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Lääneranna valla esimene ettevõtluspäev oli edukas

L ääneranna valla esimene 
ettevõtluspäev koostöös SA Pär-

numaa Arenduskeskuse (SAPA) ja 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) 
meeskonnaga leidis aset 21. jaanuaril 
Lihula Kultuurimajas.

Lisaks külalistele keskuslinnast Pär-
nust, jagasid oma kogemusi ettevõt-
luses ja vabaühenduses tegutsemises 
Lääneranna valla tublid tegijad Henri 
Bekmann (GreenCube OÜ) ja Lilia Urb 
(Kõmsi Külaselts).

 

Päev koosnes kolmest plokist
Esimese ettevõtluspäeva juhatasid 
sisse vallavanem Ene Täht ning val-
lavolikogu esimees Armand Reinmaa, 
kes sõnas: „See ongi see mõte, kus 
vald oma nõu ja jõu ning asjatundliku 
meeskonnaga saab olla abiks ettevõt-
jale, mittetulundusühingule või 
lihtsalt kogukonna liikmele.“

Ma usun, et päeva lõpuks saame 
tõdeda, et Lääneranna vallas toimub 

paradigma vahetus, kus nii vald kui 
ka ettevõtjad ja mittetulundusühin-
gud saavad teha tulevikus väga head 
koostööd.

Lisaks kohalikele tegijatele said sõna 
Andres Sooniste (Pärnumaa Ettevõtete 
Koda) ja Erik Reinhold (POL ja SAPA 
juhataja), kes tutvustasid vastavaid 
ülemaakondlikke organisatsioone 
ning nende pädevusi ja võimalusi 
kohalikku ettevõtjat ja ettevõtlushu-
vilist nõustada ja aidata. Vastavalt 
arenduskeskuses välja kujunenud 
(ettevõtlus)suundadele, moodustati 
teises blokis töötoad (mis viidi läbi nii 
veebis kui kohapeal) teemadel:

- avaliku sektori koostöö, maakon-
nastrateegia, rahvusvaheline koostöö, 
turundus;

- ettevõtluse arendamine – SAPA 
konsultatsiooniteenused, ettevõtlus- 
inkubaator ja muud ettevõtluskesk-
konna teemad;

- vabakond ja noorte ettevõtlus;

- rahvatervis ja turvalisus.

Viimases plokis tehti kokkuvõtteid 
ning otsus, et järgmine ettevõtluspäev 
toimub samal ajal aasta pärast – jaa- 
nuarikuu kolmandal reedel, 20. jaan-
uaril 2023!

„Lääneranna ettevõtluspäev oli väga 
informatiivne,“ leiab Lääneranna 
Noortekeskuse juhataja ja Lääneranna 
valla teenetemärgi kavaler Anneli Pikk- 
mets. „Tore oli näha koos mõtlemas ja 
arutlemas nii kohaliku omavalitsuse 
esindajaid, ettevõtjaid kui noori.“

Järgmisel korral võiks ettevõtlus-
päeval osaleda ka rohkem kohalikke 
tootjaid, et tuttavaks saada ja kon-
takte vahetada. Olgu nendeks siis 
talunikud, mesinikud ja käsitöölised.

Aitäh kõigile külalistele ja 
esinejatele!

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

Visioon tulevasest Virtsu Rannahoonest ja rannast 
K.MET AS tellimusel loodud visioon arhitektuuribüroolt DAGOpen

Lihula jäätmejaamas
kehtestati hinnakiri

LK 10

Visioon Virtsu vana kala- 
tehase ala kogukondlikust 
kasutamisest: 1. osa

LK 4

Volikogu tööst ja väljakut-
setest: haridusvõrgu reform

LK 6

Lääneranna mehed Poola-Valgevene piiril | Janno Isat 
Leitnant / Wisent 2 teabeohvitser

J aanuari keskpaigast olid Poola- 
Valgevene piiril taas kord tegut-

semas Eesti sõdurid. Nimelt asus meie 
Poola liitlastele appi uus sihtüksus 
Wisent 2, mis seekord oli peamiselt 
Kaitseliidu Lääne maakaitsering-
konna baasil moodustatud. 

Üksust määrati juhtima kolonelleit-
nant Rasmus Lippur, kes on ise olnud 
nii Pärnumaa maleva pealik kui ka 
Lääne maakaitseringkonna ülem. 

Vabatahtliku kaitseliitlasena kuulub 
ta aga Lihula üksikkompaniisse ja on 
olnud kümmekond aastat Lihula güm-
naasiumis riigikaitse õpetaja. Teine 
Lihula mees Valgevene piiril oli kapral 
Margus Viipsi, kellel küll vabatahtliku 
staaži kõigest paar aastat, aga seda 
rohkem hindas ta võimalust üksuses 
panustada. 
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Kõva kogemus endale ja Kaitseliidule
„Väga huvitav oli ja hämmastavalt tore seltskond, mis 
andis kindlasti suure lisaväärtuse kogu seal oldud ajale,“ 
on kapral Viipsi rahul. „Tööd sai tehtud kõvasti, ses osas oli 
füüsiliselt paras väljakutse. Aga jällegi, mõnus kambavaim 
ja ka poolakate suurepärane ja toetav suhtumine meisse 
tegid kõik olukorrad lihtsamaks,“ tõdeb ta kokkuvõtteks. 
Ning kel vähegi võimalik kaitseliitlasena järgmistes rotat-
sioonides kaasa lüüa, soovitab ta seda võimalust kindlasti 
kasutada.  

Eestisse tagasi jõudes jagus Eametsas peetud rivistusel 
meestele väärt tunnustust ka Kaitseliidu ülemal brigaadi-
kindral Riho Ühtegil. Tema hinnangul oli see kõva koge-
mus organisatsioonilegi: „Kaitseliit tõestas taas kord, et 
on võimeline kiiresti ja tõhusalt panustama ka uudse üle-
sande lahendamisse,“ oli kindral rahul. „Tahan siinkohal 
tunnustada ja tänada kõiki kaitseliitlaste tööandjaid, kes 
nii lühikese etteteatamisega võimaldasid oma inimestel 
üksusega liituda,“ jagus kindralil kiidusõnu ka ettevõtetele 
ja asutustele.

Teine rotatsioon, mis ei jää viimaseks
Üksuse peamine eesmärk oli toetada Poola 18. mehhani-
seeritud diviisi Poola-Valgevene piiri kindlustamisega, 
jätkates tööd samas piirkonnas, kus esimene Eesti üksus. 
Sihtüksus Wisent 2 rajas oma teenistusaja vältel kokku 

ligi 20 kilomeetrit tõkkeaeda ning ühtlasi parandati juba 
olemasolevaid traattõkkeid ja korrastati teid. Lisaks jala-
väerühmale ja tagalatoetuse elemendile tegutsesid sihtük-
suse koosseisus taktikaline kaamerameeskond ja seireük-
sus. Veebruaris jätkab tööd piiril Wisent 3, kus kandev roll 
on Põhja maakaitseringkonna kaitseliitlastel. 

Inglise keeles tähendab üksuse nimetus „wisent“ Euroopa 
piisonit e pürgi, mis on Poola rahvusloom, sümboliseerides 
jõudu ja tugevust. Eesti saatis esimese ligi 70-liikmelise 
sihtüksuse Poolasse eelmise aasta detsembri alguses.

ELU

Uus kaardirakendus:
jäätmete vastuvõtukohad Lääneranna vallas

Vasakult kolonelleitnant Rasmus Lippur ja kapral Margus Viipsi 
Foto: Ardi Hallismaa

K as oled kodus tublisti jäätmeid sorteerinud, aga ei 
tea, kuhu neid viia? Või kui tead, siis on juhtunud 

olukordi, kui oled jõudnud jäätmete kogumiskohta, kus 
selgub, et kogumiskoht on hetkel suletud?

Nüüd on mure murtud, sest Lääneranna valla kõik jäätmete 
vastuvõtukohad on koondatud ühte kaardirakendusse, mis 
kajastab andmeid nii jäätmejaama, avalike konteinerite kui 
ka muude avalike kogumiskastide kohta. Kogumiskohad 
on tüüpide järgi tähistatud kaardil erinevate sümbolitega, 
mida on võimalik vastavalt vajadusele sisse- ja välja lüli-

tada, et vähendada üleliigset infomüra. Kaardirakenduse 
kasutamine on väga lihtne – vajutades kaardil huvipakku-
vale objektile, ilmub ekraanile tabel teabega, millise objek-
tiga on tegemist (nt jäätmejaam, avalik konteiner, patareide 
kogumiskast jms), objekti kirjeldus (milliseid jäätmeid vastu 
võetakse), lahtiolekuaeg või pakendikonteineri tühjendus-
graafik, foto ja kontaktandmed.

Kaardirakendust täiendatakse pidevalt ning see on leitav 
valla veebilehel www.laanerannavald.ee/jaatmed.
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Noored kutsuvad trenni tegema
Lilia Urb 
Kõmsi Külaseltsi juhataja

E elmise aasta sügisel alustas seltskond noori Lii Urbi 
eestvedamisel Euroopa Solidaarsuskorpuse projekti 

kirjutamist, millega soovitakse edendada sportlikke elu-
viise  kohalike noorte seas. Saadi positiivne rahastusotsus 
ja nii on juba ka algust tehtud. 

7. jaanuaril sai Kõmsi Rahvamajas alguse 
esimene projekti osana läbiviidavate 

grupitreeningute sari. Noori juhen-
das meie vallast pärit olümpialoo-
tus Gertu Küttmann. Harjutusi 
läbi viies arvestas Gertu treeni-
jate vanusega ning tegi harjutusi, 
mis sobisid kõigile. Lisaks kesken-

duti kogu keha erinevate lihaste 
treenimisele. Järgmisena toimuvad 

treeningud Vatlas ja 05.03 Lihulas. 
Iga treening on omamoodi ja püütakse 

läheneda erinevalt. Näiteks Lihulas kut-
sume noori osalema Kangoo jump’i treeningule.  Noorte 
korraldatud trennidesse on oodatud kõik huvilised.

Lisaks treeningutele soovivad noored tõsta teadlikkust 
erinevate teemadel nagu toitumine, vee tarbimine jm 
kohta. Selleks on planeeritud erinevad loengud, mis ena-
masti toimuvad veebi teel. Alustuseks pidas 31. jaanuaril 
Zoomi-keskkonnas vee tarbimise olulisusest projekti- 
loengu Marge Kelder.

Plaanis on jätkata kuni oktoob-
rini ning iga kuu viia läbi vähe-
malt üks treening ja pakkuda 
loenguid erinevatel teemadel.

