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L ääneranna Vallavolikogu 
11. märtsil toimunud  istungil 

omistati Lääneranna valla aukoda- 
niku nimetus postuumselt Mikk 
Pikkmetsale. 

Mikk Pikkmets (27. detsember 1983 – 
29. september 2020) oli Lääneranna 
esimene vallavanem, kes jäi paljudele 
inimestele meelde kui väga töökas, 
tark, sõbralik ja hea huumorisoonega 

inimene. Tal oli väga hea oskus kuu-
lata inimesi. Ei olnud probleemi, mida 
ta ei oleks osanud lahendada.

„Me kohtleme kõiki võrdselt,” 
on lause, mis iseloomustab 

seda, milline mees ta oli.

Napi kahe ja poole ametis oldud aasta 
jooksul viis Mikk lõpuni eelnevalt 
ellu kutsutud projektid: Lihula, Tuudi, 
Kirbla, Koonga, Lõpe ja Oidremaa 
tänavavalgustuste rekonstrueeri- 
mise, Piirimäe ettevõtlus- ja tööstusala 
rajamise, Lihula ja Koonga bussijaama 
ehitamise, Lihula erihoolekandeük-
suse valmimise ja palju teisi väikse-
maid projekte.

Mikk oli tegudeinimene ning 
pani aluse ka mitmele uuele 
projektile.
Tema ametiajal loodi Lääneranna 

Spordikool, noortevolikogu, ehitati 
välja perearsti vastuvõtupunktid 
Varblas ja Koongas. Ta leidis rahas-
tust valla kultuuriasutuste osaliseks 
renoveerimiseks ning omaosaluse 
maksmiseks. Mikk Pikkmets uskus, 
et piirkonna arenguks on oluline, et 
meil oleksid head teed ja ühendused, 
mistõttu investeeris ta palju raha ka 
teede mustkatte alla viimisesse. Tema 
kõige suurem töövõit oli rahastuse 
saamine Lihula Gümnaasiumi uue 
spordihoone rajamiseks. Ükski teine 
poliitik pole seda nii lühikese aja jook-
sul suutnud teha, aga Mikk suutis!

Mikk oli hea juht ning oskas kolleege 
motiveerida. Ta lõi ühtse meeskonna, 
tänu kellele said väga paljud tege-
vused, mis enne ühinemist olid igas 
omavalitsuses korraldatud oma-
moodi, ühtlustatud: tasuta koolitoit 
(sh lasteaedades), tasuta transport 
kooli ja huviringidesse. Ühtse juhti-
mise alla viidi noortemajad ja -toad 
ning muuseumid. Likvideeriti eba- 

Mikk Pikkmets – Lääneranna valla aukodanik           

Lääneranna vallas on tasuta 
kontaktivaba raamatulaenu- 
tus postiautomaatidesse
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L ihula kultuurimajas toimus 
19. märtsil Lääneranna 

Vallavolikogu 41. istung, kus lisaks 
u m b u s a l d u s a v a l d u s e l e 
endisele vallavanem Arno Peksarile, 
valiti häälte enamusega uueks valla-
vanemaks senine vallavolikogu liige 

Andres Hirvela.

Küsimusele, kuidas 
näeb vastvalitud  

v a l l a v a n e m 
ette valla eda-
sist juhtimist ja 
e n d i s e l e 
va l l ava n e m a l e 

umbusaldusaval-
duses välja toodud 

probleemide lahen-
damist, ütleb Andres 

Hirvela, et esmaseks ülesandeks lähi-
ajal on usalduslike suhete taastamine 
volikogu ja vallavalitsuse vahel. 
„Ilma selleta on mõlema organi töö 
raskendatud ja arusaamatused kerged 
tulema.”

Hirvela toob välja, et seni on üheks 
volikogu rahulolematuse kohaks 
olnud mõningate projektide väga 
pikk venimine. „Loomulikult võib siin 
olla ka objektiivseid põhjusi, kuid ka 
nendest tuleks asjaosalistega aegsasti 
rääkida, et leida kiiremaid lahendusi ja 
mitte jätta teenuste soovijaid ootama,” 
ütleb Hirvela.

Peksarile esitatud umbusaldusaval-
duses toodi lisaks usalduslike suhete 
puudumisele välja valla kriitilist 
finantsseisu. 

Kõige keerulisemaks kohaks on valla  
eelarve rahalised võimalused.

Hirvela leiab, et tulevikku vaadates on 
rahaliste võimaluste võtmeteguriks 
just tasakaalustatus. „Avanemas on uus 
ELi rahastusperiood, aga meie laenu- 
koormus on juba praegu 53%.”

Mida edasi teha, on mõtlemiskoht ja 
oht, et võime jääda pealtvaatajateks, 
kui teised vallad arenevad, aga meil 
pole võimet projektides omaosaluse 
katmiseks.

Uue vallavanemaga teeme pike-
malt tutvust juba järgmises numbris, 
kuniks ta on jõudnud end ametis sisse 
seada.

Lääneranna vallavanemaks valiti Andres Hirvela

Foto: erakogu
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Lugeja küsib, ametnik vastab

L ääneranna Teataja rubriiki „Lugeja küsib, ametnik 
vastab” on saabunud küsimus:

Millest alustada, kui soovin elamut või
kõrvalhoonet laiendada?

Ehitusseadustiku järgi on hooned liigitatud kolme kate- 
gooriasse:
1. ehitisealuse pinnaga kuni 20 m² ja kuni 5 m kõrge
2. 20–60 m² ja kuni 5 m kõrged
3. üle 60 m² või 0–60 m² ja üle 5 m kõrged.

Hoonete laiendamist reguleerib ehitusseadustiku lisa 1, kus 
on välja toodud elamute ja mitteelamute ümberehitamine, 
laiendamine kuni 33% või üle 33%. Hoone laiendamisel 
tuleb arvestada hoone mahtu, mitte ehitisealust pinda. 

Elamu või abihoone olemasolevat mahtu (m³) saab kontrol-
lida Ehitisregistrist.

Kui on soov laiendada hoonet, mille ehitisealune pind 
on kuni 20 m² ja mis on kuni 5 m kõrge, siis saab hoonet 
laiendada ilma omavalitsuse nõusolekuta. Kuigi tegemist 
on vaba ehitustegevusega, ei tähenda see, et hoone laien-
damine ei peaks olema kooskõlas erinevate õigusaktide, 
tuleohutusnõuete, detail- või üldplaneeringuga.

20–60 m2 ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 m 
kõrged hooned
Kui on soov laiendada hoonet, mille ehitisealune pind on 
20–60 m² ja mis on kuni 5 m kõrge ning soovitakse hoone 
ümberehitamist või laiendamist kuni 33% hoone mahust, 
tuleb enne ehitustegevusega alustamist esitada kohalikule 

Merilin Merirand 
Ehitusspetsialist

efektiivne bussipark, ühineti Pärnumaa Ühistranspordi 
Keskusega, mistõttu muutus maakonnasisene bussiliiklus 
paremaks ja optimeeritumaks.

2017. aastal ilmunud Lääneranna Teatajas küsiti temalt 
„Mida te soovite järgneva nelja aasta jooksul Lääneranna 
vallas muuta või ellu viia?” Miku vastus oli: „Neli aastat 
tundub esmapilgul päris pikk aeg, kuid, arvestades uue valla 
väljakutseid, jääb sellest kindlasti väheks. Esmane ülesanne 
on uus kooslus kiiresti ja ühtlaselt tööle saada, et nelja aasta 
jooksul tekiks neljast erinevast piirkonnast üks suur tervik. 
Selle eelduseks on head ühendused ja teed ning 
kõigile võrdselt tagatud kvaliteetsed teenused. 
Lisaks on veel terve rida juba pooleli ole-
vaid asju, mis vajavad edukalt lõpule 
viimist: tänavavalgustuste renoveeri- 
mine, katlamajade renoveerimine, 
soojustrasside vahetamine, tööstus- 
alade arendamine ja veel mitmed 
teised objektid.”

Pole kahtlustki, et oma ametiaja 
jooksul jõudis Mikk Pikk-mets teha 
väga palju. Eelnevat nimekirja võiks 
jätkata lõputult.

Mõned iseloomustused kol-
legidelt
„Hea poliitikavaistuga Pikkmets töötas eel-
nevalt kuus aastat Brüsselis, mis andis teise 
mõõtme ka tema tööle Lääneranna vallavanemana. Maa- 
ilmas toimuvast laiem ülevaade aitas kaasa, et pare-
mini mõista vast loodud Lääneranna valla ees seisvaid 
majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme. Vallakoda- 
nike heaolu kindlustamine oli üks põhilisi tema tegevuse ees-
märke ja ta leidis aega ka vanemaid inimesi külastada, nende 
mured ära kuulata ja lahendusi leida. 

Miku tegemistes oli üksjagu uljust ja julgust, mis tekitas 
tunde, et miski pole võimatu. 

Tema tegutsemistahe andis lootust, et haldusreformiga kaas-
nenud probleemid leiavad kindlad ja konkreetsed lahendused. 
See oli kõigile vajalik turvatunne, mille tema hoogne tegut-
semine tekitas. Ta oli suure südamega, hea inimestetundja, 
kes andis palju särinat juurde elule ja inimestele, kes temaga 
kokku puutusid.”

Marika Valk, Lääneranna Muuseumide direktor

„Mikk oli selline inimene, vallavanem, kes oli igal pool ja kõik-
jal. Igal hommikul õnnitles ta oma sotsiaalmeedia sõbralistis 
olevaid päevakangelasi, olgu selleks õpilane, kolleeg, küla- 
elanik või lihtsalt hea tuttav. Ta jagas meile oma aega. Tal oli 
imeline oskus kuulata, tõeliselt kuulata. 

Ta oli ülemus, kes lubas unistada, unistada suurelt ning 
aitas neid unistusi ellu viia!

Ta andis oma suure panuse ja tõestas, et elu maal on võimalik. 
Ta teadis meie vallas iga talu ja inimest, alati suhtles ja kuulas, 

arutles ja abistas oma kodanikke. Imetlusväärne oli 
tema juures see, et ta pani reaalselt ise käed külge 

ja panustas aktiivselt koduvalla arengusse. 
Mikk andis suurt eeskuju ja toetust noortele, 

noorte malevatele ning oli nende mentor.”

Kristel Rohumägi, Lõpe klubi juhataja

„Lääneranna noortele oli Mikk 
suur eeskuju – ta pidas oluliseks 
panustada lisaks teistele valdkon-
dadele ka noortevaldkonda. Mikk 

leidis alati ühise keele kõikide noortega, 
ka välismaalt tulnutega. Ta pidas end 

samuti nooreks. Mikk oli suur jalgpalli- 
sõber ning oma esimesed projektid kirjutas 

ta just spordi- ja noortevaldkonnas. Ta toetas 
noortealgatusi ja -ettevõtmisi, julgustas ning 

motiveeris noori ja noorsootöötajaid."

Mikul oli aega kõikide jaoks, aega kuulata ja leida lahen-
dusi.

Anneli Pikkmets, Lääneranna Noortekeskuse juhataja

11. märtsil toimunud Lääneranna Vallavolikogu istungil 
anti lisaks aukodaniku nimetusele välja Lääneranna 
valla teenetemärgid Peeter Hermikule, Jüri Mõnistele, 
Merike Pikkmetsale, Heli Raavelile, Reimo Reimerile, 
Ain Saarele ja Heino Sabiinile.

Järgmises numbris kirjutame lähemalt teenetemärgi saanu- 
test ja anname ülavaate esile toodud teenetest, mida peeti 
tunnustuse vääriliseks.
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M ärtsikuu alguses lõpetas Koonga perearst kolimise 
senistest ruumidest ning avas oma praksise valla-

valitsuse Koonga teeninduskeskuse I korruse ruumides. 
Mõned nädalad varem kolis sinna ka Koonga apteek.

