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Lääneranna valla 4. aastapäev Lõpe klubis 
Foto: Eliise Lepp

Õhksoojuspumpade ja 
küttesüsteemide
seadustamisest

LK 12

Lääneranna valla 4. aastapäev oli tänust tulvil

Muinsuskaitseameti 
elutööpreemia pälvis
Mati Mandel

LK 2

Heakorrakonkursi „Kaunis 
Lääneranna” võitjad

LK 2

L õpe klubis toimus 30. oktoob-
ril Lääneranna valla 4. aas-

tapäevapidu, kus lisaks muusikalisele 
osale ja vahepaladele koolilastelt ja 
rahvatantsijatelt, jagati tänukirjad 
inimestele, kes läinud ja möödu-
val aastal vallale oluliseks abiks 
on olnud, ning kuulutati välja 
Lääneranna valla heakorra-
konkursi „Kaunis Lääne-
ranna” võitjad.

Õpetaja Sirje Kaska eestve-
damisel esinesid Lõpe 
kooli lapsed. Pikkmet-
sade poiste laulu „Vana 
aja laul!” esitasid Mehis, 
Lauri, Karla, Artur, Harri 
ja Armin Pikkmets. Eliise 
Toomeoja laulis Gennadi 
Podelski laulu „Kes on 
süüdi?”. Lilli ja Harri Pikk-
mets rõõmustasid kohale- 
tulnuid kauni peotantsuga. 
Annika Pikkmetsa ja Aimar 
Roometsa luuletuse „Elukene 
Oidremal” esitas Eleriin Tegova.

Elma Killingu juhendamisel tantsisid 
rahvatantsurühmad Lõpe Lustilised ja 
Koonga Kabujalakesed tantsud „Valss 
Sinioja” ja „Mona”.

Pärast vallavanema sõnavõttu ja tun-
nustamisi lõppes aastapäeva tähista-
mine meeleolukalt tordi söömisega 
ning muusikaga Ansamblilt Aguli-
poisid koosseisus John-Silver Mitt, 

Märt Jaanus Tammann, Martti Šorin 
ja Siim-Kaspar Kollamaa.

Tänukirjad anti läinud ja 
mööduval aastal vallale olu-
liseks abiks olnud inimestele
Vallavanem Andres Hirvela tervi-
tusele järgnes tänuavaldus viimastele 
volikogu esimeestele Arno Peksarile 
ja Rait Marustele. Vallavalitsus tänas 
ja kinkis valla esimese vallavanema  
Mikk Pikkmetsa perekonnale Lääne-
ranna valla sümboolikaga masti- 
vimpli.

Lääneranna valla tänukirjad koos 
tunnustusega anti järgmiselt:

Meeldiva koostöö eest Lihula Spordi-

hoone ehitamisel Reijo Ruusile, Reevo 
Kirnale, Rein Ilvesele ja Leino Loo-
tusele.

Meeldiva koostöö eest Lihula 
esmatasandi tervisekeskuse ehita-
misel Toomas Pervele, Siim Sõbrale, 

Gunnar Saarele ja Tõnis Rihvkule.

Tõnu Tõnisalule meeldiva 
koostöö eest Koonga tervisekes- 

kuse, Lihula Kultuurikeskuse 
ja Vatla mõisa keskküttesüs-
teemide ehitamisel.

Aleksander Mihelsonile 
meeldiva koostöö eest 
Lihula mõisa muinsuskait-
seliste tööde teostamisel 
2020. aastal.

Aivo Rauale meeldiva 
koostöö eest Lihula mõisa 

muinsuskaitseliste tööde teos- 
tamisel 2021. aastal.

Liivika Krigoltoile meeldiva 
koostöö eest Lihula mõisa projek-

teerimis- ja järelevalvetegevustel.

Meeldiva koostöö eest Piirimäe 
ettevõtlusala ehitamisel Aivar Tam-
meveskile, Stina Sõrmusele ja Väino 
Hallikmäele.

Johannes ja Juhan Kahule meeldi- 
va koostöö eest Varbla hooldekodu 
rekonstrueerimisel.

Lääneranna Vallavalitsus 
tänab suurepärase koostöö 
eest!
Lõpe klubi juhataja Kristel Rohu-
mägi, esinejad Ansambel Agulipoisid, 
fotograaf Eliise Lepp.

“Kaunis Lääneranna” auhinnad kujun-
das Ain Saare ja valmistas K.MET AS.

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

Koonga teeninduskeskus 
Valla, Koonga küla 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
Vallamaja, Varbla küla 
tel: 449 6680

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

www.laanerannavald.ee
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M uinsuskaitseamet annab igal 
aastal välja aastapreemiaid, 

et tänada ja tunnustada möödunud 
aasta parimaid kultuuripärandi säil-
itajaid ja arendajaid.

Tänavune virtuaalne tänusündmus 
toimus 11. novembril Mootorispordi 
Muuseumis MOMU.

Muinsuskaitseamet avaldas pikaaja- 
lise pühendunud töö eest arheoloogia 
valdkonnas tunnustust Mati Mande-
lile.

Mati Mandel
Mati Mandel on arheoloog ja ajaloo-
lane, Eesti Ajaloomuuseumi ja arheo- 
loogiapärandi muinsuskaitse raud-
vara. Tema jalajälgi – see tähendab 
avastatud muistiseid muinas- ja 
keskajast – on täis suur osa Eestist, 
põhiliselt aga ajalooline Lääne- ja 
Harjumaa. Tema juhatatud kalmete ja 
asulakohtade kaevamiste tulemused 
on aluseks meie praegusele etteku-
jutusele muinasajast. Mati Mandeli 
eestvõttel on kümneid mälestisi 

tähistatud sisukate infotahvlitega.

Lisaks arheoloogiale on Mati Mandel 
pühendunud Teise maailmasõja ja 
metsavendluse uurimisele, et tagada 
tõepärane ajaloopilt ka sellest nii 
keerulisest ajast.

Mati Mandeli arheoloogiapärandi 
kaitse ning selle valukohtade teemal 
kirjutatud artiklite ja peetud ettekan-
nete mõju on raske ülehinnata. Lisaks 
on ta arheoloogiapärandi eksper-
dinõukogu aktiivne, sõnakas ja 
südamega liige, kelle nõu on Muinsus-
kaitseametile suureks abiks.

Oma kõnes ütles Muinsuskaitseameti 
peadirektor Siim Raie: „Tänaseid lau-
reaate vaadates võib kindlalt väita, et 
kultuur tuleb nende inimeste seest, 
nende kätest, tegudest ja mõtetest. 
Ja meie saame osa sellest hoolest ja 
armastusest – nii oleme kõik nende 
loodu sees.”

Lihula tänab
„Matit ei kujuta Lihulata ette ja ega 
ka Lihulat Matita mitte,” ütleb Lääne-
ranna valla abivallavanem Ene Täht. 
„Mis saaks olla parim tunnustus kogu 
meie piirkonnale, kui selline inimene 
siin elab ning on aastakümneid 
panustanud ajaloolise tõe uurimisse ja 
leidmisesse, millest kõik täna näiteks 
Lihula muuseuminagi osa saavad. 
Lisaks on Mati kirjutanud Lihula ja 
ümberkaudsete piirkondade ajaloost 
mitmeid põhjalikke artikleid ja raama-
tuid.”

2020. aastal sai Mati Mandel Lihula 
linnusemäel omanimelise pingi, 
mis on kingitus 
MTÜ-lt Kesk- 
aegne Lihula, 
mille loo-
jate seas 
Mati 1993. 
aastal oli.

Muinsuskaitseameti elutööpreemia pälvis Mati Mandel

A asta põllumeheks 2021 kuulu- 
tati 26. oktoobril Maalehe ja 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja 
korraldatud aasta põllumehe konve- 
rentsil Pärnumaa lihaveisekasvataja 
Andres Vaan, kes on aastatega are-
tanud Topi Mõisa OÜs Lääneranna 
vallas ühe uhkema limusiini tõukarja 
ja tõusnud üheks suuremaks tõuma-
terjali müüjaks Eestis.

Andres Vaan on rajanud Lääneranna 
valda Rootsi külla pere ajaloolistele 
talumaadele kaasaegse tootmishoo-
nete kompleksi, ta teeb karjaare-
tuses koostööd Prantsuse teadlastega 
ja kasutab oma karja aretuseks 
Euroopa parimat tõumaterjali. Parima 
lihaveisekasvataja tiitli pälvis Andres 
Vaan eelmisel aastal. Topi talukar-
jas on 400 limusiini tõugu maheli-

haveist, kes suviti hooldavad Matsalu 
looduskaitseala Kasari jõe kallastel. 
Maad kasutatakse 500 hektarit ja kas-
vatatakse ka teravilja.

Aastatega on Vaan aretanud ühe Ees-
timaa parema limusiinikarja. Kevadest 
sügiseni on limusiini tõugu veised kar-
jamaal, aidates hooldada ka Matsalu 
rahvuspargi pärandniite.

Ta on toonud tõumaterjali oma karja 
aretuseks nii Saksamaalt, Prant-
susmaalt, Taanist, Rootsist kui Soomest 
ning on praegu tõusnud üheks suure-
maks tõuloomade müüjaks Eestis. 
Tema karjast pärit limusiini väärt liha 
jõuab ka Saksamaa, Hollandi ja Šveitsi 
tarbijateni.

Oma tegevusega jätkab Andres Vaan 
isa, tuntud lihaveisekasvataja Aldo 
Vaani elutööd.

Maaleht ja Põllumajandus-Kau-
banduskoda korraldavad konkurssi 
„Aasta põllumees“ juba 21. aastat, aga 
esimest korda tunnustati kõrge tiitliga 
lihaveisekasvatajat, mis on ühtaegu 
tunnustuseks ka 
k o d u m a i s e 
lihaveisekas-
vatuse aren-
gule.

Aasta põllumees 2021 on Andres Vaan Lääneranna vallast
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J uunikuus välja kuulutatud heakorrakonkursi 
„Kaunis Lääneranna” parimad on selgunud ja 30. 

oktoobril – Lääneranna valla 4. aastapäeval – tunnustati 
pidulikult valla kauneimate kinnistute omanikke.

Parimad valiti esimest korda välja lausa kuues kategoorias: 

elamud tiheasustuses, maakodud, kortermajad, äri- ja toot-
mishooned, maastikuobjektid ja avalik ruum.

Lääneranna valla heakorrakonkursi eesmärk on innustada 
omanikke korrastama oma kinnistuid, et seeläbi aidata 
kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elamiskohaks muut-

Heakorrakonkursi „Kaunis Lääneranna”
võitjad on selgunud

ELU
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misele. Konkursile esitati läbi aegade suurim arv osalejaid 
ning 3. ja 4. augustil külastas vallavalitsuse moodustatud 
hindamiskomisjon kõiki konkursile esitatud kinnistuid.

„Kaunis Lääneranna” 2021. aasta võitjad
Lääneranna Vallavalitsus kinnitas 30.08.2021 korraldusega 
Lääneranna valla 2021. aasta heakorrakonkursi „Kaunis 
Lääneranna” võitjateks järgmiste kategooriate parimad:

Kauneim elamu tiheasustuses – Liia 
ja Voldemar Veek, Metsa 27, Virtsu 

alevik

Avar krunt, kus on läbi mõeldud 
kõrg- ja madalhaljastus. Liigi-
rohkus ja lopsakus, mis pakub sil-

mailu igal aastaajal. Krundi ja seda 
ümbritseva keskkonna väga hea 

heakord ja kujundus. Läbimõeldud 
hoonestus.

Kauneim maakodu – Vilja ja Jüri 
Senter, Kraavi talu, Rabavere küla

Väga hea kinnistu üldine heakord 
ja läbimõeldud kujundus. Eraldi 
tarbe- ja iluaed. Suurepäraselt 

sobitatud väike- ja kõrgvormid. 
Dekoratiivsed valgustid, veesil-

mad, purskkaev. Keskkonda hästi 
sobitatud piirdeaed ja väravad.

Kauneim kortermaja – Kooli rida- 
elamu, Varbla küla

Maja üldine seisukord on hea 
ning kaunilt hooldatud terrassid. 
Amplid, lillepotid ja kõigi korte-

riomanike koostöös korrastatud 
tarbeaed.

Kauneim äri- ja tootmishoone – Varbla 
teeninduskeskus ja rahvamaja

Hoone üldise välisilmega sobitatud haljastus. Korrastatud 

ümbrus. Väikevormid ja kaunilt 
valitud suvelillede komposit- 
sioonid sobivad ümbritsevasse 
keskkonda.