Euroopa Solidaarsuskorpus on 
Euroopa Liidu programm, mis 
annab Euroopa noortele ja orga- 
nisatsioonidele võimaluse rajada 
ühiselt hoolivam ühiskond, reageerides 
ühiskondlikele probleemidele hariduse, kultuuri, noor-
sootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jt vald-
kondades.

  

Kauaigatsetud valgus
Lii Urb 
Lääneranna noortevolikogu aseesimees

J uba aastaid oli Kõmsi küla elanike murekohaks 
kottpime kõnnitee majade vahelt Kõmsi Alg-

kool-Lasteaiani. 

MTÜ Kõmsi Külaseltsi eestvedamisel ning Lääneranna 
valla ja ühe väga tubli kodaniku abiga on see mure nüüd 
lahendatud. Rahastus tuli Pärnumaa kohaliku omaalgatuse 
programmi turvalisuse voorust ning omaosaluse katsid 
Lääneranna vald ja Kõmsi Külaselts. 

Kõnnitee äärde paigaldati 3 kaasaegset säästlikku 
tänavavalgustit, mis ühendati maakaabli kaudu kohalikku 
tänavavalgustusvõrku.  

Uued lambid ei valgusta pelgalt teed, vaid ka tee äärde 
jäävat mänguväljakut ning osaliselt kooli staadionitki.

Meie Lihula
Märtsis ja aprillis on Lihula ajalooklubis
tulemas kaks põnevat ettekannet
Pühapäeval, 20. märtsil toimub Lihula mõisas Eesti tuntui- 
ma numismaatiku, filosoofiadoktori ja Eesti Ajaloomuu-
seumi teaduri Ivar Leiumuse ettekanne „Kirimäe muinas- 
vanema aare”.  Leiumus räägib haruldasest aardeleiust, 
mida ta käsitleb kui Kirimäe muinasvanema aaret.

Ülestõusmispühade 1. pühal, 17. aprillil, toimub Lihula 
mõisas kunstiajaloolase Kersti Markuse ettekanne „Eesti 
esimesest katedraalist“. Juba varem on ajakirjanduses esi-
tatud põnevat hüpoteesi, nagu oleks Lihulasse kirik rajatud 
isegi enne 13. sajandi vallutust. 

Lisainfo: Mati Mandel 5621 9309 või Larissa Mandel 5397 
7603.

Metsküla
Metsküla Kultuuriühing kutsub
üldkoosolekule
Metsküla Kultuuriühingu üldkoosolek toimub 20. märtsil 
2022 kell 15.00 Metsküla Rahvamajas.

Küsimused ja ettepanekud võib 
jooksvalt saata: metskulaselts@
gmail.com.

Kõmsi kõminad

Varbla uudised
Nädalalõpp Varblas tuleb taas!
Suve kogukonnafestival toimub sel korral 9.–10. juulil 2022.

Kui soovid sellel suvel oma aia huvilistele avada, korral-
dada kodukohviku, õpitoa või hoopis midagi uut ja huvi-

tavat, anna sellest hiljemalt 
21. märtsiks teada e-posti teel 
anneli.lobjakas@laaneranna.ee 
või helista telefonil 528 2621, 5907 
5712.
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Droonifoto vaatega Metsküla rahvama-
jale / Foto: www.facebook.com/Met-
skulaRahvamaja
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Lugeja tähelepanekuid eelmises lehes
ilmunud artiklile „Virtsu Arenguselts taastab
ajaloolist hoonet“ 
Jüri Mõniste 
MTÜ Virtsu Arenguselts

T ähelepanelik lugeja juhtis tähelepanu, et artiklisse 
Virtsu Arenguselts taastab ajaloolist hoonet on sat-

tunud eksitav teave, nagu oleks AS Maseko ostnud Virtsu 
kalatehase ja sinna juurde kuuluvad hooned aastal 1996. 
Tegelikult juhtus see aastal 2000. Selle kohta on olemas ka 
artikkel Lääne Elus.

„Pankrotistunud Virtsu kalatehas, mille kohustused võla- 
usaldajate ees olid umbes 16 miljonit krooni, müüdi Mase-
kole. Pankrotihalduril õnnestus tervikvara müüa kolman-
dal katsel. Peale võidupakkuja esitas ostusoovi veel kaks 
ostjat, kelle hind oli aga Maseko omast väiksem. Maseko 
turvamehed tõstsid tänavale 1999 novembris tehase üle 
võtnud riiulifirma Valbrenta.“

Veel juhtis tähelepanelik lugeja tähelepanu asjaolule, et 
Maseko alustas tegevust 2000. aasta lõpus. Kuna tööliste 
rahalised võimalused olid sel ajal kehvad ja palka polnud 
veel välja teenitud, siis otsustas Maseko maksta kõigile 
töötajatele jõuludeks 500 krooni avanssi. 

Aitäh kõigile hoolikatele lugejatele ning kaasamõtlejatele!

Virtsu uudised

V irtsu vana kalatehase ala (uue nimetusega Virtsu 
Kalatehase Keskus) kogukondliku kasutamise 

visioon on koostatud kohaliku kogukondliku aruteluprot- 
sessi raames detsembris 2021 – jaanuaris 2022 ja see on 
kooskõlas kinnistu praeguse eraettevõttest omaniku, 
K.MET AS  plaanidega.

Kinnistu omanike vaade
Kuna K.MET-i põhiomanikud on Virtsu elanikud, siis on 
nad ka ise osa kohalikust kogukonnast ja osalenud aktiiv-
selt selle toimetamistes ning valmis igati kaasa aitama 
kogukondlikule lähenemisele nüüd nende omanduses 
oleval maatükil – Virtsu vana kalatehase territooriumil. 
Kuna maapiirkonnas asuval suurel ettevõttel on paratama- 
tult kanda ka kohalik sotsiaalne funktsioon, siis panustavad 
nad meelsasti lisaks oma äri arendamisele oma koduküla 
arengusse ja kogukonnale töökohtade loomisse. Seetõttu on 
K.MET-i kolimine Kõmsilt Virtsu neile südameasjaks.

Ajalooliselt ongi K.MET-i omanikel olnud plaanis rajada 
ettevõtte tootmine Virtsu kui perspektiivikamasse ja 
suuremasse asulasse, kuid selleks ei leidunud varem Virt-
sus sobivaid ruume. Aastatel 1995 ja 2004 üritasid nad osta 
erinevaid vabanenud tootmishooneid Virtsus, kuid need 
tehingud ei õnnestunud. 2011. aastal algatasid K.MET-i 
omanikud ettevõtluskeskuse rajamise tühermaale Virtsu 
alevi keskel. Kahjuks kümne aastaga see plaan ei mater-
jaliseerunud, põhjuseks nii mõne krundinaabri vastuseis 
kui ka valla vähene toetus. Lõpuks, nagu ütlesid K.MET-i 
omanikud, tüdinesid ka nemad „tuuleveskitega“ võitle-
misest. Samal ajal olid kasutuseta seisnud vana kalatehase 
kinnistu ja hooned müügis. Selle hind oli aastate jooksul 
langenud, samas kui üldise ehitushindade tõusu tõttu seal 
olevate vanade „vundamentide“ ja „majakarpide“ väärtus 
tõusnud.

2020. aasta lõpus kohaliku kogukonna koostatud „Virtsu 

aruka küla strateegia aastateks 2021–2030“ tõi ühe suurima 
ja mõjusaima ettevõtmisena välja Virtsu uue ettevõtlus- 
keskuse käivitamise. Samuti peeti selles väga oluliseks 
vana kalatööstuse piirkonna kasutuselevõttu. Siis tekkiski 
K.MET-i omanikel mõte vana kalatehase ala ära osta ja 
võimaldada need kaks eesmärki seal korraga ellu viia. Olu-
line osa selle otsuse juures oli ka põhjus, et kuna tegemist 
on endise suurtööstuse alaga, siis on seal K.MET-ile eluliselt 
vajalik suurt elektrivõimsust pakkuv alajaam juba olemas.

Ehituseksperdi hinnangul on enamuse kalatehase terri-
tooriumil säilinud vanade hoonete kandekonstruktsioo- 
nid rahuldavas seisus ja neist on võimalik odavamalt kui 
päris nullist ehitades kohandada kaasaegseid tootmis-, 
teenindus- ja avalikke teenuseid võimaldavaid hooneid. 
Territooriumi suurimat, kalakonservitsehhi hoonet saab 
veel hõlpsalt külgede suunas laiendada ja saavutada kuni 
6000 m² suuruse tootmishalli, mis on just sobiv K.MET-i 
pikaaegsete vajaduste rahuldamiseks. Ka vanu ja praegu 
räämas kontoripindu ja olmeruume annab uuesti kasutusse 
võtta. Territooriumil ja hoonetes on muidugi veel palju 
jäätmeid (ka keskkonnaohtlikke) ja prahti. Nende ja muude 
ohtlike konstruktsioonide eemaldamine ongi olnud 2021. 
aasta põhitegevus ja see jätkub veel tänavugi. Sellele vaa- 
tamata loodab K.MET uuele pinnale kolida juba 2023. aasta 
kevadel.

Kinnistul on veel hulk teisigi hooneid. Osa neist on väga 
heas seisukorras, millele kindlasti koostöös teiste ettevõt-
jate, valla ja kohaliku kogukonnaga mingi otstarve leitakse.

Kogu krundi 8,5 hektari suurusest pindalast on K.MET-ile 
tootmise ja tegevuse tarbeks vajalik vaid u 1,5 hektarit. 
Teine kuni 1,5 ha suurune osa krundist läheks avalikku 
kasutusse. Ülejäänu on K.MET-i omanikel plaanis müüa 
neile, kes on seal valmis tegevust arendama. Sel viisil saab 
K.MET ka osaliselt tagasi kinnistu ostule ja selle puhasta-
misele kulunud investeeringu.

Visioon Virtsu vana kalatehase ala
kogukondlikust kasutamisest: 1. osa | Kulno Kesküla 

MTÜ Virtsu Arenguselts

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 vana kalatehase piirkond 2021. aastal droonilt Virtsu vana kalatehase piirkond 2021. aastal droonilt 
Foto: Mart MõnisteFoto: Mart Mõniste

Virtsu kalatehase ajalugu
Virtsu kalatehase eellugu sai alguse juba 1944. aastal, kui 
Virtsu loodi Läänemere kaluritelt kala vastuvõtu punkt, 
mille asukohaks oli endine Virtsu mõisa magasiait. 1949. 
aastal aga alustati kalatehase tootmishoonete ehitamist 
praeguses asukohas, mis sel ajal kujutas endast vaid kit-
sast kõrgemat rannikuriba ja sellega piiratud lahesoppi. 
Kalavastuvõtupunkti organisatsiooni baasil rajatigi toona 
Virtsu Kalatehas riikliku kalatöötlemisettevõttena.

