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tel: 477 2243

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
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tel: 449 6680

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

www.laanerannavald.ee

L ääneranna vallas käis tänavu 
valimas 60,7% hääleõiguslikest 

elanikest, mis on 4,2% enam kui neli 
aastat tagasi. 

Selline valimisaktiivsus teeb head 
meelt ning ilmestab hästi, et inimestele 
läheb korda see, mis nende koduko-
has toimub. Suur aitäh kõikidele, kes 
leidsid võimaluse kaasa rääkida. 

Tänavustel volikogu valimistel sai 
Lääneranna valimisliit 11 mandaati 
21st, mis annab meile võimaluse oma 
visioon ja programm viia järgneva valit- 
semisperioodi jooksul ellu. On hea 

meel, et valijad usaldavad uuendus-
meelsust ning jagavad meiega samu 
väärtusi. Lääneranna valimisliidus 
mõtleme alati lähtuvalt tulevikust 
– soovime, et meie koduvallas oleks 
hea elada mitte ainult järgnevad neli 
aastat, vaid ka peale järjekordse valit-
semisperioodi lõppu. Viimane eeldab 
otsuseid, kindlasti ka raskeid ja mitte 
alati populaarseid.

Lääneranna valimisliit ning tulevased 
volinikud on selleks valmis. 

Volikogu liikme peamine ülesanne on 
osaleda volikogu töös ja mitte ainult 
formaalselt, vaid minu arvamuse 
kohaselt, ka sisuliselt seistes oma 
valijate ja valimisliidu õiguste eest 
valla arengut parimal võimalikul 
viisil silmas pidades. Meie eesmärk on 
muuta vald ühtseks tervikuks, selleks 
peame kogukonniti lävima ja ühiselt 

otsuseid tegema. Hea meel on selle 
üle, et uude volikokku pääsesid meie 
valimisliidust uuendusmeelsed ja 
samas ka kogemustega volinikud valla 
eri piirkondadest. Uutest tulijatest on 
volikogu koosseisus Armand Rein-
maa, Hardi Pikkmets ja Karmen Pikk-
mets, kes on Noortevolikogu juhatuse 
esimees ning kogemustega volini-
kud Vallo Kappak, Janar Sõber, Arno 
Peksar, Tiina Lobja, Margit Merila, 
Jüri Rummel, Mairo Kanter ja Eva 
Kääramees.

Käes on aeg käärida käised üles ning 
asuda tegutsema – Lihula koolihoone 
ja Koonga hooldekodu ehitus, ker-
gliiklusteede rajamine, koolistaadio- 
nide kordategemine ning valla teede 
parandamine ei oota. Asume tööle 
olles jätkuvalt valmis avatud valit-
semisele.

Armand Reinmaa
Lääneranna valimisliit
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Lääneranna vald
otsib väljapaistvaid ja
teenekaid kodanikke

LK 2

Valimistulemused Lääneranna vallas

L ääneranna vallas võttis 2021. aasta kohaliku oma-
valitsuse volikogu (KOV) valimistest osa kaks vali-

misliitu ja kolm erakonda – kõik pääsesid vähemalt ühe 
mandaadiga ka vallavolikokku.

Hääletamisest osavõtt kasvas Läänerannas 
tänavu 4,2% ning ületas esimest korda 60% piiri. 
Suurima koguse mandaate andsid valijad taas Lääneranna 

valimisliidule ning lausa 49% hääletajatest valis kandidaadi 
just sellest nimekirjast. 

Kui järgmises lehenumbris tutvustame alustavat volikogu ja 
tulevikuplaane põhjalikumalt, siis enne uue volikogu 
ametisseasumist ja lõplikku kinnitamist anname esialgu 
sõna just hääletajate eelistatuimale – Lääneranna vali- 
misliidule.
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L ääneranna Vallavalitsus kuulutas välja kandidaatide 
esitamise Lääneranna valla teenetemärgi ja auko-

daniku autasude andmiseks.

Lääneranna valla teenetemärk antakse ühele isikule 
üks kord väljapaistvate teenete või pikaajalise töö ning 
loomingu eest, mis on andnud püsiva panuse kultuuri, 
majanduse või muu valdkonna arendamisele. Lääneranna 
valla aukodaniku nimetus omistatakse ühele isikule üks 
kord valla erilise austusavaldusena Lääneranna vallale 
osutatud väljapaistvate teenete eest.

Ettepanekuid teenetemärgi andmiseks ja aukodaniku 
nimetuse omistamiseks on õigus esitada Lääneranna valla 
elanikel, vallavolikogu, -valitsuse ja komisjonide liikmetel, 
hallatava asutuse töötajatel ning valla ühendustel ja orga- 
nisatsioonidel.

Vabas vormis esitatud ettepanekus peavad sisalduma:

 » nominendi olulised eluloolised andmed;

 » autasu saamise põhjendus;

 » ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja esi-
tamise kuupäev.

Aukodaniku tunnistuse koos aurahaga ning teenetemärgi 
koos tunnistusega annavad pidulikult üle vallavolikogu 
esimees ja vallavanem riigile ja/või vallale olulisel täht-
päeval, ülevallalisel üritusel või isikuga seotud tähtpäeval.

Lääneranna Vallavalitsus ootab ettepanekuid teenetemär-
gi omistamise kohta elektrooniliselt e-posti aadressile 
vallavalitsus@laaneranna.ee või kirjalikult aadressil Jaa-
ma tn 1, Lihula 90302 hiljemalt 15. novembriks 2021.

F
o

to
: K

ri
st

in
a 

K
u

k
k

E esti Vabariigi president Kersti Kaljulaid väljas-
tas 1. oktoobril „Eesti kaunis kodu 2021” auhinnad 

AS Varbla Puhkekülale ning Tarmo ja Piret Veepalule 
Lihulas.

„Tundub, et nüüd hakkame küll suurest uhkusest, aga 
eelkõige tänutundest pakatama,” annab AS Varbla Puh-
keküla meeskond võidust teada. „Täna saabus meie posti-
automaati Vabariigi Presidendi pr Kersti Kaljulaidi Kauni 
Kodu konkursi 2021. aasta auhind, mille üle oleme uhked, 
õnnelikud ja tänulikud, et meid taas kord märgati ja tun-
nustati! Rõõmustage koos meiega!”

„Teeb südame soojaks ja toob uhkuse rindu,” võtab vabariigi 
kõrgeima heakorrakonkursi võidu kokku Piret Veepalu.

Üleriigilisele konkursile esitatakse maakondliku heakor-
rakonkursi võitjad. Lääneranna Vallavalitsus esitas kan-
didaatideks 2020. aasta Lääneranna valla „Kaunis kodu” 
konkursi võitjad.

„Väga suur rõõm on näha, et 
Lääneranna Vallavalitsuse poolt 
2020. aastal välja antud kolmest 
tunnustusest kaks on hinnatud 
kõrgeimalt ka üle-eestilisel konkur-
sil,” ütleb Lääneranna valla avalike suhete 
spetsialist Raahel Apsalon. „See näitab Lääneranna valla 
heakorrakonkursi kõrget taset ja veel enam – meie valla 
väga kaunilt ja südamega korrastatud kinnistuid, mis kõik 
aitavad oluliselt kaasa ka Lääneranna valla meeldivaks ela-
miskohaks muutmisele.”

Lääneranna valla heakorrakonkursi „Kaunis Lääneranna” 
2021. aasta võitjad tehti teatavaks ning tunnustati 30. ok-
toobril Lääneranna valla IV sünnipäevapeol Lõpe klubis. 

Vabariigi presidendi konkursi „Eesti kaunis kodu 
2021” võitjad on AS Varbla Puhkeküla ning
Tarmo ja Piret Veepalu kodu Lihulas
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K olmapäeval, 6. oktoobril tunnustas Pärnumaa Oma-
valitsuste Liit (POL) pidulikul vastuvõtul maakonna 

parimaid haridustöötajaid. Lääneranna vallast pälvis tun-
nustuse koguni kaks inimest – Marika Peksar ja Kristel 
Rohumägi.

Jätkates traditsiooni valis, hariduskomisjon juba hiliskev-
adel üleriigilisele tunnustusüritusele „Eestimaa õpib ja 
tänab” esitatud kandidaatide hulgast välja Pärnumaa aasta 
parimad haridustöötajad. Marika Peksar Kõmsi Lasteaed- 
Algkoolist valiti aasta klassiõpetajaks ja Kristel Rohumägi 
Lääneranna Noortekeskuse Lõpe noorteka ja Lõpe klubi 
juhataja, valiti aasta noorsootöötajaks.

Kristel, kes oli auhindade üleandmise ajal Erasmus+ lähetu-
sel Armeenias, ütles: „Muidugi ma olin pisarateni liigutatud, 
aga arvan, et selle tiitli taga on väga suur meeskond. See 
ei ole tegelikult ainult minu oma. See on meie kõigi ühine 
tiitel meie valla noortega.” Kristeli auhinna võttis vastu abi-
vallavanem Ene Täht.

Aasta klassiõpetaja 
MARIKA PEKSAR
Kõmsi Lasteaed-Algkool
Õpetaja Marika on silmapaist- 
valt pühendunud õpetaja, kes 
õpib vapralt ise kõike uut, mida pakub 
digimaailm, ja kelle õpilased saavad eluteele kaasa töökuse, 
visaduse, loovuse, loodusearmastuse, hoolivuse ja ettevõt-
likkuse. Õpetades nüüd juba 35 aastat liitklassis, leiab ta 
õpetamisviise, mis loovad keskkonna, kus tema õpilased 
õpivad päriselt – loodusõpetust kas õues või potitaimedega 
toas, matemaatikat ettevõtlusõppe ja õpilaslaatade toel, 
eesti keelt raamatukogus või näitlemistunnis ning söögi- 
tegemist noortekeskuse kokandustundides.

Marika teeb klassist meeskonna, et arendada õpilaste krii- 
tilist ja loovat mõtlemist. Lisaks on õppeprotsessi kaasatud 
õpilased ning nende oskused ja võimalused – kunstikooli 

Pärnumaa Omavalitsuste Liit tunnustas
parimaid haridustöötajaid
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Lääneranna vald otsib väljapaistvaid ja teenekaid kodanikke
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Lastele ja noortele
Kõikide toimuvate huviringide kohta leiab infot Lääne-
ranna haridusteenuste haldamise infosüsteemist Arno 
aadressil https://piksel.ee/arno/laaneranna/huvitegevus.

Koolides toimuvatesse huviringidesse saab registreerida 
huviringi juhendaja juures ja Lääneranna Noortekeskuse 
noortetubades saab huviringidesse registreerida noor-
sootöötaja juures. Lääneranna noortekeskuste kontaktid on 
üleval  Lääneranna Noorteportaalis: www.noored.laane-
ranna.ee

Lääneranna valla huvikoolide info leiab veebilehelt https://
piksel.ee/arno/laaneranna/huvikoolid.

Täiskasvanutele
Lääneranna valla huvitegevuse (sh täiskasvanutele) info 
on leitav Lääneranna kultuurilehelt www.kultuur.laane-
ranna.ee.

Vali lehel endale sobivaim kultuuri- 
asutus ja alammenüüst „Ringid” 
saad ülevaate huviringide toimu-
misaja ja sisu kohta. Ühtlasi on 
nädalaplaani all ka kultuuriasu-
tuse kontaktid.

Vaba aja veetmise võimalused Lääneranna vallas

HARIDUS

Lääneranna valla esimene hariduskonverents
toimub 29. novembril Lihulas

L ääneranna valla hariduskonverents „Me ajame ühist 
asja“ toimub 29. novembril kell 9–14 Lihula Kultuuri-

majas. Konverents on samm edasi õpetajate päeva tähis-
tamisest, kutsudes kõik õpetajad ühise asja nimel kokku, 
et pöörata üheskoos tähelepanu elukutsega seotud prob-
leemidele ja saavutustele.

Väärtustades õpetajaametit, saab see olema üks tore 
taaskohtumiste ja kokkusaamiste päev!

Valla esimesel hariduskonverentsil kuuleme inspireerivaid 
kogemusi hariduskoostööst erinevates haridusasutustes. 

Arutame võimalusi ühistööks ja arenguteks üle valla. 
Kohtume oma vahvate kolleegidega lasteaedadest, kooli- 
dest, huvikoolidest ja noortekeskustest.

Osalema ootame kõiki haridus- ja noorsootööasutuste 
töötajaid ja huvilisi.

Korraldajate poolt koolitusmaterjalid ja eine. Osalemine on 
tasuta!

Registreerimine kuni 25. novembrini veebilehel bit.ly/
LRV-hariduskonverents 

Lääneranna valla hariduskonverents
„Me ajame ühist asja"

Registreerimine kuni 25. novembrini
bit.ly/LRV-hariduskonverents

 

29. novembril kell 9-14 Lihula Kultuurimajas

lapsed jagavad oma oskusi kooli kunstitunnis, pakkudes 
teistele erinevaid tehnikaid või värvilahendusi; õpilased, 
kellel on kodus loomad, neile minnakse külla ning laps saab 
oma lemmikuid tutvustada.

Õpilastega, kes vajavad tervislikel põhjustel rohkem 
tähelepanu, lepib ta kokku aja, mil ta on ainult selle lapse 
päralt, et kuulata ära kõik tema jutud. Õpetaja Marika 
armastab loodust, tervislikke eluviise ja jalgrattasõitu. Ta 
ärgitab lapsi osalema erinevates loodusprojektides – kas-
vatama kurke ja tomateid, lugema aialinde, kevadet otsima 
ja jälgima looduskaameraid. Ta on aldis kasutama uuemaid 
õppemeetodeid – kutsuma tundi külalisi, laskma õpilastel 
endil tundi ette valmistada ja läbi viia või viia tund hoopis 
teise keskkonda. Marika on tihedas kontaktis ka õpilaste 
peredega ning omab tugevat sidet külaseltsiga. Marika on 
süsteemne, alati julgustav ja toetav kolleegide suhtes ning 
arukas ja positiivne.

Aasta noorsootöötaja KRISTEL ROHUMÄGI
Lääneranna Noortekeskuse Lõpe noorteka ja 
Lõpe Klubi juhataja
Kristel on Lääneranna Noortekeskuse Lõpe noorteka noor-
sootöötaja, Lõpe klubi juhataja ja perenaine, kes on panusta-
nud aktiivselt noortesse ja noorsootöö arengusse. Ta võidab 

kiiresti kõikide noorte ja noortemeelsete südamed. Tema 
positiivsus, siirus ja ausus on eeskujuks paljudele. Juba aas-
tast 2014 on ta noortele olnud toeks, abiks, motiveerijaks 
ning on ellu viidud hulgaliselt erinevaid projekte ja korral-
datud sündmusi. Lisaks tavapärasele avatud noorsootööle 
on Kristeli abiga kohalikele noortele ning kogukonnale 
loodud uusi võimalusi, nt kogukonna võrguplats ja jõusaal 
klubisse.

Lõpel on arendatud noorte meediapädevust ning korral-
datud hulgaliselt sündmusi ja pidusid. Lisaks jõuab ta kor-
raldada kohalikku kultuurielu ning olla toeks noortevo-
likogule. Noorte omaalgatusel on ellu viidud mitu projekti 
Ideeviit ja „Nopi üles” omaalgatusi. Tema puhul võib jul-
gelt öelda, et noorte piiriks on ainult taevas, ükskõik mis 
ideega nad Kristeli juurde tulevad, kõik 
saab tehtud! Ta suudab leida päikese 
ka kõige pilvisemas päevas ning 
paneb enda ümber naeratama 
väikesed ja suured.

Meie sügav kummardus ja 
tänu Teile, head õpetajad ja 
teejuhid!

Fotol Kristeli tervitused ja suured tänud 
Foto: erakogu
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Se  rõõm on elust enda
st

Se  rõõm on elust enda
st Rahvatantsurühma “Kirivöö” ja Rahvatantsurühma “Kirivöö” ja 

hobikoori “Ei või olla” sünnipäevakontserthobikoori “Ei või olla” sünnipäevakontsert
13. novembril kell 18.00 Kõmsi rahvamajas13. novembril kell 18.00 Kõmsi rahvamajas

Anna meile hoogu!
Kui aasta alguses sai selts ühe vana ja nukras seisus kasu-
tuseta katlamaja omanikuks, siis oli kindel, et tööd tuleb 
teha palju, et saavutada juba 2009. aastal kirja pandud 
unistused, et meie külas oleks väike jõusaal ja saun, mida 
kogukond kasutada saaks.

