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Armas Lääneranna rahvas!

O lles eelnevalt volikogu liige, 
on väike kokkuvõte minu 

elukäigust juba varasemalt vallale-
hes ilmunud. 

Meeldetuletuseks, olen sündinud 
3. oktoobril 1955 Koonga vallas ja 
esmase hariduse saanud Koonga 
Koolis. 1974. aastal lõpetasin Nõo Kesk-
kooli ja 1979. aastal Tallinna Polütehni- 
lise Instituudi süsteemiinsenerina 
elektronarvutite alal. 

Töötanud olen nii palgatööl kui ka 
ettevõtjana, kuid omavalitsuskogemus 
on mul juba 1996. aastast; Koonaga ja 
Sauga vallavanemana pea 18 aastat 
ning ülejäänud aja olnud volikogu liige 
Koongas ja Lääneranna vallas. Kui 
esmase tutvustamise ajal kirjutasin, et 
olen abielus, kahe lapse isa ja kahele 
lapsele vanaisa, siis tänaseks päevaks 
pean tegema paranduse, kuna lapse-
lapsi on juba neli ja see teeb ainult 
rõõmu.

Toona tegi tulevikku vaadates muret, 
et toimuva haldusreformi käigus ei 
kaugeneks võim oluliselt rahvast ja 
vähene kultuurisündmuste hulk ning 
läbikäimine inimesi võõraks ei muu-
daks, siis kahjuks tuleb tunnistada, et

 tänasel päeval suuresti nii ongi läinud. 

Ja mitte niivõrd nelja endist valda 
ühendava uue valla suurusest tingi-
tuna, vaid meist mitteolenevalt on elu 
löönud segamini haiguspuhang oma 
käskude ja keeldudega ning teinud 
juba teist aastat olematuks kultuurielu 
ja sotsiaalse läbikäimise võimalikkuse.

Eelarvest
Tulles tagasi tänasesse päeva, huvi-
tab vallarahvast ikkagi see, millised 
on tulevikuplaanid. Laiemas plaanis 
saab öelda, et eelarve on vastu võetud 
ja seal kavandatud ja eelnevalt ette 
valmistatud investeeringud tuleb ka 
ellu viia.

Üheks suuremaks investeeringuks, 
kus arutelud alles ees seisavad, on 
Lihula Gümnaasiumi rekonstrueeri-
mine, milleks on eelarvesse eraldatud 
2 049 000 eurot riigipoolset toetust. 
Parimaks tulemuseks on vaja selgemat 
nägemust ja arutelu kooli tuleviku ja 
vajaduste kohta.

Oleme tegelenud valla ühe kõige keh-
vemas seisus olevale Metsküla raama-
tukogule võimalike alternatiivide otsi-
misega. Arvestades hoone praegust 
seisukorda, on kohapealseid olusid 
mõttetu parandada ning valla arengu-
kavast ja kohaliku kogukonna soovi-
dest lähtuvalt toetame juurdeehituse 
tegemist koolile, et tähelepanu saaksid 
ka sealse kandi ammused ootused ja 
unistused.

Lihula elanikele ja kaudsemalt kogu Lihula elanikele ja kaudsemalt kogu 
vallarahvale, on valminud uus ja vallarahvale, on valminud uus ja 
rohkete võimalustega Lihula tervise-rohkete võimalustega Lihula tervise-
keskus. Küll aga peame eellepingutest keskus. Küll aga peame eellepingutest 
olenemata kiirustama siiski vajaliku olenemata kiirustama siiski vajaliku 
arvu perearstide kaasamise ja tööks arvu perearstide kaasamise ja tööks 
vajaliku juhtimismudeli leidmise vajaliku juhtimismudeli leidmise 
ning käivitamisega, et mitte sattuda ning käivitamisega, et mitte sattuda 
olukorda, kus tekib oht riigipoolse olukorda, kus tekib oht riigipoolse 
investeeringu tagasiküsimiseks.investeeringu tagasiküsimiseks.

Tulevikuplaane ja eelseisvaid teema-
sid on laual igapäevaselt, kuid ühte 
artiklisse kõike mahutada pole võima-
lik. Mõned märksõnad tuleviku- 
mõtetest:

 » teame Virtsu rahva soovi kolida 
raamatukogu koolimajja ja saada 
tee valla sadamasse;

 » Saulepi kogukonna mureks on 
seltsimaja katus, mis vajab 
remonti;

 » pooldame vallavolikogu kolimist 
Lihula mõisahoonesse, sest valla- 
majas olevasse saali ei mahu 
külaliskuulajad (rahva huvi valla 
juhtimise vastu on suur, mida 
tõestab ka volikogu istungite otse- 
ülekannete jälgijate arv). 

Tasakaalustatud areng
Kokkuvõtvalt peame oluliseks 
valla tasakaalustatud arengut, kus 
tähelepanuta ei tohi jääda ka meie 
väiksemate kohtade vajadused. Lisaks 
investeeringutele suuremates keskus- 
tes vajavad tähelepanu ka ülejäänud 
piirkonnad.

Üks ülioluline ja veel puudutamata 
teema on jätkuvalt koolireform – olgu 
siinkohal öeldud, et ühtegi kooli me 
sulgeda ei kavatse! Üldiselt on nii, et 
koole sulgevad ikka lapsevanemad ja 
seda oma otsustega, millisesse kooli 
oma järeltulijad pannakse. Valla 
osaks on välja töötada mõistlik õpi-
laste miinimumarv koolis või kooli-
astmes, millest alates hakkab volikogu 
vaagima antud haridusasutuse elu-vaagima antud haridusasutuse elu-
jõulisust ja teeb siis ka vastava otsuse.jõulisust ja teeb siis ka vastava otsuse.

Soovin julgustada kõiki osavõtlikku- Soovin julgustada kõiki osavõtlikku- 
sele meie ühise valla tegemistes sele meie ühise valla tegemistes 
ja toimetamistes ning märkama ja ja toimetamistes ning märkama ja 
tunnustama üksteist ka praegusel tunnustama üksteist ka praegusel 
keerulisel ajal!keerulisel ajal!

Andres Hirvela
Lääneranna vallavanem

Siseministeerium tunnustas 
Hanila Tuletõrje Seltsi

LK 4

Osale kampaanias ja võida 
ööbimine kahele

LK 9

F
o

to
d

: R
aah

el A
p

salo
n



2 L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  4  ( 3 8 )  2 0 2 1

Lihula tervisekeskus on valmis

A prillikuust saadik on Lihula esmatasandi tervise- 
keskuses olnud aktiivset tegutsemist – arstid tege- 

levad majja kolimisega ning sisseseade töökorrastamisega, 
et kohe pärast tegevuslubade kättesaamist avada uksed 
patsientidele. 

Kaasaegses ja kõikidele nõuetele vastavas Lihula tervise- 
keskuses on alustanud või alustamas tööd kolm perearsti, 
üks abiarst, 5 pereõde, üks koduõde, üks füsioterapeut ja 
üks ämmaemand. Lääneranna Vallavalitsusel on eellepin-
gud sõlmitud kolme perearstiga.

Samuti lisandub tervisekeskusesse hambaraviteenus, mis 
kolib ümber senistest ruumidest Lihula lasteaias.

Eraldi on kabinet ka nõustajatele ning esimestena hakka-
vad seal vastu võtma psühholoog Piret Vester, psühholoogi- 
line ja perenõustaja Pille Murrik ja lastekaitsespetsia- 
list Saima Soobard.

„Usun, et sellest majast kujuneb üks 
inimeste hea- ja rahulolu toetav 
keskus, kus praeguses kiirelt 
muutuvas ühiskonnas saame 
koostöös ja kogukondlikult 
toetada meie vallas elavaid 
perekondi,” ütleb abivalla-
vanem Ene Täht.

Majas saavad kokku 
meditsiin, haridus, sot-
siaalvaldkond koos pa-
raja annuse kultuuriga. 
Koostöös on alati toekam 
ja mõnusam!

Arstide tagasiside
Lastearst Eve Kääramees, kes 
juba majas tegutseb, on uute 
tööruumidega väga rahul. Ta toob 
välja, et varasemalt toimus OÜ Mare 
Lõunat arstide vastuvõtt Lihula linnasise- 
ses kortermajas, kuhu koliti olude sunnil üle 15 
aasta tagasi. Kääramees nõustub, et tervisekeskus pakub 
suurepärast võimalust nii patsientidele kui ka ümberkaud-
setele ja kohalikele arstidele, parandades arstiabi kättesaa-
davust ja kvaliteeti ning tagades suurema patsiendisõbra-
likkuse.

Tervisekeskuse arhitektuurist ja siseruumidest
Arhitektuuriliselt on maja ilmet mõjutanud mitmed tegu-
rid. Kuna hoone koosneb mitmest osast – uusehitis ja mitme- 
saja-aastane mantelkorstnaga vana muinsuskaitse all olev 
hooneosa –, siis enim mõjutas projekteerimist just vana 
ajalooline osa hoonest, olles antud piirkonna üks vanimaid 
ja autentsemalt säilinud ehitisi, ja soov seda säilitada. Maja 
oli enne n-ö taasavastamist võpsikusse vajunud ja keegi 
isegi ei märganud seda enam sealt otsida.

Maja pärliks on teadaolevalt ainus Lihulas säilinud mantel- 
korsten.

Sobivaimate lahenduste ja koostöövormi leidmine nii 
Muinsuskaitse- kui Päästeametiga võttis oluliselt kauem 
aega, kui uusehitise projekteerimise puhul.

„Vana majaosa on renoveeritud oma ajastu ilmeliselt ja 
püüdsime kaitsta ja hoida seda, mis on hoidmist väärt,” 
ütleb Rein Kruusmaa, kes on Lääneranna valla arendus- ja 
hankespetsialist.  „Võtsime eesmärgiks hoone säilitatavas 
seisus olevad konstruktsioonid konserveerida ja võima- 
lusel eksponeerida ning asendamisel kasutada samaväär-
set materjali.”

Tervisekeskuse vanemas osas on proportsionaalselt 
suurim ala töötajate ruumidel, milleks on puhkeruum koos 
miniköögi ja vajaliku tehnikaga ning tehniliselt hästiva- 
rustatud seminariruum koos suure 75-tollise teleriga, mis 
töötab ka ekraanina – neid ruume on võimalik teineteisest 
eraldada kokkuvolditava helikindla vaheseinaga.

Uus hooneosa on avar, valge ja huvitava arhitektuuriga. 
„Keeruline oli projekteerida uut osa vana külge ja esimene  

eelprojekt läkski vett vedama,” kirjeldab 
Kruusmaa sobivaima lahenduse otsinguid. 

„Uus majaosa sai lõpuks välisilmelt üsna 
teistsugune.” Külastajates äratab 

tähelepanu kindlasti katuse-
vorm, mis meenutab lõiga- 

tud räästaotstega traditsi- 
oonilise kelpkatuse jooni ja 

on inspireeritud endisest 
kelpkatusetüübist, mis oli 
omane Lääne-Eesti asu-
mitele.

Tervisekeskuse 
kommunaal- 
lahendused

Kogu tervisekeskuse kom-
pleksis on soojusallikaks 

põrandaküte, mis saab energi- 
at linna soojusvõrgust.

Suvine elektrikulu saab olema 
tagasihoidlik – maja toodab ise elektrit. 

Paigaldatud on päikesepaneelid koguvõim-
susega 12 kW, mis peaks katma suures plaanis 

kogu suvise elektrivajaduse. Päikesepaneelid asuvad maja 
lõunaküljel, mis külastaja jaoks kogu hoonestuse üldpilti ei 
mõjuta.

Regionaalpoliitilisest seisukohast on kohalikele elanikele 
loodud võimalus saada suurepärastes tingimustes professio- 
naalset arstiabi nüüd ka lähemal kui 60 km – Haapsalu ja 
Pärnu jäävad Lihula piirkonna elanikele liiga kaugeks ega 
ole piisav esmatasandi tervishoiuteenuste pakkumiseks.

Pikemas perspektiivis tähendab Lihula tervisekeskuse 
rajamine esmatasandi tervishoiuteenuste säilimist kogu 
meie vallas, kindlustades tervishoiuteenuse jätkuvuse ja 
säilitades vastavad töökohad.

Lääneranna inimestel on põhjust uhkust tunda! Vana maja 
väärindamine ning sellele oluliste ühiskondlike funktsioo- 
nide omistamine on suurepäraseks eeskujuks kõigile 
omavalitsustele.

Loe lisaks ka puusepp ja pärand-tehnoloog Laur Ober-
scneideri artiklit „Igal ajal oma maja” Lääneranna Teataja 
veebilehelt ajaleht.laaneranna.ee

Raahel Apsalon 
Avalike suhete spetsialist
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L ääneranna Vallavolikogu 
11. märtsil 2021 toimunud 

istungil omistati Lääneranna valla 
teenetemärk Heli Raavelile, Reimo 
Reimerile, Ain Saarele, Heino 
Sabiinile, Peeter Hermikule, Jüri 
Mõnistele ja Merike Pikkmetsale. 
Siinjuures tutvustame esmalt neist 
esimest nelja ning anname ülevaate 
esile toodud teenest. 

Ain Saare
Jah, ikka saab, pane visioon kirja ja 
teeme ära!

See on lause, mis seda 
meest enim ise- 

loomustab. 

I n i m e s e d , 
kes tunne-
vad Aini, ise- 
l o o mu s t ava d 
teda kui hea 

s ü d a m e g a , 
lahket, abival-

mit ja suure tähega 
Kogukonna Aktivisti, 

kes on panustanud lugematuid 
tunde siinse piirkonna hüvanguks. 
Kunstnikule, õigemini graafilisele 
disainerile omaselt on tema panus 
olnud just selles valdkonnas – ürituste 
plakatid, ettevõtluspäevade visuaalid, 
valla koduleht, ajaleht, veebiportaal… 
seda nimekirja võiks jätkata lõputult.

Lihulast Läänerannani
2015. aastal avas Lihula vald kogukon-
naportaali Lihula Teataja, millest tänu 
paljude inimeste ühisele panusele sai 
piirkonna oluline infokandja, kust 
uudiseid noppisid nii maakondlik 
kui vabariiklik meedia. Portaali sün-
niloo ja teostuse taga oli kolm inimest: 
tollane Lihula vallavanem Varje Ojala, 
info- ja arenguspetsialist Kristi Märk 
ning kujundaja Ain Saare.

Portaali edu oli niivõrd suur, et 2016. 
aastal allkirjastatud ühinemislepin-
gusse pandi kirja punkt „Vallal on oma 
uudiste veebiportaal, mille tegevust 
jätkatakse Lihula valla loodud ja aren-
datud uudisteportaali baasil.”

Valdade ühinemisel oli just Ain Saare 
see, kes lõi Lääneranna valla paber-
lehe kujunduse, aitas kaasajastada 
valla ametliku veebilehe kujundust, 
lõi uue ajalehe veebiportaali ja tegi 
palju muudki.

2017. aastal kandideeris ta kohalikel 
valimistel ning kogus 45 häält, millega 

pääses Lääneranna Vallavolikokku. 
2018. aastal ilmunud Lääneranna Teata- 
jas esitati talle küsimus, „Miks kan-
dideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna vallavolikogu 
liikmena nelja aasta jooksul ellu viia 
/ korda saata?” Aini vastus oli selge: 
„Olen kindlalt tegude usku ja seetõttu 
ei plaanigi olla nii-öelda istuv poliitik 
ega targutaja. Kogukonna elu edendan 
KOV ajalehe kujundajana ja veebileh- 
tede loojana. Suur soov on tulevikus 
näha Lääneranna ühtset terviklikkust 
ning siin saavad kaasa aidata kõik, 
kellel vähegi soovi.”

Just ühtset terviklikkust silmas 
pidades on Ain käinud välja idee 
kujundada valla haridus- ja kultuuri- 
asutuste kodulehed nii, et need oleksid 
visuaalselt sarnased ning sealne info 
seeläbi kergesti leitav. Tänase seisuga 
on Aini käe läbi saanud endale kodu-
lehed kõik kultuuri- ja kooliasutused, 
sealhulgas muuseumid, raamatu- 
kogud, koolid ja huvikoolid, kultuuri- 
ja rahvamajad. Ain oli üks neist, tänu 
kellele valmis ka Lääneranna Noorte-
portaal. Hetkel on Ainil käisil Lääne-
ranna noortelehe (paberleht) kujun-
duse loomine.

Panus kogukonda ja 
tulevikuideed
Aini panustamine ei piirne ainult valla- 
valitsuse tegevustega. 2015. aastal 
lõi ta kaasa Lihula Eurovisiooni tege-
vustes, mis hiljem sai ülevabariigilise 
tuntuse. Aini loodud graafiline disain 
ning liikuv Eurovisiooni liblikas, mis 
Lihula lilltikandi värvi, pani paljud 
ahhetama. Tuleta meelde, kuidas 
Lihula koolinoorte Eurovisioonil tehti 
ajalugu.

Graafilise disainerina panustas 
ohutusalasesse mängu „Aga mina”, 
külastades 2017. aastal Lihula laste-
aeda, kus selgitas reegleid nii Pokude 
rühma lastele kui õpetajatele.

Ain on panustanud lugematuid tunde 
vallas toimuvate sündmuste pildista-
misel (maakaitsepäev, autode orien-
teerumine jne). Tema üheks ideeks 
on teha kõikidest valla kaunitest 
kohtadest 360-kraadised ülesvõtted, 
et inimesed saaksid neid kohti vaa-
data justkui seal viibides – nii saab 
tänu Ainile teha virtuaaltuuri näiteks 
Lihula mõisamäel.

Heli Raavel
Heli on olnud järjepidev ilusa ema-
keele õpetamisel ja teda võib ise- 
loomustada sõnadega õpihimuline, 
kohusetundlik, ideede algataja. Heli ei 
piirdu ainult ainetööga klassiruumis; 
ta tegeleb õpilastega ka koolivälisel 
ajal (teatrikülastused, ekskursioonid) 
ning juhendab ringe ja koolilehte.

Õpetajatöö on raske – pead oskama 
õpilastele aine huvitavaks muuta ning 
samal ajal teha koostööd kolleegide ja 
lastevanematega.