Järgnevate tegutsemisaastate jooksul jõuti selgusele, et kui 
tahetakse saada rohkem toodangut, tuleb tootmist laien-
dada ja seadmeid uuendada. Tollel nõukogude okupatsiooni 
ajal oli uusi seadmeid aga praktiliselt võimatu osta, mistõttu 
loodi eksperimentaal-tsehh, kus inseneritasemega metalli- 
töömehed hakkasid ise vajalikke seadmeid ehitama.

Lisaks sellele tegutsesid kalatehase territooriumil mitmed 
kohaliku kalurikolhoosi allasutused: konservitsehh koos 
laboriga, plekitsehh, rookimistsehh, valmiskauba ladu, 
katlamaja, külmhoone, ehitusosakond, puidutsehh ja 
kontor. Territooriumile ehitati ka biopuhasti.

2000. aastal, mil Virtsu kalatööstus pankroti tõttu (kadusid 
tellimused Venemaalt) tegevuse lõpetas, sai tehase uueks 
omanikuks Pärnu suurim kalatööstus AS Maseko, mis lootis 
tehase taas käivitada. Paraku tulutult, sest kalanduses toi-
musid sel ajal suured muutused – kohalikku kala jäi vähe-
maks ja Euroopa importkala pakkumine kasvas. Virtsu 
kalatehase alal toimus viimase 20 aasta jooksul töö üksnes 
minimaalselt, peamiselt vaid külmhoones kala väike- 
partiidena külmutamisel. Muud hooned seisid kasutuseta, 
hoolduseta ja lagunesid.

Vana kalatehase olemasoleva
olukorra kirjeldus
Kalatehase ala paikneb Pärnu maakonnas, Lääneranna 
vallas, Virtsu alevikus, Tallinna mnt 31. Risti–Virtsu 
riigimaantee ja Suure väina vahelisel maa-alal. Ala pindala 
on 85 692 m².

Maaüksus on hoonestatud ja varustatud vanade teh-
novõrkudega. Maa-ala on valdavalt lauge reljeefiga, 
hoonestuse vahel on olemasolevad lagunenud asfalt- ja 
kruuskattega juurdepääsuteed. Maaüksusel asub Virtsu 
vanasadama sadamakai.

Ehitisregistri andmetel on maaüksusel järgmised hooned 
(sulgudes ehitusalune pind):

• konservitsehh (5897 m²)

• külmhoone (2217 m²)

• plekitsehhi hoone (1783 m²)

• soolamistsehh (1328 m²)

• ettevalmistustsehhi hoone (1074 m²)

• katlamaja (1147 m²)

• kaarhall-kinosaal (791 m²)

• eksperimentaal-töökoda (715 m²)

• ladu-kaarhall (452 m²)

• kontorihoone (302 m²)

• olmehoone-garaaž (175 m²)

• puhurite hoone (121 m²)

• soolahoidla (77 m²)

• väravahoone (64 m²)

• pumbamaja (87 m²)

• ülepumpamisjaam (47 m²)

• veetorn (20 m²)

• kompressorihoone (24 m²)

• masuudipumbamajad (80 m² ja 40 m²)

• jahutusvee pumbamaja (83 m²)

• veepumbamaja (112 m²)

Kokku hoonete alune pind:  16 636 m² (umbes 20% maa-
alast)

Maa-ameti andmetel põhjustavad maaüksusel kitsendusi 
geoloogilise uuringu ala, korduv üleujutusala, veekogu 
kallasrada, ranna- või kalda veekaitsevöönd, ranna- või 
kalda piiranguvöönd, ranna- või kalda ehituskeeluvöönd, 
kahe puurkaevu veehaarde sanitaarkaitsealad, elektri 
õhu ja maa-kaabliliinid ning avalikult kasutatava tee kait-
sevöönd. Maaüksusel asuvad ka vanad ja taaskasutatavad 
taristud: vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik, elektri- 
ja sideliinid ning 3 alajaama. Mere poolt piirneb kinnistu 
Väinamere hoiualaga, Natura 2000 Väinamere linnualaga 
ja Natura 2000 Väinamere loodusalaga. Kuna ei kavandata 
tegevust mere-alale, siis eeldatav otsene mõju hoiualale 
puudub.

Jätkub järgmises lehes...
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Mirtel Mereväli  31. I 2022Mirtel Mereväli  31. I 2022

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

Mälestame meie seast lahkunuid  
(10.01–10.02.2022) 

Udo Malmet  22. IV 1947 – 16. I 2022 

Aari Elmers 07. VI 1943 – 20. I 2022 

Elvi Graumann 29. VI 1936 – 28. I 2022 

Aime Pank 04. VIII 1942 – 29. I 2022 

Heinar Ling  09. XI 1937 – 30. I 2022 

Gunnar Rand 26. XI. 1948 – 30. I 2022 

Alanda Uus 23. IV 1925 – 07. II 2022 

Leili Vaikmaa 03. XI 1932 – 08. II 2022 

Leonella Kõrve 07. VIII 1930 – 09. II 2022 

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5180Elanike arv 5180

   2523 naised2523 naised

   2657 mehed2657 mehed
Sündide arv 1 Sündide arv 1 

Surmade arv 13Surmade arv 13
Saabus elanikke 23 Saabus elanikke 23 
Lahkus elanikke 48Lahkus elanikke 48

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. veebruar 2022seisuga 10. veebruar 2022
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HARIDUS

V alimistulemuste väljakuuluta-
misest on möödunud üle kolme 

kuu ja pean õigeks teha vahepeal 
kokkuvõte volikogu tööst ja eesseis-
vatest väljakutsetest.

Esiteks soovin tunnustada meie prae-
guse volikogu liikmeid, sest olen 
arvamusel, et oleme leidnud kodurahu 
ja koostöö volikogus. Nagu enne vali-
misi soovisin, et volikogusse saaksid 
valitud isikud, kes soovivad valda 
puudutavate otsuste tegemisel kaasa 
rääkida ja neid otsuseid ka lange-
tada. Meie arutelud on kenasti kan-
dunud volikogu komisjonidesse, mis 
on moodustatud proportsionaalsuse 
põhimõtteid järgides, ning arutelud on 
töised.

Meil on volikogu kõikides komisjo- 
nides esindatud kõikide valimisliitude 
ja erakondade esindajad nii voliko-
gust kui kandideerinud isikud vali-
misliitudest. Nii on volikogu töö pro-
duktiivne, ladus, asjatundlik ja, mis 
peamine, ilma intriigideta. Valdavalt 
on hääletustulemused volikogus ühe-
häälsed. Usun, et selline volikogu on 
toimiv. Samuti näen, et volikogu on 
leidnud ühise keele tööka ja asjatund-
liku vallavanema Ene Tähega. 

Mis meid sellel aastal 
ees ootab? 
Volikogu on seni võtnud vastu otsu-
seid, mis on valdavalt puudutanud 
vallavalitsuse töökorraldust. Suure-
matest otsustest on käesolevaks het-
keks vastu võetud valla 2022. aasta 
eelarve. Samuti sai vastu võetud otsus 
kaasava eelarve koostamiseks, mis 
rakendub 2023. aastal. Oleme olnud 
sunnitud seoses riigipoolse huviha-

riduse rahastamise vähendamisega 
koomale tõmbama ka meie huvite-
gevuse rahastamist. Sellest on siiralt 
kahju. Pean tunnistama, et eelarve on 
väga „õhuke“, mistõttu kärped ootavad 
ees nii valla valitsemise sektorit, st 
peame muutma valitsemise efektiivse-
maks, vallavara paremini majandama 
ja korraldama valla toimimiseks mit-
tevajaliku vara müüki, sisse seadma 
vallavara tasulise kasutamise korra 
täiskasvanutele ning vaatama üle 
teenused, mida on võimalik erasekto-
rilt soodsamalt sisse osta (nt heakor-
ratööd).

Puutumata ei jää ka meie 
haridusmaastik
Tean, et see teema kütab kirgi kõige 
rohkem. Paraku oleme tänaseks 
seisus, kus me ei suuda pidada üleval 
senisel hulgal õpikohti erinevates 
piirkondades, sest meil ei ole koolis 
käivaid lapsi. 2022. aasra veebruari 
keskpaigaks oli vallas juurde sündinud 
1 laps. 

Eelmisel aastal sündis meie vallas 
35 last. Meil on seitse koolimaja, st 
igasse kooli läheb kuue-seitsme 
aasta pärast 5 last. 

Pean tunnistama, selline koolikor-
raldus ei ole jätkusuutlik, ei laste 
arvu, suuri koolimaju kui ka hariduse 
kvaliteeti arvestades. Siinkohal ei ole 
vähetähtis fakt, et viimase 20 aasta 
jooksul ei ole nelja ühinenud valla 
territooriumile ehitatud ühtegi uut 
haridusasutust. On küll kaasajastatud 
Koonga koolimaja ja Virtsu lasteaed 
ning viimase koolimajana ehitatud 
Varbla koolimaja (2001), kuid uusi 
haridusasutusi ehitatud ei ole.

On seisukohti, et kooliastme 
sulgemisega lahkuvad 
inimesed siinsest piirkonnast
Ei pea seda õigeks. Inimesed lähe-
vad ära ja tulevad meie valda elama 
teistest teguritest mõjutatuna, mitte 
asjaolust, kas kodulähedane kool on 9-, 
6- või 4-klassiline.

Ühinemisejärgselt elas meie vallas 
5494 inimest, 01.01.2022 seisuga elab 
meil aga vaid 5236 inimest. Koolid on 
olemas, aga meie elanikkond on nelja 
aastaga vähenenud 258 inimese ehk 
4,7% võrra. Inimesed lähevad ikkagi 
ära, olenemata koolide olemasolust. 
Arvan, et mul ei ole mõtet siis kir-
jatükki tuua veel 20 aasta taguseid 
numbreid – need teeksid nukraks. 
Paraku ei ole see meie kellegi süü, 
see on üleilmne tendents, kuid vald 
peab olema muutusteks valmis. Elu 
ongi muutumises ja me peame sellega 
kaasas käima. Vastasel juhul peame 
kärpima teistest teenustest, nt teede 
hooldus, eakate hooldus, külaselt-
side ja kultuurimajade tegevus jne. 
Usun, et ka see ei ole meile kellelegi 
meelepärane. 

Kokkuvõttes peame jõudma kooli-
reformi otsustes tasakaalustatud, 
läbimõeldud ja jätkusuutliku hari-
dustee pakkumiseni meie vallas ter-
vikuna, mitte vaid ühte, endale kõige 
lähemat koolimaja vaadates. Meie vald 
on tervik ja need otsused puudutavad 
meid kõiki. 