Aktiivselt alustati hoone sodist tühjaks vedamisega ja 
vanade asjade lammutamisega. Seltsi juhatus on kasutanud 

kõiki võimalusi, et taotleda rahastusi erine-
vatest fondidest. Kuna nii fondide arv, 

kust taotleda, on piiratud, nagu ka 
sealt taotletavate summade suurus, 

siis iga JAH on pannud silmad 
särama ja aidanud sammu edasi. 
Nii saime Saksamaalt uute põran-
date tegemiseks raha ja tänu eri-

nevate ettevõtete panusele saime 
kõik 140 m² valatud.  Oleme saanud 

soetada uued aknad ja uksed, mis 
osaliselt ootavad ette panemist. Ning 

viimase suurema saavutusena saime 
katuse vahetuseks toetuse. Küll aga on vaja 

sisetöödega alustamiseks hoone väljast soojustada. 

Kevadel kandideerisime LHV „Kes teeb ära?” fondi toetusele, 

pääsesime 53 kandidaadi seast finaali, kuue parima sekka. 
Kahjuks aga ei ostunud võitjateks. LHV esindaja soovitas 
proovida Hooandja kaudu vajaliku rahastuse saada. (Siis oli 
plaanis katus, fassaad jmt tehtud saada). Nüüd, mil oleme 
suuresti tänu Hanila Toetusgrupile, Pärnumaa KOPile ja 
Lääneranna valla abile saanud mitu tööd tehtud, on jäänud 
oluliseks punktiks maja väljast soojustamine.

Selleks saigi alguse Kõmsi Külaseltsi Hooandja kampaania, 
kus loodame koguda vähemalt 7000 eurot, (ideaalis 11 000), 
et usinalt tööd jätkata. 

Meie suureks plussiks on see, et nii palju, kui võimalik ja 
oskame, teevad töid seltsi liikmed ise, hoides nii kulutused 
hulga madalamana. Järgime kõiki nõudeid ja anname 
endast parima, et unistusest saaks reaalsus.

Projekti puhul on oluline saavutada seatud eesmärk. Saame 
kogutud summa vaid juhul, kui saavutame eesmärgiks 
seatud piiri, kui seda ei saavuta, siis kahjuks selts juba 
laekunud raha ei saa.

Toeta Sinagi! Iga euro on tohutult oluline! Oma toetust saad 
jagada veebilehel: www.hooandja.ee/projekt/komsi-kula-
seltsi-kogukonna-keskus

Lääneranna valla eakate päeval sai kokku üle saja osaleja

Ä sja lõppenud viinakuu esimesel päeval oli Kõmsi 
rahvamaja juba varahommikul kiiret saginat täis, 

sest seekord oli rõõm võõrustada meie valla väärikamat 
elanikkonda.

Kui möödunud aastal jäi eakate päev ära, siis tekitas ka 
praegune olukord ürituse korraldamisel piisavalt palju 
küsitavusi. Paar kuud tagasi, kui otsustasime vallvalit-
susega, et sel aastal üritus toimub, siis õnneks nii ka läks!

Registreerus üle 130 huvilise
Ürituse ladusamaks läbiviimiseks avasime ka eelregist- 
reerimise, mis näitas osalejate arvuks 132. Kohale jõudis üle 
valla ligi 120 eakat.

Oli toredate taaskohtumiste ja kokkusaamiste päev, kus 
jagasime parema tervise saavutamiseks  nõuandeid ning 

nautisime head muusikat, tantsunumbreid, 
kohvilaua maitseid ja silmailu. Saali 

tekkis nii kodune jutusumin, et taus- 
tamuusika jäi selle varju. Eakate 

päeva tervitused andis edasi valla-
vanem Andres Hirvela.

Päeva esimene osa oli mõeldud 
terviseloengule teemadel, mida 

praegusel ajal on kasulik taas mee-
nutada. Näpunäiteid jagas lektor 

Helle Kullerkupp (Tervistav Stuudio) 
Pärnust.

Päev jätkus peotujus ja rõõmu- 
pakkuvate esinejatega. Lemmik-
lood Toomas Annilt ning särav 
Al Soli mustlastantsutrupp 
pakkus meie külalistele vahel-
dust igapäevaellu.

Vahepeal sai aega veeta ja jalu-
tada meie esimeses saalis, kus silma- 
ilu pakkusid Rõude Külamaja kootud 
käsitöövaibad, lapitehnikas tekid, makramee käsitöö- 
esemed ja palju muudki.

Tänusõnad!
Tänan vallapoolse panuse, abi ja 
toetuse eest sotsiaaltööspetsi-
aliste Koidu Rummelit, Maie 
Ausmeelt ja Marelle Minni. 
Kohvilaua aitas katta Õie Palu.

Tore, et sündmust kajastas ka 
fotograaf Geithi Rammul ja aitäh 
Raahel Apsalon!

Suur galerii üritusest on avaldatud Läneranna Teataja vee-
bilehel ajaleht.laaneranna.ee

Fotol Kõmsi Külaseltsi katusetegu. 
Soojustuse ja fassaadimaterjali jaoks kogutakse raha Hooandja.ee vahendusel 
Foto: erakogu
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Lea Mäeorg 
Kõmsi Rahvamaja juhataja

Kõmsi kõminad | Lilia Urb 
Kõmsi külaseltsi esinaine

ELU
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Se  rõõm on elust enda
st

Se  rõõm on elust enda
st Rahvatantsurühma “Kirivöö” ja Rahvatantsurühma “Kirivöö” ja 

hobikoori “Ei või olla” sünnipäevakontserthobikoori “Ei või olla” sünnipäevakontsert
13. novembril kell 18.00 Kõmsi rahvamajas13. novembril kell 18.00 Kõmsi rahvamajas

Meie Lihula
LEADERi abiga sai Lihula mõis taas 
ühe ruumi korda
Rein Kruusmaa 
Projektijuht

Lihula mõisa suure saali tagune näituseruum sai möö-
dunud suvel verivärske parkettpõranda ja uue tiibukse. 
Algupärane parkettpõrand oli varasemalt üles võetud, kuid 
polnud säilinud. Küll oli teada selle tüüp ja paigaldusmus-
ter, mille järgi Saaremaa meistrid OÜ-st Vätta Puit val- 
mistasid uue originaalmõõdus tammepuidust laudparketi. 
Uus, mõisa säilinud originaaluste järgi valmistatud saali 
tagumine uks on väärikas pääs Lihula Muuseumi rahvus-
like tekkide – roositud ja patselapiliste tekkide – püsieks-
positsiooni juurde. Tiibuks asendab varasemalt paigalda-
tud ebasobivat koopiat.

Tegevusi toetas Kodukant Läänemaa strateegia rakendus-
kava meetme „Kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja 
esitlemine” projekti Lihula Muuseumi ekspositsiooni uuen-
damine ja arendamine kaudu. Töid tegi OÜ Scandec Ehitus, 
muinsuskaitselist järelevalvet viis läbi Liivika Krigoltoi. 

Projekt aitab kaasa Lihula muuseumi põhieks- 
positsiooni arendamisele. Uus interjöör 

mõjutab positiivselt ekspositsiooni- 
ruumi üldmuljet ja annab külasta-

jatele võimaluse pöörata enam 
tähelepanu lisaks põnevatele rah-
vuslikele tekstiilidele ka uhkele 
arhitektuurile.

Tööd mõisa peahoone karniisi ja 
korstnate restaureerimisel jätku-

vad kuni novembrikuu alguseni. 
Nende tööde tegemist toetab Muin-

suskaitseamet.

Lihula raamatukogu
trepile paigaldati
käsipuud
Käesoleva aasta kevadel kolis 
postiteenuste osutamine posti-
punktis Lihula raamatukokku.

Lisaks tavapärasele raamatuko- 
gu teenuste kasutamisele suurenes 
külastajate arv ja kitsaskoht välistrepi 
käetugede puudumise tõttu muutus veel suuremaks.

Septembri keskpaigas paigaldati Lihula raamatukogu välis-
trepile uued roostevabast materjalist käepidemed ning 
enne külmade ja libeda saabumist on paranenud tingi-
mused raamatukokku ja postipunkti sisenemiseks.

Aitäh meistrile Vamet OÜ-st  ja soovime kõigile muga-
vamat teenuste kasutamist!

Lihula Gümnaasium: oleme KiVa kool!
Melody Villers

Sellest õppeaastast on Lihula Gümnaasium KiVa koolide 
liige. Mis on KiVa ning milliseid tegevusi see kaasa toob, 
saate teada alljärgnevalt. 12. klassi õpilane Melody Villers 
intervjueeris  meie kooli KiVa-tiimi juhti, õpetaja Tauno 
Mihkleppa.

Mida tähendab KiVa kool?

KiVa kool tähendab „kiusamise vastu” ja kasutatakse ka 
väljendit kiusamise vaba kool. See tähendab, et kool soovib 
olla veelgi parem paik kogu kooliperele, kus igaühel on olla 
veel turvalisem ja parem. KiVa kool oskab rohkem märgata 
ja toetada õpilasi, kes puutuvad kokku kiusamisega. KiVa 
kooli personalil on oskused, kuidas sekkuda ja lahendada 
paremini kiusamisjuhtumeid. KiVa koolis märkavad ka 
lapsed rohkem enda ümber teisi õpilasi, kes vajavad enam 
tuge ja teavad ka, kuidas vajadusel sekkuda kiusamise 
korral. KiVa koolis tegeletakse kiusamisega järjepidevalt 
ja toetudes Soome haridusteadlaste välja töötatud metoo-
dikale. 

Karuse Mälumäng
Septembri keskel toimus teist korda Karuse Mälumängu 
MAFF-i eri. Sel korral võõrustas mälumängureid Sakste 
Maja Lihulas. Kokku osales kuus meeskonda, kus oli nii 
kogenud mälumängureid kui ka vaid selleks korraks kokku 
tulnud meeskondi. 

28.09 toimus Kõmsi Rahvamajas Karuse Mälumängu 45. 
hooaja avamäng. Kohal oli 12 meeskonda. Küsimused koos-
tas eelmisel hooajal võitnud tiim Aksel ja kunstiküsimuse 
eest hoolitses taas Ülle Pärnpuu. Kohalikud noored olid 
tublisti abiks mängu korraldamisel. Järgmine mäng toimub 
juba oktoobri viimasel neljapäeval. Osalema on oodatud 
kõik huvilised kuni 5-liikmeliste meeskondadena.  

KÕT! teatri näitetrupp otsib lavastajat!
Lea Mäeorg 
Kõmsi Rahvamaja juhataja

Kõmsi Rahvamaja juures alustas 2011. aastal näitetrupp. 
Ligi kaks aastat on kestnud olukord, kui erinevatel põhjus-
tel meie lavalaudadel enam näitetegevust pole toimunud. 

Siiski ei saa viirused  lõputult kesta ja meie KÕT! teatri 
näitetrupp kibeleb taas tegutsema. Kahjuks on meil puudu 
vaid lavastaja/juhendaja, kes soovib oma panust ja aega 
meie ägeda trupiga jagada.  

KÕT! teater alustas 2011. aastal Aire Arge juhendami-
sel, hiljem, aastatel 2018–2019 oli lavastajaks Mari Liis 
Pruuli. Neil aastatel toodi lavale mitmeid lavatükke, teater 
osales Läänemaa Harrastusteatrite päevadel (2011–2017), 
2018. aastal Kõmsi rahvamajas toimunud provintsiteat-
rite päeval, andnud jõuluetendusi lastele, käinud külalis-
trupina väljaspool mängimas, teinud vabaõhulavastusi ja 
kogunud hulganisti auhindu rollisoorituste ja lavastuste 
eest. Nimekiri trupis osalenud näitlejatest ja tegemistest 
saaks päris pikk.

Siinjuures palume julgelt ühen-
dust võtta ja endast märku anda 
sinul, meie tulevane lavastaja! 
Selle info jagamine tutvusring-
kondades on teretulnud.

Info: 525 3236, leamaeorg@
gmail.com või www.facebook/
KomsiRM
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Mis on selle programmi eesmärk?

Programmi eesmärk on õpetada kogu kooli- 
perele sallivust ja hoolivust. Programmi 
jooksul õpetatakse kooliperele oskusi, 
kuidas rohkem märgata ja toetada üksteist. 
Programm annab teadmised ja oskused, 
kuidas tulla toime kiusamise, selle märka-
mise, sekkumise ja ka lõpetamisega. KiVa 
programm annab tööriistad, mis aitavad 
kiusamisega tegeleda süsteemsemalt ja järjepide-
vamalt.

Kuidas õpilane end ise aidata saaks?

Õpilast aitavad teadmised, mida ta KiVa programmi kaudu 

omandab. Saadud oskused hõlbustavad õpilase 
toime tulemist kiusuga ning annab juurde 

julgust kiusamist märgata, sellest teavi- 
tada ja ka vajadusel teisi kaitsta. Õpilasele 
on abiks tema toetavad sõbrad, kõik koolis 
olevad täiskasvanud ja kodused. Kiusami- 
sest tuleb alati teavitada. Selleks tuleb pöör-

duda mõne täiskasvanu poole ja saab saata 
ka kirja KiVa tiimile. Lihula kooli KiVa tiimi 

e-posti aadress on kiva@lihula.edu.ee.

Loe lähemalt, miks otsustati programmiga liituda ja 
millist tööd tehakse igapäevaselt, et kiusamist vähendada, 
Lihula Gümnaasiumi veebilehelt lihulakool.laaneranna.ee

Lihula mõisa viinaaidale puhutakse elu sisse |

L ihula Kultuurimajas toimus 27.–28. augustil Muin-
suskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti 

koostööprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine 
ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu” konverents 
„ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud 
linnasüdamed”.

Konverents sõlmis kokku väikelinnade muinsuskaitse- 
aladele suunatud projekti fookusteemad: kultuuripärandist 
lähtuv areng, ringmajanduse võimalus pärandkeskkondade 
elavdamisel ja sellekohase võimekuse loomine. Ligi üks kol-
mandik Eesti ehituspärandist on halvas või avariilises teh-
nilises seisukorras ja umbes neljandik ehituspärandist on 
kasutuseta. Paraku asub väga suur osa nendest tühjadest 
hoonetest just muinsuskaitsealadel.  Ei saa mainimata jätta, 
et üheteistkümnest linnalisest muinsuskaitsealast üheksa 
on kahaneva elanikkonnaga.  

Konverentsi eesmärk oli pidada valdkondade ülest dialoogi 
ajalooliste keskkondade elavdamise ja arengu teemadel, 
innustada ja toetada võrgustumist. Muuhulgas arutati selle 
üle, mis on ajaloolises keskkonnas tegutsemise lisaväärtus, 
millised on suurimad väljakutsed väikelinnade vanalin-
nade elavdamisel ning kuidas luua kestlikku linnaruumi 
kahaneva elanikkonnaga linnasüdames.

Eesti ja Norra koostöö kultuuripärandi vald-
konnas on kestnud juba aastaid
Varasemalt on restaureeritud ja arendatud mõisakoole, 
omavahel on kokku viidud Eesti ja Norra omavalitsusi, 
vahendatud pärandispetsialiste ja teadmisi. Olles eelnenud 
koostööprojektidega väga rahul, olid mõlemad osapooled 
uuest projektist ja toetusvoorust väga huvitatud. Uuest 
taotlusvoorust võttis edukalt osa ka Lääneranna Vallava- 
litsus koostöös Lihula Muuseumiga. Taotlus esitati Lihula 
mõisa viinaaida restaureerimiseks, et rajada sinna restau-mõisa viinaaida restaureerimiseks, et rajada sinna restau-
reerimise infokeskus ja käsitöökoda. Lääneranna Vallava- reerimise infokeskus ja käsitöökoda. Lääneranna Vallava- 
litsusele eraldati toetuseks 500 000 eurot.litsusele eraldati toetuseks 500 000 eurot.

