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Kuidas ma kontaktivaba 
kaupade müüki katsetasin
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Millal kolivad volikogu istungid veebi?

11. veebruaril pidi toimuma Lääne- 
ranna Vallavolikogu 39. istung, kuid 
koroonaviiruse levik meie vallas oli 
tol hetkel nii suur, et istung otsustati-
kahe nädala võrra edasi lükata. 

Iseenesest mõistlik ja loogiline käi-
tumine, kuid arvestades asjaolu, et 
Covid-19 on maailmas möllanud juba 
alates 2020. aasta algusest, tekib küsi-
mus, miks ei ole Lääneranna Valla-
volikogu jätkuvalt astunud sammugi 
tulevikku ning ei korralda istungeid 
virtuaalselt. 

Teine küsimus on demokraatia vii-
mine inimestele lähemale. Paljud 
valla kodanikud on tundnud huvi, 
miks ei saa Lääneranna Vallavoli- 
kogu istungeid veebist jälgida? On ju 
selge, et töötav inimene ei saa keset 
tööpäeva tormata Lihulasse, et vaa-
data pealt, kuidas valda puudutavad 
otsused sünnivad. 

Ka Lääneranna Noortevolikogu 
arvates võiksid vallavolikogu istun-
gid olla nii otse- kui ka järelevaada- 
tavad. „See suurendab kodanike usal-
dust omavalitsuse juhtide vastu ning 
muudab juhtimise läbipaistvamaks, 
andes võimaluse kohalikel elanikel, 

sealhulgas noortel olla rohkem kursis 
oma kodukohas toimuvaga,” ütles 
noortevolikogu esimees Karmen Pikk- 
mets. 

Võrdsed võimalused kõigile
Kaks aastat tagasi, 7. veebruaril 2019 
käis AS Andmevara esindaja Lääne- 
ranna Vallavolikogu istungil tut-
vustamas elektroonilist infosüsteemi 
VOLIS, mis on hea lahendus elekt- 
rooniliste istungite pidamiseks. Selle 
kohta on valminud ka istungi video, 
mis on järelvaadatav YouTube’is 
aadressil youtu.be/b-OirgliiFE.

Kahjuks ei leidnud kõnealune süs-
teem volinike seas piisavat toetust 
ning 2019. aasta märtsis otsustati, et 
VOLISe kasutamiseks sõlmitud leping 
tuleb lõpetada. Põhiliseks argumen- 
diks oli püsivate ruumide ning vaja-
liku tehnika puudumine. „See eeldab 
korralikku wifit ja võrdseid võimalusi 
kõigile ning arvutite ostmist,” ütles 
toona volikogu liige Külli Raudsik.

Õhku jääb küsimus, kuidas tagada 
võrdseid võimalusi volikogu istun- 
gite jälgimiseks valla kodanikele, kes 
peavad sel ajal olema tööl, kui nende 
valitud volinikud nende eest otsuseid 
teevad?

Oleks vaid soovi...
2020. aasta aprillis, kui Eestis oli välja 
kuulutatud eriolukord, jäeti esimest 
korda ära Lääneranna Vallavolikogu 
istung. Juba toona soovitas rahan-
dusministeerium kohalikel omavalit-
sustel rakendada volikogu, valitsuse 
ja komisjonide istungite pidamisel 
elektroonilisi töövorme. Lääneranna 
Vallavalitsus võttis soovitust kuulda 
ning korraldas istungeid nii toona 

kui korraldab ka praegu vajadusel 
Skype’is või muus elektroonilises 
keskkonnas. Lääneranna Vallavoli- 
kogus ei ole aga endiselt elektroonseid 
vahendeid istungite pidamiseks kasu-
tusele võetud.

Uurides teistelt omavalitsustelt, mis 
on nende praktika, joonistub välja, 
et enamasti kombineeritakse oma-
vahel erinevaid lahendusi. Elekt- 
roonilisi istungeid peetakse kas  
Microsoft Teamsi, ZOOMi või Skype’i 
keskkonnas, kus toimuvad arute-
lud on veebis kättesaadavad kõigile 
huvilistele. Hääletamine toimub val-
davalt VOLISe keskkonnas, sest see on 
mugavam – kaob ära vajadus lugeda 
ekraani ees tõstetud käsi ning pole 
ohtu, et viimase tegevuse tõttu tekib 
eksimus, millele järgneb vaidlus.

Lääneranna vallal on olemas oma You-
Tube’i kanal, mille vahendusel võiks 
teha otseülekandeid Lääneranna 
Vallavolikogu istungitest, toimugu 
need veebis või kohapeal. Lääneranna 
Noortekeskuse juhi Anneli Pikkmetsa 
sõnul, on Lihula noortemajas olemas 
kogu vajalik tehniline varustus koha-
pealt otselülituste tegemiseks: kaa- 
mera, statiiv, mikrofonid, arvuti jne. 
Leping VOLISe keskkonna kasuta-
miseks on samuti lihtsasti sõlmitav, 
oleks volinikel vaid soovi ja julgust 
tuua demokraatia valla elanikele lähe-
male.

Selge on see, et iga uus tehniline la-
hendus on alguses võõras ning selle 
selgeks õppimine nõuab aega, kuid 
millalgi tuleb ju algust teha. Miks 
mitte nüüd – ajal, mil veebi vahen-
dusel on võimalik õppida, saada osa 
kultuurisündmustest ja isegi treeni-
da.

Kristina Kukk
Avalike suhete spetsialist

Lääneranna Vallavalitsus  | Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee 

Hanila teeninduskeskus 
tel: 477 2243

Koonga teeninduskeskus 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
tel: 449 6680

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

Mida tuleb silmas pidada 
vaktsineerima minnes?

LK 6

Kuhu viia sorteeritud 
jäätmed?

LK 8
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Mida arvavad istungite otselülituste 
edastamisest veebi Lääneranna Val-
lavolikogu esimees Rait Maruste ja 
aseesimees Vallo Kappak?

 » Lääneranna Vallavolikogu istun- 
gite otselülituste edastamist veebi 
on arutatud juba ammu, kuid siiani 
pole see kahjuks soovitud tulemusi 
toonud. Mis on selle põhjuseks?

Rait Maruste: „Olen olnud volikogu 
esimees 2 kuud, sellesse aega jäävad 
ka jõulud ja aastavahetus. Sisulise vas-
tuse peaks andma volikogu eelmine 
juhtkond ja vallavalitsus, kelle asi on 
minu hinnangul volikogu tehniline 
teenindamine. Volikogul endal selleks 
eraldi eelarvet ega personali ei ole. 
Võinuks ära teha juba esimese koroo- 
nalaine ajal. Tehnoloogilise arengu 
mahajäämuse terav esiletoomine 
teises laines on ehk Covidi ainuke hea 
külg, aga küsin ka mina, miks me jälle 
sündmuste järel lohiseme?”

Vallo Kappak: „Minu arvamuse 
kohaselt peaks olema volikogul ja 
ka komisjonidel ammu võimekus 
elektroonilisel teel oma asju ajada. 
Võimekuse puudumist ei saa ajada 
volikogu eelmise juhtkonna ega val-
lavalitsuse õlgadele, vaid volikogu 
liikmete üldisele leigusele selles küsi-
muses. Vallavalitsus ei ole volikogust 
vastavat ülesannet saanud, st voli- 
kogu pole seda otsustanud. Tänaseks 
on selgunud, et paljudel volikogu liik-
metel puuduvad ka endal teadmised 
või oskused või ei soovita muutusi. 

Tõsi, siinkohal tuleb möönda, et 2019. 
aastal olin ilmselt ka mina üks nen- 
dest volinikest, kes hääletas VOLISe 
kasutamise lepingu lõpetamise poolt, 
kuid eeskätt seetõttu, et toona ei tun- 
dunud see nii aktuaalsena ning kord 
kuus kokku saada oli normaalsus. 
Toona ei osanud keegi meist arvata, et 
juba aasta pärast muutub olukord nii 
kardinaalselt, et uueks normaalsuseks 
saab distantsõpe, töövestlused Skype’i 
või mõne muu keskkonna vahendusel 
jne. Mina leian, et võttes arvesse het-
keolukorda peab volikogu võtma vastu 
otse ning andma sellega vallavalit-
susele ülesande korraldada volikogu 
ruumi tehniline lahendus.”  

 » Kuidas Te suhtute istungite salves-
tamisse ja otselülituste tegemis- 
tesse?

Rait Maruste: „Suhtun igati positiiv-
selt. Paraku on see probleem seotud 
ka asjaoluga, et volikogul puudub 
senini oma püsiv tööruum koos asja-
kohase sisustusega salvestamiseks, 
otseülekanneteks ja dokumentide 
projitseerimiseks jmt. See ei ole nor-
maalne ja on asi, mis tuleb lahendada 
lähitulevikus. Püüan enda poolt teha 
kõik, et see olukord saaks muudetud.”

Vallo Kappak: „Pean tänasel päeval 

virtuaalseid koosolekuid normaal-
suseks, kuivõrd meie lapsed ja noored 
on eelmisest aastast olnud praktili-
selt kaks kuud virtuaalõppel, st ei ole 
kogunenud kokku, vaid on saanud 
hakkama tehniliste lahenduste kaudu. 
Salvestuste ja otselülituste tegemine 
ei ole raketiteadus. Minu seisukoht 
on selge, et selle küsimuse pidanuks 
volikogu liikmed ammu lahendama, 
vastava otsuse tegema ja vallamajas 
väljaehitatud ruumidesse vastavad 
tehnilised lahendused välja töötama 
ja seadmed muretsema.”

 » Kas Teie arvates võiks see (voli- 
kogu istungite edastamine veebi) 
tuua demokraatia valla elanikele/
valijatele lähemale? 

Rait Maruste: „Mul pole selle vastu 
midagi. Tehnilised lahendused tuleb 
läbi mõelda, uurida parimaid võima-
lusi, seada kokku eelarve ja leida 
see raha valla ligi 10-miljonilisest 
eelarvest. 

Valla rahva esindusorganil ja kohali-
kul seadusandjal peavad olema vääri-
kad ja kohased töötingimused.”

Vallo Kappak: „Ilmselge. Mida 
rohkem valla kodanikke saab jälgida 
enda poolt valitud volinike tööd ja 
seega otsusteni jõudmist, aitab see 
ka kodanikel paremini mõista, miks 
mingisuguste otsusteni jõuti ning 
millised olid vastava otsuse põhjen-
dused. Seega tooksid veebiülekanded 
selgelt demokraatia valla elanikele 
lähemale. Samuti aitaks veebikoosole-
kute läbiviimine hoida kokku volikogu 
liikmete aega ja ressurssi, mida hetkel 
kulutatakse sõiduks istungile, ning 
valla enda kulutusi seoses volikogu 
istungitega.”

 » Mullu valmisid Lihula vallamaja III 
korrusel uued koosolekute saalid, 
kus on olemas vajalikud tehnilised 
lahendused – mikrofon, projekto-
rid, igasugused pistikud/juhtmed 
jne, ka uus mööbel ja muud muga-
vused. Jah, Covidi ajal on nendes 
ruumides Vabariigi Valitsuse kor-
raldusi raske jälgida, sest 2+2 dis-
tantsi hoida on võimatu, kuid muul 
ajal on see ju toiminud. Hr Rait 
Maruste, olete varasemalt maini- 
nud, et volikogu istungid võiksid 
toimuda mõisas. Kas olete uurinud, 
mis võiks sellise ruumi remont, si- 
sustamine ja tehniliste lahenduste 
soetamine maksma minna ning 
kas Teie arvates on selline kulutus 
otstarbekas, arvestades asjaolu, et 
ruumid (Lihula vallamaja III korru-
sel) on ju sisuliselt juba olemas?

Vallamaja saal on väike, umbne ja 
rahvale raskelt ligipääsetav. Volikogul 
endal polnud mingit otsustust selles, 
kus võiks tema töökoht olla, selle 
otsustas eelmine vallavalitsus. Tuleb 

meeles pidada, et volikogu ei ole valla-
valitsuse tööorgan, asjad on vastupidi.

Mõisas on istungiks sobiva(te) ruum-
ide remont juba toimunud, ja loodan, 
et see ei tule Teile üllatusena. On ka 
suur hulk tehnilisi vidinaid nagu 
ekraan jmt. Puudu on korralik laud ja 
seadmete kohandamine.

Marika Valkiga on kokkulepe olemas, 
sest see oleks kahepoolselt kasulik 
– volikogule, kes saaks korraliku ja 
väärika töökeskkonna, ning volini-
kele, kes näeks ka seda, kuhu valla ja 
riigi raha on kulunud (täitsa võimalik, 
et paljud nii volinikud, kui ka ametni-
kud ja rahvas pole viimasel ajal mõisas 
üldse käinud). Mõis saaks endale kor-
raliku nõupidamiste ja seminaride 
keskkonna, maja suurema käibe ja 
tuntuse, mida iga muuseum hädasti 
vajab. Muuseum ei ole asi iseeneses, 
vaid peab teenima ka avalikku huvi ja 
vajadust.

Vallamaja ruum sobib kasutamiseks 
vallavalitsusele endale ja näiteks ka 
noortevolikogule.

 » Hr Maruste on väljendanud seisu-
kohta, et volikogu istungid võiksid 
toimuda Lihula Mõisas. Mida Teie 
hr Kappak arvate?

Minu selge nägemus on, et volikogule 
on ehitatud vallamaja III korrusele 
istungite pidamiseks vajalikud ja 
kohased ruumid, arvestades, et voli- 
kogu istungid toimuvad kord kuus. 
Lisaks peame arvestama tulevikuga ja 
nagu elu näitab haridusvaldkonnas, et 
suur hulk elu kolib virtuaalsesse maa-
ilma, st nagu eelpool väljendasin, siis 
volikogu istungite pidamine virtuaal-
selt peaks olema juba täna normaalsus 
ja reaalsus. Alternatiivse töötegemise 
viisina peaks see valik meil sõltu-
mata pandeemiast laual olemas olema. 
Ettevõtjana näen, et haiguseta maail-
mas on inimesed väga liikuvad, voli- 
kogust osavõtt peaks olema võimalik 
igast maailma otsast 24/7.

Ma ei pea mingilgi kujul põhjendatuks 
volikogule uute ruumide renoveeri- 
mist ja sisustamist, sest valla eelarves 
kulutuste kärpimist (või uute mitte-
vajalike kulutuste tegemist) peaks 
alustama volikogu iseendast. Valla 
eelarve saab olema pingeline mitu 
järgmist perioodi ning pole mistahes 
õigustust kulutada valla raha voli- 
kogule, kui me peame kärpima mujalt 
valdkondadest.