Loodan siiralt mõistlikke ja argu-
menteeritud arutelusid, misjärel 
saavad volinikud teha selgeid tule-
vikkuvaatavaid otsuseid.

Volikogu tööst ja väljakutsetest: haridusvõrgu reform
Armand Reinmaa 
Lääneranna Vallavolikogu esimees
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. jaanuar – 10. veebruar 2022 toimus 
viis Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoe- 
tuste määramine ja maksmine, huvihariduse ja -tegevuse 
toetuste eraldamine,  hoolekandeasutuses hooldamise 
võimaldamine, koduteenuse osutamine, maaüksuste 
sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine ja kor-
rastamine, projekteerimistingimuste määramine, ehitus- 
ja kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäätmeveoga 
liitumise kohustusest vabastamine, detailplaneeringute 
algatamine, otsustati järgmist:

 » Lääneranna valla Varbla ja Kõmsi teeninduspunk-
tides asuvad mõned kasutuseta seisvad ruumid. 
Tekkinud huvi tõttu on otstarbekas ruumid ettevõt-
jatele majandustegevuseks üürile anda. Kasutuseta 
seisva ruumi pindala on Varblas 13,4 m² ja Kõmsil 
20,0 m². Otsustati korraldada avalik kirjalik enampa-
kkumine Varbla ja Kõmsi  teeninduspunktides äri- 
tegevusega tegelemiseks ruumide tasu eest kasu-
tusse andmiseks, rendilepingu sõlmimiseks, tähtajaga 
5 aastat, rendi kuutasu alghind 1,25 eurot/m². Kõrval- 
kulud kannab üürnik. Osavõtutasu ega tagatisraha ei 
kehtestatud. Enampakkumise läbiviimiseks kinnitati 
komisjon koosseisus: Aare Lauren – komisjoni esimees, 
Martin Tee ja Rein Kruusmaa – komisjoni liikmed. 
Enampakkumise läbiviimise kohta avaldati kuulutus 
Lääneranna valla veebilehel. Varbla ruumile esitati üks 
pakkumine. Kaebusi enampakkumise läbiviimisele ei 
esitatud. Edukaks pakkujaks kinnitati Good for you OÜ 
(reg.nr 16417528) pakkumus 1,3 eurot/m² kuus + kommu- 
naalkulud. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ühe 
kuu jooksul tähtajaline rendileping 5 aastaks.

 » Anti üürile Lääneranna valla omanduses olevast 2-toa-
lisest korterist aadressil Luha tee 1–5, Kirbla küla, 
Lääneranna vald, 1 tuba arvestusliku pinnaga 16,8 m² 
ja üürihinnaga 0,63 €/m² kuus, millele lisanduvad kom-
munaalkulud. Üldkasutatavaks pinnaks on köök, kori-
dor, vannituba ja WC, kokku 20,1 m². Üürnikuga sõlmi-
takse üürileping tähtajaga 6 kuud.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihtmenetlusega 
riigihanke (viitenumber 243970) „Ventilatsiooni-, kütte 
ja jahutussüsteemide hooldustööd“. Hankemenetluse 
eesmärk oli raamlepingu sõlmimine ühe teenuse- 
pakkujaga. Tähtajaks esitati e-riigihangete keskkon-
nas kolm pakkumust. Edukaks hinnati majanduslikult 
soodsaim pakkumus. Edukaks tunnistati ühispakku-
jate Forus Security AS (10622346) ja Forus Haldus OÜ 
(12858159) pakkumus. Edukate pakkujatega sõlmitakse 
hankeleping hanke alustingimuste kohaselt peale 
5-tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Kinnitati Lääneranna Noortekeskuse töötajate struk-
tuur: juhataja (1,0 ametikohta), noorsootöötaja (1,0, 0,6, 
0,5 ja 0,3 ametikohta). Tunnistati kehtetuks Lääneranna 
Vallavalitsuse 07. jaanuari 2021 korraldus nr 16. 

 » Kinnitati Lääneranna valla huvihariduse ja huvitege-
vuse 2021. aasta kokkuvõte ja 2022. aasta kava. 

 » Maa-amet esitas Lääneranna Vallavalitsusele nime-
kirja katastriüksustest, mille suhtes algatati maa riigi 
omandisse jätmise menetlus. Maa-amet palus Lääne-
ranna Vallavalitsusel välja selgitada maa riigi oman-
disse jätmist takistavad asjaolud, anda arvamus maa 
riigi omandisse jätmise kohta ja määrata maale sihtots- 
tarve. Lääneranna Vallavalitsus selgitas välja, et nime-
kirjas nimetatud katastriüksustel ei lasu maa erasta-
mise ja tagastamise nõudeid, ei ole maareformi seaduse 

§ 6 lõikes 3 kirjeldatud hooneid ning puuduvad muud 
asjaolud, mis võiksid takistada maade riigi omandisse 
jätmist. Lääneranna Vallavalitsus on arvamusel, et 
Lembri, Vanamihkli, Vanamardi, Abaja ja Lõpepaagi 
katastriüksuste riigi omandisse jätmist takistavad 
asjaolud puuduvad. Katastriüksustele määrati sihtots- 
tarbeks maatulundusmaa.

 » Kehtestati Lääneranna Vallavalitsuselt tellitava tasulise 
lumetõrje teenuse hinnaks 120 eurot/tund. Miinimum-
tasu ühe teenuse osutamise korra eest on 20 eurot.

 » Keskkonnaamet edastas Lääneranna Vallavalitsusele 
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks menetlusse 
võetud Valicecar OÜ Raatsiotsa II kruusakarjääri kesk- 
konnaloa muutmise taotluse. Raatsiotsa II kruusakar-
jäär asub Lääneranna vallas Äila külas Kruusaaugu kin-
nistul. Valicecar OÜ kaevandab Raatsiotsa kruusakar-
jääris keskkonnaloa alusel, mis kehtib kuni 11.06.2024. 
Kaevandatud materjali kasutatakse teedeehituses ja 
ehitustöödel. Kaevandatud maa korrastatakse vee-
koguks. Raatsiotsa II kruusakarjääri keskkonnaloa 
muutmisega soovitakse laieneda senise karjääri mäeer-
aldise tasemest sügavamale ning pikendada keskkonna-
luba 15 aasta võrra. Lähimad elamud jäävad kruusakar-
jääri mäeeraldise teenindusmaa kagunurgast ligikaudu 
120 m ja 270 m lõuna poole, vastavalt Kadariku ja Rehe 
kinnistule. Nimetatud kinnistutel asuvad salvkaevud, 
millest tarbitakse kvaternaari veekihi põhjavett. Rehe 
kinnistul asub ka töötav olmevee puurkaev, millest tarbi- 
takse siluri-ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumi 
põhjavett. Eeltoodu alusel avaldab Lääneranna Valla-
valitsus arvamust: Raatsiotsa II kruusakarjääri kesk-
konnaloa taotluse menetluses tuleb kindlasti hinnata 
kavandatava kaevandustegevuse mõju lähedal asuvate 
kaevude joogivee kvaliteedile ning kaevandustege-
vusega kaasneva müra ja tolmu mõju Kadariku ja Rehe 
kinnistule.

 » Kinnitati Lääneranna vallas maamaksuga maksusta- 
tavate maatükkide maksustamishinna aktid nr 15295–
30848.

 » Anti Politsei- ja Piirivalveametile üürile Lääneranna 
vallamajas aadressil Jaama 1, Lihula linn, asuv Lääne-
ranna valla omanduses olev mitteeluruum arvestusliku 
pinnaga 15 m² üürihinnaga 45 €/kuus, millele lisandu-
vad kommunaalkulud. Politsei- ja Piirivalveametiga 
sõlmitakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2022 üürileping 
tähtajaga 5 aastat. Kehtetuks tunnistati Lääneranna 
Vallavalitsuse 23. detsembri 2021. a korraldus nr 970 
„Mitteeluruumi üürileping“.

 » Anti Massu Jahiselts MTÜ-le jahipidamiseks järgmised 
Lääneranna valla kinnistud: Raudteetammi tee L1 ja 
Karuse kalmistu Kinksi külas, Raudteetammi tee L2 
ja L 3  Karuse külas, Raudteetammi tee L4 ja Ridase 
vabaõhuplats Ridase külas, Raudteetammi tee L5 ja 
L6 ning Kause tee Kause külas, Kõmsi tee 7 ja 14 ning 
Antsuküla tee, Keskuse tee 3, Surnuaia tee ja Kõmsi 
kalmistu Kõmsi külas, Rantsimäe tee Kinksi külas, Pum-
bamaja, Kooli ja Kontjala tee Metskülas, Vellamo tee 
Liustemäe külas, Tammi tee L2, Uisu tänav, Puhtu tee 
1 ja Vanaluubi Virtsu alevikus, Raudteetammi tee LT ja 
L8, Kalmistu tee, Hanila kalmistu, Hanila muuseum ja 
Seltsi Hanila külas, Massu tee Massu külas, Vanapere 
tee Kõera külas, Sepamaa tee Esivere külas ja Tõnne tee, 
Liustemäe tee ning Rannametsa tee Liustemäe külas ja 
Rooglaiu sadam Rooglaiu küla. 

 » Korraldatakse ostumenetlus „Lihula Gümnaasiumi 

OMAVALITSUS
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õppehoone ja maa-ala eskiislahenduse koostamine“. 
Alusdokumentide ettevalmistamise eest vastutavaks 
isikuks määrati Rein Kruusmaa. Pakkumuste hindamise 
kriteeriumiks on kombinatsioonis madalaim hind ja 
varasem kogemus kaasaegsete õppehoonete projektee- 
rimisel.  Menetlus  korraldatakse väikehankena e-riigi-
hangete registri kaudu.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2021. a hanke-
plaani alusel lihthanke menetlusega riigihanke „Koonga 
hooldekodu ligipääsutee ja krundiväliste kommunikat-
sioonide rajamine“. Hankele esitas pakkumuse neli 
ettevõtjat, kõigi pakkumused tunnistati vastavaks. Kin-
nitati pakkumuste vastavaks tunnistamise, pakkumuste 
hindamise ja eduka pakkumuse kinnitamise tulemused. 
Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ TLlõiked 
(11493678) pakkumus, maksumusega 78 700 eurot. Anti 
nõustumus eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks 
peale 5-tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2021. a hankeplaani 
alusel lihthanke menetlusega riigihanke „Lihula mõisa 
baltisaksa ekspositsiooni ruumide restaureerimistööd“. 
Hankele esitas oma pakkumuse kaks ettevõtjat, mõlema 
pakkumused tunnistati vastavaks. Kinnitati pakku-
muste vastavaks tunnistamise, pakkumuste hindamise 
ja eduka pakkumuse kinnitamise tulemused. Hanke 
edukaks pakkumuseks tunnistati Skone Grupp OÜ 
(11374175) pakkumus maksumusega 93 883 eurot. Anti 
nõustumus eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks 
peale 5-tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 26.11.2020. a 
korralduse nr 907 „Lääneranna valla kriisikomisjoni 
koosseisu kinnitamine“ punkti 1 alapunkte 1.6 ja 1.4 ja 
sõnastati need järgmiselt: Tauno Tähe –  MTÜ Hanila 
Tuletõrje Selts juhatuse esimees, kriisikomisjoni liige, 
Andrus Aruots – Kaitseliidu Läänema maleva Lihula 
üksikkompanii esindaja, kriisikomisjoni liige.