Kauneim maastikuobjekt – 
Tuhu matkarada, Kiska

Matkarada sobib pikkuse poolest 
külastamiseks igas vanuses huvilistele 
ning rajal on ka väike pinkidega 
puhkeplatvorm. EKA tudengite 
valmistatud vaatetorn raja ühes 
otsas sulandub ümbritsevasse 
keskkonda ja rikastab avalikku 
ruumi kunstiliselt. Rajatud on 
parkimisvõimalus ning mat-
karajale on hea ligipääs. 

Kauneim avalik ruum – Kulli 
külaplats, Kulli küla

Külaplats leiab rahva seas laialdast 
kasutust. Lastesõbralik ja atrak-
tiivne. Heade sportimisvõima- 
lustega. Muljetavaldava atrakt-
sioonina lõbustab kohalolijaid 
ja paelub möödasõitjaid lennuk. 
Valmisolek külapidude pida-
miseks. Kätepesu võimalusega 
välikäimlad.

Komisjon otsustas välja anda eri-
auhinna originaalse, leidliku ja 
stiilse suveköögi eest – Katrin 
Kadakas ja Kalle Kindel, Karja 
tn 1, Lihula linn.

Suur galerii ja kinnistute hin-
damiskriteeriumid on avaldatud 
Läneranna Teataja veebilehel ajaleht.
laaneranna.ee

H aridusprogramm Ettevõtlik Kool omistas tänavu 
26 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimär-

gise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk 
hõbetaseme. Pärnumaalt pälvisid kvaliteedimärgised 
Lõpe Kool ja Koonga Kool Lääneranna vallast ning Pärnu 
Rääma Põhikool ja Tõstamaa Keskkool. 

„Ettevõtlik kool” või „Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise 
kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle 
õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olu-
listes lasteaia ja koolielu valdkondades.

Lõpe Kooli õpetaja Merike Pikkmetsa sõnul on nad oma 
igapäevatöös püüdnud aastaid ainetunde huvitavamaks 
muuta ning erinevates huviringides laste omaalgatust toe- 
tanud. „Nüüd juba mitmed aastad, olles ühinenud Ettevõt-

liku Kooli programmiga, jätkame ja arendame uusi ideid nii 
õpetajate kui õpilaste eestvedamisel. Hea näide on aastaid 
muusikaõpetaja juhendamisel lavastatud jõulunäidendid 
ning nüüdseks huviringiks saanud näitering, mis annab 
eluks vajalikku suhtlusoskust ja esinemisjulgust,” selgitab 
Pikkmets.

„Standardi baastaseme saavutamine on meile innustuseks 
kindlasti jätkata põnevate ideede ja väljakutsetega, et jõuda 
uue tasemeni,” lisab Lõpe Kooli õpetaja Sirje Kaska.

Koonga Kooli õpetaja Margit Ojaots selgitas: „Standardi 
rakendamine aitab hinnata meie edukust erinevates vald-
kondades. Enesehindamise tegemisel saime ülevaate oma 
asutuse kitsaskohtadest ja sellest, kus oleks rohkem vaja 
pingutada.”

Koonga ja Lõpe kool pälvisid Ettevõtliku Kooli
baastaseme kvaliteedimärgise

Fotod: Raahel Apsalon
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„Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik 
õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöövälisesse 
aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel 
läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: 
eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö 
huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatus-
protsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tun-

nustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” 
selgitab Pärnumaa Arenduskeskuse noorte tööhõive pro-
jektijuht Viivika Vilja.

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 156 õppeasutust üle 
Eesti, neist 14 hõbe- ja 2 kuldtasemega õppeasutust. Pär-
numaa liitunud õppeasutustega saab tutvuda veebilehel 
https://evkool.ee.

Fotol Koonga Kooli tunnustamine / Foto: Koonga Kool Fotol Lõpe Kooli tunnustamine / Foto: Merike Pikkmets

Valgus aitab luua turvatunnet!
MTÜ Kõmsi Külaseltsil on hea meel, et on tulnud positiivne 
rahastusotsus, et paigaldada Kõmsile koolini viiva tee 
äärde 3 valgustit. Uued valgustid loodame paika saada hil-
jemalt kevadel. Seoses sellega soovime kaasata kohalikke 
elanikke, et läbi mõelda, kuhu oleks meie külas veel vaja 
valgustust. Kõik mõtted on oodatud külaseltsi postkasti 
komsikula@gmail.com.

Peagi on käes pühad
Eelmisel aastal kaunistas Kõmsil kortermajade vahelist 
mänguväljakut väga uhke jõulupuu.  See oli hea näide sel-
lest, kuidas ühe toreda külamehe hea idee ning kohalike 
abiga sai kaunist jõulumeeleolu luua tervele külale. 

Kutsume üles kõiki Lääneranna valla külasid valima neile 
olulise paiga ja selle pühadeks ise ära ehtima. 

Kõmsi kõminad | Lilia Urb 
Kõmsi külaseltsi esinaine

Meie Lihula
Lihula Gümnaasiumi heategevuslik jõuluball
Melody Villers

Olen Lihula Gümnaasiumi õpilasesinduse president ja üri-
tuse peakorraldaja Melody Villers. Pöördun Sinu poole 
seoses Lihula Gümnaasiumis toimuva heategevusliku jõu-
luballiga, mis toimub 16. detsembril algusega 18.00 ning on 
mõeldud meie kooli 7.–12. klassile ja õpetajatele.

Ballil soovime raha koguda vähiravifondile „Kingitud Elu.” 
Tegemist on eraalgatusliku vähiravi toetusfondiga, mille 
eesmärk on aidata vähihaigeid, kelle ravi ei toeta Eesti 
Haigekassa. Meie õpilasesinduse noortele läks väga korda 
asjaolu, et fondi abivajajad on olnud vanuses 5–83 ning 
mitu riigi poolt justkui maha kantud inimest on tänu fondi 
toele vähist täielikult tervenenud ning kümned inimesed 
on fondi toel saanud elada aasta või aastaid täisväärtusli-
kult oma lähedaste keskel.

Praegusel keerulisel ajal ei saa me veel kindlalt väita, et ball 
16. detsembril piirangute tõttu toimuda saab, küll aga soo-
vime kogu korraldusmeeskonnaga siiski vähiravifondile 
annetusi koguda.

Kui Sa tunned, et Sul on võimalus anda oma panus ning jõu-
lude ajal head teha, siis saad annetuse teha pangaülekan-
dena:

 » Swedbank: EE212200221059073061

 » SEB pank: EE211010220228917224

 » LHV pank: EE137700771001442514

 » Luminor: EE591700017003638161

 » Coop Pank: EE704204278609604509

Makse saaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Selgitusse märkida „Lihula Gümnaasiumi heategevuslik 
ball”

Teeme üheskoos head ja aitame rahastada hädavajalikku 
ravi, kinkides lootuse ja võimaluse kauem täisväärtuslikult 
elada või koguni terveneda!

Aitäh! Sügav kummardus Sulle, hea inimene!

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@laanerannavald.ee

ELU
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Virtsu Arenguselts andis välja raamatu
„80 aastat kooliharidust Virtsus”
Maris Raudsepp 
MTÜ Virtsu Arenguselts

Raamatu koostasid vennad Jüri ja Mart Mõniste, kaane 
kujundas ja projektide joonised töötles Sulev Mõniste. Pro-
jekti toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Hanila 
Toetusgrupp. Raamatu 192 leheküljel on hulgaliselt huvi-
tavaid pilte koolielust. On lühiülevaade Virtsu kooli 80-aas-
tasest ajaloost, õpetajate elulugusid ja meenutusi, õpilaste 
koolimälestusi. Kõige lõpus on õpetajate ja lõpetajate nime-
kirjad. 

Raamatu projektijuht Jüri Mõniste 
selgitas: „Kui esimese hooga tundus, 
et midagi keerulist ei saa ju ühe kooli 
raamatu kokkupanemisel olla, siis 
kõigepealt tuleb üks selline valmis 
teha. Läbi aegade on koolimajas kõik 
kirja pandud – õpilased, õpetajad, 
igapäeva kroonika. Lähemal uurimi-
sel selgus aga, et siin-seal esines üsna 
palju vigu, enamasti just nimede 
õigekirjas. Kui varasemal ajal vahe-
tasid lapsed kooli pigem õppeaastate 
vahel, siis tänapäeval toimuvad liiku-
mised lausa kuude lõikes. Sellist infot 
on keeruline järgida ja kooli raama-
tus kajastada. Kooli kroonikates oli 

enamasti kajastamata koolihoonete majanduslik pool. Sel-
liste igapäevaselt tähelepandamatute asjade toomine raa-
matusse vajas mitmekülgset kontrollimist, sest vahel puu-
dusid sellekohased märkmed ka dokumentides. Näiteks üks 
lihtne teema, kuidas saab üks koolimaja soojaks? Varase-
malt tuli iga päev mitut ahju kütta ja külmal ajal isegi kaks 
korda päevas. Hiljem, kui tuli keskküte kivisöe katlaga, oli 
aga pidev probleem korralike kütjate leidmisega. Samuti 
kajastasid nõukogudeaegsed paberid hoopis midagi muud 
võrreldes reaalse eluga. Vanade fotode leidmine ja tuvas-
tamine oli kohati keeruline, kuid siiski võimalik. Seevastu 
digifotode aeg võib vahel isegi kättesaamatum olla, juhul 
kui originaalfail jääb korralikult salvestamata. Tänapäeval 
tehakse fotosid palju, kuid raamatusse panna neid eriti 
palju ei olnudki. 80 aastat ei tundu esialgu pikk aeg, kuid 
mäletamiseks ja meenutamiseks on seda juba rohkem kui 
küll. Suurimaks tunnustuseks mulle värske raamatu kohta 
oli see, kui mu esimene eesti keele õpetaja ja klassijuhataja 
Saima Pikkas ütles, et toreda raamatu olete valmis teinud! 
Muide Saima on olnud õpetaja Virtsu kõikides koolima-
jades. Loodan, et raamat pakub paljudele toredaid meenu-
tusi Virtsu kooli aegadest!”

Trükisooja raamatut saab osta 15 € eest Sirje Tamme poest 

aadressil Tööstuse 9A, Virtsu. Vajadusel saadame ka 
postiga. Anna oma soovist teada virtsu@virtsu.ee. 

Mõnusat lugemist!

Virtsu Rahvamaja alustas tööd  
Kristiina Mägi 
Virtsu Rahvamaja juhataja

22. oktoobril toimus Virtsu Rahva- 
maja avapidu.

Esinejateks olid Viljo Tamm ja 
Agu Tammeorg, kes pakkusid 
nii mõnelegi tõelist nostalgiat 
ja loomulikult kauneid laule 
ja tantsurõõmu. Õhtut jätkas 
väga meeleolukalt meie oma 
valla muusik Valvo Valgur koos 
sõpradega. Avatud oli kokteilibaar 
hää ja paremaga.

Oli armas, soe, südamlik, sõbralik ja lõbusalt tore õhtu. 
Suur-suur tänu kõigile tulemast ja lustimast!

Et koolisaalist saaks rahvamaja – ka see ei toimu päris 
sõrmenipsust, aga häid abimehi oli kohe ja palju ja ilma 
lunimata. Suur-suur aitäh ja soe kallistus teile kõigile!

30. oktoobril toimus vabas vormis „Lustiretk: tunne oma 
koduvalda vol 1.”.

Meid oli parajalt palju, kes me sel kaunil päikselisel 
laupäeval ringi uudistasime ja tuttavaid ning tundmatuid 
kohti avastasime:

Pivarootsi vaatetorn ja sõbralik peremees Martin lahkelt 
juttu ajamas. Pivarootsi mõis ja perenaine Urve oma tege- 
misi tutvustamas. Imekaunis Illuste mõis. Varbla Puh-
keküla ja sadam ja Restoran Groot, Kulli kiigeplats, Saulepi 
mõis, Lauri Nebel, Matsi sadam ja rand ja lõpetuseks väike 
grill ja törts meeleolukat akordionimuusikat. Nii see päev 
mööduski... kes tegi kaasa mõne tunni, kes terve päeva. 
Oluline, et silmaring sai jälle pire laiem, koduvald veel 
kodusemaks ja tuttavamaks ja tuleb tunnistada, et hääde 
emotsioonide saamiseks pole vaja sadade-tuhandete kilo-
meetrite taha sõita – meil siin omalgi vürtsi küllaga!

Suured tänud kõigile, kes tulid ja loodetavasti kohtume, kui 
tulevad järgmised üritused.