Lihula mõisa viinaaida restaureerimine
Arhitektuuriväärtust omav ajalooline viinaait seisab 
hetkel praktilise kasutuseta ja on lagunemisohtlik. Esmane 
ülesanne on hoone restaureerida, et see säiliks esialg-
sel kujul. Teine eesmärk on luua hoonele lisaväärtus, mis 
aitaks kaasa kogu Lihula linna vanema asustuse säilimisele 
ja taastamisele. Sotsiaalmajanduslikult on tähtis luua sinna 
restaureerimiskeskus, kus saaksid tööd eelkõige kohali-
kud meistrid, oleks võimalik sisse seada restaureerimise 
õpituba ning oleks võimalik korraldada külalismeistrite 
abil õppekursusi.

Kindlasti tõstab käsitöökoja avamine tööhõivet, arendab 
ettevõtlust ja innustab kohalikke majaomanikke kor-
rastama oma hooneid traditsioonilisel viisil. Käsitöökoja 
avamine loob paremad tingimused piirkondliku pärand-
kultuuri väärtustamisele, käsitööoskuste edasiandmisele 
vanematelt meistritelt noortematele ja Lihula mõisa ning 
all-linna sotsiaalse sidususe tugevdamisele. Kõigel sellel on 
positiivne mõju ka turismile. Suureneb turistide arv, kes 
tulevad tutvuma Lihula linnuse, mõisakompleksi hoonete 
ja muuseumi ning Lihula linna ajaloolise miljööga, tuues 
piirkonda lisaraha.

Muinsuskaitse teabekeskuseid on Eestis liiga vähe – hetkel 
töötavad aktiivselt ainult Säästva Renoveerimise Info- 
keskused Tallinnas ja Tartus. Seetõttu on eriti tore, et Lihula 
mõisa viinaait sai toetuse ja et tekib keskus, kus kohalike 
hoonete omanikud saavad oma kodu lähedal oskusteavet 
selle kohta, kuidas oma maja korrastada ja hooldada. 

Lääneranna Vallavalitsusele koostöös Lihu-
la Muuseumiga otsustati ainsana eraldada 
maksimaalne toetussumma
Taotlusvooru esitati 29 taotlust ja küsiti toetust 11 miljoni Taotlusvooru esitati 29 taotlust ja küsiti toetust 11 miljoni 
euro ulatuses. Taotlusvooru maht on 2 859 647 eurot ja sel- euro ulatuses. Taotlusvooru maht on 2 859 647 eurot ja sel- 
lest jätkus toetust seitsmele projektile. Taotlusi rahastatakse lest jätkus toetust seitsmele projektile. Taotlusi rahastatakse 
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu 
panustavad Norra, Island ja Liechtenstein. Programmi panustavad Norra, Island ja Liechtenstein. Programmi 

Helle-Triin Hansumäe 
Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik

Taustafoto: Muinsuskaitseamet Taustafoto: Muinsuskaitseamet 
Lihula mõisa viinaait: Endel ApsalonLihula mõisa viinaait: Endel Apsalon
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Varbla uudised
Eakate õhtu Varbla vallamajas
Ahto Ani

26. septembril peeti Varbla vallamajas eakate päeva, joodi 
kohvi, söödi pirukaid, tantsiti ja lauldi – oli ilus pühapäev. 
Tantsu saateks mängis perekond Rohtväli. 

Oli osavõturohke päev, eakate klubi Randlane liikmeid oli 
kohal 20, tehti ka väike mälutreening. Peeti meeles juubi-
lare, avakõne pidas Arnold Pirso, eakate klubi Randlane 
esimees. 

Suured tänud korraldajatele: vallavalitsuse sotsiaaltöö pea-
spetsialistile Maie Ausmeelele  ja kohaliku kultuurimaja 
juhatajale Anneli Lobjakasele.

Huviringid täiskasvanutele
Anneli Lobjakas 
Varbla Rahvamaja juhataja

Sügis on  käes, päevad on lühemad ja õhtud pikemad. Koha-
likus rahvamajas tähendab see, et on alanud uus hooaeg. 
Kooskäimist on alustanud mitmed huviringid täiskasva-

nutele. Esmaspäeva õhtul ootab juhendaja Thule Lee kõiki 
huvilisi keraamikaringi. Kolmapäeval toimub käsitööring 
Margit Merila juhendamisel. Kolmapäeval ja neljapäeval 
saavad lauluhuvilised osaleda lauluproovides, juhenda-
jateks on kauaaegsed lauluõpetajad Ivi Kask ja Kersti Roht-
väli. Me ei ole ka unustanud, et terves kehas on terve vaim 
ja seetõttu toimub kolmapäeva hommikul ja õhtul võim-
lemisring ning jooga, juhendaja Thule Lee. Kõik võrkpalli-
huvilised on oodatud reede õhtuti palli mängima, juhendaja 
Kaja Põldaru. Mälumänguklubi käib koos kord kuus reede 
õhtuti. Küsimused koostab Raimond Lobjakas. Meie „tant-
sutüdrukud” saavad kokku reedeti väsimatu juhendaja 
Elma Killingu juhendamisel. Eakate klubi Randlane koos-
viibimised toimuvad  kord kvartalis. 
Ootame  liituma uusi huvilisi! Kind-
lasti jälgige Lääneranna kultuuri-
kava, kust leiate meie sündmused 
ja üritused ning täpsema info 
ringide töö kohta.

Ilusat ja teguderohket uut 
hooaega!

kohta saab lähemalt lugeda Riigi Tugiteenuste Keskuse 
kodulehelt ja toetust saavate hoonete fotogaleriid saab 
näha Kultuuriministeeriumi kodulehelt. Peale Lihula said 
veel toetuse Võru, Valga, Paide, Haapsalu ja Kuressaare 
projektid.

Koostööprojektiga toetatakse ka muinsuskaitsealade kait-
sekordade väljatöötamise protsessi. Käesoleva aasta lõpus 
alustatakse Lihula muinsuskaitseala uue kaitsekorra 
koostamisega, mille kohta koguneb informatsioon lehekül-
jele www.muinsuskaitseamet.ee/lihulakaitsekord  

Kodanike vastuvõtt ja konsultatsioon
Kogukonnaga ladusa koostöö tegemiseks alustab Muinsus-
kaitseamet 12. oktoobrist elanike vastuvõtte Lihula mõisa 
peahoone esimesel korrusel. Vastuvõtt toimub kaks korda 
kuus (sellel aastal 09.11, 23.11, 07.12, 21.12). Tulen hea mee-
lega ka ise objektidele kohale, et omanikele konkreetse 
hoone hoolduse ja restaureerimise küsimustes vajadusel 
nõu anda. Selleks oleks hea kohtumised enne telefonitsi 
või e-kirja teel kokku leppida – helistada võib numbril 5191 
6225 või kirjutada helle-triin.hansumae@muinsuskait-
seamet.ee.

Taiji aitab saavutada tervist, tasakaalu ja väge

T aiji (tai chi) põhineb yin'i ja yang'i vastastikusel ning 
teineteist täiendaval iseloomul, mis loob tasakaalu, 

tervist ja väge. Korrapärane taiji harjutamine parandab 
füüsilist vormi, keskendumisvõimet ja hingeseisundit 
ning vähendab stressi. 

See ei ole helesinise tablett, millega saab juba esimesel 
korral kõik selgeks. Pikale õpetamiskogemusele tuginedes 
võib öelda, et esimesel korral tekitab taiji inimestes sega-
dust, kuid iga õpilane on visa harjutamise järel taiji selgeks 
saanud. Kui harjutad sihikindlalt, siis tulevad ka saavu-
tused. Neid ei saa tagant sundida ega tekitada, peab olema 
kannatlik ja toimima tasapisi. kannatlik ja toimima tasapisi. 

Taiji kui keha ja vaimu ravija
Taiji rajaneb lõdvestusel, pehmusel ja seostatud hingami-
sel. Aeglased liigutused võimaldavad isegi väga kangete 
liigestega ja pinges inimestel lõõgastuda ning tugevdada 
oma keha ja seda kõike ilma suure pingutuse ja vigastus- 
te riskita. Paljud inimesed alustavadki taiji’ga tegelemist 
vigastuste järel või üldise kehva tervise tõttu, et aidata 
paranemisele kaasa. 

Tavalisest võimlemisest erineb taiji selle poolest, et harju-
tusi sooritades on kogu tähelepanu suunatud liikumisele. 
Tugev keskendatus vabastab meele kõrvalisest. Seepärast Tugev keskendatus vabastab meele kõrvalisest. Seepärast 
on on taijitaiji’d nimetatud ka aktiivseks meditatsiooniks.’d nimetatud ka aktiivseks meditatsiooniks.

Ann Vainlo 
Rein Siimu Taiji Kooli õpetaja

TaijiTaiji harrastamiseks ei ole vaja mingeid eeldusi  harrastamiseks ei ole vaja mingeid eeldusi 
Foto: Jaanus ArulaFoto: Jaanus Arula
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Taiji harjutuste esmane põhimõte on lõdvestumine. Sama 
kehtib ka meele kohta. Kui meel on kangekaelne, mingi kin-
nistunud eelarvamuse kütkes, siis ei ole meel lõdvestunud, 
lahe ega vaba. 

Taiji harjutamine
Taiji sobib nii saali kui ka loodusesse. Taiji ei vaja muud kui 
keskendumisvõimet.  Õpitut saab kasutada kõikjal, kus on 
vähegi ruumi. 

Taiji harrastamiseks ei ole vaja mingeid eeldusi. Taiji on 
vastand jõusaali lihastreeningule, siin treenitakse pigem 
tunnetust, et keha toimiks ühe tervikuna. Inimene peab nii 
seistes kui liikudes olema lõdvestunud ehk teisisõnu ei tohi 
lihastes pinget tunda. 

Liikumine on taiji’s pidev, seismist peaaegu ei ole, ainult 
mõnes kohas fikseeritakse hetkeks mõni asend. Käte ja 
keha pidev liikumine tagab kehas energia pehme voola-

mise. Mitte ühtegi liigutust ei sooritata järsult, kõik toimub 
keha rütmis ja rahuliku sisse- ja väljahingamise taktis.

Taiji harrastamiseks pole vaja eririietust ega -vahendeid. 
Piisab lahedatest naturaalsest materjalist (puuvill, bambus, 
vill vm) riietest, jalas võib kanda sokke või olla paljajalu. 
Erinevalt teistest treeningutest, pärast taiji-tundi duši 
all ei käida. Pesemiseks pole ka vajadust, sest enamasti 
taiji-treening higiseks ei aja. 

Taiji harjutajal on südames tahe võtta vastu maailmast 
jõudu ja anda jõudu endast. Iga treeninguga saab aina sel-
gemaks, et maailma põhiolemus on liikumine, millel ei ole 
algust ega lõppu, ja meie oleme osa sellest.

Rein Siimu Taiji Kooli harjutused toimuvad Lääneranna 
vallas Virtsu lasteaias esmaspäeva õhtuti 17.45–19.45. Kui 
tekkis huvi, tule ka proovima!

Saame tuttavaks: Virtsu Rahvamaja juhataja Kristiina Mägi

T änavu oktoobris asutatud Virtsu Rahvamaja juhata-
jana asus tööle Kristiina Mägi.

Virtsu Rahvamaja
Virtsus toimus 26. juulil 2021 Virtsu Arenguseltsi ja Lääne-
ranna Vallavalitsuse ühine arutelu, kus tehti ettepanek 
avada Virtsu alevikus  taas Virtsu Rahvamaja piirkonna 
elanikele kodulähedase spordi- ja kultuurielu võimaluste 
pakkumiseks ning piirkonna kultuurielu koordineeri- 
miseks.

Alates 1. oktoobrist 2021 asutati Lääneranna Vallavolikogu 
otsusel Lääneranna Vallavalitsuse hallatav asutus Virtsu 
Rahvamaja, mis hakkab tegutsema Virtsu koolimaja aulas 
ja selle kõrval paiknevates ruumides. Seoses Virtsu Rahva- 
maja loomisega korraldati juhataja kohale avalik konkurss, 
kus valituks osutus Kristiina Mägi. „Konkursil osales kuus 
tugevat kandidaati,” andis ülevaate abivallavanem Ene 
Täht. „Lisaks sellele, et Kristiina on Virtsu inimestele tuttav 
ja tunneb olustikku hästi, on tal ka rahvamaja juhatajale 
sobiv haridus ja kogemus.”

Küsimusele, miks Kristiina otsustas kandideerida vastava-
tud rahvamaja juhataja ametikohale, vastab ta: „Eelkõige 
kohaliku kogukonna soojal soovitusel ja nügimisel. Ilmselt 
seetõttu, et olen viimased aastad vabatahtlikkuse korras 
Virtsus Anni pubi juures ürituste korraldamisega tegele-
nud. Ja küllap sai endal lihtsalt aeg muutuste jaoks küpseks.”

Virtsu Rahvamaja aadress on Pargi tn 4, Virtsu alevik, 
90101, Pärnu maakond.

Kontaktid: mobiil 506 3367, e-post kristiina.magi@laaner-
anna.ee, veebileht: kultuur.laaneranna.ee/virtsu-rahvam-
aja

Kristiina mõtteid
„Minu hing kuulub muusikale ja kultuurile ning pigem teengi 
seda edasi, mida siiani olen vabal ajal teinud. Lihtsalt nüüd 
teise pealkirja all ja ehk väheke laiemalt,” selgitab Virtsu rah-
vamaja juhataja Kristiina Mägi. „Usun siiralt, et inimesed 
peavad omavahel läbi käima, koos käima, ühiselt ägedaid asju 
ette võtma! Muusika ja naer mõjub hästi igal ajal, aga prae-
gustel veidratel aegadel on eriti vaja midagi, mis pingeid maha 
võtaks.

Loodan väga, et ideid jagub ja 
kogukonnal on soov koos käia ja 
tegutseda. Loomulikult jätkan 
kõigi traditsiooniliste ürituste ja 
ettevõtmistega koostöös Virtsu 
Arenguseltsi pere ja teistega.

Kuna Virtsus ei ole aastaid rah-
vamaja olnud, siis loodan, et rah-
vamaja kasutuses olev koolimaja 
saal saab ka rahvamajana inimestele 
omaseks ja pakub võimalust uut sisu teki-
tama hakata.

Igal juhul on see hästi õige, et Virtsu Lääneranna valla suuru-
selt teise asulana, saab endale rahvamaja. Tunne on, et Virt-
sus on muutuste tuuled ja värsket õhku ning käsil palju põne-
vat. Tore on selles kõiges osaline olla!

Nii et – hakkame vaikselt pihta! Mõtteid on ja küll siis näeb, 
kuidas kulgeb. Suund on oluline, teekond on oluline ja inimesed 
on olulised! Suur-suur tänu minusse uskumast kõigile utsita-
jatele ja pöidlahoidjatele.”

Väga soe tunne on!

Uus bussiliin 236 alustas marsruudil
Kuressaare–Pärnu–Paide

M arsruudil Kuressaare–Pärnu–Paide alustas 
18. oktoobril tööd uus bussiliin, mis annab võima-

luse kõikidel päevadel nädalas sõita bussiga kiiresti ja 
mugavalt kohtadesse, kuhu jõudmiseks ühistranspordiga 
pidi enne tegema mitu ümberistumist. Reisijaid sõidutab 
ettevõte ATG Bussiliinid mugava Mercedes Sprinter bus-
siga.