Valdade liitumise tulemusel kasutuseta jäänud ruumid pro-
jekteeriti ja ehitati tervishoiuteenuse osutamiseks ettenäh-
tud vajadusi arvestavalt. Lisaks ruumide kohandamisele ja 
remondile soetas vald vajamineva sisseseade.

Perearst ja apteeker olid suure, 30 aastat tagasi lasteaiaks Perearst ja apteeker olid suure, 30 aastat tagasi lasteaiaks 
ehitatud maja viimased asukad. Varasemalt oli hoonest ehitatud maja viimased asukad. Varasemalt oli hoonest 
koolimajja kolinud lasteaed ning möödunud aastal lahkus koolimajja kolinud lasteaed ning möödunud aastal lahkus 
sinna ka raamatukogu. Suur maja oli muutunud ebafunkt-sinna ka raamatukogu. Suur maja oli muutunud ebafunkt-
sionaalseks ja energiakulukaks. Volikogu otsusega on see sionaalseks ja energiakulukaks. Volikogu otsusega on see 
antud sihtasutus Lääneranna Hoolekanne omandusse antud sihtasutus Lääneranna Hoolekanne omandusse 
ning ootab oma saatust.  Ühe võimaliku lahendusena ning ootab oma saatust.  Ühe võimaliku lahendusena 
nähakse vana ja mitteotstarbeka maja asemel üldhoolde-nähakse vana ja mitteotstarbeka maja asemel üldhoolde-
kodu, mille ehituseks on sihtasutusele eraldatud toetus. kodu, mille ehituseks on sihtasutusele eraldatud toetus. 
  

Tervishoiuteenuste parendamine
Tegemist on ühega sammudest kohaliku omavalitsuse Tegemist on ühega sammudest kohaliku omavalitsuse 
kulude vähendamisel, teenuste koondamisel ning nende kulude vähendamisel, teenuste koondamisel ning nende 
kvaliteedi kasvul. Tervishoiuteenuse osutamise paren-kvaliteedi kasvul. Tervishoiuteenuse osutamise paren-
damiseks on varasemalt paremini ligipääsetavasse asu-damiseks on varasemalt paremini ligipääsetavasse asu-
kohta kolitud Varbla tervisepunkt, kus vald korraldas kohta kolitud Varbla tervisepunkt, kus vald korraldas 
samuti ruumide remondi ja sisustamise. Sama plaaniga samuti ruumide remondi ja sisustamise. Sama plaaniga 
jätkatakse ka ülejäänud perearstipunktides. Lihula tervise- jätkatakse ka ülejäänud perearstipunktides. Lihula tervise- 
keskusesse kolivad arstid plaanivad tegevusload kätte keskusesse kolivad arstid plaanivad tegevusload kätte 
saada märtsikuu jooksul ja selle kohta anname täpsemat saada märtsikuu jooksul ja selle kohta anname täpsemat 
informatsiooni edaspidi.informatsiooni edaspidi.

Abivallavanem Ene Täht leiab, et vallavalitsuse üks suundi Abivallavanem Ene Täht leiab, et vallavalitsuse üks suundi 
on tuua valla territooriumil kõik vajalikud teenused kokku on tuua valla territooriumil kõik vajalikud teenused kokku 
külakeskustesse, mis annaks suurema funktsionaalsuse külakeskustesse, mis annaks suurema funktsionaalsuse 
hallatavatele hoonetele ja seal tegutsevatele teenuse- hallatavatele hoonetele ja seal tegutsevatele teenuse- 
pakkujatele ja külastajatele.pakkujatele ja külastajatele.

Patsiendina leian, et perearst ja apteek said nüüd palju Patsiendina leian, et perearst ja apteek said nüüd palju 
paremad ja kenamad ruumid.paremad ja kenamad ruumid.

Mihkel Kalmaru (maa- ja arendusspetsialist)Mihkel Kalmaru (maa- ja arendusspetsialist)

Perearst Helle Vambola OÜ
Valla/2, Koonga küla, 88401 Pärnu maakond

Vastuvõtule registreerumine telefonil 446 2530
E-post: koongaperearst@hot.ee
Teenindavad perearst Helle Vambola ja
pereõde Eve Käär

Perearsti vastuvõtuajad:Perearsti vastuvõtuajad:
E 08.00E 08.00––13.00; T 14.00–18.00;13.00; T 14.00–18.00;
N 11.00N 11.00––19.00; R 14.0019.00; R 14.00––16.0016.00

Pereõe vastuvõtuajad: Pereõe vastuvõtuajad: 
T 9.00–14.00; K 09.00–17.00;T 9.00–14.00; K 09.00–17.00;
R 9.00–16.00R 9.00–16.00

Koonga perearst ja apteek asuvad märtsikuust
Koonga teeninduskeskuses

omavalitsusele Ehitisregistri www.ehr.ee kaudu (vajalik 
ID-kaardiga sisselogimine) ehitusteatis. Hoone laiendami-
sel üle 33% hoone mahust tuleb esitada enne ehitustege-
vuse alustamist Ehitisregistri kaudu ehitusteatis ja ehitus-
projekt. Ehitusteatise puhul riigilõiv puudub.

Hooned ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 või 
0–60 m2 ja üle 5 m kõrged
Kui on soov laiendada hoonet, mille ehitisealune pind on 
üle 60 m² või 0–60 m² ja mis on üle 5 m kõrge, ning soovi-
takse hoone ümberehitamist või laiendamist kuni 33% 
hoone mahust, tuleb enne ehitustegevuse alustamist esi-
tada Ehitisregistri www.ehr.ee kaudu ehitusteatis ja ehi-
tusprojekt. Kui hoone laiendamise maht on üle 33%, siis 
tuleb enne ehitustegevuse alustamist taotleda projektee- 
rimistingimused (detailplaneeringu kohustusel on vaja-
lik detailplaneeringu koostamine, täpsema info saamiseks 
pöördu kõigepealt planeeringute spetsialisti poole).  Projek-
teerimistingimuste taotluse saab teha samuti Ehitisregistri 
keskkonnas. Kui on omavalitsuse poolt väljastatud projek-
teerimistingimused, siis tuleb teha ehitusloa taotlus Ehitis-
registri keskkonnas, mille juurde lisada ehitusprojekt koos 
makstud riigilõivu kviitungiga. 

Mitteelamud 
Kõigi mitteelamute (pood, kohvik, tööstushoone), mille 
ehitisealune pind on üle 60 m² ümberehitamiseks ja 
laiendamiseks on vajalik ehitusluba. Enne ehitustegevuse 
alustamist tuleb taotleda projekteerimistingimused (detail-
planeeringu kohustusel on vajalik detailplaneeringu ole-
masolu). Projekteerimistingimuste taotlus tuleb teha Ehitis-
registri keskkonnas. Kui on omavalitsuse poolt väljastatud 
projekteerimistingimused või kehtiv detailplaneering, siis 
saab alustada ehitusloa taotlemist. 

Kui ka Teil on tekkinud küsimusi, millele soovite saada 
vastuseid, saatke need julgelt Lääneranna Teataja toime-
tusse e-posti aadressile ajaleht@laaneranna.ee või helis- 
tage 472 4630. 

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

F
o

to
l K

o
o

n
ga p

erearsti lab
o

r / F
o

to
graaf: A

u
n

i K
io

p



4 L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  3  ( 3 7 )  2 0 2 1

P äästeamet tunnustab tänavu aumärgiga 123 ini-
mest, kelle hulgas on Lääne päästekeskuse Lihula 

päästekomando päästja Vahur Jerve ja Vatla vabatahtliku 
päästekomando vabatahtlik päästja Valdur Rohi. Pääste-
teenistuse medal antakse keerukatel päästetöödel üles 
näidatud vapruse eest, samuti teenete eest päästealal.

Siseminister Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor Siseminister Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor 
Kuno Tammearu annavad üle päästeteenistuse aumärgid. Kuno Tammearu annavad üle päästeteenistuse aumärgid. 
Tavapäraselt on need üle antud vabariigi aastapäeva ajal. Tavapäraselt on need üle antud vabariigi aastapäeva ajal. 
Kuna epidemioloogiline olukord seab kontaktsündmustele Kuna epidemioloogiline olukord seab kontaktsündmustele 
piirangud, teeb Päästeamet aumärkide kavalerid teatavaks piirangud, teeb Päästeamet aumärkide kavalerid teatavaks 
praegu, kuid tunnustused antakse üle suve hakul, kui olu-praegu, kuid tunnustused antakse üle suve hakul, kui olu-
kord seda võimaldab.kord seda võimaldab.

„Mul on suur rõõm, et viimase aasta kiuste saame veel „Mul on suur rõõm, et viimase aasta kiuste saame veel 
suurema uhkusega tunnustada päästeteenistuse aumärgiga suurema uhkusega tunnustada päästeteenistuse aumärgiga 
neid, kelle igapäevane pühendumus on eeskujuks kõigile,” neid, kelle igapäevane pühendumus on eeskujuks kõigile,” 
rääkis siseminister Kristian Jaani. „Tegemist on inimestega, rääkis siseminister Kristian Jaani. „Tegemist on inimestega, 
kes on aastate jooksul üles näidanud täielikku professio- kes on aastate jooksul üles näidanud täielikku professio- 
naalsust ootamatute ja keeruliste väljakutsete lahendami-naalsust ootamatute ja keeruliste väljakutsete lahendami-
sel. Minu siiras tänu teile kõigile!”sel. Minu siiras tänu teile kõigile!”

  
Vahur Jerve 
on üks pikaajalisema staažiga päästjaid Lihula päästeko-on üks pikaajalisema staažiga päästjaid Lihula päästeko-
mandos. Vahurit iseloomustab tugev õiglustunne ja põhja-mandos. Vahurit iseloomustab tugev õiglustunne ja põhja-
likkus oma vaadetes. Need vaated ja tõekspidamised on ka likkus oma vaadetes. Need vaated ja tõekspidamised on ka 
põhjusteks, miks ta on oma töökollektiivi poolt korduvalt põhjusteks, miks ta on oma töökollektiivi poolt korduvalt 
valitud Lihula komando töökeskkonna volinikuks. Töökesk- valitud Lihula komando töökeskkonna volinikuks. Töökesk- 
konna voliniku kohuseid on ta täitnud juba üle kümne konna voliniku kohuseid on ta täitnud juba üle kümne 
aasta, andes omapoolse tubli panuse meie töökeskkonna ja aasta, andes omapoolse tubli panuse meie töökeskkonna ja 
töö ohutumaks muutmiseks. Komandopealiku silmis on ta töö ohutumaks muutmiseks. Komandopealiku silmis on ta 

ülimalt korrektne ja puhtusest lugu pidav päästja, kelle oma ülimalt korrektne ja puhtusest lugu pidav päästja, kelle oma 
varustuse, aga ka päästetehnika hoidmise ja hooldamise varustuse, aga ka päästetehnika hoidmise ja hooldamise 
võib julgelt teistele eeskujuks tuua. Komando ametiühingu võib julgelt teistele eeskujuks tuua. Komando ametiühingu 
liidrina hindan tema oskust tasakaaluka isiksusena liidrina hindan tema oskust tasakaaluka isiksusena 
analüüsida ja jagada selles liinis tema kaudu liikuvat infor-analüüsida ja jagada selles liinis tema kaudu liikuvat infor-
matsiooni, säilitades seejuures eestlasliku talupojamõis-matsiooni, säilitades seejuures eestlasliku talupojamõis-
tuse. Oma panuse on ta andnud ka komando nii-öelda oma tuse. Oma panuse on ta andnud ka komando nii-öelda oma 
näo kujundamisse, olgu see siis komando võistlussärkide näo kujundamisse, olgu see siis komando võistlussärkide 
või meeskonnasiseste ürituste organiseerimisel.või meeskonnasiseste ürituste organiseerimisel.