Rahvamajas on iganädalaselt proove tegemas instrumen-
taalansambel Werder ja eakamate prouade naisansambel. 
Oktoobrikuus alustas ka kanneldajate ansambel, juhendaja 
Raul Targamaa ootab huvilisi alati liituma. 

Virtsu uudised

Foto: Kristiina Mägi
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Lihula keskraamatukogus on 30. detsembrini 
avatud näitus „Ameerikat kujutades” 
Reet Rehtla 
Lääneranna Raamatukogu direktor

Lihula keskraamatukogus on üleval suurepärane näitus 
„Ameerikat kujutades”, mida on Lihula raamatukogus 
võimalik vaadata 2021. aasta lõpuni.

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond esitleb: tere tule-
mast näitusele, mis räägib Ameerika ajaloost läbi kunsti. 

Soov rääkida Ameerika lugu läbi tema kunsti inpireeris USA 
Riiklikku Humanitaarteaduste Toetusfondi (NEH) looma 

ülevaatenäitust „Ameerikat kujutades”. Ameerika rahvast 
ühendab pühendumine sellistele jagatud põhimõtetele 
nagu vabadus, võrdsus ja demokraatia. „Ameerikat kuju-
tades” on võimas esitus paljudest Ameerika Ühendriikide 
ajaloo- ja kultuuriaspektidest.

Need on teosed, mis lubavad vaata-
jatel tõusta olevikuhetkest kõrge-
male ja olla tunnistajaks meie 
ajaloo dramaatilisele kulgemi-
sele.

Fotol väljapanek Lihula raamatukogus 
Foto: Lihula raamatukogu
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Läänerannas asendatakse postiautomaadid
täisfunktsionaalsete pakiautomaatidega

L ääneranna valla inimestel on taas põhjust rõõmus-
tada posti- ja pakiteenuse arengu üle: 4. novembrist 

alustati postiautomaatide vahetamist Omniva täisfunkt-
sionaalsete pakiautomaatide vastu. Esimesena vahetati 
Kõmsile pilootprojekti raames paigaldatud postiautomaat.

Uuest, ekraani ja makseterminaliga pakiautomaadist saab Uuest, ekraani ja makseterminaliga pakiautomaadist saab 
kätte ka lunatasuga pakke ning uuendusena saab pakke kätte ka lunatasuga pakke ning uuendusena saab pakke 
automaadist ka saata. Virtsu, Varbla, Koonga ja Lõpe posti-automaadist ka saata. Virtsu, Varbla, Koonga ja Lõpe posti-
automaadid vahetatakse välja detsembrikuu jooksul.automaadid vahetatakse välja detsembrikuu jooksul.

Lääneranna vallas seni töötavad postiautomaadid olid Lääneranna vallas seni töötavad postiautomaadid olid 
osa Omniva testprojektist, kus koos eri valdade, koha-osa Omniva testprojektist, kus koos eri valdade, koha-
like ettevõtjate ja klientidega katsetati erinevaid võima-like ettevõtjate ja klientidega katsetati erinevaid võima-
lusi, kuidas viia posti- ja pakiteenus maal uuele tasemele. lusi, kuidas viia posti- ja pakiteenus maal uuele tasemele. 
Eesmärk oli, et maainimesed saaksid saadetised ja (posti)Eesmärk oli, et maainimesed saaksid saadetised ja (posti)
teenused lihtsamini kätte ning avada uusi võimalusi koha-teenused lihtsamini kätte ning avada uusi võimalusi koha-
likuks teenusepakkumiseks.likuks teenusepakkumiseks.

Makseterminaliga pakiautomaat loob uusi 
võimalusi
Postiautomaat oli masinana lihtsam kui tavalised pakiauto-Postiautomaat oli masinana lihtsam kui tavalised pakiauto-
maadid linnades ning sellel ei olnud küljes makseterminali maadid linnades ning sellel ei olnud küljes makseterminali 
ega muid lisasid. See tähendab, et testperioodi ajal ei saanud ega muid lisasid. See tähendab, et testperioodi ajal ei saanud 
postiautomaadist kätte kaupasid, millel on lunatasu (kauba postiautomaadist kätte kaupasid, millel on lunatasu (kauba 
eest tasutakse selle kättesaamisel) või kokkuleppega, et eest tasutakse selle kättesaamisel) või kokkuleppega, et 
postikulu maksab saaja kauba kättesaamisel. Neid kaupa-postikulu maksab saaja kauba kättesaamisel. Neid kaupa-

sid sai küll postiautomaati tellida, sid sai küll postiautomaati tellida, 
kuid postikuller tõi need tellijale kuid postikuller tõi need tellijale 
koju kätte. Selleks võeti saajaga koju kätte. Selleks võeti saajaga 
telefonitsi ühendust ning lepiti telefonitsi ühendust ning lepiti 
kokku paki üleandmise aeg ja kokku paki üleandmise aeg ja 
koht. Testi käigus sai aga kinni-koht. Testi käigus sai aga kinni-
tust inimeste vajadus ka pakkide tust inimeste vajadus ka pakkide 
saatmise järele, samuti maksete saatmise järele, samuti maksete 
tegemise võimaluse olulisus. Kuna tegemise võimaluse olulisus. Kuna 
testperiood hakkab lõppema ning testperiood hakkab lõppema ning 
Lääneranna piirkonna inimesed olid pos-Lääneranna piirkonna inimesed olid pos-
tiautomaatide kasutamisel väga aktiivsed (automaati sai tiautomaatide kasutamisel väga aktiivsed (automaati sai 
seetõttu isegi laiendatud!), asendataksegi postiautomaadid seetõttu isegi laiendatud!), asendataksegi postiautomaadid 
täisfunktsionaalsete pakiautomaatidega.täisfunktsionaalsete pakiautomaatidega.

Postiautomaatide pilootprojekti raames paigaldati Eestisse Postiautomaatide pilootprojekti raames paigaldati Eestisse 
12 automaati, mis asusid Virtsu, Varbla, Koonga, Kõmsi, 12 automaati, mis asusid Virtsu, Varbla, Koonga, Kõmsi, 
Lõpe, Tõstamaa, Veriora, Kolga-Jaani, Võhma, Rakke, Roo-Lõpe, Tõstamaa, Veriora, Kolga-Jaani, Võhma, Rakke, Roo-
buka ja Luunja asulas. Kõigis asukohtades testis Omniva buka ja Luunja asulas. Kõigis asukohtades testis Omniva 
teenuste osutamist, et õppida koos omavalitsuse ja ettevõt-teenuste osutamist, et õppida koos omavalitsuse ja ettevõt-
jatega, mida inimesed tegelikult vajavad. Aastane testpe- jatega, mida inimesed tegelikult vajavad. Aastane testpe- 
riood on näidanud, et automaatide järele on maapiirkonnas riood on näidanud, et automaatide järele on maapiirkonnas 
ja väiksemates asulates suur vajadus ning neid hakatakse ja väiksemates asulates suur vajadus ning neid hakatakse 
kiiresti ja aktiivselt kasutama. Seepärast plaanib Omniva kiiresti ja aktiivselt kasutama. Seepärast plaanib Omniva 
oma automaatide võrgustikku jõudsalt laiendama hakata, oma automaatide võrgustikku jõudsalt laiendama hakata, 
tulles nendega klientidele veelgi lähemale.tulles nendega klientidele veelgi lähemale.

Head teenuste kasutamist Lääneranna pakiautomaatides!
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Virtsu koolis õpetab sellest õppeaastast
lastele muusikat Veronika Portsmuth
Nii  kõrgel tasemel muusikaõpet ei ole enamus koolidel 
võimalik lastele pakkuda ja Virtsu koolis käivad lapsed on 
õnneseened.

Veronika on tuntud koorijuht. Nii näiteks oli Veronika 
2011. aastal toimunud noortelaulupeo „Maa ja ilm” kuns- 
tiline juht. Veronika Portsmuthi CD-plaat „Kõikide järvede 
kuu” ilmus 2011. aastal. Veronika on ka Eesti Segakooride 
Liidu esinaine.

Kuidas Veronika meie kanti sattus? Ise ütleb ka selle kohta 

nii: „Meil on talukoht Virtsu lähedal. Käime siinkandis tihti, 
kuna meile siin meeldib ning kasvatame 
ka lambaid, kelle eest tuleb hoolit-
seda. Virtsu koolis oli muusikaõpe-
taja puudu ning kui minu poole 
pöörduti, siis tundus siinkandi 
rahvale abikäe pakkumine igati 
loogiline ja mõistlik samm.”

Aitäh, Veronika, et meie lastele 
muusikaõpet pakud. Virtsu rah-
vas on tänulik ja õnnelik!

TEATEDLääneranna valda lisandus uus bussipeatus 
nimega Topi

P ärnumaa Ühistranspordikeskus MTÜ andis teada, et 
Lääneranna Vallavalitsuse ja kohalike elanike soovil 

on Irta–Kiisamaa teele lisatud uus bussipeatus – Topi.

Alates 11.11.2021 muutusid kolm maakonnaliini sõiduplaani 
seoses peatuse Topi lisandumisega Irta–Kiisamaa teele nr 
19215 peatuste Kiisamaa ja Jänistvere vahele.

Bussipeatus on lisatud sõiduplaani bussiliinide nr 56-1 
Pärnu – Koonga – Tarva – Pärnu-Jaagupi – Rogenese, nr 
56-2 Pärnu – Koonga – Pärnu-Jaagupi – Rogenese ja nr 59* 
Pärnu – Koonga – Pärnu-Jaagupi.

*Bussiliin nr 59 on endine 59-2, seda lihtsustamiseks, sest 
muid liine numbriga 59 maakonnas ei ole.

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine |
Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud 
eelnõu määrata Lääneranna vallas Kiisamaa külas asuvale 
ühissõidukipeatusele kohanimeks Topi.

Arvamused ja põhjendatud ettepanekud eelnõu kohta 
palume esitada kirjalikult aadressile vallavalitsus@laane-

ranna.ee või Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald 
90302.

Korraldus on registreeritud Lääneranna Vallavalitsuse 
avalikus dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/
laaneranna_vald/dokument/5053661

Mihkel Kalmaru 
Maa- ja arendusspetsialist

F
o

to
l 

V
er

o
n

ik
a 

P
o

rt
sm

u
th

 
F

o
to

: A
rg

o
 V

ii
k

v
al

d
ELU

MAJANDUS



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

Triinu Tõnts  30. IX 2021Triinu Tõnts  30. IX 2021

Nora Vainu  11. X 2021Nora Vainu  11. X 2021

Matilda Arba  18. X 2021Matilda Arba  18. X 2021

Eike Rooks  23. X 2021Eike Rooks  23. X 2021

Sten Mälgand  25. X 2021Sten Mälgand  25. X 2021

Õnnitleme vastsündinuid ja  Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!nende vanemaid! Mälestame meie seast lahkunuid 

(10.10–10.11.2021)

Mart Parviste  01. I 1956 – 18. X 2021 

Aliide Noor 01. IV 1927 – 18. X 2021 

Jüri Truus  23. I 1937 – 28. X 2021 

Ülo Simson 08. IV 1929 – 29. X 2021 

Johannes Põntso 10. XII 1934 – 01. XI 2021 

Ilse Haller  16. I 1966 – 02. XI 2021 

Alma Paju        21. XI 1940 – 03. XI 2021

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5220Elanike arv 5220

   2531 naised2531 naised

   2689 mehed2689 mehed

  

Sündide arv 30 Sündide arv 30 
Surmade arv 84Surmade arv 84

Saabus elanikke 220 Saabus elanikke 220 
Lahkus elanikke 183Lahkus elanikke 183

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika

Leevike Oidremal / Foto: Merike Pikkmets

Bussiliinide nr L25 (Haapsalu–Lihula) ja L22 (Lihula–Vatla) 
hommikused reisiajad muutusid 10 minutit varasemaks

A lates 15. novembrist väljuvad Haapsalu–Lihula liini 
nr L25 ja Lihula–Vatla liini nr L22 hommikused 

reisid senisest 10 minutit varem.

L25 Haapsalu–Lihula | Alates 15. novembrist väljub 
liini nr L25 buss Haapsalust Lihulasse kell 06.50 (varem kell 
07.00). Väljumisajad vahepeatustes muutuvad samuti 10 
min võrra varasemaks.

L22 Lihula–Vatla | Liini nr L22 buss hakkab väljuma 
Lihulast kell 07.45 ja sõidab edaspidi ka Nehatu peatusesse. 
Väljumisajad vahepeatustes muutuvad 10 minuti võrra 
varasemaks kuni Nehatu peatuseni, tagasiteel Vatlast Li-
hulani jäävad väljumisajad samaks.