Õpetajaid võib 
n i m e t a d a 
maa soo- 
laks

Heli õpi-
lased on 
s a a n u d 
eesti keele 
o l ü m p i a a -
didel auhin-
nalisi kohti. Sten 
Roosi muinasjutuvõistlusel sai Lihula 
Gümnaasiumi õpilane Eesti Vaba- 
riigis II koha. Ernst Enno omaloomingu 
konkursil märgiti ära gümnaasiumi- 
astme lugu. Lihula Gümnaasiumi 
tiim võitis 2016. aastal Vabariigi 
Presidendi väitluse.

Heli Raaveli taust
Heli on sündinud 12.02.1963 Varblas. 
Lõpetanud Varbla Põhikooli, asus 
õppima Pärnu Lydia Koidula nime-
lises II keskkoolis. Lõpetanud kesk-
kooli 1981, asus tööle Varbla Põhikooli 
õpetajaks

1982–1987 õppis Tallinna Pedagoogi-
lises Instituudis eesti keele ja kirjan-
duse õpetajaks

1988–2000 oli Varbla Põhikooli 
direktor

2000–2006 Varbla Põhikooli eesti 
keele õpetaja

2006–2020 Lihula gümnaasiumi 
õppeala juhataja

2020 Lihula Gümnaasiumi eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja. Koolis juhatab 
laste näiteringi, väitlusringi, juhendab 
koolilehe toimetust, laulab kohalikus 
segakooris, võtab osa mälumängust. 
2007 saavutati võistkondlikus koos-
seisus 18. koht

2013. aasta õpetaja tiitel „Tunnustatud 
Läänemaa õpetaja”

Selgusid 2021. aasta Lääneranna valla
teenetemärgi saajad. 1. osa
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2013 käivitas mittestatsionaarse 
(kaugõppe) Lihula Gümnaasiumi 
juures

2017. aastal gümnaasiumi õpetaja tun-
nustus eesti keele ja kirjanduse õpeta-
jana

Heli on ema neljale lapsele ja vana-
emaks kahele lapselapsele, kellest 
tunneb suurt rõõmu.

Heino Sabiin
Ettevõtliku loomuga 

Heino ja tema 
pere on jätnud 

sügava jälje 
Varbla kandi 
sotsiaal- ja 
majandusellu 
küll looma- 
k a s v a t u s e , 

p u i d u t ö ö t l e -
mise, turismi 

ja puhkemajan-
duse edendamise ja 

ehitusega. Alul FIE-na 
hiljem erinevates ettevõtlusvormides. 
Suurim tema loodud äriühing on üle 
Eesti tuntud Varbla Puhkeküla AS.

Aegade jooksul on Heino oma 
pereäride baasil andnud tööd ligi 50 
inimesele.

Hetkel saab Heino juhitud ettevõtetes 
tööd kuni 30 inimest, olles selgelt 
omakandi suurim tööandja. Puhke-
majandusega on ta tegeletud üle 20 
aasta ja tänaseks on väikesest motelli-
kompleksist saanud suur 150-kohaline 
puhkekeskus.

Varbla sadama ehitus tõi 
piirkonnale tuntuse ka väl-
jaspool Eestit 
Üle-eestilise ja laiemagi tuntuse sai 
Heino tegevus Varbla sadama ehi-
tusega. 2013. aasta septembris alga-
tati sadama detailplaneering, 2016. 
aasta juulis jõuti planeeringu kehtes-
tamiseni. 5. veebruaril 2018 alustati 
sadama ehitustöödega ja esimesed 
alused said sadamasse randuda 

15.06.2019. Sadama ametlik avamine 
toimus 31.07.2020. Uus ja uhke sadam 
saab vastu võtta u 60 alust süvisega 
kuni 2,5 meetrit. Möödunud hooajal oli 
sadamal ligi 200 külastust, ligi pooled 
neist välisriikidest. Sadamas tegutseb 
restoran Groot, mis on esimene resto-
ran Pärnu ja Haapsalu vahel.

Tänu Heino ettevõtlikkusele, laskis ta 
annetusena paigaldada Varbla kiri-
kule 2015. aastal uue tornikiivri ja 
risti. Kus vaja, on Heino appi tulnud 
tee ehitamisel, lume lükkamisel või 
sotsiaalteenuste osutajaile. Vabal ajal 
tegeleb Heino jahinduse ja kalasta-
misega ning on Varbla kandi jahin-
duse eestvedajaks.

Olles Lääneranna valla volikogu liige, 
on Heino muretsenud valla üldise 
käekäigu, mõistliku majandamise ja 
ettevõtluse arendamise eest vallas.

Pere kõik kolm last tegutsevad Varbla 
Puhkekülas – noorim poeg juhib sada- 
mas restorani tööd, vanem poeg varus- 
tab ettevõtet vajalike tootmisvahen-
dite ja -materjalidega ning tegeleb 
IT-valdkonnaga. Tütar tegeleb ilu-
teenindusega, kuid praegu kasvatab 
väikest tütart ja võimaldab Heinol osa 
saada vanaisa rõõmudest.

Reimo Reimer
Reimo jaoks ei ole kohalikus mastaabis 
aktiivne olemine oluline mitte ainult 
Kaitseväe ja Kaitseliidu tutvustamise 
mõttes, vaid pigem seotud igapäevase 
olemasolu toonitamisega. Reimo õppis 
hiljuti riigikaitse õppejõuks pelgalt 
selleks, et õpetada Lihula Gümnaasiu- 
mis riigikaitset, kaasates sinna teisigi 
Lihula Üksikkompanii mehi ja naisi. 
Uuest aastast hakkabki Reimo koos 
Lihula Ükiskkompaniiga läbi viima 
Lihula Gümnaasiumi riigikaitse tunde.

Tema eestvedamisel sai 2020. aasta 
jaanuaris teoks heategevuslik loterii, 
mille tulu anti üle Lääneranna Valla-
valitsusele, et Lihula Vabadussamba 
väljak saaks lipu ja lipu valgustuse. 
Vallaga koostööd tehes on seal nüüd 
kolm lippu, mis kõik on valgustatud 

ja lehvivad nii päeval kui ööl, austa-
des omasid ja omakseid. Reimol on 
pargi korrastamisega ees veel suured 
plaanid. Ta tahab korraldada talgud, 
et madalad kohad saaks mullaga täide-
tud ning sellest soisest alast saaks 
tulevikus ilus roheline park. Tal on 
kindel plaan, et Vabadussõja ausam-
mas ja selle ümbrus peab korda saama.

Mis Reimo on plaani võtnud, selle ta 
ka teoks teeb, see on kindel.

Malevad Lääneranna vallas
L ä ä n e r a n n a 
vallas toime-
tab kaks 
Kaitseliidu 
m a l e v a t 
– Lääne 
ja Pärnu 
m a l e v . 
Reimo on 
k a a s a n u d 
Lihula Üksik-
kompanii tege- 
mistesse ka vallas 
tegutseva teise maleva liikmed, nimelt 
koostöö Soontaganaga on väga hea. 
Soontagana malevkonna pealik osaleb 
LÜKi juhatuse laiendatud kooosole-
kutel, koos on tähistatud võidupüha 
Lihula pargis, koos tehakse meeste-
le-naistele väljaõppeid ja võistlusi. 
Reimo arvates oleme ikkagi üks vald, 
kes peab kokku hoidma.

Reimo koos teiste Lihula meestega 
on panustanud Lihula mõisas asu-
vate Lihula Üksikkompanii ruumide 
renoveerimisse palju oma vaba aega, 
hoides sellega mõisa lagunemast.

Reimo on alati naeratav, kindlameelne 
ja igati lugupidamist väärt Haapsalu 
mees, kes ajab siiski Lihula asja. Seega 
võime öelda, et ta elab küll mujal, aga 
tema mõtted, süda ja teod on siiski 
meiega siin, Lääneranna vallas.

Selline ongi Reimo – üdini meie mees 
ja igati Lääneranna valla teenetemärgi 
vääriline!

S iseministeerium tunnustas siseturvalisuse vaba-
tahtlikke. Aasta vabatahtliku merepäästeühingu au- 

nimetuse sai Hanila Tuletõrje Selts ehk Virtsu SAR, kelle 
merepäästjad tegutsevad Virtsu sadama piirkonnas.

15. aprillil tunnustati juba kümnendat aastat järjest, see-
kord küll virtuaalselt, siseturvalisuse vabatahtlike rühmi 
ning tänati tublisid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, 
kes meie riigi turvalisusse panustavad.

Oma avakõnes rääkis siseminister 
Kristian Jaani, et siseturvalisuse 
vabatahtlikud on väga olulised 
ja kuigi Eestis on tuhandeid 
vabatahtlikke, ei ole neid 
kunagi liiga palju.

Vabatahtlike olemasolu näitab 
kui tugev on riik, kus me elame.

Siseministeerium tunnustas Hanila Tuletõrje Seltsi
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„Mida enam tegutsevad vabatahtlikena erineva tausta 
ja kogemusega inimesed, seda paremaid lahen-
dusi leitakse ja seda paremini suudame ka 
siseturvalisuse valdkonnas õnnetusi 
ennetada ning kiiresti abi anda. Suur 
tänu teile, head abipolitseini-
kud, vabatahtlikud päästjad, 
merepäästjad ja naabrivalve, 
teie panuse ja südamega 
tehtud töö eest,” lisas Jaani.

Mereõnnetused
Õnneks ei juhtu aasta 
vabatahtliku merepääste- 
rühma teeninuspiirkon- 
nas palju mereõnne- 
tusi, kuid kui juhtub, 
siis just nemad on esma- 
reageerijad. 2020. aastal 
kaasati nad seitsmele mere- 
päästesündmusele ja kokku 
päästeti kümme inimest. Ka 
käesoleva aasta alguses on ühingu 
merepäästeüksus aidanud lahen-
dada ühte jäältpääste sündmust ning 
ennetanud mitmeid võimalikke õnnetusi 
seoses inimeste liikumisega üle hapra mere-
jää. Seltsi liikmed ei tegele ainult merepäästega, vaid ka 
tuleõnnetuste ennetamise ja tuletõrjumisega.

Politsei- ja Piirivalveameti otsingu- ja päästetööde kana-
lis antakse ülevaade, et ühingu vabatahtlikud 

merepäästjad on leidlikud ja nuputavad 
välja uusi või täiustavad olemas- 

olevaid päästevahendeid, millega 
hõlbustada ka jäält päästmise 

võimekust. Näiteks kasutavad 
seltsi vabatahtlikud „jää- 

koeri” ja „Virtsu Hüljest”, 
mis oma funktsionaalsuselt 

sarnanevad mootorkelgu 
ja hansalauaga, kuid on 
kergemad ja mobiilsemad. 
Lisaks merepäästesünd-
mustele reageerimisele 
ja mereohutusalasele 
ennetustegevusele tege-

letakse ka tuleohutuse 
ja tulekahjude kustuta-

misega. Väljaõpe ja pidev 
enesearendamine on ühingu 

vabatahtlikele väga tähtis, 
samuti koostöö piirkonna teiste 

merepäästeüksustega.

Kes palju teeb, see palju jõuab!

Meie täname ning soovime õnne ja jaksu!

Lihula spordihoone
virtuaaltuur
Lihula spordihoone ja Lääneranna 
Spordikool ootavad virtuaaltuurile 
jõusaali ja pallimängude saali: laane-
ranna.ee/vr/sport

Spordikoolis tegutsevad kolm treene- 
rit kolme õppekavaga: jalgpall, maad-
lus ja lauatennis. Lisaks toimub 
huvitegevusena kergejõustik.

Lõpe klubi virtuaaltuur
Lõpe klubi ootab rõõmsa südame ning 
avatud ustega virtuaaltuurile: laane-
ranna.ee/vr/lope

Kõmsi saunamaja
Lilia Urb, Kõmsi Külaseltsi juht

Kõmsi Külaseltsil on hetkel mitu 
suurt projekti ja üheks neist on väga 
pikaajaline unistus kogukonna sauna- 
majast.

Selts sai ühe laguneva vana katla- 
maja omanikuks selle aasta alguses 
ja nüüd püüame kõik anda 
panuse, et läbi projektifondide ja 
oma jõududega sinna üks mõnus 
koht luua. Plaan on rajada saun 
+ jõusaal. Hetkel lammutame 
ja likvideerime tohutut hulka 
sodi, mis on sinna aastatega 
kogunenud.

Varbla kevadnäitus ja -värvid
Monika Hale, 

Varbla kooli õpetaja ja noorsootöötaja

Taas kord on käimas üks distants- 
õppeperiood koolis… no kuidas saaks 
kunstiõpetust lastele teha nii, et oleks 
huvitav. Mismoodi neid innustada? 
„Raskeid küsimusi peab ikka olema,” 
ütles pisike 6-aastane tütar mulle 
eile. Õnneks on meie kogukonnas 
palju vinks-vonks inimesi, kes on 
kohe nõus kaasa tulema ka mõn-
dade hullude ideedega. Üheks ehe-
daks näiteks on Varbla kaupluse- 
 juhataja Eve Arusalu, kes lubas lahkelt 
poe sissekäiku üles seada laste kevad- 
näituse „Kevadine lõngalill”. Kauplu- 
ses käib hetkel kõige rohkem inimesi 
ja võib öelda, et näitus on väga popu-
laarne. 

Asja juures oli veel lõbus see, et sain 
korraks näha ka 5.–9. klassi õpilasi, kui 
nende meistriteostel järel käisin.

Loodan ja tean, et 
näitus uueneb 

varsti.

Aitäh kõiki- 
dele asjaosa-
listele ja 
saame ühes-
koos, kogu- 

k o n n a n a 
muuta oma elu 

värvilisemaks!

Virtsu ehitab
Maris Raudsepp, 

MTÜ Virtsu Arenguselts

Virtsu mõisatallis algasid märtsi- 
kuus taas kord ehitustööd. 
Nüüd tehakse kõige suuremale 
ruumile, mille pind on kokku 150 
ruutmeetrit, uus põrand. 
Ehitustöid teos- 
tab Asrex OÜ. 
Sellest ruumist 
saabki edas-
pidi hoone 
keskus. Siit 
h a k k a b 
m i n e m a 
k e e r d t r e p p 
teisele korru- 
sele, muuseumi- 
n ä i t u s e l e . 
Siinamas hakkavad 
toimetama kohvik ja suveniiripood, 
saab korraldada esinemisi, näitusi ja 
muid koosviibimisi. 

Juba valmisolevasse ruumi jõudsid 
kohale Virtsu muuseumi uued riiulid. 
Kokku on 30 meetrit mooduleid ja 160 
meetrit riiuleid. Kõik on puhas saksa 
Schäfferi kvaliteet otse Balti Lao- 
meistrist. Transpordiga aitas AS 
K.MET. Vaja on veel teha viimased 
viimistlustööd ja siis saab riiulid 
kokku panna. Siia paigutame 
muuseumieksponaadid, mis praegu 
asuvad  hoone  teises   otsas.  LoodameF
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Lugeja küsib, ametnik vastab

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

Kui ma soovin oma kinnistule rajada
imbväljakut, millest pean alustama?

Väga oluline on süsteemi valikul lähtuda infost, kui kaitstud 
või kaitsmata on selles piirkonnas põhjavesi. Lääneranna 
vallas on päris palju kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhja- 
veega  alasid. Nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega aladel 
tuleb kasutada bioloogilisi väikepuhasteid või kogumis- 
mahuteid. 

Põhjavee kaitstuse kohta on võimalik uurida Maa-ameti 
geoportaali kaardirakendustest, valides geoloogilised 
kaardid https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiraken-
dused-p2.html. Kaardirakenduses tuleb kindlasti jälgida, et 
vasakult kaardirakenduste metaandmete alt oleks aktiivne 

ka „põhjavee kaitstus”. Otsingusse kirjutage oma kinnistu 
aadress või katastritunnus. Asukohale klikates näete, milli-
sesse põhjavee kaitstuse klassi kuulub Teie kinnistu. 

Enne ehitamise alustamist tuleb esitada omavalitsusele 
Ehitisregistri keskkonna www.ehr.ee kaudu ehitusteatis 
koos projektiga. Kui valitud süsteemi on võimalik kasutada, 
siis tuleb Ehitisregistri kaudu esitada kindlasti ka kasutus-
teatis.

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

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

Merilin Merirand 
Ehitusspetsialist

suveks asjad  ringi kolida ja  siis saab juba uude ruumi 
muusumivarandust vaatama tulla. 

Märtsi lõpus algasid ka Virtsu mõisa väravahoone 
katusetööd. Tellingud on paigaldatud ja ehitustöid teos- 

tab Asrex OÜ. Vana katusekivi ja 
kahjustada saanud konstruktsiooni 

osad on eemaldatud, alustatud on 
taastamisega. Kui katus saab uueks, 
siis eesmärk on ka üldist väli-
must värskendada. Esmalt tuleb 
aga väravahoone vundament 
laiemalt avada, et liigne niiskus 
ei kahjustaks müüre. Plaanis on 

paigaldada valgustus ja värsken- 
dada müüride välisilmet – see annaks 

võimaluse kasutada hoonet väikeste 
näituste või ajaloo eksponeerimiseks. 

Virtsu Kooli aulasse paigaldati helisummutavad 
paneelid, mis parandavad akustikat. Paneelid tootis Rootsi 
firma Ecophon ja paigaldasid töömehed firmast Ennu OÜ. 

Virtsu bändimehed tegid proovi ära ja kiitsid tulemuse 
heaks! Nüüd, kus avaneb võimalus kutsuda esinema 
väiksemaid teatritruppe, annab aula juba Virtsu 
Rahvamaja mõõdu välja. Muide, 1964. aasta 
kevadel oligi plaanitud siia rahvamaja ehitada – isegi 
projekt oli olemas. Kuid sel momendil oli koolimaja ikkagi 
rohkem vaja. Tänasel päeval mahuvad juba mõlemad antud 
pinnale toimetama.