Buss alustab igal päeval kell 7.10 Kuressaare bussijaamast, 
Orissaarest väljub 7.53, Virtsu sadamas on kell 9.00, pea-
tudes ka Kõmsil ja Tuudil, on Lihulas kell 9.20, Kallis kell 
9.42, Pärnu bussijaamas kell 10.15 ning jõuab lõpp-peatu-
sesse Paide bussijaamas kell 11.35.  Buss väljub Paidest kell 
14.40 ja alustab teekonda tagasi Kuressaarde, kuhu jõuab 
kell 19.10 läbides kõik samad peatused. Uue bussiliini 236 
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Avatud menetluse teade |
Virtsu aleviku Linnamäe 4 kinnistule kavan-
datava päikeseelektrijaama projekteerimis- 
tingimuste avatud menetluse teade
Lääneranna vallavalitsus korraldab avatud menetluse pro-
jekteerimistingimuste andmiseks Virtsu alevikus Linna- 
mäe 4 kinnistule ehitusloakohustusliku päikeseelektri-
jaama rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Täna kehtiva Hanila Vallavolikogu 17.12.2003 määrusega 
nr 32 kehtestatud Hanila valla üldplaneeringu kohaselt 
asub Linnamäe 4 kinnistu Virtsu aleviku tiheasustusega 
ala servas tootmis- ja elamupiirkonna vahel, mis ei ole 
üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise 
kohustusega alaks.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja lisamaterjalidega saab 
tutvuda 01.–15.11.2021 aadressil: www.laanerannavald.ee/
projekteerimisteated

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

Lääneranna Vallavalitsus teeb ettepaneku korraldada Lin-
namäe 4 kinnistule projekteerimistingimuste andmisel 
avalik menetlus ilma avalikku istungit läbi viimata.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada avalikustamise 
perioodil 01.–15.11.2021  e-kirja teel vallavalitsus@laane- 
ranna.ee või postiga Lääneranna vallavalitsus, Jaama tn 1, 
Lihula linn, 90302. 

Kaire Koitne 
Planeeringu- ja arendusspetsialist

Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste teade |

P laneerimisseaduse § 137 kohaselt teavitame üld-
planeneeringut muutva Lääneranna valla Hõbesalu 

küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männi-
tuka kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja 
avaliku arutelu tulemustest.

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 272 võeti 
vastu ja suunati avalikule väljapanekule  Hõbesalu külas 
Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kin- 
nistu detailplaneering. Väljapanek toimus 14.07.–
18.08.2021.

Avalikustamise käigus laekus neli ettepanekut ja vastuväi-
det, mis sisaldasid küsimusi ja vastuväiteid põhiliselt juur-
depääsutee asukoha, hoonestuseõiguse ulatuse ning ehi-
tuskeeluvööndi vähendamise kohta. Vallavalitsus edastas 

19.08.2021 vastused põhjenduste ja selgitustega. 

Kõik nimetatud detailplaneeringu dokumendid on regist- 
reeritud Lääneranna valla dokumendiregistris: delta.and-
mevara.ee/laaneranna_vald/toimik/3522261/1

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kin-
nistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu toimus 30.09.2021 Lihula Kultuurimajas, kus 
käsitleti eelkõige planeeringu avaliku väljapaneku ajal esi-
tatud ja arvestamata jäänud ettepanekuid. 

Arutelu käigus osapooled kokkulepet ei saavutatud, kuid 
põhimõtteliselt pakkusid detailplaneeringule vastuväiteid 
esitanud inimesed lahendusi, millega arvestamisel oleks 
võimalik saavutada detailplaneeringu kompromisslahen-

sõiduplaan on olemas Kuressaare ja Pärnu bussijaamades 
ning internetis aadressil peatus.ee.

„Bussisõidu hinnaks Kuressaarest Virtsu sadamasse on 
7 eurot, Lihulasse 8 eurot, Pärnusse 13 eurot, Türile ja 
Paidesse maksab pilet 18 eurot, soodushind on 14 eurot. 

Pärnust Paidesse saab 5 euroga ja Vändrasse 3 euroga, kui 
tuua mõned näited piletihindadest. Õpilastele, üliõpilastele 
ja eakatele on piletid soodushinnaga,” lausus ATG Bussi- 
liinid Kuressaare osakonna veokorraldaja Peep Laanemäe.  
Pileteid saab osta bussijuhilt, eelmüügist Kuressaare bussi- 
jaamas ning internetist veebilehelt bussipilet.ee.

Kädly Vainola 13. IX 2021Kädly Vainola 13. IX 2021

Õnnitleme vastsündinut ja  Õnnitleme vastsündinut ja  
tema vanemaid!tema vanemaid!

Mälestame meie seast lahkunuid 
(10.09–10.10.2021)

Milla Rahu 25. V 1929 – 13. IX 2021 

Elli Vesker 05. XI 1935 – 16. IX 2021 

Johanna Holtsman              25. II 1925 – 17. IX 2021 

Enn Paat 06. VI 1958 – 18. IX 2021 

Cerlyn Treumann             20. III 2000 – 21. IX 2021 

Anita Timofejeva  20. I 1955 – 25. IX 2021 

Toivo Kauer 31. XII 1948 – 26. IX 2021 

Harvi Dementjev 07. XI 1953 – 26. IX 2021 

Erik Kanter 18. IX 1958 – 05. X 2021 

Laine Puusild 19. VIII 1941 – 06. X 2021

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5203Elanike arv 5203

   2526 naised2526 naised

   2677 mehed2677 mehed

  

Sündide arv 24 Sündide arv 24 
Surmade arv 77Surmade arv 77

Saabus elanikke 184 Saabus elanikke 184 
Lahkus elanikke 165Lahkus elanikke 165

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika

Vaade Lihulale / Foto: Viktor Tund

Kaire Koitne 
Planeeringu- ja arendusspetsialist
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. september – 10. oktoober 2021 toimus 
neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, eluruumi üürile and-
mine, üürihinna muutmine, huvihariduse ja -tegevuse 
toetuste eraldamine, õpilaste sõidukulude hüvitamine, 
hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ning maksmine, 
tugiisikuteenuse osutamine, maaüksuste sihtotstarvete 
ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, projek-
teerimistingimuste määramine, ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, kor-
raldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine, 
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahulda-
mata jätmine, hajaasustuse programmi toetuse kasuta-
mise aruande heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Korraldatakse avalik kirjalike pakkumuste küsimine 
Lihulas Piirimäe tootmisalal Piiri 6 ja Piiri 8 paik-
nevate, Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna 
detailplaneeringu alusel moodustatud kruntide koor-
mamiseks hoonestusõigusega ning määrati hoones-
tusõiguse tasu (kogu hoonestusõiguse perioodi eest) alg-
suurus. Krunt 1: 100% ärimaa, pindala 7415 m², 3000 €; 
krunt 2: 100% äri-/tootmismaa, pindala 15 138 m², 6000 €; 
krunt 3: 100% äri-/tootmismaa, pindala 10 398 m², 4100 €; 
krunt 4: 100% äri-/tootmismaa, pindala 10 774 m², 4300 €; 
krunt 5: 100% äri-/tootmismaa, pindala 10 582 m², 
4200 €;  krunt 6: 100% äri-/tootmismaa, pindala 8068 m², 
3200 €. Teade avaldatakse ajalehes Pärnu Postimees 
ning sihtasutuse Pärnumaa Arenduskeskus ja Lääne-
ranna valla elektrooniliste infokanalite kaudu. Osavõtu- 
tasu, tagatisraha ja kirjalike pakkumiste tähtaega ei 
määrata.

 » AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362) esitas 
11.09.2020 Keskkonnaametile Kaiste II kruusakarjääri 
maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Kesk- 
konnaamet edastas 31.08.2021 kirjaga Lääneranna 
Vallavalitsusele Kaiste II kruusakarjääri keskkonnaloa 
taotluse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise 
otsuse eelnõu arvamuse avaldamiseks. Nõustuti Kaiste 
II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkon-
namõju hindamise algatamata jätmisega.

 » Keskkonnaamet edastas 03.08.2021 Lääneranna Valla-
valitsusele teate, et on võtnud menetlusse OÜ Metsa-
grupp (registrikood 10044866) poolt edastatud Koonga 
IV uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse. 
Koonga IV uuringuruumi teenindusala asub Pärnumaal 
Lääneranna vallas Järve külas OÜ-le Metsagrupp kuu-
luval Lauri katastriüksusel, pindalaga  25,72 ha. Tege-
mist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse 
rajada 11 puurauku sügavusega kuni 12 m. Uuritavaks 
maavaraks on dolokivi. Täiendavalt on uuringu käigus 
planeeritud teha järgmised sihtotstarbelised tööd: vee-
taseme mõõtmine, geodeetiline mõõdistamine, labo-
ratoorsed tööd. Taotletava loa kehtivusaeg on 4 aastat. 
Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 
14346587). Nõustuti geoloogilise uuringu loa andmisega 
Koonga IV uuringuruumis, kuna geoloogilise uuringu 
tulemustel võib olla iseseisev väärtus isegi siis, kui 
uuringule kaevandamist ei järgne. Geoloogilise uuringu 
loa saamine ei tähenda, et hiljem antakse maavara kae-
vandamise luba. Geoloogilise uuringu loa saamisel ei 
teki õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.

 » Anti pereterapeut Liivi Moorele tasuta üürile Lihula 
esmatasandi tervisekeskuses aadressil Tallinna mnt 
35, Lääneranna vald pereteraapia teenuse osutamiseks 
ruum nr 6 (sotsiaalnõustamise kabinet) koormusega 
kuni 3 tundi nädalas.

 » Avatud hankemenetluses läbiviidud riigihange „Lihula 
mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitööko-
jaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Põhiprojekti 
koostamine ja ehitus” nurjus, kuna esitatud pakku-
mused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust. 
Ehitustöö mahu ja maksumuse täpsemaks määramiseks 
on vajalik projektdokumentatsiooni olemasolu. Korral-
datakse riigihangete registri kaudu e-menetluses väike-
hange „Lihula mõisa viinaaida põhiprojekti koostamine”. 
Ostumenetluse eest vastutav isik on hankespetsialist 
Rein Kruusmaa. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks 
on madalaim hind.

 » Lääneranna Vallavalitsus on 27.08.2021 korralduses 
nr 512 läbivalt eksinud kinnisasjaga liitmiseks sobiva 
iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse katastritun-
nuse kirjutamisel. Tegu on haldusmenetluse seaduse 
mõistes ilmse ebatäpsusega. Ebatäpsus parandatakse ja 
asendatakse korralduses nr 512 kõikjal katastritunnus 
„41101:004:0821” katastritunnusega „43001:001:0821”.

 » Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) volitatud 
esindaja Jelena Mets esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
23.08.2021 avalduse, milles taotletakse tehnorajatisele 
talumiskohustuse kehtestamist Helmkülas asuval Karo-
tami kinnisasjal. Taotluse esitamist põhjendab ELASA 
sellega, et nad ei ole suutnud Karotami kinnisasja omani- 
kuga ühendust saada. Lääneranna Vallavalitsus on sei-
sukohal, et sideehitise ehitamine mõnes teises kohas, 
Karotami kinnistut kasutamata, põhjustaks ülemäära-
seid kulutusi. Otsustati seada sundvaldus ELASA (re- 
gistrikood 90010094) kasuks Lääneranna vallas Helm-
külas asuval Karotami kinnisasjal (katastritunnus 
86301:004:0465, kinnistu nr 4350606).

 » Muriste külas asuv Avanina tee läbib 17 eraomandis 
olevat kinnistut. Üheksa Avanina tee kasutajat esitas 
Lääneranna Vallavalitsusele avalduse, milles soovi-
takse Avanina tee üldkasutatavaks teeks võtmist. 
Kaheksa avaldajat on nende kinnisasjade omanikud, 
mida läbib Avanina tee. Lääneranna Vallavalitsus on 
seisukohal, et kinnistutele, mida läbib Avanina tee, on 
üldistes huvides sundvalduse seadmine ja Avanina tee 
avalikuks kasutamiseks määramine vajalik hoones-
tatud kinnistute elanikele oma kodudesse pääsemiseks, 
elanikele suunatud avalikele teenustele (korraldatud 
olmejäätmete vedu, universaalne postiteenus, arstiabi 
jms) ja Liivi lahe kallasrajale ligipääsu võimaldamiseks 
ning teehooldustööde ja liikluse korraldamiseks. Alga-
tati avalikes huvides sundvalduse seadmise menetlus 
järgmistel kinnistutel, mida läbib Avanina tee: Müriste-
Vassa, Mere-Aru, Mäe-Karjamaa, Mäe, Kaasiku, Män-
niku, Tikutaja, Võsa, Nastiku, Avanina, Lõhe, Kadaka, 
Tammiku, Koha ja Angerja. Teade sundvalduse seadmise 
menetluse algatamisest saadetakse  kinnistu omanikele.

 » Lubati orienteerumisklubil West korraldada 09. oktoo-
bril 2021 Lääneranna vallas, vastavalt taotlusele lisatud 
võistlusala kaardile, avalik üritus „OK West AV ja 
Pärnumaa MV”, Lea Mäeorul korraldada 26. septemb- 
ril 2021 Lääneranna vallas Kõmsi Rahvamaja esisel 
parkimisplatsil ja rohealadel, rahvamaja siseruumides 
väikeses ja suures saalis avalik üritus „Hanila maapäev 
2021, mihklipäeva laat”. Avaliku ürituse korraldamisel 
tuleb järgida Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirjas 
sätestatud nõudeid.

 » Pikendati Salevere Küla Seltsi projektitoetuse (leping 
2021-13-227425) tähtaega kuni 31.08.2022.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2021. aasta I lisaeelarve 
alaeelarvete majandusliku sisu klassifikaatorite lõikes.

OMAVALITSUS
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 » Lääneranna Vallavalitsus algatas 21.04.2021 korral-
dusega nr 315 „Tuhu külas asuvate peremehetute ehi-
tiste hõivamise menetluse algatamise (Vana-Kooli)” 
Tuhu külas asuva elamu, laut-keldri, aida ja kuuri 
suhtes peremehetu ehitise hõivamise menetluse ja 
võttis ehitised arvele ehitisregistris. Lääneranna Val-
lavalitsus avaldas 15.05.2021 ajalehes Pärnu Postimees 
ning 14.05.2021 väljaandes Ametlikud Teadaanded 
üleskutse vastuväidete esitamiseks ehitiste peremehe-
tuse või ehitiste kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise 
suhtes. Teated avaldati ka Lääneranna Vallavalitsuse 
koduleheküljel ja väljaandes Lääneranna Teataja. Vas-
tuväiteid ei esitatud. Lääneranna Vallavalitsus selgitas 
Kooli talu õigusvastaselt võõrandatud vara tagasta-
mise ja kompenseerimise toimikus leiduvate doku-
mentide põhjal välja, et Vana-Kooli katastriüksusel 
asuva talumajapidamise pärija on Miina Tui, kes suri 
16.11.1976. Kuna ehitiste omanik on menetluse käigus 
selgunud, siis on ära langenud vajadus ehitiste hõivami- 
seks kohaliku omavalitsuse poolt. Lõpetati peremehetu 
ehitise hõivamise menetlus ja peremehetuse väljaselgi-
tamine Tuhu külas Vana-Kooli katastriüksusel asuvate 
ehitiste suhtes. Alustatakse Miina Tui pärijate väljasel-
gitamiseks vajalike toimingutega.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke „IKT 
vahendid haridusliku erivajadusega õpilaste õppe kor-
raldamiseks”. Väikehange viidi läbi päringute küsimise 
teel, kus tähtajaks esitati neli pakkumust. Lõpetati 
ostumentlus ja tunnistati edukaks Ordi OÜ pakkumus. 
Eduka pakkujaga sõlmitakse tarneleping ostumenet-
luse tingimustel.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 27.08.2021. a kor-
raldust nr 642 „Heakorrakonkursi tulemuste kinnita-
mine" ja täiendati see järgmise punktiga: „Võitjaid auta-
sustatakse Kaunis Lääneranna tiitliga”.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Valla-
valitsuse tänukiri Kaie Keldrile kauaaegse südamega 
tehtud sotsiaaltöö eest Lääneranna vallas ning seoses 
juubelisünnipäevaga.

 » Volitati MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liitu (registri- 
kood 80193071) korraldama ühishankijana riigihanke 
„Elektrienergia ost” perioodiks 2022–2023 (2 aastat), 
eesmärgiga tagada ametiasutuse ja hallatavate asutus- 
te elektriga varustamine soodsatel tingimustel ning 
mikrotootja toodangu müük. Hanke hankijapoolseks 
kontaktisikuks  määrati Rein Kruusmaa. 