Vallavolikogul on tehniliste lahen-
dustega kaasaegsed tööruumid 
olemas, mida ei saa öelda Lihula kooli 
õpilaste ja õpetajate töötingimuste 
kohta. Lihula mõisa ruumide andmist 
volikogule ei ole volikogu ega valla- 
valitsus arutanud ning arvan, et ei 
peakski. See näib minu hinnangul 
kohatu suurusehullustusena.
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. jaanuar 2021 – 10. veebruar 2021 toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmisest keeldumine, hooldaja ja 
hooldajatoetuse määramine ja maksmine, koduteenuse 
osutamine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine, projekteerimistingimuste määramine, ehitus- 
ja kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäätmeveoga 
liitumise kohustusest vabastamine ja korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jät-
mine, otsustati järgmist:

 » E&A Transport OÜ on esitanud Keskkonnaametile 
Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taot-
luse. Keskkonnaamet edastas Lääneranna Vallavalit- 
susele Mihkli II uuringuruumi keskkonnamõju hin-
damise algatamata jätmise otsuse eelnõu arvamuse 
avaldamiseks. Taotletav Mihkli II uuringuruum asub 
Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Mihkli külas 
taotlejale kuuluval kinnistul Vanasauna. Uuringu 
eesmärk on maavara (dolokivi) tarbevaru uuring, mille 
käigus rajatakse kuni 18 puurauku sügavusega kuni 
15 m. Hüdrogeoloogiliste tööde osas tehakse geoloo-
gilise uuringu käigus veetaseme mõõtmisi lähedal 
asuvates kraavides ja uuringuga rajatud puuraukudes. 
Keskkonnaamet kinnitab, et geoloogilise uuringu 
käigus puuraukude rajamisega ja kohese nõueteko-
hase likvideerimisega ei kaasne keskkonnahäiringuid, 
mis võiks mõjutada piirkonna veerežiimi ning vee ja 
pinnase kvaliteeti. Keskkonnaameti arvates pole alust 
arvata, et geoloogilise uuringuga kaasneks oluline mõju 
põhjavee kvaliteedile ja veetasemele. Lääneranna vald 
leiab jätkuvalt, et uuringute teostamise võimalikku 
negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale ei ole piisa- 
valt põhjalikult uuritud ja täielikult tuvastatud. Kuna 
uuringu alast 100 m raadiusesse jääb neli majapidamist, 
ning kaugemale ümbruskonda veel rohkem, siis Lääne- 
ranna Vallavalitsuse arvates ei piisa sellest, et uuringu- 
te käigus mõõdetakse veetaset ainult puuraukudes ja 
kraavides. Paju kraav ja Vanamõisa jõgi on vooluvee-
kogud, milles veetase võib sõltuvalt sademete hulgast 
lühikese aja jooksul kiiresti muutuda ning seepärast 
on kavandatava tegevuse mõju seostamine veetaseme 
kõikumisega keerukas. Lääneranna Vallavalitsus teeb 
ettepaneku teha veetaseme seiret kõigis salvkaevudes, 
mis jäävad Mihkli II uuringualast 3,8 km kaugusele. 
Otsustati nõustuda Mihkli II uuringuruumi geoloogilise 
uuringu loa taotlusele keskkonnamõju hindamise alga-
tamata jätmisega eeldusel, et veetaseme seiret tehakse 
kõigis salvkaevudes, mis jäävad uuringualast 3,8 km 
kaugusele.

 » Lääneranna Vallavalitsuse 12.11.2020 korraldusega nr 
851 „Isikliku kasutusõiguse omandamine eratee avali-
kuks kasutamiseks” alustati Lääneranna vallale isikliku 
kasutusõiguse omandamisega juurdepääsuteel detail-
planeeringu alale. Pärast korralduse vastuvõtmist ja 
teatavakstegemist tegi Aivar Liiva, kes on Piiri kinnis- 
tu omanik, Lääneranna Vallavalitsusele ettepaneku, 
millega soovis isikliku kasutusõigusega koormatava 
maa-ala ulatuse muutmist Piiri kinnistul. Aivar Liiva 
ettepaneku kohaselt tuleks isikliku kasutusõigusega 
koormatava maa-ala suurust Piiri kinnistul vähendada 
ja laiendada Randfeldi kinnistule. Lääneranna Vallava- 
litsus kaalus Aivar Liiva ettepanekut ja leidis, et isikliku 
kasutusõigusega koormatava maa-ala vähendamine 
Piiri kinnistul ja laiendamine Randfeldi kinnistule ei 

halvenda juurdepääsu detailplaneeringu alale. Rand-
feldi kinnistu omanik on osaühing Randfeld. Osaühing 
Randfeld juhatuse liige Rein Feld nõustus Aivar Liiva 
ettepanekuga. Lääneranna Vallavalitsus koostas uue 
isikliku kasutusõigusega koormatava maa-ala plaani 
Piiri ja Randfeldi kinnistul. Plaani tutvustati kinnistu-
omanikele ja vastuväiteid ei esitatud. Plaan on koostatud 
selliselt, et isikliku kasutusõigusega koormatav maa-ala 
Randfeldi kinnistul hõlmab lisaks detailplaneeringu ala 
juurdepääsule maa-ala, millel asub avalikult kasutatav 
Polümeeri tee, teeregistri numbriga 8630053.

 » Kinnitati Lääneranna valla huvihariduse ja huvitege-
vuse 2020. aasta kokkuvõte ja Lääneranna valla huvi-
hariduse ja huvitegevuse kava aastaks 2021. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke 
„Esmatasandi psühholoogi teenuse osutamine Lääne- 
ranna Vallavalitsuse hallatavates haridusasutustes”. 
Ettepanek pakkumuste esitamiseks esitati kolmele 
asjakohast kompetentsi omavale ettevõtjale. Tähtajaks 
esitas pakkumuse üks ettevõtja. Lõpetati ostumenet-
lus ja tunnistati edukaks Nordic Dementia Research 
Center OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Otsustati korraldada lihthange „Esmatasandi tervise-
keskuse rajamine Lihulasse. Meditsiinilise sisseseade 
soetamine” eeldatava maksumusega 35 000 €.  Hanke-
teate avaldamise ajaks määrati  jaanuar 2021. Hanke 
korraldamise ja hankelepingu täitmise eest vastutavaks 
isikuks  on Rein Kruusmaa. Hankemenetlus korral-
datakse e-riigihangete keskkonnas. 

 » Varbla Vallavolikogu 27.11.2013 otsusega nr 48 on 
avalikult kasutatava erateena riiklikus teeregistris 
arvele võetud Paatsalu külas asuv 1483 m pikkune 
Polümeeri tee, teeregistri numbriga 8630053. Kuni 
30.06.2015 kehtinud teeseadusele võis vallavalitsuse ja 
eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrata 
eratee avalikuks kasutamiseks. Polümeeri tee avalikuks 
kasutamiseks ei ole kehtivaid lepinguid. Lääneranna 
vald ei soovi lõpetada Polümeeri tee avalikku kasuta-
mist. Polümeeri tee avaliku kasutamise jätkamiseks 
tegi Lääneranna Vallavalitsus kinnistuomanikele 
ettepaneku koormata eelloetletud kinnistud isikliku 
kasutusõigusega Lääneranna valla kasuks. Kinnistute 
omanikud olid ettepanekuga nõus. Alustatakse Lääne- 
ranna vallale isikliku kasutusõiguse omandamisega  
Illuste, Kalda, Miso, Laanekivi, Metsakivi, Läänekivi, 
Lõunakivi ja Polümeeri kinnistul.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 31.08.2018. a kor-
raldust nr 592 „Kõmsi Rahvamaja ja Vatla Rahvamaja 
töötajate koosseisude kinnitamine”. Kinnitati Kõmsi 
Rahvamaja töötajate koosseis alljärgnevalt: juhataja 1 
ametikoht, koristaja 1 ametikoht ja  tantsujuht 1 ame-
tikoht.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse 
struktuur, teenistuskohtade koosseis ja nõuded. Valla-
valitsuse arendusosakonda lisati üks infokommunikat-
siooni peaspetsialisti töökoht, üks arendus- ja hanke- 
spetsialisti ametikoht ja üks infokommunikatsiooni 
spetsialisti töökoht. Seoses sellega tunnistati kehtetuks 
Lääneranna Vallavalitsuse 24. jaanuari 2020 korraldus 
nr 64.

 » Kinnitati alates 01.02.2021 Lääneranna Spordikooli 

VALITSUS
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Mälestame meie seast lahkunuid 

(11.01–10.02.2021) 

Heljo Visnu         01. VI 1934 – 10. I 2021
Laine Maripuu      25. VIII 1937 – 11. I 2021
Toomas Mõlder       26. XII 1967 – 16. I 2021
Lembit Lobjakas         03. IV 1938 – 18. I 2021
Bernhard-August Vahar         11. III 1929 – 20. I 2021
Praskovja Saar         03. XI 1939 – 21. I 2021
Mall Nõmm         07. III 1955 – 23. I 2021
Marta Kokelmaa        02. IV 1932 – 29. I 2021
Manifalde Müüripeal     19. VII 1931 – 03. II 2021
Ilme Luist         03. X 1941 – 04. II 2021
Hilja Mõniste       29. VI 1932 – 06. II 2021
Jelena Gramotina       25. IV 1966 – 09. II 2021

Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv 5223Elanike arv 5223
  2537 naised2537 naised
  2686 mehed2686 mehed

Sündide arv 4 Sündide arv 4 
Surmade arv 14 Surmade arv 14 

Saabus elanikke 16 Saabus elanikke 16 
Lahkus elanikke 20Lahkus elanikke 20

Elanikkonna statistika

töötajate koosseis alljärgnevalt: direktor 0,3 koht, 
treener 3,0 kohta, koristaja 2,0 kohta. Seoses sellega 
tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 15. 
oktoobri 2020 korraldus nr 737  „Lääneranna Spor-
dikooli töötajate koosseisu kinnitamine”.

 » Täiendati ja kehtestati Lihula spordihoone teenuste 
hinnakiri. Lisati Lääneranna valla õpilastele vanuses 
13–19 (õpilaspileti esitamisel) jõusaali tasuta kasuta-
mine. Sauna kasutamine reedeti kell 17–22 spordihoone 
kasutajatele tasuta, teistel aegadel (rentimine ettetelli-
misel) esimene tund 20 eurot, iga järgnev tund 10 eurot. 
Muudeti kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 28. 
detsembri 2020 korralduse nr 1001 „Lihula spordihoone 
teenuste hinnakirja kehtestamine”.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse määrus 
21.01.2021 nr 1 „Lääneranna Vallavalitsuse hallatava 
asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava 
konkursi läbiviimise kord”.

 » Enefit Connect OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
avalduse, milles taotletakse sideehitisele talumisko-
hustuse kehtestamist Lääneranna vallale Allika külas 
kuuluval Piio tee kinnisasjal. Lääneranna Vallavalitsus 
kooskõlastas sideehitise tööprojekti ja on seisukohal, et 
sideehitise ehitamine Piio tee kinnisasja kasutamata ei 
ole võimalik. Otsustati seada sundvaldus Enefit Con-
nect OÜ (registrikood 16130213) kasuks Lääneranna 
vallale Allika külas kuuluval Piio tee kinnisasjal 16 m2 

suurusel maa-alal.

 » Enefit Connect OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
avalduse, milles taotletakse sideehitisele talumisko-
hustuse kehtestamist Lääneranna vallale Tõusi külas 
kuuluval Garaaži kinnisasjal. Lääneranna Vallavalitsus 
kooskõlastas sideehitise tööprojekti ja on seisukohal, et 
sideehitise ehitamine mõnes teises kohas põhjustaks 
ülemääraseid kulutusi. Vallavalitsus andis välja korral-
duse sundvalduse seadmiseks Enefit Connect OÜ (regist- 
rikood 16130213) kasuks Lääneranna vallale Tõusi külas 
kuuluval Garaaži kinnisasjal 112 m2 suurusel maa-alal.

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Silva Nilbile  seoses  juubeliga ja 
kauaaegse töötamise eest Lääneranna vallas ning Halja 
Klaarile  seoses juubeliga ja väärika panuse eest Eesti 
filmikunsti.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 26.11.2020. a kor-
raldust nr 907 „Lääneranna valla kriisikomisjoni koos-
seisu kinnitamine”. Kriisikomisjoni liikmeks lisati Kait-
seliidu Lääne Maleva veebel Marko Reisel.

 » Kinnitati Lääneranna vallas maamaksuga maksustata-
vate maatükkide maksustamishinna aktid 1 kuni 15 294.

 » OÜ Jaesto on  esitatud keskkonnaloa taotluse põhjavee 
võtmiseks, vesiviljeluseks ja vesiviljelusvee suublasse 
juhtimiseks Pärnu maakonnas Lääneranna vallas 
Paatsalu külas Välja kinnistul. Varasemalt tegutses 
samas hoones Varbla Kalakasvatuse OÜ, kes omas vee 
erikasutusluba. Nõustuti OÜ-le Jaesto keskkonnaloa 
andmisega eeldusel, et vesiviljelus ja vesiviljelusvee 
suublasse juhtimine toimuvad kehtivaid õigusakte 
järgides.

 » Lääneranna Vallavalitsuse korraldatud halumasina 
JAPA 700TRE 5,6T müügi enampakkumisel tehti 86 
pakkumist. Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei  
esitatud. Korraldatud enampakkumise edukaks ostjaks 
osutus kõrgeima ostuhinna pakkunud HP Autotrans 
OÜ.

 » Lääneranna valla Varbla teeninduspunktis on endised 
postipunkti ruumid, mis seisavad kasutuseta. Tekkinud 
huvi tõttu on otstarbekas antud ruumid ettevõtjatele 
majandustegevuseks üürile anda. Endise postipunkti 
kahe ruumi pindala on kokku 23,5 m². Otsustati korral-
dada avalik kirjalik enampakkumine Varbla teenindus-
punkti endise postipunkti ruumide tasu eest kasutusse 
andmiseks rendilepingu sõlmimiseks, tähtajaga 5 aastat. 
Enampakkumise läbiviimiseks kinnitati  komisjon koos-
seisus: Aare Lauren – komisjoni esimees, Martin Tee – 
komisjoni liige, Rein Kruusmaa – komisjoni liige. Rendi 
kuutasu alghinnaks on 1,25 €/m². Kõrvalkulud kannab 
üürnik. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Kuulutus 
enampakkumise läbiviimise kohta avaldatakse Lääne- 
ranna valla veebilehel.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati 7 eel-
nõud.