  
Valdur Rohi
on vabatahtliku päästjana tegev aastast 1998, mil asutati on vabatahtliku päästjana tegev aastast 1998, mil asutati 
Hanila Tuletõrje Selts. Ta on vaatamata kõrgele vanusele Hanila Tuletõrje Selts. Ta on vaatamata kõrgele vanusele 
endiselt noorematele vabatahtlikele päästetöödel suureks endiselt noorematele vabatahtlikele päästetöödel suureks 
eeskujuks. Ta on hea tehnilise taibuga ja huumorisoonega eeskujuks. Ta on hea tehnilise taibuga ja huumorisoonega 
Vatla vabatahtliku päästekomando päästja, kes võtab Vatla vabatahtliku päästekomando päästja, kes võtab 
alati heasüdamlikult päästeametnikud ja teised külalised alati heasüdamlikult päästeametnikud ja teised külalised 
komandos vastu. Mõned aastat tagasi andis ta küll Vatla komandos vastu. Mõned aastat tagasi andis ta küll Vatla 
komando eestvedamise noorematele üle, kuid seltsi tege-komando eestvedamise noorematele üle, kuid seltsi tege-
vustes osaleb siiani väga aktiivselt. Valdur hoiab korras vustes osaleb siiani väga aktiivselt. Valdur hoiab korras 
ning arendab vabatahtliku päästekomando nii vene- kui ning arendab vabatahtliku päästekomando nii vene- kui 
ka kaasaegsemat autotehnikat. Ta on panustanud mitmes ka kaasaegsemat autotehnikat. Ta on panustanud mitmes 
Lääne päästekeskuse ennetusprojektis ning osalenud ula-Lääne päästekeskuse ennetusprojektis ning osalenud ula-
tuslikel ja pikaajalistel päästesündmustel. Tema panus tuslikel ja pikaajalistel päästesündmustel. Tema panus 
kogukonna päästekomando arendamisel ja turvalisuse kogukonna päästekomando arendamisel ja turvalisuse 
tagamisel on hindamatu.tagamisel on hindamatu.

Kaks korda aastas tunnustab Päästeamet päästeteenis-
tuse aumärkidega inimesi, kes on üles näidanud vaprust 
elude päästmisel või panustanud päästeala arengusse.

Päästeteenistuse medali saab 2021. aastal
kaks Lääneranna valla päästjat
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HARIDUS

J uba möödunud kevadest on 
õppekorraldust korduvalt muu-

detud, kuid õppetöö on kõigest hoo-
limata kogu aeg jätkunud. Õpetajad 
pingutavad iga päev, et õppimine 
oleks tulemuslik. 

Lihula Gümnaasiumi õpilased tegid 
gümnaasiumiklasside matemaatika-
olümpiaadi piirkonnavoorudes väga 
tugevad tulemused noppides 10. ja 12. 
klasside arvestuses kindlad esikohad.

Välja on toodud märtsikuu seisuga  
piirkonnavoorude parimate tulemus-
tega õpilaste nimed.

Lääneranna valla õpilaste matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavooru tulemused
Kai Utt 
Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Matemaatika 10. klass

 ◦ I koht – Epp Moorlat

 ◦ II koht – Indrek Kivisalu

 ◦ V koht – Karoliina Bachaus

Matemaatika 11. klass

 ◦ IV koht – Kardo Roosma

Matemaatika 12. klass

 ◦ I koht – Lii Urb

 ◦ III koht – Timo Jairus

ELU
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M atsalu kaitse-eeskirja esimene versioon kinnitati 
juba 1997. aastal. Veidi uuendati seda 2004. aastal, 

kui looduskaitseala muutus rahvuspargiks. Vahepeal on 
mitmed õigusaktid ja ka elu ümber Matsalu lahe paljugi 
muutunud  ning kaitse-eeskiri vajab kiiret uuendamist.

Aastaid  koostatud ja nüüd esitatud eelnõule ootas Kesk-
konnaamet ettepanekuid 8. veebruarini. Nii praegu keh-
tiva kui ka planeeritava kaitse-eeskirja eelnõu ning nende 
juurde kuuluva kaardirakendusega saab tut-
vuda Keskkonnaameti veebilehel www.kes-
kkonnaamet.ee/et/matsalu-rahvuspar-
gi-kaitse-eeskirja-muutmine. Lehel 
saab tutvuda ka väga paljude 
saabunud ettepanekutega. Selles 
artiklis vaatame mõningaid 
suuremate organisatsioonide 
ettepanekuid, mis on seo- 
tud Lääneranna vallaga 
otsesemalt.

Eelmisel aastal võttis 
Euroopa Komisjon vastu 
kaks olulist dokumenti: 
„Elurikkuse strateegia” 
ja „Talust taldrikule stra-
teegia”. Nende dokumen-
tide koostoimel loodetakse 
Euroopas säilitada üha 
kiiremini hääbuv elurikkus 
meie ümber. Liikmesriikidele 
tehti ettepanek laiendada kaitse- 
alade pindala 30%-ni nii maismaal kui 
ka veealal, tagada 1/3 kaitsealadel range 
kaitse ning vähendada pestitsiidide kasuta-
mist ja toota tervislikku ja puhast toitu.

Nimetatud strateegiatest lähtuvad oma ettepanekutes 
MTÜ Eesti Metsa Abiks, MTÜ Pärnumaa Rohelised ja 
MTÜ Läänemaa Rohelised. Soovitakse rahvusparki laien-
dada, suurendada sihtkaitsevööndite pindala ning tagada 
suurematel aladel puutumatu looduse säilimine võrreldes 
eelnõuga. Sarnased on ka Eestimaa Looduse Fondi veidi 
mõõdukamad ettepanekud.

Rahvuspargis jahimaid omavad jahiseltsid soovivad sel-
gemalt reguleeritud küttimist nii, et  liikumispiiranguteta 
aladel saaks küttida vähemalt metssiga, hirve, metskitse ja 
väikekiskjaid, välja arvatud linnud.

Loodusturismi Ühendus leiab, et Matsalu on Eesti üks olu-
lisemaid loodusturismi piirkondi ja piirangute leebemaks 
muutmine tooks kaasa lindude häirimise. Leitakse, et  lahe 
lõunakaldal võiks olla rohkem linnuvaatlustorne ja varjeid. 
Tahetakse uuendusraie keelamist, kuid ollakse nõus vaja-
dusega küttida metssigu, et vältida  arvukuse liigset kasvu, dusega küttida metssigu, et vältida  arvukuse liigset kasvu, 
mis võiks kahjustada rahvuspargi orhideesid ja maas pesit-mis võiks kahjustada rahvuspargi orhideesid ja maas pesit-
sevaid linde. Soovitatakse vähendada harrastuskalapüügi sevaid linde. Soovitatakse vähendada harrastuskalapüügi 
survet. Märgitakse, et kevadeti on Kloostri torni alla või-survet. Märgitakse, et kevadeti on Kloostri torni alla või-

matu parkida, kuna kalamehi on niivõrd palju.matu parkida, kuna kalamehi on niivõrd palju.

Ornitoloogiaühing sooviks jahi keelustamist, kalapüügi 
vähendamist nii, et kala saaks püüda vaid kohalikud 
inimesed. Kohalike ressursside võimaldamine kohalikele 
inimestele on maailmas üsna levinud  põhimõte, kuid 
Eestis ei ole me ühiskonnana selles küsimuses kokkulep-
pele jõudnud. 

MTÜ ProMare teeb ettepaneku määrata Papirahu 
ja Papilaiu ümber 800 m laiuselt kevadine 

liikumispiirang, mis tagaks sinna kogu-
nevate ja karva vahetavate hüljeste 

järelkasvu turvatsooni, ning 
kalapüügi surve vähendamist.

Eesti Mereinstituut ja 
Kalameeste Ühendus 

teevad ettepaneku kee-
lata kalapüük Topi 
lahes. Põhjenduseks 
tuuakse asjaolu, et Teo-
rehe järvele ehitatud 
veetaseme regulaator 
peaks tagama haugidele 

soodsa kudeala ja sellest 
piirkonnast loodetakse 

kogu Väinamere jaoks 
tugevat haugide järelkasvu. 

Oluliseks peetakse Matsalu 
lahel keskel „kalatee” siht-

kaitsevööndi taastamist, kus 
kutseline kalapüük oleks keelatud, 

et tagada siirdekalade jõudmine 
jõgedesse. Lisaks soovitatakse peaaegu 

täielikult sulgeda kalapüük siselahe ja roos-
tike piirkonnas, välja arvatud väike ala nn traditsioonilise 
kalapüügi säilimiseks mõnele kalurile 1. veebruarist kuni 
10. maini. Tehakse ettepanek, et jõgedel ei tohiks harrastus-
püügi intensiivsust suurendada.

Lääneranna valla ettepanekud on samuti seotud kalapüügi 
ja jahindusega. Tehakse ettepanek mitte muuta jõgede siht-
kaitsevööndit piiranguvööndiks, mitte kitsendada sise-
lahes kalapüügi piirkonda nn Sibula sonni vööndiga ning 
soovitakse selgemaid suuniseid jahinduse küsimustes.

Harrastuspüügi surve reguleerimise vajadust märgib ka 
Riigimetsa Majandamise Keskuse esindaja.

Keskkonnaamet on väga tänulik jõulise tagasiside eest. See 
näitab, et Matsalu on väärtus, mille hoidmisele tahetakse 
kaasa aidata.

Kõiki ettepanekuid analüüsitakse põhjalikult, konsul- 
teeritakse ekspertidega, kogutakse täiendavat teavet ning 
arutatakse läbi Keskkonnaministeeriumiga. Pärast eelnõu 
koostamist on selgunud uusi teadmisi ja suundi, mistõttu koostamist on selgunud uusi teadmisi ja suundi, mistõttu 
võib mitmete ettepanekute arvestamine olla vajalik.võib mitmete ettepanekute arvestamine olla vajalik.

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja uuendamiseks
esitatud ettepanekud
Kaja Lotman 
Keskkonnaameti looduskaitse nõunik
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U mbes 1,5 aastat tagasi pani Virtsu Arenguseltsi 
endine kultuurijuht Elen Sarapik oma kodukohas 

Virtsus paberile esimesed ideed uue rõivabrändi loo-
miseks. Elen tunnistab, et hing ihkas midagi põnevat ja 
loovat.

Kontseptsioonist kasvas välja orgaanilisest puuvillast täna-
vamoe bränd Tala. Tala jaoks tähendas see jätkusuutlikku 
tegutsemist – vältides oma tegevuses kahjulikku tööstus- 
tekstiili tootmist. 

Kui esitleda midagi täiesti uut, siis tasub seda teha üdini 
läbimõeldult ja õigesti. Leida viis, kuidas süda oleks õnne-
lik ja meel rahul.

Armastades oma planeeti ja hoolides kliimast, seisneb Tala Armastades oma planeeti ja hoolides kliimast, seisneb Tala 
visioon kliimaneutraalse tootmise ja säästva eluviisi toe- visioon kliimaneutraalse tootmise ja säästva eluviisi toe- 
tamises.tamises.

Mugavaid, naha- ja 
keskkonnasõbralikke 
vabaajariideid saab 
tala.ee veebipoest 
tellida ülemaailm-
selt igaüks.

„Tulev ikuplaanid 
on suured ja 
indu edasi minna 
on kuhjaga. Soovin 
sedasama indu ka 
L ä ä n e r a n n a 
valla teistele ettevõtli- 
kele inimestele,” ütleb Elen kele inimestele,” ütleb Elen 
ning julgustab suurelt unis-ning julgustab suurelt unis-
tama ja tegutsema.tama ja tegutsema.

TALA kutsub üles jätkusuutlikule
tarbimisele

MAJANDUS

V irtsu alevik võttis osa arukate külade üleeuroopa-
lisest konkursist ja osutus 700 taotluse hulgast vali-

tuks. Välja on töötatud strateegia aastateks 2021–2030, 
mille võtmesõnadeks on roheline eluviis, elukestev õpe ja 
säästev majandus.

Aruka küla strateegia peaeesmärk on kestlik elu Virtsus ja 
seda toetavad kuus alameesmärki ning nende täitmiseks 
vajalikud tegevused.