 » Lääneranna Vallavalitsus tunnistas riigihanke „Lihula 
Püha Neeva Aleksandri kiriku müüride konserveeri-
mine” nurjunuks, kuna ühtegi läbiviidud hankemenet-
luse liigile vastavat pakkumust ei esitatud, ja algatas 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse. 
Hankija kutsus menetluses osalema eelnenud menet-
luses osalenud ainsa pakkuja. Menetlus viidi läbi 
samadel tingimustel, hankelepingu eset oluliselt muut-
mata, vähendades vaid hankelepingu mahtu.  Edukal 
pakkujal ei esine kõrvaldamise aluseid, tema kvali-
fikatsioon vastab nõutule ning  esitatud pakkumus on 
nõuetekohane. Pakkumuse maksumus võimaldab han-
kelepingut nõuetele vastavalt täita. Kinnitati pakku-
muse vastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse kin-
nitamise ja eduka pakkuja kvalifitseerimise tulemused. 
Tunnistati OÜ Scandec Ehitus (registrikood 10465545) 
pakkumus maksumusega 37 435,19 € edukaks. Eduka 
pakkujaga sõlmitakse hankeleping hanke alustingi-
muste kohaselt.

 » 11. oktoobrist 2021 kinnitati, osalise töökoormusega (0,5 
töökohta),  Virtsu Rahvamaja juhatajaks Kristiina Mägi.

 » Lääneranna vallas Alakülas asuvale ühissõidukipea-
tusele määrati kohanimeks Pätiküla.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kümme 
eelnõud.

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

Lääneranna Vallavolikogu otsused |
7. oktoobril 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu 48. 
istung, kus osales 18 vallavolikogu liiget. Päevakorda kin-
nitati 10 punkti. Vastu võeti 2 määrust ja 6 otsust.

 » Hendrikson & Ko esindaja Hedi Konrad esitas informat-
siooni Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu 
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise väljatöötamise kavatsuse avalikustamise korral-
damiseks.

 » Otsustati seada OÜ Wats (10898114) kasuks hoones-
tusõigus hoonestustähtajaga 5 aastat Piiri tn 8 kinnis-
tul (kinnistusregistriosa nr 10023050, katastritunnus 
43001:001:0337) asuvate Lihula linna Piiri ja Veski 
tänava piirkonna detailplaneeringus märgitud krun-
tidele:

  1.1.            krunt nr 1 pindalaga 7 415 m², sihtotstarve 
ärimaa;

  1.2.            krunt nr 2 pindalaga 15 138 m², sihtotstarve 
tootmis- ja ärimaa;

  1.3.            krunt nr 3 pindalaga 10 398 m², sihtotstarve 
tootmis- ja ärimaa.

 » Hoonestusõiguse tasu suuruseks määrati krunt 1 osas 
3500,00 eurot, krundi 2 osas 6500,00 eurot ja krundi 3 
osas 4500,00 eurot.

 » Otsustati anda Unomer OÜle luba Lääneranna vallas 
Kibura külas asuva Vanastu kinnisasja (katastritunnus 
33404:001:0126) omandamiseks.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Lihula linnas Mäe 
tn 2 katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0866) 
asuv aiamaja ehitisregistri koodiga 121362246 ja kuur 
ehitisregistri koodiga 121362244.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Kirbla külas Mat-
siantsu katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0752) 
asuv kuur ehitisregistri koodiga 121362497 ja kuur 
ehitisregistri koodiga 121362499.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Raheste külas Sil-
laste katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0595) 
asuv kuur ehitisregistri koodiga 121358205.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Lihula linnas 
Tööstuse tn 1 katastriüksusel (katastritunnus 
43001:001:0814) asuv laut ehitisregistri koodiga 
121362500.

 » Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määrust 
nr 25 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord” 
paragrahvi 3 ja 4.

 » Kehtestati Lääneranna valla jäätmehoolduseeskiri.

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

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja
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Ministeeriumite otsuseid 
COVID-19 kriisi ametlik info
Lisainfo: https://www.kriis.ee

V abatiigi Valitsus leppis 19. oktoobril põhimõtteli-
selt kokku uutes kontrollmeetmetes ja toetustes, et 

leevendada haiglate ülekoormust ja paremini ohjeldada 
koroonaviiruse epideemilist levikut. Täiendavad kontroll-
meetmed kehtestatakse ajutiselt esmaspäevast, 25. oktoo-
brist kuni 10. jaanuarini 2022.

 » Valitsus sätestab, et avalikus nakkusohu suhtes kont- 
rollimata siseruumis tuleb hakata kandma maske ning 
enam ei piisa senisest suu ja nina katmisest.

 » Ettevõtjad peavad tagama kaubandus- ja teeninduspin-
dadel hajutatuse. Kaubanduskeskuste üldkasutatavatel 
pindadel olevad istumis- ja mängualad on soovitatav 
sulgeda.

 » COVID-tõendina jäävad kehtima üksnes vaktsineeri- 
mist või COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitavad 
tõendid. See tähendab, et inimesed, kes pole COVID-i 
vastu vaktsineeritud või haigust läbi põdenud, ei saa 
enam osa võtta korraldatud tegevustest, kus COVID-
tõend on nõutav.

Maaeluministeerium
Lisainfo: https://www.agri.ee

E uroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) eraldas 
Eesti kalanduspiirkondadele 1,5 miljoni euro ula-

tuses lisaraha kohalike arengustrateegiate elluviimiseks.

Kõigi eelduste kohaselt saab PRIA huvilistele taotlusvooru 
avada juba 2022. aasta I kvartalis, mis annab toetuse saa-
jatele võimaluse ellu viia projekte, mida ilma lisarahata 
poleks olnud võimalik teostada.

Rahandusministeerium
Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee

V abariigi Valitsus kiitis heaks rahandusminister 
Keit Pentus-Rosimannuse esitatud tulumaksusea-

duse muudatuse, mille järgi saavad pensionid keskmise 
pensioni ulatuses tulumaksuvabaks. 20. oktoobril toimus 
Riigikogus 2022. aasta riigieelarve esimene lugemine.

Konkreetne määr pannakse paika iga-aastase riigieelarvega 
ja see rakendub igal aastal alates 1. jaanuarist. Tulumaksu- 
vabastus rakendub automaatselt vanaduspensioniikka 
jõudnud inimeste pensionitele. Selle kasutamiseks eraldi 
taotlust esitama ei pea.

Alates 2023. aasta 1. jaanuarist saavad vanaduspensioni 
ikka jõudnud inimesed kasutada maksuvaba tulu keskmise 
vanaduspensioni ulatuses, seda sõltumata ülejäänud teen-
itava tulu suurusest.

Lisaks kiitis Vabariigi Valitsus heaks erakorralise pensioni- 
tõusu 20 eurot alates 2023. aasta algusest. Koos sellega 
peaks keskmine vanaduspension jõudma 654 euroni kuus. 

2024. aastal peaks see tõusma 690 euroni.

Sotsiaalministeerium
Lisainfo: https://www.sm.ee

O ktoobrikuu keskpaigast pakutakse COVID-19 
vaktsiini tõhustusdoose nii perearstikeskustes kui 

teistes vaktsineerimispunktides üle Eesti.

 » Kõigil üle 65-aastastel inimestel, hooldekodude elan-
ikel ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatel on 
võimalik saada COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi.

 » Eakaid vaktsineeritakse eeskätt perearstikeskustes. Aja 
broneerimiseks tuleb võtta ühendust oma perearstiga.

 » Üleriigilise digiregistratuuri kaudu praegu veel kol-
mandaks doosiks aega broneerida ei saa.

 » Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregist- 
reerimiseta vaktsineerimispunktides. Infot nende 
kohta leiab: vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineer-
ima või helistades riigiinfo telefonil 1247.

Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas on leita-
vad kõrvalolevalt leheküljelt 13. Transpordivajaduse korral 
aitavad sotsiaaltöö spetsialistid Marelle Minn, Koidu 
Rummel ja Maie Ausmeel (kontaktid lk 13).

Kuis edasi? | Rait Maruste 
Tekst on kirjutatud päev enne kohalike valimiste alguspäeva

P oliitika, ka kohalik,  ei ole midagi muud, kui avalike 
asjade arutamine ja otsustamine. Poliitikat ei pea ei 

pelgama ega arvustama, veel vähem naeruvääristama või 
sellest eemale hoidma. 

Meie ühiselulised asjad peavad saama ikkagi arutatud ja Meie ühiselulised asjad peavad saama ikkagi arutatud ja 
otsustatud. Suure hulga eemale jääjate tõttu toimub otsus-otsustatud. Suure hulga eemale jääjate tõttu toimub otsus-
tamine kitsamas ringis ja ühekülgsemalt, kui saaks ja tamine kitsamas ringis ja ühekülgsemalt, kui saaks ja 
peaks. Peaksime vahet tegema poliitikal ja politikaanlusel peaks. Peaksime vahet tegema poliitikal ja politikaanlusel 
ehk põhimõttelagedal enese upitamisel või omakasulisel ehk põhimõttelagedal enese upitamisel või omakasulisel 
toimetamisel või intrigeerimisel. Võim ei ole privileeg, toimetamisel või intrigeerimisel. Võim ei ole privileeg, 
võim on vastutus. võim on vastutus. 

Rahva esinduskogud – Riigikogu või kohalikud volikogud Rahva esinduskogud – Riigikogu või kohalikud volikogud 
– on  erinevaid vaatenurki ja tõekspidamisi esindavate – on  erinevaid vaatenurki ja tõekspidamisi esindavate 
inimeste kogud, kelle kõik otsused on poliitilised otsused. inimeste kogud, kelle kõik otsused on poliitilised otsused. 
Tehakse valikuid, mida eelistada, millele ja mis tarvis raha Tehakse valikuid, mida eelistada, millele ja mis tarvis raha 
eraldada, kuhu suunas areneda, kus kulutusi kokku tõm-eraldada, kuhu suunas areneda, kus kulutusi kokku tõm-
mata jne. Need kõik on valikute tegemise otsused – eeli-mata jne. Need kõik on valikute tegemise otsused – eeli-
statakse üht ja jäetakse kõrvale teine või kolmas lahendus. statakse üht ja jäetakse kõrvale teine või kolmas lahendus. 

Teoks saab reeglina see, mis on Teoks saab reeglina see, mis on 
volikogus esindatud erinevatest volikogus esindatud erinevatest 
vaadetest kõige edasiviivam, vaadetest kõige edasiviivam, 
laiapõhjalisem ja vallale sobi-laiapõhjalisem ja vallale sobi-
vam. Et see nii oleks, on igati asja-vam. Et see nii oleks, on igati asja-
kohane, kui valijad väljendaksid kohane, kui valijad väljendaksid 
oma soove ja hinnanguid valla juht-oma soove ja hinnanguid valla juht-
konnale nii volikogu kui vallavalitsuse konnale nii volikogu kui vallavalitsuse 
kaudu.kaudu.

Elu ühisasjade arutamine sisaldab juba olemuslikult Elu ühisasjade arutamine sisaldab juba olemuslikult 
vastandumist. Elu, nii isiklik, seda enam ühiskondlik, on vastandumist. Elu, nii isiklik, seda enam ühiskondlik, on 
täis vastuolusid. Ühtedel ühed arusaamised, teistel teised. täis vastuolusid. Ühtedel ühed arusaamised, teistel teised. 
See on täiesti normaalne olukord. Seepärast üleskut-See on täiesti normaalne olukord. Seepärast üleskut-
sed vastandumiste vältimiseks on kenad ja heas soovis sed vastandumiste vältimiseks on kenad ja heas soovis 
tehtud ning sellisena hinnatavad. Kuid paraku vastuolulisi tehtud ning sellisena hinnatavad. Kuid paraku vastuolulisi 
keerulisi olukordi ei saa paratamatult ainult ühesuunaliselt keerulisi olukordi ei saa paratamatult ainult ühesuunaliselt 
või -meeleliselt vaadata, arutada ja otsustada. Vaidlused ja või -meeleliselt vaadata, arutada ja otsustada. Vaidlused ja 
argumenteerimised on vältimatud. Näiteks ühed arvavad, argumenteerimised on vältimatud. Näiteks ühed arvavad, 
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et koolivõrku tuleb koomale tõmmata ja koole sulgeda, et koolivõrku tuleb koomale tõmmata ja koole sulgeda, 
teised, et see on vastuvõetamatu ja kohaliku kogukonna teised, et see on vastuvõetamatu ja kohaliku kogukonna 
väljasuretamine. Näiteid võib tuua hulgi. Tarkus on jõuda väljasuretamine. Näiteid võib tuua hulgi. Tarkus on jõuda 
kompromissini või leppida vähemusse jäämisega.kompromissini või leppida vähemusse jäämisega.

Need, kes on saanud kogumis kõige rohkem rahva hääli ehk Need, kes on saanud kogumis kõige rohkem rahva hääli ehk 
toetust, saavad sellega mandaadi poliitilisteks valikuteks toetust, saavad sellega mandaadi poliitilisteks valikuteks 
ja otsustamiseks. Valikud tuleb ka ellu viia. Selleks peab ja otsustamiseks. Valikud tuleb ka ellu viia. Selleks peab 
valimistel edukail olema volikogus ka enamus (koalitsioon), valimistel edukail olema volikogus ka enamus (koalitsioon), 
et ka vastuolulised teemad ja otsustused saaksid tehtud ja et ka vastuolulised teemad ja otsustused saaksid tehtud ja 
rakendamisele võetud. Ka (võimu)koalitsioon on demokraa-rakendamisele võetud. Ka (võimu)koalitsioon on demokraa-
tia tervisele ja otsuste tasakaalustatusele hea, sest suurimat tia tervisele ja otsuste tasakaalustatusele hea, sest suurimat 
esindatust omav kogum (valimisliit või erakond) peab part-esindatust omav kogum (valimisliit või erakond) peab part-
neritega läbi rääkima ja nendega arvestama.neritega läbi rääkima ja nendega arvestama.

Eelmistel valimistel sai volikokku 3 poliitilist rühmitust Eelmistel valimistel sai volikokku 3 poliitilist rühmitust 
ning ühel neil – Lääneranna Valimisliidul oli ainuvõim ning ühel neil – Lääneranna Valimisliidul oli ainuvõim 
otsustamiseks. See viis võimu monopoliseerimiseni, küsi-otsustamiseks. See viis võimu monopoliseerimiseni, küsi-

tavatele eesmärgiseadetele ja  rahakulutusteni ning lõpuks tavatele eesmärgiseadetele ja  rahakulutusteni ning lõpuks 
ka valimisliidu lagunemiseni. Seekordsetel valimistel ka valimisliidu lagunemiseni. Seekordsetel valimistel 
osalevate rühmituste arv tõusis viiele. Mis on iseenesest osalevate rühmituste arv tõusis viiele. Mis on iseenesest 
igati tervitatav ja tore, sest näitab, et erinevate vaadete ja igati tervitatav ja tore, sest näitab, et erinevate vaadete ja 
eesmärkidega inimeste arv on kasvanud ja seeläbi ka voli-eesmärkidega inimeste arv on kasvanud ja seeläbi ka voli-
kogu mitmekülgsemalt koostatud. Areng näitab ka seda, et kogu mitmekülgsemalt koostatud. Areng näitab ka seda, et 
meil on rõõmustavalt suur hulk inimesi, kellele läheb valla meil on rõõmustavalt suur hulk inimesi, kellele läheb valla 
areng korda ja nad tahavad sellesse panustada.areng korda ja nad tahavad sellesse panustada.