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

Aada-Adeele Erismaa            15. I 2021Aada-Adeele Erismaa            15. I 2021
Kerdo Loos             16. I 2021Kerdo Loos             16. I 2021
Armin Õllek             21. I 2021Armin Õllek             21. I 2021

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

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

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 kontakteerudes.
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M eie vald on kogukondade vald. See on nii 
kujunenud tulenevalt ajaloost ja geograafilisest 

eripärast. Kogukondade jooned on sügavad, sageli nähta-
matud ning neist ülesaamine, ühise valla tunnetuse tekki-
mine võtab aega. Kogemusliku tähelepaneku järgi näiteks 
pool vallast loeb senini Lääne Elu ja teine pool Pärnu Pos-
timeest. Kanooniliselt on vald Läänemaa praostkonna osa. 
On aga selge, et pikemas perspektiivis on Pärnu tõusev 
tõmbekeskus oma töökohtade jm võimalustega. Kuid see 
administratiivne seotus ei tähenda meie läänemaalase 
identiteedi eitamist.

Meie valla kogukondlikku kooslust ühest keskusest juhtida 
ja korraldada on pea võimatu. Kui siin midagi juhtub ja 
toimub, siis toimub see kohtadel, kogukondades. Kui ei 
toimu, siis tuleb vaadata endasse ja oma kogukonna sot-
siaalse ja kultuurilise elu (palgalistele) liidritele. Kui vaja, 
tuleb leida uued. Mida vald saab teha, on luua maksimaal-
selt võrdsed tingimused kõigile kogukondadele. Ja toetada 
saab ennekõike neid, kes end ise aitavad, tahavad ja teevad. 
On kohti ja kogukondi, kus sotsiaalne ühiselu toimib väga 
tagasihoidlikes tingimustes, kuid muljetavaldavalt  hästi 
(ere näide on siin Metsküla). Ja on kohti, kus on uhked ja 
korras suured kultuurimajad, aga üritusi ja ühistegevust 
praktiliselt pole või on see vähene, kiduv, tardunud.

Kogukonnad, te teate oma aktiivseid teotahtelisi inimesi ja 
kutsuga nad etteotsa (kui nad seal veel pole). Lisaks, leidke 
oma kandi tähtpäevad või sündmused, mis Teile on olulised, 
ja mida peate vajalikuks tähistada kokkutulemise, tegemis- 
te ja ühise peoga. Nii, et neist kokkusaamistest saaks kogu-
kondi ühendav traditsioon.

Oleme hädas nõukogu ajast päritud suurte kooli- ja kul-
tuurimajadega, mis neelavad valla kasinaid vahendeid. 
Neid kaotama, veel enam maha lõhkuma hakata, oleks 
lühinägelik ja ebamõistlik. Tuleb kohaneda ja optimeerida, 
püüda liita-ühitada lasteaia, kooli, spordi- ja kultuurielu 
kus võimalik. Igal kohal on oma eripära, miks asjad nii on 
ja tingimused tänases päevas. Tuleb teha „rätsepatööd”.  

Püüame seda teha.

Võib olla annab tõuke kohalikule tegevusele kultuuri-
juhtide palga jagamine pooleks – üks üldise administ- 
reerimise eest ja teine pool ürituste läbiviimise põhiselt 
(üritusena ei peaks arvestama ruumide andmist näiteks 
silmade kontrolliks või kasutatud riiete müügiks). Üheks 
võimaluseks on anda kohaliku kogukonna seltsi-, kultuuri- 
ja spordielu edendamine üle MTÜ-dele ja toetada neid tege-
vuspõhiselt. Virtsu on siin heaks näiteks. Arutame.

Vald, mis asub riigi kahe suure maantee – Haapsalu–Pärnu 
ja Tallinna–Kuressaare – ristumiskohas, kellel on Eesti pikim 
rannajoon ja käibelt riigi üks olulisi sadamaid, ei saa kiduda 
ega olla mahajäänud nurgatagune. Kui me seda oleme, siis 
suuresti enda saamatusest, mugavusest või nõrgast juhti-
misest, kuid ka kolklikust suhtumisest ja rivaalitsemisest. 
Et elu liikuma lükata, peab tegema vahel ka asjassepuutu-
vaile valulisi otsuseid. Loodame, et vallavalitsusel on sel- 
leks tahtmist ja jõudu.

Me peame toetama ettevõtlust, sest just ettevõtluse kaudu 
luuakse töökohti ja valda tulevat maksu- ja toetustulu. 
Toetama nii mõtlemises kui tegevuses. Me ei peaks toetama 
ja soosima ettevõtlust, mille äriideeks on valla lüpsmine või 
ärakasutamine, või tegevus (ettevõtlus), mille katteks on 
sotsiaalsed töökohad, et jätta tööjõumaksud valla kanda.

Et ettevõtlus toimiks ja vald oleks atraktiivne nii omadele 
kui ka väljast juurde tulijaile, peab vallavalitsus toimima 
paindlikult, kiirelt ja tõhusalt. Et planeeringud, hanked, 
kooskõlastused jmt toimuks nii kiiresti kui võimalik ja 
avaldajat/taotlejat abistavalt, mitte tõrjuvalt või neile 
bürokraatlikke takistusi seades. Meil on selles arenguruumi. 
Kui tarvis, tuleb vahetada inimesi ning leida juurde kvali-
fitseeritud tegijaid. Võimaluse selleks annab vallale mit-
teomaste tegevuste/töökohtade kaotamine või erastamine 
ning seeläbi haldusvõimekuse suurendamine ning selgete 
prioriteetide seadmine.

Valla tulevik on meie endi kätes
Rait Maruste 
Vallavolikogu esimees

TEATED
Juhised, kuidas igapäevaselt toetada enda 
vaimset tervist

P raeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas on pinged 
ja stress tavalised nähtused. Veel enam võimendab 

seda kõike praegune pandeemia, mille ajal on tekkinud 
ebakindlus isegi järgmise päeva suhtes. Samamoodi teki-
tavad lisastressi piirangud, millega võivad kaasneda 
eneseisolatsioonis olek, laste distantsõpe või muud har-
jumatud situatsioonid. Kõik see kõrgendab meie ärevuse 
taset. Seetõttu oleks hea, kui tagataskus oleksid väikesed 
nipid, mida endale aeg-ajalt meelde tuletada, kui olukord 
keerulisemaks muutub.

Peab meeles pidama, et hea vaimse tervise valemiks on regu- 
laarsus. Alustada tuleks unerežiimist. Ehk nii tööpäevadel 
kui ka nädalavahetustel enam-vähem samal kellaajal 

magama minna ja ärgata. Vabal päeval tund aega hiljem 
ärkamine ei ole probleemiks, aga lõunani magada siiski ei 
tasu, kui nädala sees on äratus kell kuus hommikul.

Hea enesetunne on tugevalt seotud ka toitumise ja liiku-
misega. Söögikorrad võiksid olla regulaarsed ja toitumine 
mitmekülgne. Päevasel ajal võiks tegeleda füüsilise aktiiv-
susega, kasvõi teha väike jalutuskäik värskes õhus.

Soovituslik on igapäevaselt kellegagi suhelda. Murede 
korral võib alustada kellegi lähedase poole pöördumisega, 
sest nagu öeldakse, jagatud mure on pool muret. Kuid on ka 
hetki, kui peab lisaks mainitud soovitustele kaasama välise 
abi. Mitmete vaimse tervise murede (nt ärevus ja depres-
sioon) kohta on olemas erinevaid videoid, heliklippe ning 

Krista Tomson 
Viljandi Haigla psühhiaatriaosakonna tegevusjuhendaja, vaimse tervise nõustamise projektijuht

Magda Kõljalg 
psühhiaatria arst-resident, vaimse tervise nõustamise ekspert
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hetki, kui peab lisaks mainitud soovitustele kaasama välise 
abi. Mitmete vaimse tervise murede (nt ärevus ja depres-
sioon) kohta on olemas erinevaid videoid, heliklippe ning 

Krista Tomson 
Viljandi Haigla psühhiaatriaosakonna tegevusjuhendaja, vaimse tervise nõustamise projektijuht

Magda Kõljalg 
psühhiaatria arst-resident, vaimse tervise nõustamise ekspert
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kirjalikke juhiseid, mis juhendavad, kuidas olla hetkes ja 
oma hirmudega hakkama saada. Neid leiab näiteks Peaasi.
ee kodulehelt. 

Kuid tihtilugu on just rääkimine see, mis enim aitab, ning 
on hetki, kus oleks vaja rääkida kellegagi, kes võtaks sind 
kui puhast lehte. Selle jaoks on loodud Eesti Psühhiaat- 
rite Seltsi Noorpsühhiaatrite sektsiooni ja MTÜ Peaasjad 
koostööprojekt, mille kaudu saavad soovijad tasuta vaimse 
tervise alast veebinõustamist. Internetis on võimalik 
broneerida endale aeg lehel registratuur.peaasi.ee/kriisi. 
Projektiga seotud nõustajad kuulavad Su ära ja annavad 
nõu. Mõnikord ainult sellest piisabki. Kui on vaja rohkem 
nõustamisi, siis projekti raames saavad kõik vähemalt 27 
aasta vanused inimesed viis tasuta veebinõustamist.

Noorematele soovitame MTÜ Peaasjad noortenõustamist. 
Nõustajaga rääkimine ei ole ebatavaline ega näita, et oled 
nõrk. Pigem vastupidi, on loogiline, et mure korral pöördud 
kellegi poole, kes teemat rohkem valdab, ja kuulad tema 
nõuandeid.

Need lihtsad juhised on arvatavasti igale inimesele teada, 
kuid raskematel perioodidel kiputakse neid unustama. 
Seega on nende meeldetuletamine alati kasulik. Kui näed 
sõpra-tuttavat, kellel on raske hetk, siis kuula teda ning 
maini, et enesetunnet saab parandada une, toidu, liikumise 
ning suhtlemisega ja kui on vaja natuke rohkem tuge, siis 
nõustajaga arutamine on samuti väga kasulik.

Mida tuleb silmas pidada 
Covid-19 vastu vaktsineerima minnes?

V eebruaris saavad perearstid 
hakata oma nimistute riski-

gruppi kuuluvaid patsiente Covid-
19 vastu vaktsineerima kutsuma. 
Perearst Piret Rospu seletab lahti 
mõned olulised teemad, mida võiks 
vaktsineerima minnes arvesse võtta, 
ja mõned, mida on lihtsalt hea teada.

Riskigruppide vaktsineerimisega 
alustamisest antakse avalikult teada 
meedias ja selgitatakse ka, millised 
riskigrupid parasjagu vaktsineerima 
on oodatud. Kui esimesed grupid 
on päris lihtsasti mõistetavad (üle 
80-aastased inimesed, üle 70-aastased 
krooniliste haigustega inimesed, üle 
70-aastased inimesed), siis järgmised 
grupid on suuremad ja mitte nii hästi 
paari sõnaga kirjeldatavad.

Kui kord jõuab järgmise sihtgru-
pini, saadetakse sinna kuuluvatele 

inimestele teavitus eesti.ee e-posti 
aadressile. Harilikult ei käi inimesed 
igapäevaselt oma eesti.ee aadressi 
vaatamas, aga praegu on piisavalt aega 
kontrollida, kas eesti.ee aadress on 
igapäevasesse postkasti ümber suu-
natud, ja kui ei ole, siis võiks seda teha.

Perearstikeskusest helis- 
tatakse
Kui alustatakse riskigruppide vaktsi- 
neerimist, siis esialgu hakkavad 
perearstikeskuste töötajad oma pat- 
sientidele ise helistama ja aegu kokku 
leppima. Kui ühe kuu jooksul ei ole 
teiega vaktsineerimise aega kokku 
lepitud, siis helistage ise perearsti- 
keskusesse ja uurige, millal on lootust 
vaktsineerimiseni jõuda.

Andke kindlasti teada, kui te kokku-
lepitud ajal tulla ei saa.

Mõnikord tuleb ikka ette ootama-
tusi – vaktsineerima tulema pidanud 
inimene või tema sõidutaja jääb lähi-
kontaktsena isolatsiooni, auto läheb 
katki või ei pääse suure tormi tõttu 
liikuma.

Vaktsineerima ei tohi tulla ägedalt 
haigena – perearstikeskus ei tohi muu-
tuda nakkuse leviku sõlmpunktiks. 
Niisugustel puhkudel on kindlasti vaja 
perearstikeskust teavitada, et saaks 
operatiivselt kellegi teise asemele 
kutsuda, et vaktsiinidoosid ei läheks 
raisku.

Tulge kokkulepitud ajaks
Vaktsineerimine ei tohi muuta 
perearstikeskusi Covid-19 leviku 
sõlmpunktideks, seetõttu on oluline, 
et inimesed ei koguneks ooteruumi- 
des. Leppige vaktsineerimine kokku 
selliseks ajaks, mil on teie jaoks mugav 
kohale tulla, ärge vaktsineerimisele 

hilinege, aga ärge tulge ka liiga vara.

On täiesti normaalne, et vaktsineeri-
mise kohta tekib erinevaid küsimusi. 
Covid-19 vastu vaktsineerimise kohta 
on kirjutatud hästi näiteks vaktsi- 
neeri.ee, samuti kkk.kriis.ee lehe- 
küljel. Vaktsineerimist puudutavatele 
küsimustele on valmis vastama kriisi 
infotelefon 1247 ja perearsti nõuande-
telefon 1220.

Vastuseta jäävaid küsimusi (näiteks 
minu patsiendid on kõige sagedamini 
küsinud: „Kas minu haigustega ka 
tohib vaktsineerida?” Sellele on vastus 
enamasti: „Jah, teie haigustega tuleb 
esimeses järjekorras vaktsineerida”) 
võib eelnevalt perearsti või -õe käest 
telefoni teel küsida. Nõnda ei kulu 
süsti tegemiseks planeeritud aeg 
nõustamisele ja vaktsineerimised 
saavad toimuda planeeritud tempos.

Süstimine
Covid-19 vaktsiinid süstitakse õla-
varde. Pange vaktsineerimisele tulles 
selga niisugused rõivad, et riietumine 
oleks mugav.

Pärast vaktsineerimist peab jääma 15 
minutiks perearstikeskusesse jälgi-
misele, et aegsasti märgata võimalikke 
anafülaktilisi reaktsioone. Anafülak-
sia on haruldane potentsiaalselt 
eluohtlik allergiline reaktsioon hin-
gamisraskuse, nahalööbe ja vererõhu 
langusega, mida tekib umbes ühel-ka-
hel juhul miljoni vaktsiinidoosi kohta.

Kiirelt antud esmaabi korral on 
anafülaksia mööduv ja ei jäta endast 
mingeid jälgi. Kõik vaktsineerivad 
meditsiinitöötajad läbivad regulaar-
selt koolitusi anafülaksia äratundmise 
ja esmaabi andmise kohta, kõikides 
vaktsineerimiskohtades on olemas 
anafülaksia korral esmaabi andmiseks 
vajalik varustus.