Nehatu peatus on nõudepeatus, mida teenin-
datakse ainult ettetellimisel!
Bussi tellimiseks nõudepeatusesse tuleb sõitjal helistada 
hiljemalt eelmisel päeval kell 18.00 GoBusi infotelefonile 
640 4000.

Bussiliine muudetakse selleks, et võimaldada Nehatu küla 
koolilastel ja teistel elanikel saada hommikul bussiga Lihu-
lasse ning ümberistumisega ka Virtsu.

Uued sõiduplaanid on leitavad veebilehel www.peatus.
ee ning lisainfot saab küsida Pärnumaa Ühistranspordi- 
keskuse infotelefonilt 17 018.

Lääneranna valla tuuleparkide eri-
planeeringu lähteseisukohtade ja kesk- 
konnamõjude hindamise väljatööta-
miskavatsuse avalikud arutelud
Lääneranna Vallavalitsus teavitab Lääneranna valla 
tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja kesk-
konnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikest 
aruteludest 13. ja 14. jaanuaril 2022.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2021 otsusega nr 
197 Lääneranna vallas elektrienergia tootmiseks rajata-
vatele tuuleparkidele sobivate arendusalade leidmiseks, 
tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavan-
damiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning 
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Alga- 
tamisel teadaolev planeeringuala on kogu Lääneranna 
valla territoorium suurusega 1362,67 km2. Planeeringu alga-
tamise taotleja ehk huvitatud isik on Laanenurga Tuuliku 
OÜ.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade 
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise 
kavatsuse avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.09.2021 
kuni 13.11.2021. Väljapaneku jooksul laekus arvestatavas 
hulgas ja vastuolulisi ettepanekuid, millest tulenevalt 

vajab laekunud tagasiside põhjalikumat analüüsi, sh eri-
nevate arendajate, kohalike elanike ning teiste asjaomaste 
asutuste arvamuste ulatuslikud erinevused kompromiss-
lahendust. Jätmaks selleks piisavalt aega, toimuvad avali-
kustamise käigus laekunud arvamuste arutelud uuel, 2022 
aastal:

 » 13. jaanuaril 2022 kell 13.00 Koonga koolimajas (Valla/4, 
Koonga) ja kell 16.30 Varbla rahvamajas (Vallamaja/1, 
Varbla).

 » 14. jaanuaril 2022 kell 13.00 Kõmsi rahvamajas (Keskuse 
tee 3, Kõmsi) ja kell 16.30 Lihula kultuurimajas (Tallinna 
mnt 1a, Lihula).

Lihulas toimuvast avalikust arutelust toimub eelregist- 
reeritud huvitatud osapooltele veebiülekanne. Oma osale-
missoovist palume teada anda, saates e-kirja aadressile: 
vallavalitsus@laaneranna.ee, misjärel edastatakse soovi-
jatele arutelul osalemiseks veebilink ja juhtnöörid.

Info tuulepargi arenduse ja arutelude toimumise kohta on 
leitav Lääneranna valla veebilehel (www.laanerannavald.
ee/tuuleparkide-eriplaneering) ja planeeringu veebilehel 
(https://hendrikson.ee/maps/Lääneranna-EP).

Eriplaneeringu kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu, 
korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus (aadress Jaama tn 1, 
Lihula linn, 90302 Pärnumaa, telefon +372 472 4630, e-post 
vallavalitsus@laaneranna.ee).

Eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise koostaja on 
Hendrikson & Ko (aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu, 
telefon +372 7409 800, e-post hendrikson@hendrikson.ee).
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

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

tomingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe-
tuste määramine ja maksmine, üürihinna muutmine, 
pärimismenetluse algatamine, huvihariduse ja -tegevuse 
toetuste eraldamine, õpilaste sõidukulude hüvitamine, 
igapäevaelu toetamise teenuse ja  hoolekandeasutuses 
hooldamise võimaldamine, maaüksuste sihtotstarvete 
ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, projek-
teerimistingimuste määramine, ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, kor-
raldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine, 
hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande 
heakskiitmine, sundvalduse seadmise menetluse läbivii-
misest keeldumine ja toetuslepingu sõlmimise tähtaja 
pikendamine, otsustati järgmist:

 » OÜ Itella Estonia on esitanud Lääneranna Vallavalit-
susele taotluse pakiautomaadi paigaldamiseks Koonga 
bussiterminali. Automaadi kasutamiseks on vajalik 2 
ruutmeetri suurune ala bussiterminalis. Sõlmitakse 
üürileping Itella Estonia OÜga äripinna pakiautomaadi 
paigaldamiseks Koonga bussiterminali.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke „Lihula 
mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitööko-
jaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks. Põhiprojekti 
koostamine”, eesmärgiga koostada ajaloolise Lihula 
mõisa endise viinaaida (ehitismälestis nr 15480) restau-
reerimise ja ümberehituse (renoveerimise) ehituspro-
jekt. Väikehange viidi läbi e-hankena riigihangete re- 
gistris (viitenumber 241311), kus tähtajaks esitati kaks 
pakkumust. Esitatud pakkumused on võrreldava mak-
sumusega, ega ületa oluliselt hankelepingu eeldatavat 
maksumust. Pakkumusi hinnati maksumuse alusel ja 
edukaks tunnistati madalama maksumusega pakkumus. 
Eduka pakkuja kvalifikatsioon vastab nõutule ja kõrval-
damise aluseid tal ei esine. Edukaks mitteosutunud pak-
kuja kvalifikatsiooni vastavust ei kontrollitud. Lõpetati 
ostumenetlus ja tunnistati edukaks Zoroaster OÜ pak-
kumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping 
ostumenetluse tingimustel.

 » Maa-amet esitas Lääneranna Vallavalitsusele nimekirja 
katastriüksustest, mille suhtes algatati maa riigi oman-
disse jätmise menetlus. Esitatud nimekirjas on Esivere 
külas asuv Liivaaugu katastriüksus (katastritunnus 
43001:001:0835), mis asub maal, mille andmist munit-
sipaalomandisse taotletakse Hanila valla üldplanee-
ringus. Maa-amet palus Lääneranna Vallavalitsusel 
välja selgitada maa riigi omandisse jätmist takistavad 
asjaolud, anda arvamus maa riigi omandisse jätmise 
kohta ja määrata maale sihtotstarve. Lääneranna Val-
lavalitsus selgitas välja, et Liivaaugu katastriüksusel ei 
lasu maa erastamise ja tagastamise nõudeid, ja tegi ette-
paneku anda Liivaaugu katastriüksus kehtiva Hanila 
valla üldplaneeringu alusel munitsipaalomandisse. 
Maa-amet teatas, et on jätkuvalt Liivaaugu katastriük-
suse riigi omandisse jätmisest huvitatud ja maa munit-
sipaalomandisse andmise menetlust ei algatata. Teisi 
Liivaaugu katastriüksuse riigi omandisse jätmist takis- 
tavaid asjaolusid, peale Hanila valla üldplaneeringus 
tehtud maa munitsipaalomandisse jätmise taotluse, 
Lääneranna Vallavalitsusele teada ei ole. Juhindudes 
kehtivast Hanila valla üldplaneeringust, on Lääneranna 
Vallavalitsus arvamusel, et Liivaaugu katastriüksus on 
otstarbekas anda munitsipaalomandisse. Liivaaugu 
katastriüksusele määrati  sihtotstarbeks maatulun-
dusmaa.

 » Maa-amet teatas oma kirjaga Mäense külas asuva 
Liiva katastriüksuse riigi omandisse jätmise menetluse 
alustamisest. Teates paluti Lääneranna Vallavalitsusel 
kontrollida, kas Liiva katastriüksuse osas on pooleliole-
vat maareformi läbiviimise menetlust ning poolelioleva 
menetluse puudumisel paluti anda arvamus maa riigi 
omandisse jätmise kohta. Lääneranna Vallavalitsus tegi 
kindlaks, et Liiva katastriüksusel ei lasu õigusvastaselt 
võõrandatud maa tagastamise nõudeid ega lahendamata 
taotlustest tulenevaid maa erastamise nõudeid. Lääne- 
ranna Vallavalitsus on arvamusel, et Liiva katastriük-
suse (katastritunnus 19501:001:0012) riigi omandisse 
jätmist takistavad asjaolud puuduvad.

 » Imatra Elekter Aktsiaselts esitas Lääneranna Vallavalit- 
susele taotluse isikliku kasutusõiguse omandamiseks 
Kirbla külas Lääneranna vallale kuuluval kinnistamata 
Kooli tee katastriüksusel ja olemasoleva tehnovõrgu 
talumiskohustuse kehtestamiseks elektripaigaldise 
kaitsevööndis. Tähtajatut isiklikku kasutusõigust taot-
letakse olemasoleva 0,4 kV õhuliini ja olemasoleva 0,4 
kV maakaabelliini kasutamiseks maa-alal suurusega 23 
m². Nõustuti Imatra Elekter Aktsiaseltsi kasuks isikliku 
kasutusõiguse seadmisega Lääneranna vallale kuuluval 
Kooli tee kinnisasjal. Isikliku kasutusõiguse seadmisega 
seotud kulud tasub Imatra Elekter Aktsiaselts. 

 » Muudeti Lihula Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldust 
nr 116 „Riigimaale hoonestusõiguse mitteseadmine”. 
Korraldusega otsustati lõpetada hoonestusõiguse sead-
mise eeltoimingud ning mitte seada hoonestusõigust 
maareformi seadusele mittevastavate ehitiste oman-
ike kasuks. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste 
välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Lääneranna 
Vallavalitsus kontrollis täiendavalt Lihula Vallavalit-
suse korralduse punktides 1.12 ja 1.14 nimetatud ehi-
tiste vastavust maareformi seaduses hoonele sätestatud 
nõuetele ja tegi kindlaks järgneva: korralduse punk-
tis 1.12 nimetatud pumbamaja vastab hoonele sätes-
tatud nõuetele, punktis 1.12 nimetatud laudast ei vasta 
hoonele sätestatud nõuetele lauda loomapidamiseks 
mõeldud osa, kuid ülejäänud osa ehitisest vastab hoo-
nele sätestatud nõuetele, korralduse punktis 1.14 
nimetatud elamu vastab hoonele sätestatud nõuetele. 
Tunnistati kehtetuks Lihula Vallavalitsuse korralduse 
nr 116   punkti 1 alapunktid 1.12. ja 1.14.

 » Kinnitati Lihula Lasteaia hoolekogu 2021/2022. 
õppeaastaks alljärgnevalt: Maris Tomingas – lapseva-
nem (Pesamunad), Jekaterina Kamarik – lapsevanem 
(Lotted),  Alice Reisel – lapsevanem (Pokud), Ragne 
Kalmet – lapsevanem (Sipsikud), Taivo Tulvik – lapse-
vanem (Lepatriinud), Pille Kast – pedagoogide esindaja, 
Saima Soobard – vallavalitsuse nimetatud isik.

 » Kinnitati Lihula Gümnaasiumi hoolekogu 2021/2022. 
õppeaastaks alljärgnevalt: Ruth Kalde – õpetajate 
esindaja (põhikool), Heli Raavel – õpetajate esindaja 
(gümnaasium), Melody Villers – õpilasesinduse esindaja,  
Lilia Urb – lastevanemate esindaja (põhikool), Anneli 
Pikkmets – lastevanemate esindaja (põhikool),  Alice 
Reisel – lastevanemate esindaja (põhikool), Maret Tikan 
– lastevanemate esindaja (põhikool), Jaak Kastepõld – 
lastevanemate esindaja (gümnaasium), Mirjam Kustov – 
lastevanemate esindaja (gümnaasium), Pille Bekmann – 
vilistlaste esindaja, Tauno Mihklepp – tugispetsialistide 
esindaja, Kristina Kukk – kooli toetava organisatsiooni 
esindaja, Tiina Lobja – pidaja esindaja.

 » Kinnitati Koonga Kooli hoolekogu 2021/2022. õppeaas-
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taks alljärgnevalt: Eve Lember – lasteaia lastevane-
mate esindaja, Helen Lüüsalu – lasteaia lastevanemate 
esindaja, Ronald Treumann – kooli lastevanemate 
esindaja, Eneli Mitt – kooli lastevanemate esindaja, 
Janika Annerviek – kooli lastevanemate esindaja, 
Kristo Minn – kooli lastevanemate esindaja, Liis 
Välimäe – kooli lastevanemate esindaja, Kairi Burk 
– lasteaiarühma õpetajate esindaja, Karin Roosileht 
– kooli õpetajate esindaja, Andres Hirvela – vilistlaste 
esindaja, Andri Annerviek – toetavate organisatsioo- 
nide esindaja, Ene Täht – kooli pidaja esindaja.