Möödunud valimisperiood näitas seda, et meil on vaja veel Möödunud valimisperiood näitas seda, et meil on vaja veel 
kõvasti sihipäraselt pingutada, et vald kujuneks üheks kõvasti sihipäraselt pingutada, et vald kujuneks üheks 
suureks ühtseks kogukonnaks ja kaoks või väheneks vim-suureks ühtseks kogukonnaks ja kaoks või väheneks vim-
mavedamine üksikute isikute ja kogukondade vahel ning mavedamine üksikute isikute ja kogukondade vahel ning 
iga hinna eest teki enda peale vedamine. Väljendan lootust, iga hinna eest teki enda peale vedamine. Väljendan lootust, 
et meie volikogus ja vallavalitsuses saavad olema puhaste et meie volikogus ja vallavalitsuses saavad olema puhaste 
käte, sooja südame ja avara pilguga inimesed ning kõrvale käte, sooja südame ja avara pilguga inimesed ning kõrvale 
jäävad väiklus, mugavus ja omakasulisus.jäävad väiklus, mugavus ja omakasulisus.

ELU

Ole Sina see julge, kes alustab pere tervenemisprotsessi!

T utvustame Lääneranna vallas olevaid võimalusi 
peredele, et teegleda stressi, leina, viha või konflik-

tidega, et mõista ja õppida toimetulekuoskusi ja pereliik-
meid lähendada.

Pereteraapia on teatud tüüpi psühholoogiline nõustamine Pereteraapia on teatud tüüpi psühholoogiline nõustamine 
(psühhoteraapia), mis aitab pereliikmetel parandada suht-(psühhoteraapia), mis aitab pereliikmetel parandada suht-
lemist ja lahendada konflikte.lemist ja lahendada konflikte.

Eestis õpitakse pereterapeudiks Eesti Pereteraapia Koolis Eestis õpitakse pereterapeudiks Eesti Pereteraapia Koolis 
Tartus ja Tallinnas. Teenust osutavad perepsühhoterapeudi Tartus ja Tallinnas. Teenust osutavad perepsühhoterapeudi 
kutse omandanud või seda kutset omandavad õpilased. kutse omandanud või seda kutset omandavad õpilased. 
Neid on tunnustanud Eesti Pereteraapia Ühing. Lihula Neid on tunnustanud Eesti Pereteraapia Ühing. Lihula 
tervisekeskuses on alustanud tööd psühholoogia- ja pere- tervisekeskuses on alustanud tööd psühholoogia- ja pere- 
teraapia õpilane Liivi Moore (5392 4980), kes kutsub üles teraapia õpilane Liivi Moore (5392 4980), kes kutsub üles 
julgelt nõu või abi küsima, kui peresuhted on muutumas julgelt nõu või abi küsima, kui peresuhted on muutumas 
teravaks.teravaks.

Muutus peresüsteemis saab alguse ühe 
inimese soovist muutuda!
Tema on ka see liige, kes pöördub abi saama.Tema on ka see liige, kes pöördub abi saama.

Enamlevinud probleemivaldkonnad, mille puhul perete-Enamlevinud probleemivaldkonnad, mille puhul perete-
raapia on osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks:raapia on osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks:

 » Psüühilised probleemid, eriti kroonilise kuluga;

 » Psühhosomaatilised probleemid;

 » Laste ja teismeliste psüühilised probleemid;

 » Seksuaalsusega seotud probleemid;

 » Paarisuhteprobleemid, kaasa arvatud lahutusega 
seotud temaatika;

 » Perekonna elutsükkel ja arengukriisid;

 » Vanemlike oskuste puudulikkus;

 » Kooliprobleemid;

 » Tööga seotud problemaatika;

 » Traumaatilised kogemused, kaotused ja lein;

 » Pereprobleemide ennetamine kooselu alustavatele 
paaridele.

Pereteraapia võib olla kasulik igas perekonnas, kus miski Pereteraapia võib olla kasulik igas perekonnas, kus miski 
põhjustab stressi, leina, viha või konflikte. See võib aidata põhjustab stressi, leina, viha või konflikte. See võib aidata 
teil ja teie pereliikmetel üksteist paremini mõista ja õppida teil ja teie pereliikmetel üksteist paremini mõista ja õppida 
toimetulekuoskusi, et teid lähendada.toimetulekuoskusi, et teid lähendada.

Ole Sina see julge, kes alustab oma pere ter-
venemisprotsessi
Lihula tervisekeskuses võtavad vastu psühholoogia- ja Lihula tervisekeskuses võtavad vastu psühholoogia- ja 
pereteraapia õpilane Liivi Moore (5392 4980) ning pere- ja pereteraapia õpilane Liivi Moore (5392 4980) ning pere- ja 
psühholoogiline nõustaja Pille Murrik (psühholoogiline nõustaja Pille Murrik (pille.murrik@laane-pille.murrik@laane-
ranna.eeranna.ee, 5656 6895). Kui Sulle tundub, et midagi on vaja , 5656 6895). Kui Sulle tundub, et midagi on vaja 
muuta, siis nii ongi – küsi julgelt lisainfot, nõu ja abi. Selleks muuta, siis nii ongi – küsi julgelt lisainfot, nõu ja abi. Selleks 
me olemegi!me olemegi!

Loe lähemalt, kuidas pereter-Loe lähemalt, kuidas pereter-
aapia toimub ja millised on sageli aapia toimub ja millised on sageli 
esinevad pereprobleemid, esinevad pereprobleemid, 
Lääneranna Teataja veebi- Lääneranna Teataja veebi- 
lehelt lehelt ajaleht.laaneranna.eeajaleht.laaneranna.ee

Lääneranna vallas tegeleb sotsi- Lääneranna vallas tegeleb sotsi- 
aal- ja tervishoiu valdkonnaga aal- ja tervishoiu valdkonnaga 
hariduse, kultuuri ja sotsiaal- hariduse, kultuuri ja sotsiaal- 
osakond. Kontaktid leiad Lääne-osakond. Kontaktid leiad Lääne-
ranna valla veebilehelt ranna valla veebilehelt laaneranna-laaneranna-
vald.ee/ametnikudvald.ee/ametnikud

Liivi Moore 
Psühholoogia- ja pereteraapia õpilanePsühholoogia- ja pereteraapia õpilane

Sotsiaaltöö spetsialistide  
kontaktid:

 » Silva Nilb (toetused) 
5649 0392,  
silva.nilb@laaneranna.ee

 » Saima Soobard (lastekaitse)  
5663 5205,  
saima.soobard@laaneranna.ee

 » Koidu Rummel 
5666 1230,  
koidu.rummel@laaneranna.ee

 » Maie Ausmeel 
5886 2187,  
maie.ausmeel@laaneranna.ee

 » Marelle Minn 
5387 6988,  
marelle.minn@laaneranna.ee

Vaktsineerimisvõimalused Lääneranna vallas | Vaktsineerimiseks helista oma perearstile ja pane aeg kinni.

Koongas (Valla/2, Koonga küla): Perearst Helle Vambola OÜ telefon 446 2530. Kõmsil (Rahvamajas, Keskuse tee 3, Kõmsi küla): OÜ 
Perearst Külli Raudsik Perearstikeskus telefon 477 8152. Lihulas (Tallinna mnt 35, Lihula linn): OÜ Perearst Mare Lõunat telefon 477 8157; 
OÜ Perearst Külli Raudsik Perearstikeskus telefon 477 8152; Perearst Helle Vambola OÜ 446 2530. Varblas (Vallamaja, Varbla küla): OÜ 
Tõstamaa Perearsti Varbla tervisetuba telefon 449 6625. Virtsus (Pargi 5): OÜ Perearst Külli Raudsik Perearstikeskus telefon 477 8152.
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Registreeru tasuta vanemlusprogrammi „Imelised aastad”

L ääneranna Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu 
Instituudi ja Lihula Lasteaiaga viib alates 2022. aasta 

jaanuarist läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad”.

„Imelised aastad” on tõenduspõhine 4-kuuline vanemlus- 
programm, kus arendatakse ja õpetatakse 2–8-aastaste 

laste vanematele vanemlikke oskuseid, 
millega paraneb lapse ja vanemate 

vaheline suhe. Programmi on võima-
lik viia ellu nii ennetusliku kui ka 

probleeme käsitleva meetmena 
vanematele, kelle lastel on aval-
dunud kohatine agressiivne käi-
tumine, hüperaktiivsus, hajutatud 

tähelepanuvõime, sõnakuulmatus 
jne.

Koolitusprogrammi viivad läbi vas-
tava väljaõppe saanud grupijuhid Liina 

Kohu ja Mare Poopuu.

Koolitusel osalemine
Koolitus toimub Lihula Lasteaias (Lasteaia 6) väikeses grupis 
(kuni 14 inimest) kord nädalas 2–2,5 tundi. Kokku on 16 
kohtumist (4 kuud). Vajaduse korral toimuvad kohtumised 
ka veebi vahendusel.

Koolitusprogramm on osalejatele tasuta!

Kui Sa tunned programmi vastu huvi, võta koolitusele 
registreerumiseks või lisainfo saamiseks ühendust Lääne-
ranna valla lastekaitsespetsialisti Saima Soobardiga, tele-
fon 5663 5205, e-post saima.soobard@laaneranna.ee.

Sooviavaldused koolitusel osalemiseks tuleks esitada hilje-
malt 01. detsembriks 2021.

Täpsemat infot programmi kohta leiab veebilehelt tarkva-
nem.ee/koolitused/imelised-aastad

Saima Soobard 
LastekaitsespetsialistLastekaitsespetsialist

Teata abivajavast lapsest!

L aps vajab abi, kui ohus on tema elu, tervis, turva-
tunne, areng või heaolu. Igaühel on kohustus teatada 

abivajavast lapsest! 

Teatada tuleb valla- või linnavalitsusele (võimaluse korral 
otse lastekaitsetöötajale) või lasteabitelefonil 116 111 ja 
vajadusel hädaabinumbril 112.

Valla- või linnavalitsus, Sotsiaalkindlustusamet ja politsei 
on haldusorganid, kellel on seadusest tulenevalt avalik üle-
sanne abistada ja kaitsta last.

Selle ülesande täitmise eesmärgil võivad valla- või linna-
valitsus, Sotsiaalkindlustusamet ja politsei töödelda isiku- 
andmeid, mis puudutavad lapse abivajadust.

Kuna valla- või linnavalitsusel, Sotsiaalkindlustusametil ja 

politseil on õigus isikuandmeid 
töödelda, võib neile ka edas-
tada andmeid lapse abivajaduse 
kohta ilma lapse ja/või tema sea-
dusliku esindaja nõusolekuta.

Andmekaitse ei ole takistuseks!

Tasuta juriidiline nõustamine
MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuriga nõustab 
perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea 
nõu lastega peredele” raames.

Vaata lisaks: www.lastekaitseliit.ee/et/vajad-abi

KESKKONDAlusta prügi sorteerimist väikeste sammudega

O ma harjumuste muutmine on väga raske, aga tõsi 
on ka see, et harjumused tekivad kiiresti. Miks 

mitte ennast ümber harjutada ja hakata prügi sorteerima?

Eesti vanasõna „Suur tükk ajab suu lõhki“ sobib väga hästi 
prügi sorteerimise teemasse. Prügi sorteerimine ei ole tege-
likult sugugi keeruline, kuid see võib alustajale keeruline 
tunduda ning ka ära hirmutada, kuna ei soovita eksida.

Nii loobutakse tihti juba enne alustamist. Seega – kui Sa 
alustad prügi sorteerimise teekonda, tee seda samm-sam-
mult ja kui teekonnal tekib mõningates toimingutes kaht-
lusi või kõhklusi, võta hoog hetkeks maha ja pea asjatund-
jaga nõu ning jätka oma teekonda, kuni oled märkamatult 
jõudnudki sinnamaani, et sorteerid kogu oma prügi ja teed 
seeläbi ka loodusele suure heateo.

Kuidas saada supersorteerijaks?
1. SAMM: Alusta kõige loogilisemast prügist – toidujäät-
mete sorteerimisest. Kõik, mis Sa sööd või mis kasvab, 
on biojäätmed. Kogu need eraldi ja vii komposti. Biojäät-

mete panemine segaolmeprügisse on kõige halvem tegu, 
mida saab teha. Biojäätmed hakkavad kiiresti lagunema 
ja määrivad muud jäätmed ära. Kui biojäätmed pannakse 
teiste jäätmete sekka, siis selle prügiga ei saagi enam muud 
teha, kui ainult prügilasse ladestada või põletustehasesse 
suunata. Paraku on biojäätmete niiskussisaldus väga suur, 
mistõttu kulub nende põletamiseks tehases lisaenergiat.

2. SAMM: Alusta nüüd klaastaara eraldi kogumisega – 
sellega on suhteliselt võimatu puusse panna. Igaüks teab, 
milline näeb välja klaas. Kõik klaasist purgid ja pudelid on 
pakendid ning need saab viia kas segapakendi või eraldi 
klaaspakendi konteinerisse. Klaas on imeline materjal, 
kuna see on peaaegu lõputult taaskasutatav! Umbes 100 
kilogrammist klaastaarast saab valmistada üle 200 uue 
klaaspudeli.

3. SAMM: Hakka kõrvale panema ka paberit – paber on 
samuti väga loogiline jäätmeliik, mis ei tohiks arusaamatust 
tekitada. Kindlasti ära pista asjatult paberit ahju, sest ühe 
tonni paberi taaskasutamine säästab 17 puud, väga palju 
puhast vett, aga ka pea 500 liitrit naftat ning hulganisti 

Piret Mäestu 
JärelevalvespetsialistJärelevalvespetsialist
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Kuhu viia sorteeritud jäätmed?

Lihula piirkond
  Lihula linnas Oja 8 (jäätmejaam)

  Lihula linnas Ristiku 7 kortermaja juures

  Lihula linnas Jaama 1 vallamaja hoovis

  Lihula linnas Alaküla tee alguses

  Lihula linnas Valuste põik tänava parklas

  Alakülas Alaküla ja Nilbi teeristis

  Kirbla külas Luha põik tänava parklas

  Tuudi külas Coop Tuudi kaupluse juures

  Meelva külas Meelva bussipeatuse juures

Hanila piirkond
  Kõmsi külas rahvamaja vastas olevas parklas

  Kinksi külas Kinksi teel

  Massu külas Sireli kortermaja garaaži juures

  Salevere külas kortermajade juures

  Virtsu alevikus Tööstuse ja Kaare tänava nurgal

  Virtsu alevikus Coop Virtsu Konsumi kaupluse taga

  Vatla külas Vatla mõis/3, Vatla spordihoone juures

Koonga piirkond
  Koonga külas Coop kaupluse parklas

  Koonga külas Koonga keskus 7 ja Koonga keskus 8 nurgal

  Koonga külas Koonga keskus 4 ja Koonga 
keskus 5 vahel

  Lõpe külas Lõpe koolimaja juures

  Lõpe külas Coop kaupluse parklas

  Oidrema külas Oidrema külakeskuse juures

  Irta külas Irta keskus 2 ja Irta keskus 3 vahel

  Mihkli külas Mihkli kiriku tee otsas

Varbla piirkond
  Arukülas korterelamute juures (Teeni-

jatemaja kinnistu)

  Tõusi külas Paadrema rahvamaja kõrval

  Varbla külas Varbla katlamaja juures

  Hõbesalu külas Lepiku kinnistul

  Paatsalu külas jäätmemaja juures

  Kulli külas Saulepi kaupluse juures

Segapakendi konteinerite asukohad

Lihula piirkond
  Lihula linnas Oja 8 (jäätmejaam)

  Lihula linnas Ristiku 7 kortermaja juures

  Lihula linnas Jaama 1 vallamaja hoovis

  Lihula linnas Valuste põik tänava parklas

 Kirbla külas Luha põik tänava parklas

  Tuudi külas Coop Tuudi kaupluse juures

Hanila piirkond
 Kõmsi külas rahvamaja vastas olevas parklas

 Virtsu alevikus Tööstuse ja Kaare tänava nurgal

 Vatla külas Vatla mõis/3, Vatla spordihoone juures

Koonga piirkond
  Koonga külas Coop kaupluse parklas

  Lõpe külas Lõpe koolimaja juures

  Oidrema külas Oidrema külakeskuse juures

Varbla piirkond
  Tõusi külas Paadrema rahvamaja kõrval

  Varbla külas Varbla katlamaja juures

  Kulli külas Külaplatsi kinnistul (Kulli kortermaja 
juures)

Vanapaberi konteinerite asukohad

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

Lihula jäätmejaama on Lääneranna 
valla elanikel võimalik tasuta ära anda 
järgmist: 

  Paber ja papp

  Pakendid ja kile

  Koduelektroonika

  Ohtlikud jäätmed, rehvid

  Lehtklaas, aknaklaas

  Suurjäätmed (vana mööbel, 
kraanikausid, aknad jms).