Piret Rospu 
Tabasalu perearstikeskuse perearst

COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda 
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil 

naasta tavapärase elu juurde.

Tutvu ametliku COVID-19 
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
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Anafülaksia tekib tavaliselt viis kuni 
kümme minutit pärast vaktsineerim-
ist, ohutuse mõttes peavad patsiendid 
jälgimisele jääma väikese ajavaru- 
ga ehk 15 minutiks. Kuna suurima 
tõenäosusega selle 15 minuti jook-
sul midagi ei toimu, võite kaasa võtta 
näiteks lugemist või näputööd.

Vaktsineerimise kergemad 
kõrvaltoimed on mööduvad
Covid-19 vastu vaktsineerimise järel 
võib tekkida erinevaid reaktsioone. 
Kaheksal inimesel kümnest tekivad 
süstekoha reaktsioonid (valu, punetus, 
turse). Veidi harvem esineb üldiseid 
reaktsioone (palavik, lihase-liige-
sevalu, väsimus, haiglane olek, lüm-
fisõlmede suurenemine).

Sellised reaktsioonid kestavad mõned 
päevad ja nende leevendamiseks on 
lubatud kasutada paratsetamooli või 
ibuprofeeni, süstekoha valulikkuse 
korral võib teha ka jahedat kompressi.

Vaktsineerimise kõrvaltoimeid tekib 
pärast teist süsti sagedamini kui pärast 
esimest süsti. Kui esimese süsti järel 
võib sagedamini tekkida süstekoha 
reaktsioone, siis teisele süstile järgne-
vad veidi sagedamini üldised reakt- 
sioonid.

Uuringud on näidanud ja seda kin-
nitab ka esialgne kogemus perearsti- 
keskuste töötajate vaktsineerimisel, et 
vanemaealistel tekib pärast Covid-19 

vastu vaktsineerimist kõrvaltoimeid 
harvem ja kergemal kujul kui noore- 
matel inimestel.

Igasugustest kaebustest või muu-
tustest terviseseisundis rääkige 
oma perearstile või pereõele. Kõik 
kaebused pannakse terviselukku 
kirja ja saadetakse tervise infosüs-
teemi, sõltumata sellest, kas need on 
vaktsineerimisega seotud või mitte. 
Tervisemuredega tegeletakse parimal 
võimalikul viisil.

Kaitse saamine võtab aega
Kuigi esialgne kaitse Covid-19sse 
haigestumise vastu on näha juba 
10–14 päeva pärast esimest vaktsiini- 
süsti, saabub lubatud 95-protsen-
diline kaitse Covid-19 haiguse vastu 
alles nädal (Pfizer/BioNTechi vakt-
siiniga) või kaks nädalat (Moderna 
vaktsiiniga) pärast teist süsti. 95-prot- 
sendiline kaitse tähendab, et olukor-
ras, kus vaktsineerimata inimestest 
haigestuks Covid-19 sada inimest, 
haigestub vaktsineeritutest viis.

Kuna vaktsineerimine kaitseb Covid-
19 haiguse eest 95-protsendilise (aga 
mitte sajaprotsendilise) efektiivsusega 
ning praegu ei ole selge, kas vakts-
ineerimine kaitseb ka asümptomaa- 
tilise nakatumise või viiruse edasise 
levitamise eest, tuleb ka pärast vaktsi- 
neerimist jätkata Covid-19 ennetavate 
meetmete rakendamist.

Tõenäoliselt koguneb selle teema 
kohta lähiajal uusi teadmisi, mis 
võivad siinset juttu ümber lükata, 
aga seni, kuni meil paremaid teadmisi 
pole, on targem kalduda ettevaatlik-
kuse poole ja ohutusmeetmete kasuta-
misega jätkata.

Eakad saavad hea kaitse
Esimeses järjekorras kutsutakse 
perearstikeskustesse vaktsineerima 
üle 80-aastased inimesed. Kui muude 
vaktsiinidega on olnud murekohaks, 
et vanemaealised ei saa nii head kait-
set kui nooremad inimesed, siis Covid-
19 vaktsiinid on selles osas meeldiv 
erand.

On oluline, et vaktsineerimise tõhu-
sus ei sõltu vanusest ega kaasuvat-
est haigustest ning vanemaealised ja 
krooniliste haigustega inimesed 
saavad vaktsiinidest sama hea kaitse 
kui nooremad täiskasvanud.

Vaktsineerimisega saavutatav antike-
hade tase on vaktsineerimisega ena-
masti sama kõrge kui pärast Covid-
19 põdemist, vanemaealistel isegi 
kõrgem. Kui Covid-19 põdemisega 
tekkiv antikehade tase varieerub 
erinevate inimeste puhul mada-
last kõrgeni, siis vaktsineerimisega 
saavutatakse erinevatel inimestel 
ühetaoline kõrge antikehade tase.

Artikkel ilmus ERR-i uudisteportaalis 
28.01.2021

T ervise Arengu Instituut kor-
raldab üle Eesti tõenduspõhise 

programmi „Imelised aastad“ kooli-
tusi koostöös kohalike omavalitsus-
tega. Võimalust õppida uusi laste 
kasvatamise nippe saavad ka Lääne- 
ranna valla elanikud.

Laste kasvatamisel võib tekkida olu-
kordi, millega on keeruline hakkama 
saada. „Imelised aastad” on 4-kuuline 
programm vanematele, kes vajavad 
tuge ja soovivad õppida, kuidas laste 
kasvatamisega paremini toime tulla. 
Koolitusel õpitakse, kuidas kehtestada 
tõhusalt piire ja reegleid, kuidas last 
julgustada ja tunnustada, kuidas 
õpetada last tugevate tunnetega toime 
tulema, kuidas arendada last mängu 
abil, kuidas lahendada konflikte ning 
kuidas tulla toime stressiga.

Programmis omandatud praktilised 
oskused ja saadav tugi võimaldavad 
lapsevanematel tulla paremini toime 
lapse kasvatamisega kaasnevate väl-
jakutsete ja stressi tekitavate olukor-
dadega.

Lääneranna vald korraldab vanemlus- 
koolitust „Imelised aastad” juba kol-
mandat aastat. Seni on programmist abi 
saanud 16 lapsevanemat, kelle laps(ed) 
on vanuses 2–8 aastat. Esimene kord 
toimus koolitus Lihula Lasteaias, jaa- 
nuaris lõpetas teine grupp, mis käis 
koos Kõmsi Lasteaed-Algkoolis. Kooli-
tajate sõnul oli viimases grupis lõpeta-
jaid 11, neist 9 saavad sellekohase 
tõendi.

Senine tagasiside vanematelt on olnud 
positiivne. „Kindlasti sain uusi nippe, 
mille peale ma varem ei mõelnud. 
Koolitajad andsid uusi suundi, võib-
olla oli maailmavaade ehk minu omast 
mõnikord erinev, aga see ongi nor-
maalne. Samas oli ka nippe, mis tuletas 
vana tarkust uuesti meelde. Informat-
siooni koolituse kohta sain lasteaia 
seinal olnud plakatilt ja lasteaia juha-
tajalt. Koolitusel osalemine oli hea 
põhjus kodust välja tulla ja paar tundi 
eemal olla, kaugemale minek oleks ehk 
keerulisem olnud. Olen juba vanem-
luskoolitust teistele lapsevanematele 

soovitanud,” ütles üks anonüümseks 
jääda soovinud kolme lapse ema.

Veebruaris alustas Varbla koolis 
kooskäimist kolmas grupp. Programm 
„Imelised aastad” koosneb 16 nädala 
jooksul 1 kord nädalas (2–2,5 tundi) 
toimuvatest koolitustes. Korralda-
tud on lapsehoiuteenus, et osalejad 
saaksid vajadusel oma lapsed kaasa 
võtta. Nii vanematele kui ka lastele 
pakutakse koolituse vaheajal kerget 
einet. Koolitusprogrammi viivad läbi 
vastava väljaõppe saanud grupijuhid 
Liina Kohu ja Mare Poopuu.

Lapsevanemad, kes soovivad pro-
grammi kohta täpsemalt teada ning 
end aegsasti järgnevatesse program-
midesse kirja panna, võivad pöörduda 
otse minu poole telefonil 472 4634 
või 5663 5205 või saata e-kirja saima.
soobard@laaneranna.ee.

Lääneranna Vallavalitsus tänab tore-
daid koolitajaid Saaremaalt ja Pärnust, 
Lihula Lasteaia ja Kõmsi Lasteaed-Alg-
kooli peret ja koolitusel osalejaid.

Positiivne vanemlusprogramm aitab mõista lapsi
Saima Soobard 
Lastekaitsespetsialist
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Anafülaksia tekib tavaliselt viis kuni 
kümme minutit pärast vaktsineerim-
ist, ohutuse mõttes peavad patsiendid 
jälgimisele jääma väikese ajavaru- 
ga ehk 15 minutiks. Kuna suurima 
tõenäosusega selle 15 minuti jook-
sul midagi ei toimu, võite kaasa võtta 
näiteks lugemist või näputööd.

Vaktsineerimise kergemad 
kõrvaltoimed on mööduvad
Covid-19 vastu vaktsineerimise järel 
võib tekkida erinevaid reaktsioone. 
Kaheksal inimesel kümnest tekivad 
süstekoha reaktsioonid (valu, punetus, 
turse). Veidi harvem esineb üldiseid 
reaktsioone (palavik, lihase-liige-
sevalu, väsimus, haiglane olek, lüm-
fisõlmede suurenemine).

Sellised reaktsioonid kestavad mõned 
päevad ja nende leevendamiseks on 
lubatud kasutada paratsetamooli või 
ibuprofeeni, süstekoha valulikkuse 
korral võib teha ka jahedat kompressi.

Vaktsineerimise kõrvaltoimeid tekib 
pärast teist süsti sagedamini kui pärast 
esimest süsti. Kui esimese süsti järel 
võib sagedamini tekkida süstekoha 
reaktsioone, siis teisele süstile järgne-
vad veidi sagedamini üldised reakt- 
sioonid.

Uuringud on näidanud ja seda kin-
nitab ka esialgne kogemus perearsti- 
keskuste töötajate vaktsineerimisel, et 
vanemaealistel tekib pärast Covid-19 

vastu vaktsineerimist kõrvaltoimeid 
harvem ja kergemal kujul kui noore- 
matel inimestel.

Igasugustest kaebustest või muu-
tustest terviseseisundis rääkige 
oma perearstile või pereõele. Kõik 
kaebused pannakse terviselukku 
kirja ja saadetakse tervise infosüs-
teemi, sõltumata sellest, kas need on 
vaktsineerimisega seotud või mitte. 
Tervisemuredega tegeletakse parimal 
võimalikul viisil.

Kaitse saamine võtab aega
Kuigi esialgne kaitse Covid-19sse 
haigestumise vastu on näha juba 
10–14 päeva pärast esimest vaktsiini- 
süsti, saabub lubatud 95-protsen-
diline kaitse Covid-19 haiguse vastu 
alles nädal (Pfizer/BioNTechi vakt-
siiniga) või kaks nädalat (Moderna 
vaktsiiniga) pärast teist süsti. 95-prot- 
sendiline kaitse tähendab, et olukor-
ras, kus vaktsineerimata inimestest 
haigestuks Covid-19 sada inimest, 
haigestub vaktsineeritutest viis.

Kuna vaktsineerimine kaitseb Covid-
19 haiguse eest 95-protsendilise (aga 
mitte sajaprotsendilise) efektiivsusega 
ning praegu ei ole selge, kas vakts-
ineerimine kaitseb ka asümptomaa- 
tilise nakatumise või viiruse edasise 
levitamise eest, tuleb ka pärast vaktsi- 
neerimist jätkata Covid-19 ennetavate 
meetmete rakendamist.

Tõenäoliselt koguneb selle teema 
kohta lähiajal uusi teadmisi, mis 
võivad siinset juttu ümber lükata, 
aga seni, kuni meil paremaid teadmisi 
pole, on targem kalduda ettevaatlik-
kuse poole ja ohutusmeetmete kasuta-
misega jätkata.

Eakad saavad hea kaitse
Esimeses järjekorras kutsutakse 
perearstikeskustesse vaktsineerima 
üle 80-aastased inimesed. Kui muude 
vaktsiinidega on olnud murekohaks, 
et vanemaealised ei saa nii head kait-
set kui nooremad inimesed, siis Covid-
19 vaktsiinid on selles osas meeldiv 
erand.

On oluline, et vaktsineerimise tõhu-
sus ei sõltu vanusest ega kaasuvat-
est haigustest ning vanemaealised ja 
krooniliste haigustega inimesed 
saavad vaktsiinidest sama hea kaitse 
kui nooremad täiskasvanud.

Vaktsineerimisega saavutatav antike-
hade tase on vaktsineerimisega ena-
masti sama kõrge kui pärast Covid-
19 põdemist, vanemaealistel isegi 
kõrgem. Kui Covid-19 põdemisega 
tekkiv antikehade tase varieerub 
erinevate inimeste puhul mada-
last kõrgeni, siis vaktsineerimisega 
saavutatakse erinevatel inimestel 
ühetaoline kõrge antikehade tase.

Artikkel ilmus ERR-i uudisteportaalis 
28.01.2021

T ervise Arengu Instituut kor-
raldab üle Eesti tõenduspõhise 

programmi „Imelised aastad“ kooli-
tusi koostöös kohalike omavalitsus-
tega. Võimalust õppida uusi laste 
kasvatamise nippe saavad ka Lääne- 
ranna valla elanikud.

Laste kasvatamisel võib tekkida olu-
kordi, millega on keeruline hakkama 
saada. „Imelised aastad” on 4-kuuline 
programm vanematele, kes vajavad 
tuge ja soovivad õppida, kuidas laste 
kasvatamisega paremini toime tulla. 
Koolitusel õpitakse, kuidas kehtestada 
tõhusalt piire ja reegleid, kuidas last 
julgustada ja tunnustada, kuidas 
õpetada last tugevate tunnetega toime 
tulema, kuidas arendada last mängu 
abil, kuidas lahendada konflikte ning 
kuidas tulla toime stressiga.

Programmis omandatud praktilised 
oskused ja saadav tugi võimaldavad 
lapsevanematel tulla paremini toime 
lapse kasvatamisega kaasnevate väl-
jakutsete ja stressi tekitavate olukor-
dadega.

Lääneranna vald korraldab vanemlus- 
koolitust „Imelised aastad” juba kol-
mandat aastat. Seni on programmist abi 
saanud 16 lapsevanemat, kelle laps(ed) 
on vanuses 2–8 aastat. Esimene kord 
toimus koolitus Lihula Lasteaias, jaa- 
nuaris lõpetas teine grupp, mis käis 
koos Kõmsi Lasteaed-Algkoolis. Kooli-
tajate sõnul oli viimases grupis lõpeta-
jaid 11, neist 9 saavad sellekohase 
tõendi.