Kõiki nimetatud projekte saab Virtsu endale 
lubada tuule abiga. Juba aastaid on projekte raha- 
liselt toetanud MTÜ Hanila Toetusgrupp,  mille üle oleme 

südamest tänulikud. MTÜ Hanila 
Toetusgrupi liikmeteks on Hanila 
Tuulepargid OÜ, Enefit Green 
AS, AS Skinest Energia ja Lääne- 
ranna Vallavalitsus. Ühingu 
peamine eesmärk on endise 
Hanila valla piirkonna majan-
dusliku ja kultuurilise arengu 
edendamine tuuleparkide toode- 
tud elektrienergia abil. Seega võib 
öelda, et puhume tuulega elu sisse 
kohalikule seltsi- ja kultuurielule. 

Suure Lennu kaare tuli Virtsu Rahvamajas

Üle Eesti süüdatakse igal aastal 29. märtsil märgutuled, 
et mälestada Eesti suurmeest, kirjanikku, filmimeest 
ja diplomaati, president Lennart Meri tema sünniaas-
tapäeval. Lõkked on paigutatud mõttelisele joonele Eba-
vere mäelt Kaali järveni, sümboliseerides Kaali meteoriidi 
teekonda. Ka Virtsus on seda päeva ikka tulega meeles 
peetud – tänavu küll hoopis teistmoodi, kui oleme vara- 
semalt harjunud. Rahvamajas süü-
dati ühtekokku 150 küü- 
nalt, taustaks mõnus pillimäng. 
Virtsu rahvas sai tuledemängu ja 
muusikat nautida video vahen-
dusel. Loodetavasti järgmisel 
aastal saab teha lõket taas ühis-
elt koos Virtsu rahvaga ja ikka 
mere ääres!
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Kõmsi Külaseltsi üleskutse
Ilmad muutuvad järjest soojemaks ja lumi on peaaegu kõik-
jalt ära sulanud. Kõige selle kauni juures tuleb paraku ilm-
siks ka negatiivne pool – praht, mis pole leidnud õiget teed 
prügikasti, vedeleb teepervedel või põõsastes.

Kaks tubli Kõmsi küla noort otsustasid anda oma panuse, 
et küla oleks puhtam, ja korjasid kokku kotitäie prahti. 

Kutsume ka Sind õue minema, looduses prügi märkama 
ning seda võimaluse korral üles võtma ja ettenähtud kohta 
viima.

Praht ei satu loodusesse ise ja mõnikord saame parandada 
ka kellegi teise tehtud vea, et meie kodukoht oleks puhtam, 
kaunim ja elamisväärsem.

Ei pea ootama talgupäeva! Piisab, kui jalutama minnes 
märgata ning teha seeläbi loodusele pai.
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Ü hinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) tähistab 
alates 1993. aastast iga aasta 22. märtsil veepäeva, 

et pöörata tähelepanu veele kui loodusvarale ja vee tarbi- 
misele. Umbes 2/3-l inimkonnast ei ole head ligipääsu 
joogiveele. 

Puurkaevud
Lääneranna vallas on palju hajaasustusega piirkondi, 
mistõttu paljude majapidamiste joogivesi tuleb isiklikest 
puurkaevudest. Tänapäeva puurkaevude sügavused on 
väga varieeruvad ja sõltuvad piirkonna kivimikihtide 
omadustest, veekihtide veeandvusest, nende paiknemisest 
maapõues ja vajaminevast vee kogusest. Sügavamad puur-
kaevud võivad ulatuda isegi 300 meetri sügavusele, mada-
lamad jäävad alla 20 meetri. Lääneranna vallas on pea-
miseks kasutatavaks veekompleksiks ehk kihiks, 
millest vett ammutatakse, Siluri-Ordoviit-
siumi veekompleks, mis on maapinnale 
lähim. Sellesse rajatud puurkaevude 
sügavused jäävad Keskkonna- 
registri andmetel vahemikku 
10–230 meetrit.

Puurkaevude rajamisel 
lähtutakse sellest, kus on 
koguse ja omaduste poo-
lest parim veekiht. Vanad 
salvkaevud võivad olla 
väga madalad ja toituda 
peamiselt sademeveest, 
mis ei ole joogiveeks 
parim. Sellepärast eelis-
tatakse  puurida puur-
kaevud tänapäeval pigem 
natuke sügavamaks, et 
vältida maapinnalt tuleneva 
reostuse sattumist joogivette. 

Regulaarne vee analüüs on 
soovitatav
Kodumajapidamiste puurkaevude üle Keskkonna- 
amet seiret ei tee ja nende joogivee kvaliteedi kohta meil 
andmeid ei ole. Keskkonnalubadega puurkaevude põhja- 
vee analüüsidest selgub, et paljudes neist on fluoriidi sisal-
dus üle piirnormi. Pikaajaline fluoriidirikka vee tarvita-
mine võib lastel põhjustada hambafluoroosi ehk hamba- 
emaili kahjustumist. Puurkaevu omanikel on soovitatav 
tellida regulaarselt oma puurkaevu vee analüüs, et märgata 
muutusi joogivee kvaliteedis ja paigaldada puhastussead-
meid, kui selleks on vajadus. Pärnumaal teevad analüüse 
näiteks Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Pärnu osakond 
ja Pärnu Vesi.  Paljud meile ohtlikud ühendid ei lõhna ega 
maitse imelikult ja nende tuvastamine ongi võimalik ainult 
analüüsi teel. Nii on ka fluoriidiga.

Mis on fluor ja kuidas see mõjub
inimese tervisele?
Fluor on põhjavee looduslik ühend, kuid siiski on joogi- 
vee fluoriidisisaldusel oluline mõju inimese tervisele, 
esmajoones hammaskonna seisundile. Väikestes annustes 
toimivad fluoriidid kaariest ennetavalt, muutes hamba- 
emaili vastupidavamaks hapetele, kuid liigne sisaldus vees 

võib põhjustada hambafluoroosi.

Vee-ettevõtted  kasutavad fluoriidi sisalduse vähenda- 
miseks  puurkaev-pumplatesse paigaldatavaid pöörd- 
osmoosi seadmeid. Osa põhjaveest suunatakse seadmesse 
puhastamisele, seejärel segatakse puhastatud vesi kokku 
mittepuhastatud veega ja selle abil vähendatakse fluoriidi- 
sisaldust joogivees. Lääneranna valla vee-ettevõte AS 
Matsalu Veevärk on enamikesse veetöötlusjaamadesse ka 
sellise seadme rajanud.

Kodumajapidamise puurkaevu omanikul aga selliseid 
võimalusi pole. Sel juhul saab fluoriidi hulka vähendada 
ainult tarvitades teistsuguseid veeallikaid, näiteks pudeli- 
vett, või kasutades mõnest väiksema fluoriidisisaldusega 
kaevust ammutatud vett.  Kodused veefiltrid ega vee keet-
mine fluoriidi filtreerida ei aita.

Kaevuvee kaitsmine välise 
reostuse eest

Erakaevude tegemisel tuleb kind-
lasti mõelda ka sellele, kuidas 

kaitsta kaevu vett välise reos-
tuse eest.

Lääneranna vallas on päris 
palju kaitsmata ja nõr-
galt kaitstud põhjaveega 
alasid. Omapuhasti ehi-
tamise nõuded kehtestab 
iga vald eraldi, kooskõlas 
kehtivate seadustega. 

Lääneranna vald on oma 
ühisveevärgi ja kanalisat- 

siooni arengukavas välja 
toonud, et nõrgalt kaitstud 

või kaitsmata põhjaveega 
aladel tuleb kasutada bioloogi- 

lisi väikepuhasteid või kogumis- 
mahuteid. 

Selleks, et vältida oma salv- või puurkaevu 
vee reostamist, tuleks jälgida päris mitut asja. 

Kaevudel on kas hooldus- või sanitaarkaitseala, mis moodus- 
tatakse põhjavee kaitsmiseks reostamise eest. Sanitaar- 
kaitsealal on vee puhtuse säilitamiseks keelatud majandus- 
tegevus ja põhjavett ohustavad tegevused (kuivkemps, 
sõnnikuhunnik, karjatamine, väetiste hoiustamine jne). 
Vanematel puurkaevudel on enamasti 50-meetrine sani-
taarkaitseala, uuematel puurkaevudel ja salvkaevudel aga 
10-meetrine hooldusala. 

Kuja arvestamine
Lisaks kaevule tuleb arvestada ka kujaga. Kuja on mini-
maalne kaugus hoonest või kaevust, kuhu võib rajada 
reoveepuhasti. Omapuhasti minimaalne kuja on 10 meet-
rit, kinnisel või maa-alusel puhastil 5 meetrit. Omapuhasti 
peab paiknema joogiveekaevu suhtes allanõlva ning põhja-
vee liikumissuuna suhtes allavoolu. 

Oma kodu jaoks parima lahenduse leiab maaomanik 
koostöös kohaliku omavalitsusega ja kaevusid või reo-
veesüsteeme rajavate ettevõtetega. Internetis on olemas 
ka mitmeid häid sellekohaseid juhendeid.

Kaevuvee kvaliteet vajab jälgimist
Elina Jantson ja Kaja Lotman 
Keskkonnaamet

KESKKOND
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S eoses eriti aktiivse pakiliiklusega Virtsus, 
laiendas Omniva 30. märtsil postiauto-

maati kaks korda suuremaks.

Postiautomaatide pilootprojekti raames 
paigaldati Eestisse 12 automaati, neist viis 
Lääneranna valda: Virtsu, Varbla, Koonga, 
Kõmsi ja Lõpe asulasse.

Lääneranna vallas testitakse muuhulgas ka 
automaadi kasutust posti jaotuspunktina, et 
post elanikele kiiremini postkastidesse jõuaks. 

See tähendab, et jaotuskeskustest viib auto saade-
tised kirjakandjate jaoks postiautomaatidesse, 

sorteeritud selle küla (või lähikonna) kande- 
ringide järgi. Postiljonid saavad seejärel 
võtta automaadist juba sorteeritud posti 
ning toimetada piirkonna postkasti- 
desse. See võib tulevikus olla võimalus 
nn tööampsudeks ja lisatööks kohalikele 

inimestele, kes täismahus kirjakandjatööd ei 
soovi, kuid oma küla posti oleksid valmis laiali 

kandma.

Virtsu pakilembus kasvatas postiautomaadi
poole suuremaks

Raamatulaenutus postiautomaati
Varbla, Kõmsi, Koonga, Lõpe ja Virtsu haruraamatukogud 
pakuvad oma registreeritud lugejatele võimalust saada 
raamatuid 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 tagastus- 
kasti. Virtsus ja Kõmsil toimub 
tagastus eelneval kokkuleppel 
raamatukoguhoidjaga.

Postiautomaadid loovad uusi võimalusi!
Keemiline puhastus postiautomaadist 
Extracare OÜ Roheline Pesumaja ja Eesti Post on tulnud 
välja uue ja põneva teenusega.

Pesumaja ja keemilise puhastuse teenuse pärast ei pea 
enam kodust kaugele minema. Puhastamist vajavad 
esemed, mida koduses pesumasinas pesta ei tohi või mis 
sinna ei mahu (madratsikatted, tekid, padjad jms) või 
mille kuivatamine on keeruline ja aeganõudev (sulejoped,  
-mantlid, -padjad jms) saab nüüd mugavalt tuua posti- 

automaati, kust Roheline Pesumaja 
need peale korjab, puhtaks teeb 

ja tagasi toob. Kontaktivabalt! 

Esimesed kliendid on uue mugava 
teenusega juba tutvust teinud ja 
– kuidas teisiti saakski! – rahule 
jäänud.

Rohkem infot ja hinnakirja leiad: 
www.rohelinepesumaja.ee

Postiautomaat on avatud ööpäev läbi, nii saab ka puhasta-
mist vajavaid rõivatükke keemilisse puhastusse tuua või 
puhastele järele tulla kasvõi öösel. Rohkem informatsiooni 
teenuse kohta leiab Rohelise Pesumaja kodulehelt: www.
rohelinepesumaja.ee või helistades 506 7924.

Lõika välja ja
 kinnita külmikule!

Keemiline puhastus postiautomaadist 
toimub järgnevalt:

1. Otsi välja ja paki kokku puhastust vajavad esemed

2. Vaata kui suur pakk tuli: XS (36 x 4,5 x 53 cm); 
XS+ (36 x 10 x 62 cm); S (36 x 12 x 60 cm); M (36 x 20 x 
60cm); L (36 x 38 x 60 cm); XL (36 x 60 x 60 cm)

3. Helista või kirjuta Rohelisse Pesumajja: tel 506 7924, 
e-post info@rohelinepesumaja.ee ja ütle, millisest posti- 
automaadist ja kui suurt pakki saata soovid, lisa oma 
nimi, telefoninumber ja e-posti aadress

4. Pesumaja saadab kapi ukse avamiseks koodi

5. Vii pakk postiautomaati ja jää ootama

6. Pesumaja saadab arve, tasu see

7. Peagi saabub ka SMS kapi ukse koodiga

8. Too puhtad esemed kiiresti koju ja naudi nende kasuta-
mist

9. Korda tegevust!

Rõõmsa kohtumiseni postiautomaadi keemilises puhas-
tuses!

MAJANDUS
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Emadepäev 
M aikuu teisel pühapäeval, 09. mail on emadepäev. Austame oma emasid, peame neid 

meeles ja vastavalt praegustele võimalustele viime või saadame kaunid kevadlilled 
ning peame meeles meile osutatud hoole ja armastuse eest. 

Fotol valged sinililled Lõpe lähedal 
metsas / Merike Pikkmets
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2021. a alguses avati Matsalu rahvuspargi kaunil äärealal 
Kirikukülas unikaalne puuonn – Hekso treehouse. Mõte 
puuonnist tekkis Tuudilt pärit Uku Ehasalul juba kümme 
aastat tagasi, mil ta elas lühiajaliselt kaks suve Ameerikas, 
kus sellised majakesed olid juba tol ajal populaarsed. Aega 
võttis, kuid lõpuks sai unistus teoks.

Hekso treehouse pakub võimalust nautida vaikust ja rahu 
keset puutumata loodust.

Külaliste käsutuses on kõikide mugavustega majake, kus on Külaliste käsutuses on kõikide mugavustega majake, kus on 
mõnusalt suur voodi kahele, kaminaga diivaniala, köögi- mõnusalt suur voodi kahele, kaminaga diivaniala, köögi- 
nurk koos vajalike tarvikutega ning vannituba. Lisaks nurk koos vajalike tarvikutega ning vannituba. Lisaks 
ootab ootab nautlejaid tavalisest veidi erilisem saun. Seni on nautlejaid tavalisest veidi erilisem saun. Seni on 
olnud külaliste tagasiside uskumatult positiivne, mis annab olnud külaliste tagasiside uskumatult positiivne, mis annab 
kindlasti edasistes tegemistes motivatsiooni juurde.kindlasti edasistes tegemistes motivatsiooni juurde.

„Saladuskatte all võib nüüd juba öelda, et tegelikult valmib 
peagi ka teine puuonn, mis on sobilikum ka peredega 
külastamiseks,” avaldab Uku.

Uku usub, et tänapäeva kiire elutempo juures hindavad 
inimesed aina rohkem ja rohkem looduses viibimist.

Uku loodab, et Hekso puuonnid on piisavalt atraktiivsed 
kutsumaks inimesi Matsalusse ning üleüldiselt Lääne-
ranna piirkonda avastama.

Kui eelnev kõnetas, siis täpsem Kui eelnev kõnetas, siis täpsem 
info puuonni külastamise info puuonni külastamise 
kohta on leitav kodulehel kohta on leitav kodulehel 
www.hekso.eewww.hekso.ee..

Hekso kutsub loodusesse puhkama ja Matsalut avastama

Osale kampaanias #SordiSinagi 

M uuhulgas algab maist kuuajane kampaania #SordiSinagi, mille eesmärk on suu-
nata inimesi jäätmeid sorteerima. Kampaaniast saavad osa võtta kõik need, kes 

juba sorteerivad, aga ka need, kes kampaania ajal otsustavad sorteerima hakata. 

Kampaanias osalemise tingimus on see, et tuleb alustuseks segaolmeprügist eraldada 
vähemalt ühte liiki jäätmed (olgu need siis ainult biojäätmed, pakendid, paber – aga veel 
parem – kõiki kolme liiki jäätmed).

Kampaanias osalemiseks saada meile oma praegustest või uutest sorteerimisharjumus- 
test mõned mõtted koos illustreeriva pildiga (näiteks sorteerimisanumatest) hiljemalt 
31. maiks e-posti aadressile piret.maestu@laaneranna.ee. Kampaaniast on võimalik osa 
võtta ka Lääneranna valla Facebooki-lehel. Sorteerime prügi = hoiame loodust!

Kõigi osalejate vahel on Hekso treehouse peaauhinnaks välja pannud ööbimise kahele oma 
puuonnis – see on kõigi mugavustega majake koos tavalisest erilisema saunaga, pakkudes samal 
ajal võimalust nautida täielikku privaatsust keset Lääneranna kaunist ja puhast loodust otse Matsalu 

rahvuspargis.

PS! Järgmistel lehtedel on Sul võimalik tutvuda, milliseid pakendeid ja miks eelistada.

E elmisel aastal kuulutas Lääneranna vald esimest 
korda mai keskkonnakuuks. Nii ka sel aastal!

Seoses sellega pööratakse taas kord mais Lääneranna Tea-
taja veebiportaalis ajaleht.laaneranna.ee oluliselt rohkem 
tähelepanu just keskkonnateemadele ja -tegevustele. Kesk- 
konnakuu raames saab lugeda erinevaid artikleid, näha 
huvitavaid videoid, aga ka osaleda erinevates loosimän-
gudes. Keskkonnakuul avaneb ka suur ülevallaline jäätme-

käitluse küsitlus, millest soovitame kõigil osa võtta. Antud 
küsitluse tulemusi võetakse arvesse uue korraldatud jäätme- 
veohanke koostamisel, seega kui Sul on mõtteid ja ette-
panekuid, siis nüüd on selleks õige aeg, et neist küsitluse 
abil teada anda.

Hoia pilk kindlasti peal Lääneranna Teataja veebiportaalil 
ajaleht.laaneranna.ee ja valla soltsiaalmeediakanalitel!