Kogukonna osalemine strateegia väljatööta-
mises
Virtsu Arenguselts on korraldanud mitmeid avalikke kok-
kusaamisi kohaliku elu erinevatel teemadel, et selgitada 
välja Virtsu kogukonna väärtushinnanguid ja mõista ela-
nike vajadusi. Nende põhjal on varemgi loodud arenguka-
vasid ja visioone ning neid ka täiendatud. Uue, aruka küla 
strateegia väljatöötamist alustati samuti kohalike elanike 
teavitamise protsessiga ja pakuti kõigile võimalust osaleda 
Virtsu visiooni, eesmärkide, SWOT-analüüsi ja tegevuste 
väljatöötamisel.

Suur osa kohalikke inimesi on nendel kohtumistel ka oma 
arvamust avaldanud või strateegia koostajatega mõtteid 
jaganud. 

Mis tegevused on aruka küla poole liikumisel 
praegu käsil?
Käesoleval ajal on Virtsu kogukonna jaoks suurim ja mõju-
saim ettevõtmine uue ettevõtluskeskuse käivitamine. See 
peaks võtma vastu oma esimese kliendi ja meie valla ühe 

suurema tööandja K.MET-i juba 2022. aastal. See keskus 
võib olla ka potentsiaalne koht uuele taastuvenergeetika 
rakendus-koolituskeskusele, mis võiks saada teoks Virtsu 
ümbruses tegutsevate tuuleenergiaettevõtete toel. Tule-
vikus võiks Virtsu olla ka rohelise vesiniku tootmise ja 
-hoidla asukohaks ning tarnijaks praamidele. Kõik need 
uued ettevõtlusvõimalused on suunatud uute töökohtade 
loomisele ning noorte ja aktiivsete inimeste hoidmisele ja 
hõivamisele Virtsus.

Aktiivsed ja koostöövalmis inimesed ongi kestliku elu 
aluseks Virtsus.

Millised olulisemad aruka küla tegevused on 
Virtsus plaanis?
Järgmine Virtsu aruka küla strateegia alusel kavandatav ja 
elluviimist vajav suur muutus, mis on ehk Virtsu inimeste 
koostöömeelsusele ka suurimaks väljakutseks, on elani-
kele kuuluva ühistulise ettevõtluse ja ühisrahastuse loo- 
mine, mis tooks Virtsu elanikele pikas perspektiivis lisa-
tulu ja suurendaks kogukonna iseseisvust ja kestlikkust 
ning aitaks ka kõigi ühiste jõupingutuste edu mõista ja 
tunnetada. Ühtlasi looks see aluse ka väärikat vananemist 
toetavale kogukondlikule võrgustikule.

Selle keerulise ülesande planeerimisel ja rakendamisel 
soovitakse kasutada ka Euroopa „Smart Rural 21” projekti 
ekspertide teadmisi ja tuge ning teiste arukate külade koge-
musi.

Virtsu aruka küla strateegia detailsem ülevaade on leitav 
virtsu.ee veebilehelt.

Virtsu aruka küla arengustrateegia 2021–2030
Maris Raudsepp 
Virtsu Arenguselts
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V irtsu Arenguselts esitas Muinsuskaitseametile taot-
luse Virtsu mõisa väravahoone katuse taastamiseks. 

Toetatud 75 projekti hulgas sai taotlus positiivse otsuse, 
olles koondpunktide põhjal tugeval 10. kohal. Mälestistele 
ja muinsuskaitseala ehitistele suunatud fondist määrati 
toetuse suuruseks küsitud 5000 eurot.

Mõisa väravahoone ehitati 18. sajandi 
lõpus. Selliseid uhkeid auväravaid ei 
ehitatud mitte igasse mõisa; selleks 
pidi olema ka jõukust ja tahtmist. 
Veel 50 aastat tagasi oli hoone 
seisund väga halb, kuid siis 
suutis tol ajal kolhoosi esime-
hena töötanud Mart Leiu-
maa uhke ehitise hävin-
gust päästa.

„Tänaseks on katus kah-
juks amortiseerunud 
ja vajab uuendamist,” 
tõdeb Virtsu Arenguseltsi 
eestvedaja Jüri Mõniste.

Eelmisel suvel kutsusin 
Pärnumaa Muinsuskaitse 
töötajad väravahoone katuse 
seisukorda vaatama-hinda-
ma. Jõudsime ühiselt selgusele, 
et katuse vahetus on hoone säili- 
mise tagamiseks hädavajalik.

Mõniste sõnul on projekti kirjutamise juures 
kõige lihtsam taotluse täitmine. Olulisim on aga selge tead-
mine sellest, mida ja kuidas tahetakse teha, ning seejärel on 
vaja võtta nõutav kogus hinnapakkumisi.

Eelarve kujunemine
Kuna hetkel pole veel täpset ülevaade, kui palju on värava-
hoone alumised puitkonstruktsioonid kannatada saanud 
ja millises ulatuses tuleb need välja vahetada, siis arusaa-
davalt kujunevad ehitustööd projekti kulukaimaks osaks.

Kulukust tõstab ka see, et objekti puhul on tegemist väikeste 
eraldiseisvate kivikatuse osadega. Veekindlaks tuleb ehi-
tada kõik ebatasased müüriosad ja erinevad katusekalded.

Töödega alustamine
Mõniste avaldab lootust, et katusetöödega saab 

alustada juba alanud kuul.

„Tulevikule mõeldes liiguvad mõtted 
ka väravahoone edasisele aren-

damisele; kindlasti sooviks 
sinna valgustust ja miks mitte 

– ka muusikalist efekti. 
Aknaavadele tuleks midagi 

välja mõelda, et need ei 
oleks nii mahajäetult 
tühjad ja pimedad. Miks 
mitte kaaluda ka metal-
list väravaid – tegemist 
on ikkagi ju väravahoo-
nega,” võtab Mõniste tule-
vikuplaanid kokku.

Auvärav peaks tulevikus 
kindlasti veelgi uhkem välja 

nägema!

Rahaliselt toetavad Virtsu Arengu-
seltsi projekti Muinsuskaitseamet ja 

lisavahenditega ka MTÜ Hanila Toetus-
grupp.

Muinsuskaitseametilt saab taotleda toetust mälestise või 
muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamiseks – selle hool-
damiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Toetust 
saab küsida tegevusteks kõigil mälestise liikidel ja muin-
suskaitseala ehitistel. Tingimuste kohta leiab rohkem infot 
Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Infot Muinsuskaitseameti jagatavate toetuste kohta saab 
ka kultuurimälestiste riiklikust registrist, kus otsingu 
tegemiseks on võimalik kasutada erinevaid kriteeriume 
(nt võimalik päringut teha ka objektipõhiselt).

Virtsu mõisa väravahoone katuse restaureerimiseks
antakse 5000 eurot toetust
Raahel Apsalon 
Avalike suhete spetsialist
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11. märtsist kehtivad üle Eesti
ranged piirangud

V alitsus kinnitas 11. märsist 
kehtima hakkavate piiran-

gute korralduse.

Piirangud kehtivad vähemalt 
ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 
11. aprillini. Piirangute eesmärk 
on vähendada kontakte inimeste 
vahel, et saada koroonaviiruse 
levik Eestis kontrolli alla ja tagada 
Eesti tervishoiusüsteemi toime-
pidevus.

Rohkem infot veebilehel kriis.eekriis.ee

 » Kanna maski;

 » Järgi 2+2 reeglit;

 » Lasteaialaps jäägu koju;

 » Õppijad on distantsõppel;

 » Avalikud siseruumid on 
külastajate jaoks suletud;

 » Haiglates, hooldekodudes, 
varjupaikades ja turva- 
kodudes on külastused luba-
tud.
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. veebruar – 10. märts 2021 toimus neli 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimin-

gutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste 
määramine, maksmine ja maksmisest keeldumine, huvi-
hariduse ja huvitegevuse toetuste eraldamine, hooldaja 
ja hooldajatoetuse määramine ja maksmine, hooldamine 
hoolekandeasutuses,  eluruumi kohandamise kulude 
hüvitamine, koduteenuse osutamine, tugiisiku teenuse 
osutamine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadres-
side määramine, projekteerimistingimuste määramine, 
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, puurkaevu asu-
koha kooskõlastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise 
kohustusest vabastamine ja jäätmete ühise kogumisma-
huti kasutamine, otsustati järgmist:

 » Anti välja korraldus koroonaviiruse epideemilise 
leviku tõkestamiseks Lääneranna valla haridus- ja kul-
tuuriasutustes perioodil 12.02–19.02.2021: peatatakse 
Lääneranna Vallavalitsuse hallatavates huvikoolides 
tavapärane õppetöö ning viiakse see 100%-liselt üle 

distantsõppe vormile, mitmes koolis tunde andvatele 
õpetajatele võimaldatakse tundide andmine virtuaal-
selt nii, et lapsed on koolis klassis, peatatakse kõikides 
Lääneranna valla hallatavates kultuuriasutustes huvi-
hariduse ja -tegevuse läbiviimine (sh täiskasvanute 
huvitegevus), peatatakse huvitegevused, kus osalevad 
erinevate koolide, klasside ja lasteaedade rühmade 
lapsed, peatatakse nii siseruumides kui ka välitingimus-
tes huvitegevuste ja kultuurisündmuste korraldamine, 
mida viivad läbi väljaspool asutust töötavad juhenda-
jad, minimeeritakse haridusasutuste sisesed erinevate 
klasside ja lasteaiarühmade kokkupuuted,  vältida tuleb 
õpetajate ja õpilaste kogunemisi, koosolekud (õppe- ja 
pedagoogilised nõukogud) viia üle veebipõhisteks, 
suletakse elanike teenindamiseks Lääneranna Raama-
tukogu Metsküla haruraamatukogu, lükatakse edasi 
Lihula Spordihoones 13.02.2021 toimuvad Eesti meist- 
rivõistlused Kreeka-Rooma, naiste- ja vabamaadluses 
juunioride vanuseastmele kuni olukorra stabiliseeru-
miseni, Lihula Noortekeskus ja Koonga noortetuba 

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

11. märtsil 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu 40. 
istung, kus osales 17 vallavolikogu liiget. Päevakorda kinni-
tati 10 punkti. Vastu võeti 3 määrust ja 11 otsust.

 » Vallavolikogu liige Meelis Malk luges ette avalduse 
„Umbusalduse avaldamine vallavanemale” ja andis selle 
paberkandjal üle volikogu esimehele.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2021. aasta eelarve.

 » Otsustati võtta täiendavat laenu investeerimiskulude 
katteks kuni 800 000 eurot.

 » Otsustati eraldada Virtsu alevikus asuva Mäe tn 4a 
kinnisasjast ligikaudu 484 m² suurune maatükk, millel 
asub kuur, ning võõrandada see kuuri kasutajatele hin-
naga 1 €/m² ning omandada Virtsu alevikus asuva Mäe 
tn 4/1 kinnisasjast ligikaudu 37 m² suurune maatükk, 
millel asub tee. Maatükk omandatakse hinnaga 1 €/m²

 » Otsustati lõpetada Haapsi küla Männimäe kinnistu 
detailplaneeringu koostamine ja tunnistada kehtetuks 
Lääneranna Vallavolikogu 18. aprilli 2019 otsus nr 139 
,,Männimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jät-
mine”.

 » Kehtestati Lääneranna valla koolieelse lasteasutuse 
direktori, õpetaja, õpetaja abi ja kultuuritöötaja puh-
kused alljärgnevalt:

1. Koolieelse lasteasutuse direktori ja õpetaja iga-aastase 
puhkuse kestus on 56 kalendripäeva.

2. Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi iga-aastase puhkuse 
kestus on 42 kalendripäeva.

3. Kultuuritöötaja (raamatukogud, kultuurimajad, muu- 
seumid) iga-aastase puhkuse kestus 35 päeva.

 » Vallavanem Arno Peksar andis ülevaate Lihula Ter-
visekeskuse käivitamisest ja Sihtasutuse Lääneranna 
Hoolekanne majandustegevusest.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 18. jaanuari 2018 
määrust nr 9 „Lääneranna valla koolieelsete lasteasu- 
tuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasu-
mise kord” ja täiendati §-ga 61, millega vabastatakse 
vanemad Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste 
kulude vanemate poolt kaetava osa maksmise kohus- 
tusest alates 1. märtsist 2021 kuni 30. aprillini 2021. 
Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 
2021.