Senine tagasiside vanematelt on olnud 
positiivne. „Kindlasti sain uusi nippe, 
mille peale ma varem ei mõelnud. 
Koolitajad andsid uusi suundi, võib-
olla oli maailmavaade ehk minu omast 
mõnikord erinev, aga see ongi nor-
maalne. Samas oli ka nippe, mis tuletas 
vana tarkust uuesti meelde. Informat-
siooni koolituse kohta sain lasteaia 
seinal olnud plakatilt ja lasteaia juha-
tajalt. Koolitusel osalemine oli hea 
põhjus kodust välja tulla ja paar tundi 
eemal olla, kaugemale minek oleks ehk 
keerulisem olnud. Olen juba vanem-
luskoolitust teistele lapsevanematele 

soovitanud,” ütles üks anonüümseks 
jääda soovinud kolme lapse ema.

Veebruaris alustas Varbla koolis 
kooskäimist kolmas grupp. Programm 
„Imelised aastad” koosneb 16 nädala 
jooksul 1 kord nädalas (2–2,5 tundi) 
toimuvatest koolitustes. Korralda-
tud on lapsehoiuteenus, et osalejad 
saaksid vajadusel oma lapsed kaasa 
võtta. Nii vanematele kui ka lastele 
pakutakse koolituse vaheajal kerget 
einet. Koolitusprogrammi viivad läbi 
vastava väljaõppe saanud grupijuhid 
Liina Kohu ja Mare Poopuu.

Lapsevanemad, kes soovivad pro-
grammi kohta täpsemalt teada ning 
end aegsasti järgnevatesse program-
midesse kirja panna, võivad pöörduda 
otse minu poole telefonil 472 4634 
või 5663 5205 või saata e-kirja saima.
soobard@laaneranna.ee.

Lääneranna Vallavalitsus tänab tore-
daid koolitajaid Saaremaalt ja Pärnust, 
Lihula Lasteaia ja Kõmsi Lasteaed-Alg-
kooli peret ja koolitusel osalejaid.

Positiivne vanemlusprogramm aitab mõista lapsi
Saima Soobard 
Lastekaitsespetsialist
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E elmisel aastal lisandus meie valla territooriumile 
mitu uut segapakendi konteinerit, mille on inimesed 

nüüdseks juba kenasti omaks võtnud ja kasutama 
hakanud. Selle aasta alguses lisandus konteineriparki 
ka palju vanapaberi kogumiseks mõeldud konteinereid, 
seega on aeg teha kokkuvõte konteinerite asukohtadest, 
kuhu saab liigiti kogutud segapakendeid ja vanapaberit 
viia. 

Konteinereid tuleb kindlasti kasutada sihipäraselt – palume 
jälgida konteinerite peal olevaid silte ning panna konteine- 
risse ainult sobivaid jäätmeid. Tuletame meelde, et sortee- 
rimata prügi koht on ainult sinu enda koduses prügikastis.

Lääneranna vallas ei ole ühtegi sellist avalikku prügikasti, 
kuhu võib panna segaolmeprügi ehk sorteerimata prügi!

Kuhu viia sorteeritud jäätmed?
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Lihula piirkond
 Lihula linnas Oja 8 (jäätmejaam)

 Lihula linnas Ristiku 7 kortermaja juures

 Lihula linnas Jaama 1 vallamaja hoovis

 Lihula linnas Valuste põik tänava parklas

 Alakülas Alaküla ja Nilbi teeristis

 Kirbla külas Luha põik tänava parklas

 Tuudi külas Coop Tuudi kaupluse juures

 Meelva külas Meelva bussipeatuse juures

Hanila piirkond
 Kõmsi külas rahvamaja vastas olevas parklas

 Kinksi külas Kinksi teel

 Massu külas Sireli kortermaja garaaži juures

 Salevere külas kortermajade juures

 Virtsu alevikus Tööstuse ja Kaare tänava nurgal

 Virtsu alevikus Coop Virtsu Konsumi kaupluse taga

 Vatla külas Vatla mõisa juures

Koonga piirkond
 Koonga külas Coop kaupluse parklas

 Koonga külas Koonga keskus 7 ja Koonga keskus 8 nurgal

 Koonga külas Koonga keskus 4 ja Koonga 
keskus 5 vahel

 Lõpe külas Lõpe koolimaja juures

 Lõpe külas Coop kaupluse parklas

 Oidrema külas Oidrema külakeskuse juures

 Irta külas Irta keskus 2 ja Irta keskus 3 vahel

 Mihkli külas Mihkli kiriku tee otsas

Varbla piirkond
 Tõusi külas Paadrema rahvamaja kõrval

 Varbla külas Varbla katlamaja juures

 Hõbesalu külas Lepiku kinnistul

 Paatsalu külas jäätmemaja juures

 Kulli külas Saulepi kaupluse juures

 Matsi külas Pärlselja laagri taga

Segapakendi konteinerite asukohad

Lihula piirkond
 Lihula linnas Oja 8 (jäätmejaam)

 Lihula linnas Ristiku 7 kortermaja juures

 Lihula linnas Jaama 1 vallamaja hoovis

 Lihula linnas Valuste põik tänava parklas

 Kirbla külas Luha põik tänava parklas

 Tuudi külas Coop Tuudi kaupluse juures

Hanila piirkond
 Kõmsi külas rahvamaja vastas olevas parklas

 Virtsu alevikus Tööstuse ja Kaare tänava nurgal

 Vatla külas Vatla mõisa juures

Koonga piirkond
 Koonga külas Coop kaupluse parklas

 Lõpe külas Lõpe koolimaja juures

 Oidrema külas Oidrema külakeskuse juures

Varbla piirkond
 Tõusi külas Paadrema rahvamaja kõrval

 Varbla külas Varbla katlamaja juures

 Kulli külas Külaplatsi kinnistul (Kulli kortermaja 
juures)

Vanapaberi konteinerite asukohad

Lihula jäätmejaam (Oja tn 8) on perioo- 
dil 01. november – 31. mai avatud 
laupäeval kell 11.00–14.00.

Lihula jäätmejaama on Lääneranna 
valla elanikel võimalik tasuta ära 
anda: 

 Paber ja papp

 Plastpakendid ja kile

 Koduelektroonika

 Ohtlikud jäätmed

 Klaastaara

 Suurjäätmed (vana mööbel, 
kraanikausid, aknad jms).

Ehitusjäätmeid vastu ei võeta, need 
tuleb ehitustööde tegijal viia eraldi 
konteineriga prügilasse.

Lisainfo Lääneranna valla kodulehelt 
www.laanerannavald.ee/lihula-jaat-
mejaam

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda ka 
Koonga kogumispunktis, mis asub 
katlamajas. Jäätmete äraandmine 
tuleb eelnevalt telefoni teel kokku lep-
pida telefonil 518 7259 (Jaan Palm).
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Vastab ehitusspetsialist 
Merilin Merirand.

Ehitusseadustiku järgi on hooned liigi- 
tatud kolme kategooriasse:

 ehitisealuse pinnaga kuni 20 m² 
ja kuni 5 m kõrge

 20–60 m² ja kuni 5 m kõrged

 üle 60 m² või 0–60 m² ja üle 5 m 
kõrged.

Kui eelmises Lääneranna Teataja 
paberlehes kirjutasin sellest, kuidas 
käituda, kui soovitakse rajada kuni 20 
m² hoone, siis nüüd võtan luubi alla 
ülejäänud kahe kategooria ehitised.

20–60 m2 ehitisealuse pinna-
ga ja kuni 5 m kõrged hooned
Kui on soov püstitada hoone, mille ehi-
tisealune pind on 20–60 m² ja kõrgus 
kuni 5 m, tuleb enne ehitustegevusega 
alustamist esitada kohalikule omavalit- 
susele Ehitisregistri kaudu www.ehr.ee 

(vajalik ID-kaardiga sisselogimine) 
ehitusteatis ja ehitusprojekt. Ehitus- 
teatise puhul riigilõiv puudub.

Ehitusprojekti võib tellida asjatund-
jatelt või koostada ise, kuid see peab 
vastama nõuetele, mis on kehtes-
tatud majandus- ja taristuministri 
määrusega nr 97 „Nõuded ehituspro-
jektile¹”. 

Juhin siinkohal tähelepanu asjaolule, 
et kuigi hoone projekti võib koostada 
ilma projekteerimistingimuste või 
detailplaneeringuta, peab hoone raja-
mine olema kooskõlas erinevate õigus- 
aktide, tuleohutusnõuete, detail- või 
üldplaneeringuga. Projekti koostami-
sel tuleb arvestada ka olemasolevate 
kitsendustega, mida on võimalik kont- 
rollida Maa-ameti geoportaali kaar-
dirakendusest. Tuleb arvestada, et kui 
kinnistu asub näiteks muinsuskait-
sealal, siis peab projekti koostamisel 
kooskõlastama tegevuse Muinsuskait-
seametiga. Looduskaitse- ja hoiualadel 
tuleb tutvuda kaitse-eeskirjadega ning 
lähtuda sealsetest nõuetest.

Hooned ehitisealuse pinnaga 
üle 60 m2 või 0–60 m2 ja üle 
5 m kõrged
Kui on soov ehitada hoone, mille ehi-
tusalune pind on üle 60 m² või 0–60 
m² ja üle 5 m kõrge, tuleb esmalt pöör-
duda planeeringute spetsialisti poole, 
kes selgitab täpsemalt, kas alal, kuhu 
hoone soovitakse rajada, on kehtiv 
detailplaneering või on vaja see koos- 
tada, samuti seda, kas selleks on vaja 
taotleda projekteerimistingimused.

Kui asjad on nii kaugel, et hakatakse 
taotlema ehitusluba, tuleb vastav 
taotlus koos ehitusprojektiga, pro-
jekteerimistingimuste või kehtiva 
detailplaneeringuga edastada koha-
likule omavalitsusele Ehitisregistri 

kaudu www.ehr.ee. Elamu ja seda 
teenindava rajatise ehitusloa taotluse 
läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv 
summas 150 eurot, mitteelamu ja seda 
teenindava rajatise ehitusloa taotluse 
läbivaatamise eest 250 eurot. Kui ehi-
tusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja 
seda teenindavat rajatist, siis tasutakse 
riigilõivu iga taotluses sisalduva ehi-
tusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Oluline meelespea
Oluline on alustada ehitusteatise või 
ehitusloa esitamisega enne ehita-
mist, kuna kõiki ehitustegevusi ei ole 
võimalik tagasiulatuvalt seadustada. 
Samuti on oluline dokumentide korda 
ajamine enne ehitustegevust, et ehi-
tustegevus oleks kooskõlas ohutus-
nõuete, kitsenduste ja õigusaktidega. 
Ilma ehitusloata ehitatud ehitisele on 
võimalik määrata rahatrahv (eraisi-
kule kuni 1200 eurot ja juriidilisele 
isikule kuni 32 000 eurot).

Oluline on ka juurdepääs. Kui 
maatükile puudub juurdepääs, siis ei 
ole võimalik sinna hoonet püstitada. 
Kui juurdepääs on lahendatud läbi 
mitme maatüki, mis kuuluvad teistele 
isikutele, peab olema seatud servi- 
tuudid; enne seda ei ole võimalik sinna 
hoonet püstitada. Servituudi seadmine 
on oluline kinnistu omaniku kaitseks 
ja hilisemate vaidluste vältimiseks.

Kui teil on tekkinud küsimusi, millele 
soovite saada vastuseid, saatke need 
julgelt Lääneranna Teataja toime-
tusse e-postile ajaleht@laaneranna.
ee või telefonil 472 4630.

Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe 
küsimuse, mis puudutab võimali-
kult paljusid valla kodanikke, ning 
palub vastata ametnikul, kelle vastu-
tusalasse see küsimus kuulub.

Lugeja küsib, ametnik vastab

L ääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetluse 
algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks 

Lihula linnas, Heina 4 kinnistule ajutise (kuni 5 aastaks) 
päikeseenergiamooduli paigaldamiseks vajaliku ehitus-
projekti koostamiseks.

Heina 4 kinnistu on u 10 ha suurune hoonestamata ala ning 
paikneb Tööstuse ja Karja tänava vahel.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 4 kohaselt võib detail-
planeeringu kohustuse korral anda projekteerimistingi-
mused ajutise ehitise püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu materjalidega ja Muinsus-
kaitseameti kooskõlastusega saab tutvuda 01.03–15.03.2021 
aadressil: www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated

Ehitisregistris esitatud taotlusega saab tutvuda www.ehr.
ee (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada avalikustamise pe- 
rioodil e-kirja teel vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga 
Lääneranna vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 
Pärnu maakond.

Lisainfo: kaire.koitne@laaneranna.ee või 5691 8606

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade
Kaire Koitne 
Planeeringu- ja arendusspetsialist

Tere!

Millest alustada, 
kui soovin 

ehitada hoonet, 
mis on suurem 

kui 20 m2?

L ääneranna Teataja rubriiki 
„Lugeja küsib, ametnik vastab” 

on saabunud küsimus:
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K äesolev õppeaasta on siiani 
olnud umbes sama keeruline 

kui eelmine. Koolid on vahelduva 
eduga olnud distants- või kombi-
neeritud õppel. Koroonaviiruse levik 
seadis piiranguid ka iga-aastastele 
mitmevoorulistele ainevõistlustele 
ehk olümpiaadidele.

Tänavused aineolümpiaadid toimusid 
sootuks teisiti võrreldes eelmise aas-
taga: osad viidi veebi, osad toimusid 
kontaktsetena, kuid igaüks oma koolis. 
Mõni on ka sootuks ära jäänud.

Head meelt teeb vaid see, et jätkuvalt 
on Lääneranna valla koolides neid tub-

lisid õpilasi, kes olümpiaadidel käivad. 
Siinkohal toome välja maakondlikes 
voorudes jaanuari lõpu seisuga esikol-
mikusse pääsenud õpilaste nimed, ent 
kahtlemata olid tublid kõik olümpiaa-
dide kooli- ja piirkonnavoorus osale-
nud õpilased.

