigusega koormatud maa-alale teisi kasutusõi-
guseid, mis ei takista isikliku kasutusõiguse teostamist. 

Isikliku kasutusõiguse seadmisega lähevad Lääneranna 
vallale üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vas-
tutus.

 » Lääneranna vald on Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla 
valla üldõigusjärglane. Hanila Vallavalitsuse 18.02.2003 
korraldusega nr 61 määrati erastatavale maale sihtotstar-
beks põllumajanduslike tootmishoonete maa. Erastatav 
maaüksus on registreeritud 21.05.2020 maaregistris 
katastritunnusega 43001:001:0873 ja koha-aadressiga 
Silohoidla, Esivere küla, Lääneranna vald, Pärnumaa. 
Kohalik omavalitsus peab määrama erastatava maa 
maksustamishinna. Erastatavale maale maksusta-
mishinda ei ole määratud. Muudeti Hanila Vallavalit-
suse 18.02.2003 korraldust nr 61 „Maa ostueesõigusega 
erastamine Malle Kukispuu’le, Kalev Pea’le, Eino-Kalju 
Roosinupp’ule ja Ülo Ruut’ule” järgmiselt: „Erastatava 
maa suurus ja piirid vastavad katastriüksuse suurusele 
ja piiridele. Erastatava maa sihtotstarbeks määratakse 
tootmismaa ja koha-aadressiks Silohoidla, Esivere küla, 
Lääneranna vald, Pärnumaa. Erastatava maa maksusta-
mishinnaks määratakse 430 eurot vastavalt 11.12.2020 
koostatud maa maksustamishinna määramise aktile.”

 » Pikendati P/Ü Kobedad Tegijad projekti „Eakate ühiste-
gevus”, seltsingu Tantsulust 60+ projekti „Transpordi-
kulu”, Lihula lauluklubi Meelika projekti „Lauluklubide 
kokkutulekutest osavõtt”, Varbla Spordiselts MTÜ pro-
jekti „Varbla XXIII võrkpalliturniir” ja seltsingu Lihula 
Naiskoor Leelo projekti tähtaega kuni 31.12.2021. Tun-
nistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 19.11.2020 
korraldus nr 883 „Tegevustoetuse tähtaja pikendamine”.

 » Anti luba OÜ-l Pariisi Tuled korraldada F4-kategooria 
pürotehniliste toodetega 30. detsembril 2020. a Lihula 
Konsumi katusel ja poe taga parklas avalik üritus „Ilu-
tulestik” ja MTÜ-l Salumäe Selts korraldada 31. detsemb- 
rist 2020 Lääneranna vallas Salevere külas asuval Sale-
vere Salumäe matkarajal ning seda ümbritsevatel aladel 
avalik üritus „Küünaldesäras Salumäe”. Avaliku ürituse 
korraldamisel tuleb järgida Lääneranna valla jäätme-
hoolduseeskirjas sätestatud nõudeid.

 » Eraldati ühekordset toetust 2650 eurot Lihula Südame-
kodu OÜ-le igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks 
vajalike ruumidega seotud kulude osaliseks katmiseks.

 » Lubati maksta tasu OÜ Lihula Soojuse nõukogu tege-
vuses osalemise eest 2020. aastal Aare Laurenile, 
Margus Källele ja  Jaak Kastepõllule, igaühele 400 eurot.

 » Nimetati Lääneranna valla poolt MTÜ Pärnu Lahe Part-
nerluskogu juhatuse liikme kandidaadiks Ene Täht.

 » Lääneranna valla omandis on kasutust omamata 
halumasin JAPA 700TTRE 5,6T. Halumasin on põhiva-
rana arvel alates 28.02.2007 ja selle raamatupidamislik 
jääkväärtus on 0 (null) eurot. Halumasina ostu vastu 
on huvi tuntud ja selle müüki panek on õigustatud. 
Otsustati võõrandada halumasin avaliku elektroonilise 
enampakkumise käigus. Enampakkumine korral-
datakse internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 14 päeva. Enampakkumisest teavitatakse 
Lääneranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind 
1500 eurot, tagatisraha suuruseks 75 eurot.

 » Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu otsusega  
on alates 13.01.2020 moodustatud POL-i büroo koos-
seisu sisekontrolli nõuniku töökoht. Lääneranna Val-
lavalitsus on sõlminud Tori, Saarde, Põhja-Pärnumaa 
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ja Häädemeeste Vallavalitsusega koostöölepingu sise-
kontrolli nõuniku tööülesannete täitmiseks. Kinnitati 
sisekontrolli nõuniku 2021. aasta tööplaan: Õpilaste ja 
laste toidukulude ning toitlustamisega seotud peronali-
kulude analüüs Lääneranna Vallavalitsuse hallatavates 
asutustes aastal 2020, läbiviimise aeg on jaanuar–veeb-
ruar 2021. Tööplaan vaadatakse üle ja muudetakse vaja-
dusel 2021. aasta juunikuus.

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri seoses Lääneranna valla õpilastele 
arvutite annetamisega alljärgnevalt: MTÜ Lastekaitse 
Liit, Transferwise Ltd Eesti filiaal, Ülejõe Apteek AS, 
Elle Uustalu, Gerli Umal, Urmas Saare, Kari Kallioniemi, 
Eldur Tilk, Kalvi Liiv ja Marleen Elyse Brand.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse määrus 28. 
detsember 2020 nr 10 „Lääneranna valla huvikoolidesse 
vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli 
lõpetamise tingimused ja kord”.

 » Anti tervishoiuteenuse osutamiseks tähtajatult üürile 
ruumid Lihula esmatasandi tervisekeskuses aadressil 
Tallinna mnt 35, Lihula linn, Lääneranna vald. Perearst 
Helle Vambola OÜ-le (reg-kood 12541528) sihipäraselt 
üldarstiabiteenuse osutamiseks, Perearst Mare Lõunat 
OÜ-le (reg-kood 11656347) sihtotstarbeliselt üldarsti- 
abiteenuse osutamiseks, Tõstamaa Tervisekeskus OÜ-le 
(reg-kood 12030963) sihipäraselt üldarstiabiteenuse 
osutamiseks, Tervisepai OÜ-le (reg-kood 12456952) 
sihipäraselt füsioteraapiateenuse osutamiseks, Marit 
Tükk’ile sihipäraselt ämmaemanda iseseisva vastu-
võtu teenuse osutamiseks, Unimed AS-ile (reg-kood 
10569340), sihipäraselt hambaraviteenuse osutamiseks. 
Kuni sihipärase tegevuse alguseni (tegevuslubade 
saamiseni) üüri ja tasu kõrvalkulude eest ei kohaldata.

 » Eraldati Lääneranna valla 2020. aasta eelarve reserv-
fondist Lääneranna Vallavalitsuse Koonga teenindus- 
keskuse ja tervisekeskuse ehitustööde ülekulude kat-
teks 21 850 eurot.

 » Kehtestati Lihula spordihoone hinnakiri alates 
01.01.2021 järgmiselt: Spordisaal (½ saali) 60 min – 1x 
20 eurot, 1x nädalas ja 4 nädalat 18 eurot, 1x  nädalas 
või rohkem ja 4 nädalat 17 eurot, 1x nädalas 12 nädalat 
16 eurot, 2x nädalas või rohkem ja 12 nädalat 15 eurot. 
Joogasaal – 1x 8 eurot, 1x nädalas ja 4 nädalat 7 eurot, 
1x nädalas või rohkem ja 4 nädalat 7 eurot, 1x nädalas 
12 nädalat 6 eurot, 2x nädalas või rohkem ja 12 nädalat 
6 eurot. Jõusaali 10x pilet (kehtib kolm kuud) 20 eurot, 1 
kuu pilet 20 eurot, 3 kuu pilet 45 eurot, 1x pilet 3 eurot.

 » Kinnitati Lääneranna valla huvihariduse ja huvitege-
vuse kava 01.01–31.12.2020 muutmine.

 » Tutvuti Terviseameti edastatud informatsiooniga, mis 
puudutab  Covid-positiivsete patsientide haiglajärgset 
transporti.

 » Nõustuti geoloogilise uuringu loa andmisega Raatsiotsa 
IV ja Tammistu II uuringuruumis, kuna geoloogilise 
uuringu tulemustel võib olla iseseisev väärtus isegi siis, 
kui uuringule kaevandamist ei järgne. Luba ei anna 
uuringuloa omanikule garantiid, et talle hilisemalt 
antakse maavara kaevandamise luba ning geoloogilise 
uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast ootust kaevan-
damisloa saamiseks.

 » Nõustuti Kurevere dolomiidikarjääri keskkonnaloa 
kehtivusaja pikendamise ja muutmisega, sest karjääri 
veekõrvalduse mõju ei ole seireandmete põhjal oluline.

 » Nõustuti Kaiste IV uuringuruumi geoloogilise uuringu 
loa nr L.MU/332473 kehtetuks tunnistamisega, kuna 

Kaiste IV uuringuruumi territooriumil geoloogilise 
uuringu tegemine ja hilisem kaevandamisloa taotle-
mine on perspektiivitud.

 » Otsustati korraldada väikehange „Esmatasandi psüh-
holoogi teenuse osutamine Lääneranna Vallavalitsuse 
hallatavates haridusasutustes”. Pakkumuste hindamise 
kriteeriumiks on madalaim hind. Kutsed esitatakse 
ostumenetluses osalemiseks valdkonnas pädevust oma-
vatele isikutele, kellega on hankijal varasem kogemus 
sarnase teenuse pakkumisel. Ostumenetluse eest vas-
tutavaks isikuks määrati abivallavanem Ene Täht.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate kul-
tuuriasutuste osutatavate teenuste uued hinnad, seoses 
sellega tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 
19. septembri 2019 korraldus nr 586 „Lääneranna vallale 
kuuluvate kultuuriasutuste tasuliste teenuste hindade 
kehtestamine”.