 » Nimetati Lääneranna valla poolt MTÜ Hanila Toetus-
grupp juhatuse liikme kandidaatideks Armand Rein-
maa, Arno Peksar ja Mardo Leiumaa.

 » Kinnitati Lääneranna Teataja paberlehes ja veebi- 
keskkonnas reklaami avaldamise tingimused ja uued 
hinnad. Avaldatava reklaami hinnad (hindadele ei 
lisandu käibemaks) on alljärgnevad: 1 lehekülg ehk 
480 cm² – 384 €; 1/2 lehekülge ehk 161–240 cm² – 192 
€; 1/3 lehekülge ehk 121–160 cm² – 120 €;  1/4 lehe-
külge ehk 61–120 cm² – 96 €; 1/8 lehekülge ehk 31–60 
cm² – 48 €; 1/16 lehekülge ehk 21–30 cm² – 24 €;  kuni 
20 cm² või reakuulutus (kuni 4 rida) – 18 €; veebibänner 
suuruses 1000x120px – 6 €/päev; veebibänner suuruses 
300x120px – 3 €/päev. Poliitilise sisuga reklaam on 
tasuline ja reklaami avaldamise hind on kahekordne 
tavareklaamile kehtestatud hind. Kehtetuks tunnistati 
Lääneranna Vallavalitsuse 05.09.2019. a korraldus nr 
541 „Lääneranna Teataja paberlehes ja veebikeskkon-
nas reklaami avaldamise tingimuste ja hindade kinni-
tamine“.

 » Anti luba Siili Palliklubile projektilaagri pidamiseks 
ajavahemikul 13.06–15.08.2022 (viies vahetuses) Illuste 
mõisas, Paatsalu küla, Lääneranna vallas.

 » Forek OÜ esitas Keskkonnaametile taotluse Koonga II 
dolokivikarjääri korrastamistingimuste väljastamiseks. 
Keskkonnaamet edastas kirja Lääneranna Vallavalit- 

susele Koonga II dolokivikarjääri korrastamistingi-
muste eelnõu arvamuse avaldamiseks. Forek OÜ-le 
kuulub keskkonnaluba kehtivusajaga kuni 29.12.2025, 
mille alusel kaevandatakse Koonga II dolokivikarjääris 
madalamargilist ehitusdolokivi. Koonga II dolokivikar-
jäär asub Lääneranna vallas Koonga külas eraomandis 
oleval Kaevanduse katastriüksusel. Keskkonnaloale 
kantud korrastamise suunaks on veekogu. Lääne-
ranna Vallavalitsus on tutvunud korrastamistingi-
muste eelnõuga ning nõustub Koonga II dolokivikar-
jääri korrastamistingimuste andmisega, kuid täiendava 
tingimusena lisati nõue, et pärast kaevandatud maa kor-
rastamist veekoguks jääb veekoguni viiv tee avalikuks 
kasutamiseks juurdepääsuteena veekogule.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldab enampakkumised 
järgmiste vallavarade võõrandamiseks: 1) 4-toaline kor-
teriomand Lõpe keskus 4–1, Lõpe küla, Lääneranna vald. 
Korteriomand asub katastriüksusel 33402:001:0217, 
elamus EHR-koodiga 103006834, registriosa number 
103006834. Vara müügi alghind on 3000 eurot, tagatis-
raha 300 eurot; 2) 1-toaline korteriomand Irta keskus 
4–11, Irta küla, Lääneranna vald. Korteriomand asub 
katastriüksusel 33404:004:0022, elamus EHR-koodiga 
120260229, registriosa number 4444706. Vara müügi 
alghind on 50 eurot, tagatisraha ei ole; 3) raudsahk. 
Vara müügi alghind 350 eurot, tagatisraha ei ole. Enam-
pakkumised toimuvad  avaliku elektroonilise enampak- 
kumisena internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 14 päeva. Enampakkumisest teavitatakse 
Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Anneli Raudkivile juubelisün-
nipäeva puhul ning kohusetundliku ja pikaajalise töö 
eest Lääneranna Vallavalitsuses, Siim Kotsarile ja Kadri 
Türnerile Kõmsi Lasteaed-Algkooli toetamise eest.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse kantselei 
põhimäärus.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse rahandusosa-
konna põhimäärus.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- 
ja sotsiaalosakonna põhimäärus.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse 08.02.2022. a põhi-
vara mahakandmise akt nr 4, mille alusel kantakse 
vallavalitsuse põhivarade lõpetamata ehituste kontolt 
maha Varbla Rahvapark projekt 2017. aastast 7296,50 
eurot, Kasari PK projekt 2017. aastast 4920 eurot ja 
Lihula Tallinna mnt kõnnitee projekt 2012. aastast 830 
eurot, kokku 13 046,50 eurot. Mahakandmise põhjuseks 
on projektide vananemine ja nende kasutamine ei ole 
majanduslikult otstarbeks.

 » Lääneranna Vallavalitsuse omandis on Lihula linnas 
asuv Lihula jäätmejaam aadressiga Oja 8a, kus võetakse 
eraisikutelt vastu jäätmeid. Vastavalt jäätmeseadusele 
kannab jäätmehoolduse kulud, sh jäätmete utiliseeri-
mise kulud, jäätmevaldaja ning seadusega ettenähtud 
juhtudel tootja või isik, kelle valduses on käideldavad 
jäätmed olnud. Võttes aluseks eeltoodu ja kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse, kehtestatakse alates 
1. märtsist 2022. a Lihula jäätmejaamas suurjäätmete 
ja kodumajapidamisest tekkivate  mitteohtlike sega-
jäätmete (v.a segaolmejäätmete) vastuvõtu hinnaks 30 
eurot 1 m³ kohta.

OMAVALITSUS

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

Vallavanema vastuvõtt toimub Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula) ning valla teeninduskeskustes 
Hanilas, Koongas ja Varblas. Vajalik on eelnev registreerimine e-posti aadressil ene.taht@laanerannavald.ee
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10. veebruaril 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu viies istung, kus osales 17 vallavolikogu liiget. 
Päevakorda kinnitati 11 punkti. Vastu võeti 3 määrust ja 
7 otsust.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Pagasi külas Vana-
Sooba katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0723) 
asuv elamu ehitisregistri koodiga 121371260.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Arukülas Vana-Pil-
viku katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0737) 
asuv elamu ehitisregistri koodiga 121371259.

 » Otsustati tunnistada peremehetuks Kelu külas 
Antsu-Jaani katastriüksusel (katastritunnus 
43001:001:0871) asuv heinaküün ehitisregistri koodiga 
121371251.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne-
ranna vallale kuuluv vara lähiaadressiga Vanamadise, 
Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, mis paik- 
neb katastriüksusel 43001:001:0533. Kinnistul asuvad 
laut-garaaž, laut-heinaküün ja kaks kuuri. Kinnistu 
pindala on 1627 m², 100% tootmismaa. Vara alghinnaks 
määrati 5000 eurot ning anti ostueesõigus kinnistu 
praegusele kasutajale.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras järg-
mised kinnistud:

1. kinnistu lähiaadressiga Kuusiku, Vanamõisa küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb 
katastriüksusel 41103:002:0250. Kinnistul asub 
elamu+kuur ja laut. Kinnistu pindala on 5856 m², 
100% elamumaa. Vara alghinnaks määrati 30 000 
eurot;

2. kinnistu lähiaadressiga Jaama 22, Lihula, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis asub katastriük-
susel 41201:005:0053. Kinnistul asub 5 korteriga 
elamu. Kinnistu pindala on 1699 m², 100% elamu-
maa. Vara alghinnaks määrati 30 000 eurot;

3. kinnistu lähiaadressiga Oru tn 1, Virtsu alevik, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond, mis asub 
katastriüksusel 43001:001:0700. Kinnistul asub  
kuur. Kinnistu pindala on 631 m², 100% elamumaa. 
Vara alghinnaks määrati 5000 eurot;

4. kinnistu lähiaadressiga Väike-Sepa, Pagasi küla, 

Lääneranna vald, Pärnu maakond, mis asub 
katastriüksusel 43001:001:0619. Kinnistul asuvad 
elamu ja kolm kuuri. Kinnistu pindala on 3434 m², 
100% elamumaa. Vara alghinnaks määrati 5000 
eurot.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras asusta-
mata eluruumina järgmised korteriomandid:

1. kolmetoaline korter Külavahe vkt 6–3, Oidrema 
küla, Lääneranna vald alghinnaga 1000 eurot. Kor-
teriomand asub elamus EHR-koodiga 103006889, 
katastriüksusel 33401:001:0198;

2. ühetoaline korter Külavahe vkt 6–8, Oidrema 
küla, Lääneranna vald alghinnaga 500 eurot. Kor-
teriomand asub elamus EHR-koodiga 103006889, 
katastriüksusel 33401:001:0198;

3. kolmetoaline korter Tähemaa 3, Aruküla küla, 
Lääneranna vald alghinnaga 100 eurot. Korte-
riomand asub elamus EHK-koodiga 103025861, 
katastriüksusel 43001:001:0315.

 » Otsustati jätta algatamata OÜ Irbeni 12.11.2021 esitatud 
taotluse alusel kohaliku omavalitsuse eriplaneering 
eesmärgiga rajada tuulepark või tuulepargid, kuna 
sama eesmärgiga eriplaneering on vallal juba algatatud.

 » Kehtestati sotsiaalteenuste osutamise kord, millega 
sätestatakse Lääneranna valla elanikele ja vältimatu 
abina isikutele, kes ajutiselt viibivad Lääneranna valla 
territooriumil, Lääneranna valla eelarve vahenditest ja 
riigieelarve vahenditest osutatavate ja korraldatavate 
sotsiaalteenuste kirjeldus ning nende taotlemise tingi-
mused ja kord. 