 » Kinnitati Lõpe Kooli hoolekogu 2021/2022. õppeaas-
taks alljärgnevalt:  Ruth Kalde – kooli lastevanemate 
esindaja, Hegert Vesik – kooli lastevanemate esindaja, 
Hardi Pikkmets – kooli lastevanemate esindaja,  Kati 
Allik – kooli lastevanemate esindaja, Kristel Rohu-
mägi – kooli lastevanemate esindaja, Karoliina Post – 
lasteaiarühma lastevanemate esindaja, Maire Süvang 
– lasteaiarühma õpetajate esindaja, Merike Urbel – kooli 
õpetajate esindaja, Annika Urbel – vilistlaste esindaja, 
Raimo Mihkelson – toetavate organisatsioonide 
esindaja, Ene Täht – kooli pidaja esindaja.

 » Kinnitada Metsküla Algkooli hoolekogu 2021/2022. 
õppeaastaks alljärgnevalt: Astrid Nikkel – õpetajate 
esindaja, Silvia Lotman – lastevanemate esindaja, Evelin 
Engel-Lepp – lastevanemate esindaja, Mart Ulm – laste- 
vanemate esindaja, Ann Meriste-White – vilistlaste 
esindaja, Püü Polma – kooli toetava organisatsiooni 
esindaja, Ene Täht – kooli pidaja esindaja.

 » Eraldati projekti omaosaluse toetust MTÜ Hanila 
Tuletõrje Selts projektile „Hanila Tuletõrje Seltsile isi-
kukaitse varustuse soetamine“ 885 eurot; MTÜ Koonga 
Vabatahtlike Päästeseltsile projektile „Koonga Vaba-
tahtlike Päästeseltsi komandohoone uste vahetus“ 
1014 eurot; Metsküla Kultuuriühing MTÜ projektile 
„Arvo Asu nimelise liikumisõhtu korraldamine“ 200 
eurot; Seltsingu Tantsulust 60+  projektile „10 juubel“ 
225 eurot. Ei toetatud segaansambel „Ei või olla“ selts-
ing avaldust. Seltsingul tuleb tagasi maksta 2020. aastal 
eraldatud toetus ja teha uus taotlus suvise esinemis-
vormi hankimiseks.

 » Otsustati seada Lääneranna vallale kuuluval Tallinna 
mnt 13 kinnisasjal (katastritunnus 43001:001:0319) 
ja Vana-Vallamaja kinnisasjal (katastritunnus 
33404:002:0106) bussijaama hoone omamiseks hoones-
tusõigus Mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistrans-
pordikeskus kasuks. Sõlmitakse hoonestusõiguse sead-
mise leping. 

 » Avaldada tänu, tunnustada  ja anda Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri  Reijo Ruusile, Reevo Kirnale, Rein 
Ilvesele ja Leino Lootusele  meeldiva koostöö eest Lihula 
Spordihoone ehitamisel; Toomas Pervele, Siim Sõbrale, 
Gunnar Saarele ja Tõnis Rihvkile  meeldiva koostöö 
eest Lihula esmatasandi tervisekeskuse ehitamisel; 
Tõnu Tõnisalule meeldiva koostöö eest Koonga tervise-
keskuse, Lihula Kultuurikeskuse ja Vatla mõisa kesk-
küttesüsteemide ehitamisel; Aleksander Mihelsonile 
meeldiva koostöö eest Lihula mõisa muinsuskaitseliste 
tööde teostamisel 2020. aastal; Aivo Rauale meeldiva 

koostöö eest Lihula mõisa muinsuskaitseliste tööde 
teostamisel 2021. aastal; Liivika Krigoltoile meeldiva 
koostöö eest Lihula mõisa projekteerimis- ja järeleval-
vetegevustes; Aivar Tammeveskile, Stina Sõrmusele 
ja Väino Hallikmäele meeldiva koostöö eest Piirimäe 
ettevõtlusala ehitamisel; Johannes Kahule ja Juhan 
Kahule meeldiva koostöö eest Varbla hooldekodu 
rekonstrueerimisel; Arvo Asule seoses juubeliga ja 
Metsküla Algkooli parimate sportlaste pikaajalise toe- 
tamise ja motiveerimise eest; Peeter Hermikule 15 aasta 
tööjuubeli puhul Virtsu Koolis ja Hellen Kõlvartile 35 
aasta tööjuubeli puhul Virtsu Lasteaias ja Virtsu Koolis.

 » Kinnitati 2021. aastaks laste ühe jõulupaki maksu-
museks kuni 3 €.

 » Kehtestati Lääneranna Muuseumide osutavate teenuste 
hinnad järgmiselt:

1. Muuseumi piletihinnad: täispilet 4 eurot; soodus-
pilet (õpilased, üliõpilased, pensionärid, EV ajateeni-
jad, EURO26-, ISIC-, ITIC-kaardiga) 2 eurot; ühispilet (2 
täiskasvanut + lapsed) 10 eurot; kuni 8-aastased (k.a) 
lapsed, asenduskodu teenusel viibivad lapsed, ekskur-
sioonigruppide juhid, puudega isikud ja nende saatjad, 
represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud 
tasuta.

2. Muuseumi ekskursioonide hinnad: muuseumi lahti-
olekuaegadel ja ettetellimisel eesti keeles 10 eurot, 
lisandub piletitasu; muuseumi lahtiolekuaegadel ja 
ettetellimisel inglise keeles 15 eurot, lisandub pileti-
tasu. Ruumide rent: Lihula mõisa saal 1 tund 40 eurot,  
Lihula mõisa õppeklass 1 tund 10 eurot,  Lääneranna 
valla hallatavatele asutustele on ruumide kasutamine 
tasuta. Lääneranna Muuseumide juhatajal on õigus teha 
soodustusi tasuliste teenuste osas: Lääneranna vallas 
tegutsevatele mittetulundusühingutele ja Lääneranna 
Muuseumide külastajatele riiklikel ning vallale olulistel 
tähtpäevadel, ruumide rentimisel kuni 50%.

 » Anti Tuudi Jahiselts MTÜle jahipidamiseks kasutada 
järgmised Lääneranna valla kinnistud: Lodu  Alakülas, 
Otsa Alakülas, Aruvälja Kirikukülas, Aruvälja Tuudi 
külas, Tuudi–Raudtee tee Tuudi külas, Tuudi–Raudtee 
tee Nurme külas, Lihula–Alaküla tee Alakülas, Tuudi–
Raudtee tee Valuste külas, Suitsu tee Kirikukülas, Kooli 
Tuudi külas, Aiamaa Tuudi külas, Tika tee Kirikukülas, 
Tellise Valuste külas, Viinuse tee  Alakülas, Valuste–
Sipa tee Valuste külas, Vabi tee Alakülas, Petaaluse–
Peanse tee Petaaluse külas. Tähtajatu maa jahindusliku 
kasutamise lepingu Tuudi Jahiselts MTÜga sõlmib val-
lavanem.

 » Eraldada Lääneranna valla 2021. aasta eelarve reserv-
fondist projekti omaosaluse finantseerimise toetust 
MTÜ-le Kõmsi Külaselts, projekt „Katus seltsimajale“ 
summas 2412 €. MTÜ-ga Kõmsi Külaselts sõlmitakse 
leping.

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

Lääneranna Vallavolikogu otsused |
16. novembril 2021 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu esimene istung, kus osales  20 vallavolikogu 
liiget. Päevakorda kinnitati 3 punkti. Vastu võeti 2 otsust.

 » Lääneranna Vallavolikogu esimeheks valiti Armand 
Reinmaa. 

 » Lääneranna Vallavolikogu aseesimeheks valiti Vallo 
Kappak.

 » Lääneranna vallavanem Andres Hirvela luges ette 
Lääneranna Vallavalitsuse lahkumispalve.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja
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Mida soovib Lääneranna Valimisliit korda saata
järgneva nelja aasta jooksul? |

L ääneranna valimisliit sai volikogus 11 voliniku kohta. 

Lääneranna valimisliidu nägemus on ühtse ja tervik-
liku valla arendamine. Jälgime otsuste tegemisel pikemat 
perspektiivi kui pelgalt üht valitsemisaega – ajahorison-
dis lähtume aastast 2035. Oleme veendunud, et ainult nii 
saame tagada jätkusuutlikkuse ja arengu. Suuremad väl-
jakutsed ootavad üldplaneeringu lõpule viimises, hari-
dusvaldkonna korrastamises, vallavara kasumlikumas 
majandamises ning valla juhtimise kaasajastamises ja 
efektiivsemaks muutmises. Oluline on ka taastuvenergia 
valdkond, kus peame tuule- ja päikeseparkide rajamisega 
leidma sünergia meie loodusega. Oluline on ka kokkuhoid, 
et taastada võimekus suuremate investeeringute tegemi-
seks.

Käesoleva artikli ilmumise hetkeks on valitsemise juurde 
kaasatud ka erakond Isamaa esindaja, kellega meie liit näeb 
eelkõige ühisosa haridusmaastiku korrastamises. Uus koo-
limaja Lihulas ja gümnaasiumiosa säilitamine on prioriteet, 
samuti teiste koolimajade õpikeskkondade kaasajastamine. 
Hariduses peame suutma tõsta ka kvaliteeti, tuua valda 
noori õpetajaid ja spetsialiste, et meie noored tahaksid 
õppida Lääneranna valla koolides. 

Vähemoluline ei ole Lääneranna valimisliidule ka kerg- 
liiklusteede ja terviseradade rajamine. Meie eesmärk on 
pikemas perspektiivis ühendada valla suuremad keskused 
(Virtsu, Kõmsi, Lihula, Lõpe, Koonga, Vatla ja Varbla) kerg- 
liiklusteede ning terviseradade võrgustikuga. Alustama 
peame üldplaneeringust, mille raames saame paika panna 
teede (sh kergliiklusteed ja terviserajad) arengukava. 

Arusaadavalt ei jõua seda plaani ellu viia nelja aastaga, kuid 
planeeringud peame paika saama ning esimesed lõigud ka 
valmis ehitama. Panustame jätkuvalt teede paremasse 
hooldusesse ning mustkatete rajamisse.

Lääneranna valimisliidu plaanides on muuhulgas uuen-
dada Varbla, Koonga ja Virtsu staadionite rajakatted, 
toetada külaseltse, loovkodasid, eakate klubisid, spordiselt- 
se jm noortele ja täiskasvanutele mõeldud huvitegevust.

 Oluline on ka siseturvalisuse säilimise tagamine, mistõttu 
teeme jätkuvat koostööd vabatahtlike päästjate ja Kaitse- 
liidu piirkondlike üksustega.

Kindlasti viime lõpule uue Koonga hooldekodu ehituse 
ning pakume eakatele parimat hooldekoduteenust. 

Suurt tähelepanu pöörame noorte kaasamisse – toetame 
Noortevolikogu ning teeme koostööd Noorkotkaste, 
Kodutütarde ja teiste organisatsioonidega.

Volikogu töös ootan isiklikult sisukaid arutelusid. Usun, 
et valitud volikogu koosseis annab selleks võimaluse. 
Pean oluliseks juhtida valda asjatundliku, kompetentse 
ja motiveeritud meeskonnana. Peame muutma valla usal-
dusväärseks partneriks kodanikule, ettevõtjale, mittetu-
lundussektorile ja külalisele. 

Olen jätkuvalt seisukohal, et kõik ideed ja ettepanekud, mis 
tõusetuvad, olenemata poliitilisest eelistusest, väärivad 
arutelu, kui eesmärgiks on valla ühtne arendamine. Seega 
oleme valmis konstruktiivseks koostööks kõigi poliitiliste 
jõududega – muudame meie koduvalla paremaks!

Armand Reinmaa 
Lääneranna Valimisliit

Janar 

Sõber

Jüri 

Rummel

Karmen 

Pikkmets

Mairo 

Kanter

Margit 

Merila

Tiina 

Lobja

Vallo 

Kappak

Armand 

Reinmaa

Arno 

Peksar

Eva 

Kääramees

Hardi 

Pikkmets

Lääneranna valla stabiilne ja
tulemusrikas valitsemine

M inu nägemus Lääneranna valla edaspidisest aren-
gust ja toimimisest kattuvad Erakond Isamaa üld-

printsiipide ja väärtushinnangutega ühiskonnas.