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

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

Ohtlikke ja elektroonikajäätmeid saab 
ära anda ka Koonga jäätmepunktis, 
mis asub katlamajas. Jäätmete äraand-
mine tuleb eelnevalt kokku leppida 
telefonil 518 7259 (Jaan Palm).

Kogu Lääneranna valla jäätmemajanduse info on leitav veebilehelt www.laanerannavald.ee/jaatmed

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

elektrienergiat. Küttepuid ju niisama keegi ei põleta, miks 
peaks seda paberiga tegema? Eraldi kogutud paber vii vana-
paberi kogumiskonteinerisse.

4. SAMM: Kas sööd kodus mõningaid konserve või annad 
lemmikloomale konservtoitu? Pane ka konservikarbid kõr-
vale, sest need on metallpakendid. Ühe tonni terase taas-
kasutamisega hoitakse energiat kokku 75%, millega saaks 
kütta 5400 eramaja. Metallpakendid vii segapakendi kogu-
miskonteinerisse.

5. SAMM: Nüüd hakka vaikselt mõtlema plastpakendite 

peale ning neid eraldi sortima. Kuna plastpakendeid on iga-
suguseid, siis ole hea ja ära hakka pähe õppima seda, mil-
line tops või karp on pakend, vaid mõtle alati pakendireegli 
peale: „Pakend on toode Sinu kauba ümber selle transpor-
timiseks, hoidmiseks ja kaitsmiseks.” Kui Sa ostad poest 
näiteks ketšupit, siis ketšup on Sinu kaup ning toode on 
ketšupipudel, järelikult on ketšupipudel pakend. Nii mõtle 
iga ostetud kaubaga ning peatselt saad aru, et sorteerimine 
polegi nii keeruline.

6. SAMM: Tee iseendale pai, sest nüüd oledki Sa super- 
sorteerija!
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K uidas tutvustada juubilari?  See on mees, kes jookseb!

Metsküla koolipere ja kogukond õnnitlevad 85. sün-
nipäeva puhul kooli vilistlast Arvo Asu. Palju õnne, armas 
juubilar!

Arvo on kogu  elu olnud kõva spordipoiss, kes jooksnud 
lõpuni ligi 40 täispikka maratoni ja lühemaid distantse nii 
palju, et ei jõua kokku lugedagi. Eestis võisteldes kutsus 
Arvo endaga kaasa ka jooksuhuvilisi koolipoisse, ikka nii, 
et autos kõik istekohad täis saaks.

Et innustada Metsküla lapsi rohkem spordiga tegelema, on 
Arvo juba üle 20 aasta autasustanud kooli parimat sportlast 
väikese rahalise preemiaga. Aitäh!

5 . novembril, täpselt Arvo 
sünnipäeval, korraldame 

Metskülas Arvo Asu nimelise 
liikumispeo.  

Algus kell 18.00 Metskülas, kooli 
spordiväljakul.

Rada, mis on umbes 4 km pikk, liigub kooli juurest Arvo 
kodukülla Võigastesse ja tagasi. Sügisene päev on kiire 
kuluma! Võta kindlasti kaasa tasku- või pealamp!

Rajalt tagasijõudnuid ootab ees kosutav amps! 

Kõik on lahkesti palutud osalema! 

Arvo Asu  – 85! 
Pille Kaisel 
Metsküla Algkooli direktor

Jalgpall ja kergejõustik
Põhjalikud kokkuvõtted valla ja 
ümberkaudsete piirkondade üritus- 
test ja (noor)sportlaste saavutustest on 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi veebi- 
lehel www.lljk.ee

Maadlus
11.–12.09 toimusid Kreekas, Katerinini 
rannas Euroopa meistrivõistlused 
rannamaadluses. Kuna Lääneranna 
spordikooli maadlusosakonna õpilane 
Stefan-Lauri Mölder saavutas juunis 
rannamaadluse Eesti meistritiitli, 
teenis ta ka õiguse esindada tiitlivõist-
lustel Eestit. Sel korral jäi Stefan-Lauri 
Mölderi tulemuseks 2 võidetud punkti 
nii isiklikule kui meeskondlikule 
kontole. Kokku tegi Stefan 3 matši, 
millest kahte läks ta ka juhtima, kuid 
pidi siiski leppima kaotustega. Indi-
viduaalarvestuses saavutas Stefan 
rannamaadluse EMil 10. koha –80 kg 
kadettide arvestuses. Täname koha-
likke ettevõtteid, Lääneranna spor-
dikooli ja Kultuurkapitali.

XX Leo Kreinini mälestusvõistlused 
toimusid 26. septembril Paikusel. 
Lääneranna spordikooli maadlusosa-
konnast osales 5 õpilast: Stefan-Lauri 
Mölder kahes vanuseastmes, saavuta-
des –77 kg kaalukategoorias täiskasva-
nute arvestuses III koha ja 2004. aastal 
sündinute arvestuses II koha. Lauri 

Laev saavutas 2011 ja 
nooremate arves-

tuses –53 kg kaa-
lukatego orias 

III koha. Ats 
Kaasik saavu-
tas –47 kg 
kaalukategoo-

rias 5. koha, 
Charli Takk –52 

kg kaalukategoo-

rias 4. koha  ja Gregor-Hendrik Mölder 
–52 kg kehakaalus 5. koha – kõik kolm 
osalesid õpilaste (U15) vanuseastmes.

2.–3. oktoobril toimus Lihula uues 
spordihoones koguni kaks suurt 
maadluvõistlust.

2. oktoobril kogunes Eesti paremik, 
et võistelda meistritiilite nimel. 
Juunioride (U20) vanuseastme 
tiitlivõistluste medalid jagati välja nii 
Kreeka-Rooma kui ka meeste ja naiste 
vabamaadluses. Kokku osales 121 
noorsportlast 26 maadlusega tegele- 
vast klubist. Kohal oli tõesti kogu Eesti 
paremik eesotsas tiitlivõistluste meda-
listidega (Viktoria Vesso, Richard Kar-
elson jr). Lääneranna valda esindas 
kahes maadlusstiilis – nii vaba kui 
klassikalises maadluses Stefan-Lauri 
Mölder, kes saavutas vabamaadluses 
–74 kg kaalukategoorias 4. koha ja 
klassikalises maadluses –72 kg kaalu-
kategoorias 5. koha.

3. oktoobril toimus samuti Lihula spor-
dihoones traditsiooniline koduvõistlus 
– XI Gustav Vahari memoriaal noortele. 
Gustav Vahar on esimene maailma- 
meister, kes on sündinud Lääneranna 
vallas, Tuudil. Lääneranna spordikooli 
õpilasi oli sedapuhku võistlemas 17 
noort, kellest Stefan-Lauri Mölder 
tõi koduklubile I koha klassis –80 kg 
kadetid (U17). Poodiumi II kohale tuli 
Mia-Jessica Mölder  –39 kg kaaluka- 
tegoorias. Poodiumi III kohale tulid: 
Lotte Lomp –33 kg kaalukategoorias, 
Johanna Tšekenjuk ja Emily Alpius 
–35 kg kaalukategoorias, Ketely Alpius 
–39 kg kaalukategoorias, Kert Kukk ja 
Ats Laos –47 kg kaalukategoorias, Karl 
Kristjan Vokk –65 kg kaalukategoorias 
ja Ats Kaasik klassis õpilased (U15) –48 
kg kaalukategoorias. Kokku võistles 
137 noort 19 maadlusklubist.

10. oktoobril osalesime 12 Lääne- 
ranna spordikooli nooremate maadle-
jatega Tapal toimunud Eesti maadlus- 
liidu laste seeriavõistlusel presi-
dendi karikale. Meie õpilaste parimad 
tulemused: Mia-Jessica Mölder –35 
kg kaalukategoo-
rias I koht; Kert 
Kukk –47 kg 
k a a l u k a t e -
goorias II 
koht; Lauri 
Laev –53 kg 
kaalukate- 
goorias III 
koht. Kuh-
jaga kogemusi 
omandasid ka 
Johanna Tšekenjuk, 
Ats Laos, Emma Lobjakas, Andreas 
Rebane, Ardon Alesmaa, Jüri Mihk, 
Lotte Lomp, Emily Alpius, Ketely 
Alpius.

Ratsutamine
1.–3. oktoobrini toimus Saku Suurhal-
lis eesti suurim ratsaspordisündmus 
Tallinn International Horse Show 
2021. Võistlus hõlmab maailmakarika 
etappe takistussõidus ja koolisõidus 
ning on läbi aastate olnud populaarne 
nii kohaliku kui ka lähiriikide pub-
liku seas. Tänavu anti võimalus end 
suurele publikule tutvustada Eesti 10 
paremal 4–5-aastasel sporthobusel, et 
tähelepanu juhtida eesti sporthobuse 
konkurentsivõimele ka maailma mas-
taabis (3 eestis aretatud sporthobust 
osales Tokyo olümpial). 

Niisiis toimus 2. oktoobril 4- ja 5-aas-
taste noorhobuste sõit, kus jagati 
stiilipunkte hobuse hüppevõimsuse, 
koostöö ratsanikuga, keskendumis-
võime jms kategooriates. Kohtunikena 
hindasid noorte hobuste ja nende 
ratsutajate taset tegevsportlane Paul 

Spordiuudised | Periood: 
10. september – 10. oktoober 2021

Foto: erakogu
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November

3.11 kell 11.00 Mihkli pastoraadis 
Eesti Evangeelse Vennastekogu-
duse (EEVK) piibli- ja palvetund

3.11 kell 19.00 Lihula kultuurima-
jas Eesti režissööri Peeter Rebase 
film „Tulilind”. Pilet 5 €

5.11 kell 11.00 Kõmsi rahvamajas 
kloun Ummi tsirkus koos nalja ja 
muusikaga. Pilet 5 €. Sülelapsed, 
kuni 3 a tasuta. Lisainfo: 525 3236

6.11 kell 11.00 Kõmsi rahvamajas 
meisterdamistuba teemal „Kin-
gitused isadepäevaks!”. Töötuba 
sobib kogu perele. Osavõtt eelne-
valt registreerida tel 525 3236

6.11 kell 12.00 Vatla mõisas 
kohtumine Kristiina Ehiniga

10.11 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Vana Baskini teatri eten-
dus „Professor sai värske õhu 
mürgituse”. Pilet 22/20 €. Piletite 
broneerimine T–R kell 10.00–16.00 
Lihula kultuurimajas või tel 477 
8191

11.11 kell 18.00 Varbla rahva- 
majas seebi valmistamise töötuba. 
Juhendab Eva Koitla Osalustasu 12 
€ (sularahas). Eelregistreerimine 
kuni 08.11 tel 528 2621

13.11 kell 18.00 Kõmsi rahva- 
majas rahvatantsurühma 
„Kirivöö” ja hobikoori „Ei või olla” 
tasuta sünnipäevakontsert „See 
rõõm on elust endast". Pidu lõpeb 
tantsu ja tralliga ansambli Metsik 
Lääs saatel. Eelregistreeimine kuni 
8.11 tel 5365 2918

14.11 kell 12.00 Lihula mõisas aja-

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

Argus ning Eesti Sporthobuse kasva-
tuse alustala, auväärne 

Raigo Kollom. 

Ka Massu Ratsa- 
klubil oli au 
osaleda selles 
sõidus 4-aas-
tase Eesti 
sporthobuse- 

ga Harper V, 
keda esitles 

ratsanik Vaike 
Reinmaa. Harper V 

võitis selles sõidus 5. koha 

ja on kindlasti oma sportlastee alguses. 
Oluline on ka märkida, et Vaike on 
ise Harperi ratsastanud, seega tänu 
temale on hobune just nii tubli, nagu 
ta täna on. 

Vibulaskmine
19. septembril Eesti Vibuliidu egiidi all 
toimunud Viljandimaa meistrivõist-
lustel Puiatu Cup 2021 toimunud 
võistlusel saavutas Aare Lauren 
meeste vaistuvibude klassis I koha. 
Vaistuvibu võistlusharjutusel 2x50 m 

lasti kokku 144 noolt. Aare saavutas 
tulemuse 1075 punkti, mis ületab keh-
tivat Eesti rekordit 107 punktiga. Kah-
juks ei lähe tulemus rekordina arvesse, 
kuna statuudi järgi peab rekordiarves-
tuseks vibuklassis osalema vähemalt 
kolm võistlejat. Seekord osales vaistu- 
vibude meesteklaasis vaid kaks 
võistlejat.

2. oktoobril Eesti Maastikuvibu Klu-
bide karika 7. etapil jahiringis saavu-
tas Aare Lauren meeste jahivibude 
klassis I koha ja Aire Lauren naiste 
vaistuvibude klassis II koha.

KULTUURLääneranna valla kultuurikava

Foto: Celin Lannusalu

Lõuna-Läänemaa JK naiskond saavutas
kahes maakonnas meistrivõistluste II koha |

E simest korda naiskonna ajaloos osaleti järjestikustel 
päevadel kahe erineva maakonna meistrivõistlustel.

Kahe erineva maakonna meistrivõistlustel osalemine sai 
võimalikuks haldusreformi tõttu. Kuigi oleme nüüd Pärnu-
maa osa, oleme naiskonnaga olnud Läänemaa meistrivõist-
lustel alati teretulnud, sest naiskondi on vähe ja noored, kes 
näiteks Haapsalus treenivad, peavad naiste meistrivõist-
lusteks osalemiseks veel aastaid treenima. Lõuna-Lääne-
maa JK naiskond on alati n-ö Läänemaa meistrivõistlused 
„päästnud”, sest meie osaluseta ei saadaks lihtsalt vajalikku 
naiskondade arvu kokku.

Pärnumaa naiste meistrivõistlused jalgpallis
toimusid 18. septembril kodusel Lihula staadionil.

Pärnu JK Vaprus Rahvaliiga naiskonda võideti kohe esi-
meses mängus kindlalt 5:0. Kolm väravat lõi Trinity Õis-
mets ning Anna Luuk ja Marjana Kuldsaar kumbki ühe.

Finaal Vändra JK Vapruse vastu oli väga pingeline. 
Avapoolaeg väravaid ei toonud. Teisel poolajal viis Anna 
Luuk koduklubi juhtima. Siis vastasid aga Vändra naised 
kolme tabamusega ja saavutasid 3:1 võidu. Meie naiskon-
nale igati kiiduväärt II koht.

Lõuna-Läänemaa JK mängis koosseisus: Maarja Jalakas, 
Karin Mänd, Egle-Riin Korju, Elise Ojap, Anna Luuk, Mar-
jana Kuldsaar, Trinity Õismets, Janne-Ly Siimon, Siret 

Põldäär. Trinity oli kolme väravaga ka 
turniiri edukaim väravalööja.

Läänemaa naiste meistri- 
võistlused jalgpallis
Juba järgmisel päeval, eelnev 
võistlus veel jalgades, sõitis klubi 
naiskond Linnamäele, et mängida 
Läänemaa meistrimedalite eest.

Sellel turniiril toodi klubile naiste 
täiskasvanute maakonna meistrivõistlustelt 21. medalivõit. 
(Võidud on saavutatud Läänemaa, Pärnumaa ja ühel korral 
ka Saaremaa meistrivõistlustelt.)

Avamängus alistati Taebla Spordiklubi 3:0. Väravaid lõid 
Anna Luuk kahel ja Regle Kurnim ühel korral. Finaal FC 
Kairi nimelise naiskonnaga oli väga kõrgetasemeline mõle-
malt poolt. Vastased olid enda ridu oluliselt täiendanud 
mitme mängijaga Keilast, Tallinnast ja Saaremaalt. Meie 
mängisime aga meie oma, kunagi klubis alustanud naistega. 
Lõpuks väsisime ja tuli vastu võtta 0:4 kaotus.