 » Kehtestati sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 
kord, mis sätestab isikutele, kelle elukohana on rahvasti-
kuregistris registreeritud Lääneranna vald, Lääneranna 
valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise 
ja maksmise tingimused ja kord.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2022. aasta eelarve. 

 » Vallavanem Ene Täht tutvustas haridusvõrgu hetke-
seisu ja valla omandis olevate hoonete kasutust.

Järgmine Vallavolikogu istung toimub 24. märtsil 2022.

Lääneranna Vallavolikogu otsused | Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

 » Korraldatakse  teenuste kontsessioonilepingu sõlmim-
iseks kontsessioonilepingu sõlmimise menetluses 
riigihange „Kontsessiooni andmine korraldatud jäät-
meveoks Lääneranna vallas ja Lihula jäätmejaama 
opereerimine“. Hanke  korraldamise ja hankelepingute 
täitmise eest määrati vastutavaks isikuks Piret Mäestu. 
Hankemenetlus korraldatakse e-riigihangete keskkon-
nas.

 » Kinnitati Koonga Kooli hoolekogu 2021/2022. õppeaas-
taks alljärgnevalt: Eve Lember – lasteaia lastevane-
mate esindaja; Helen Lüüsalu – lasteaia lastevanemate 
esindaja; Sandra Saul – lasteaia lastevanemate esindaja; 
Ronald Treumann – kooli lastevanemate esindaja; Eneli 
Mitt – kooli lastevanemate esindaja; Janika Annerviek – 
kooli lastevanemate esindaja; Kristo Minn – kooli laste- 
vanemate esindaja; Liis Välimäe – kooli lastevanemate 
esindaja; Kairi Burk – lasteaiarühma õpetajate esindaja; 
Karin Roosileht – kooli õpetajate esindaja; Andres Hir-
vela – vilistlaste esindaja; Andri Annerviek – toeta-

vate organisatsioonide esindaja; Ene Täht – kooli pidaja 
esindaja.

 » Maa-amet teatas Lääneranna Vallavalitsusele maa riigi 
omandisse jätmise menetluse alustamisest. Teates küsiti 
arvamust Poanse külas asuva Palgi katastriüksuse 
(katastritunnus 41101:003:0079) riigi omandisse jätmise 
kohta. Lääneranna Vallavalitsus selgitas välja, et Palgi 
katastriüksusel ei lasu maa ostueesõigusega erastamise 
ja tagastamise nõudeid ning puuduvad muud asjaolud, 
mis võiksid takistada maa riigi omandisse jätmist.  
Nõustuti Palgi katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati seitse eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest doku-
mendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendireg-
ister.
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Lihula jäätmejaamas kehtestati hinnakiri

T olleaegne Lihula Vallavalitsus otsustas 2012. aastal 
rajada Lihulasse jäätmete kogumispunkti, mis hak-

kaks valla elanikelt vastu võtma elektroonika- ja ohtlikke 
jäätmeid. 

Sellise kogumispunkti rajamine tähendas vallale mõnin-
gast kulu, millega ka arvestati – kogumispunkti halduskulu 
ja ohtlike jäätmete utiliseerimiskulu. Seevastu elektrooni-
kajäätmete vastuvõtt vallale kulu ei tekitanud, kuna antud 
jäätmete utiliseerimise eest maksab tootjavastutusorgani-
satsioon.

Kuna ka muid jäätmeid tuleb kuhugi ära anda, siis aja 
möödudes on kogumispunkt hakanud vastu võtma lisaks 
algselt planeeritud jäätmeliikidele rehve, vanapaberit, pa- 
kendeid, metalli, lehtklaasi ning suurjäätmeid. Nii ongi liht-
sast ja väikesest kogumispunktist välja kujunenud Lihula 
jäätmejaam, mis tänaseks teenindab kogu Lääneranna 
valda.

Nagu eelnevalt mainitud, siis osad jäätmeliigid (elektroo- 
nika, rehvid, pakendid) kuuluvad tootjavastutuse alla ehk 
nende utiliseerimise kulud katab tootja. Muude jäätmete 
eest tuleb tasuda jäätmetekitajal vastavalt jäätmeseadusele. 
Seni ei ole aga vallavalitsus jäätmetekitajatelt jäätmete eest 
tasu võtnud ning seetõttu on vallavalitsus kõik kulud ise 
tasunud. Siiski on jäätmete utiliseerimise kulud aastast aas-
tasse aina kasvanud. Kindlasti on oma osa kulude suurene-
misel ka jäätmete utiliseerimise hinnatõusul, samuti sellel, 

et Lihula jäätmejaama kasutussagedus ja jäätmete kogused 
on tunduvalt suurenenud. Kui 2014. aastal tasus valla- 
valitsus ainult jäätmete utiliseerimise eest ca 7900 eurot, 
siis 2021. aastal juba ca 40 300 eurot.

Hinnakiri on lihtne: tasuta ja tasuline prügi
Jäätmed, nagu vanapaber, pakendid, lehtklaas, metallid, 
elektroonika, rehvid ja ohtlikud jäätmed, võetakse jätku-
valt vastu tasuta.

Seoses jäätmejaama kulude suurenemisega otsustas 
Lääneranna Vallavalitsus 09. veebruaril toimunud valla-
valitsuse istungil kehtestada alates 1. märtsist 2022 Lihula 
jäätmejaamas suurjäätmete ja muude kodumajapidamisest 
tekkivate mitteohtlike segajäätmete (nt mööbel, vannid, 
WC-potid, suured vaibad, uksed jms) vastuvõtuhinnaks 
30 €/m³.

Tavaprügi ehk segaolmejäätmeid jäätmejaamas vastu ei 
võeta. Segaolmejäätmete jaoks peab olema igas majapida- 
mises oma prügikonteiner, mida tühjendab graafiku alusel 
korraldatud jäätmeveo hanke võitnud jäätmevedaja. 

Jäätmejaam teenindab ainult eraisikuid!

Ülevaatlik põhjalikum hinnakiri on leitav veebilehelt: 
www.laanerannavald.ee/lihula-jaatmejaam

Jaanuarist muutus huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord

M ääruse muutmine on tingitud riiklikust huviha-
riduse ja huvitegevuse toetuse vähenemisest, mis 

on tänavu 30% võrra väiksem võrreldes 2021. aastaga.

Huvihariduse ja huvitegevuse määrusega kehtestatakse 
Lääneranna valla eelarvest huvihariduse ja huviringide 
toetamise kord üldhariduskoolis õppivatele rahvastikure- 
gistri andmetel Lääneranna vallas elavatele 5–19aastastele 
noortele. Muutustest tulenevalt muutis Lääneranna Val-
lavolikogu huvihariduse ja huvitegevuse korda, säilitades 
sealjuures siiski kõikidele lastele vanuses 5–19 a huvihari-
duses ja huvitegevuses osalemise võimaluse.

 

Vaba aja veetmise võimalused
Lääneranna valla noortele mõeldud huvitegevuse info 
on leitav Lääneranna haridusteenuste haldamise info- 
süsteemist Arno veebilehel: piksel.ee/arno/laaneranna/
avaleht  

 

Muudatused võrreldes varasemaga
Ei hüvitata alates 01.01.2022:

Huvitegevusega seotud võistluste või konkurssidel osale-
mise osalustasu ja transpordikulu ning muid huvitegevuses 
osalemisega seotud kulusid (vahendid) ei ole edaspidi enam 
võimalik hüvitada.

Hüvitatakse osaliselt võrreldes varasemaga:

Muudetakse ja vähendatakse transporti huvitegevuse 
asukohta toetamise maksimummäära 30 eurole kuus vare-
sema 50 euro asemel. Transporti huvitegevuse asukohta 

toetatakse juhul, kui õppuril 
puudub võimalus liigelda kodu ja 
huvitegevuse asukoha vahel ühis-
transpordiga.

Väljaspool valda asuva huvikooli õppe-
koha tegevuskulu (see ei ole õppemaks) ja transpordikulu 
hüvitamisel osaleb vald juhul, kui vallas ei tegutse sama 
õppesuuna või tasemega huvikooli.

 

Taotluse esitamine
Taotluse saab esitada, kui on täidetud alljärgnevad tingi-
mused:

• laps ja vähemalt üks tema vanematest (esindaja) on 
Lääneranna valla elanik;

• huvikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse 
Infosüsteemis ja huvikooli suhtes ei ole algatatud 
pankroti- või likvideerimismenetlust.

Avalduse saab täita vallamajas, teeninduskeskustes või 
vormistada veebis huvitegevuse toetuse taotlemise aval-
dus (PDF, täidetav): www.laanerannavald.ee/asjaajamis-
juhised-ja-blanketid

Sõidukompensatsiooniks tuleb taotlus teha esmalt trans-
pordi hüvitamiseks ja edaspidi iga kuu viiendaks kuupäe-
vaks esitada sõiduaruanne (täpne info saadetakse perso-
naalselt pärast ülaloleva avalduse laekumist).

Allkirjastatud avaldus esita e-posti aadressile vallavalit-
sus@laaneranna.ee 
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Kohaliku omavalitsuse tuuleparkide eri-
planeeringu lähteseisukohtade ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise väl-
jatöötamise kavatsuse avalikustamise 
tulemustega arvestamise teade
Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimissea-
duse (PlanS) § 102 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse 
tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähtesei-
sukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise 
väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku ja avalike 
arutelude tulemustest.

Avalik väljapanek toimus 14.09–13.11.2021. Väljapaneku 
kestel saabusid kirjalikud arvamused, küsimused ja ette-
panekud kokku 19 isikult ja asutuselt: Päästeametilt, Rahan- 
dusministeeriumilt, Riigimetsa Majandamise Keskuselt, 
Transpordiametilt, Muinsuskaitseametilt, Elering AS-ilt, 
Maa-ametilt, Eestimaa Looduse Fondilt, Maaeluministee-
riumilt, Keskkonnaministeeriumilt, Evecon OÜ-lt, Keskkon-
naametilt, Irbeni OÜ-lt, Sunly OÜ-lt, Renewables OÜ-lt, Eesti 
Ornitoloogiaühing MTÜ-lt, Kaitseministeeriumilt, eraisikult 
T. Tambre ja eraisikute kogult MTÜ OMA KODU EEST, keda 
esindas Advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid OÜ.

Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu koostamisel aval-
dunud tuuleenergeetika arendajate suure huvi tõttu korral-
dati 06.01.2022 Lihula Vallavalitsuse ruumides arendajatega 
ühine ümarlaud. Arutelul esitati ettepanekuna käsitleda 
asukoha eelvaliku etapis ühe perspektiivse arendusalana 
ka ala nr 7 ja avaldati selget soovi rajada Lääneranna valla 
territooriumile rohkem kui kaks uut tuuleparki.