Meie õpilaste tulemused piirkondlikelt olümpiaadidelt
Kai Utt 
Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Keemia 12. klass

 I koht – Lii Urb, 
Lihula Gümnaasiumi 12. klass

Matemaatika 7. klass

 I koht – Simo Linno, 
Lihula Gümnaasiumi 7. klass

 II–III koht – Kai Urb, 
Lihula Gümnaasiumi 7. klass

 II–III koht – Meriel Vahula, 
Lihula Gümnaasiumi 7. klass

Inglise keel

 II koht – Timo Jairus,  
Lihula Gümnaasiumi 12. klass 

Bioloogia 6. klass

 I koht – Elmo Linno, 
Metsküla Algkooli 6. klass

 II koht – Miia Ulm, 
Metsküla Algkooli 5. klass 

Bioloogia 7. klass

 I koht – Simo Linno, 
Lihula Gümnaasiumi 7. klass

Bioloogia 10.–12. klass

 II koht – Lii Urb, 
Lihula Gümnaasiumi 12. klass

 III koht – Indrek Kivisalu, 
Lihula Gümnaasiumi 10. klass

Emakeel 12. klass

 II koht – Lii Urb, 
Lihula Gümnaasiumi 12. klass

Emakeel 11. klass

 II koht – Tõnis Lepp, 
Lihula Gümnaasiumi 11. klass

Geograafia 7. klass

 I koht – Simo Linno, 
Lihula Gümnaasium 7. klass

Geograafia 10.–12. klass

 II koht – Indrek Kivisalu, 
Lihula Gümnaasium 10. klass

HARIDUS

ELU

3. veebruaril toimus ZOOMi keskkonna vahendusel 
noortevaldkonna tunnustussündmus, kus kuulutati välja 
aasta tegijad 11 kategoorias.

Igal aastal tunnustatakse üleriigiliselt noorsootöö vald-
konna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisat-
sioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda eden-
danud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna 
arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2020. aasta konkursile esitati kokku 125 kandidaati 
üheteistkümnes kategoorias. Kandidaate oli igast Eesti 
maakonnast, kõige rohkem Harjumaalt (32), Tartumaalt (14) 
ning Pärnumaalt (12). Üle-eestilisi kandidaate esitati 2020. 
aastal kokku koguni 16. Tunnustuskomisjon hindas ainult 
neid kandidaate, keda on esitatud vähemalt kahel korral. 
Laureaadid kuulutati välja pidulikul tunnustussündmusel, 
mis leidis aset 3. veebruaril. Koroonaviiruse jätkuva leviku 
tõttu toimus viimane sedapuhku virtuaalselt.

Lääneranna vallast oli konkursile esitatud seitse kandidaati, 
neist neli said nominatsiooni ning üks riikliku tunnustuse.

Aasta noortelaager – Lääneranna noorte- 
keskuse suvelaager 2020
Lääneranna vallas on malevaid korraldatud juba viis aastat 
ning iga kord on neist võtnud osa u 50 noort, nende seas 
nii kohalikke kui ka mujalt Eestist. Lääneranna noorte-
keskuse suvelaager toimus mullu aga esimest korda. See 
jagunes tantsu- ja meedialaagriks ning selle eesmärk on 
toetada noorte ettevõtlikkust ja osalust. Peale laagrit alga-
tati uus koostöömudel, mille tulemusena toimus noortele 
inspiratsioonipäev „Minu südame hääl”. Laagri toimumisse 
panustasid kõik valla noorsootöötajad, kes aitasid läbi viia 
tegevusi ja toetasid laagri korraldamist. Sellel aastal andis 
laager kahele noorele tõuke asuda Lääneranna valda elama.

„Elu esimest laagrit korraldama asudes oli silme ees küll 
selge visioon: teha midagi, mis puudutaks, kannaks väär-
tust ja oleks eriline. Lääneranna valla noorsootööd ise- 
loomustab kindlasti väärtuspõhine lähenemine, märka-
mine, koostöö ja kodune keskkond. Haridus- ja Noorteameti 
vabariiklik tunnustus innustab ja teeb äärmiselt tänuli-
kuks. Tunnustus kinnitab, et tehes asju sügavalt südame-

Lääneranna noortekeskuse suvelaager sai 
vabariikliku tunnustuse
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põhjast koos noortega ja noorte heaks, on kõik võimalik,” 
sõnas laagri korraldaja Eliise Tiidussalu.

„Meenutades suvelaagrit, vaadates pilte, tuleb ka nüüd, 
pool aastat hiljem, naeratus näole ja meenuvad kõik need 
positiivsed laagriemotsioonid. Suurimad tänud Pivarootsi 
õppe- ja puhkekeskusele, maailma ägedaimatele kooli-
tajatele ja töötubade tegijatele. Aitäh noortele – me nauti-
sime seda sama palju kui Teie! Kniksud kõikidele lapseva- 
nematele, et usaldate ja hoolite, ning kraapsud Haridus- 
ja Noorteametile, et märkate,” ütles Lääneranna Noorte- 
keskuse juhataja Anneli Pikkmets.

Aasta noorsootöötaja nominent – 
Annika Urbel
Annika on olnud aktiivne noor ja vabatahtlik nii Eesti 4H-s 
kui ka Erinoorsootöö Ühingus noOR, noortegrupi koordi-
naator Eesti Seksuaaltervise Liidus ning nüüd toimetab 
Lääneranna vallas noorsootöö spetsialistina. Tema teeneks 
saab lugeda noortevolikogu ja noortekeskuse loomise 
ning tööle rakendamise. Lisaks viis Annika läbi uuringu 
noorteinfo projekti raames ning pani kokku meeskonna, 
kellega koostöös loodi Lääneranna Noorteportaal.

„On väga uhke ja eriline tunne, et mind on riiklikul tasandil 
esile tõstetud. Tegemist on justkui peegeldusega, et minu 
panusest noorsootöösse on võitnud ka teised, kuid otse- 
loomulikult on selle taga kogu meeskond, kellega seljatame 
kõik rõõmud ja raskused,” ütles Annika.

Aasta panustaja nominent – 
MTÜ Kõmsi Külaselts
Kõmsi Külaselts loodi 2009. aastal kohalike lapsevane-
mate poolt, et pakkuda noortele rohkem võimalusi. Nende 
eestvedamisel ja toetusel ning noorte initsiatiivil kirjutati 
projekte vahendite soetamiseks ja koostöös valla ning rah-
vamajaga leiti noortetoa loomiseks ka ruumid, kus nüüd 
tegutseb Kõmsi noortetuba. Koostöös noortega on algatatud 
koostööprojekte, kus on tõstetud nii noorte meediapäde-
vust kui korraldatud erinevaid noorteüritusi, treeninguid 
ja huviringe ning toetatud noorte omaalgatusprojekte.

„Kõmsi Külaselts sai alguse soovist panustada siinsetesse 
noortesse ja toetada nende tegemisi. Läbi aastate on see 
olnud meie jaoks üks peamisi prioriteete: enamik projekte, 
mida oleme ellu viinud, on kaudselt või otseselt tulenenud 
noorte huvidest, vajadustest ja soovidest. Oma tegevusega 
soovime näidata, et ka siin, hajaasustatud piirkonnas elavad 
noored on väärt samu tingimusi, mis on nende jaoks loodud 
suuremates linnades,” ütles külaseltsi eestvedaja Lilia Urb 
ning tänas kõiki, kes on toetanud nende tegemisi ja mär-
ganud nende pingutusi.

Aasta kohaliku omavalitsuse nominent – 
Lääneranna vald
Lääneranna vald on noor omavalitsus, mis on väga noor-
temeelne ja panustab noortesse palju. Noortel ja nende 
tegemistel on olnud suur roll valla identiteedi loomisel. 
Valda on loodud noortekeskus ja selle noortemajad/-toad, 
noortevolikogu ning spordikool. Noorte arvamus on valla 
jaoks tähtis ning sellega arvestatakse erinevates valdkon-
dades. Sellel aastal palkas vald juurde noorsootöötajaid, 
toetas Lääneranna Noorteportaali loomist, tegi koostööd 
noortevolikoguga ning toetas kõiki asutusi distantsõppe 
perioodil.

Konkursile olid esitatud veel: Massu Ratsaspordiklubi 
(Aasta huvikooli kategoorias), Lääneranna Noortevoli- 
kogu (aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias) ning 
Lääneranna noorteportaali loomine (aasta tegu noor-
sootöös kategoorias).

Head noored ja  
noortevaldkonnas tegutsejad! 

Süda särab õnnest ja hing rõõmust, et Lääneranna vallas 
on nii tegusad noored. Uhke tunne on kuulda, kui palju 
erinevates kategooriates nomineerituid oli Lääneranna 
vallast. See annab tunnustust ja teadmist, et senine töö 
noores Lääneranna vallas on seatud õiges suunas.

Käsi südamel saab öelda, et töötan unistuste meeskon-
naga – noorte ja noorsootöötajatega selle kõige laiemas 
mõttes, nendega, kellel silmis väreleb kaugem eesmärk, 
tugevam tunne, mis motiveerib neid juba kord seatud sihi 
poole liikuma. Sellest kõnelevad iseenda eest armastuse 
ja hoolivusega loodud Lääneranna noorteportaal, Lihula 
noortemaja koos Koongas, Kõmsil, Lõpel ja Vatlas asuvate 
noortetubadega, mille noored on nomineerinud üheks 
hoolivaimaks keskkonnaks.

Hea on näha, kuidas pühendumuse ja toetava meeskon-
natöö tulemusena on liitunud kohaliku omavalitsuse eri-
nevatest piirkondadest kokku kasvanud koostöötiim, kes 
korraldab suviseid ülevallalisi noortemalevaid ja -laagreid, 
pop-up-noortekaid, kaasates nendesse tegemistesse küla-
seltse, koole, huvikoole, kultuuriasutusi ja vabatahtlikke. 
Need on kohad, kuhu noored saavad tulla, aja maha võtta 
ja olla nemad ise ja nende jaoks on olemas alati hooliv ja 
neid ootav inimene.

Oluline on mainida, et enamik noortetube on alguse 
saanud vabatahtlike soovist luua kodu lähedale noorte 
jaoks sisukaks vaba aja veetmiseks tingimused ning huvi-
tavad ja arendavad tegevused.

Erilise tänu ja tunnustuse soovin edasi anda Lääneranna 
Noortevolikogule. See on Lääneranna noorte huve esindav 
esinduskogu, kuhu kuulub noori igast Lääneranna valla 
piirkonnast, kaasates oma ridadesse aktiivseid vabaliik-
meid, kes soovivad kaasa rääkida oma valla tegemistes.

Siiras tänu meie kõikidele haridus- ja noorsootöötajatele, 
vabatahtlikele, ettevõtetele, kes on alati abiks ja toeks 
olnud. Vaatan neid ja mõtlen – milline kooskasvamine 
üheks noorte omavalitsuseks on Lääneranna vald sirgu-
mas. Selle eest meie siiras tänu meie varalahkunud val-
lavanemale Mikk Pikkmetsale, endisele abivallavanemale 
Andres Annastile ning spordi- ja noorsootöö spetsialistile 
Annika Urbelile, valla avalike suhete spetsialistile Kristina 
Kukele, tegusale Lääneranna Noortevolikogule, kõigile 
noorsoo-, haridus- ja kultuuritöötajatele, sponsoritele, 
koostööpartneritele ning ennekõike noortele endile!

Vivat Lääneranna! Vivat noored!

Ene Täht | Lääneranna valla abivallavanem

Foto: Lääneranna noorsootöötajad ja Ene Täht (keskel). Autor: Kai Utt
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L ihulas elav viljakas filmikunstnik Halja Klaar pidas 
eelmise aasta lõpus 90 aasta juubelit. 

Halja Klaar (Klar) on sündinud 17. detsembril 
1930 Antslas ärijuhi perekonnas. Kodukohas 
lõpetas keskkooli, misjärel astus ta Eesti 
Riiklikku Kunstiinstituuti. 1957. aastal 
lõpetas ta maaliteaduskonna teatrideko-
ratsiooni eriala, luues lõputööna kavandid 
Evald Aava ooperile „Vikerlased”.

Peale kõrgkooli lõpetamist töötas Halja 
Klaar Tallinnfilmis lavastuskunstnikuna 
kuni 1986. aastani. Ta on kujundanud 20 män-
gufilmi, teiste hulgas „Ohtlikud kurvid”, „Inimesed 
sõdurisinelis”, „Hullumeelsus”, „Verekivi”, „Ukuaru”, 
„Reigi õpetaja”, „Tuulte pesa” ja „Kaks päeva Viktor Kin-
gissepa elust”. Lisaks on ta olnud 13 nukufilmi kunstnik- 
lavastaja ning teinud kaastööd Eesti Televisioonile.

2017. aastal pälvis Halja Klaar Eesti Kultuurkapitali Audio-
visuaalse kunsti sihtkapitali elutööpreemia mitmekülgse ja 
pikaajalise loomingu eest filmikunstnikuna.

Pensionile jäädes on Halja Klaar sisustanud oma aega reisi-
mise ja maalimisega. Tal on olnud oma teostest mit-

meid kunstinäituseid, sh kaks personaalnäitust 
Lihulas. Ta on esitlenud peamiselt oma õli-

maale ja filmikavandeid.

Halja Klaar on juhendanud pikalt Lihula 
Muusika- ja Kunstikooli juures täiskasva- 
nute kunstiringi. Käesoleval ajal juhendab 
ja nõustab ta lähtuvalt kõrgest east kunsti-

huvilisi ainult individuaalselt. Halja Klaar 
on innustanud oma loometegevusega ja 

ka isiklikult inimesi kunstiga tegelema ning 
on alati olnud nõus oma teadmisi huvilistega 

jagama, mistõttu andis Lääneranna Vallavalitsus 
talle üle tänukirja ja meene. 

Täname juubilari tema panuse eest filmikunsti ning 
piirkonna huviliste õpetamisse. 

Palju õnne!