Maikuu on keskkonnakuu
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Veebruaris lahvatas pakendijäätmete 
skandaal, kui ajakirjanike  korraldatud 
eksperimendi käigus tuli ilmsiks suur 
korralagedus Eesti prügimajanduses. 
Antud eksperiment oli kahtlemata 
väga vajalik ning avas paljude silmad 
probleemkohtadest, kuid tekitas veel 
suurema küsimuse – kas on üldse 
mõtet prügi sorteerida? Lühikene 
vastus sellele – on ikka mõtet!

Tarbijal on suurem mõju kui 
arvata võiks
Euroopa Liidus on võetud eesmärgiks, 
et 2030. aastaks peavad kõik paken-
did olema ringlusse võetavad – tuleb 
arendada pakendite ümbertöötlemise 
võimalusi ja suurendada sorteerimise 
võimekust, tuleb tooteid pakendada 
pakendisse, mille materjal on ringlusse 
võetav, tuleb tõhustada prügimajan-
duse üle järelevalvet jne.

Näib, et prügimajanduse parenda- 
miseks ei saa tarbija justkui midagi 
teha, kuid siiski on tarbijal kaudne 
mõju selle üle, millised on poes olevad 
pakendid ning kui hästi on need hiljem 
ümbertöödeldavad, kuna pakendi- 
jäätmed tekivad siiski alles siis, kui 
tarbija on otsustanud osta toote, mille 
ümber on pakend.

Tarbija saab mõjutada oma 
valikutega ja tegevustega
• Eelista eelkõige pakendivaba 

toodet, kuna nii tekib vähem prügi 
– antud tegevus on tarbija poolt 
väga keskkonnasõbralik. Paljusid 
tooteid ongi keeruline soetada 
ilma pakendita, kuid miks peaks 
tootja pakendama kolm paprikat 
kilesse, kui neid saab osta ka lahti-
selt? Kui tarbijad teadlikult eel-
pakendatud paprikat ei osta, siis 
jääks toode poodi seisma, mida aga 
tootja ei soovi. Seega tuleb tootjal 
teha muudatusi ning hakata too-
teid lahtiselt müüma.

•  Ära osta toodet, mille pakendit 
on keeruline ümber töödelda ehk 
eelista monomaterjalist pakendit 
ning jäta komposiitpakend poodi 
– monomaterjalist pakend (nt piim 
kiles) on valmistatud ühest mater-
jalist ning tänu sellele on seda 
kergem ümber töödelda. Kompo-
siitpakend (nt piim tetrapakis) on 
aga valmistatud mitmest erinevast 
materjalist, mis ei ole füüsiliselt 
üksteisest eraldatavad. Tehes tead-
liku valiku monopakendi suunal, 
tuleb tootjal hakata mõtlema, mis 

materjaliga ta toote pakendab.

• Väldi toodet, mille pakendi peal 
puudub märgistus pakendi mater-
jali kohta. Vältides märgistamata 
pakendeid, on tootja taas kord olu-
korras, kus ta peab hakkama toote-
disaini peale rohkem mõtlema.

• Kui pakend tekkis, siis vii see kind-
lasti pakendikonteinerisse, mitte 
ära viska segaolmeprügisse – mida 
rohkem anname pakendijäätmeid 
korrektselt liigiti kogutuna tagasi, 
seda suuremad on tootjate kulud ja 
see sunnib neid vähem pakendama 
ja paremaid pakendeid kasutama.

• Pakendeid kogudes eemalda juba 
kodus pakendi kõik võimalikud 
osad – näiteks eemalda klaas- 
purgilt metallkaas, kodujuustu 
pakendilt plastkaas, alumiinium-
kate ning topsi ümbert paber. Selle- 
ga annad oma panuse sorteerimis-
jaama töö lihtsustamiseks.

• Ära pane erinevaid pakendeid 
üksteise sisse – tihedalt üksteise 
sisse topitud pakendeid on keeru- 
line sorteerimisliinil üksteisest 
eraldada. Pakendid pane lahtiselt 
kilekotti ning seejärel pakendikon-
teinerisse.

• Ära pane pakendikonteinerisse 
määrdunud pakendeid või muud 
prügi – ümber saab töödelda ainult 
mõistlikult puhtaid pakendeid. 
Pannes määrdunud pakendeid või 
muud prügi pakendikonteinerisse 
rikuvad need kahjuks ka puhtad 
pakendid ära ning neid ei saa enam 
ümber töödelda.

Mida lugeda välja pakendite 
märgistusest?
Ilmselt on kõigile tuttav pandipaken- 
di peal olev märgistus, mis annab tarbi- 
jale teada, et antud pakendi saab viia 
taarapunkti, mille eest makstakse 
tagatisraha. Väga palju ei ole aga 
räägitud, et ka teised pakendid (nt 
piimapakk) kannavad oma märgistust, 
mis on mõeldud eelkõige jäätmete 
sorteerimise ning ringlussevõtu liht-
sustamiseks. Pakendeid märgistatakse 
numbrite ja lühendite abil (mõnikord 
on kirjas ainult number või siis ainult 
lühend või hoopis mõlemad). Näiteks 
erinevad paberpakendid on märgis- 
tatud numbritega, mis jäävad vahe-
mikku 20–39 (levinumad on 20, 21 ja 
22) ning nende kõigi lühendiks on PAP, 
seevastu on plastpakendid märgis- 
tatud numbritega 1–19, kuid erine-
valt paberist on igal plastil eraldi oma 

lühend (näiteks PET, PS jt). Mis see siis 
meile ütleb? Eelkõige annab märgistus 
jäätmekäitlejale teada, millisest mater-
jalist pakend tehtud on. Igat materjali 
töödeldatakse erinevalt, isegi erine-
vaid plastpakendeid.

Tarbija saab teha märgistuse abil tead-
liku valiku – kas osta toode, mis on 
pakendatud monomaterjalist paken- 
disse või komposiitpakendisse. Eelne-
valt sai juba mainitud, et komposiit- 
pakend ei ole hea valik, sest antud paken- 
dit on keeruline või isegi et võimatu 
ringlusesse suunata. Kui monopaken-
dite peal on lühendid näiteks PAP, FE 
või PS, siis kõik komposiitpakendid 
märgistatakse C/põhimaterjal (näiteks 
C/PP, C/PAP). Seega, kui näed pakendi 
peal lühendeid, kus on kasutatud kald-
kriipsu, võid olla kindel, et tegemist 
on komposiitpakendiga. Lisaks saab 
tarbija teha märgistuste abil teadliku 
valiku hoidmaks iseenda tervist (seda 
just plastpakendite, aga ka muude 
plasttoodete valimisel). 

Terviseohutus – millist plasti 
võtta, millist jätta?
Paber-, klaas- ja metallpakendid on 
ohutud, kuna neist ei kandu toidu 
sisse kahjulikke aineid. Tänapäeval on 
aga paljud tooted pakendatud erine-
vatesse plastpakenditesse, kuna plas-
tidel on palju häid omadusi – näiteks 
plastpakendi abil säilivad toiduained 
paremini. Pealtnäha tunduvad plastid 
kõik samasugused, kuid tegelikult on 
need väga erinevad. Samuti sisaldavad 
erinevad plastid erinevaid, sh ohtlikke 
aineid. Konkreetsest erisusest lähtu-
valt tulenevadki erinevatel plastidel 
erinevad kasutuskohad, kuid inimese 
enda poolt valesti plasti kasuta-
mine võib siiski tekitada olukorra, et 
soetatud plast võib kahjustada tarbija 
enda tervist.

• PET, 1 – levinum plast pakendite 
kasutamisel, kuid ei ole mõeldud 
korduvkasutamiseks. Lühi- 
ajaliselt kasutamisel ohutu, aga 
pikaajalisel kasutamisel ja kõrge-
mal temperatuuril võib plastist 
eralduda toksilisi aineid. Seega 
ära jäta karastusjoogipudelit 
pikaks ajaks päikese kätte või ära 
pane antud plasti mikrolaineahju 
– nii võid lisaks joogile või söögile 
ka toksilisi aineid manustada.

• HDPE, 2 – ohutum plast, mis kanna- 
tab veidi ka kuumutamist, kuid ei 
sobi panna mikrolaineahju. Paken- 
dit võib korduvkasutada.

Igaüks meist saab tänu teadlikule valikule
panustada keskkonnahoiule
Piret Mäestu 
järelevalvespetsialist
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PAKENDID

KLAASIST
PAKENDID

TÄHISTEGA

80 – 99
ON TEHTUD

MITMEST ERI
MATERJALIST

TÄHISTEGA

70 – 79
ON TEHTUD

PAKENDID
TÄHISTEGA

40 – 49
ON TEHTUD

METALLIST

PAKENDID

PABERIST

TÄHISTEGA

20 – 39
ON TEHTUD

PAKENDID

PLASTIST

TÄHISTEGA

1 – 19
ON TEHTUD

Polüetüleentereftalaat 

Suure tihedusega polüetüleen 

Väikese tihedusega polüetüleen 

Polüpropüleen  

Polüstüreen 6

PS

5

PP

4

LDPE

2

HDPE

1

PET

22

PAP 

21

PAP

20

PAP
Laineline puitkiudplaat Pappkastid

Sile puitkiudplaat  Helveste ja küpsiste karbid

Paber Jahupakid

72
GL

71
GL

70
GL

Värvitu klaas Supipurgid

Roheline klaas Šampusepudelid

Pruun klaas Õllepudelid

Paber ja puitkiudplaat/plastid            Tertrapakid (piim, kee�r, jogurt)

Paber ja puitkiudplaat/plast/alumiinium     Tetrapakid (mahl)

Plast/alumiinium            Seest hõbedane pakend (šokolaad, krõpsud)

41

ALU

40

FE
Teras Konservikarbid (herned, sprotid, koeratoit)

Alumiinium Õlle- ja energiajookide purgid

MÄRGISTUSED KASUTUSKOHAD

Plastpudelid (limonaad, ketšup, toiduõli) 

Kodukeemiatoodete pudelid, prügikotid 

Kokkupigistatavad pudelid, piima kilepakid 

Hakkliha- või kanaalused, leiva kilekotid 

Vahtplastist koogialused, termokarbid

Ohutu tervisele         Kasutamisel ole ettevaatlik       Võimalusel väldi kasutamist 

Ringlusesse võetav         Raskesti ringlusesse võetav        Ei ole ringlusesse võetav

90

C/PP

84

C/PAP

81

C/PAP

Monopakend – valmistatud ühest materjalist ning tänu sellele on neid kergem ringlusesse võtta. Pakendi erinevad osad 
(nt kaas ja tops) võivad olla tehtud erinevast materjalist, kuid need on üksteisest füüsiliselt eraldatavad.

Komposiitpakend – valmistatud mitmest erinevast materjalist, mis ei ole füüsiliselt üksteisest eraldatavad ning 
sellepärast on neid keerulisem ringlusesse võtta. Komposiitpakendite tähis: C/põhimaterjal.

PAKENDITE MÄRGISTUSED – MILLIST PAKENDIT EELISTADA?

• LPDE, 4 – üks ohutumaid plaste, mida 
võib korduvkasutada.

• PP, 5 – kuumakindel plast, mille kasuta-
mine on ka mikrolaineahjus suhteliselt 
ohutu (aga tasub siiski eelistada klaas-

anumas kuumutamist). Pakendit võib 
korduvkasutada.

• PS, 6 – antud plast sisaldab mitmeid 
toksilisi, sh vähki tekitavaid aineid. Ära 
hoia toitu antud pakendis pikalt. Mikro-

laineahju ei tasu pakendit panna, kuna 
temperatuuri tõusuga suureneb ohtlike 
ainete eritumine toidu sisse. Kindlasti 
ei tohiks pakendit korduvkasutada.

Joonis: Piret Mäestu
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. märts – 10. aprill 2021 toimus viis Lääne-
ranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, 

nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine, 
maksmine ja maksmisest keeldumine, huvihariduse 
ja huvitegevuse toetuste eraldamine, kodu ja üldhari-
duskooli vahelise sõiduhüvitise eraldamine, hooldaja ja 
hooldajatoetuse määramine ja maksmine, hooldamine 
hoolekandeasutuses, koduteenuse osutamine, maaüksuste 
sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, projekteeri- 
mistingimuste määramine, ehitus- ja kasutuslubade väl-
jastamine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, korral-
datud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine, 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahulda-
mata jätmine, jäätmete ühise kogumismahuti kasutamine, 
hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande 
heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Valla- 
valitsuse tänukiri Jaak-Rein Unnile  seoses juubeliga 
ning  kauaaegse töötamise eest Lääneranna vallas;  
Eliise Tiidussalule noorsootöö arendamise eest Lääne-
ranna vallas; Asta Kurule juubelisünnipäeva puhul 
ja kauaaegse töötamise eest Lääneranna vallas; Jaan 
Palmile juubelisünnipäeva puhul ja kauaaegse tööta-
mise eest Lääneranna vallas; Tiina Lobjale juubeli- 
sünnipäeva puhul ja kauaaegse aktiivse panuse eest 
Lääneranna valla arengusse ja kultuuriellu.

 » Nõustuti Imatra Elekter Aktsiaseltsi kasuks isikliku 
kasutusõiguse seadmisega Lihula linnas, Lääneranna 
vallale kuuluvatel kinnisasjadel elektripaigaldise kaitse- 
vööndis järgmises ulatuses: Metsa tänaval, maa-alal 
suurusega 861 m², Vee tänaval, maa-alal suurusega 1514 
m², Uuel tänaval, maa-alal suurusega 958 m², Vahtra 
tänaval, maa-alal suurusega 220 m², Vahtra tänaval, 
maa-alal suurusega 133 m², Saue tänaval, maa-alal 
suurusega 907 m², Alaküla teel, maa-alal suurusega 
948 m², Pärna tänaval, maa-alal suurusega 1581 m², 
Soo tänaval, maa-alal suurusega 1310 m² ja maa-alal 
suurusega 600 m², Pärnu maanteel, maa-alal suurusega 
2796 m², Tallinna maanteel, maa-alal suurusega 2402 m² 
ja maa-alal suurusega 1268 m², Jaama tänaval, maa-alal 
suurusega 2649 m², Hiie tänaval, maa-alal suurusega 
207 m², Allika tänaval, maa-alal suurusega 1932 m², 
Valuste teel, maa-alal suurusega 269 m². Isiklik kasutus- 
õigus on tähtajatu, kasutusõiguse seadmisega seotud 
kulud tasub Imatra Elekter Aktsiaselts, asjaõiguslepingu 
sõlmimise korraldab vallakantselei.

 » Määrati Lihula esmatasandi tervisekeskuse hoone üüri-
hinna määraks 2,00 €/m².

 » Kinnitati Lääneranna valla 2021. a eelarve majandus-
liku sisu, tegevusalade ja  artiklite lõikes.

 » Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele taot-
luse, milles soovitakse sundvalduse seadmist avalikes 
huvides vajaliku elektrivõrgu rajamiseks ja talumis-
kohustuse kehtestamiseks Matsi külas asuvale Lääne-
ranna vallale kuuluvale Vana-Matsi tee kinnisasjale. 
Elektrilevi OÜ kavatseb Vana-Matsi tee kinnisasjale 
ehitada 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini Laane-
Mari kinnistu elektrivõrguga liitumisel. Otsustati 
seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Lääneranna 
vallas Matsi külas asuvale Vana-Matsi tee kinnisasjale. 
Tehnovõrgu ja -rajatise omanik maksab koormatud 
kinnisasja omanikule talumistasu kooskõlas kehtiva 

seadusandlusega. Sundvalduse seadmise otsuse esitab 
ehitisregistrile Lääneranna Vallavalitsus.

 » Moodustada Lääneranna valla noorsootöö kvaliteedi 
hindamise komisjon järgmises koosseisus: Esimees: Kai 
Utt – Lääneranna Vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö 
spetsialist;  Anneli Pikkmets – Lääneranna Noortekes- 
kuse juhataja; Lilia Urb – Lääneranna Noortekeskuse 
noorsootöötaja; Kristel Rohumägi – Lõpe Klubi juha-
taja; Ursula Kuningas – MTÜ Koonga Kogukond juha-
tuse liige; Monika Hale – Varbla kooli huvijuht; Annika 
Urbel – MTÜ Lõpe Noored juhatuse liige. Komisjoni töö 
lõpptähtajaks määrati  30.06.2021.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse 2021. a hanke-
plaan. Hankeplaan avalikustatakse Lääneranna valla 
veebilehel.

 » Lääneranna vallas Lihula linnas asuval Tallinna mnt 52 
katastriüksusel asub saun, Kirbla külas asuval Vanama-
dise katastriüksusel  laut-garaaž, laut-heinaküün, kuur 
ja kuur, Virtsu alevikus asuval Oru tn 1 katastriüksu-
sel kuur ja Raheste külas asuval Sillaste katastriüksusel 
kuur. Nimetatud ehitiste viimane omanik ei ole Lääne-
ranna Vallavalitsusele teada. Ehitise peremehetuse 
selgitab välja kohalik omavalitsus, kes hindab ehitist ja 
võtab selle arvele. Kui ehitisel ei ole valdajat, määrab 
kohalik omavalitsus ehitisele hooldaja. Otsustati alga-
tada peremehetute ehitiste hõivamise menetlus ning 
selgitada välja eelpool nimetatud ehitiste peremehetus. 
Ehitiste hooldajaks määrati Lääneranna Vallavalitsus.

 » Lääneranna vallas Mälikülas asuval eraomandis oleval 
Mäliküla tee maaüksusel asub avalikult kasutatav 
Mäliküla tee teeregistri numbriga 8630088. Mäliküla 
tee avalikuks kasutamiseks puuduvad teeseaduse ja 
asjaõigusseaduse kohased lepingud, samuti ei ole koha-
lik omavalitsus omandanud Mäliküla tee kasutusõi-
gust kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse 
alusel. Tõnise kinnisasja, Tõnise-Mäe kinnisasja ja 
Puhkeküla tee kinnisasja  maakorraldusega muudeti 
kinnisasjade vahelisi piire ja Tõnise-Mäe kinnisasja 
koosseisus olevast katastriüksusest, eraldati Mäliküla 
tee katastriüksus. Tõnise ja Tõnise-Mäe kinnisasi 
kuulub Hain Mölderkivile, Puhkeküla tee kinnisasi 
kuulub Lääneranna vallale. Lääneranna Vallavalit-
sus ja Hain Mölderkivi leppisid kokku, et Lääneranna 
vald omandab maakorralduse tulemusel juurde tulnud 
transpordimaa sihtotstarbega maa hinnaga 0,28 €/m². 
Veel lepiti kokku, et Lääneranna vald kannab ühised 
maakorralduskulud ning omandatava transpordimaa 
hind loetakse Hain Mölderkivile tasutuks Lääneranna 
valla tehtud kulutustega maakorralduse läbiviimisel. 
Seoses eeltooduga omandas Lääneranna vald Mäliküla 
tee avalikuks kasutamiseks vajaliku 285 m² suuruse 
transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse.