Lääneranna Vallavolikogu kaalub esitatud ettepanekuid 
asukohavaliku etapi lõpus, mil selgub sobivate arendusala- 
de arv ja -tingimused. Kui asukoha eelvalikul tuuleenergia 
arenduseks sobivatel aladel esineb reaalne arendushuvi 
rohkem kui kahel arendusalal, siis otsustab Lääneranna 
Vallavolikogu kohalikest huvidest lähtudes neil aladel 
tuuleparkide rajamiseks detailse planeeringulahenduse 
koostamise. Sellisel juhul korraldatakse järgnevate detail-
sete planeeringulahenduse koostajate leidmiseks uued 
riigihanked ning menetletakse ja kehtestatakse eriplanee- 
ring vastavalt osade kaupa.

Aruteludel ja avalikul väljapanekul esitatud arvestatud 
arvamuste tulemusel täiendati eriplaneeringu asukoha 
eelvaliku lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsuse 
seletuskirja täiendavate tingimustega detailse planeerin-
gulahenduse koostamisel tuulikute positsioonide määra-

miseks, järgmiste tegevuste kooskõlastamiseks ja edasise 
ehitustegevuse läbiviimiseks. Lisaks täpsustati tuulepargi 
arendusala asukoha valiku kriteeriumeid ning nii linnus-
tikule kui ka nahkhiirtele avalduvate mõjude hindamise 
metoodikat. Kõige põhjalikumad pöördumised esitasid 
Keskkonnaamet ja  Maa-amet. 

Keskkonnaamet pööras tähelepanu soovituslikule lähene-
misele looduskaitseliste piirangute määramiseks ning 
esitas täpsustusi planeeringu raames kavandatavate lin-
nustiku/nahkhiirte-uuringute läbiviimise metoodika kohta 
ja pidas vajalikuks arvestada eriplaneeringu koostamisel 
üle-eestilise maismaalinnustiku analüüsi tulemusi. Samuti 
rõhutas Keskkonnaamet mõjuhindamise koostamiseks lii-
giekspertide kaasamise tungivat vajadust. 

Maa-amet selgitas kehtivaid nõudeid ja kooskõlastusprot- 
seduure tuuleparkide arendusalade kattumisel maardlate 
ja maavaravarudega, millega tuleb edaspidi arvestada. 
Lisaks paluti dokumentides teha väiksemaid täiendusi ja 
selgitusi, millega valdavalt ka arvestati. Kaitseministee-
rium täpsustas piirkonnas kehtivaid kõrguspiiranguid ja 
nende piirangute muutumise tähtaega. Eestimaa Looduse 
Fond avaldas planeeringu eesmärgile toetust ja rõhutas 
planeeringu koostamise vajadust ühiskondlikul tasandil. 
Saabunud arvamused, mis ei puuduta planeeringulahen-
dust ja KSH aruande eelnõud, on teadmiseks võetud ja 
neid arvestatakse edasise tegevuse kavandamisel ja ellu-
viimisel. Arvesse jäeti võtmata eraisikute ettepanekud, mis 
sisaldasid nõuet lõpetada eriplaneeringu menetlus, samuti 
esitati soov tuuleenergia arendusala kauguskriteeriumi 
elamutest/elamualadest muutmiseks, kuid käesolevas 
planeeringuetapis ei ole see töögrupi hinnangul mõistlik 
ning oleks ennatlik, kuna alles edasise planeerimise käigus 
hinnatakse mürahäiringu ulatust ja suurust ning vastavalt 
sellele on võimalik sobiva arendusala piire korrigeerida 
ja kehtestada vastavalt vajadusele uusi puhvreid. Sellist 
lähenemist kasutatakse ka teistes analoogsetes planee-
ringutes ning vastava metoodika muutmine ei ole planee- 
rimise vaatest põhjendatud.

Avalikud arutelud toimusid 13.–14.01.2022 Koonga koolima-
jas, Varbla rahvamajas, Kõmsi rahvamajas ja Lihula kultuuri- 
majas. Avalikel aruteludel tutvustati lähteseisukohti ja kesk- 
konnamõju strateegilise hindamise kavatsust, kokkuvõtet 
esitatud küsimustest, arvamustest ja ettepanekutest ning 
vastustest, samuti vastati kohapeal esitatud küsimustele. 
Täiendatud dokumentide ja vastustega on võimalik tut-
vuda  Lääneranna valla veebilehel: https://www.laaneran-
navald.ee/tuuleparkide-eriplaneering ja Lääneranna valla 
tuuleparkide erplaneeringu veebilehel: https://hendrikson.
ee/maps/Lääneranna-EP

Lääneranna Vallavalitsus

planeeringute spetsialist Margus Källe, tel 5665 5521, e-post 
margus.kalle@laanerannavald.ee 

Detailplaneeringute algatamine
Virtsu alevik, Maia
Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) 
§ 128 lõike 7 alusel, et algatas 26.01.2022 korraldusega nr 61 
Virtsu alevikus Maia kinnistu detailplaneeringu. Planeeri-
tava ala suurus on 20,3 ha ja see hõlmab maatulundusmaa 
sihtotstarbega hoonestamata Maia maaüksust, katastritun-
nus 19501:003:0032. Juurdepääs planeeringualale on avali-
kus kasutuses olevalt Laheääre tänavalt. Detailplaneeringu 

eesmärk on Maia kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine 
maatulundusmaast elamumaaks, elamumaa hoonestamine 
ja jagamine kuni kuueks vähemalt 5000 m² suuruseks 
elamukrundiks, kruntide hoonestusalade ja ehitusõiguse 
määramine, taristu lahendamine. Kavandatav tegevus on 
kehtiva Hanila valla üldplaneeringu kohane, elamukrun-
did on kavandatud Hanila valla üldplaneeringuga Laheääre 
tänava äärde reserveeritud elamumaale.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 
riiklikest vahenditest toetatava keskkonnapro-
jektide taotlusvooru, kuhu on oodatud projekte 
esitama mittetulundusühingud, sihtasutused, 
ettevõtjad, haridusasutused, korteriühistud ja 

füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetust saab taotleda üheksas valdkonnas. Taotluste esita-
mise tähtaeg on 31. märts 2022 kell 17.00.

Lisainfo: kik.ee
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PlanS § 125 lg 1 järgi on ehitusloakohustusliku hoone püsti-
tamiseks detailplaneeringu koostamine nõutav linnades 
kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piir-
nevas avalikus veekogus. Uuringute vajadus selgub detail-
planeeringu koostamise käigus.

Lisainfo: planeeringute spetsialist Margus Källe, tel 5665 
5521, e-post margus.kalle@laanerannavald.ee   

Kelu küla, Tammas-Mardi
Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse 
(PlanS) § 128 lõike 7 alusel, et algatas 26.01.2022 korral-
dusega nr 62 Kelu külas Tammas-Mardi kinnistu detail-
planeeringu ning otsustas mitte algatada keskkonnamõju 
strateegilist hindamist. Planeeritava ala suurus on 2,0 ha ja 
see hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata 
Tammas-Mardi maaüksust, katastritunnus 41102:001:0219. 
Juurdepääs planeeringualale on avalikus kasutuses 
olevalt Võeka-Seli teelt. Detailplaneeringu eesmärk on 
Tammas-Mardi kinnistu sihtotstarbe muutmine maatu-
lundusmaast elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse, 
arhitektuur-ehituslike ja keskkonnakaitse tingimuste, 
rajatiste ja tehnovõrkude asukohtade määramine ning 

haljastuse ja heakorra põhimõtete määratlemine. Tam-
mas-Mardi kinnistu on olnud hoonestatud taluhoonetega. 
Kavandatav tegevus on kehtiva Lihula valla üldplanee-
ringu kohane, üldplaneeringuga ei ole kinnistu osas juht- 
sihtotstarvet reserveeritud.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüs-
teemide seaduse § 6 ja § 61 ning Vabariigi Valitsuse 
29.08.2005 määrusega nr 224 (RT I 2005, 46, 383) kehtes-
tatud § 13 lõikes 8 tegevusvaldkondade täpsustatud loetelu 
kohaselt ühe elukoha väljaehitamine ei kuulu tegevuste 
hulka, mis võib kaasa tuua olulist negatiivset keskkon-
namõju. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud 
tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 (Matsalu 
rahvuspark) ala looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega 
inimeste tervisele, heaolule ja varale.

Tammas-Mardi kinnistu asub Matsalu rahvuspargi piiran-
guvööndis ning Lihula valla üldplaneeringuga määratud 
detailplaneeringu kohustusega alal.

Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise 
käigus.

Lisainfo: planeeringute spetsialist Margus Källe, tel 5665 
5521, e-post margus.kalle@laanerannavald.ee 

TEATED

Perenõustaja annab nõu:
negatiivsete emotsioonidega toimetulek |

K utsun Sind järgnevatel kuudel kaasa mõtlema enda 
peres toimuvatele protsessidele ning annan sel-

leks ka koduseid näpunäiteid ja ülesandeid. Artiklisarja 
alustan negatiivsete emotsioonide teemal.

Vaevalt et keegi on suutnud jääda emotsioonituks olukor-
ras, kus lähedane inimene on oma käitumise või olukorraga 
teda tugevalt häirinud. Mõni ema läheb endast välja, kui 
laps pole koduseid töid ära teinud selleks ajaks, kui ema 
töölt koju jõuab. Mõni mees ei suuda taluda rahulikult naise 
pisaraid. Kellegi võib vihaseks ajada talle tööl osaks saav 
ülekohus. Emotsionaalseks võib teha ka riiklik suhtumine 
mingisse teemasse (nt koroonapiirangud). Igal juhul on 
antud emotsioonid meile kaitseks juhul, kui miski ohustab 
meie autoriteeti, au, identiteeti, raha, turvalisust või midagi 
muud. 

Siinkohal annan Sulle ülesandet jõuda emotsiooni põh-
juseni: hakka end jälgima ja märka ühte olukorda, mis 
Sinus tugeva negatiivse emotsiooni tekitab ning seejärel 
esita endale vähemalt 5 MIKS-küsimust. N: Miks ma ei salli 
kaaslase pisaraid? See on ebamugav. Miks? Tunnen abituna. 
Miks? Jne.