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

 » Anti üürile (neljale isikule) valla omanduses olev 
eluruum aadressil Lääneranna vald, Lõpe küla, Lõpe 
keskus 4 korter 10. Üürilepingud sõlmitakse tähtajatult. 
Lõpetati eluruumi üürilepingud aadressil Lääneranna 
vald, Lõpe küla, Lõpe keskus 4 korter 1.

 » Kinnitati Lääneranna Noortekeskuse töötajate struk-
tuur alljärgnevalt: juhataja 1,0 kohta, noorsootöötaja 
1,9 kohta. Samas tunnistati kehtetuks Lääneranna Val-
lavalitsuse 20. detsembri 2019 korraldus nr 871 „Lääne- 
ranna Noortekeskuse töötajate struktuuri kinnitamine”.

 » OÜ Lihula Soojus on 100% Lääneranna valla omanduses 
olev äriühing. Lääneranna Vallavalitsus korraldas 
väikehanke „Lääneranna valla konsolideerimisgrupi 
asutuste 2020–2022 aastate raamatupidamise aasta-
aruannete auditeerimine”. Pakkumuskutsed esitati kol-
mele ettevõttele, tähtajaks esitas kaks pakkujat kokku 
2 pakkumust. Kõik pakkumused tunnistati hanke alus- 
tingimustele vastavaks. Pakkumuste hindamise kritee- 
riumiks oli madalaim hind. Osaühing Lihula Soojus 
2020.–2022. majandusaasta aruannete auditeerijaks 
nimetati AMC Audit osaühing (reg-kood 10300714, 
audiitor Merike Kiisk, tegevusluba nr 34).

 » Vallavalitsus otsustas võõrandada ühetoalise korte-
riomandi aadressil Irta keskus 4–11, Irta küla, Lääne- 
ranna vald avaliku enampakkumise käigus. Korter asub 
elamus ehitusregistri koodiga 120260229 ja moodustab 
330/5062 mõttelist osa kinnisasjast, mille eluruumi 
reaalosa pind on 33,0 m². Korter on lokaalse küttega. 
Korraldatakse enampakkumine internetioksjonite kesk- 
konnas www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Enampa-
kkumisest teavitatakse Lääneranna valla veebilehe 
kaudu. Vara müügi alghind 50 eurot, tagatisraha 
suuruseks 5  eurot.

 » Elektrilevi OÜ (äriregistri kood 11050857) esitas  
Lääneranna Vallavalitsusele taotluse, milles soovi-
takse sundvalduse seadmist avalikes huvides vajaliku 
elektrivõrgu rajamiseks ja talumiskohustuse kehtesta-
mist järgmistele kinnistutele: Sepa kinnistu registriosa 
nr 936906, Kolli kinnistu registriosa nr 1924006, Aru 
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Päären Pals                     16. XII 2020Päären Pals                     16. XII 2020
Kris-Karlos Toonikus      26. XII 2020Kris-Karlos Toonikus      26. XII 2020
Sirel Pikkmets       26. XII 2020Sirel Pikkmets       26. XII 2020
Saara Linda Mihklepp           04. I 2021Saara Linda Mihklepp           04. I 2021

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

Mälestame meie seast lahkunuid 

(11.12.2020–10.01.2021) 

Raissa Salumets       27. I 1951 - 24. XII 2020
Aivar Kappak  10. VII 1961 - 25. XII 2020
Linda Tammer   15. VII 1931 - 31. XII 2020
Arno Jaakson        12. XII 1941 - 02. I 2021
Haimar Pauts         01. VI 1952 - 03. I 2021

Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv 5238Elanike arv 5238
   2551 naised2551 naised
   2687 mehed2687 mehed

Sündide arv 1 Sündide arv 1 
Surmade arv 2 Surmade arv 2 

Saabus elanikke 6 Saabus elanikke 6 
Lahkus elanikke 4Lahkus elanikke 4

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika

Palume nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võimalusel eelistada telefoni ja e-kirja teel suhtlemist.  
Juhul kui küsimuse saab lahendada üksnes kohaletulekuga, siis palume 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

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

kinnistu registriosa nr 2596806. Sundvalduse sead-
mise eesmärk on kinnistutel talumiskohustuse kehtes-
tamine keskpinge maakaabelliini ehitamiseks ja kasuta-
miseks elektripaigaldise kaitsevööndis. Otsustati seada 
sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Lääneranna vallas 
asuvatele Sepa, Kolli ja Aru kinnistule. Sundvalduse 
seadmise otsuse esitab ehitisregistrile Lääneranna Val-
lavalitsus.

 » Lääneranna Vallavalitsus algatas Kulli külas asuva 
kahe lauda, silohoidla, keldri ja pumbamaja suhtes 
peremehetu ehitise hõivamise menetluse. Ehitisregist- 
ri andmetel on mõlema lauda ja pumbamaja viimane 
omanik Aktsiaselts AM Puit, ettevõtteregistri reg nr 
56032006, äriregistri nr 10314389. Aktsiaselts AM 
Puit on äriregistrist 21.05.2015 kustutatud likvideerija 
05.05.2015 esitatud avalduse alusel. 18.12.2020 ennis- 
tati äriregistris Aktsiaseltsi AM Puit õiguslik seisund ja 
määrati ettevõtte täiendava likvideerimise läbiviimine. 
Lääneranna Vallavalitsus on seisukohal, et seoses Akt-

siaseltsi AM Puit õigusliku seisundi ennistamisega on 
ära langenud vajadus Aktsiaseltsile AM Puit kuuluvate 
ehitiste peremehetuse väljaselgitamiseks ja ehitiste 
hõivamiseks kohaliku omavalitsuse poolt. Seoses sel- 
lega lõpetatakse peremehetu ehitise hõivamise menet-
lus ja peremehetuse väljaselgitamine Kulli külas asu-
vate ehitiste suhtes.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Lea Heinsoole seoses juubelisün-
nipäevaga ja kauaaegse töötamise eest Lääneranna 
vallas.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati 14 eel-
nõud.

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

Maa-amet müüb 
vallas asuvaid kinnisasju

M aa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enam-
pakkumisel riigi omandis ja Keskkonnaministee-

riumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki.

11.02.2021 kell 14.00 lõppeval avalikul elektroonilisel 
enampakkumisel on müügis alljärgnev Lääneranna vallas 
asuv kinnisasi:

 » Nurme küla, Mou (43001:001:0321)

16.02.2021 kell 11.00 lõppeval avalikul elektroonilisel 
enampakkumisel on müügis alljärgnevad Lääneranna 
vallas asuvad kinnisasjad:

 » Kiisamaa küla, Kuhni (43001:001:0313)

 » Lihula linn, Jaama tn 28 (41201:005:0082)

 » Lõpe küla, Jüri-Sauna (33401:001:0353)

 » Vatla küla, Karuputke (19502:002:0323)

Elektroonilisel enampakkumisel osalemiseks tuleb regis-
treeruda riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaa-
oksjon.ee/ ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-IDga ja märkida 
registreerimise vormil kõik nõutud andmed. 

Rohkem infot enampakkumise tingimuste kohta leiate 
Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee/maamyyk/.

TEATED

Mihkel Kalmaru 
Maa- ja arendusspetsialist
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J aanuari alguses algas Lihulas endise piimatööstuse 
hoone lammutamine. Tallinna mnt 63a aadressil 

asunud kahekorruseline ligi 1200 m² kolemaja leidis oma 
lõpu loetud nädalatega. 

Lihula endine piimatööstus, mida kohalikud kutsuvad 
petimajaks, on kasutuseta seisnud juba aastakümneid. 
Viimased 20 aastat oli hoone ühe ja sama omaniku käes, 
kes paraku ei suutnud piimatööstuse kompleksile elu sisse 
puhuda ja nii see hoone järk-järgult lagunema hakkas. 

„Petimaja oli niivõrd lagunenud, et varisemisoht aina 
suurenes. Lisaks sellele, et vanad ja lagunenud hooned on 
visuaalselt väga inetud, meelitavad paraku sellised hooned 
ligi ka uudishimulikke inimesi, kes hoonesse sisenemisel 

seavad ohtu oma elu. Kunagi ei tea, millal mõni hooneosa 
variseb. Seega oli selge, et vald ei saa aktsepteerida sellist 
hoonet tiheasustusalal,” ütles Lääneranna järelevalvespet-
sialist Piret Mäestu.

2019. aasta suvel alustas Lääneranna Vallavalitsus peti-
maja omaniku suhtes haldusmenetlust, mille eesmärk oli 
hooned ohutuks muuta. Peale pikka menetlusprotsessi 
tõdes endine omanik siiski, et ei ole suuteline hooneid 
ohutuks muutma ning seejärel jõuti kokkuleppele, et kin- 
nisvara ostab ära vald, kes hiljem selle ka lammutab. 
Tehingu summaks kujunes 5000 eurot.

2020. aasta mais kinnitati tehing notari juures ning juba 
juulis edastas vallavalitsus KredeExile taotluse hoone-

Lääneranna vald on ühe kolemaja võrra vaesem

R iigihalduse minister on käskkirjaga kinnitanud 
hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru 

avamise kuupäevaks 1. veebruari 2021 ning taotluste esi-
tamise tähtajaks 1. aprilli 2021.

Hajaasustuse programmist saab toetust taotleda haja- 
asustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks vee- 
varustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede 
ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Hiljemalt taotlusvooru avamise päeval avaldatakse Lääne- 
ranna Vallavalitsuse veebilehel teave hajaasustuse pro-
grammi taotlusvormide ja juhendmaterjalide kohta.

Taotlusi koos kohustuslike lisadokumentidega saab Lääne- 
ranna Vallavalitsusele esitada alates 1. veebruarist 2021. a.