Isamaa erakonna peamine eesmärk on Lääneranna valla 
volikogus järgneval nelja-aastasel valitsemisperioodil 
Lääneranna valla stabiilne ja tulemusrikas valitsemine, mis 
on igakülgselt läbipaistev. 

Seega näeme, et valla arengus arvestatakse erinevate 
huvigruppidega, kaasates neid aruteludesse, mis aitavad 
volikogul teha otsuseid, lähtudes ennekõike valla ela-

nike vajadustest. Isegi kui esmalt tekivad erimeelsused 
osapoolte vahel, leitakse lahendus, mis suure tõenäosusega 
realiseerub tulevikus ratsionaalseks otsuseks tänu avatud 
arutelule.

Lisaks soovime luua terves vallas ühtsustunde, mis loob 
eelduse paremale mõistmisele ja üksteisega arvestamisele.

Selle saavutamiseks on vaja paika saada valla pikemad prio- 
riteetsed arengusuunad, mis tagavad valla stabiilse arengu 
ning loovad hea ja turvalise elukeskkonna siinsetele püsi-
elanikele ja teistele, kes tahavad end selle vallaga siduda.

Raul Oberschneider 
Isamaa erakonna esindaja Lääneranna valla volikogus
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Hea algus opositsiooni ja koalitsiooni koostööks |

K andideerisin valimistel esimest korda. See oli väga 
põnev etapp ja ootasin kannatamatult, millal vali-

mised välja kuulutatakse, et volikogu liikmena oma tööd 
alustada. 

Võimalik, et mul on esmakandideerinule omane liigoptimis-
tlik suhtumine selle suhtes, mida kõike me tegema peame ja 
teha saame, aga niisugust suhtumist, et ah teid EKRE saa-
dikuid on seal vaid 3 ja needki opositsioonis, teist ei sõltu 
midagi, ma omandada ei taha. Koostööleping on koalitsio-
onil sõlmitud ja selle järgi ehitatakse Lihulasse uus kooli-
maja ning säilib gümnaasiumiosa. See on väga hea algus 
opositsiooni ja koalitsiooni koostööks. Kooli ehitamiseks on 
veel raha puudu. Selle leidmine on meie ühine eesmärk. 

Minu kõrvu on kostunud jutud variandist, et Virtsu kooli 
tahetakse muuta 6-klassiliseks. Kui see tõele vastab ja 
tõepoolest nii ongi, siis siin seisab meil küll esimene suurem 
lahing ees. 7., 8. ja 9. klassi lapsed on veel täielikud juntsud 
ja nende suhtes pole lihtsalt aus otsustada, et veetke oma 
päevast mitmeid ja mitmeid tunde lihtsalt bussis, et jõuda 
kooli kas Lihulasse või Varblasse. Selline otsus oleks ka 
pikemas perspektiivis kogu Virtsu kogukonnale väga kah-
julik.

Lääne-Nigula vallas, kus koalitsiooni võeti ka EKRE, pandi 
koostöölepingusse punkt tõsta sünnitoetus 500-lt eurolt 

1000-le. Kindlasti teeme ettepaneku sünnitoetuse tõst-
miseks ka Lääneranna vallas. 

Olen kohe astumas Saulepi külaseltsi liikmeks ja üks esi-
mesi asju, mille eest selle kandi inimeste heaks tuleb seista, 
on see, et Kulli küla saaks uue pumbajaama, mis tagaks 
majapidamistele korraliku veeühenduse, või saaks vähe-
malt vahendid selle renoveerimiseks. 

Meie oma EKRE üksuse esimene samm ilmselt saab olema 
fraktsiooni moodustamine. Me läheme volikokku esindama 
EKRE Lääneranna osakonda ja seega arvestame oma tege-
vuses osakonna suunistega ning lähtume oma valimispro-
grammist, mille eest valimistel 16 kandidaadiga seisime.

Tänan südamest kõiki, kes EKREle hääle andsid, ja eriti 
tänulik olen, et mulle valimistel nii suur usaldus osaks sai. 
Aitäh!

Eeva Helme 
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Eeva Helme Meelis Malk Riho Mägist

Pean kõige olulisemaks laste heaolu. Nagu öeldakse, 
siis lapsed on meie tulevik. Isamaal on kindel põhimõte 
anda igale lapsele võimalus kaasaegsele ja kvaliteetsele 
haridusele lähtuvalt oma kodukohast. Tuginedes sellele 
põhimõttele, loome eeldused säilitamaks tulevikus meie 
kodukoha traditsioone ja esivanemate pärandit igas vald-
konnas. Selleks, et ka meie lastel oleks majanduslik kind-
lustunne, peame praegu leidma võimalused, et luua tingi-
mused heaks ettevõtluskeskkonnaks järeltulijatele.

Ei saa mööda vaadata asjaolust, et me kõik saame ükskord 
vanaks ja ilmselge on see, et enamik meist sooviks vana-
duspõlve veeta oma kodus laste ja lastelaste lähedal. 

Näen valda tervikuna, jätkusuutlikuna ja kooskõlas siis, kui 
heaolu on tagatud ühiskonna kõikidel gruppidel ning meie 
eesmärk on järgneva nelja aasta jooksul luua järjepidevad 
võimalused eelmainitud nägemuste teoks tegemiseks koos 
kõigi volikogus esindatud poliitiliste jõududega.

Et vallast saaks vald –
Lääneranna valda ees ootavad väljakutsed |

M aapiirkondades elamine ja eluks vajalike eelduste 
loomine ei ole sugugi iseenesestmõistetavad. 

Maalgi peab igaüks tundma, et siin on turvaline paik pere 
ja kodu loomiseks. Selleks peavad olema tagatud nii kodu- 
lähedased töökohad kui võimalus endale ise töökohti luua.

Noortel peredel peab olema võimalus panna lapsed kodu- 
lähedasse kooli ja lasteaeda. Eakatele on vaja kodulähedasi 
hooldekodusid. Tagatud peavad olema kiired ühendused 
maailmaga korras teedevõrgu, sujuva ühistranspordi ja 
kiire internetiühenduse kaudu. Vaja on poode esmatar-
bekaupade soetamiseks.

Vallaelu arendades on tähtis silmas pidada kõiki neid 
aspekte. Seda võiks võrrelda autosõiduga: neljast rattast ühe 
eemaldamisel on edasisõitmine palju keerulisem, kui mitte 
võimatu. Sama on eluga maal. Lihtsa kinnisideena koole 
sulgeda või jätta loomata soodsad tingimused ettevõtetele 
– olemegi eelneva näite põhjal auto alt ära võtmas seda 
ratast, mille abil edasi liigume.

Need soodsaks elukeskkonnaks vajaminevad tegurid tuleb 
tagada kohaliku omavalitsuse põhjalikult läbimõeldud 
tegevuse kaudu. Alles siis saame rääkida inimeste jätku-
suutlikust tahtest maale elama jääda ja ääremaade vahe-
peal mujale kolinud peredele ning muidugi täiesti uutele 
tulijatelegi atraktiivseks muutmisest.

Eeltoodud strateegiliste lähtekohtade kõrval on tähtsad 
vallavalitsuse igapäevane kättesaadavus ja pakutava ava-
liku teenuse kvaliteet. Need olid ka 2017. aastal ellu viidud 
haldusreformi ühed põhiargumendid.

Riigikontroll uuris oma hiljutises ülevaates haldusreformi-
järgsete omavalitsuste teenuste korraldust ja tõi suurimate 
vajakajäämistena välja just asjaajamisele kuluva aja kasvu 
ja kogukondade vaid formaalse kaasamise.

Lahendamist vajab nimetatud probleem endise Lihula, 
Hanila, Varbla ja Koonga valla ühinemisel tekkinud Lääne-
ranna vallas. Seda varjutab veel praegune kehv finantsseis 
– nii väga kõrge laenukoormuse kui suuremateks investee-
ringuteks vajamineva vaba raha nappuse tõttu.

Valla kehvast rahaseisust peavad endale aru andma kõik 
praegu Lääneranna vallavolikogu töös osalevad volinikud 
ja valimistel osalenud valimisnimekirjad üldiselt.

Praegune reaalsus on see, et vald vajab olukorra paran-
damiseks vähemalt kolme põhitingimuse täitmist:

1. põhiväärtused – mille najale valla areng tugineda saab;

2. ettevõtlik meel – ehk siis inimesed, kes tahavad ja oska-
vad raha otstarbekalt kasutada;

3. tihedam koostöö riigi tasandil – leidmaks võimalusi 

Andri Annerviek 
Eesti Keskerakonna esindaja Lääneranna vallas
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Lugeja küsib, ametnik vastab |

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

Mida peaksin teadma õhksoojus- 
pumpade ja küttesüsteemide

seadustamisest?

Küttesüsteemi ehitamine
Enne küttesüsteemi ehitamist tuleb arvestada, et tegemist 
on hoone ümberehitamisega. Sel juhul on vajalik elamute 
puhul esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt Ehitisregistri 
kaudu. Mitteelamute puhul (näiteks: äri- ja toomishooned) 
on vajalik ehitusluba. 

Kõige suuremat probleemi tekitab kortermajadesse 
küttesüsteemide ehitamine, kuna seda tehakse tihti eba-
seaduslikult, mille tulemusena kannatab naaber. Kõige 
hullem on antud olukorras, kui seda tehakse iseseisvalt, 
ainsatki eksperti kaasamata. Selle tulemusena võib olla kor-
teris väga suur tuleoht. Lisaks seab antud korteriomanik 

ohtu ka selles kortermajas elavate teiste inimeste elud. 

Paraku on Lääneranna vallas väga palju kortereid, mis ei ole 
mõeldud ahju, kamina või pliidiga kütmiseks. Nende korte-
rite küttesüsteemiks on projekteeritud kaugküte, kuid seda 
ei ole enam teatud piirkondades võimalik kasutada. Ühtegi 
korterisse ei tohiks küttesüsteemi ehitada ilma projektita 
ega korteriühistu nõusolekuta. Projekt on väga oluline osa, 
kuna projekteerija teab, milliseid materjale võib õigetes 
kohtades koos kasutada ja arvestab vajalike tuleohutusku-
jadega.

Kõigist variantidest on kõige parem kogu kortermajale uue 
küttesüsteemi projekti koostamine, kuna kõik korterid 
saavad luua omale uued küttesüsteemid ja arvestatakse sel-
lega kui tervikuga. Lisaks ei pea ükski naaber muretsema 
teise naabri küttesüsteemi korrasoleku pärast. Tervikla-
hendus tuleb kindlasti efektiivsem ja odavam kui igal kor-
teril eraldi. 

Kortermajasse küttesüsteemi ehitamine 
Kui alustad küttesüsteemi paigaldamisega oma korteris, 

Merilin Merirand 
Ehitusspetsialist

Lääneranna valla juhtimiseks moodustati 16.11.2021 koalitsioon Lääneranna valimisliidu, Erakond Isamaa ja Eesti Keskerakonna 
volinike poolt. Koalitsiooni moodustab 16 liiget 21-st. Vallavolikogu esimeheks valiti Armand Reinmaa ja aseesimeheks Vallo Kappak.

Volikogu esimehe vastuvõtuaeg on neljapäeviti kell 10.00–13.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula). 
Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 507 8061 või e-posti aadressil armand.reinmaa@laaneranna.ee

Lisaks eelnevalt välja toodud Lääneranna Vallavolikogu koosseisu valitud liikmetele on kahe kohaga esindatud ka Valimisliit Tegusad 
Kogukonnad: Andres Hirvala ja Külli Raudsik, kes käesolevas lehenumbris sõna võtta ei soovinud.

näiteks lisarahastuseks ning teenuste pakkumise 
parendamiseks.

Lähtudes väljatoodud põhitingimustest, toon näited, mil-
lised eeldused tuleks Lääneranna valla edasist arengut 
määraval võimuliidul täita.

Esiteks, oma põhiväärtused on läbi mõelnud ja valimispro-
grammides kajastanud kõik kohalike omavalitsuste vali- 
mistel osalenud nimekirjad. Siinkohal tuleks mõelda, kuidas 
valla juhtimisse kaasata eri pooli ja nende väärtusi. Kind-
lasti tasub välja tuua, et oluline on seejuures keskenduda 
olemasoleva tõhustamisele, mitte lammutamisele. Tähtis 
on leida viise vallavalitsuse pakutavate teenuste kvaliteedi 
paremaks muutmiseks ja tähtaegadest kinnipidamiseks.