 » Lääneranna valla eelarvest eraldatakse mittetulun-
dusliku tegevuse toetust järgmistele ühingutele: MTÜ 
EELK Lihula Eliisabeti kogudus, tegevustoetus, 500 €; 
MTÜ EELK Karuse Margareeta kogudus, tegevustoetus, 
500 €; MTÜ EELK Varbla Püha Urbanuse kogudus, tege-
vustoetus, 400 €; MTÜ EELK Mihkli Miikaeli kogudus, 
tegevustoetus, 500 €, projektitoetus projektile „Puhkpil-
likontsert Mihkli kirikus” 500 €;  MTÜ Hanila Tuletõrje 
Selts, tegevustoetus, 6000 €; MTÜ Tuudi Külaselts, tege-
vustoetus, 1300 €; MTÜ Kirbla Külaselts, tegevustoetus, 

OMAVALITSUS
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910 €; MTÜ Metsküla Kultuuriühing, tegevustoetus 
1300 €; MTÜ Virtsu Arenguselts, tegevustoetus, 6000 €;

 » MTÜ Koonga Kogukond, projektitoetus projektile 
„Koonga jaanituli” 603 €; .MTÜ Jänistvere Külad, pro-
jektitoetus projektile „Irta külamaja vabaõhuürituste 
tarbeks” 386 €; MTÜ Paadrema Külaselts, projektitoe-
tused projektidele „Kaunis kaunimaks Vol.2: liisikute 
ja ehete valmistamine” summas 936 € ja „Eestimaad 
avastama!” 324 €; MTÜ Saulepi Külaselts, tegevustoe-
tus, 1300 €; MTÜ Vatla Külaselts, projektitoetus projek-
tile „Vatla V mõisapäev” 1350 €; MTÜ Kõmsi Külaselts, 
tegevustoetus, 1300 €; MTÜ Lihula Muusikapäevad, 
projektitoetus projektile „XIII Rahvusvaheline klassi-
kalise muusika festival Lihula Muusikapäevad”, 3000 €; 
Salumäe Selts MTÜ, projektitoetus projektile „Avali-
kud üritused Salevere Salumäel aastal 2021”, 600 €; 
seltsing Vana-Läänemaa Ajaloo Selts, projektitoetus 
projektile „Lihula Ajalooklubi loengusarja ja õppereisi 
„Rootslaste sõjatee Vormsi-Lihula 1220” korraldamine”, 
720 €;  MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival, tegevus-
toetus, 6000 €; MTÜ Matsalu Naisselts, tegevustoetus, 
450 €; Varbla Muuseum MTÜ, tegevustoetus, 2000 €; 
Varbla Muuseum MTÜ-ga sõlmida toetusleping; MTÜ 
Lihula Rahvakunstiselts, tegevustoetus, 1000 €; MTÜ 
Hanila Laulu- ja Mänguselts, tegevustoetus, 850 €; MTÜ 
Kirivöö, projektitoetus projekti „Segarahvatantsurühma 
Kirivöö ja segaansambli Ei Või Olla sünnipäevade tähis-
tamine”, 700€; Uus-Varbla Jahiselts MTÜ „Jahiulukite 
käitlemiskoha investeeringutoetus”, projekti oma-
osaluse toetus 1300 €; Salevere Küla Selts MTÜ projek-
titoetus projektile „Ai-tsih-ai-tsah-ai, ai-velled!”, 4000€.

 » Mitte toetada: seltsing Lauluklubi Meelika projekti-
toetust „Lihula lauluklubi „Meelika” tegevustoetus”, 
seltsingul kasutamata 2020. a projektitoetus; seltsing 
Tantsulust 60+ projektitoetust projektile „Transpor-
dikulu”, seltsingul kasutamata 2020. a projektitoetus; 
Seltsing Lihula naiskoor Leelo, taotlus hilines, seltsingul 
kasutamata 2020.a projektitoetus; EELK Hanila Kogu-
dus, kasusaajate ring väike ja üldjuhul inventari soeta-
mist ei toetata (v.a. projektide omaosalus).

 » Nordkalk AS esitas 18.09.2020 Keskkonnaametile kesk- 
konnaloa muutmise taotluse. Keskkonnaamet edastas 
02.03.2021 kirjaga Lääneranna Vallavalitsusele Kure-
vere dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taot-
luse kohta koostatud keskkonnamõju hindamise alga-
tamata jätmise otsuse eelnõu arvamuse avaldamiseks. 
Nordkalk AS taotleb keskkonnaloa muutmist,  Kurevere 
dolomiidikarjääri maavaraloa kehtivusaja pikendamist 
ning vee erikasutuse keskkonnaloa muutmist Pärnu 
maakonnas Lääneranna vallas Esivere külas Kurevere 
karjääri kinnistul. Lubade menetlemisel keskkonna-
load liidetakse ja moodustub ühtne keskkonnaluba. 
Lisaks liidab Keskkonnaamet loale juurde olemasoleva 
Kurevere dolokivikarjääri õhusaasteloa. Õhusaasteloa 
sisu osas muudatusi ei tehta. Nõustuti Kurevere dolo-
miidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menet-
luse raames keskkonnamõju hindamise algatamata jät-
misega, sest Keskkonnaameti koostatud eelhinnangu 
tulemusena puudub kavandataval tegevusel oluline 
keskkonnamõju.

 » Moodustati hajaasustuse programmi 2021. a taot-
lusvooru esitatud taotluste hindamise komisjon järg-
mises koosseisus: komisjoni esimees – Margus Källe, 
Lääneranna Vallavalitsuse liige; komisjoni aseesi-
mees – Maia Leola, keskkonna- ja arendusspetsialist; 
komisjoni liige – Mihkel Kalmaru, maa- ja arendus- 
spetsialist;  komisjoni liige – Maie Ausmeel, sotsiaaltöö 
spetsialist;  komisjoni liige – Aare Lauren, varahaldur. 

Komisjoni ülesanne on hajaasustuse programmi 2021. a 
taotlusvooru esitatud taotluste hindamine programmi 
määruse ja hindamisjuhendi alusel,  tutvumine taot-
lustes kajastatud majapidamiste taotlusega seotud 
valdkondade hetkeolukorra ja kitsaskohtadega, mida 
soovitakse lahendada, taotluste pingerea koostamine 
ja ettepanekute tegemine taotluste rahastamiseks või 
mitte rahastamiseks.

 » Maa-amet teatas oma kirjaga 03.03.2020 Lääneranna 
Vallavalitsusele maa riigi omandisse jätmise menet-
luse alustamisest maareformi seaduses sätestatud rii-
givara valitsemise eesmärgi täitmiseks. Teates küsiti 
arvamust Poanse külas asuva Kõrre, Väriheina ja 
Orasheina katastriüksuse riigi omandisse jätmise kohta. 
Lääneranna Vallavalitsus selgitas välja, et Kõrre, Väri-
heina ja Orasheina katastriüksused on Lihula Valla-
volikogu 18.07.2000 otsusega nr 23 kinnitatud vaba 
põllumajandusmaa maatükid. Lääneranna Vallavalit-
sus on arvamusel, et Kõrre katastriüksuse, Väriheina 
katastriüksuse ja Orasheina katastriüksuse riigi oman-
disse jätmist takistavad asjaolud puuduvad.

 » Lihula Vallavolikogu 18.07.2000 otsusega nr 23 kinniti 
Seira külas asuvate vaba metsamaa maatükkide Seira nr 
14 ja Seira nr 15, erastajaks füüsilisest isikust ettevõtja. 
Kuni 01.01.2003 kehtinud maareformi seaduse koha-
selt võis vaba metsamaa erastamiseks omavalitsusele 
avalduse esitada äriregistrisse kantud füüsilisest isi-
kust ettevõtja, kes tegeleb maa asukohajärgse kohaliku 
omavalitsuse haldusterritooriumil põllumajandusliku 
tootmisega, samuti äriregistrisse kantud füüsilisest 
isikust ettevõtja, kes tegeleb maa asukohajärgse koha-
liku omavalitsuse haldusterritooriumil metsamajan-
dusega. Lääneranna Vallavalitsus tegi kindlaks, et vaba 
metsamaa erastajana nimekirja kantud füüsilisest isi-
kust ettevõtja on ettevõtjana äriregistrist kustutatud 
23.03.2011 ja tema tegevus füüsilisest isikust ettevõt-
jana on lõppenud. Eelnevast tulenevalt on ta kaotanud 
õiguse erastada vaba metsamaad füüsilisest isikust 
ettevõtjana. Lähtudes eeltoodust, otsustati lõpetada 
vaba metsamaa maatükkide Seira nr 14 ja Seira nr 15 
suhtes erastamise eeltoimingud.

 » Kinnitati Lääneranna Noortevolikogu tegevuskava 
perioodiks 01.01–31.12.2021.

 » Edastati Lääneranna Vallavolikogule Lääneranna Val-
lavalitsuse lahkumispalve.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse määrus 1. aprill 
2021 nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise 
tingimused ja kord”.

 » Otsustati anda Hanila Tuletõrje Seltsile aadressiga 
Kõmsi tee 7, Kõmsi  küla, Lääneranna vald, Pärnu maa-
kond, tähtajatult kasutusse endise katlamaja ruumid. 
Sõlmitakse vallavara tasuta kasutamise leping.

 » Pikendati MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi pro-
jekti „Avatud kalasadamate päeva korraldamine Virtsu 
kalasadamas” toetuse kasutamise lõpptähtaega kuni 30. 
aprill 2022.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati  neli eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do-
kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register.
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

19. märtsil 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu 41. 
istung, kus osales 12 vallavolikogu liiget. Päevakorda kinni- 
tati 2 punkti. Vastu võeti 2 otsust.

 » Avaldati umbusaldust Lääneranna vallavanem Arno 
Peksarile ja loeti teda ametist vabastatuks 19. märtsist 
2021. a.

 » Uueks Lääneranna vallavanemaks valiti Andres Hirve- 
la.

08. aprillil 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu 42. 
istung, kus osales 19 vallavolikogu liiget. Päevakorda kinni- 
tati 10 punkti. Vastu võeti 1 määrus ja 7 otsust.

 » Lääneranna Vallavolikogu töökord suunati teisele 
lugemisele.

 » Kehtestati Lääneranna valla hallatava asutuse arengu-
kava koostamise ja kinnitamise kord. 

 » Otsustati koormata Lääneranna valla omandis olev 
Pärna tn 4a, Lihula linnas asuv kinnisasi tähtajalise isik-
liku kasutusõigusega Lihula Südamekodu OÜ kasuks.

 » Vallavanema asetäitja Margus Källe esitas vallavoli- 
kogule Lääneranna Vallavalitsuse lahkumispalve.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsus koosseisus valla- 
vanem Andres Hirvela ja liikmed Margus Källe, Ene 
Täht, Martin Tee ja Mihkel Kalmaru.

 » Lääneranna Vallavolikogu revisjonikomisjoni esime-
heks valiti Meelis Malk ja aseesimeheks Andri Anner-

viek.

 » Lääneranna Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö-
komisjoni esimeheks valiti Stanislav Nemeržitski ja 
aseesimeheks Janar Sõber.

 » Otsustati nimetada Lääneranna valla esindajateks Eesti 
Linnade ja Valdade Liidu üldkogusse Lääneranna valla-
volikogu esimees Rait Maruste ja tema asendusliikmeks 
volikogu aseesimees Vallo Kappak ning Lääneranna 
vallavanem Andres Hirvela ja tema asendusliikmeks 
vallavalitsuse liige Margus Källe.

 » Otsustati nimetada Lääneranna valla esindajateks Eesti 
Linnade ja Valdade Liidu volikogusse Lääneranna valla-
vanem Andres Hirvela ja tema asendusliikmeks Lääne-
ranna vallavolikogu esimees Rait Maruste.

 » Otsustati nimetada Lääneranna valla esindajaks Pärnu- 
maa Omavalitsuste Liidu üldkogusse Lääneranna valla-
volikogu esimees Rait Maruste ja tema asendusliikmeks 
volikogu aseesimees Vallo Kappak ning Lääneranna 
vallavanem Andres Hirvela ja tema asendusliikmeks 
vallavalitsuse liige Margus Källe. 

 » Otsustati tagastada Kristina Kuke poolt 30.03.2021. a 
volikogule esitatud vaie vaide esitajale.

Lääneranna Vallavolikogu järgmine Istung toimub 13. mail 
2021. aastal.

TEATED

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.

L ihula postipunkti asukohaks saab Lihula Keskraamatukogu (Tallinna mnt 25).

Postipunkt on prooviperioodil 04.–31. maini avatud: T–R kell 9.30–17.30; L 10.00–15.00 
Alates juunist võivad kellaajad muutuda! Iga kuu viimasel reedel on postipunkt suletud!

Lihula postkontor vahetab asukohta ja
avatakse Lihula postipunkt

L ääneranna Vallavolikogus toimuv võimuvõitlus on 
korduvalt jõudnud maakondliku ja vabariikliku 

meedia veergudele – volikogu istungi ebaseaduslikult 
kinniseks kuulutamine, vallavanemale avaldatud 
umbusaldus ja sugulaste pukki seadmine on vaid mõned 
näited, millega oleme eriliselt silma paistnud. Tekib küsi-
mus, kas sellist valda me tõepoolest soovimegi?

2017. aasta septembris avaldas praegune volikogu esimees, 

Rait Maruste Lääne Elu veergudel, et nende valimis- 
liidu loomise mõte oli pakkuda vanadele juhtidele 
konkurentsi. „Kui õnnestub, vahetame osa inimesi välja 
ning toome uut ja värsket rahvast sisse,” ütles ta toona. /.../ 

Lääneranna Teataja toimetus annab teada, et antud 
sõnavõttu on täismahus koos vastulausega võimalik luge-
da Lääneranna Teataja veebilehelt ajaleht.laaneranna.ee

Kas sellist valda me soovimegi?
Vallo Kappak 
Lääneranna Vallavolikogu aseesimees



15L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  4  ( 3 8 )  2 0 2 1

K eskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 
alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust 

valla territooriumil menetluses olevatest keskkonna-
lubadest.

Forek OÜ ja Avalor Invest OÜ
Keskkonnaamet esitas vastavalt 25.03.2021 Forek OÜ (äri-
registrikood 14270074)  ja 01.04.2021 Avalor Invest OÜ (äri-
registrikood 11969862) keskkonnaloa taotluse Lääneranna 
Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Forek OÜ taotlusega soovitakse Koonga II dolokivikarjääri 
keskkonnaloas KMIN-112 muuta kõrvaltingimust nr 8, mil-
lega fikseeriti väljaveotee asukoht. Loale lisatakse katendi 
kogus 93 000 m³ ning kaevandatud maavara kasutamise 
otstarbeks määratakse üld- ja teedeehitus. 

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste 
infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr  M-114620.

Avalor OÜ keskkonnaluba taotletakse maavara kaevan-
damiseks, jäätmete tekitamiseks ja taaskasutamiseks ning 
dolokivi käitlemisel tekkivate saasteainete välisõhku välju- 
tamiseks.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste 
infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-109275.

Täpsem info kummagi taotluse kohta on leitav Lääneranna 
Vallavalitsuse veebilehelt.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse teated on leitavad Lääne- 
ranna Vallavalitsuse veebilehelt: www.laanerannavald.
ee/uudised-ja-teated

Keskkonnaloa taotluse teade 

Mälestame meie seast
lahkunuid 

(10.03–10.04.2021)

 

Ilmar Tiismaa 13. IX 1940  – 18. III 2021
Helgi Ots 10. I 1949 – 21. III 2021
Priidu Mäemurd 17. VII 1948 – 22. III 2021
Ants Piht 14. V 1935 – 01. IV 2021
Elve-Maria Mets 09. X 1932 – 07. IV 2021
Ljuba Uibu 15. I 1948 – 07. IV 2021

Avaldame lähedastele
kaastunnet

Elanike arv 5204Elanike arv 5204

   2534 naised2534 naised

   2670 mehed2670 mehed

Sündide arv 8 Sündide arv 8 
Surmade arv 30Surmade arv 30

Saabus elanikke 45 Saabus elanikke 45 
Lahkus elanikke 56Lahkus elanikke 56

Elanikkonna statistika

Kelly Konstabel 03. III 2021Kelly Konstabel 03. III 2021
Marcus Vahur 24. III 2021Marcus Vahur 24. III 2021

Õnnitleme vastsündinuid 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

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.eeFoto:  Ivar Paatsalusar

Peremehetute ehitiste arvelevõtmise teated
Mihkel Kalmaru 
Maa- ja arendusspetsialist

L ääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud pereme-
hetute ehitistena arvele sauna, 3 kuuri, laut-heina-

küüni ja laut-garaaži.

Lääneranna Vallavalitsus võttis peremehetutena arvele 
järgmised ehitised:

1) Saun ehitisregistri koodiga  121357414. Asub maa- 
üksusel katastritunnusega 43001:001:0848, aadressil 
Pärnumaa, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 52. 
Ehitise viimane omanik ei ole teada.

2) Kuur ehitisregistri koodiga 121357428. Asub maaüksusel   
katastritunnusega 43001:001:0700, aadressil Pärnumaa, 
Lääneranna vald, Virtsu alevik, Oru tn 1. Ehitise viimane 
omanik ei ole teada.