Lisainfot hajaasustuse programmi kohta leiab valla veebile-
helt aadressil: www.laanerannavald.ee/hajaasustuse-pro-
gramm

Hajaasustuse programmi 2021 taotlusvoor
Maia Leola 
Keskkonna- ja arendusspetsialist

L ääneranna Teataja rubriiki „Lugeja küsib, ametnik 
vastab” on saabunud küsimus: „Kas alla 20 m² ja kuni 

5 m kõrgusega hoone ehitamisel on vaja teavitada oma-
valitsust?”

Vastab ehitusspetsialist Merilin Merirand.

Kui lugeja soovib püstitada hoonet, mille ehitisealune pind 
on alla 20 m2 ja kõrgus kuni 5 m, siis sellist hoonet võib 
püstitada ilma omavalitsuse nõusolekuta. Kuigi tegemist 
on vaba ehitustegevusega, mille raames ei pea hooneid 
kandma ka ehitisregistrisse, ei tähenda see, et hoone raja-
mine ei peaks olema kooskõlas erinevate õigusaktide, tule- 
ohutusnõuete, detail- või üldplaneeringuga.

Enne ehitustegevuse alustamist tuleb kontrollida, et Teie 
kinnistul ei asu kitsendusi – seda saab teha Maa-ameti 
geoportaali kaardirakendusest geoportaal.maaamet.ee/. 
Kui olete Maa-ameti geoportaalis, siis valige „Kaardira- 
kendused” ja seejärel vasakust menüüst „Kitsendused”, 
avanevas kaardirakenduses kirjutage ülemisele reale huvi 
pakkuva kinnistu aadress, misjärel kuvatakse Teile kin- 
nistul asuvaid kitsendusi. Kui avastate, et kinnistul asuvad 
kitsendused, peate oma ehitustegevuse viima nendega 
kooskõlla. 

Näiteks muinsuskaitsealal alla 20 m² ja kuni 5 m kõrguse 
hoone ehitamisel tuleb enne ehitustegevus kooskõlastada. 
Looduskaitse- ja hoiualadel tuleb tutvuda kaitse-eeskir-
jadega. Veekogude ääres tuleb arvestada, et ehituskeelu-
vööndisse ei tohi püstitada isegi alla 20 m² abihoonet. 
Tihedamalt asustatud piirkondades (nagu näiteks Virtsu, 

Lihula) on soovitatav abihoone püstitamisel aianurka 
küsida naabri arvamust. See aitab vältida hilisemaid prob-
leeme naabritega, kuna hoonetevaheline tuleohutuskuja 
peab olema vähemalt 8 m kahe kinnistu vahel. 

Omavalitsus paneb iga kinnistuomaniku südamele jälgida, 
et tema hooned oleksid seadusandlusega kooskõlas. Enne 
ehitustegevuse alustamist soovitame küsimuste tekkimisel 
pöörduda omavalitsuse ehitusspetsialisti poole. 

Kuidas arvestatakse hoone ehitisealust 
pinda?
Ehitisealune pind on hoonealune pind. Hoonealuse, seal-
hulgas hoone maapealse osa aluse ja hoone maa-aluse osa 
aluse pinna arvestamisel ei võeta arvesse hoone küljes 
olevat: vihmaveesüsteemi; päikesekaitsevarjestust; terrassi; 
kaldteed ja treppi; valguskasti; vundamendi taldmikku; 
tehnosüsteemi ja -seadme osa; liikuvat või alla kahe ruut-
meetrise horisontaalprojektsiooniga maapinnale mitte-
toetuvat varikatust; kuni ühe meetri laiust katuseräästast; 
hoone kujunduslikke või muid mitteolulisi elemente.

Kui 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 pa-
lub vastata ametnikul, kelle vastutusalasse see küsimus 
kuulub.

Lugeja küsib, ametnik vastab
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P rügi tekib kõigil ning selleks, et prügist oleks võima-
lik hõlpsalt vabaneda, on kehtestatud üle Eesti ühtne 

süsteem – korraldatud jäätmevedu ehk igaühel on kodus 
oma prügimahuti, mida käib prügiveok graafiku järgi 
tühjendamas. Korraldatud jäätmeveoga peavad olema 
liitunud kõik kinnistud, kus asuvad elumajad või eluruu-
mid ehk korterid. Seega on segaolmeprügi üleandmine 
kohustuslik ka kõigil korteriomanikel. 

Üldjuhul ei pea korteriomanik jäätmeveo pärast muretsema, 
kui kortermajal on toimiv korteriühistu, kes on võtnud 
prügimajanduse enda peale. Korteriühistu muretseb kor- 
termaja juurde piisavalt suure prügikonteineri, mida 
kasutavad kõik korteriomanikud. Kuid siiski on meie vallas 
palju selliseid kortermaju, kus ei ole toimivat korteriühis-
tut. See aga on tekitanud olukorra, kus näiteks 8 korter-
iga kortermajal on kaheksa eraldiseisvat prügikasti sama 
prügiliigi jaoks ehk iga korteri kohta üks prügikast. See ei 
ole visuaalselt kena vaatepilt, kuid veelgi enam – selline 
prügi kogumise viis on korteriomanikele ka oluliselt kallim.

Individuaalset prügikasti omades maksad 
kordades rohkem
Prügikonteineri miinimumsuurus on 80 liitrit, mille tüh-
jendustasu kord kuus on 2,09 eurot. Kui korteriomanikul 
on oma 80-liitrine konteiner, siis maksab ta aastas prügi 
eest kokku 25,08 eurot. Lääneranna valla jäätmehooldus- 
eeskirja järgi peab 5–10 korteriga kortermajal olema vähe-
malt 600-liitrine prügikonteiner. Kui kortereid on rohkem 
kui kümme, siis peab konteineri suurus olema vähemalt 
1500 liitrit. 

Kui näitena vaadata 8 korteriga kortermaja, siis sellisel 
juhul peab korteriühistul olema 600-liitrine konteiner, 
mille tühjendustasu on 5,93 eurot kuus. See teeb kogu kor- 
termaja aastaseks prügikuluks 71,16 eurot ehk igal korteri-
omanikul tuleb tasuda 8,9 eurot aastas. Seega, kui igal kor-
teriomanikul on oma prügikast, siis maksab ta prügi eest 
aastas peaaegu kolm korda rohkem võrreldes kortermaja 
ühise prügikonteineriga.

Peagi on kortermajadel kohustus koguda 
eraldi ka biojäätmed ning paberi- ja papi-
jäätmed
Iseenesest võib mõelda, et mis siis sellest, kui korteriomani-
kel ongi oma privaatsed prügikastid, olgugi et neid tuleb siis 
kokku kaheksa – sellega on ju harjutud ning igaühe enda 
asi, kui palju ta on nõus prügi eest maksma.

Jäätmeseaduse uuest eelnõust tulenevalt lisandub 2022. 
aasta sügisest korraldatud jäätmeveosse ka muid jäät-
meliike, mille kogumine eraldi prügikonteineritesse on 
kohustuslik. Nii peabki varsti kõigil kortermajadel olema 
lisaks tavalisele segaolmejäätmete prügikonteinerile ka 
biojäätmete ning vanapaberi konteiner, olenemata sellest, 
kas kortermaja asub tihe- või hajaasustuses.

Kuna korteriühistu mittetoimimine ei vabasta korteri- 
omanikke eeltoodud kohustusest, peaks iga korterio-
manik ostma endale ka eraldi biojäätmete ning vanapaberi 
prügikonteineri, mis tähendab, et 8 korteriga kortermaja 
territooriumil on 24 väikest konteinerit. 

Eelnev ei ole aktsepteeritav ning lisaks on elanike jaoks 
oluliselt kulukam. Seega on kortermajadel, kus puudub 
hetkel toimiv korteriühistu, viimane aeg hakata tegelema 
ühistu teemadega ning lõpetada prügi kogumine korterite 
kaupa, ja liituda majapõhise jäätmeveoga ja soetada üks 
sobivas mõõdus konteiner.

Kortermajal peab olema ühine prügikast
Piret Mäestu 
järelevalvespetsialist

Kortermaja,

Individuaalset prügikasti omades maksad kordades rohkem. 
Tabel: Piret Mäestu

kompleksi lammutamiseks. Esmaste kalkulatsioonide järgi 
arvestati, et lammutustööd lähevad maksma umbes 60 000 
eurot, millest 10% maksab vald.  Esitatud taotlus rahuldati 
ja lammutustööde tegija leidmiseks korraldati riigihange, 
mille võitis u 30 000-eurose pakkumusega ettevõte Lam-
mutusmehed OÜ, kellega leping ka sõlmiti. Lammutustööd 
algasid 8. jaanuaril.

Inimesed on tundnud huvi, kas lammutamisele läheb kogu 
kompleks, sealhulgas ühekorruseline maja. „Silma järgi jääb 
mulje, et petimaja peamaja koosneb kahest osast: tööstus- 
hoone osast, mis on lagunenud, ning hooneosast, kus 
asuvad korterid. Tegelikult on tegemist erinevate kin- 
nistutega ning mõlemal hoonel on oma aadress. Majaosa, 
kus asuvad korterid, lammutamisele ei lähe – see on kodu 
mitmele perele. Vald on aga tööstushoone osa omanik, mis 
ka lammutatakse. Lisaks lammutatakse kinnistul olevad 
muud kõrvalhooned, nagu masuudihoidla jm,” selgitas Piret 
Mäestu.

Mis aga saab jäätmetest? Mäestu sõnul toimuvad lammu-
tustööd lammutusprojekti järgi, mis näeb ette ka eriliiki 
jäätmete sortimise kohepeal. Seda ikka selleks, et võimali-

kult palju jäätmeid taaskasutada. Kõige rohkem tekib mine- 
raalseid jäätmeid nagu betoon, tellised jms, mis kohapeal 
purustatakse ning hiljem kasutatakse Vatla kergliiklustee 
ehitamisel alusmaterjalina. Eraldi sorditakse ka puitma-
terjal, metall ja erinevad ohtlikud jäätmed. Puitmaterjal 
suunatakse põletusse energia saamiseks, metall sulatatakse 
üles uute toodete tootmiseks.