 » Otsustati anda Lääneranna valla teenetemärgid Peeter 
Hermikule, Jüri Mõnistele, Merike Pikkmetsale, Heli 
Raavelile, Reimo Reimerile, Ain Saarele ja Heino 
Sabiinile.   

 » Lääneranna valla aukodaniku nimetus omistati pos- 
tuumselt Mikk Pikkmetsale.

Lääneranna Vallavolikogu järgmise Istungi toimumisaeg 
avaldatakse Lääneranna valla veebilehel www.laaneran-
na.ee.

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

Hanila teeninduskeskus 
Keskuse tee 3, Kõmsi küla 
tel: 477 2243 

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
Vallamaja, Varbla küla 
tel: 449 6680

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega, palume nakkusvõimaluste minimeerimiseks Lääneranna Vallavalitsusest 
ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskusest nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võimalusel eelistada telefoni ja 
elektroonilist (e-kirja teel) suhtlemist. Juhul kui küsimuse saab lahendada üksnes kohaletulekuga, siis palume eelnevalt regist- 
reeruda vastava ametnikuga või üldtelefonil (e-kirja teel) kontakteerudes.

OMAVALITSUS



9L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  3  ( 3 7 )  2 0 2 1

KoKo on suletud, toimuvad tegevuste veebipõhised 
juhendamised. Lõpe, Kõmsi ja Varbla noortetoad tööta-
vad ainult koolipõhiselt, lükatakse edasi ühised väl-
jasõidud ja ürituste korraldamine, asutuste töötajatele 
ja asutustes viibivatele täiskasvanud külastajatele 
kehtib maski või visiiri kandmise kohustus. 

 » Anti luba Siili Palliklubile projektilaagri pidamiseks 
ajavahemikul 10.06–17.08.2021 (viies vahetuses) Illuste 
mõisas, Paatsalu külas, Lääneranna vallas.

 » Kinnitati Lääneranna valla hallatavate kultuuri- ja 
noorsootööasutuste tasuliste teenuste hinnad.

 » Valicecar OÜ (registrikood 11102086) esitas  Keskkon-
naametile taotluse Raatsiotsa II kruusakarjääri kor-
rastamistingimuste väljastamiseks. Valicecar OÜ-le 
on antud maavara kaevandamise keskkonnaluba nr 
L.MK/325046 (kehtivusajaga kuni 11.06.2024), mille 
alusel kaevandatakse Raatsiotsa kruusamaardlas Raat-
siotsa III kruusakarjääri mäeeraldisel ehituskruusa. 
Raatsiotsa II kruusakarjäär asub Pärnu maakonnas 
Lääneranna vallas Äila külas loa omanikule kuuluval 
Kruusaaugu kinnistul. Ala korrastamise suunaks on 
veekogude maa. Nõustuti Raatsiotsa kruusakarjääri 
mäeeraldise korrastamistingimuste andmisega vas-
tavalt Keskkonnaameti korralduse eelnõule.

 » Kuni 30.06.2015 kehtinud teeseadusega võis vallavalit- 
suse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel 
määrata eratee avalikuks kasutamiseks. Sõlmitud 
lepingud jäävad kehtima lepingute kehtivuse lõpuni. 
Teeseaduses sätestatud lepingud ei kehti kinnisasjal 
asuva eratee igakordse omaniku suhtes. Koonga Val-
lavolikogu 10.11.2016 määrusega nr 26 on kohalike 
teedena arvele võetud Karinõmme tee, Tõllassepa tee, 
Töökoja tee, Munakumäe tee, Kilgi tee ja Biopuhasti tee. 
Nimetatud teede osas on lepingud lõppenud või peatselt 
lõppemas. Osaliselt asuvad Lääneranna valla kohali-
kud teed Osaühingule Lõpe Agro kuuluvatel kinnistu-
tel. Lääneranna vald soovib jätkata eelnimetatud teede 
avalikku kasutamist. Varbla Vallavolikogu otsusega 
nr 48 on avalikult kasutatava erateena riiklikus tee- 
registris arvele võetud Paatsalu külas asuv Sookalda tee. 
Sookalda nime on muudetud ja tee on tänaseks päevaks 
teeregistris arvel Soo tee nime all, teeregistri number 
on jäänud samaks. Soo tee avalikuks kasutamiseks ei 
ole kehtivaid lepinguid. Tee asub Aruksipõllu kinnis-
tul. Alustati Lääneranna vallale isikliku kasutusõiguse 
omandamisega eelpool nimetatud kohalikel teedel. 
Isikliku kasutusõiguse talumise eest hüvitist ei maksta, 
isikliku kasutusõigusega koormatud maa-ala kasu-
tatakse avaliku teena sellel teeehitustööde, teehoolduse 
ja liikluse korraldamiseks. Lääneranna vald on kohus-
tatud tagama isikliku kasutusõigusega koormatud 
maa-alal asuva tee majandusliku säilimise, kinnisasja 
omanik on kohustatud hoiduma igasugusest tegevusest, 
mis takistab isikliku kasutusõigusega koormatud maa-
ala sihipärast kasutamist, avalikult kasutatavaks era-
teeks määramisega lähevad Lääneranna vallale üle kõik 
teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavates koo-
lieelsetes lasteasutustes, üldharidus- ja huvikoolides 
tegevuskulu arvestuslik maksumus 2021. aastaks ühe 
lapse/õpilase kohta.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud hankeme-
netlusega riigihanke „Eriplaneeringu koostamine 
Lääneranna vallas elektrituulikute parkide püstita-
miseks” eeldatava maksumusega 50 000 €. Hanke kor-
raldamise eest vastutavaks isikuks on Rein Kruusmaa, 
hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks määrati 
Margus Källe. Hankemenetlus korraldatakse e-riigihan-
gete keskkonnas.

 » Keskkonnaamet edastas 18.11.2020 Lääneranna Valla-
valitsusele teate, et on võtnud menetlusse AS TREV-2 
Grupp  poolt esitatud Kaiste II kruusakarjääri mäe-
eraldise keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaamet esitas 
Lääneranna Vallavalitsusele eelnimetatud taotluse tut-
vumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaamet 
palus esitada põhjendatud arvamuse keskkonnaloa 
muutmise taotluse kohta. 07.01.2021 võttis Lääneranna 
Vallavalitsus vastu korralduse nr 10 „Arvamuse and-
mine Kaiste II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse 
kohta”, millega otsustas nõustuda keskkonnaloa and-
misega Kaiste II kruusakarjääris tingimusel, et maavara 
kaevandaja katab Kanamardi kohaliku tee tolmuvaba 
kattega enne kaevise karjäärist väljaviimist. Lääne-
ranna Vallavalitsus on seisukohal, et korraldus on 
õiguspärane ja puudub alus selle kehtetuks tunnista-
miseks.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihtmenetlusega 
riigihanke „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihu-
lasse. Meditsiinilise sisseseade soetamine”. Tähtajaks 
esitas e-riigihangete keskkonnas pakkumuse üks pak-
kuja. Kinnitati pakkumuse vastavaks tunnistamise, 
eduka pakkumuse kinnitamise ja eduka pakkuja kva- 
lifitseerimise tulemused. Edukaks tunnistati Lansen 
Medical OÜ (11713571) pakkumus. Pakkujale esitatakse 
ettepanek hankelepingu eseme mahu vähendamiseks 
hankelepingu eeldatava maksumuse tasemeni ja 
sõlmida temaga hankeleping.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avaliku kirja-
liku enampakkumise Varbla teeninduspunktis endise 
postipunkti ruumide tasu eest kasutusse andmiseks. 
Korraldatud enampakkumisele esitati üks pakkumine. 
Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei esitatud. 
Varbla teeninduspunkti endise postipunkti ruumide 
23,5 m² rentimiseks avaliku kirjaliku enampakkumise 
edukaks pakkujaks kinnitati Sirli Põldaru, pakkumus 
1,5 eurot/m² kuus + kommunaalkulud. Enampakkumise 
võitjaga sõlmitakse tähtajaline rendileping viieks aas-
taks.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse vallavara 
mahakandmise hindamise komisjoni 15.02.2021 põhi-
vara mahakandmise akt, mille alusel kantakse valla-
valitsuse põhivaradest maha spordihoone Jaama tn 9/1 
summas 78 799,34 eurot ja majandushoone Jaama tn 9 
summas 2222,74 eurot seisuga 31.12.2020.  Mahakand-
mise põhjuseks on majandushoone lammutamine ning 
vana spordihoone renoveerimine uue spordihoone ehi-
tamise käigus.

 » Anti üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum 
aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula, 
Tallinna mnt 13 korter 5, arvestusliku pinnaga 40,9 m², 
üürnikuga sõlmitakse tähtajatu üürileping.

 » Lääneranna Vallavalitsus peab oluliseks täiendavalt 
selgitada oma 07.01.2021. a korralduse nr 10 punktis 1 
toodud tingimusi Kanamardi kohaliku tee haldusala 
täpsustamiseks, täpsustatud on Kanamardi kohaliku 
tee haldusala: „Kohalik tee, Lääneranna Vallavalitsuse 
poolt välja antud korralduse mõttes on Lääneranna 
valla haldusalasse kuuluv tee pikkusega 215 m. Korral-
dus tehakse teatavaks AS-ile TREV-2 Grupp ja Keskkon-
naametile.

 » Kinnitati Lääneranna valla kaeveloa taotluse, kaeveloa 
ja avariikaevetööde aktide vormid.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati seitse eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do-
kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register.
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A lates 13. märtsist kuni 11. aprillini on Lääneranna 
valla raamatukogud avatud piiratud mahus ja kon-

taktivabalt. Väljastatakse ainult eelnevalt reserveeritud 
raamatuid.  Lääneranna valla raamatukogude töökorral-
dus kuni 11. aprillini on kirjeldatud allpool.

Kontaktivaba laenutamine tähendab, et laenutada 
saab ettetellimisel kas telefonitsi, e-posti teel või raa-
matukogu kataloogides URRAM (lugeja.ee) ja RIKS 
(laanemaa.webriks.ee) broneerides. Avariiulitelt ei saa 
ise raamatuid valida ega kohapeal ajakirjandust lugeda. 
 

Ligipääs avalikule teabele
Internetipunkt Lihula keskraamatukogus on avatud E–R 
kell 10–17, L 10–15. Broneeri aeg telefonitsi 477 5278 või 
e-posti teel lihulark@laaneranna.ee

Arvutit saab kasutada maksimaalselt 30 minutit (kinni 
tuleb pidada Terviseameti juhistest!). 
 

Laenutamine ja ettetellimine
Kirbla haruraamatukogu

T, N, R kell 10–16 / tel 520 8281, 477 1100, 
kirblark@laaneranna.ee

Koonga haruraamatukogu *PV

T, N, R kell 10–15 / tel 5411 0082, koongark@laaneranna.ee

Kõmsi haruraamatukogu *PV

T–N 10–18, R 10–17, L 10–14 / tel 477 2746, 
komsirk@laaneranna.ee

Lihula keskraamatukogu

E–R kell 10–17, L 10–15 / tel 477 5278, 
lihulark@laaneranna.ee

Lõpe haruraamatukogu *PV

E, K kell 10–15 / tel 5411 0082, loperk@laaneranna.ee

Metsküla haruraamatukogu

E, K, N, R kell 11–17 / tel 477 9318, 
metskulark@laaneranna.ee

Saulepi haruraamatukogu

T, N, R kell 10–15, L 10–13 / tel 5347 4122, 
saulepirk@laaneranna.ee

Tuudi haruraamatukogu

T, R, L kell 10–14 / tel 477 3844, tuudirk@laaneranna.ee

Lääneranna valla raamatukogud läksid üle
kontaktivabale laenutusele

V alitsuse tungiv soovitus on mitte viia lapsi ilma 
hädavajaduseta lasteaeda ega -hoidu, et saada 

koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti 
tervishoiusüsteemi toimepidevus.