Halja Klaar tähistas 90. sünnipäeva
Arno Peksar 
Vallavanem

Foto:Anu Veide

Lääneranna valla kultuurikava
Märts

5.03 kell 19.30 Varbla Rahvamaja 
väikeses saalis Varbla mälumän-
gusarja 2020/2021. hooaja 4. mäng

7.03 kell 14.00 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus armulauaga juma- 
lateenistus ja üldkogu koosolek 
(majandus)

14.03 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

15.03 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas koguperefilm „Tom&Jerry”. 
Pilet 3 €

20.03 kell 11.37 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus armulauata juma-
lateenistus

21.03 kell 12.00 Lihula mõisas Aja-
looklubis ettekanne „Vabamüür-
lased Eestis”. Lektor Anne Ruus-
saar, Eesti Ajaloomuuseumi teadur

21.03 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus armulauata 
jumalateenistus 

24.03 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Eesti matus”. 
Pilet 5 €

25.03 kell 20.00 Kõmsi Rahva- 
majas Karuse Mälumänguklubi 
voor

26.03 kell 19.30 Varbla Rah-
vamaja väikeses saalis Varbla 
mälumängusarja 2020/2021. 
hooaja 5. mäng

28.03 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

29.03 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Kruudid: Uus 
ajastu”. Pilet 3 €

31.03 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Sandra saab 
tööd”. Pilet 5 €

Aprill

2.04 kell 14.00 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus suure reede juma-
lateenistus

4.04 kell 12.00 Lihula mõisas Aja-
looklubi ettekanne „Eesti Vabariigi 
ennesõjaaegsetest au- ja teene-
temärkidest". Lektor teema parim 
asjatundja Eestis, Aleks Kivinuk

4.04 kell 14.00 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus 1. ülestõusmispüha 
jumalateenistus

4.04 kell 16.00 Kõmsi Rahvamajas 
kontsert „Need laulud ei unune”. 
Eesti muusikute (I. Linna, T. Pihlap, 
A. Veski, V. Orumets, H. Tamme jt) 
kullafondi kuuluvad laulud toovad 
teieni erinevate eesti ansamblite 

muusikud (Merle – ans Vanker, 
Erkki – ans Restart, Eeri – ans Fix, 
Urmas – ans Everest), meeleolu 
loob Ants Idu Kabjakülast. Pilet 
8/10 €

5.04 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Sandra saab 
tööd”. Pilet 5 €

10.04 kell 16.00 Varbla Rahva- 
maja väikeses saalis Georg Otsa 
laulude õhtu. Esineb ansambel 
Kolm Musketäri. Pilet 5 €

12.04 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Soo”. Pilet 5 €

16.04 Lihula Gümnaasiumis Kait-
seliidu taastamise 30. aastapäeva- 
le pühendatud ajalookonverents 
„Kaitseliit Lihulas läbi aegade” 

18.04 kell 14.00 Karuse Püha Mar-
gareeta kirikus armulauaga juma- 
lateenistus ja üldkogu koosolek 
(juhtorganite valimine)

19.04 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Kratt”. Pilet 
5 €

20.04 kell 13.00 Varbla Rahva- 
maja väikeses saalis eakate kevad-
pidu. Külla tuleb Elmut Köösel oma 
muusikaga. Kohvilaud. Pilet 3 €

24.04 kell 19.00 Kõmsi Rahvam-
ajas Andres Dvinjaninov mono-

KULTUUR
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Juhime tähelepanu, et koroonaviiruse jätkuva leviku tõttu ning uute piirangute kehtestamisel võib kultuuri-Juhime tähelepanu, et koroonaviiruse jätkuva leviku tõttu ning uute piirangute kehtestamisel võib kultuuri-
kavas toimuda muudatusi. Täpsema info kultuurisündmuste kohta leiab Lääneranna kultuurilehelt kavas toimuda muudatusi. Täpsema info kultuurisündmuste kohta leiab Lääneranna kultuurilehelt 

kultuur.laaneranna.eekultuur.laaneranna.ee

Samuti juhime tähelepanu, et tantsuõhtute, kontsertide ja teistel kultuuriliste sündmustel osalemiseks on Samuti juhime tähelepanu, et tantsuõhtute, kontsertide ja teistel kultuuriliste sündmustel osalemiseks on 
vajalik eelbroneering, et täita Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõudeid seoses saalide täituvusega ning välis-vajalik eelbroneering, et täita Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõudeid seoses saalide täituvusega ning välis-

tada olukord, kus teid saadetakse ukselt koju, sest vabu kohti saalis enam pole.tada olukord, kus teid saadetakse ukselt koju, sest vabu kohti saalis enam pole.

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

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 
külapäeva, näituse avamise või mõne muu vahva ürituse kohta jõuaks tuhandete meie 

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

komöödias „Vanuse viiskümmend 
varjundit”. Karlova Teatri etendus. 
Pilet 14/16 € 

28.04 kell 19.00 Lihula Kultuurima-
jas Rakver Teatri kontsertetendus 
„Lihtsalt, rõõmuks”. Pilet 16/14 €

Kultuuri- ja rahvamajade kontaktid: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

MAJANDUS
PRIA jagab investeeringutoetusi maapiirkonnas 
majandustegevuse mitmekesistamiseks

M ärtsi keskel avaneb PRIA 
maapiirkonnas majanduste-

gevuse mitmekesistamise investee-
ringutoetuse taotlusvoor. Meetme 
eesmärk on eelduste loomine uute 
töökohtade tekkeks maal väljas-
pool põllumajandussektorit ja vooru 
eelarve on 12 miljonit eurot.

Toetuse abil luuakse maapiirkonnas, 
eelkõige keskustest eemale jäävates 
piirkondades, eeldused uute töö-
kohtade tekkeks väljaspool põlluma-
jandussektorit. 

Toetust saavad taotled mikroettevõt-
jatest põllumajandustootjad, mit-
tepõllumajandusliku ettevõtlusega 
tegelevad mikroettevõtjad ja avaliku 
sektori põllumajandusettevõtjad.

Toetust võib taotleda majanduste-
gevuse mitmekesistamiseks ja aren-
damiseks vajalike järgmiste tegevuste 
kohta:

 » ehitise püstitamine, rajamine, 
paigaldamine, laiendamine või 
ümberehitamine ehitusseadusti-
kus sätestatud tingimustel ja 
korras või hoone parendamine;

 » masina, seadme või  muu vaja-
liku sisseseade ostmine ja paigal-
damine;

 » rändkaupluse või selle sisseseade 
ostmine.

Toetatavaks tegevuseks on ka 
investeering päikese-, vee- ja tuuleen-
ergia tootmisse ning bioenergia toot-
misse. Bioenergia all peetakse silmas 

biomassist toodetud elektrit, soojust, 
vedelkütust või gaasi.

Oluline on, et eelnimetatud lubatavate 
tegevustega kavandatav investeerin-
guobjekt asuks maapiirkonnas, mil-
lena Pärnumaal ei käsitleta üksnes 
enne 2018. aasta haldusreformi kehti- 
nud Pärnu linna territooriumi.

Lisaks eelpool nimetatud tegevustele 
võib toetust taotleda järgmisteks kaas-
nevateks tegevusteks:

 » toetatava ehitisega kaasnev pro-
jekteerimistöö ning projekteerimi- 
seks vajaliku ehitusgeoloogilise 
ja -geodeetilise uurimistöö ning 
energiaauditi tellimine (etteval- 
mistav töö);

 » toetatava ehitustöö üle ehitussea-
dustiku alusel omanikujärelevalve 
tegemine;

 » toetatava investeeringuobjektiga 
kaasneva litsentsi, patendi või 
kasuliku mudeli ostmine;

 » toetatava ehitise juurde kuuluva 
eratee või parkla ehitamine ehitus-
seadustikus sätestatud tingimustel 
ja korras;

 » toetatava ehitise ehitamise puhul 
elektrivõimsuse suurendamine või 
elektri-, veevarustus- või kanali-
satsioonivõrguga liitumine;

 » toetatava masina, seadme või muu 
vajaliku sisseseade ostmise või pai-
galdamise puhul elektrivõimsuse 
suurendamine ja vajaduse korral 

elektrivõrguga liitumine, kui 
tegemist ei ole rendilepingu alusel 
kasutatava ehitisega;

 » toetatava investeeringuobjekti 
juurde kuuluva infotehnoloogilise 
lahenduse ja tarkvara ostmine ja 
paigaldamine;

 » infotehnoloogia- ja valveseadmete 
ning toodangu kvaliteeti määra-
vate seadmete ostmine ja paigal-
damine;

 » lairibavõrgule juurdepääsuühen-
duste, nagu liini ja liinirajatiste 
rajamine.

Toetust antakse vähemalt 15 protsenti 
toetatava tegevuse abikõlbliku kulu 
maksumusest ja:

 » mittepõllumajandusliku ettevõt-
lusega tegelevale mikroettevõtjale 
kuni 40 protsenti toetatava tege-
vuse abikõlbliku kulu maksumu- 
sest;

 » põllumajandustootjale kuni 50 
protsenti toetatava tegevuse 
abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taot-
leja kohta on 150 000 eurot arengu-
kava programmiperioodil.

Toetustaotluste esitamine toimub 
ainult elektroonselt e-PRIA kaudu. 
Toetustaotlusi saab esitada 17.–31.
märtsini 2021. Taotluste eeltäitmist 
e-PRIAs enne vooru algust ei toimu.

Kogu vajalik lisainfo on kättesaadav 
PRIA kodulehel www.pria.ee.
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O n eneseisolatsiooni kaheksas 
päev. Meie pere külmik on 

vaikselt tühjaks saamas ning päe-
vakorda tõuseb toiduvarude täien-
damine. Õhus on küsimus, kuidas 
teha seda nii, et säästa enda ja teiste 
inimeste tervist?

Meie pere on üks neist, keda 
koroonaviiruse levik tabas pisut oo- 
tamatult – veel hommikul tervena 
näinud lapsel tõusis õhtul palavik. 
Järgmisel päeval tuli koolist teade, et 
lapse klass puutus kokku tolleks het-
keks positiivse koroonaviiruse testi 
andnud töötajaga, mistõttu on kõik 
lapsed määratud eneseisolatsiooni. 
Päev hiljem selgub, et eneseisolat-
siooni on määratud kogu meie pere, 
sest lapse koroonaviiruse test osutub 
positiivseks. Võtame uudise üsna 
rahulikult vastu ja lepime tõsiasjaga, 
et kunagi pidi see juhtuma – nüüd 
tuleb vaid loota, et haigus põetakse 
läbi kergemas vormis ning tüsistusi ei 
teki.

Päevad mööduvad rahulikult ning 
täpselt nii, nagu 2020. aasta keva- 
del harjutatud – äratus, hommi-
kusöök, kodukontor (lastel õppetöö), 
lõuna, kodukontor (lastel vaba aeg), 
õhtusöök, pere ühine ajaviide ja vii-
maks öörahu. Ja nii päevast päeva. 
Mida aeg edasi, seda rohkem rõõmus-
tan, et saan teha tööd kodust ning võin 
lubada Covid-positiivsel lapsel minna 
õue värsket õhku nautima, sest lähim 
naaber on kilomeetrite kaugusel.

Siiski on üks asjaolu, mis teeb mõt-
likuks. Eneseisolatsiooni lõpuni on 
veel kuus päeva, sest teise lapse 
haigestumise tõttu pikendati kogu 
pere kodus passimise aega veelgi, ning 
külmkapp tühjeneb silmanähtavalt, 

eeskätt seetõttu, et tavapärase ühe-
kahe toidukorra asemel on neid nüüd 
kolm. Naljatledes arutame mehega, 
kui pikalt me nõndaviisi vastu peame.

Esimesena saavad otsa piimatooted, 
seejärel munad ning viimaks värske 
kraam. Sügavkülm on küll täis põdra-
liha, aga ainuüksi sellest ei piisa. 
Peame abikaasaga parajasti plaani, 
et võtta vastu lahkete tuttavate pak-
kumisi tuua toit meile koju kätte, kui 
märkan, et Lihula Tarbijate Ühistu 
COOP annab sotsiaalmeedias teada, 
et nad alustavad uue kontaktivaba 
kaupade müügi katsetamist Lihula ja 
Virtsu kaupluses.

Ideaalne! Hommikul esimese asjana 
panen kokku nimekirja toiduaine-
test, millest tunneme puudust: piim, 
juust, puu- ja juurviljad, kuivained 
ja leib. Nimekirja tehes meenutan 
kodupoe toiduriiulite asetust ning 

katsun koostada selle nii, et müüja, 
kes minu ostukorvi komplekteerib, ei 
pea mööda poodi edasi-tagasi jooksma, 
vaid käib loogilist rada pidi. Nimekiri 

valmis, saadan selle etteantud e-pos-
tile ja jään vastust ootama.

Napi 20 minuti möödudes tuleb teade, 
et minu tellimus on töös. Margit Sibul, 
Lihula Tarbijate ühistu kaubandusjuht 
mainib, et olen esimene klient, kelle 
peal kogu süsteemi katsetatakse ning 
pangu ma vaim valmis, et peagi võib 
tulla täpsustavaid küsimusi. Ootasin 
pingsalt, kuid tulutult, sest 40 minu-
tit hiljem potsatas e-postile arve ning 
teade, et kaup on komplekteeritud. 
Arve tasutud, maksekorraldus teele 
saadetud, leppisin kokku, et tulen kau-
bale järele kell 11.00.

Jõudsin Lihula kaupluse tagumise 
parkla juurde mõni minut enne kokku-
lepitud aega. Haarasin kaasa telefoni 
ning astusin autost välja, et vaadata, 
kuhu mu toidukraam siis pannakse. 
Mõni minut hiljem avanes kaubauks 
ning kaupluse juhataja Taidi Leever 

lükkas käru koos nelja pappkastiga, 
mis oligi minu tellimus. Hõikasin, et 
ma teen nüüd ajaloolisest hetkest pilti 
ka. Taidi ei vaielnud, vaid uuris vastu, 
kas tahan asju riiulisse või sobib, kui 
ta paneb need estakaadile. Muidugi 
sobib!

Kaup autosse laetud, võtsin suuna 
kodu poole. Küll on tore teenus, 
mõtlesin endamisi. Tean, et nii mõnigi 
inimene on kritiseerinud teenustasu 
suurust – 3.50 € –, mis lisandub telli-
musele, kuid mina leian, et kui see on 
hind, mida pean maksma selle eest, et 
hoida enda ja ka teiste isikute tervist, 
on see köömes, võrreldes sellega, mil-
lised kulutused ootavad mind ees, kui 
peaksin haigestuma.

Kuidas ma kontaktivaba kaupade müüki katsetasin
Kristina Kukk 
Avalike suhete spetsialist / Lääneranna Teataja toimetaja

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

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

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

TOIMETUS

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

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

Leia meid Instagramis @laaneranna
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O n eneseisolatsiooni kaheksas 
päev. Meie pere külmik on 

vaikselt tühjaks saamas ning päe-
vakorda tõuseb toiduvarude täien-
damine. Õhus on küsimus, kuidas 
teha seda nii, et säästa enda ja teiste 
inimeste tervist?

Meie pere on üks neist, keda 
koroonaviiruse levik tabas pisut oo- 
tamatult – veel hommikul tervena 
näinud lapsel tõusis õhtul palavik. 
Järgmisel päeval tuli koolist teade, et 
lapse klass puutus kokku tolleks het-
keks positiivse koroonaviiruse testi 
andnud töötajaga, mistõttu on kõik 
lapsed määratud eneseisolatsiooni. 
Päev hiljem selgub, et eneseisolat-
siooni on määratud kogu meie pere, 
sest lapse koroonaviiruse test osutub 
positiivseks. Võtame uudise üsna 
rahulikult vastu ja lepime tõsiasjaga, 
et kunagi pidi see juhtuma – nüüd 
tuleb vaid loota, et haigus põetakse 
läbi kergemas vormis ning tüsistusi ei 
teki.