Kinnistu edasist käekäiku on hetkel raske prognoosida. 
Valla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaa sõnul ei 
soovi vald seda kinnistut ise edasi arendada. Kaalumisel 
võib olla detailplaneeringu koostamine, aga pigem on vallal 
huvi kõnealune maa müüa kommunikatsioonidega varus-
tatud ärikrundina.
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Riho Ühtegi Lihula üksikkompanii liikmetele: 
„Olete teistele eeskujuks.”
9. jaanuaril tähistas Lihula üksik-
kompanii 96. aastapäeva piduliku 
rivistusega, mida külastas Kaitseliidu 
ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Laupäeva pärastlõunal kogunesid 
Lihula mõisamäele Lihula üksikkom-
panii (LÜK) kaitseliitlased, Naiskodu-
kaitse Lääne ringkonna Lõuna-Lääne-
maa jaoskonna naiskodukaitsjad ning 
noorkotkad ja kodutütred, kokku veidi 
üle poolesaja inimese.

Lihula üksikkompanii rühmapea-
lik, lipnik Meelis Vinter rivistas üles 
kohale tulnud üksuse ning andis selle 
üle üksikkompanii pealikule Reimo 
Reimerile.

Orkestrihelide saatel saabusid Kait-
seliidu ülem brigaadikindral Riho 
Ühtegi, Lääne maakaitseringkonna 
ülem kolonelleitnant Rasmus Lippur 
ning Lääne maleva pealik major 
Andres Välli, misjärel kandis noorem-
seersant Reimer kohale tulnutest ette.

Avakõnes tunnustas Reimer kohale 
tulnuid: „Eelnev aasta on olnud raske 
kõigi jaoks, kuid viirus meid ei murd-
nud – 2020. aastal plaanisime kor-
raldada 28 üritust, kuid see number 
kasvas 61ni. Siiski tuli viirus vahele 
meie aastapäeva tähistamise plaani- 
dele, mistõttu lükkasime traditsioo- 
nilise peo aprilli. Täna oleme siia kut-
sunud need LÜKi liikmed, keda tun-
nustatakse Kaitseliidu ülema ja Lääne 
maleva pealiku välja antud ergutus- 
tega.”

Sõnajärje sai brigaadikindral Riho 
Ühtegi, kes tunnustas Lihula üksik-
kompanii liikmeid aktiivsuse eest: „Te 
paistate silma oma aktiivsusega üle 
Eesti ning olete heaks eeskuju teistele 
Kaitseliidu üksustele.” Üksikkompanii 
aktiivsust märkisid oma kõnes ka 
kolonelleitnant Lippur ja major Välli.

Viimasena sai sõna Lääneranna Val-
lavolikogu esimees Rait Maruste, kes 
tänas Lihula üksikkompanii liikmeid 
nende panuse eest Eesti Vabariigi 

kaitsesse ning soovis jätkuvat teota-
het ja tegutsemisindu. Seejärel jõudis 
kätte aeg anda üle tunnustused.

Peep Põldäärele anti pidulikult üle 
15. oktoobril talle omistatud Kaitse- 
liidu Valgeristi II klassi teenetemärk, 
Ivar Lepale Kaitseliidu teenetemedali 
I klassi, Peeter Hermikule Kaitseliidu 
teenetemedali II klassi, Sven Aunas-
tele ja Kalle Tähele Kaitseliidu teene-
temedali III klassi medal. Lisaks anti 
üle kaks tänukirja, mitmed laskur- ja 
kütiklassi tunnustused ning märgid. 
Ühtlasi tänati neid kaitseliitlasi ja 
naiskodukaitsjaid, kes olid abiks 2020. 
aastal Covid-19 tõttu kehtestatud eri- 
olukorra ajal.

Piduliku tseremoonia järel suundusid 
Kaitseliidu ülem, Lääne maakait-
seringkonna pealik, Lääne maleva 
pealik, Lihula üksikkompanii pealik 
ja Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa 
jaoskonna esinaine Lihula mõisa, kus 
arutati Lihula üksikkompanii ja Kait-
seliidu oleviku ja tuleviku üle. „Mul 
on hea meel, et plaanid, mida Kaitse- 
liidu ülem brigaadikindral Riho 
Ühtegi soovib lähiajal Kaitseliidus ellu 
viia, on Lihula üksikkompaniis juba 
teostamisel. Kõik see annab kindlust, 
et oleme oma tegevustega õigel teel,” 

ütles Reimo Reimer lõpetuseks.

Peep Põldäär – 
Kaitseliidu Valgeristi II klassi teene-
temärk

Lihula üksikkompaniis ei möödu 
ühtegi väljaõppe- ega seltskonnaüri-
tust, kus ta ei osaleks. Samuti võib teda 
kohata sageli Lääne maleva väljaõp-
peüritustel. Ta on üks Lihula malev-
konna ja Lihula üksikkompanii taa-
sasutajatest ning taasasutatud Lihula 
malevkonna esimene pealik. Ta on 
oluline ühendaja Kaitseliidu taasta-
jate põlvkonna ja viimastel aastatel 
liitunud kaitseliitlaste vahel. Tema 
panus Kaitseliidu ja Lihula üksikkom-

panii arengusse on hindamatu. 

Ivar Lepp – 
Kaitseliidu teenetemedali I klass

Ta on Kaitseliidu Lääne maleva ja 
Lihula üksikkompanii vahelise lävi- 
isikuna oluliselt panustanud vaba-
tahtlike tegevuste arengusse Lihula 
üksikkompaniis. Ta on aidanud kaasa 
Lihula üksikkompanii kodu remon-
ditööde koordineerimisse ja üksik-
kompanii ruumide aktiivsesse kasuta-
misse. Ei saa ka vähe tähtsaks pidada 
tema rolli kevadise üleriigilise eriolu-
korra ning sellele eelnenud LÜK eri- 
olukorra lahendamisel.

Peeter Hermik – 
Kaitseliidu teenetemedali II klass

Ta on üks Lihula malevkonna ja Lihula 
üksikkompanii taasasutajatest. Tänu 
tema huvile tänase Kaitseliidu ajaloo 
vastu on ettevalmistamisel kevadel 
toimuv Lihula malevkonna taasasuta-
mise 30. aastapäevale pühendatud 
ajalookonverents. Tema panus Kait-
seliidu kohaliku allüksuse ajaloo talle- 
tamisel on Lihula üksikkompaniile ja 
kogu Kaitseliidule väga oluline. 

Sven Aunaste – 
Kaitseliidu teenetemedali III klass

Vabatahtliku kaitseliitlase ja rüh-
mapealikuna ning olles üks kahest 
üksikkompanii väljaõppe pealikust on 
tema panus LÜKis läbiviidavatel väl-
jaõppeüritustel suur ja tõstab nende 
kvaliteeti. Tänu temale suudab Lihula 
üksikkompanii tagada Kaitseliidule 
vajaliku ühtlase väljaõppega vaba-
tahtlike meeskonda.

Kalle Tähk –  
Kaitseliidu teenetemedali III klass

Ta on kaitseliitlasena panusta-
nud Lihula üksikkompanii aren-
gusse. Covid-19 pandeemia ajal Lihula 
üksikkompaniile pandud üle-
sande täitmisel oli ta kõige suurema 
osaluskordade arvuga vabatahtlik 
Lihula üksikkompaniist. 

ELU

Foto: Madis Mintel
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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

Armsad lugejad!

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 2021/1

Lääneranna Lumehelbeke – 
lumehelbekeste põlvkonda esitlev noorteleht

T ugevus seisneb muuhulgas oskuses väljendada 
tõelisi tundeid. Füüsiline maailm näib pealtnäha 

terve, ent kui terved on meie hinged tegelikkuses? Jah, 
elukvaliteet on paranenud, kuid inimesed rügavad tööd 
ja lähedastel ei ole aega ega jaksu, et hädasolijaid märgata. 
Maailm muutub ning ehk on tehnoloogia kõrvale inimlik-
kust ja tundeid siiski vaja? Mis siis, kui lumehelbekesteks 
kutsutud põlvkonna õrnus ja emotsionaalsus ei tule prae-
gusele ühiskonnale kahjuks? Ehk on inimväärtusi reflek-
teeriv põlvkond meile hoopis eekujuks.

Elame ajal, mil suur osa noori on läbipõlemist kogenud juba 
kooliajal. Noori pürgijaid kirjeldab ambitsioonikus. Tänane 
noor ei ole nõus vastutahtmist, elu eest vastu punnima ning 
seejuures iseend veelgi kahjustama. Ta mõistab, et abivajaja 
ise ei saa teisi aidata. Aktiivne ja kogukonda panustav elu-
viis on noorele juba varases eas õpetanud iseenda hoidmise 
vajalikkust. „Kallis laps, kui keegi teine sind ei hoia, pead 
sa iseennast ikka hoidma,” ütles mulle alati vanaema. Kor-
duvalt on minust elukogenenumad ja targemad inimesed 
öelnud, et elu ei pea olema üks kannatuste rada. Tuleb teha 
valikuid, sest katkise ning iseenda ja oma elu osas rahulole-
matuna ei suuda me aidata ka kedagi teist. Kehtib ühtmoodi 
nii suurte kui väikeste jaoks.

Praegu toimub üks projekt ja algatus teise järel, kuidas 
noori aidata ja toetada. Aga mis siis, kui tegelikult ei pea me 
nii väga muretsema noorte pärast, kes pidevalt uusi välja-

kutseid ja vastuseid otsivad? Mis sest, et kohati pisarsilmil. 
Ehk peaksime kaasa tundma nendele, kes on elus paigale 
kivistunud ja kibestunuks muutunud? Noorte reaalsust 
kujundavad muuhulgas tema ümber olevad täiskasvanud, 
kelle teod ja eeskuju räägivad valjemini kui mistahes sõnad. 
Mis siis, kui elurõõmsad, tasakaalus ning ennast teostavad 
täiskasvanud on parim „projekt”, mida laste ja noorte jaoks 
ette võtta saame? 