Võttes arvesse Vabariigi Valitsuse korraldust Covid-19 hai-
guse leviku tõkestamiseks, millega kehtestati 11. märtsist 
2021 kuni 11. aprillini 2021 täiendavad piirangud eesmär-
giga vähendada kontakte inimeste vahel, võeti 11. märtsil 
Lääneranna Vallavolikogu istungil vastu otsus vanemate 
vabastamiseks koolieelsete lasteasutuste omaosalustasu 
maksmisest.

Neljapäeval toimunud istungil võeti vastu otsus ja muudeti 
Lääneranna Vallavolikogu 18. jaanuari 2018 määrust nr 9 
„Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vane-
mate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord”, täiendades 
seda §-ga 61, millega vabastatakse vanemad Lääneranna 
valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate kaetava 
osa maksmise kohustusest alates 1. märtsist 2021 kuni 
30. aprillini 2021. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 
alates 1. märtsist 2021.

Märtsikuu eest esitatud arved tasaarveldatakse maikuus.

Lääneranna vallas kehtib aprillikuu lõpuni
vabastus lasteaiatasu omaosaluse maksmisest

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 kontakt- 
eerudes.

TEATED

Lääneranna Vallavolikogu 11. märtsi 2021 otsusega nr 239 
lõpetati üldplaneeringut muutva Haapsi küla Männimäe 
kinnistu detailplaneering, tuginedes kinnistu omaniku 
sooviavaldusele.

Lääneranna Vallavolikogu 18. aprilli 2019 otsusega nr 139 
algatati mimetatud detailplaneering ja jäeti algatamata 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala 
asub Lääneranna vallas, Haapsi külas, Liivi lahe rannal ja 
selle suurus on 24,78 ha ning sihtotstarve 100% maatulun-
dusmaa. Männimäe kinnistule puudub juurdepääs avali-
kult teelt. Detailplaneeringu eesmärk oli jagada kinnistust 
seitse üksikelamu krunti ning mereäärsele alale kavandada 
ühine paadikanal ja -kuur.

Kuna hooonestus sooviti kavandada ranna- ja kalda ehi-
tuskeeluvööndisse, sisaldas planeeringulahendus ehi-
tuskeeluvööndi vähendamise ja üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut. Keskkonnaameti ja Rahandusministeeriumi 
seisukohast ei olnud detailplaneeringu eskiislahenduses 
ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek piisavalt põh-
jendatud ja perspektiivne antud asukoha looduslike tingi-
muste tõttu. Lisaks arvestati asjaolu, et Männimäe kinnistul 
on piisavalt ruumi detailplaneeringu eesmärgi realiseeri- 
miseks väljapool ehituskeeluvööndi ulatust.

Materjalid on kättesaadavad Lääneranna Vallavalitsuse 
avalikus dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/
laaneranna_vald

Detailplaneeringu teatis
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Varbla haruraamatukogu *PV

E 12–15, K–R kell 11–15, L 11–13 / tel 449 6684, 5183081, 
varblark@laaneranna.ee

Vatla haruraamatukogu

E–N kell 11–15 / tel 520 0420, vatlark@laaneranna.ee

Virtsu haruraamatukogu *PV

T–R kell 10–16, L 10–14 / tel 5191 3811, 
virtsurk@laaneranna.ee

*PV - Postiautomaadist väljastuse võimalus

Raamatute väljastamine raamatukogudest 
Laenutusvõimalust kasutage ainult siis, kui olete terve ja 
ei kahtlusta nakatumist. Raamatutele järele tulles soovi-
tame tungivalt järgida kõiki Terviseameti antud käitumis-
juhiseid!

Kuna info võib kiiresti muutuda, siis palun jälgige raama-Kuna info võib kiiresti muutuda, siis palun jälgige raama-
tukogude teateid Lääneranna valla kodulehelt, Lääneranna tukogude teateid Lääneranna valla kodulehelt, Lääneranna 
Teatajast, Lääneranna Raamatukogude või iga raamatu Teatajast, Lääneranna Raamatukogude või iga raamatu 
kogu enda Facebooki-lehelt.kogu enda Facebooki-lehelt.

Raamatute kättesaamine toimub väljaspool raamatukogu Raamatute kättesaamine toimub väljaspool raamatukogu 
ruume!ruume!

• • Kontaktivaba laenutuse perioodi lõpuni puudub raa-Kontaktivaba laenutuse perioodi lõpuni puudub raa-
matukogudes paljundamise, skaneerimise ja arvuti matukogudes paljundamise, skaneerimise ja arvuti 
kasutamise võimalus, v.a Lihula keskraamatukogu kasutamise võimalus, v.a Lihula keskraamatukogu 
internetipunkt;internetipunkt;

• • RVL ehk raamatukogude omavahelise laenutuse RVL ehk raamatukogude omavahelise laenutuse 
võimalus puudub;võimalus puudub;

• • Raamatute broneerimine e-posti ja raamatukogu kata-Raamatute broneerimine e-posti ja raamatukogu kata-
loogide URRAM (lugeja.ee) ja RIKS (laanemaa.webriks.loogide URRAM (lugeja.ee) ja RIKS (laanemaa.webriks.
ee) kaudu toimub ööpäev läbi;ee) kaudu toimub ööpäev läbi;

• • Telefoni teel tellimine toimub raamatukogude laenu- Telefoni teel tellimine toimub raamatukogude laenu- 
tamisaegadel;tamisaegadel;

• • Päringutele vastatakse telefoni ja e-posti teel;Päringutele vastatakse telefoni ja e-posti teel;

• • Soovitud raamatud pannakse kokkulepitud ajal raama-Soovitud raamatud pannakse kokkulepitud ajal raama-
tukogu välisukse läheduses asuvale alusele;         tukogu välisukse läheduses asuvale alusele;         

• • Lastele saavad raamatuid reserveerida ja laenutada Lastele saavad raamatuid reserveerida ja laenutada 
nende vanemad;nende vanemad;

• • Üldjuhul toimub laenutatud raamatute ja ajakirjade Üldjuhul toimub laenutatud raamatute ja ajakirjade 
tagastamine pärast kontaktivaba laenutuse perioodi tagastamine pärast kontaktivaba laenutuse perioodi 
lõppemist;lõppemist;

• • Tagastustähtaega saab pikendada e-posti teel, viivist ei Tagastustähtaega saab pikendada e-posti teel, viivist ei 
rakendata;rakendata;

• • Erandkorras saab raamatuid tagastada, kasutades Erandkorras saab raamatuid tagastada, kasutades 
raamatukogude juures asuvaid tagastuskaste. Tagas-raamatukogude juures asuvaid tagastuskaste. Tagas-
tuskastidega on praegu varustatud Lihula, Metsküla, tuskastidega on praegu varustatud Lihula, Metsküla, 
Vatla, Koonga, Lõpe, Varbla, Kirbla ja Saulepi raama-Vatla, Koonga, Lõpe, Varbla, Kirbla ja Saulepi raama-
tukogu;tukogu;

• • Tuudi, Kõmsi ja Virtsu raamatukogus toimub raa-Tuudi, Kõmsi ja Virtsu raamatukogus toimub raa-
matute tagastamine eelneval kokkuleppel raamatu- matute tagastamine eelneval kokkuleppel raamatu- 
koguhoidjaga.koguhoidjaga.

Olge terved!
Lääneranna raamatukoguLääneranna raamatukogu

Mälestame meie seast lahkunuid 

(10.02–10.03.2021) 

Raivo Lehtla  23. VIII 1954 – 12. II 2021
Halja Klaar  17. XII 1930 – 21. II 2021
Peep Kuklase  04. X 1942 – 23.II 2021
Helga Tomingas  17. IV 1931 – 26. II 2021
Urmas Lepik  06. VII 1941 – 28. II 2021
Jüri Ploom  14. X 1954 – 01. III 2021
Tõnu Klein  13. IV 1969 – 01. III 2021
Ants Pärnsalu  06. II 1939 – 02. III 2021
Õie Liik   08. IX 1935 – 02. III 2021
Armilde Hein  29. VI 1927 – 02.III 2021

Avaldame lähedastele kaastunnet

Raamatute väljastamine
Omniva postiautomaatidest
Riigis kehtivate piirangute tõttu on tekkinud vajadus kon-
taktivaba laenutuse võimaldamiseks ja Lääneranna vald 
sõlmis Eesti Postiga lepingu raamatute väljastamiseks posti- 
automaatidest. 

Varbla, Kõmsi, Koonga, Lõpe ja Virtsu raamatukogud 
pakuvad oma registreeritud lugejatele võimalust saada raa-
matuid kätte ööpäevaringselt, tellides need oma piirkonna 
postiautomaati. Teenus on tasuta!

Raamatuid saab postiautomaati laenutada järgnevalt:

1. Lugeja edastab raamatukokku, kus ta on registreeritud 
kasutaja, oma laenutussoovi ning saab SMS-teavituse 
(uksekoodi ja tähtajaga), kui raamat on väljastamiseks 
piirkonna postiautomaati saabunud.

2. Pärast raamatu lugemist saab selle Varblas, Koongas 
ja Lõpel tagastada raamatukogu juures asuvasse tagas-
tuskasti. Virtsus ja Kõmsil toimub tagastus eelneval 
kokkuleppel raamatukoguhoidjaga.

Elanike arv 5212Elanike arv 5212

  ◦◦ 2536 naised2536 naised

  ◦◦ 2676 mehed2676 mehed

Sündide arv 6 Sündide arv 6 
Surmade arv 24Surmade arv 24

Saabus elanikke 30 Saabus elanikke 30 
Lahkus elanikke 36Lahkus elanikke 36

Elanikkonna statistika

Kris-Kevin Kais 20. II 2021Kris-Kevin Kais 20. II 2021
Loore Pool 03. III 2021Loore Pool 03. III 2021

Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!
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ä
ik

e
se

tõ
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Aeg antud elada, aeg antud surra.
Eelmises Lääneranna Teatajas ilmus artikkel Lihulas ela-
vast tuntud ja tunnustatud filmi- ja maalikunstnikust 
Halja Klaarist, kes möödunud aasta lõpus tähistas 90. aasta 
juubelit.

Kahjuks lehe postkastidesse jõudmise ajaks oli kurva tõsias-
jana lahkunud Halja juba taevastele radadele.

Mälestame Halja Klaari ja avaldame sügavat kaastunnet 
lahkunu omastele, sõpradele ja õpilastele. 

In memoriam  
Halja Klaar 17. XII 1930 – 21. II 2021

Foto: Mihkel Ulman

M ärtsikuu esimesel päeval lahkus meie seast 
Metsküla algkooli kauaaegne töötaja Jüri Ploom.

Jüri oli läbi ja lõhki Metsküla poiss. Tema sünnikoduks oli 
Karja-Mardi talu, ka kooliteed alustas ta  Metskülas. Peale 
mõnda aastat Lihula koolis suundus ta õppima Vigala 
Maakutsekooli, kus sai traktorist-masinisti kutse. Sõjaväe-
teenistuses  õppis Jüri selgeks elektriku ameti. Järgnevatel 
aastatel töötas ta suvel kutselise kaluri ning talvel elektri-
kuna. 

Eesti taasiseseisvumise järel taastas Jüri isatalu. Pere ala-
liseks elukohaks sai Haapsalu järel taas Metsküla ning 
alates sellest ajast on Karja-Mardi olnud traditsioonilise 
eesti külaelu hoidja. Talus peeti lehmi, lambaid ja kanu, kas-
vatati kartulit ja muid aiavilju.