Valla arendamisel peab lähtuma just eelnimetatud stra-
teegilistest põhiaspektidest, et luua soodne elukeskkond 
kõigile. Vallale tuleb leida strateegilise mõtlemisega valla-
vanem, keda ootab ees mitu suurt proovikivi – nagu nüü-
disaegse ja kodulähedase koolivõrgu ning soodsa ettevõt-
luskeskkonna tagamine, erinevate küla- ja valdkondlike 
kogukondade toetamine.

Selle kõrval on vaja tahet piirkondade sisuliseks kaasa- 
miseks ja kogukondade huvide esindatust otsustusprotses-
sides. Tegevused, millega erasektor tuleb omavalitsusest 
paremini toime ja mis tagaksid lisakokkuhoiu valla eelarves, 
tuleks üle anda erasektorile. Selleks vajaks analüüsimist 

näiteks raamatupidamis-, koristus- ja niitmisteenuse sisse-
ostmisest tulenev kuluefektiivsus.

Kokkuhoiukohti on vallas küll, need tuleb vaid üles leida 
ja silmas pidada, et sisseostetav teenus oleks odavam valla 
pakutavast ja teenuse kvaliteet vähemalt niisama hea kui 
siiani. Samamoodi vajab põhjalikumat analüüsi valla per-
sonali tööefektiivsus ja sellega otseselt seotud kohapealne 
teeninduse kvaliteet, kombineerituna e-teenustega.

Teiseks, valla finantsseisu jätkusuutlikumaks muutmisel on 
möödapääsmatu kaasata valla juhtimisse ettevõtliku ja hea 
majandusliku mõtlemisega inimesi, kes tahavad ja suuda-
vad maksumaksja rahaga vastutustundlikult ümber käia ja 
üheskoos meie valla sellest nukrast rahaseisust välja tuua.

Kolmandana toon välja, et valla nüüdse kehva seisu pärast 
ei saa elu seisma jääda. Tuleb luua ja hoida tihedat koostööd 
riigi tasandil. Näiteks leida võimalusi nii väikevaldade 
tulubaasi suurendamiseks, investeeringute lisarahastust 
kui võimalusi omavalitsuste pakutavate teenuste paren-
damiseks.

Lõppkokkuvõttes ei oma vallarahva jaoks suurt tähtsust, 
milline valimisnimekiri pääseb pärast valimisi koalitsiooni, 
milline opositsiooni. Sellest palju olulisemad on sõlmitavad 
kokkulepped, kuidas ja millises suunas vald edasi tüürib.

Valla juhtimisel on oluline tagada stabiilsus ning inimeste 
rahulolu ja kindlus tuleviku suhtes.

Mardo 

Leiumaa

Heino 

Sabiin

Hegert 

Vesik

Andri 

Annerviek
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siis kõigepealt suhtle korteriühistu juhatusega, et saada 
teada, mis on nende tulevikuplaanid küttesüsteemi osas. 
Kui nad ei plaani lähiajal küttesüsteemi renoveerida ega 
välja vahetada, siis küsi nõusolekut enda küttesüsteemi 
muutmiseks ja ümberehitamiseks. Kui nõusolek on olemas, 
siis uuri erinevaid küttesüsteemi lahendusi ja konsul- 
teeri projekteerijaga. Projekteerijaga koostöös vali välja 
küttesüsteem ja uuri erinevaid hinnapakkumisi ning vali 
küttesüsteem, mis on kõige otstarbekam. Telli projekteeri-
jalt küttesüsteemi projekt ning otsi erinevaid firmasid, 
kes soovitud küttesüsteemi paigaldavad. Kui oled leidnud 
firma, siis kindlasti uuri tagasisidet kelleltki, kellel on sama 
süsteem, või erinevatest internetiallikatest, et veenduda 
paigaldaja usaldusväärsuses. 

Enne ehitustöid tuleb esitada ehitusteatis. Kindlasti lepi 
enne kokku, et võimalusel teeks seda projekteerija, kuna 
seda peab tegema Ehitisregistri keskkonnas (www.ehr.ee). 
Kui omavalitsus on ehitusteatise kooskõlastanud, siis võib 
teie valitud firma ehitustöödega alustada. Kui küttesüs-
teem on kasutamiseks valmis, siis tuleb esitada Ehitisre- 
gistri kaudu kasutusteatis. See tähendab, et küttesüsteem 
on valmis kasutamiseks ja ehitatud vastavalt ehitusprojek-
tile. 

Õhksoojuspumpade seadustamine või
paigaldamine
Õhksoojuspumba paigaldamine liigitub samuti hoone 
ümberehitamiseks. Vastavalt ehitusseadustikule tuleb 
enne õhksoojuspumba paigaldamist esitada vallale Ehitis-
registris (www.ehr.ee) ehitusteatis koos õhksoojuspumba 
projektiga. Ehitusteatise juurde peab olema lisatud ka 
omaniku kirjalik nõusolek. Kui on tegemist kortermajaga 
või hoonega, kus omanikke on rohkem kui üks, siis on vaja 
kõigi kaasomanike nõusolekut või korteriühistu olemasolul 
korteriühistu liikmete volitatud esindaja nõusolekut. 

Õhksoojuspumba paigaldamisel tiheasustusega piirkon-
dades (Lihula ja Virtsu) tuleb arvestada sellega, et õhk-
soojuspumpa ei paigaldata hoone tänavapoolsesse seina. 

Kui õhksoojuspump on paigaldatud, aga ei ole kantud 
registrisse. Sel juhul tuleb otsida üles kogu dokumentat-
sioon õhksoojuspumba kohta ja lisada juurde omanike nõus- 
olekud (elamute puhul) või korteriühistu juhatuse kirjalik 
nõusolek (korterite puhul) ning saata kogu dokumentat-
sioon Lääneranna valla e-posti aadressile vallavalitsus@
laaneranna.ee või tuua dokumendid eelneval kokkuleppel 
Lääneranna Vallavalitsusse (Jaama tn 1, Lihula). Ehitus- 
spetsialist vaatab kogu dokumentatsiooni üle ja kui kõik 
vajalikud dokumendid ja nõusolekud olemas, teeb ta Ehitis-
registrisse kande õhksoojuspumba kohta.

Küttesüsteemi seadustamine
Paljud inimesed on ehitanud korterisse kütteseadme 
(ahju, pliidi või kamina), mis tuleb tagantjärgi seadustada, 
või on soetanud eluruumi, milles paikneva kütteseadme 
on eelmine omanik ebaseaduslikult paigaldanud. Kuigi 
küttesüsteemi on juba aastaid kasutatud ja probleeme ei ole 
esinenud, tuleb siiski tõendada selle ohutus.

1. samm: eksperthinnang

Ehitatud küttesüsteemi seisukorra sobivuse kohta on vaja-
lik eksperthinnang. Eksperthinnangu andmise kompetents 
on olemas:

 » korstnapühkija-meister, tase 5

 » pottseppmeister, tase 5

 » tuleohutusekspert, tase 6

Eelnimetatud pädevusega isikuid on võimalik leida või 
küsida:

 » SA Kutsekoda kodulehelt: www.kutsekoda.ee

 » Eesti Korstnapühkijate Koda kodulehelt: www.korsten.
ee

 » MTÜ Eesti Pottsepad kodulehelt: www.pottsepad.ee

 » Päästeala infotelefonilt 1524

Muu olulise info seas annab eksperthinnangu koostaja 
üldise kokkuvõtliku hinnangu küttesüsteemi kohta (kas 
küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks). Kui 
ekspert annab hinnangu, et tegemist on ohtliku küttesüs-
teemiga, tuleb korteriomanikul hinnangus esitatud puu-
dused kõrvaldada. Kui ekspert annab hinnangu, et küttesüs-
teem on kasutamiseks ohutu, on dokument küttesüsteemi 
seadustamisel oluline tõend.

2. samm: ehitise audit

Kui tegemist on müüritud kütteseadmega (tellistest või 
looduslikust kivist ja müürisegust kohapeal ehitatud küt-
teseade), tuleb teha ehitise audit kandekonstruktsioo- 
nide vastupidavuse tõendamiseks. Ehitise auditi eesmärk 
on tõendada ehitise või selle osa nõuetele vastavust ning 
ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või 
anda ehitise kohta muu hinnang. Ehitise auditiga tehakse 
kindlaks, kas olemasolev kandekonstruktsioon (põrand, 
vahelagi) on piisava kandevõimega, et sinna ehitatud küt-
teseadme ja/või korstna koormust taluda. Kui kandekonst- 
ruktsioonid ei ole piisava vastupidavusega, siis tuuakse ehi-
tise auditi aruandes välja lahendused, kuidas tagada kande-
konstruktsioonide vastupidavus. Kui tegemist on metallist 
või malmist kütteseadmega, ei ole ehitise auditi tegemine 
vajalik.

Ehitise auditi tegemise pädevus on volitatud ehitusin-
seneril, tase 8, diplomeeritud ehitusinseneril, tase 7 ja ehi-
tusinseneril, tase 6.

Pädevusega isikuid on võimalik leida SA Kutsekoda kodu-
lehelt www.kutsekoda.ee ja Majandustegevuse registrist 
https://mtr.mkm.ee

3. samm: kütteseadme kasutusele võtmine ehk seadus- 
tamine kohalikus omavalitsuses

Kütteseadme ohutushinnangute (eksperthinnang ja ehitise 
audit) alusel kasutusele võtmine seadustatakse kasutustea- 
tise esitamisega. Kasutusteatis esitatakse kohalikule oma-
valitsusele elektrooniliselt ehitisregistris www.ehr.ee. Kui 
teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse 
dokumendid kohalikule omavalitsusele paberkandjal. Sel-
lisel juhul kannab kohalik omavalitsus ise andmed ehitis-
registrisse. Kui kohalik omavalitsus ei teavita kümne päeva 
jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest esitatud 
andmeid täiendavalt kontrollida, siis võib asuda küttesüs-
teemi kasutama.

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

Ajalehe toimetaja valib küsimustest ühe, mis puudutab 
võimalikult paljusid valla kodanikke, ning palub 
vastata ametnikul, kelle vastutusalasse see küsimus 
kuulub.
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Lääneranna valla kultuurikava
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

05.12 kell 14.00 Karuse kirikus II 
advendi jumalateenistus

7.12 kell 13.00 Varbla rahvama-
jas Lääneranna valla eakate aas-
talõpupidu. Esinevad Varbla rah-
vamaja eakate lauluansamblid ja 

tantsurühm. Külla tuleb Laikrete 
perebänd ja peo meeleolu loob pil-
limees Valvo. Lisainfo Anneli Lob-
jakas, 528 2621, anneli.lobjakas@
laaneranna.ee.

8.12 kell 19.00 Lihula kultuurima-
jas uus Eesti film „Jahihooaeg. Pilet 
5 €, alla 12 a mittesoovitatav

11.12 kell 19.00 Kirbla rahvama-
jas tantsuõhtu ansambliga KRUIIS. 
Laual kohv ja tee, muu suupärane 
võta ise kaasa! Info ja laudade 
broneerimine tel 5667 7048, 520 
8281

12.12 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
majas jõululaat. Suur kingivalik, 
õnneloos, maiustused, piparkoo-
gikohvik, käsitöö ja palju mitme-
sugust kaupa. Lisainfo: 525 3236, 
leamaeorg@gmail.com 

12.12 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 

kirikus III advendi jumalateenistus 
armulauaga

12.12 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas kontsert „Lapsed ootavad 
jõule”. Juhendaja Irén Sieberk

16.12 kell 11.00 Kõmsi rahva- 
majas tasuta Miksteatri esituses 
Astrid Lindgreni „Pöialpoiss Nils 
Karlsson”. Peale etendust tuleb 
jõuluvana kõikidele kodustele las-
tele, kes on saanud kutse. Lisainfo: 
525 3236; www.facebook.com/
KomsiRM 

16.12 kell 16.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis mudilaste 
jõulupidu. Lasteteatri Rõõmulill 
esituses etendus „Uskumatud juh-
tumised päkapikukülas”. Jõulu-
vana ootab! Info tel 528 2621

16.12 kell 19.00 Lihula kultuuri- 
majas Nele-Liis Vaiksoo ja Olav 

KULTUUR

Kultuuri- ja rahvamajade
kontaktid

 » Kõmsi Rahvamaja | 525 3236 
komsirm@laaneranna.ee

 » Lihula Kultuurimaja | 477 8191 
kultuurimaja@lihula.ee 

 » Lõpe Klubi | 5660 0540 
lopeklubi@laaneranna.ee 

 » Varbla Rahvamaja | 528 2621 
anneli.lobjakas@laaneranna.ee

 » Virtsu Rahvamaja | 506 3367 
kristiina.magi@laaneranna.ee

L ihula Südamekodus tähistas 21. novembril 
oma 102. sünnipäeva Meta Heinla. 