Suunakem noori õppima vigadest, mida oleme juba teinud. 
Unustagem võimuvõitlus noortega. Toeta-
gem neid, et ühiskond areneks. Aitab 
negatiivsusest, mis teeb haiget ja 
lõhub hinge. Noor lumehelbeke 
on ilus ja õrn. Toetagem lume-
helbekeste lendlemist. Kui 
keskkond ei ole soosiv, sulab 
lumehelbeke ära ja alles 
jäävad porised, tallatud 
rajad. Kui lumehelbeid on 
palju ja keskkond soosib, 
suudavad nad muuta 
ümbruskonna helgeks ja 
kauniks.

Eliise Tiidussalu, 
Lääneranna Noortekeskuse noor-

sootöötaja ja noorteportaali looja

K äesolev Lääneranna Teataja number on eriline. Meie 
vallas toimetavad aktiivsed noored on teinud jär-

jekordse olulise ja julge sammu, et suurendada ühtekuu-
luvuse tunnet ning muuta noorte häält kuuldavamaks. 
Luues tegevusi ja võimalusi üksnes noorte jaoks, ei jõua 
me päriselt nendeni. Edasi liigume üheskoos tegutsedes, 
noori igal võimalikul viisil kaasates ja julgustades.

Mullu septembris oli mul au osaleda Lääneranna noorte-
konverentsil „Meedialine”, kus tutvustasin osalejatele 
Lääneranna Teataja saamislugu. Et aga konverents poleks 
ühe isiku monoloog, andsin noortele ülesande – panna 
kirja oma visioon Lääneranna noortelehest. Ei saa salata, 
idee anda välja noorteleht sündis juba varem, kui me 
noorsootöötaja ja Lääneranna Noorteportaali looja Eliise 
Tiidussalu ning portaali noortetoimetuse liikme Mareena 
Metsmaaga tulevikuplaane arutades ajurünnakut korral-
dasime. Mäletan hästi, kui järgmisel hommikul tööle tulles, 
toona veel elu ja tervise juures olnud vallavanema Mikk 
Pikkmetsa juurde läksin ja mõtteid tutvustasin. „Miks see 
veel tehtud pole,” küsis Mikk talle omase huumoriga.

Nii tasapisi, väikeste sammudega, jõudsime koos noor-
sootöötajatega arusaamani, et Lääneranna noorteleht 
tahab sündida. Noored ise olid (ja on jätkuvalt) nii õhinas, 
et oleks patt seda algatust maha suruda. Oma toetuse andis 
ka Lääneranna Vallavalitsus, sealhul-
gas abivallavanem Ene Täht ning 
spordi- ja noorsootöö spetsialist 
Kai Utt. 

Täna hoiate käes Lääne- 
ranna Teataja 35. numbrit 
– juubeliväljaannet, mille 
vahele on kujundatud 
Lääneranna Lumehel-
bekese esimesed lood. 
Loodan siiralt, et toetate 
noori sama innukalt kui 
meie!

Kristina Kukk,  
Lääneranna Teataja toimetaja
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Lääneranna valla kultuurikava

Veebruar

03.02 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas koguperefilm „Emily ja 
kadunud maagia”. Pilet 3 €

05.02 Kõmsi rahvamajas kont-
sert  „Need laulud ei unune” – edasi 
lükatud! Rohkem infot Kõmsi rah-
vamajast

10.02 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas põnevusfilm „Täpsuskütt”. 
Pilet 5 €

13.02 kell 10.00 Lihula Gümnaa-
siumi spordihoones Eesti meist- 
rivõistlused Kreeka-Rooma, naiste- 
ja vabamaadluses juunioridele

13.02 kell 16.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis Georg Otsa 
laulude õhtu. Esineb ansambel 
Kolm Musketäri. Pilet 5 €. Täitmaks 
Vabariigi Valitsuse antud ettekir-
jutusi, mis puudutavad ruumide 
kuni 50% täitmise nõuet, palume 
piletid eelnevalt broneerida

14.02 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

15.02 kell 17.00 Kõmsi Rahvam-
ajas vastlapäeva tähistamine. Tra- 
ditsiooniline spordiõhtu koos pere-

dega. Väikesed mõõduvõtmised, 
vastlakuklid ja meene

20.02 kell 18.00 Lihula Kultuuri-
majas Nele-Liis Vaiksoo ja Olav 
Ehala kontsert „Tuulevaikne maa”. 
Pilet 6 €, palume eelnevalt koha 
broneerida!

22.02 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas eesti film „Eesti matus”. Pilet 
5 €

25.02 kell 20.00 Kõmsi Rahva- 
majas Karuse Mälumängu klubi 
44. hooaja uus voor

27.02 Kõmsi Rahvamajas Talen-
divoor II. Korraldaja Eesti Annete-
koda, Pille Lille fondi eestvedami-
sel. Kellaaeg täpsustub

28.02 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

Märts

06.03 kell 19.00 Kõmsi Rahva- 
majas Naistepäeva live-kontsert/
tantsuõhtu ansamblilt Absolute. 
Pilet 10/12 €

14.03 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

Kultuuri- ja rahvamajade 
kontaktid: 
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

Juhime tähelepanu, et koroonaviiruse 
jätkuva leviku tõttu ning uute piirangute 
kehtestamisel võib kultuurikavas toimuda 

muudatusi. Täpsem info kultuurisündmuste 
kohta on leitav Lääneranna kultuurilehel 

kultuur.laaneranna.ee

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

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korralda- 
tava koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 
külapäeva, näituse avamise või mõne muu 
vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie 
valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebi- 

lehele www.kultuurikava.eewww.kultuurikava.ee.

J aanuarist on Lääneranna inimestele kasutamiseks 
avatud uued postiautomaadid, mis asuvad Lõpel, 

Virtsus, Varblas, Kõmsil ja Koongas.

Lääneranna Teataja paberlehe 32. numbris kirjutasime sel- 
lest, et Eesti Post plaanib lähiajal paigaldada üle Eesti kokku 
12 postiautomaati, mis on pakiautomaatidega võrreldes 
funktsionaalsemad. 

Tänase seisuga on kõik Lääneranna valla pakiauto-
maadid paigas ning käib usin teenuste testi-
mine. Hetkel on Lääneranna postiautomaati-
dest võimalik kätte saada e-poodidest 
tellitud kaupa* – valides kauba kätte-
saamiskohaks sobiva koha postiauto-
maadi. Nagu juba tuttava pakiauto-
maadi puhulgi, tuleb paki automaati 
saabumisel kliendile SMS, milles on 
kirjas uksekood. Kood tuleb sisestada 
automaadi klahvistikul ja nii saabki 
klient oma paki kodu lähedalt muga-
valt kätte. Automaat on kasutatav 24 
tundi päevas seitsmel päeval nädalas.

Edaspidi peaksid postiautomaadid pakkuma lisaks tava- 
pärastele pakiteenustele ka muid (posti)teenuseid ning on 
kasutamiseks avatud mitte ainult Eesti Postile, vaid sinna 
saavad saadetisi panna ka teised kullerfirmad ja kohali-
kud ettevõtjad. Teenused lisanduvad testperioodi jooksul 
järk-järgult, nii et kindlasti on ka edaspidi põhjust posti-
automaatidest ja pakutavatest teenustest kirjutada. Seniks 
head kasutamist juba käivitatud teenustega!

* Postiautomaat on masinana lihtsam kui suured 
pakiautomaadid linnades ning sel ei ole 

küljes makseterminali ega muid lisasid, 
mis tähendab, et testperioodil ei saa pos-

tiautomaadist kätte kaupasid, millel on 
lunatasu (kauba eest tasutakse selle 
kättesaamisel) või kokkuleppega, 
et postikulu maksab saaja kauba 
kättesaamisel. Neid kaupasid saab 
küll postiautomaati tellida, kuid 
pilootperioodi ajal toob postikuller 

need tellijale koju kätte. Selleks võe-
takse saajaga ühendust ning lepitakse 

kokku paki üleandmise aeg ja koht.

Lääneranna inimesi rõõmustab 
viis postiautomaati

MAJANDUS

Lõpe klubi juhataja Kristel Rohumägi uue automaadi 
juures. Foto: Kristina Kukk

KULTUUR
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REAKUULUTUSED

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

REKLAAMI TELLIMINE

 JA 

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee

Tel 472 4640

9. veebruar alates 10.00 

KULLAMAAL 
GOLDENBECKI MAJAS 

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

22. veebruar alates 10.00 

LIHULA 
KULTUURIMAJAS 

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee 

lihula üksikkompanii 
üldkoosoleku teade

27.02.2021 kell 17.00
Lihula mõis

OSALEMISEST TEAVITADA MHK:  
22.02.2021 reimo.reimer@gmail.com
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Tänapäeva ühiskonnas seostatakse armastatud kirjaniku luulet 
kahjuks lumehelbekese negatiivse stereotüübiga, millega tihti 
kirjeldatakse nüüdisaegset põlvkonda. 

Võib-olla tõesti on Juhan Liiv tahtmatult, kuid tabavalt kirjeldanud 
praegust „lumehelbekeste põlvkonda”, sest meieaegse, uue 
põlvkonna esindajad on tundlikumad ja hellemad kui vanemate 
generatsioonide esindajad, aga üks, mis kindel – lumehelbeke 
ei ole tasa. Moodne noor ei vaiki, kui on tunnistajaks olukorrale, 
kus tehakse kellelegi liiga või teised põlvkonnad vaikivad maha 
ühiskondlikke probleeme. 

See noor ja hädine lumehelbeke võtab sõna, sest mõistab, 
et vaikselt ära kannatades ei toimu muutusi, mida 
meie ühiskond tegelikult vajab. Tänu lumehelbekeste 
rahulolematusele pööratakse rohkem tähelepanu 
vaimsele tervisele, tervislikule minapildile, 
keskonnaprobleemidele, toetava ja arendava 
õpikeskkonna loomisele.