Alates 2002. aastast sai Jürist Metsküla kooli kütja-ko-
ristaja-majahoidja. Ei olnud tööd, mida Jüri poleks osanud. 
Ta oli uskumatult mitmekülgne, laia profiiliga traktorist- 
loomakasvataja, nagu neid külades üha vähemaks jääb. 
Oma põldude kõrval kündis-külvas ta vajadusel naabrite 

maadel. Jüri ei keelanud kunagi abi, pigem märkas ise, kel-
lele appi minna.  

Koolis oli Jüri tehnikahuviliste poiste lemmik, tema „käker-
bussiga”  tehti esimesed traktoriringid. 

Jüri oli esimene, kes hommi-
kuti koolimaja ukse  lukust 
lahti keeras, viimane, 
kes õhtuti tuled kustu-
tas ja ukse kinni pani.

Uks Jüri järel 
on lõplikult sul-
gunud. Mälestame 
muhedat kooli-
meest, kauaaegset 
kolleegi, küla 
abivalmis tugisam-
mast.

In memoriam  
Jüri Ploom 14. X 1954 – 01. III 2021

P assijärgse nimega Manifalde, aga inimestele, kes teda 
tundsid, Manivald, sündis 19.07.1931. aastal Lääne-

maal, tollases Saulepi vallas.

1962. aasta 11. augustil abiellus 
Manivald Saaremaalt mand-

rile tulnud Virve Rauniga, 
kellega elati koos pea 59 

aastat. Nad kasvatasid 
üles kolm tütart: Anita, 
Marika ja Riina. Neil 
on kolm tütretütart ja 
üks tütretütretütar. 
Esimene ühine kodu 
oli Läänemaal Karusel, 

sealt mindi mõneks ajaks 
Türi lähedale ja varsti 

tagasi Läänemaale Liivile, 
seejärel Lääne-Nigulasse ja 

1985. aastal tagasi kodukohta 
Varblasse, kuhu osteti vana talu-

koht, mis sai nimeks Siimu. 2020. aasta 
10. detsembri hommikul tabas Manivaldi infarkt ja kiirabi 
viis ta Pärnu haiglasse. Sel hommikul sai ta olla viimast 
korda oma kodus.

Tema elus olid väga tähtsal kohal teadmised ja õppimine 

ning suhtumine –– mida tead ja oskad ise, see anna ka teistele 
edasi. Talle meeldis ajalugu selles mõttes, kuidas vanasti 
taludes elati ja majandati. Ise on ta enda ja teiste mälestusi 
kirja pannud sadade ja sadade lehekülgede kaupa. Raama-
tuna on ilmunud „Rahuta rannamaa” Eesti Ajalookirjas-
tuse väljaandena. Tema kirjutistest saavad oma eelnevate 
põlvede kohta palju teada nii tema lapsed kui ka teised 
Varblas elanud inimeste järeltulijad. Ta veetis väga palju 
aega arhiivides materjale lugedes ja kirja pannes. Ta oli ka 
üks Saulepi külaseltsi tegevuse algatajatest ja Varbla valla 
vapimärgi omanik. Eelmise sajandi seitsmekümnendate 
aastate alguses hakkas Manivald organiseerima Haapsi 
küla kokkutulekuid. Sel ajal seal külas enam püsielanikke 
polnud, aga siis said üle aasta suviti kokku Haapsi kunagi- 
sed elanikud ja nende järglased. Kokkutulekuid korraldas 
ta umbes veerand sajandit. Need olid suured oma küla rah-
vakogunemised, vahel oli üle Eesti koos üle saja inimese 
ja veedeti Haapsis mere ääres aega tuttavatega meenutusi 
jagades. Aastate jooksul tegi ta kaastööd erinevatele Eesti 
ajalehtedele ja esimene nn nupuke ilmus tal 1948. aastal 
ajalehes „Läänlane”.

Viimastel aastatel hakkas Manifalde jõud ja jaks raugema. 
Selle aasta 3. veebruaril sai tema jõud päris otsa. Õues oli 
ilus, külm ja päikesepaisteline talveilm – sündis ta soojal 
suveajal, lahkus külmal talveajal.

In memoriam  
Manifalde Müüripeal 19. VII 1931 – 03. II 2021

Foto: erakogu
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Spordiuudised

L õuna-Läänemaa Jalgpalliklubi endised õpilased alus-
tavad 2021. aasta meistrivõistlusi jalgpalli kõrgliigas – – 

 Premium liigas. Kokku osaleb sellel aastal Eesti kõrgeimas 
liigas neli meie jalgpallurit.

Kolm meest – 18aastane Virgo Vallik, 20aastaseks saav 
Rocco Mõtt ja 21aastaseks saav Reno Mark – teevad kaasa 
Pärnu JK Vaprus meeskonnas. Suvel täisealiseks saav Trini- 
ty Õismets aga lööb kaasa sama klubi esindusnaiskonnas. 

Premium liiga on Eesti jalgpalli kõrgeim tase, kus kaalul on 
Eesti meistritiitel, eurosarjade kohad ja prestiiž.

Rocco Mõtt
mängis meeskonnas ka siis, kui 2018. aastal viimati Premium 
liigas heideldi. Väga noorelt, juba 16aastaselt Premium 
liigas debüteerinud keskväljamees on tänaseks mänginud 
üle 30 Premium liiga mängu ja löönud ka kaks väravat. 
Roccol on kõikide Eesti meistrivõistluste mängudega – nii 
noorte, U17 vanuseklassi, madalamate liigade kui Premium 
liiga kohtumistega 13 aastaga kirjas koguni 297 mängu ja 56 
väravat! Tema esimene Eesti meistrivõistluste kohtumine 
oli kasvatajaklubi Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi eest 07. 
mail 2009. aastal just oma praeguse koduklubi, Pärnu JK 
Vaprus vastu. Siis võitis Vaprus E-vanuseklassi kohtumises 
pisikesi lõunaläänlasi 2:0. Rocco oli siis kaheksa-aastane.

Nagu esimeses klubis, nii ka praegu, on Rocco jäänud väga 
kohusetundlikuks. Vanad trennipäevikud näitavad, et 
puudumisi tuli väga harva ette. Rocco on tõusnud tänaseks 
JK Vapruse kindlaks mängumeheks.

Reno Mark 
alustas samuti Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubis. Olles Rocco 
vanusegrupi mängija, alustas temagi 2009. aastal Eesti 
noorte meistrivõistlustelt. Reno esimene mäng oli 7. mail 
2009. aastal. Samuti on ta mänginud erinevate sarjade Eesti 
meistrivõistlusi 13 aastat ja alustamas peagi 14. hooaega.

Tänaseks on Reno mänginud Premium liigas, kõige kõrge-
mal tasemel, üle 30 mängu ja löönud ka ühe värava. Kokku 
on Renol kõikide liigade peale mänge 217 ja 79 väravat.

Kuigi Reno elas Kirblas, oli tema treeningutelt puudumine, 
vaatamata bussiga reisimisele, üliharv. Tark ja väga tehni-
line keskväljamees on hetkel täitmas kohustuslikku aja-
teenistust. 

Virgo Vallik
Kolmikust noorim teeb 2021. aastal Premium liiga debüüdi. 
Praeguseks on ta erinevates liigades Eesti meistrivõist-
lustel kaasa teinud kaheksa aastat. Selle ajaga on tal 
kogunenud 143 kohtumist ja koguni 103 väravat. Oma 
esimese kohtumise Eesti meistrivõistlustel pidas tulevane 
väravakütt 4. mail 2014. aastal, olles siis 11aastane. Kohe 
esimeses kohtumises Pärnu JK Kalevi vastu, võtsid noored 
lõunaläänlased 5:0 võidu. Virgo lõi selles kohtumises neli 
väravat!

Just väravalöömine on noorele ründetalendile olnud sisse 
kodeeritud. Kuni noorteliigade lõpuni näitas statistika 
Virgo kohta üliharuldast tulemust. Tal oli 79 mänguga 
kogunenud 86 väravat, seega väravaid rohkem kui mänge. 
Tuudil elades ja seal ka esimesed aastad koolis käies oli 
Virgo alati vanaema õhutusel Lihulas esimesena trennis. 
(Muide! Väikeses, nüüdseks kinni pandud Tuudi Algkoolis 
oli tänaseks meie hulgast lahkunud õpetaja Hillar Laose 
juhtimisel jalgpallimäng suure au sees.) Virgo Vallik on 
erakordselt mitmekülgne sportlane. Lisaks jalgpallile on 
ta väga kõrgel tasemel tegelenud ka kergejõustikuga. Ta on 
tulnud Eesti noorte meistriks 1500 meetri takistusjooksus.

Kõik kolm nimetatud jalgpallurit on jõudnud ka erinevate 
vanusegruppide Eesti noortekoondistesse!

 

Sellel aastal teeb oma kõrgliigadebüüdi ka meie õrnema soo 
esindaja 

Trinity Õismets
Trinity on pärit Vatlast. Just sealses, nüüdseks suletud 
armsas maakoolis, sai ta oma esimesed spordikogemused; 
seda paljudel erinevatel spordialadel! Kergejõustikus on ta 
näidanud mitmel alal Eesti meistrivõistlustel esikuuiku ja 
esikümne kohti!

Jalgpalliga hakkas Trinity tegelema koos kohalike noorte, 
hiljem ka täiskasvanutega. Ta esindab muide võistlustel ka 
Vatla JK meeskonda. Lõuna-Läänemaa JK-s sai ta oma esi-
mesed turniirid veidi kõrgemal tasemel.

Praeguseks on Trinity kenasti JK Vapruse naiskonda sisse 
sulanud ja teinud kaasa mitmes hooajaeelses treeningmän-
gus. Ta on tõsise suhtumisega noorsportlane. Hea õppur ja 
tark mängija.

Soovime meie noortele täiskasvanute
võistlustel palju edu!

Jaanus Getreu 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi treener 

Fotodel: Reno Mark (vasakul) ja Trinity Õismets (paremal) / Fotograafid: 
Liisi Troska, Brit-Maria Tael, Lõuna-Läänemaa JK
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Lääneranna valla kultuurikava
Aprill

02.04 kell 13.30 Mihkli pasto- 
raadi eest suure reede matk Soon-
tagana maalinna. Sõidetakse isik-
like autodega Soontaganasse. Kell 
14.00 kogunemine jõeäärses park-
las. Matk ~5 km. Mõtiskluseks 
http://www.eestikirik.ee/ristitee

02.04 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kiriku uksed on 
avatud suure reede puhul

04.04 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kiriku uksed on 
avatud 1. ülestõusmispüha puhul

07.04 kell 11.00––14.00 Lihula kul-
tuurimajas doonoripäev. Vajalik 
eelbroneering www.verekeskus.ee

18.04 kell 14.00 Karuse Püha 
Margareeta kirikus armulauaga 
jumalateenistus ja üldkogu 
koosolek (juhtorganite valimine)

20.04 kell 13.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis eakate kevad- 
pidu. Külla tuleb Elmut Köösel oma 
muusikaga. Kohvilaud. Pilet 3 €. 
Eelregistreerimine peole nõutud 
14. aprilliks tel  528 2621

22.04 kell 17.00 Kõmsi rahvamaja 
eest algab traditsiooniline jüripäe-
vajooks. Kogunemine kell 16.30, 
start 17.00. Jooksmine marsruudil 
K õ m s i – R i d a s e – v a b a õ h u p l a t s –
Kõmsi. Meened, tänukirjad osale-
jatele

24.04 kell 19.00 Kõmsi rahva- 
majas Andres Dvinjaninov mono-
komöödias „Vanuse viiskümmend 
varjundit”. Karlova Teatri eten-
dus. Pilet 14/16 €. Piletite eelmüük 
E–R 10.00–16.00 Kõmsi rahvam-
ajas. *Eelbroneering nõutud saali 

hajutatust silmas pidades

25.04 kell 14.00 Mihkli pasto- 
raadis jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kiriku-
kohv

28.04 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Rakvere Teatri kontsert- 
etendus „Lihtsalt, rõõmuks”. Pilet 
16/14 €. Piletite müük ja broneeri-
mine T–R 10.00–16.00 Lihula Kul-
tuurimajas või tel 477 8191. Eel-
broneering nõutud!