3) Laut-heinaküün ehitisregistri koodiga 121357464, 
laut-garaaž ehitisregistri koodiga 121357470, kuur ehitis-
registri koodiga 121357471 ja kuur ehitisregistri koodiga 
121357474. Ehitised asuvad maaüksusel katastritunnusega 
43001:001:0533, aadressil Vanamadise, Kirbla küla, Lääne-
ranna vald, Pärnumaa. Ehitise viimane omanik ei ole teada.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohali-
ku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 
10. juunini 2021 Lääneranna Vallavalitsusele, aadressil 
Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 
Pärnu maakond, e-post vallavalitsus@laaneranna.ee, 
tel 472 4630.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine
Taotlusi 1. klassi astuvale lapsele elukohajärgse kooli määramiseks, saab esitada kuni 15.05.2021 paberkandjal Lääne-
ranna Vallavalitsussse või digiallkirjastatuna e-posti teel vallavalitsus@laaneranna.ee. Rohkem infot leiab Riigi Teatajast  
"Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord" ja Lääneranna Teataja veebilehelt ajaleht.laaneranna.ee
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KAISUKATE JA 
PILVEPATJADE NÄITUS
17–30.05 / kell 9–16 
Kõmsi Rahvamajas   

KÕMSI RAHVAMAJA KUTSUB SIND ÜLES 
MEISTERDAMA OMA KÄTEGA KAISULOOMA VÕI 
PILVEPATJA LASTELE, KELLE KODU ASUB 
KODUST KAUGEL EHK NAD VIIBIVAD ASENDUS- 
VÕI TURVAKODUS. 

PAKUME ÜHESKOOS RÕÕMU LASTELE, KES EI 
SAA MINGIL PÕHJUSEL ELADA KOOS OMA 
SÜNNIPEREGA.

KAISUKAS ON ABIKS LEEVENDAMAKS 
TURVAKODUS VIIBIVA LAPSE IGATSUST OMA 
LÄHEDASTE JÄRELE. PILVEPADJAKE RÕÕMUSTAB 
TALLINNA LASTEKODUS VIIBIVAID RASKE JA 
SÜGAVA PUUDEGA LAPSI. SELLEL ON TORE 
UINUDA JA UNISTADA.

ÜKS PILVEPADJAKE = ÜKS LAPSE UNISTUS

K redEx alustas 12. aprillist madalama sissetulekuga 
lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taot-

luste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste 
parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. 
Taotlusi saab esitada 31. maini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus 
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sisse- 
tulek ühe leibkonnaliikme kohta oli eelmisel aastal kuni 
355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel 
puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegse-
tele elamistingimustele.

Taotlust saab esitada 12.04–31.05.2021 a. KredExi e-teenuste 
keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee.

Lisainfot tingimuste ja taotle-
mise kohta saab KredExi veebi- 
lehelt: https://www.kredex.ee/
et/kodutoetus 

Antud artiklit on täismahus 
võimalik lugeda Lääneranna 
Teataja veebilehelt ajaleht.
laaneranna.ee

KredEx: vähekindlustatud lasterikkad pered
saavad kodutoetust taotleda

L õpe klubis renoveeriti toetusega jõusaali puhke- ja 
pesemisruumid. 

Esialgne jõusaali idee tuli sellest, et paar 
poissi arendasid vanaisa kokkukeevi-

tatud rauajuppidest kuskil kuuri all 
väikest jõunurka. Nüüdseks on Lõpe 
jõusaalist kasvanud üle kaheksa 
aasta toiminud väike armas kogu-
konna jõusaal. Selleks, et jõuda 
jõusaali puhke- ja pesuruumide 

rajamiseni, teen kokkuvõtte seni 
toimunust.

Lõpe klubis on olnud jõusaal alates 24. 
novembrist 2012, kui toonane Koonga valla 

spordi- ja noorsookomisjoni esimees Mikk Pikkmets kirju-
tas ja juhtis jõusaali rajamise LEADER projekti. Omaosaluse 
tasusid inglastest vanapaar, kes mõnda aega Eestis elasid. 
Kuna taotlejaks oli MTÜ Lõpe Noored, siis on ühing ka aja 
jooksul jõusaali parendamise eest seisnud.

Jõusaali kolimine väikesest saalist keldrisse
Esialgu paigutati jõusaaliseadmed klubi väikesesse saali 
ning puhke- ja pesuruumid olid vahetus läheduses. 2017. 
aastal hakati aga renoveerima väikese saali põrandat ning 
seadmed viidi ajutiselt lava peale, kus neid pidi erinevate 
ürituste pärast aina kokku ja siis jällegi laiali tõstma.

Väikese saali alast oli klubi puudust tundnud, et korral-
dada koosolekuid, sünnipäevasid ja ka noortetuba kogus 
aktiivsust ning ruumi oli juurde vaja. Tuli leida uusi lahen-
dusi, sest jõusaalist loobuda ka ei tahetud. Koostöös klubi, 
MTÜ Lõpe Noorte ja Lääneranna vallaga arutati erinevaid 
võimalusi ning otsustati ära kasutada lavaalune tühi ruum, 
mida teisisõnu võib nimetada ka keldriks. Need ruumid 
tundusid esialgu tõesti lootusetud ja raske oli ette kujutada, 
et sealt üldse midagi välja võiks tulla.

Eesmärk oli aga niivõrd sütitav, et üsna pea oli lisaks vallale 
meid toetamas ka kogukond.

Kogukonna panus ja toetused
Vald leidis vahendid põrandate valamiseks, MTÜ Lõpe 
Noored koos piirkonna noortega vedasid jõusaali taasava- 

mise projekti Ideeviida programmist, rahalise toetuse andis 
veel Lõpe Agro OÜ. Süda oli soe ja silm säras, kui inimesed 
tulid ise appi. Kes ostis värvid, kes kruntis ja värvis, kes kolis 
jõusaaliseadmeid, kes organiseeris ja sponsoreeris peeglite 
transpordi. Ühiste jõupingutustega avati Lõpe jõusaal taas 
12. detsembril 2019. Toimusid koolitused sellistelt tegijatelt 
nagu Erik Orgu, Laura Siimenson ja Carina Jurs.

Tervikpildist oligi veel puudu koht, kus saaks mugavalt 
riideid vahetada, pesemas käia ja tualetti kasutada. Klubis 
sees on need võimalused olemas ja klubi lahtiolekuae-
gadel saab neid vajadusel ka kasutada – selleks tuli minna 
läbi õue, mis muutis ka koolitundides jõusaali kasutamise 
tülikaks. Selle olukorra lahendamiseks rahastas vald ukse 
ja trepi ehitamist, et luua otsetee suurest saalist jõusaali.

2020 kevadel õnnestus saada jõusaali pesu- ja puhkeruu-
mide väljaehitamiseks rahastus kohaliku omaalgatuse 
programmist (KOP), mille omaosaluse tasus Lääneranna 
vald. Sama aasta lõpus said MTÜ Lõpe Noored veel rahas-
tust Varaait vol 16 projektikonkursilt, mille raames soetati 
jõusaali uus jooksulint ja kaheksa paari reguleeritavaid 
hantleid.

Jõusaali kasutamine klubi avamisaegadest 
väljaspool
KOP projektiga „Täisväärtusliku treenimisvõimaluse loo-
mine Lõpe klubisse” soovisime tuua jõusaali kasutamise 
lähemale ka neile kogukonnaliikmetele, kes Lõpe klubi 
lahtiolekuaegadel seda kasutada ei saa. Selleks saab sise-
neda jõusaali maja taga asuvast uksest ning inimesed 
saavad neile sobival ajal jõusaali kasutada. Täpsem süsteem 
on veel väljatöötamisel, kuid esialgne mõte on tekitada 
niinimetatud „võtmeisikud”.

Jõusaali kasutamine on Lõpel olnud aegade algusest 
tasuline ning ka selle hinnakirja vaatame enne järgmist 
treeninghooaega üle.

Kristel Rohumägi, kes on Lõpe klubi juhataja ja noor-
sootöötaja, soovib eraldi välja tuua südamliku ja siira tänu 
suure panuse ja aja eest Annika Urbelile: „Tänu Annika 
panusele on klubi meeletult muutunud ning võiks isegi 
öelda, et kauniks!”

Täisväärtusliku treeningvõimaluse loomine Lõpe klubisse
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PILVEPATJA LASTELE, KELLE KODU ASUB 
KODUST KAUGEL EHK NAD VIIBIVAD ASENDUS- 
VÕI TURVAKODUS. 

PAKUME ÜHESKOOS RÕÕMU LASTELE, KES EI 
SAA MINGIL PÕHJUSEL ELADA KOOS OMA 
SÜNNIPEREGA.

KAISUKAS ON ABIKS LEEVENDAMAKS 
TURVAKODUS VIIBIVA LAPSE IGATSUST OMA 
LÄHEDASTE JÄRELE. PILVEPADJAKE RÕÕMUSTAB 
TALLINNA LASTEKODUS VIIBIVAID RASKE JA 
SÜGAVA PUUDEGA LAPSI. SELLEL ON TORE 
UINUDA JA UNISTADA.

ÜKS PILVEPADJAKE = ÜKS LAPSE UNISTUS

E erik on Eesti ja Lääneranna mõistes tähelepanu-
väärne fenomen ja lootustandev noorsportlane 

maadluses. 26.03–03.04 toimus Poolas, Tallinna-suuruses 
Poznani linnas Eesti juunioride (U21) maadluskoondise 
treeninglaager, mis oli tema seni kõige raskem ja arenda-
vam laager.

Eesti juunioride koondise ankrumees on kuni 130 kg kaa-
lukategooria esinumber Eerik Pank. Eerik oli sunnitud 
Poola raskekaalu mehele alla vanduma. Olgu mainitud, et 
Poola esinumber on 2020. aasta Poola meister ja 2018. aasta 
kadettide vanuse maailmameistrivõistluste pronksmeda- 
list. Leedu vastane õnnestus Eerikul võites seljatada.

Koondise liikmed olid kõik juunioride vanuseastmest 
1–2 aastat nooremad. Eesti koondises toimubki hetkel 
noorenduskuur. Kohal olles tuli tõdeda, et 2-aastane 
vanusevahe, minnes U17 vanuseklassist üle U21 vanuse-
klassi, on rahvusvahelises konkurentsis mäesuurune.  

Esimesed treeningud olid 
meie poistele ikka väga 
rasked – tempo, intensiiv-
sus, tehniline tase, võime-
kus sooritusel maksi- 
maalselt pingutada ja seda üha 
uuesti ja uuesti –, me jäime maha 
kõiges. Ka treenerina nägin elus 
esimest korda nii lähedalt nii kõrgel 
tasemel treeninguid. Õnneks ei visanud meie poisid püssi 
põõsasse – iga trenniga nad kohanesid ja arenesid üha pare-
maks. Laagri lõpuks leidsime enesekindluse, et ise tehnilisi 
tegevusi üritada ja endast tugevaimad küljed välja tuua ja 
õnnestuda.

Eerik ütles, et nii raskes laagris ei ole ta varem osalenud.

Antud artiklit on täismahus võimalik lugeda Lääneranna 
Teataja veebilehelt ajaleht.laaneranna.ee

Eerik Pank käis Eesti juunioride maadluskoondisega
Poznanis treeninglaagris 
Janar Sõber 
Lääneranna Spordikooli direktor ja maadlustreener

Foto: vasakult esimene Eerik Pank. Ees Poola 
vägilane Kadettide MM 2018.a 3. koht Tomek 
Wawrzyńczyk / erakogu

P RIA pindalatoetuste taotlemine algab e-PRIA vahen-
dusel 02. mail!

PRIA soovitab: tehke volitused juba varakult ja kiirustage 
põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!

Jooksvat infot saab PRIA kodulehelt www.pria.ee või helis-
tades pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.

Antud artiklit on täismahus võimalik lugeda Lääneranna 
Teataja veebilehelt ajaleht.laaneranna.ee

PRIA: aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks
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Lääneranna valla kultuurikava
Mai

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

07.05 kell 18.00 Lihula Kultuuri-
majas emadepäeva kontsert. Esine-
vad Irén Sieberki laululapsed

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

09.05 kell 10.00 emadepäeva 
kevadlaat Kõmsi rahvamaja esisel 
platsil. Rahvamajas kodukohvik ja  
kangamüük. Suures valikus taimi, 
kingitusi, käsitööd ja istikuid. 
Muusikat teeb Hanila kapell Keps. 
Täpsem info ja müügikohtade 
broneerimine  tel 525 3236, lea-
maeorg@gmail.com

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

09.05 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi ettekanne „Esi-
mesed haritud talupojad Rootsi 
ajal”. Aivar Põldvee on üks pari-
maid Rootsi aja tundjaid ning 
annab ülevaate, kuivõrd paljudele 
talupoegadele ja kellele sai haridus 
kättesaadavaks 17. sajandil

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. Nõutud 
on kohtade broneerimine tel 528 
2621

17.–30.05 tööpäeviti kell 9–16 
Kõmsi rahvamajas heategevusliku 
üleskutse „Teeme ise kaisupadja" 
kaisukate ja pilvepatjade näitus

22.05 kell 16.00 Varbla Rahva- 
maja väikeses saalis Georg Otsa 
laulude õhtu. Pilet 5 €. Esineb an- 
sambel Kolm Musketäri (bariton 
Tõnis Sarap,  bariton Silver Piiroja, 
klaveril Kaur Pennert). Noorte 

muusikute eesmärk on tutvustada 
Eesti tuntuima baritoni, Georg 
Otsa repertuaari vahendusel selle 
aja estraadilaule, ooperi- ja opereti- 
muusikat. Nõutud eelbroneering 
(saali hajutamist silmas pidades) tel 
528 2621

22.05 Virtsu tõllakuuris aadres-
sil Puhtu tee 1 Muuseumiöö. Info 
lisandub jooksvalt

23.05 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi ettekanne „II 
maailmasõja algus Poolas ja Leedus 
Eesti ohvitseride silmade läbi”. 
Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo 
Seltsi esimees Merike Jürjo räägib 
II maailmasõja algusest

29.05 Virtsu linnuse juures pere-
merepäev. Info lisandub jooksvalt

30.05 kell 09.00–14.00 Lihula 
mõisamäel kevadlaat. Müügil 
viinamarjaistikud, tomati- ja kurgi- 
taimed, ilutaimed, keraamika, 
puidust käsitöö, tööstuskaup jpm! 
Kauplemissoovi korral regis- 
treeri end telefonil 477 8191 või 
e-posti aadressil kultuurimaja@
lihula.ee

Juuni

04.06 Saulepi kohviku suve 
alguse pidu. Info lisandub jooksvalt

04.06 kell 19.00 Kõmsi rahva- 
majas monokomöödia „Vanuse 
50 varjundit”, peaosas Andres 
Dvinjaninov  Karlova teatri eten-
duses. Piletid: 14/16 € (eelmüügis 
tööpäeviti kell 10–16 ja toimu-
mispäeval). Alates 01.05 ka Pileti-
levis. Palume kohad eelnevalt 
broneerida. Lisainfo 525 3236, 
w w w . f a c e b o o k . c o m / K o m s i R M 
(kehtivad 24.04 piletid)

05.06 kell 21.00 Matsi võrgu- 
kuuris „Suvesimman” ansambliga 
Vanad Sõbrad. Silmailu pakub 
segarühm Kirivöö. Kõhutäidet 
pakub Piilede Burks. Pilet 8 € 
(arveldamine sularahas)

06.06 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi ettekanne 
„Vabamüürlased Eestis”. Eesti 
Ajaloomuuseumi teadur-kuraa-
tor Anne Ruussaar räägib sellest, 
kes olid ja on vabamüürlased ning 
kuidas peaksime neisse suhtuma

11.06 Lõpe Kooli 9. klassi lõpu- 
aktus Lõpe klubis

12.06 kell 14.00 Koonga Kooli 9. 
klassi lõpuaktus koolimajas

14.06 kell 19.00  Lihula Eliisabeti 
kirikus juuniküüditamise 80. aasta- 
päeva kontsert (Irén Sieberk). 
Üritus on tasuta

19.06 Lihula Gümnaasiumi 9. 
klassi lõpuaktus Lihula kultuuri-
majas

19.06 kell 19.00 Lõpe klubi 
siseõuel kogu pere simman

20.06 Lihula Gümnaasiumi 12. 
klassi lõpuaktus Lihula kultuuri-
majas

22.06 kell 20.00 jaaniõhtu Mõtsu 
pargis. Tegevused lastele, tantsuks 
mängib ansambel Kolm Soovi. 
Jaanilõkke süütamine. Korral-
dab Paadrema Külaselts, toetab 
Lääneranna Vallavalitsus. Sünd-
mus on tasuta

22.06 kell 20.00 Lihula kõlakojas 
Lihula jaanik. Esinevad ansam-
bel Shanon ja C-duur, naerutab 
tantsutrupp Väntwõllid. Pilet 5 €, 
eelkooliealistele tasuta. Tasumine 
sularahas

22.06 kell 20.45 Varbla Puh-
keküla telkimisplatsil jaani-
simman. Tantsuks ansambel 
Kõhukesed, tantsurühm Hallid 
Sõnnid, jaanimängud – Teet Kil-
ling. Välikohvik. Info 506 1879 
või 528 2621. Korraldajad Varbla 
Puhkeküla ja Varbla Rahva- 
maja. Üritus on tasuta

22.06 kell 20.00 Virtsu pargis 
jaanituli. Tantsuks ansambel 
Starter. Üritus on tasuta

23.06 Varbla sadamas jaani- 
päevapidu

23.06 Kulli kiigeplatsil jaaniõhtu 

23.06 Lihula Vabadussamba 
juures võidupüha tähistamine ja 
Lihula üksikkompanii uute liik-
mete vande andmine

23.06 kell 20.00 Ridase vabaõhu- 
platsil jaaniõhtu. Ansambel Taniel 
Vares & Meelis Laido, rahvatantsu-
ansambel Tuuletallajad, lastepro-
gramm ja batuut, DJ Cozzo, Kelmar 
Gatering. Lisainfo: 525 3236, www.
facebook.com/KomsiRM. Üritus on 
tasuta

KULTUUR

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

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

Lugejakiri. Järjejutt (2. osa)
Linnaplika leiab maakodu: juured

N atuke enne maja ostmist olin 
taasavastanud oma Lihula 

sugulased. 