Need „kiired solvujad” ei heitu tegelikult vastuolulistest 
kommentaaridest, ebausust ega kaugest eesmärgist, 
sest noored on juba oma loomu poolest pürgijad, 
edasitrügijad, janused uute teadmiste ning kogemuste 
järele. Nende silmis virvendab kaugem eesmärk, 
tugevam tunne, mis motiveerib neid juba kord seatud 
sihi poole liikuma, vaatamata eesseisvatele takistustele. 

Sama meelekindlalt on noored võitlemas enda maine 
ja lumehelbekese nime eest. Praeguse põlvkonna noored ei leia, 
et nende hellus ja õrnus oleks halb asi. Vastupidi. Oma tunnete 
ja emotsioonide väljanäitamine ning üldisem avatus on need, 
mis ühendavad inimkonda. Mistõttu häiribki noori, kui keegi 
kasutab tubli, aktiivse ja hingelise noore kohta sõna lumehelbeke 
negatiivses kontekstis. Noortena võitleme selle nimel, et 
tuntum oleks selle sõna paitav tähendus. Sest meie ju teame, et 
läbipaistev lumehelbeke peegeldab just nüüdisaegse põlvkonna 

hellust, headust, avatust, kuid ka meelekindlust, tublidust ja 
aktiivsust.

LÄÄNERANNA LUMEHELBEKESED

Kui Lääneranna meediahuvilised noored kohtusid 
noortekonverentsi „Meedialine” käigus, ei osanud keegi neist veel 
arvata, et paar kuud hiljem näeb ilmavalgust nende toimetatud ja 
tehtud noortele suunatud paberleht. Septembrikuus toimunud 
konverentsi üheks praktiliseks töötoaks oli noortelehe visiooni 
loomine ja selle esitamine. Just selle töötoa ja hilisemate 
arutluste ajendil loodi Lääneranna Lumehelbekese kontseptsioon 
ja noortest ajakirjanikuhakatistest koosnev toimetus.

Tollal veel pisut ebakindlana välja hõigatud nimi Lääneranna 
Lumehelbeke on tänaseks saanud kogu lehe keskseks ideeks. 

Käesolevas noortelehes soovib toimetus anda lumehelbekese 
sõnale uue kuvandi kui aktiivsest, tublist ja avatud 
revolutsionäärist, kelle südamest ei puutu hellus, tundlikkus ega 
ka hingestatus. 
Noortelehega soovime tutvustada Lääneranna valla elanikele 
meie aktiivseid noori, kajastada noorte ja nendega seotud 
organisatsioonide ja asutuste tegemisi, rääkida, mis on noortel 
päriselt mureks, ning avalikustada noorte omaloomingut.

NOORTELEHE TOIMETUS JA 
RUBRIIGID

LÄÄNERANNA 
NOORTEVOLIKOGU TEEB 
LÄÄNERANNA NOORTE HÄÄLE 
KUULDAVAKS

MIS MÕJUTAB TEGELIKULT 
NOORE VAIMSET TERVIST

Lumehelbeke kui õrnahingeline mässaja
Karmen Pikkmets 
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

Foto autor: Mati Maasikas

„Lumehelbeke tasa-tasa...” on teada-tuntud katkend Juhan Liivi samanimelisest luuletusest, mida on vist iga noor vähemalt 
korra algkoolis lugenud. See kaunis luule räägib pehmest, hellast lumehelbest, mis langeb vaikselt ja on muudkui tasa-tasa. Kuid 
kas see katkend on ka asjakohane nüüdisaegses Eestis?
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Noorsootöötaja roll ühiskonnas on toetada noori ning nende tegemisi, algatusi ja unistusi. 
Lääneranna Noortekeskuse noorsootöötajate missiooniks on toetada noori igal sammul. 

Lääneranna Noortekeskus on koht, kus noored tunnevad, et neist hoolitakse. Tegemist ei 
ole ainuüksi paigaga, kus huvitegevustest osa võtta või bussi oodata, noortekeskus on 

mitmetele noortele saanud justkui teiseks koduks.

Lääneranna noorteportaali loomine ja noorte kaasamine toimetusse on saanud meie 
igapäevatöö osaks. Noorte ajaleht Lääneranna Lumehelbeke on justkui loogiline jätk 
noorteportaali ja noorte arengus. 

Miks just Lumehelbeke? Nüüdne noor põlvkond, kes äsja ellu astunud on eelkäijatelt 
pälvinud iseloomustava tiitli, Lumehelbekeste põlvkond. Just nendelt Lumehelbekestelt 

on meil palju õppida, tänapäeva noored on sallivamad ja rõõmsameelsemad kui vanem 
põlvkond. Nad on tundlikud ja õrnad, nad on pidanud kasvama pidevas ajapuuduses (kool, 

huviharidus ja huvitegevus, kodused tööd ja õppimised).
 

Noored vajavad, et neid kuulatakse, nendega räägitakse, neid toetatakse ja neisse 
usutakse – nii kasvab põlvkondadevaheline sidusus ja saame luua inspireeriva keskkonna 
lumehelbekeste arenguks. 

Anneli Pikkmets
Lääneranna Noortekeskuse juhataja
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Olen eemalt näinud, millise pühendumuse ja vastutustundlikkusega on seda ajalehte 
pikka aega loodud. Ja lõpuks on see kõikide postkastis! Milline õnn!

Annab see ju Lääneranna noortele võimaluse saada parimad oskused tänapäevases infotulvas 
orienteerumiseks ja õppida analüüsivat ning kriitilist suhtumist saadud informatsiooni. See 
on omamoodi õppevahend, mis pakub võimalusi info kogumiseks, võrdlemiseks,  kontrolliks,  
analüüsiks, samuti praktikat keelekasutuse või väljendusoskuse arendamiseks.
 

Soovin, et meie noorte loodud ajaleht kajastab julgelt Lääneranna valla noorte 
tegemisi, mõtteid ja väärtushinnanguid andes samal ajal lugejatele mõnusat 
ajaviidet ja kaasahaaravat lugemist, tegemata lugejale ea tõttu allahindlust.

Ene Täht
Lääneranna abivallavanem

Loomenurk

Loomenurk

Foto:  Eliise Tiidussalu

Fotod:  Eliise Tiidussalu

 

ALLA

1. Viirus, mis sai alguse Hiinast
2. Jussike ja seitse…
5. Eesti esimene president 
(perekonnanimi)
6. Ajakirja nimi, mida praegu 
loed

KÕRVALE

1. 01.01.2011 võeti Eestis kasutusele 
eurod. Mis rahatäht oli enne eurosid?
3. Üheksa mehe mõistus, ühe mehe ramm. 
Kes ma olen?
4. Planeet, millel elame
7. Eesti rahvuslind
8. Millele viitab lühend KT?
9. Mis riigi lipp on sini-must-valge?

Ristsõna: Kai Urb
Idee: Indrek Kivisalu
Karikatuur: Magnus Arge

LÄÄNERANNA NOORTELEHT 
LUMEHELBEKE 2021/12

Noortelehe toimetus ja rubriigid
Alustava noortelehe toimetuse ridadesse kuulub hetkel viis aktiivset noort: Indrek Kivisalu, Carmen-Katriine Särak, Mareena 
Metsmaa, Kulla Saatmäe ja Karmen Pikkmets. Toimetuse eesmärk on eelkõige koguda ning avalikustada noorte kirjutatud või 
tehtud kaastöid. Soovime, et kõigil meie valla noortel oleks võimalus eneseväljenduseks, seetõttu ootame noorte kirjutisi, 
kunstitöid, ettepanekuid ja ideid, mida avaldada meie noortelehe tulevastest numbrites. 

Pilahelbeke
„Pilahelbeke ehk Lumehelbekese 
huumorinurk” on rubriik, kus räägime 
sotsiaalsetest probleemidest läbi 
huumoriprisma, avaldame karikatuure, 
jagame lugejate saadetud anekdoote, 
naljakaid sõnamänge või kajastame seiku 
laste suust. 

Noortena seisame silmitsi või 
oleme tunnistajateks paljudele 
ühiskondlikele ja kogukondlikele 
probleemidele. Soovime neist rääkida, 
säilitades teatud koomilisuse.

 
Indrek Kivisalu, toimetaja

Loomenurk 
Noortelehe loomenurgas avaldame 
noorte luuletusi, joonistusi, anekdoote, 
mõistatusi, ristsõnu jmt. Meie eesmärk 
on kaasata lehe tegemisse võimalikult 
palju noori, sest Lääneranna Lumehelbeke 
on leht, mida teeme koos noortega ja 
noortele. 

Olles ise väga loominguline inimene, 
on minu suureks sooviks, et meie 
lehte jõuaksid meie enda noorte 
tehtud pildid, joonistused ja kõik muu 
loominguline.

Carmen-Katriine Särak, toimetaja

Noorte hääl ja 
noorteinfo
Lehe noorteinfo osas kajastame noori 
puudutavaid sündmusi, nende tegusid 
ja ettevõtmisi või teisi hädavajalikke 
teemasid, millele tähelepanu suunata. 
Rubriik „Noorte hääl” annab noortele 
võimaluse kaasa rääkida päevakajalistel 
või muudel nendele südamelähedastel 
teemadel erinevate arvamuslugude või 
kommentaaride vahendusel.
  

Meie eesmärk on kajastada meie 
valla noorte põnevaid mõtteid ning 
huvitavaid tegusid. Nüüdseks on meil 
võimalus seda kõikide elanikega ka 
paberkandjal jagada.

Kulla Saatmäe, toimetaja

Meie lumehelbekesed
Üheks mitmetest rubriikidest on „Meie 
lumehelbekesed”, kus soovime tutvustada 
meie valla tublisid ja vahvaid noori ning 
nende edulugusid ja saavutusi. Kirjutades 
neist noortest, kes teevad oma asja 
südamega, on oma alal saavutanud palju 
või on lihtsalt säravad tähed, näeme, 
millised on lumehelbekesed tegelikult 
– aktiivsed, töökad ja imetlusväärsed 
inimesed.