Päevad mööduvad rahulikult ning 
täpselt nii, nagu 2020. aasta keva- 
del harjutatud – äratus, hommi-
kusöök, kodukontor (lastel õppetöö), 
lõuna, kodukontor (lastel vaba aeg), 
õhtusöök, pere ühine ajaviide ja vii-
maks öörahu. Ja nii päevast päeva. 
Mida aeg edasi, seda rohkem rõõmus-
tan, et saan teha tööd kodust ning võin 
lubada Covid-positiivsel lapsel minna 
õue värsket õhku nautima, sest lähim 
naaber on kilomeetrite kaugusel.

Siiski on üks asjaolu, mis teeb mõt-
likuks. Eneseisolatsiooni lõpuni on 
veel kuus päeva, sest teise lapse 
haigestumise tõttu pikendati kogu 
pere kodus passimise aega veelgi, ning 
külmkapp tühjeneb silmanähtavalt, 

eeskätt seetõttu, et tavapärase ühe-
kahe toidukorra asemel on neid nüüd 
kolm. Naljatledes arutame mehega, 
kui pikalt me nõndaviisi vastu peame.

Esimesena saavad otsa piimatooted, 
seejärel munad ning viimaks värske 
kraam. Sügavkülm on küll täis põdra-
liha, aga ainuüksi sellest ei piisa. 
Peame abikaasaga parajasti plaani, 
et võtta vastu lahkete tuttavate pak-
kumisi tuua toit meile koju kätte, kui 
märkan, et Lihula Tarbijate Ühistu 
COOP annab sotsiaalmeedias teada, 
et nad alustavad uue kontaktivaba 
kaupade müügi katsetamist Lihula ja 
Virtsu kaupluses.

Ideaalne! Hommikul esimese asjana 
panen kokku nimekirja toiduaine-
test, millest tunneme puudust: piim, 
juust, puu- ja juurviljad, kuivained 
ja leib. Nimekirja tehes meenutan 
kodupoe toiduriiulite asetust ning 

katsun koostada selle nii, et müüja, 
kes minu ostukorvi komplekteerib, ei 
pea mööda poodi edasi-tagasi jooksma, 
vaid käib loogilist rada pidi. Nimekiri 

valmis, saadan selle etteantud e-pos-
tile ja jään vastust ootama.

Napi 20 minuti möödudes tuleb teade, 
et minu tellimus on töös. Margit Sibul, 
Lihula Tarbijate ühistu kaubandusjuht 
mainib, et olen esimene klient, kelle 
peal kogu süsteemi katsetatakse ning 
pangu ma vaim valmis, et peagi võib 
tulla täpsustavaid küsimusi. Ootasin 
pingsalt, kuid tulutult, sest 40 minu-
tit hiljem potsatas e-postile arve ning 
teade, et kaup on komplekteeritud. 
Arve tasutud, maksekorraldus teele 
saadetud, leppisin kokku, et tulen kau-
bale järele kell 11.00.

Jõudsin Lihula kaupluse tagumise 
parkla juurde mõni minut enne kokku-
lepitud aega. Haarasin kaasa telefoni 
ning astusin autost välja, et vaadata, 
kuhu mu toidukraam siis pannakse. 
Mõni minut hiljem avanes kaubauks 
ning kaupluse juhataja Taidi Leever 

lükkas käru koos nelja pappkastiga, 
mis oligi minu tellimus. Hõikasin, et 
ma teen nüüd ajaloolisest hetkest pilti 
ka. Taidi ei vaielnud, vaid uuris vastu, 
kas tahan asju riiulisse või sobib, kui 
ta paneb need estakaadile. Muidugi 
sobib!

Kaup autosse laetud, võtsin suuna 
kodu poole. Küll on tore teenus, 
mõtlesin endamisi. Tean, et nii mõnigi 
inimene on kritiseerinud teenustasu 
suurust – 3.50 € –, mis lisandub telli-
musele, kuid mina leian, et kui see on 
hind, mida pean maksma selle eest, et 
hoida enda ja ka teiste isikute tervist, 
on see köömes, võrreldes sellega, mil-
lised kulutused ootavad mind ees, kui 
peaksin haigestuma.

Kuidas ma kontaktivaba kaupade müüki katsetasin
Kristina Kukk 
Avalike suhete spetsialist / Lääneranna Teataja toimetaja

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

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

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

TOIMETUS

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

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

Leia meid Instagramis @laaneranna
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A         rmas lugeja! Täna hoiad enda käes Lääne- 
ranna Teataja 36. numbrit, mis on Sinu jaoks 

number nagu iga teine – rohkete piltide ja tekstidega ning 
usutavasti ka informatiivne. Minu jaoks on see aga vii-
mane Lääneranna Teataja, mille kokku panin.

Valetan, kui ütlen, et otsus töölt lahkuda sündis lihtsalt. 
Tunnen, et olen nende aastate jooksul õppinud, arenenud 
ning andnud endast kõik, mis anda sain ja oskasin. Niisuguste 
mõtete valguses see otsus ka sündis. 

Oma viimases juhtkirjas sooviksin ma hoopiski keskenduda 
millelegi positiivsele, nimelt tänusõnadele. Ma soovin sii-
ralt tänada eeskätt Lihula valla viimast vallavanemat, Varje 
Ojalat ning toonast valla info- ja arenguspetsialisti Kristi 
Märki selle eest, et nad nägid minus potentsiaali ja andsid 
võimaluse panna end sellel ägedal alal proovile. Need kaks 
naist õpetasid mulle, et lahendamatuid olukordi pole olemas – 
kõik on võimalik, tuleb vaid teha esimene samm!

Meenutan tänutundes varalahkunud Mikk Pikkmetsa, kes 
oli suurepärane juht, visionäär ja ülemus – oli suur au selle 
mehega koos töötada. Mikk õpetas mulle, et parim kommu-
nikatsioon on aus kommunikatsioon – kui juhtus midagi viltu 
minema, tuli viga tunnistada, teha järeldused ja minna edasi. 

Ma tänan oma vahvaid kolleege nii vallavalitsuses, allasu-
tustes kui ajalehe toimetuses. Ain Saare, Anu Rooseniit, teid 
kohe eriliselt – olete mind kõik need aastad toetanud, hoidnud 
ning kui vaja, ka lohutanud. Ma tean, et olen paras frukt ja 
siiani imestan, kuidas te küll mind välja kannatasite, kuid ma 
loodan siiralt, et te ei pea pikka viha ning tulevikus, kui kuskil 
kokku jookseme, räägime ikka mõned sõnad juttu. 

Minu eriline tänu kuulub siinkohal Lääneranna noortele 
ja noorsootöötajatele – teie äge energia, teie mõttelend, teie 
positiivsus ja lahkus – te inspireeri(si)te mind! 

Ma tänan armsaid kaasteelisi, kes te olete kõik need aastad 
saatnud mulle oma kaastöid, avaldanud oma arvamust, mõel-
nud kaasa ja toetanud!

Ma tänan ka Sind, armas lugeja, et sa oled kõik need aastat 
olnud minuga. Seda töökohta poleks vaja olnud, kui puuduksid 
sinusugused inimesed, kellele läheb korda see, mis koduval-
las toimub. Ma tänan Sind siiralt nii positiivse tagasiside kui 
konstruktiivse kriitika eest – viimane on see, mis viib siin elus 
edasi!

Kõige rohkem soovin ma aga tänada oma imelist abikaasat, 
perekonda ja sõpru, kes on mind toetanud ning toeta-
vad ka edasi! Ilma teieta oleks elu ikka tõsiselt 
kurb!

Nagu öeldakse, iga lõpp on millegi 
algus. Minu lõpp Lääneranna valla 
avalike suhete spetsialistina on 
Lääneranna Teataja uue ajajärgu 
algus. Milline see olema saab, seda 
näitab aeg. Omalt poolt luban, et kui 
mantlipärija seda soovib, olen talle 
igati toeks, täpselt nii, nagu umbes 5 
aastat tagasi oldi toeks mulle.

Kristina Kukk 
Lihula Teataja toimetaja 04.2016–12.2017, 

Lääneranna Teataja toimetaja 01.2018–02.2021 

Iga lõpp on millegi uue algus

R aahel Apsalon on sündinud 29. märtsil 1986 aastal 
Tallinnas. Oma lapsepõlve meeldejäävamad aastad 

veetis ta aga Lihulas, kus alustas ka kooliteed ning õpin-
guid muusikakoolis. Raahel meenutab heldimusega Lihu-
la-aega sõnadega päike ja heinamaa.

Kirikuõpetajast isa tööga seoses kolis Raahel kogu perega 
üle Eesti üsna palju, omandades ühtlasi haridust mitmes 
huvi-, üldharidus- ja kõrgkoolis.

Sooviga oma kätega midagi ise teha ja luua, on Raahel 
omandanud kahekordse kiitusega Tallinna Ehituskoolis 
ehitusviimistluse eriala, kuhu ta läks õppima kohe pärast 
Tartu Ülikooli haridusteaduskonna loodusteadusliku eriala 
õpinguid.

Raaheli pikim töösuhe kommunikatsiooni ja juhtimise 
vallas (8 aastat) pärineb rekreatiivses valdkonnas Tal-
linnast, mille käigus ehitati meeskondlikult üles Eesti 
suurim seiklusparkide kett ja Eesti suurima õpilaste arvuga 
mäespordi koolituskeskus. Raaheli lahkudes uute väljakut-
sete vastuvõtmisel andis juhatuse liige Kadri-Mai tagasisi-
det: „Naine nagu orkester! Tõesti, Raaheli mitmetahulisus 
on ta üks suurimaid tugevusi. Harva on ühes inimeses 
ühendatud loomingulisus ja kunstimeel nii põhjaliku stra-
teegilise planeerimise oskusega.”

Viimati omandas Raahel turunduseriala Eesti Ettevõt-
luskõrgkoolis Mainor, kus tema kaalutud keskmine hinne 
oli suurepärased 4,81. Kuni tänaseni on Raahel korral-

danud oma ettevõtte  tegevjuhina külalisturundusjuhi 
teenust sotsiaalmeedia väliskommunikatsiooni abil Eesti 
suurimatele oma ala tegijatele (sh Eesti suurim spaa- ja sau-
nakeskus, Eesti suurim mäespordi koolituskeskus, üks uue-
maid kaubanduskeskusi pealinnas jt)

Raaheli missioon on panustada maaelu säilimisse ning oma 
teadmiste ja oskustega seista Lääneranna valla hea maine 
eest, mis on ta tagasi Lihulasse toonud.

Vabatahtlikuna on ta kaasa aidanud mitme 
ürituse planeerimisele ja korraldamisele 
Kinksi külas (jaanipäev, karusepäev ja 
kontserdid). Isikliku projektina on ta 
koos kaaslasega alustanud 120-aas-
tase taluhoone renoveerimist 
Lihula äärelinnas.

„Me kõik oleme oma kodukoha 
esindajad ning oma tegude ja 
otsustega saame oluliselt mõju-
tada, milline meie vald ka teistele 
silma paistab. Julgustan mulle kirju-
tama ning oma algatustest ja tegevus- 
test märku andma, et suurepärased teod 
jõuaksid ka laiema publikuni ning innustaksid teisigi meie 
ümber. Märkame ja tunnustame üksteist,” ütleb Raahel 
ning lisab, et kuigi ta pole veel kursis kõigi valla haldusük-
suste ja siin tegutsevate kodanikeühendustega, püüab ta 
seda võimalikult kiiresti teha.

Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse 
avalike suhete spetsialist Raahel Apsalon
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REAKUULUTUSED

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

Lame- ja viilkatuste ehitus- ja remonditööd, plekitööd. Kivi- ja moodulkorstnate ehitus. 
Lisainfo 554 8699 või edissonehitus@gmail.com.

Ostan Lihulasse 2- või 3-toalise keskküttega korteri. Võib olla ka san. remonti vajav.  
Erki Eelmäe 5858 3306 või 5373 5279.

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

8. märts alates 10.00 

KÕMSI 
RAHVAMAJAS 

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

Penijoe tee 3, Lihula | E-R 10-17. L 10-14  

 info@pohjalatehno.ee | www.pohjalatehno.ee | Tel. 472 0875

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

Sõidukite ostueelne ülevaatus

Auto remont ja -hooldus 

konditsioneeride täitmine ja hooldus

Sillastend

diagnostika

elektri- ja rehvitööd

Pesula

Tallinna mnt 54, Lihula

+372 513 5678 / info@rasi.ee /  www.rasi.ee

tel 5564 5433
Argo Kaas

Email: info@asrex.ee 
Telefon: 5622 6716

- Ehitus,  
renoveerimine ja 

rekonstrueerimine

- Terasside rajamine 
ja ehitamine

- Müüri- ja 
betoonitööd

- Fassaadide 
soojustamine

- Katuse ehitus ja 
renoveerimine

- Siseviimistlus- ja 
maalritööd

- Plaatimistööd

TELLI ENDALE KOJU KOPPLAADUR!

Miniekskavaatori rent (2.6 t)  
 Kaevekopad 300mm, 600mm

 Planeerkopp 1200 mm

 Kütusekulu ca 2-3 l/h

 Asukoht: Lihula

 Päeva rendihind 90 € + KM

 Juhiga töötund 28 € + KM (min. 4h)

 Transpordi võimalus, hind kokkuleppel!

Hea abimees kraavi või augu kaevamisel,  
pinnase planeerimisel ja juurimisel!
+372 5565 9247 | nehitus@gmail.com

Korvtõstuki rent 
Pärnu- ja Läänemaal 

Tõstuk Dino 210 XT
 Töötamise kõrgus - kuni 21 meetrit

 Töötab nii elektri- kui bensiinimootoril

5742 1487 / laevainvest@gmail.com 
Facebook: Korvtõstuki rent

 

KUI SOOVID MÜÜA KUI SOOVID MÜÜA 
OMA MAAD, SIIS MÜÜ SEE OMA MAAD, SIIS MÜÜ SEE 

KOHALIKULE MAAHARIJALE.KOHALIKULE MAAHARIJALE.

PAKUME PARIMAT HINDA,  PAKUME PARIMAT HINDA,  
KUNA HARIME OMA MAID ISEKUNA HARIME OMA MAID ISE

Huvi korral helista Huvi korral helista 
tel 5666 2082 , 511 2428  tel 5666 2082 , 511 2428  

või võta meiega ühendust või võta meiega ühendust 
lopeagro@lopeagro.eelopeagro@lopeagro.ee

 U Lahtine toores ja  
kuiv küttepuu

 U Küttepuu 30 cm 
40 l võrkkotis

 U Tootmisjäägid  
5...25 cm võrkkotis 40 l

 U Hakatuspinnud  
60 l võrkkotis

 U Halumasina teenus

KÜTTEPUUDE MÜÜK