Oli see siis juhus või oli saatusel mingi 
kindel plaan – tulemuseks on aina 
suurenev sugulaste hulk. Ma teadsin, 
et mul on sugulasi Läänemaal: olin 
nende juures erinevates kohtades 
vanaema Elsaga päris pisikesena ja ka 
korra teismelisena külas käinud. 

Peale vanaema surma jäi suhtlemine 
kaugete sugulastega soiku.

Kui ma sõbra juures Matsalus hakka-
sin käima, sai meie ringsõitude tee-
juhiks Krista, kohalike kogukondade 
elav andmebaas. Tema  mängib sugu-
laste avastamise loos võtmerolli. Kord 
olime otsapidi Penijõele jõudnud ja seal 
oli üleval kuulutus, et algab lootsiku 
ehitamise kursus ja kõrval pilt – vana-
mees paadis, ümber roostik. „Aga ma 
tean, kes see mees on,“ ütlesin ma raba-
tult. „See on mu sugulane Möldri-Prii- 
du Kirikukülast. Mul on täpselt sama 
pilt kodus albumis.” Krista aga teadis 
selle kaanepoisi sugulasi Lihulas, nii 
sain ma nende kontaktid. Ja kuigi ma 
pole mitte kunagi Kirikukülas elanud, 
tean ometi selle endisi ja praeguseid 
elanikke, ajalugu. Minu pärimusküla.

Pärast maja ostmist tuli välja veel 
hulga huvitavaid ja kummalisi seoseid. 
Näiteks avastasin kirikuraamatuid 
uurides, et siiski üks mu kauge vere-
sugulane on Panga tallu perenaiseks 

l ä i n u d . 
Või et 
mu vana-
v a n a e m a 
läks Kiriku- 
külast Matsallu 
P o r g a n d i t e 
juurde läbi sellesama metsa, mille 
servas elab mu praegune sõber. Või et 
mu üks kolleeg on mu veresugulane, 
pärit sellest samast talust Kirikukülas, 
kust minagi.

Kuna mulle meeldib surnuaedades 
käia, siis hauaplaate lugedes avastasin, 
et mu ülikoolituttav on pärit kõrvalt-
külast, tema vanemad elavad siiani 
seal. Ma olen oma pinginaabriga sugu-
lane ja meie esivanemad on maetud 
lähestikku Lihula kalmistule. Ja siis 
on üks perekond, kes läbi sajandite 
on minu, mu perega pidevalt kuskil 
kohtunud – ikka keegi, kelle perenimi 
on Suu, ilmub jälle välja naaberkülas, 
naaberkorteris, tööl naaberkabinetis. 

Keit Kaadu

Tere taas! 

M ool juba mitmendat päiva 
paha tuju, pole õieti puhata 

saanud ja pean passima, et va varesed 
mo lilli üles ei tiriks. Tahaks kohe 
nutta, need  söövad mo hinge seest. 
Kisa oo nii vali, et magada ep soa, pasa- 
rada igalpool. Ma uurisi iternetist, et 
nood oo veel väägagi targad linnud.

Jätvad so näo meelde ja kui sa neile 
veel midagist teed, hirmutad või kas 
või plaksutad, siis koguvad kamba 
kokku ja võivad soole kätte maksta.

Annavad veel oma järeltulijatele koa 
teada, et sa oled üks paha inimene. 
Kujuta nüüd ette, kui tuhanded 

varesed passivad, et saaks so pasaga 
üle valada.

Sutsu lohutab, et meil pole ainuke va- 
reste pealinn, teised oo ka hädas.

Istun siin koroona vangis, passin akna 
peal vareseid ja mõtlesin, et peaks 
sugupuu kokku panema. Hakkasin siis 
uurima, no on ikka kuradima raske töö. 
Kurtsin sõbrants Maalile, et igavene 
keeruline oo see sugupuu kokku- 
panek. 

Maali arvas, et ma peaks poliitikasse 
minema ja sügisel kandideerima, siis 
tehakse mo eest see sugupuu valmis.

Mõeldud, tehtud. Ei hakka mia isi 
vaeva nägema, parem hakkan valla- 
vanemaks.

Püsige ikka kodus ja olge negatiivsed.

Teite Iida
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Lääneranna Teataja nr 3 
(37) 2021 lahendus

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 kaastöid ja kutsume üles 
märkama ja tunnustama üksteist.
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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 523 6933, Ants Urb

Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus ja muruplatside rajamine 
Pärnumaal ja Läänemaal. Kogemust 20 aastat! 
OÜ Kivivennad, tel 551 9855

Korstnate ehitus ja remont 
tel 561 89517 või joosep.sepp@mail.ee

LÄÄNERANNA TEATAJA on Lääneranna valla 

ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas ning mille 

väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas 

registreeritud postkastidesse TASUTA. 

REKLAAMI TELLIMINE JA

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee 
Tel 472 4640

10. mai alates 10.00

LIHULA
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine 
tel 5323 2454

12. mai alates 10.00

KULLAMAAL
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
tel 5323 2454

AVALDUSTE
VASTUVÕTT

2021

WWW.SAIS.EE

KUTSEKESKHARIDUSÕPE:
- kokk 3a 

- turismiettevõtte teenindaja 3a
- IT-süsteemide 

nooremspetsialist 3a
- üldehitus 3a

- tisler 3a

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD 
ÕPPIJALE:
- maaler 1a
- plaatija 0,5a
- ehitusplekksepp 1a
- IT-süsteemide nooremspetsialist 2a UUS!
- bürootöötaja 1a
- tegevusjuhendaja 1a
- hooldustöötaja 1a
- pehme mööbli valmistaja 1a
- mööblirestauraator 2a
- CNC puidutöötlemiskeskuse operaator 0,5a UUS!
- tekstiilkäsitöö 2a
- loodusgiid 2a
- pagar 1a
- tisler 2a UUS!
- raamatupidaja 2a*  
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1.mai

Alates 
8.märts

* tasuline õpe

HEV ÕPPIJALE:
- kutsevaliku õpe 1a 

- abikokk 2a

Telefon 
666 1751

hkhk.edu.ee/vastuvott
vastuvott@hkhk.edu.ee

 䔀 뫶 䰀   欀攀氀氀 　 뫶 㠀
倀  猀甀氀攀琀甀搀

嘀쐀刀䄀嘀䄀䐀 吀䄀䄀匀 䄀嘀䄀吀唀䐀
䄀䰀䄀吀䔀匀 㔀⸀ 䄀倀刀䤀䰀䰀䤀匀吀 

伀氀攀琀攀 漀漀搀愀琀甀搀℀
䨀愀愀洀愀 㐀⼀Ⰰ 䰀椀栀甀氀愀
眀眀眀⸀猀椀氀氀愀洀攀琀猀愀⸀攀甀

|

• Katuste ja fassaadide 
survepesu

• Kändude freesimine 
ja juurimine

• Kruntide tasandamine 
ja planeerimine

• Postiaukude  
puurimine ja  
kruvivaia paigaldus

• Hooldusniidukiga 
niitmine

• jne

TELLI ENDALE KOJU KOPPLAADUR!

 

 

 

 

 

 

Meie professionaalsel meeskonnal on 16 aastat kogemust ja tarvilikud oskused, et pakkuda Teile 
kvaliteetset teenust. 

 

 

Osutame järgnevaid teenustöid 

 

⋅ Maaparandussüsteemide ehitus 
⋅ Vee, - ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikud, imbväljakud 
⋅ Kraavide kaeve, teede ja platside ehitus 
⋅ Truupide ehitus 
⋅ Liiva, mulla ja killustiku müük ja transport 
⋅ Sõelutud mulla tootmine ja transport 
⋅ Treileriveod, kallurveod, transport 
⋅ Võsa ja peenmetsa lõikus giljotiiniga 

 

 

 

Kontaktid 

Pärnu linn                                                            Alvar Nurm, juhataja             Rutmar Nurm, masinad 
Tõstamaa alevik, Raba 2,  88101                     Tel 503 5499              Tel 513 2810 
E-mail: info@harjase.ee                   E-mail: alvar@harjase.ee              E-mail: rutmar@harjase.ee 
www.harjase.ee 

PUKSIIRIABI
Avariiliste ja remonti vajavate sõidukite vedu 
Autoromude ja muu tehnika vedu vanarauda

AUTOABI
Uste avamine   I   Käivitamine   I   Rehviabi

+ 372 505 374 Abi saabub Lihulast!
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Ajalooliseks päevaks alustasid noored 
Indrek Kivisalu ja Joosep Michels, kes on 
Norts Productionsi loojad ning Lääneran-
na Noorteportaali noortetoimetuse liik-
med, ettevalmistusi juba eelneval päeval. 
Testiti vajalikku tehnikat, ruumipaigutust, 
video kvaliteeti ja helikõla. Olenemata sel-
lest, et veebiülekandeks puudus eelnev 
kogemus ning tegemist oli täiesti uudse 
meedia kajastamise viisiga nii noorte pro-
dutsentide kui volinike jaoks, võib järgne-
val päeval toimunud otselülitust nimetada 
edukaks. Esmakordselt üle kantud Lääne-
ranna Volikogu erakorralist istungit jälgis 
virtuaalselt tuhatkond silmapaari nii You-
Tube’is kui Facebookis. Suur vaatajaskond 
on tõestuseks asjaolule, et inimesi huvitab, 
mis toimub võimukoridorides, milliseid ot-
suseid langetatakse. Kodanikud soovivad 
aina enam olla kursis oma kodukohas toi-
muvaga. 

Käesoleva lehe ilmumise ajaks on leidnud 
aset ka teine volikogu otseülekanne, see-
kord siiski korralisest istungist, teistkord-
selt tänu tublidele noortele Norts Pro-
ductsionist. See on lausa imetlusväärne, 
et just noored on need, kes tõttasid voli-
nikele appi. Ühes Lääneranna Noortekes-
kusega leiti paari päevaga võimalused ja 
vajalikud lahendused probleemile, mida ei 
olnud eelnevalt kas tahetud või suudetud 
lahendada. 

Olgu see tõestuseks, et haprad lume-
helbekesed on taiplikud, koostööal-
tid ning leidlikud noored, keda ei hir-
muta eesseisvad takistused. 

Volikogu ülekannete tegemata jätmiseks 
oli eelnevalt leitud mitmeid põhjuseid või 
vabandusi, ent rahva ja meedia surve ja 
kindel tahe ei andnud volinikele võimalust 
volikogude kaasajastamist edasi lükata. 
Veebruaris ilmunud Lääneranna Teatajas 
kirjutati, et Lääneranna Noortekesku-
se juhi Anneli Pikkmetsa sõnul on Lihula 
noortemajas olemas kogu vajalik tehniline 
varustus kohapealt otselülituste tegemi-
seks: kaamera, statiiv, mikrofonid, arvuti 
jne. Toonane lehe toimetaja rõhutas, et 
puudu jääb vaid tahtest. 11. märtsi voli-
kogu istung vallandas aga sellise rahva ja 
meedia reaktsiooni, mille vastu volikogu 
liikmed enam ei saanud ja viimases hädas 
pöörduti noorte poole, kes, nagu me täna-
seks teame, said oma ülesannetega suure-
päraselt hakkama.

Noorte abikäsi volikogule on märgiks, et 
vahel tasub kuulata ka spetsialiste, isegi 
siis, kui nad on teist nooremad. Tänapäeva 
kiiresti arenevas ühiskonnas peab silmitsi 
seisma paljude uudsete probleemide või 
väljakutsetega, millest ei oleks paar aastat 
tagasi undki näinud. 

Seetõttu julgustame andma noorte-
le tegijatele võimalusi. Võib-olla on 
just nemad lahenduseks uudsetele 
probleemidele, tänu nende kiirele ko-
hanemisvõimele, paindlikkusele ning 
innovaatilistele ideedele. Noored on 
meie tulevik, andke neile võimalus 
end tõestada.

NOORED ULATASID 
VALLAVOLIKOGULE ABIKÄE

NOORTEPROGRAMM, 
MIS ANDIS JULGUSE

PIRET VESTER 
PSÜHHOLOOGI TÖÖST

Noored ulatasid vallavolikogule abikäe
Karmen Pikkmets 
Lääneranna Lumehelbekese peatoimetaja

19. märtsil oli kõikidel huvilistel võimalik esimest korda Lääneranna Vallavolikogu istungit veebis jälgida. Tulenevalt riigis va-
litsevast olukorrast on Rahandusministeerium andnud kohalikele omavalitsustele soovituse viia istungid üle digikeskkonda. 
Veebilahenduste kasutusele võtmise vajadust Lääneranna Vallavolikogus on mitmeid kordi toonud välja ka valla elanikud. 
Veebruaris ilmunud valla infolehes leidsid Lääneranna Noortevolikogu liikmed ning volikogu esimees ja aseesimees, et olene-
mata eriolukorrast, peaks olema soovijatel võimalus jälgida vallavolikogu tööd ning olla kursis vallas toimuvaga igapäevaselt. 
Nüüdseks on sobivad lahendused leitud ning Lääneranna Vallavolikogu istungid on jõudnud veebi, viies demokraatia inimestele 
lähemale.

Foto:  erakogu
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Noorteprogramm, mis andis julguse

Nüüdseks on edukalt lõpule jõudnud Changemakers Academy kahekuuline noorteprogramm, millest võttis meie vallast osa 
kolm noort: Anna Maria Laev, Kertu Kangur ja Melani Alpius. Kuna programm on väga põnev, otsustasime neidudele esitada 
mõned küsimused, et ka lugeja saaks veidi rohkem aimu, mida Changemakers Academy endast täpsemalt kujutab.

CHANGEMAKERS ACADEMY ON KAHEKUULINE  NOORTEPROGRAMM, MILLES LÖÖVAD ÜLE EESTI KAASA 14–24-AASTASED 
NOORED, KES ON HUVITATUD TURUNDUSEST NING ENESEARENDAMISEST.

Mis või kes andis teile mõtte 
osaleda?

Anna Maria: Aasta või kaks ta-
gasi käis üks noor meile koolis 
sellest programmist rääkimas 
ning lisasin enda kontaktand-
med, et saada uudiskirju seo-
ses Changemakersiga. Nüüd, 
sellel aasta mõtlesin, et võiks 
siiski kandideerida ja saingi CA 
osalejaks. 

Kertu: Esiteks osales mu vend 
seal paar aastat tagasi ja mind 
hakkas huvitama, mida see 
programm endast kujutab. Tei-
seks nägin seda igal pool enda 
sotsiaalmeedias, kuid viimase 
tõuke andis Anna Maria kutse.

Melani: Mõte tuli sellest, et 
me Anna Mariaga rääkisime, et 
võiksime osaleda ja kuna meili-
le tuli kiri, et on taas võimalik 
kandideerida, siis mõtlesime, 
et võiks. Mõtlesin pikalt, kas 
ma ikka julgen, aga olen väga 
uhke, et kandideerisin ja sain 
osalejaks.

Kas teil oli programmiga 
ühinedes mingeid ootuseid 
ja hirme? Kui jah, siis milli-
seid?

A. M: Lootsin saada sõpru, saa-
da teada rohkem turundusest 
ja ettevõtlusest.

K: Muidugi oli! Ootus oli koha-
ta uusi huvitavaid inimesi ning 
õppida sotsiaalse ettevõtlu-
se kohta. Hirm oli peamiselt 
selles, et see kõik oli nii uus ja 
tundmatu.

M: Üks suuremaid hirme oli 
ikka see, kas saan programmi, 
ja kui tuli teade, et sain, siis 
mõtlesin mitu korda, et ütlen 
ära, kuna lihtsalt oli hirm, kas 
ma ikka saan hakkama ja julgen 
nii suure rahvahulgaga prog-
rammis osaleda. Kuna ma neid 
inimesi ka ei teadnud, siis see 
tegi selle veel õudsemaks. 

Tutvustage paari lausega 
oma tiimi ideed.

A. M: Meie idee oli korraldada 
üle-eestiline sündmus, kuhu 
tuleksid rääkima kuue valdkon-
na spetsialistid. Eesmärk oli 
tõsta noorte teadlikkust HUU-
Bi kohta.

K: Meie põhiidee oli korraldada 
üle-eestiline virtuaalne sünd-
mus „Mirror”, kuhu kutsusime 
oma ala spetsialistid rääkima 
enda kogemustest.

M: Meie tiimi ideeks oli tõsta 
HUUB-kohviku tulusust ja tun-
tust.

Melani, kuidas sa suhtusid 
sellesse, et su tiimis polnud 
ühtegi tuttavat? Kas oli liht- 
ne kohaneda?

Ma ise väga imestan, et võtsin 
need inimesed kohe omaks. 
Algul olin natukene vaiksem, 
aga lõpuks tuli see õige mina 
ikka välja. Nad olid nii siirad ja 
armsad, et mõtlesin, et mida 
ma kardan. Ma olin tegelikult 
väga õnnelik, et ma ei sattu-
nud mõne tuttavaga ühte tiimi, 
kuna see pani mind veel roh-
kem proovile.  

Too välja paar näidet, mida 
sa õppisid?

A. M: Õppisin, et õigekiri on 
väga oluline ning video on pa-
rem kui pilt. Lisaks sain teada, 
mis on geriljaturundus ehk siis 
uudse ja tavapäratu lähenemi-
sega reklaamikampaania või 
avalik sõnum, mis võib olla šo-
keeriv ja avalikku korda häiriv.

K: Õppisin uute inimestega 
paugust suhtlema ja seda, et 
inimestele helistamine on pa-
rem kui kirjutamine. Kuna meie 
tiimis kaasati kõiki ja need, kes 
koosolekutel vaiksemad olid, 
said kodus lisaülesande. Üheks 
minu lisaülesandeks oli välja 
mõelda kolm riski seoses esi-

nejatega ning neile ka lahendu-
sed leida.

M: Õppisin Zoomi kasutama, 
seda tänu sellele, et ma juhata-
sin ise sisse vebinari, olles host 
ning jagades seal ka enda ek-
raani. Samuti üks väga oluline 
asi, mida õppisin, oli inimeste-
ga suhtlemine. Kuna ma ei ole 
muidu eriti julge ning ei koha-
ne inimestega väga ruttu, siis 
tänu Changemakersile suutsin 
seda teha.