Tervis ei ole enam see, mis varem, ja Meta 
on rohkem voodikeskne. Vaatamata selle- 
le ei ole kuhugi kadunud tema positiivne 
ellusuhtumine ja uudishimu ümbritseva 
vastu. Endiselt sirvib Meta läbi ajalehed, 
mis talle kätte tuuakse. Kuigi kõike seal kir-
jutatut lugeda enam ei näe, saavad suuremad 
pealkirjad läbi uuritud ja mõned jutud hoolda-
jatel ka ette loetud. 

„Inimene peab elu vastu huvi tundma, ei tohi liialt 

kurta ja viriseda” ja „Tööd ei tohi karta” – need 
mõtted on endiselt Meta arvates inimese 

pikaealisuse saladuseks. 

Katsume meiegi Meta eeskujul olla uudis- 
himulikud ning võib olla ei peaks nii agaralt 
ja kiiresti kõike ja kõiki hukka mõistma. Igal 
inimesel siin elus on oma tee ja arusaamad. 
Püüame üksteist rohkem mõista ja toetada. 

Võib-olla saame siis meiegi kirjutada 
kunagi oma tordile sellise väärika numbri.  

Palju õnne, Meta!

Meta Heinla tähistas 102. sünnipäeva

Foto: erakogu

Maadlus
16.10 osales Lääneranna Spordikooli 
õpilane Stefan-Lauri Mölder Oris-
saares Eesti U17  meistrivõistlustel 
Kreeka-Rooma ja vabamaadluses. 
Mõlemas maadlusstiilis võistles Stefan 
kaalukategoorias –80 kg ja saavutas 12 
sportlase konkurentsis Kreeka-Rooma 
maadluses III koha, vabamaadluses jäi 
Stefan 7. kohale.

30.10 osalesid spordikooli maadlus- 
osakonna õpilased Ats Kaasik ja Charli 
Takk Põltsamaal U15 vanuseastme 
Eesti meistrivõistlustel. Ats saavutas 
Kreeka-Rooma maadluses –48 kg kaa-
lukategoorias 5. koha.  Charli osales 
nii Kreeka-Rooma kui vabamaadluses, 

mõlemas stiilis –52 kg kaalukategoo-
rias. Kreeka-Rooma maadluses jäi 
Charli parimaks 8. ja vabamaadluses 
9. koht.

6.11 osalesid 5 spordikooli maadlus-
noort Maardus, A. Abergi 50 mäles-
tusvõistlustel. 

7.11 toimusid Põltsamaal laste Eesti 
meistrivõistlused sumomaadluses. 
Lääneranna Spordikooli maadlusosa-
konna õpilastest esindas Lääneranna 
valda 18 last. Korraga toimusid võist-
lused nii U8, U10 kui ka U12 vanu-
seastme lastele. Noorem sportlane 
tohtis võistelda ka vanemas astmes, 
Lääneranna Spordikooli lapsed tegid 
kokku 49 starti. 

Motokross
Eesti kari-
kavõistlus-
tel kest-
vuskrossis 
s a a v u t a s 
L ä ä n e -
ranna valla 
s p o r t l a n e , 
Pärnu Motoklu-
bis treeniv Aron 
Annerviek MX C klassis hooaja kok-
kuvõttes II koha. Lisaks saavutas Aron 
motokrossi Eesti karikavõistlustel 
MX hobiklassis 4. koha ning Eesti 
Hobikrossiklubi karikasarjas 125cc 
klassis 4. koha.

Spordiuudised | Periood: 
10. oktoober – 10. november 2021
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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 (Keeletoimetus OÜ) 
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 

Leia infot ka meie valla 
Facebooki leheküljel laanerannavald

Leia meid Instagramis @laaneranna

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

Terekest kah!

P ole kaua teitega vestnud, ajad 
oo olnud pingelised. Rahvas oo 

valinud ja oma otsuse teinud.

Ma taha õelda, et ära mine külla õhtal, 
kui sind es ole kutsutud, ära topi oma 
nina teiste asjadesse. Köige pealt pühi 
oma ukse tagune puhtaks ja võta 
palk oma silmast, surnutest halba es 
räägita, vötsid vöimu, siis oska seda ka 
teostada, ära vingu, ära virise. Need 
on kirjutamata reeglid. Eelmine või-
muliit võttis küll võimu, aga es osand 
sellega midagi peale hakata. Ega riiu 
ja halvaga ep saagi edasiminekut olla. 
Kui sa arvad, et oled köikse targem, 
siis paraku oo ettekirjutatud reeglid ja 
seadused, mida peab täitma ka kõikse 
targem.

Olgem rõõmsad, 
sõbralikud ja hoidkem kokku, siis oo 
meitel kõigil rahu majas ja töödgi saab 
teha palju paremini

Meitel lasteaed keeb kut seebipada. 
Imelik oo see, et keegi ei taha vahtu rii-
suda, vaid topitaks ikka veel puid alla. 
Seal oo hoiul meite kõige kallim vara, 
hoidkem neid kut kullaterasi. Kui laps 
on turvaliselt hoitud ja läheb laste-
aeda rõõmuga, siis saab ta ka koolis ja 
järgnevas elus hästi hakkama.

Imestama paneb vallavalitsuse leigus 
asja lõpetamiseks ja ajakirjandus 
annab agu juurde. Tekkinud oo selli- 
ne olukord, nagu ühes anekdoodis:  
kolm eestlast kalal: üts ütleb tunni aja 
pärast, et ei näkka, teine ütleb järg-
mise tunni pärast, et ei näkka ja siis 
kolme tunni pärast ütleb kolmas – ei 

saagi näkata, kui te muudkui jutustate.

Lapsed, vanemad, lasteaia töötajad 
köik oo löögi all. Õpime vigadest, 
teeme omad järeldused ja töötame 
ning elame sõbralikult edasi. Ei pea 
ootama „Kuuuurijat” või „Pealtnägijat”.

Latsed oo meite tulevik. Me tahaks, et 
nad oleksid tulevikus hoolivad, rõõm-
sameelsed, targad ja kompleksivabad 
vallakodanikud.

Elu oo nii kiire, et map jõua järele, 
päevas võivad sündmused teha pead-
pööritavaid hüppeid.

Ma igal juhul proovi olla ikka kõigega 
kursis ja siis valgustan teid koa.

Jälle nägemiseni!

Teite Iida

Lääneranna Teataja nr 9 
(43) 2021 lahendus

Ehala kontsert „Talveõhtu 
muusika”. 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 11.00 Kirbla rahva- 
majas traditsiooniline jõuluturg. 
Heategevuslik õnneloos, kohvik. 
Kell 12.00 kontsert „Ei või olla” esi-
tuses. Müügileti registreerimine ja 
info tel 520 8281, 5667 7048

19.12 kell 14.00 Karuse kirikus IV 
advendi jumalateenistus

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

21.12 kell 17.59 Karuse kirikus 
talvise pööripäeva palvus

24.12 kell 
14.00 Pika-
vere vennas-
t e k o g u d u s e 
p a l v e m a j a s 

jõuluõhtu jumalateenistus

24.12 kell 16.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus jõuluõhtu jumalateenistus

24.12 kell 17.00 Karuse kirikus 
jõuluõhtu jumalateenistus

25.12 kell 12.00 Karuse kirikus 
Kristuse sündimispüha ehk 1. jõu-
lupüha jumalateenistus

25.12 kell 18.00 Kõmsi rahvama-
jas aastalõpupidu. Ansambel Onud 
alustab 19.00, õhtu kestab kuni 
23. Avatud baar Kelmar Catering. 
Kohad palume broneerida (kuni 
15.12). Pileteid on võimalik osta 
tööpäeviti eelmüügist 9–16 Kõmsi 
rahvamajas. Pilet 15 € (eelmüügist), 
18 € (kohapeal). 
Rõdupilet 13 €. 
Lisainfo: 525 
3236; www.face-
book.com/Kom-
siRM 

26.12 kell 14.00 
Mihkli Miikaeli 
kirikus jumala- 
teenistus armu-
lauaga. Kell 
15.00 koguduse 
jõulupuu ja 
kohvilaud pas-
toraadis

31.12 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus aastalõpu jumalateenistus

31.12 kell 16.00 Karuse kirikus 
vana-aastaõhtu palvus ja kontsert 
„Usume, et tuleb ilus”. Esineb Tõnu 
(Tõun) Timm

Jaanuar

02.01 kell 14.00 Karuse kirikus 
uusaasta ja jõuluaja 2. pühapäeva 
jumalateenistus

08.01 kell 15.00 Lihula kultuuri-
majas „Uusaasta kontsert”. Esi-
nevad Artur Raidmets ja Peeter 
Kaljumäe. Pilet eelmüügist 15 €, 
kohapeal 20 €
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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 talvine hooldus Lihulas 
Info mob 523 6933, Ants Urb

Ostame vana talukoha või metsatalu 
Tel 5395 2504, planeer55@gmail.com

Elektritöid teostab Kiirgusvaba OÜ. Tel 5827 1440, Kennet Liiv

Ostan Teie sõitva või seisma jäänud sõiduki. Sobivad igas sei-
sukorras masinad: sõiduauto, kaubik, maastur, veoauto, traktor, 
mootorratas jne. Tel 5672 1410

Ostan kõiki TOYOTA marki sõidukeid. Võib pakkuda absoluut-
selt igas seisukorras ning hinnaklassis. Tel 5896 1576

Ostan nõukaaja esemeid: portselanist nõud, klaasist nõud ja 
vaasid, keraamika, kunst, heliplaadid, raamatud, mänguasjad, 
hõbe jne. Tel 5803 0458

LÄÄNERANNA TEATAJA on Lääneranna valla 

ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas ning mille 

väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas 

registreeritud postkastidesse TASUTA. 

REKLAAMI TELLIMINE JA

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee 
Tel 472 4640

OSTAME MAATULUNDUSMAAD

HEA PÕLLUMAA EEST 
HIND KÄTTE

VÄHEMALT 5000 €/ha

Huvi korral helista
tel 5666 2082, 511 2428 

või võta meiega ühendust
lopeagro@lopeagro.ee

KUI MÜÜD OMA MAAD,
SIIS MÜÜ SEE KOHALIKULE

MAAHARIJALE!

tel 5564 5433
Argo Kaas

TALVINE
VASTUVÕTT

2022

Telefon 666 1751
hkhk.edu.ee/vastuvott
vastuvott@hkhk.edu.ee

TASUTA 
KUTSEÕPE 
TÄISKASVANUD 
ÕPPIJALE
Kokk 4. tase 2 aastat

Plaatija 4. tase 0,5 aastat

Kondiiter 4. tase 1 aasta - UUS!

Kaldkatuseehitaja 3. tase 1 aasta

Toitlustuskorraldus 5. tase 1 aasta

Kasutajatoe tehnik 4. tase 1 aasta - UUS!

Linnugiid (jätkuõpe) 5. tase 0,5 aastat - UUS!

Silmuskuduja 5. tase 1 aasta

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE
Puusepp 4. tase 2 aastat - UUS!

Lapsehoidja (jätkuõpe) 5. tase  0,5 aastat - UUS!

CNC-puidutöötlemiskeskuse operaator 
4. tase 0,5 aastat 

01.12.2021
alates

06.01.2022

VEEBI-
INFOTUND
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid. 

Kinnistud võivad olla tehtud raietega 
või asetseda piiranguvööndis.

info@metsakeskus.ee
Tel: 56 111 900

COVID-19 kriisi ametlik info
Lisainfo: https://kriis.ee

Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste elu ja tervise kait-
seks ning ühiskonna toimimise tagamiseks tuleb järgida kehtestatud 
piiranguid ja käitumisjuhiseid. Vabariigi Valitsus koostöös teadus-
nõukojaga hindab iganädalaselt nakatumisriski riigis ja kehtestab või 
leevendab meetmeid vastavalt riskitasemele.

Täiendavat infot koroonaviiruse ja sellega seotud otsuste ning elukorral-
duse muutuste kohta saab kriisiinfo telefonilt 1247. Välismaalt helista-
des +372 600 1247. Kõik hetkel kehtivad piirangud on vastavalt ajahetkele 
välja toodud veebilehel: kriis.ee/kriisi-juhtimine-kusimused-ja-vas-
tused/kriisi-juhtimine/hetkel-kehtivad-piirangud

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 ter-
visetuba telefon 449 6625. Virtsus (Pargi 5): OÜ Perearst Külli Raudsik 
Perearstikeskus telefon 477 8152.

       

      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 