30.04 kell 20.00 Lihula Kultuuri-
majas tantsuõhtu ansambliga Ned-
saja Küla Bänd. Pilet 15 €. Piletite 
müük ja broneerimine T–R 10.00–
16.00 Lihula Kultuurimajas või tel 
477 8191. Eelbroneering nõutud!

Mai

03.05 kell 11.00 Lihula kultuuri-
majas Kuressaare teatri etendus 
„Sipsik”. Pilet 9 €, sülelapsele 4 €

08.05 kell 10.00 Massu Ratsa- 
klubis ratsavõistlus Massu Kevad 
2021. Üritus on pealtvaatajatele 
tasuta

09.05 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
maja esisel platsil ja rahvamajas 
emadepäeva kevadlaat. Lisaks pal-
judele müügi-ostupakkumistele 
on laadal elav muusika ja kodused 
kohvikud. Täpsem info sündmuse 
lähenedes tel 525 3236

09.05 kell 10.00 Massu Ratsa- 
klubis ratsavõistlus Massu Kevad 
2021 ja talendijaht. Üritus on pealt-
vaatajatele tasuta

13.05 kell 19.00 Lihula kultuuri- 
majas Vana Baskini Teater eten-
dusega „Professor sai värske õhu 
mürgituse”. Pilet 22/20 €, pile-
tid saadaval ka Piletimaailmas 
ja Piletilevis! Piletite müük ja 
broneerimine T–R 10.00–16.00 
Lihula Kultuurimajas või tel 477 
8191. Eelbroneering nõutud!

15.05 kell 20.00 Varbla rahva- 
majas „Tantsuga suvesse”. Tantsu-
muusikat mängib Ergo. Pilet 8 €. 
Piilede kohvik Koongast. Kohtade 
broneerimine tel 528 2621

22.05 Virtsu tõllakuuris aadres-
siga Puhtu tee 1, toimub Muuseu- 
miöö. Info lisandub jooksvalt

29.05 Virtsu linnuse juures pere-
merepäev. Info lisandub jooksvalt

30.05 kell 09.00–14.00 Lihula 
mõisamäel kevadlaat. Müügil 
viinamarjaistikud, tomati- ja 
kurgitaimed, ilutaimed, keraa- 
mika, puidust käsitöö, töös-
tuskaup ja palju muud! 
Kauplemissoovi korral registreeri 
end telefonil 477 8191 või e-posti 
aadressil kultuurimaja@lihula.ee

Juhime tähelepanu, Juhime tähelepanu, et koroonaviiruse jätkuva leviku tõttu ning uute piirangute kehtestamisel võib kultuurikavas et koroonaviiruse jätkuva leviku tõttu ning uute piirangute kehtestamisel võib kultuurikavas 
toimuda muudatusi. Täpsema info kultuurisündmuste kohta leiab Lääneranna kultuurilehelt toimuda muudatusi. Täpsema info kultuurisündmuste kohta leiab Lääneranna kultuurilehelt kultuur.laaneranna.eekultuur.laaneranna.ee

Tantsuõhtutel, kontsertidel ja teistel kultuurisündmustel osalemiseks on vajalik eelbroneering,Tantsuõhtutel, kontsertidel ja teistel kultuurisündmustel osalemiseks on vajalik eelbroneering, et täita Vabariigi et täita Vabariigi
Valitsuse kehtestatud nõudeid seoses saalide täituvusega ning välistada olukord,Valitsuse kehtestatud nõudeid seoses saalide täituvusega ning välistada olukord,

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

Jumalateenistusi ei toimu Jumalateenistusi ei toimu rangete piirangute ajal, aga Karuse Püha Margareeta kirik ja Lihula Eliisabeti kirik hoiavad rangete piirangute ajal, aga Karuse Püha Margareeta kirik ja Lihula Eliisabeti kirik hoiavad 
pühapäeviti endistel teenistuste aegadel kiriku uksed avatud – saab pidada individuaalset palvehetke,pühapäeviti endistel teenistuste aegadel kiriku uksed avatud – saab pidada individuaalset palvehetke,

süüdata küünla lähedaste mälestuseks ja suhelda koguduse vaimulikuga. süüdata küünla lähedaste mälestuseks ja suhelda koguduse vaimulikuga. 

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.

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

KULTUUR



15L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  3  ( 3 7 )  2 0 2 1

Terekest jälle! 

M a ole nüüd pikalt vaiki olnd, 
aga sõna sai vabaks ka meite 

vallas. Olen juba kaua kannatanud ja 
keend kut seebipada, vahepeal ajand 
lausa üle ääre.

Ma püüa ikka olla rõõsa ja roosa ja 
soovitan ka teitele kõigile rahu, ainult 
rahu, küll päike hakkab jälle paistma.

Moo sõbrants oli sellest voa koroonast 
nõnda masenduses, et tahtis sooritada 
enesetappu. Läks siis perearsti juurde 
ja küsis, kus süda asub. Arst ütles, et 
vaata tissinibust kaks sentimeetrit all-
pool. Maali võttis kodus kaheraudse ja 
tulistas ennast põlve. No mis sa oskad 
kosta, nüüd lonkab ikka poolteist ja 
poolteist. Hea seegi, et nüüd ei leegi 
ringi, viirus ep soa teda kätte ja oo 
üdini negatiivne. Aga ma ütle teile, 
et kõik möödub ja me oleme nii vinge 
rahvas, et ei võtnud meid katk, pidali- 
tõbi ega leetrid, ammugi siis see voa 
koroona.

Moole meeldis see vikerkaare vär-
vides lipp EKRE lipuga koos ühes 
mastis. Map saa päris hästi aru, kas 
oo valimised tulemas ja marulased 
oo oma põhimõtteid muutnud häälte 
saamiseks või oli see kellegi väga hea 
nali. Igatahes oo meite vallas väga 
sõbralikud inemesed.

See kõik selleks, ei ma seda poliitikat 
mõista, ep oska vabandada ja tatti prit-
sida. Mool pole sooja ega külma, kas 
need volikogu koosolekud on veebis 
või põranda all. Ma hoopis tahaks 
omale rahakotti, mille paneks õhta 
laadima ja ommukul oleks pilgeni 
täis. Vot see oleks eesti nogija ja viiks 
meiteid viie rikkama riigi hulka pau-
gupealt.

Kuulge, kevad oo tulemas, aga voaa-
ta, see kevad oo nagu naine – ütleb, 
et kohe tuleb, ise istub aga kitlis, 
juuksed märjad ja lakib küüsi.

Ma selleks korraks lõpeta, aga kohtume 
juba peadse uiesti, siis oo päike juba 
valusam ja särg tuleb koa. Saab suiks 
voblat teha.

Mask ette ja istu kodus, helista moole, 
kui igav hakkab.

Teite Iida Madu

Lugejakiri. Järjejutt (1. osa)
Linnaplika leiab maakodu ehk kuidas ma pankuriks sain
Keit Kaadu

M a tegelikult ei tea, mis hetkel 
hakkas idanema suurejoone-

line plaan maale maja osta.

Olen ürg-tallinlane, isegi kõikide mu 
vanavanemate vanemad elasid juba 
Tallinnas. Seega ei ole mul olnud  
maa-vanaemasid. Isegi suvilat meil ei 
olnud.  Osta vana rehielamu 
pärapõrgu (Tallinna vaate-
vinklist) ja hakata seda 
üksi üles putitama, 
lihtsalt sellepärast, 
et näpud sügelevad 
ehitamise ja loomise 
järele – no ei tundu 
just üleliia mõistliku 
ettevõtmisena. Aga 
tegelikult oli mul põh-
juseid palju rohkem, kui 
esmapilgul paistis.

Minu jaoks oli siiski selge, et kui 
ma kunagi üldse kuhugi maja soetan, 
saab selleks olla vaid Matsalu kant. 
Juurte ja vere kutse on ehmatavalt 
võimas jõud, mis näib inimese vanuse 
kasvades samamoodi kasvavat. Minu 
mõlema vanaema naisliinid on pärit 
Läänemaalt – üks Kullamaa kandist 
ja teine Lihula külje alt –, nii et mu 
kohavalikul oli ilmselge põhjus.

Majaostu eellugu 
algas üle 10 aasta tagasi, kui hakkasin 
oma tolleaegse abikaasaga  Matsalus 
sõbra juures käima. Kuna neil oli 
käsil Matsalust pildiraamatu tege- 
mine, sõitsime läbi kogu lahe 
ümbruse, nägime inimesi ja talusid. 
Nii sai kogu kant mulle aastatega tut-

tavaks ja juurde tekkis koha-
likke sõpru. Viis aastat 

tagasi tegin sõbranna ja 
lastega mitmepäevase 

tiiru Läänemaal ja 
peale matka käis 
lõplik klõps ära – mul 
on vaja maja ja kohe! 
Vaatasin läbi kõik 

müügikuulutused ja 
sõitsin Kukeranda üht 

rehielamut vaatama. 
Selle katus oli aga kehvas 

seisus, hakkasin kahtlema. 
Istusin autosse, vaatasin veel kord üle 
kohalikud müügipakkumised: ohoo, 
üks maja oli kõrvalkülas müügis.

Kohe, kui ma sinna õuele astusin, 
sain aru, et just seda maja ma olengi 
otsinud. Tunne oli õige – nagu oleks 
maja mind oodanud ja kutsunud. 
Talu nimi oli Panga. Nii saigi minust 
Matsalu pankur. Algas aeg, kui mine-
vik ja olevik hakkasid eriskummali-
selt kokku põimuma...

... jätkub!

Fotol Panga talu ostmishetkel, sügisel 2016. 
Erakogu

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

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

Toimetaja –Raahel Apsalon 
Tel 472 4640 
E-post: raahel.apsalon@laaneranna.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Raahel Apsalon 
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

Kirjutage,
kuidas meeldis 
käesolev Lääne-
ranna Teataja.

Andke julgelt 
märku oma 
algatustest ja 
tegevustest, et 
suurepärased teod 
jõuaksid ka laiema 
publikuni ning 
innustaksid teisigi 
meie ümber.

Ootame teilt kaas-
töid ja kutsume 
üles märkama 
ja tunnustama 
üksteist.

Püsime terved!
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REAKUULUTUSED

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

Jalgrataste remont Lihulas 
Info mob 5236933, Ants Urb

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

  
RReehheettooaa  OOÜÜ  

  
✓ VVaannaaddee  ppaallkkmmaajjaaddee  rreennoovveeeerriimmiinnee  

✓ KKaahhjjuussttuunnuudd  ppaallkkiiddee  vvaahheettuuss    
✓ ÜÜllddeehhiittuuss  jjaa  rreemmoonnddiittöööödd  

  

rreehheettooaa@@ggmmaaiill..ccoomm  

++337722  552233  33777711  

LLeeiiaa  mmeeiidd  FFaacceebbooookkiisstt::  

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//rreehheettooaa  

  

TELLI ENDALE KOJU KOPPLAADUR!

Autoremont
 ◦ remont
 ◦ hooldus
 ◦ diagnostika
 ◦ elektritööd
 ◦ rehvitööd (al 20€)
 ◦ sildade reguleerimine
 ◦ aiatehnika remont
 ◦ autokliima täitmine

Auto tehnoseisundi kontroll
tasuta!

5307 9716 
www.vokiauto.ee

Kõmsi tee 13, Kõmsi küla

07. aprill alates 10.00 
KOONGA 

PEREARSTIKESKUSES 
Etteregistreerimine 
telefonil 446 2530

 ◦ kuivasilmatest

 ◦ silmarõhu mõõtmine

 ◦ optilised päikeseprillid

05. aprill alates 10.00

VARBLA
TEENUSEKESKUSES

Etteregistreerimine 
tel 4496 624, 5242 485

20. aprill alates 10.00 

LÕPE KLUBIS
Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

 ◦ kuivasilmatest

 ◦ silmarõhu mõõtmine

 ◦ optilised päikeseprillid