Toimetuse liige ja rubriigi „Meie 
lumehelbekesed” koordinaator Mareena 
Metsmaa kutsub kõiki üles esitama 
meile just neid noori, keda pole meedias 

kajastatud nii tihti ning kellest võiks 
rohkem kirjutada. 

Meie ümber on palju ägedaid ja 
andekaid noori, keda pole veel 
märgatud. Siinkohal kutsun üles kõiki 
meie valla elanikke – kui Sa tead 
kedagi, kes on andekas luuletaja või 
kunstnik, tubli sportlane, muusik, 
aktiivne tegutseja või lihtsalt 
märkamist vajav noor, siis anna mulle 
temast märku. 

 Mareena Metsmaa, toimetaja

Tänane leht poleks teieni jõudnud ilma toetavate ja koordineerivate 

jõududeta. Tehes midagi uut ja huvitavat, on toimetusel abiks olnud nii jõu 

kui ka nõuga mitmed imelised inimesed. Nende noortemeelsete kogemuste, 

toetuse ja abiga ongi sündinud Lääneranna Lumehelbeke. Toimetuse nimel 

tänan Sind Kristina Kukk, Eliise Tiidussalu, Anneli Pikkmetsa ja Ain Saare, et 

oled meid toetanud igal sammul. Aitäh, et usute noortesse ning pakute neile 

võimalusi enda ideid ellu viia!

Armas lugeja, hea toetaja – teie kõigi toel anname toimetusega endast parima, 

et kõiki ideid ja plaane ellu viia! Üheskoos tegutsedes suudame teha rohkem ning 

jätkata arenemist, et meie noorteleht oleks tõeliselt meie nägu ja tegu ning aina 

enam noori oleks Lääneranna Lumehelbekese töösse ja tegemistesse kaasatud. 

Toetame üheskoos lumehelbekeste lendlemist, et ühiskonnas helgiks vastu 

lumine hellus ja lootusrikas tulevik!

Foto:  Eliise Tiidussalu

Koostöös peitub jõud
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Olen eemalt näinud, millise pühendumuse ja vastutustundlikkusega on seda ajalehte 
pikka aega loodud. Ja lõpuks on see kõikide postkastis! Milline õnn!

Annab see ju Lääneranna noortele võimaluse saada parimad oskused tänapäevases infotulvas 
orienteerumiseks ja õppida analüüsivat ning kriitilist suhtumist saadud informatsiooni. See 
on omamoodi õppevahend, mis pakub võimalusi info kogumiseks, võrdlemiseks,  kontrolliks,  
analüüsiks, samuti praktikat keelekasutuse või väljendusoskuse arendamiseks.
 

Soovin, et meie noorte loodud ajaleht kajastab julgelt Lääneranna valla noorte 
tegemisi, mõtteid ja väärtushinnanguid andes samal ajal lugejatele mõnusat 
ajaviidet ja kaasahaaravat lugemist, tegemata lugejale ea tõttu allahindlust.
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Loomenurk

Loomenurk

Foto:  Eliise Tiidussalu

Fotod:  Eliise Tiidussalu

 

ALLA

1. Viirus, mis sai alguse Hiinast
2. Jussike ja seitse…
5. Eesti esimene president 
(perekonnanimi)
6. Ajakirja nimi, mida praegu 
loed

KÕRVALE

1. 01.01.2011 võeti Eestis kasutusele 
eurod. Mis rahatäht oli enne eurosid?
3. Üheksa mehe mõistus, ühe mehe ramm. 
Kes ma olen?
4. Planeet, millel elame
7. Eesti rahvuslind
8. Millele viitab lühend KT?
9. Mis riigi lipp on sini-must-valge?

Ristsõna: Kai Urb
Idee: Indrek Kivisalu
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Aga mis on need tegurid, mis meie vaimset tervist enim 
mõjutavad?

Arvan, et kõige olulisem ja tihtipeale määravaim on see, mis 
toimub meie koduseinte vahel. Meie maailmavaated, nägemused, 
arvamused, suhtlemisviisid, prioriteedid, suhtumine endasse ja 
meid ümbritsevasse – kõik see saab alguse kodust.

On inimesi, kes peegeldavad hästi seda, milline on olukord kodus, 
kuid palju on neid, kelle suhteid kodustega on keeruline läbi 
näha. Just seetõttu on oluline väga hoolikalt enne mõelda kui 
öelda ja mõista, et meie igal teol on lisaks põhjusele ka tagajärg. 
Samuti ei pruugi me kunagi ette näha seda, kuidas meie öeldu 
kedagi mõjutab või millekski ajendab. Tasub meeles pidada 
Nawaffsi sõnu: „Sa ei tea kunagi, mis inimesel kodus toimub, ole 
alati lahke.” 

Noore olulised mõjutad on kool ja  õpetajad

See, kuidas saame läbi oma õpetajate ja koolikaaslastega, kas 
tunneme end koolikeskkonnas turvaliselt, kas julgeme avaldada 
arvamust, küsida, kui miski pakub huvi või jääb arusaamatuks, 
mõjutab meie vaimset tervist suurel määral. Koolikeskkonnas 
veedame väga suure ja olulise aja oma elust, perioodi, mil me 
kõige enam inimesena areneme ja kasvame. Võin ka isiklikust 
kogemusest öelda, et ükskõik, mis seis mul ka eraelus poleks, kui 
koolis on miski kehvasti, kui ma ei tunne, et mind mõistetakse 
ning ma ei saa selles toetust ja abi, siis kannatab ka kõik muu 
minu elus. 

Tihti võib tekkida tunne, et ükskõik kui palju me ka ei 
pingutaks, ikkagi ei tule miski välja. Õpin hilisööni, teen 
jooniseid ja otsin seoseid, hommikul alustan sedasama 
ringi otsast peale ja töid kätte saades on ikkagi tunne, 
nagu puutuksin nende teemadega kokku esimest 
korda. Kuulan tunnis, saan ülesandeid lahendades õiged 
vastused, aga tööd tehes on kõik hoopis teine ja läheb 
täiesti aia taha. Ma tahan õppida headele hinnetele, 
kindlustada endale head tulevikku, kuid number 
numbri järel tekib tunne, et kõik pingutused on asjata. 
Ja seda vaid seetõttu, et tänapäeva koolisüsteem on 
üles ehitatud hinnetele, kuid hea hinde taga ei peitu tihtipeale 
mingeid kinnistunud teadmisi. Ennast on sageli hea lohutada 
teadmisega, et need on kõigest numbrid ekraanil või paberil, aga 
kui ühiskonnas toimetulek sõltub endiselt nendest numbritest, 
mille taga on sageli vaid hull tuupimine, siis tunne on ikka päris 
kehv. Doominoefekt. Üks asi viib teiseni. Pärast kaheksat tundi 
koolis, mitut tundi huviringides ning õhtul koju jõudes eKoolis 
veel sama palju koduseid töid nähes, tekib ikka lootusetuse 
tunne küll.  

Sotsiaalmeedia mõjuvõim

Üks faktor, mis just praegusel ajal meid tahtmatult palju 
mõjutab, on muidugi ka sotsiaalmeedia. Tihti ei pruugi 

märgata, milline on tegelik sotsiaalmeedia mõju 
vaimsele poolele, kuna need mõjutused võivad 

tulla nii iseenesest. Lihtne on end teistega 

võrdlema kippuda ja näha vaid seda ilusat poolt, mida me kõik 
meedias eksponeerime, sest me ju tahame näidata, et kõik on 
alati hästi, isegi kui tegelikult pole.

Selleks, et meedia mõjutust enda puhul veidike vähendada, olen 
lõpetanud erinevates meediakanalites inimeste, kes panevad 
mind enda suhtes halvasti tundma või üleüldse tekitavad minus 
negatiivseid emotsioone, jälgimise.

Minu vaimset tervist on väga suurel määral positiivses suunas 
mõjutanud psühholoogi juures käimine. Kuigi millegipärast näib, 
et sõnaga psühholoog kaasneb paljudele inimestele negatiivne 
maik, justkui oleks seal käimine häbiasi. Nii see tegelikult olema 
ei peaks.

Peale psühholoogi juures käimise on minu jaoks väga toimiv 
ja abistav kirjutamine. Alati, kui tunnen, et midagi minus on 
tasakaalust väljas, siis on hea kõik oma tunded ausalt paberile 
panna.

Tean, et tihti on keeruline ise oma tunnete ja muredega toime 
tulla ning ma tõesti väga loodan, et kõigil leidub vähemalt üks 
inimene, kellele ta julgeb ausalt jagada oma muresid ja rõõme, 
see on oluline. Kui aga seda inimest pole, siis üks armas inimene 
on mulle soovitanud pöörduda julgelt Lasteabi poole. Viimane 
on ööpäev läbi avatud infotelefon 116 111, millele helistamine 
on tasuta ja anonüümne. Kõnele vastab kogenud nõustaja, kes 
jagab nõuandeid ja juhiseid, kuidas antud olukorras toimida.

Samuti on tähtis mõista, et meil kõigil on õigus tunda ja läbi elada 
oma tundeid, kuna neid alla surudes jõuame suure tõenäosusega 
vaid suuremate probleemideni, millest on veelgi keerulisem välja 
tulla. Üks minu suurimaid soove on, et vaimse tervisega seotud 
probleeme võetaks sama tõsiselt kui füüsilise tervise omi, kuna 
need tõesti on tähtsad. Peaksime panema suuremat rõhku 
sellele, mis toimub meie sees, kes meid ümbritsevad ning kellele 
jagame oma aega ja energiat. Panen meile kõigile südamele, 
et palun tundkem tõesti huvi ja küsigem, kuidas meie sõpradel 
tegelikult läheb, julgegem jagada oma muresid, sest tihti võime 
vajada vaid kedagi, kes meid ära kuulaks ja ütleks: „Ma olen sinu 
jaoks olemas.” Me ei ole loodud siia ilma selleks, et olla alati 
õnnelikud ning see on okei, kui kõik ei ole alati 100% nii, nagu 
soovime. Oluline on olla enda vastu lahke ja uskuda endasse, sest 
iga probleem on lahendatav ja ükski olukord pole läbipääsmatu.