Mis oli programmi juures 
kõige põnevam?

A. M: Kõige põnevam oli esi-
mene kohtumine tiimi ja men-
toriga.

K: Kõige põnevamad olid koos-
olekud oma tiimiga ja need väl-
jakutsed, mis meile ette tulid.

M: Programmi tegi põnevaks 
see, et alguses polnud mul 
aimugi, kuidas see kõik välja 
hakkab nägema ning kellega 
ma samas tiimis olen, aga see, 
kuidas see protsess ja kõik eda-
si läks, oli põnev ja loomulikult 
ka see, kuidas ma ise enda asju 
planeerida suudan, tegi kõik 
veel huvitavamaks. 

Kuidas motiveeriksid oma 
sõpra programmis osalema?

A. M: Räägiksin talle enda ko-
gemusest ning tegevustest, 
mida tegime, ning sellest, kui-
das meie tiimil läks.

K: Osalege kindlasti! Sealt saab 
palju uusi põnevaid tutvusi ja 
häid teadmisi. 

M: Ma motiveeriks sõpra selle-
ga, et sa saad sealt päris palju 
teadmisi ja loomulikult koge-
musi ning uusi häid sõpru. Ise 
mõtlesin ka, et kas ikka saan 
hakkama, aga vot sain ja olen 
väga uhke enda üle. 

Kas jäite kogemusega ra-
hule?

A. M: Mina jäin tohutult rahu-
le selle kogemusega. See an-
dis mulle juurde julgust, uued 
sõbrad ning tõstis teadlikkust 
turundusest.

K: Vägagi! Mu tiim oli imeline!

M: Jah, ma olen kogemusega 
100% rahul!

Jagage midagi armsat/põne-
vat/õpetlikku, mis teile ala-
tiseks Changemakersitega 
seoses meelde jääb?

A. M: Meie tiim tegi suhteliselt 
tihti koosolekuid, kui tuttava-
tele rääkisin meie koosolekute 
aegadest, olid nad üllatunud 
ning küsisid, kuidas ma jaksan, 
aga minu jaoks ei olnud see 
mingi kohustus, kuna see selts-
kond oli imeline ning need paar 
kuud läksid väga kiiresti.

K: Meie tiimi koosolekud ning 
meie Skribble’i ja Among Us’i 
mängud. Lisaks ka parima tiimi 
tiitel.

M: Loomulikult jäävad meelde 
meie tiimi armsad pikad koos-
olekud. Lisaks ka arutlused ja  
motiveerivad laused tiimi liik-
metelt. 

Carmen-Katriine Särak 
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja
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Noorteprogramm, mis andis julguse

Nüüdseks on edukalt lõpule jõudnud Changemakers Academy kahekuuline noorteprogramm, millest võttis meie vallast osa 
kolm noort: Anna Maria Laev, Kertu Kangur ja Melani Alpius. Kuna programm on väga põnev, otsustasime neidudele esitada 
mõned küsimused, et ka lugeja saaks veidi rohkem aimu, mida Changemakers Academy endast täpsemalt kujutab.

CHANGEMAKERS ACADEMY ON KAHEKUULINE  NOORTEPROGRAMM, MILLES LÖÖVAD ÜLE EESTI KAASA 14–24-AASTASED 
NOORED, KES ON HUVITATUD TURUNDUSEST NING ENESEARENDAMISEST.

Mis või kes andis teile mõtte 
osaleda?

Anna Maria: Aasta või kaks ta-
gasi käis üks noor meile koolis 
sellest programmist rääkimas 
ning lisasin enda kontaktand-
med, et saada uudiskirju seo-
ses Changemakersiga. Nüüd, 
sellel aasta mõtlesin, et võiks 
siiski kandideerida ja saingi CA 
osalejaks. 

Kertu: Esiteks osales mu vend 
seal paar aastat tagasi ja mind 
hakkas huvitama, mida see 
programm endast kujutab. Tei-
seks nägin seda igal pool enda 
sotsiaalmeedias, kuid viimase 
tõuke andis Anna Maria kutse.

Melani: Mõte tuli sellest, et 
me Anna Mariaga rääkisime, et 
võiksime osaleda ja kuna meili-
le tuli kiri, et on taas võimalik 
kandideerida, siis mõtlesime, 
et võiks. Mõtlesin pikalt, kas 
ma ikka julgen, aga olen väga 
uhke, et kandideerisin ja sain 
osalejaks.

Kas teil oli programmiga 
ühinedes mingeid ootuseid 
ja hirme? Kui jah, siis milli-
seid?

A. M: Lootsin saada sõpru, saa-
da teada rohkem turundusest 
ja ettevõtlusest.

K: Muidugi oli! Ootus oli koha-
ta uusi huvitavaid inimesi ning 
õppida sotsiaalse ettevõtlu-
se kohta. Hirm oli peamiselt 
selles, et see kõik oli nii uus ja 
tundmatu.

M: Üks suuremaid hirme oli 
ikka see, kas saan programmi, 
ja kui tuli teade, et sain, siis 
mõtlesin mitu korda, et ütlen 
ära, kuna lihtsalt oli hirm, kas 
ma ikka saan hakkama ja julgen 
nii suure rahvahulgaga prog-
rammis osaleda. Kuna ma neid 
inimesi ka ei teadnud, siis see 
tegi selle veel õudsemaks. 

Tutvustage paari lausega 
oma tiimi ideed.

A. M: Meie idee oli korraldada 
üle-eestiline sündmus, kuhu 
tuleksid rääkima kuue valdkon-
na spetsialistid. Eesmärk oli 
tõsta noorte teadlikkust HUU-
Bi kohta.

K: Meie põhiidee oli korraldada 
üle-eestiline virtuaalne sünd-
mus „Mirror”, kuhu kutsusime 
oma ala spetsialistid rääkima 
enda kogemustest.

M: Meie tiimi ideeks oli tõsta 
HUUB-kohviku tulusust ja tun-
tust.

Melani, kuidas sa suhtusid 
sellesse, et su tiimis polnud 
ühtegi tuttavat? Kas oli liht- 
ne kohaneda?

Ma ise väga imestan, et võtsin 
need inimesed kohe omaks. 
Algul olin natukene vaiksem, 
aga lõpuks tuli see õige mina 
ikka välja. Nad olid nii siirad ja 
armsad, et mõtlesin, et mida 
ma kardan. Ma olin tegelikult 
väga õnnelik, et ma ei sattu-
nud mõne tuttavaga ühte tiimi, 
kuna see pani mind veel roh-
kem proovile.  

Too välja paar näidet, mida 
sa õppisid?

A. M: Õppisin, et õigekiri on 
väga oluline ning video on pa-
rem kui pilt. Lisaks sain teada, 
mis on geriljaturundus ehk siis 
uudse ja tavapäratu lähenemi-
sega reklaamikampaania või 
avalik sõnum, mis võib olla šo-
keeriv ja avalikku korda häiriv.

K: Õppisin uute inimestega 
paugust suhtlema ja seda, et 
inimestele helistamine on pa-
rem kui kirjutamine. Kuna meie 
tiimis kaasati kõiki ja need, kes 
koosolekutel vaiksemad olid, 
said kodus lisaülesande. Üheks 
minu lisaülesandeks oli välja 
mõelda kolm riski seoses esi-

nejatega ning neile ka lahendu-
sed leida.

M: Õppisin Zoomi kasutama, 
seda tänu sellele, et ma juhata-
sin ise sisse vebinari, olles host 
ning jagades seal ka enda ek-
raani. Samuti üks väga oluline 
asi, mida õppisin, oli inimeste-
ga suhtlemine. Kuna ma ei ole 
muidu eriti julge ning ei koha-
ne inimestega väga ruttu, siis 
tänu Changemakersile suutsin 
seda teha.

Mis oli programmi juures 
kõige põnevam?

A. M: Kõige põnevam oli esi-
mene kohtumine tiimi ja men-
toriga.

K: Kõige põnevamad olid koos-
olekud oma tiimiga ja need väl-
jakutsed, mis meile ette tulid.

M: Programmi tegi põnevaks 
see, et alguses polnud mul 
aimugi, kuidas see kõik välja 
hakkab nägema ning kellega 
ma samas tiimis olen, aga see, 
kuidas see protsess ja kõik eda-
si läks, oli põnev ja loomulikult 
ka see, kuidas ma ise enda asju 
planeerida suudan, tegi kõik 
veel huvitavamaks. 

Kuidas motiveeriksid oma 
sõpra programmis osalema?

A. M: Räägiksin talle enda ko-
gemusest ning tegevustest, 
mida tegime, ning sellest, kui-
das meie tiimil läks.

K: Osalege kindlasti! Sealt saab 
palju uusi põnevaid tutvusi ja 
häid teadmisi. 

M: Ma motiveeriks sõpra selle-
ga, et sa saad sealt päris palju 
teadmisi ja loomulikult koge-
musi ning uusi häid sõpru. Ise 
mõtlesin ka, et kas ikka saan 
hakkama, aga vot sain ja olen 
väga uhke enda üle. 

Kas jäite kogemusega ra-
hule?

A. M: Mina jäin tohutult rahu-
le selle kogemusega. See an-
dis mulle juurde julgust, uued 
sõbrad ning tõstis teadlikkust 
turundusest.

K: Vägagi! Mu tiim oli imeline!

M: Jah, ma olen kogemusega 
100% rahul!

Jagage midagi armsat/põne-
vat/õpetlikku, mis teile ala-
tiseks Changemakersitega 
seoses meelde jääb?

A. M: Meie tiim tegi suhteliselt 
tihti koosolekuid, kui tuttava-
tele rääkisin meie koosolekute 
aegadest, olid nad üllatunud 
ning küsisid, kuidas ma jaksan, 
aga minu jaoks ei olnud see 
mingi kohustus, kuna see selts-
kond oli imeline ning need paar 
kuud läksid väga kiiresti.

K: Meie tiimi koosolekud ning 
meie Skribble’i ja Among Us’i 
mängud. Lisaks ka parima tiimi 
tiitel.

M: Loomulikult jäävad meelde 
meie tiimi armsad pikad koos-
olekud. Lisaks ka arutlused ja  
motiveerivad laused tiimi liik-
metelt. 

Carmen-Katriine Särak 
Lääneranna Lumehelbekese toimetaja
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Läbi lumesaju päike
teeb kevadisi käike.

Piilub puu ja põõsa alla, 
laseb soojakraadid valla.

Sulab lumi, sulab jää,
kevad võtab talve väe.
Saadab talve tankima, 

uusi lumehangi hankima.

Andra Timm, 6. klass

Salajane kevad

Kastsin kiharad 
kakaosse

Kastsin kiharad kakaosse
mõtlemata ette,

see vist ongi pea ees hüppamine vette. 

Vesi aga on magus,
magusam kui sefiir 

ja soojem kui kõige tugevam päikesekiir.

Ehk vahel on hea kui ei vaata ette?

Jaana Klaas, Lõpe Kool 9. klass

Hea Lääneranna valla noor!
Lääneranna Lumehelbekese toimetus kutsub Sind üles jagama meiega Sinu 
tehtud luuletusi,  joonistusi, ristsõnu, kirjandeid, mõistatusi, karikatuure ja teisi 
loovustöid. Avaldame Sinu töid noortelehe erinevatel veergudel või Lääneranna 
Noorteportaalis.
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Piret Vester psühholoogi tööst

Piret Vester on meie valla noortele tuntud psühholoog, kes on nii mõnelegi probleemide lahendamisel abikäe ulatanud. Meil 
avanes hea võimalus esitada Piretile mõned küsimused, et saada tema tööst ja elust rohkem teada.
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Kui kaua olete psühholoogi tööga 
tegelenud?

Alates 2006. aastast.
 
Mis viis Teid selleni, et otsustasite just 
psühholoogia eriala valida?

Esialgu oli selleks kindlasti uudishimu ini-
mese, inimeste mõtlemise ja käitumise 
suhtes ning palju-palju mikse. Siis ei olnud 
aga veel mingit teadmist ei psühholoo-
giast ega psühholoogidest. Keskkooli ajal 
kujunes välja kolm eriala, mis mind huvita-
sid, üks neist psühholoogi oma. Akadee-
miliste õpinguteni läks aga veel aastaid 
aega.
 
Mis teid psühholoogi töö juures hoiab 
ja kas võtate seda üldse kui tööd?

Endiselt uudishimu inimese suhtes, sise-
mine vajadus. See on nii töö kui kutsumus.
 
Kas annate iseendale ka samamoodi 
nõu nagu teistele?

Iseendale ma nõu ei anna. Vajadusel kasu-
tan küll oma teadmisi.
 
Mis on teie „esmaabikarbis” kui ras- 
kesse olukorda satute?

Seal on minu vanaema tarkused, kogemu-
sed, usk endasse, jonnakus ja usaldus.
 
Kuidas hoiate end tervena, kui muud-
kui teiste inimeste muresid kuulate? 
Kas mõtlete teistele inimestele ka 
töövälisel ajal?

Tööd püüan koju kaasa mitte võtta. Mu-
red, millest kuulen, on teiste mured, mil-
le leevendamisse ja analüüsimisse saan 
anda oma panuse, teadmised. Ma ei võta 
neid muresid üle. Saan vaid aidata teistel 
näha oma murede taha ja leida lahendus-
võimalusi. Teistele – kui mõtlete minu 
vastuvõtul käijaid – inimestele mõtlen ma 
muidugi vahel ka töövälisel ajal, aga mit-
te probleemidest lähtuvalt. Probleemide 
taga on siiski imelised inimesed, kelle 
hetkeseis on selline, et nad on sattunud 
minu vastuvõtule. Vahel mõtlen muidugi 
ka probleemidest lähtuvalt.

Kas te tunnete ka ise mõnikord viha 
ja kuidas sellega tegelete? Milliseid 
soovitusi teistele selles osas jagate?

Viha tunnet olen võib-olla mõnel korral 
elus tundnud. Ei ole vihastaja – see on 
tarbetu närvirakkude raiskamine, suure 
koguse stressihormoonide vabanemine.
Vihastamine on inimlik reaktsioon, vahel 
ka vajalik. Probleemide lahendusteni ei 
vii, pärsib hoopis ratsionaalset mõtle-
mist ja võib mõne olukorra muuta palju 
hullemaks. Vihastamisele eelneb alati 
terve rida pisikesi märke, et vihahoogu 
ära tunda. Siis tasuks hetkeks aeg maha 
võtta, minna teise ruumi, hingata mõned 
korrad sügavalt. Kui võimalik, siis mõelda, 
miks see tunne tekkima hakkab ja kas sel-
lel ikka põhjust on. Mis selle tunde vallan-
das? Sügavamalt viha ja vihastamisega te-
geleda on vaja siis, kui inimene tajub seda 
enda ja teiste jaoks probleemina või vahel 
isegi ohtlikuna.
 
Kui palju saate teha oma tööd prae-
guses olukorras ehk siis koroona ajal?

Koroona ajal on muutunud see, et palju 
nõustan interaktiivselt, läbi Zoomi või 
Skype’i keskkonna. Kirjutades või siis osa-
de õpilastega ka koolis silmast silma koh-
tudes. Olukord, millele saab lahenduse 
leida – kui on vajadus ja soov. Lahenduse 
leiab, kui on vajadus.
 
Kui palju noori teie juures käib?

Umbes neljakümne ringis.
 
Kuidas üldiselt lapsevanemad sellesse 
suhtuvad, kui laps/noor teie juures 
käib?

Üldine suhtumine on hea. Valehäbi ja 
kummalisi eelarvamusi jääb õnneks aina 
vähemaks.
 
Kas vahel tekib ka tunne, et te ei oska 
noort tema mures kuidagi aidata?

Sellist kogemust mul oma praktikas olnud 
ei ole. On aga mõni selline, kus koostöö ei 
õnnestu, kuna on sobimatus muul tasan-
dil. Alati ei pruugi olla põhjus teadmiste/

oskuste vähesuses probleemi suhtes, 
vaid hoopis selles, et minu vastas olija ei 
ole valmis koostööd tegema, ise panusta-
ma.
Kui tekib tunne, et ei oska, siis leian la-
henduse või spetsialisti, kes oskaks ai-
data, ja suunan noore edasi. Eesmärk on 
ikkagi see, et abivajaja ka abi saaks.
 
Kuidas näete psühhiaatrilise abi kätte-
saadavust Eesti alaealistele?

Hea, et see võimalus on, kuid võimalusi 
võiks olla kordades rohkem, sest kui on 
vajadus tekkinud, siis üldjuhul peaks ka 
päris kiiresti tegutsema. Paraku on oote-
ajad liiga pikad, spetsialiste ei jagu. Väi-
kestes kohtades seda enam.
 
Kuidas kirjeldaksite oma tööd 5-aas-
tasele lapsele?

5-aastased on erinevad. Nii lähtuvad ka 
seletused alati konkreetsest lapsest.
Üldiselt tegelen inimeste tunnetega 
(kurbus, hirm, viha, häbi, kadedus ja veel 
teised tunded), aitan inimestel nende 
tunnetest paremini aru saada, leida koos 
lahendusi, kuidas nad saaksid ennast pa-
remini tunda. Kui on mured, siis aitan mu-
rest aru saada ja seda kergemaks muuta 
või sellest päris lahti saada.
  
Kas oskate anda mõne soovituse, 
kuidas oma vaimset tervist paremini 
hoida?

Tasakaalu saavutamine ja endast hoo-
limine on võtmesõnad. Peale õppimist 
peaks olema piisavalt puhkeaega, öist 
und. Toitumist ei tohi ära unustada. Jäl-
gima peaks ka seda, mida süüa – nii keha 
kui aju vajavad täisväärtuslikku toitu. Pla-
neerimine on oluline tegevus – raamistik, 
mis aitab tegutseda ja annab ka rahulo-
lutunde, kui plaanitu tehtud saab. Leida 
igas päevas veidi aega lemmiktegevusele. 
Keskenduda positiivsele, mitte negatiiv-
sele. Suhelda teistega – ka praeguses pii-
rangute olukorras leiab selleks võimalu-
se. Saab suhelda helistades või kirjutades, 
on võimalus suhelda ka silmast silma läbi 
ekraani, õues kohtudes.
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