Läänemaa hõbemedalid võitsid: Maarja Jalakas, Karin 
Mänd, Kristel Ojaste, Elise Ojap, Egle-Riin Korju, Anna 
Luuk, Regle Kurnim, Marjana Kuldsaar, Siret Põldäär.

Taas saab kõigi tüdrukute üle uhkust tunda ja tänulik olla.

Jaanus Getreu 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi treener 
Lääneranna Spordikooli jalgpalli- ja 
kergejõustikutreener
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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 (SYS Agentuur OÜ)

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 
Facebooki leheküljel laanerannavald

Leia meid Instagramis @laaneranna

looklubi ettekanne Tõnis Liibekult 
„Tallinna kõrgkoolidest võrsunud 
insenere”. Info Mati Mandel 5621 
9309, Larissa Mandel 5397 7603

14.11 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga

17.11 kell 11.00–14.00 Lihula kul-
tuurimajas doonoripäev

17.11 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Ainbo. Amasso-
nia süda”. Pilet 3 €

20.11 kell 9.00–14.00 Lihula kul-
tuurimajas Mardi-Kadri laat ja 
hoidiste festival. Festivalil osa-
lemiseks tuua hoidised hiljemalt 
17. novembriks Lihula Kultuuri-
majja. Laadale saab registreeruda 
telefonidel 477 8191, 5332 9267, 
5350 5667 või e-posti teel kultuuri-
maja@lihula.ee

24.11 kell 19.00 Lihula kultuu- 
rimajas Céline Dioni eluloost 
inspireeritud film „Aline”. Pilet 5 €, 
alla 12 a mittesoovitatav

27.11 kell 11.30 Lihula spordi-
hoones Pärnu- ja Läänemaa meist- 
rivõistlused maadluses

28.11 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus 1. advendi jumalateenistus 
armulauaga

28.11 kell 16.00 Lihula kesklinna 
kuuse juures I advendi tähista-
mine. Laulavad Lihula lasteaia 
lapsed

28.11 kell 15.30 Varbla keskuse 
suure jõulukuuse juures adven-
diküünla süütamine. Kell 16.00 
Varbla rahvamajas I advendi kont-
sert. Jõuluootuse toob teieni trio 
Maret Palusalu, Kristjan Põldmaa, 
Otto-Georg Kirsi. Pilet 5 €

29.11 kell 9.00 Lihula kultuurima-
jas Lääneranna valla hariduskon-
verents „Me ajame ühist asja”. 
Tasuta konverentsile on oodatud 
kõik haridus- ja noorsootööasu-

tuste töötajad ja huvilised. Eel-
registreerimine kuni 25.11: bit.ly/
LRV-hariduskonverents

Detsember

4.12 kell 10.00 Varbla rahvama-
jas jõululaat. Meeleolumuusika ja 
näitus. Kell 12 jõuluingli töötuba 
lastele. Müügilaua eelbroneeri-
mine kuni 2.12 tel 528 2621 või 
e-posti teel: anneli.lobjakas@
laaneranna.ee

4.12 kell 16.00 Kõmsi rahvama-
jas tasuta advendikontsert. Esineb 
segakoor Endla Pärnust. Peale 
kontserti meeleolumuusika Hanila 
Laulu ja Mängu Seltsi kapellilt. 
Lisainfo: 525 3236

7.12 kell 13.00 Varbla rahvamajas 
Lääneranna valla eakate jõulupidu. 
Esinevad Varbla rahvamaja eakate 
lauluansamblid ja tantsurühm. 
Külla tuleb Laikre pereansambel ja 
peomeeleolu loob pillimees Valvo. 
Lisainfo ja registreerimine kuni 
29.11, Anneli Lobjakas, 528 2621, 
anneli.lobjakas@laaneranna.ee. 
Transpordi vajadusest teatamine 
hiljemalt 29.11 oma piirkonna sot-
siaaltöö spetsialistile: Silva Nilb, 
5649 0392, silva.nilb@laaneranna.
ee; Koidu Rummel, 5666 1230, 
koidu.rummel@laaneranna.ee; 
Maie Ausmeel, 5886 2187, maie.
ausmeel@laaneranna.ee; Marelle 
Minn, 5387 6988, marelle.minn@
laaneranna.ee

12.12 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
majas jõululaat. Suur kingivalik, 
õnneloos, maiustused, pipar-
koogikohvik, käsitöö ja palju 
mitmesugust kaupa. Lisainfo: 
525 3236, leamaeorg@gmail.
com 

12.12 kell 14.00 Mihkli Mii-
kaeli kirikus 3. advendi ju- 
malateenistus armulauaga

12.12 kell 19.00 Lihula kul-
tuurimajas kontsert „Lapsed 
ootavad jõule”. Juhendaja 
Irén Sieberk

16.12 kell 16.00 Varbla rahvama- 
ja väikeses saalis mudilaste jõulu-
pidu. Lasteteatri Rõõmulill esituses 
etendus „Uskumatud juhtumised 
päkapikukülas”. Jõuluvana ootab! 
Info tel 528 2621

16.12 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas Nele-Liis Vaiksoo ja Olav 
Ehala kontsert. Pilet 10 €, piletite 
müük ja broneerimine T–R kell 
10.00–16.00 Lihula kultuurimajas 
või tel 477 8191

18.12 kell 21.00 Varbla rahva- 
majas aastalõpupidu. Tantsuks 
Hr. Kuu, DJ Andrus Pirso. Kava 
täieneb jooksvalt!

19.12 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas kontsert „Siis, kui käes on 
jõuluaeg”. Esinevad Tütarlaste-
koor REEDE, Lihula Gümnaasiumi 
ja Lihula Lasteaia lapsed Irén Sie-
berki juhendamisel.

24.12 kell 14.00 Pikavere vennas-
tekoguduse palvemajas jõuluõhtu 
jumalateenistus

24.12 kell 16.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jõuluõhtu jumalateenistus

26.12 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jumalateenistus armu-
lauaga. Kell 15.00 koguduse jõulu-
puu ja kohvilaud pastoraadis

31.12 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus aastalõpu jumalateenistus

Lääneranna Teataja nr 
7 (41) 2021 lahendus

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

Palume tähele panna, et vastavalt Eesti Vabariigi 
valitsuse korraldusele on ürituste külastamiseks vajalik 
COVID-19 tõend.

Vaata hetkel koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 
kehtestatud piiranguid: kriis.ee/kriisi-juhtimine-ku-
simused-ja-vastused/kriisi-juhtimine/hetkel-keh-
tivad-piirangud
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aru! 

M
illeks varuda, kui poed on 

igapäevaselt avatud ja m
õni 

tõsisem
ate kahjudega kriis võib m

eid 
tabada väga väikese tõenäosusega?  

Viim
ase aja ilm

aprognoosid näitavad 
suuri m

uutusi, m
illega kaasneb tuulte 

tugevnem
ine, m

ereveetasem
e tõus 

ning ulatuslikum
ad kuum

a- ja 
külm

aperioodid. Selle aasta suvi oli 
erakordselt kuum

, m
ille tulem

usena 
oli suur oht ulatuslikeks 
m

etsapõlenguteks. Sadem
ete 

suurenem
ist ilm

estab suvine Tartu 
juhtum

, kus lühikese aja jooksul sadas 
alla nii suur hulk sadem

eid, et linna 
tänavatel tekkisid üleujutused. 

 

joogiveevaru olem
asolu nii endale kui 

om
a koduloom

adele. Päevane vee-
varu ühe inim

ese kohta on 3 liitrit.
Trassiühenduse katkem

isel 
tühjendage veetorud, lisavett saab 
boilerist ning W

C-poti loputuskastist.   

         Elu ilm
a elektrita on paras katsum

us, 
m

istõttu peaks iga pere olem
a läbi 

m
õelnud alternatiivsed võim

alused 
valguse ja sooja saam

iseks ning toidu 
valm

istam
iseks ja hoiustam

iseks. 
Valgust on võim

alik saada erinevate 

päikesepatareide ja dünam
oga 

laetavate taskulam
pide või

laternate, pealam
bi ja küünalde abil. 

Unustada ei tohiks vajadusel tikke 
ning sobivaid patareisid.  

 Toiduvalm
istam

ine ilm
a elektrita on 

lihtne, kui on olem
as puupliit, grill või 

lõkke tegem
ise võim

alus, kuid talvel 
suure külm

aga on suurepärane 
abim

ees ka priim
us või m

atkal 
kasutatav gaasipliit.  

     

„M
 ugav elu algab planeerim

isest“ 
Tasu  ta koolitus e-kanalis M

S Team
s,   

9.11.2021 kell 18.00–19.00
Kool itusele registreerim

iseks kirjuta  
laaneennetus@

rescue.ee 
Ko  olitusel jagam

e ideid, m
illele võiks   

m
õelda, et hädaolukordades 

m
ugavam

alt hakkam
a saada. 

 Tuulte tugevnem
isest andis m

ärku 
2019. aasta Kagu-Eesti m

aru, kus 
alajaam

a katuse  ära lendam
ine    

võttis kohalikelt elanikelt elektri,      
vee ja sideühenduse ligi nädalaks. 
Seega tuleks hädaolukorraks 
valm

istuda varakult, et vajadusel 
see võim

alikult väikeste 
ebam

ugavustega üle elada.  

Trassivee katkestuse korral m
õelda 

lähedal asuvatele veevõtu 
võim

alustele (kaev, tiik, järv, jõgi, 
allikas  jne), kust saate tarbevee, 
kuid läbi tuleks m

õelda ka puhta 

7–16 aastastele joonistusvõistlus
„Elu  ilm

a elektrita“
Ootam

e vabalt valitu d  tehnikas tööd 
enne 11.11.2021. Ska  neeri või pildista 

joonistus, lisa juurde autori ees- ja   
perekonnanim

i, v anus, kool ning töö 
pealkiri  ja saada e-postile
   laaneennetus@

rescue.ee  
Parim

atele auhinnad! 

  

Kutsekooli ja güm
naasium

i 
õpilastele pakum

e  elanike 
hädaolukordadeks valm

isoleku 
koolitusi. Kontakti saam

iseks 
kirjuta laaneennetus@

rescue.ee 

   Info saam
iseks võ iks varuda endale 

raadio, m
illel on p atareide, dünam

o 
või päikesepatarei de kasutam

ise 
võim

alus.Hädaolukorras saab infot 
Eesti Rahvusringhäälingu kanalitest: 
ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, 
Raadio2, Klassikaraadio, Raadio 4.     
Side levikut aitab pikendada 
olem

asolev täis laetud akupank.  

Lisaks tuleks läbi m
õelda pere      

toidu-ja joogiveevarude kogum
ine 

ning  hoiustam
ine om

a 
m

ajapidam
ises juhuks, kui poed 

peaksid olem
a suletud. Toiduks võiks 

varuda kaua säilivaid ja lihtsalt 
valm

istatavaid aineid, näiteks 
purgisuppe, konserve ja kuivaineid. 
Valikute tegem

isel lähtuge om
a pere 

soovidest ja vajadustest ning ärge 
unustage aeg-ajalt kontrollim

ast 
realiseerim

ise kuupäevasid. Ohutus 
algab m

eist endist!

M
erili Ahtm

a, 
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo 

 Telli korteriühistu nõustam
ine!    

Koos ühistu esindajaga vaatab 
päästeproff üle korterm

aja 
tuleohutuse ja vajadusel nõustab, 
kuidas veelgi ohutum

at tulem
ust 

tagada. Kontakt:       
  

laaneennetus@
rescue.ee      

    

 Enne krõbedate külm
akraadidega 

talve saabum
ist võ iks m

õelda kodu 
soojustam

isele, ake nde tihendam
isele 

ja alternatiivsele küttesüsteem
ile 

juhuks, kui  soojavarustus peaks 
katkem

a.  Eriti keerulises olukorras
on keskküttesüsteem

ist sõltuvad 
korterm

ajade elanikud, kes võiks koos 
korteriühistuga erinevaid lahendusi 
arutada. Tunduvalt parem

as olukorras 
on need elanikud, kellel on puupliit või 
-ahi.
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REAKUULUTUSED

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

Jalgrataste remont ja sügishooldus Lihulas 
Info mob 523 6933, Ants Urb

Korstnapühkija Argo Kaas. Tel 5564 5433

Ostan nõukaaja esemeid: portselan, klaas, keraamika, kunst, 
raamatud, mänguaasjad, hõbe jne. Tel 5803 0458

Elektritöid teostab Kiirgusvaba OÜ. Tel 5827 1440, Kennet Liiv

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.

Järgmine, septembrikuu number jõuab post-

kastidesse oktoobrikuu esimestel päevadel.

REKLAAMI TELLIMINE JA

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee 
Tel 472 4640

PUKSIIRIABI
Avariiliste ja remonti 

vajavate sõidukite vedu 
Autoromude ja muu tehnika 

vedu vanarauda

AUTOABI

Uste avamine I Käivitamine I Rehviabi

 
+ 372 505 3741  

Abi saabub Lihulast

KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD,  

SIIS MÜÜ SEE KOHALIKULE MAAHARIJALE.

PAKUME PARIMAT HINDA,  

KUNA HARIME OMA MAID ISE

Huvi korral helista tel 5666 2082, 511 2428  

või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee

2. november alates 10.00

KULLAMAAL 
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

9. november alates 10.00

KOONGA 
PEREARSTIKESKUSES

Etteregistreerimine 
telefonil 446 2530

22. november alates 10.00

LIHULA 
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

       

      N-Ehitus pakub lisaks ehitustöödele ka kvaliteetset kaeve-ja veoteenust. 

 Ekskavaatoriks 2.6 t Hyundai 
 Lisadeks 30, 60, 120 cm kaeve-ja planeerimiskopad, kobestus/juurekihv, haarats 
 Töötund juhiga 30 eur/h, min tööaeg 4 h 
 Transport kokkuleppel 
 Veoteenus 12 m3 multilift veoautoga 
 Kallutav traktor T-16 väiksemate koguste veoks keerulisemates tingimustes 
 Hinnad km-ta 
 Masinate asukoht Lihula, Lääneranna vald 
 Kontakt: mairokanter@gmail.com või 55659247 

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid. 

Kinnistud võivad olla tehtud raietega 
või asetseda piiranguvööndis.

info@metsakeskus.ee
Tel: 56 111 900

Koonga Tehno OÜ
SÕIDUKITE 

TEHNOÜLEVAATUS

autod, haagised, bussid, 
traktorite ülevaatus väljakutsete alusel

AVATUD 
T, K, R 9–17, L 9–13        

Pärnumaa, Lääneranna vald, Koonga küla

Tel 526 4831 
www.koongatehno.ee

Korteriomandite enam- 
pakkumise teade
Lääneranna Vallavalitsus müüb oks-
joni teel oksjonikeskkonnas osta.ee 
korteriomandid aadressil Keskuse 
3–5, Koonga küla ja Pärnu mnt 18–11, 
Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu 
maakond. Oksjonite lõpp on 12.11.2021 
kell 12.00. 

Keskuse 3–5, Koonga küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond. Oksjoni- 
keskkond www.osta.ee, eseme ID: 
164078419.

Korteris on kolm tuba, eluruumi pind 
68,7 m². Alghind 3000 (kolm tuhat) 
eurot.

Pärnu mnt 18–11, Lihula, Lääneranna 
vald, Pärnu maakond. Oksjonikeskkond 
www.osta.ee, eseme ID: 164081451. 

Korteris on kolm tuba, eluruumi pind 
51,7 m². Alghind 3000 (kolm tuhat) 
eurot.

Korteritega tutvumiseks palume 
ühendust võtta varahalduriga Aare 
Lauren, tel 5699 0048, e-post aare.
lauren@laaneranna.ee.

Algab LEADER projektitoe-
tuste vastuvõtmine

Olenevalt meetmest ja piirkonnast 
alustatakse esimeste taotluste vastu-
võtmist juba 15. novembril 2021.

Vaata: MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 
(Koonga ja Varbla piirkond)  – www.plp.
ee ja MTÜ Kodukant Läänemaa (Lihula 
ja Hanila piirkond) – kklm.ee