Mis mõjutab tegelikult noore vaimset tervist?
Carmen-Katriine Särak
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja
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Vaimne tervis on teema, millest aina enam ja enam räägitakse, kuid mille olulisus tihti meile tegelikult pärale ei jõua. Olen 
jõudnud mõistmiseni, et see, kuidas mul läheb, oleneb enim just minu vaimsest heaolust. Pole vahet, kus ja kellega ma olen või 
mida teen, kui ma ei ole vaimselt enda jaoks heas paigas, siis ei suuda ma leida rahu ning ei tunne end hästi. 
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Lääneranna Noortevolikogu
teeb noorte hääle kuuldavaks

Lõppenud aastal teist sünnipäeva 
tähistanud Lääneranna Noortevolikogu 
on alles hoogu kogumas. Vaadates tagasi 
möödunud aastale ning analüüsides 
õnnestumisi ja saavutatud eesmärke, 
kuid eriti tegevusi, mis ei olnud nii 
edukad, aitab mõista, mis töötab hästi 
ja mis vajaks uut lähenemist. Nendest 
õppimiskohtadest on võimalik ainult 
kasvada, proovida uuesti ning teha 
paremini. 

Just seetõttu sõlmib novembris 
valitud teine koosseis meeskondlikke 
koostööleppeid ja eesmärke meeskonna-
töö sujuvamaks ja tugevamaks 
muutmiseks. Teise koosseissu ees-
märkideks on suunata sel aastal 
tähelepanu koostöösuhete paranda-
misele ja loomisele valla tasandil 
noortega tegelevate organisatsioonide, 
koolide ja inimestega, vallavolikogu 
istungitel ja selle komisjonide 
koosolekutel osalemise suurendamisele 
ning aktuaalsetele teemadele nagu 
Lääneranna haridusreform ning oktoobris 
toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimised. 

Samuti plaanitakse korraldada 
kohtumisõhtuid noortega Lääneranna 
noortekeskuse noortemajades või 
valla kultuuriasutustes, koguda 
noortelt rohkem infot neile muret 
tekitavate probleemide kohta ning 
leida neile lahendusi, luua aktiivseid 
koostöösuhteid teiste osaluskogude ja 
noorteorganisatsioonidega maakondlikul 
ja riiklikul tasandil ning külastada iga 
haridusasutust meie vallas, tagades nii 
püsiva ja jätkusuutliku kontakti nii õpilaste 
kui ka haridusasutuse juhtkonnaga.

Noorte hääl kuuldavamaks

Osaluskoguna on Lääneranna noorte-
volikogu ülesanne esindada Lääneranna 
noorte häält, toetada noori nende 

muredes ja rõõmudes, kaasata neid 
kohalikesse otsustusprotsessidesse, 
osaleda Lääneranna noorsootöö 
korraldamises ning pakkuda noortele uusi 
võimalusi enesearenguks ja -teostuseks. 
Kaasates noori kohaliku omavalitsuse 
töösse, tagatakse olukord, kus noored 
pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat 
ja kodanikuks olemist, vaid neil on 
reaalne võimalus tunda end ühiskonna 
täisväärtusliku liikmena. 

Tihti ei tunne noored oma kodupaigaga 
seotust just seetõttu, et tegevusi 
planeerivad täiskasvanud, mitte noored 
ise. Kui noor on kaasatud kodukoha elu 
arendamisse ja nad tõesti näevad, et 
nende ettepanekutest ka midagi muutub, 
on nad varmamad pärast õpingute lõppu 
kodukohta naasma ning ise arengusse 
panustama. Oluline on näha noortes 
ressurssi, kes teab kõige paremini enda ja 
oma eakaaslaste mõtteid ja soove. 

Samuti suurendab üldisem kaasamine 
omavalitsuse vastutust, läbipaistvust 
ja avatust, tugevdades seeläbi noorte 
usaldust omavalitsuse vastu ning selle 
tulemusena parandab lõppkokkuvõttes 
omavalitsuse otsuste ja demokraatia 
kvaliteeti.

Tunnustused annavad märku, et oleme 
õigel teel

Eelmainitud väärtustest juhinduva 
noortevolikoguna oleme saanud kiitvaid 
sõnu ja koostööpakkumisi teistelt 
noortevolikogudelt. Hiljuti tunnustati osa 
noortevolikogu liikmetest MTÜ Tunne 
noore hakkaja stipendiumikonkursil 
kogukonna eripreemiaga ning 
möödunud aasta novembris esitati 
Lääneranna Noortevolikogu Haridus- ja 
Teadusministeeriumi noortevaldkonna 
tunnustuskonkursil aasta osaluskogu ja 
õpilasesinduse tiitli kandidaadiks. 

Taolised märkamised ja tunnustused 
annavad märku, et liigume õiges suunas 
ning meie töö on oluline ja vajalik. 
Motiveeritumad kui eales varem, soovime 
veelgi enam seista Lääneranna noorte 
huvide ja soovide eest, võimendada 
noorte häält ning lahendada esinenud 
probleeme.

Lääneranna Noortevolikogu tegemistel 
saab silma peal hoida Lääneranna 
Noorteportaalis noored.laaneranna.ee. 
Meid leiab ka sotsiaalmeedia kanalites 
nagu Facebook ja Instagram.

Karmen Pikkmets
Lääneranna Noortevolikogu esimees

2018. aastal loodi Lääneranna noortevolikogu ehk vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandev kogu. 
Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta 
ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele. Lääneranna Noortevolikogu on 13-liikmeline ning tegutseb aktiivselt juba 
teist koosseisu. 
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Aga mis on need tegurid, mis meie vaimset tervist enim 
mõjutavad?

Arvan, et kõige olulisem ja tihtipeale määravaim on see, mis 
toimub meie koduseinte vahel. Meie maailmavaated, nägemused, 
arvamused, suhtlemisviisid, prioriteedid, suhtumine endasse ja 
meid ümbritsevasse – kõik see saab alguse kodust.

On inimesi, kes peegeldavad hästi seda, milline on olukord kodus, 
kuid palju on neid, kelle suhteid kodustega on keeruline läbi 
näha. Just seetõttu on oluline väga hoolikalt enne mõelda kui 
öelda ja mõista, et meie igal teol on lisaks põhjusele ka tagajärg. 
Samuti ei pruugi me kunagi ette näha seda, kuidas meie öeldu 
kedagi mõjutab või millekski ajendab. Tasub meeles pidada 
Nawaffsi sõnu: „Sa ei tea kunagi, mis inimesel kodus toimub, ole 
alati lahke.” 

Noore olulised mõjutad on kool ja  õpetajad

See, kuidas saame läbi oma õpetajate ja koolikaaslastega, kas 
tunneme end koolikeskkonnas turvaliselt, kas julgeme avaldada 
arvamust, küsida, kui miski pakub huvi või jääb arusaamatuks, 
mõjutab meie vaimset tervist suurel määral. Koolikeskkonnas 
veedame väga suure ja olulise aja oma elust, perioodi, mil me 
kõige enam inimesena areneme ja kasvame. Võin ka isiklikust 
kogemusest öelda, et ükskõik, mis seis mul ka eraelus poleks, kui 
koolis on miski kehvasti, kui ma ei tunne, et mind mõistetakse 
ning ma ei saa selles toetust ja abi, siis kannatab ka kõik muu 
minu elus. 

Tihti võib tekkida tunne, et ükskõik kui palju me ka ei 
pingutaks, ikkagi ei tule miski välja. Õpin hilisööni, teen 
jooniseid ja otsin seoseid, hommikul alustan sedasama 
ringi otsast peale ja töid kätte saades on ikkagi tunne, 
nagu puutuksin nende teemadega kokku esimest 
korda. Kuulan tunnis, saan ülesandeid lahendades õiged 
vastused, aga tööd tehes on kõik hoopis teine ja läheb 
täiesti aia taha. Ma tahan õppida headele hinnetele, 
kindlustada endale head tulevikku, kuid number 
numbri järel tekib tunne, et kõik pingutused on asjata. 
Ja seda vaid seetõttu, et tänapäeva koolisüsteem on 
üles ehitatud hinnetele, kuid hea hinde taga ei peitu tihtipeale 
mingeid kinnistunud teadmisi. Ennast on sageli hea lohutada 
teadmisega, et need on kõigest numbrid ekraanil või paberil, aga 
kui ühiskonnas toimetulek sõltub endiselt nendest numbritest, 
mille taga on sageli vaid hull tuupimine, siis tunne on ikka päris 
kehv. Doominoefekt. Üks asi viib teiseni. Pärast kaheksat tundi 
koolis, mitut tundi huviringides ning õhtul koju jõudes eKoolis 
veel sama palju koduseid töid nähes, tekib ikka lootusetuse 
tunne küll.  

Sotsiaalmeedia mõjuvõim

Üks faktor, mis just praegusel ajal meid tahtmatult palju 
mõjutab, on muidugi ka sotsiaalmeedia. Tihti ei pruugi 

märgata, milline on tegelik sotsiaalmeedia mõju 
vaimsele poolele, kuna need mõjutused võivad 

tulla nii iseenesest. Lihtne on end teistega 

võrdlema kippuda ja näha vaid seda ilusat poolt, mida me kõik 
meedias eksponeerime, sest me ju tahame näidata, et kõik on 
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Selleks, et meedia mõjutust enda puhul veidike vähendada, olen 
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need tõesti on tähtsad. Peaksime panema suuremat rõhku 
sellele, mis toimub meie sees, kes meid ümbritsevad ning kellele 
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