Ärevus on üks ebameeldivatest tunnetest, meie kaitsemeh-
hanismi osa, üks esmaseid tundeid ebameeldivas olukorras 
ning normaalne nähtus, kuni see ei põhjusta füüsilise ja/
või vaimse tervise häireid. Mõni tervisliku käitumise kir-
jeldus kriisisituatsioonis on järgmine:

1. emotsiooni mahasurumiseks kasutad sisemist arutelu 
(nt „ma olen lihtsalt väsinud, sellepärast ärritusin“), 

mitte ei tõsta kohe häält, või vastupidi, ei sulgu endasse 
(pilt on, häält ei ole);

2. oled võimeline seadma eesmärke, ei pea neid tor-
makalt kaitsma ega ründama teiste omasid (mina teen 
ühtemoodi ja olen rahul, et sina teed teistmoodi);

3. paarisuhtes oled autonoomne ja ei vaidle sooroolide üle 
(arvamus: naine kui söögitegija, mees kui raha teenija);

4. oskad eristada mõtlemist emotsioonidest ning mõlemat 
tasakaalustatult rakendada (leinas oskan olla empaati- 
line, aga kui soovitakse hiljem, et võtan surnu rolli üle, 
olen võimeline läbi mõtlema ja „ei“ ütlema);

5. tead oma väärtust, see ei sõltu pidevalt teiste tunnus-
tusest, heakskiidust ega armastusest.

Siin on piisavalt mõtteainet enda reageerimisest ärevas 
situatsioonis.

Meile kõigile on antud võime arutleda ja kasutada emot-
sioone targalt; vaja on lihtsalt end treenida, nagu käiakse 
jõusaalis lihaseid treenimas. Selleks kutsungi Sind ülesan- 
deid kaasa tegema ja, kui tunned, et vajad abi või nõusta-
mist, pakun nõustamisteenust pereteraapiana. Minuga 
saad kontakteeruda telefonil 5392 4980 või e-posti aadressil 
liivi.moore@gmail.com.

Ole Sina see julge, kes alustab oma pere tervenemis- 
protsessi!

Liivi Moore 
Psühholoogia- ja pereteraapia õpilane
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Jalgpall
12.02.2022 kohtus Lõuna-Lääne-
maa Jalgpalliklubi rahvaliiga nais-
kond Audru Kooli võimlas Pärnu JK 
Vaprusega. Rahvaliigas olid meie 
naiskonnas sel hooajal esmakord-
selt  mängus kaks uut jalgpallurit: 
Janne-Ly Siimon ja väravavaht Janet 
Kärp. Naiskond alistas 4:1 Pärnu JK 
Vapruse ning hoiab tabelis üheksa 
punktiga teist positsiooni.

Lõuna-Läänemaa JK mängis koos-
seisus: Anna Luuk, Marjana Kuld-
saar, Kristel Ojaste, Karin Mänd, Siret 
Põldäär, Janet Kärp, Janne-Ly Siimon, 
Ann Meriste-White, Regle Kurnim.

Kergejõustik
04.02 Pärnu Kergejõustikuhallis toi-
munud Pärnumaa koolinoorte meistri- 
võistlustel tegid Virtsu Kooli kerge-
jõustiklased Kertu Kesküla ja Joonas 
Vestli suurepärase soorituse. Lisaks 
mitmetele isiklikele rekorditele tõid 

noored Lääneranna valda ka kolm 
medalit: Kertu Kesküla saavutas III 
koha kõrgushüppes tulemusega 1,30 m 
ja Joonas Vestli saavutas kuulitõukes 
(5 kg) II koha isikliku rekordiga 11,27 
m ning kõrgushüppes II koha isikliku 
rekordiga 1,45 m.

Lauatennis
05.02 toimusid Eesti kadettide meist- 
rivõistlused Haapsalus, kus oli kohal 
kogu Eesti paremik. Lääneranna Spor-
dikooli poistest Hugo Jan Rummel 
ja Keiro Ristikivi, kes 4 aastat tagasi 
kuulusid esinelikusse, said kokku taas 
vanade sõpradega, kes on järjepide-
valt edasi mänginud. Väga hullusti ei 
läinudki – 49 meeslauatennisisti seas 
oli Keiro 19. ja Hugo 23. kohal. Sten 
Kukispuu, kes on 3 aastat noorem, 
mängis kaasa trenni mõttes ja saavu-
tas 37. koha (3 kaotust ja 3 võitu). 
Paarismängus olid Hugo ja Keiro 
Läänemaa parimad.

06.02 toimusid Haapsalus Läänemaa 

GP finaal ja Eestimaa Spordiliit Jõud 
lauatennise meistrivõistlused, kuhu 
saabus osalema 31 nais- ja 63 mees- 
lauatennisisti, sh meeste selle aasta 
meister. 

Läänemaa GP Finaalis kaitses Lääne-
ranna Spordikooli õpilane Sten Kukis-
puu oma selle hooaja karikat, saavuta-
des üldkokkuvõttes I koha. Samuti 
vahetas Keiro Ristikivi oma jaanuari 
teise koha esimese vastu Rahvaliigas.

Maadlus
23.01 toimunud maadlusturniiril Lätis, 
Cesises, osales viis Lääneranna Spor-
dikooli õpilast.

Tüdrukute suurepäraste poodiumi- 
tulemustena arvestuses U10 kaalu-
kategoorias kuni 33 kg saavutasid 
Mai-Kätriin Mölder I koha ja Adele 
Kukk III koha.

Naiste arvestuses kaalukategoo-
rias kuni 39 kg saavutas Mia-Jessica 
Mölder 2. koha.

Spordiuudised | Periood: 
20. jaanuar – 12. veebruar 2022

SPORT

Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse
ehitusspetsialist Eret Täht

L ääneranna Vallavalitsus valis 24. jaanuaril lõppenud 
avaliku konkursi tulemusena ehitusspetsialisti, kel-

lena asus alates 4. veebruarist 2022 tööle Eret Täht.

„Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendus- 
arhitektuuri eriala,“ tutvustab uus ehitusspetsialist oma 
tausta. „Pärast kooli lõpetamist töötasin erasektoris 
arhitekti assistendi ja projekteerijana.“

Küsimusele, miks jäi sõelale just Lääneranna valla ehi-
tusspetsialisti ametikoht, vastab Eret: „Minu üks unistus 
on olnud alati töötada vallavalitsuses. Tänu õpingutele ja 
töökogemusele olen kursis ehituses toimuvaga, ehitussea-
dustiku ja ehitusstandarditega. Lääneranna vald on nüüd 
minu kodukoht, kus mul oleks võimalik muuta midagi pare-
maks ja aidata oma valla inimesi.“

Ehitusspetsialisti töö 
põhieesmärk on ehitusalase 
tegevuse ja riikliku järelevalve 
korraldamine ning isikute ehi-
tusalane nõustamine Lääne-
ranna vallas ja ehitisregistri pida-
mine vastavalt ehitusseadustikule, 
planeerimisseadusele ja teistele ehitamist 
reguleerivatele õigusaktidele.

Eret võtab kodanikke vastu eelneval kokkuleppel. Temaga 
saab kontakti e-posti aadressil eret.taht@laanerannavald.
ee või telefonitsi numbril 5686 8253.

Fotol Eret Täht / Foto: erakogu

Vasakult: Virtsu noored kergejõustiklased Kertu Kesküla ja Joonas Vestli 
ning treener Jaanus Getreu / Foto: Moonika Pärna

Fotol Lõuna-Läänemaa JK naiskond enne võidukat kohtumist! / Foto: 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi veebileht https://www.lljk.ee

PERSOON
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Lääneranna valla kultuurikava
Märts

02.03 kell 11.00 Mihkli pas-
toraadis vennastekoguduse piibli- 
ja palvetund

05.03 kell 20.00 Varbla rahva- 
majas naistepäevapidu. Laval 
ainult mehed! Tantsumuusika 
ansamblilt Kristjan, meeste 
tantsurühm Hallid Sõnnid. 
Meelepärane söök-jook võta ise 
kaasa! Pilet 10 €, info ja laudade 
broneerimine tel 5907 5712

06.03 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – paastuaja 1. 
pühapäev Invocavit

12.03 kell 19.00 Virtsu Rahva- 
majas naistepäevapidu. Laule ja 
lugusid jagab Reet Linna. Tant-
sutavad Valvo ja Kristiina. Pilet 
eelmüügist 15 €, kohapeal 20 €. 
Lisainfo ja laudade broneerimine 
5622 3868, kristiina.magi@laaner-
anna.ee 

13.03 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kiriku-
kohv

15.03 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
majas silmade kontroll ja prillide 
müük. Etteregistreerimine tel 5323 
2454

18.03 kell 19.30 Varbla rahvamaja 
väikeses saalis Varbla mälumän-
gusarja 2021/2022 kuues mäng

20.03 kell 11.00 Lihula Spordi-
hoones täiskasvanute ja juunioride 
vanuseklassi Eesti meistrivõist-
lused sumo maadluses

20.03 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi. Eesti tuntuim 
numismaatik, filosoofiadoktor, 
Eesti Ajaloomuuseumi teadur Ivar 
Leiumus ettekandega „Kirimäe 
muinasvanema aare”. Lisainfo: 
5621 9309 (Mati)

20.03 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – paastuaja 3. 
pühapäev Oculi

20.03 kell 17.33 Karuse kirikus 
kevadise pööripäeva palvus

23.03 kell 11.00 Mihkli pas-
toraadis Eesti palvepäev palvea-
helas – palvetund osalemaks üle-
maailmses kogu aasta vältavas 
tund-tunnilt jagatud katkematus 
palveahelas

23.03 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Punane panda- 
plika”. Pilet 3 €

27.03 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga. Peale teenistust kiriku-
kohv

30.03 kell 11.00–14.00 Lihula Kul-
tuurimajas doonoripäev

30.03 kell 17.30 Kõmsi rahvama-
jas loeng-vestlusõhtu. Psühholoog 
Rita Rätsepp teemaõhtul „Kuidas 
ümbritsev elu meid igapäevaselt 
mõjutab. Kuidas leida elus rohkem 
rõõmu ja tasakaalu?“ Osalustasu 10 
€/in (sisaldab kohvipausi). Regist- 
reerimine ja tasumine: 525 3236, 
leamaeorg@gmail.com 

30.03 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Kiik, kirves ja 
igavese armastuse puu“. Pilet 5 €, 
alla 12 a keelatud

31.03 kell 20.00 Kõmsi rahva- 
majas Karuse Mälumängu Klubi 
45. juubelihooaja märtsikuu voor. 
Info: Vello-Kaid Soe 501 7929; Lilia 
Urb 523 2387

Aprill

03.04 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – paastuaja 5. 
pühapäev Judica

10.04 kell 14.00 Mihkli pas-

toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

09.04 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas animafilm „Kanajänes ja 
pimeduse hamster“. Pilet 3 €

15.04 kell 13.30 algusega Mihkli 
pastoraadi eest suure reede matk 
Soontagana maalinna. Matka 
pikkus u 5 km, koos pikniku ja vaa-
tetorni ronimisega varuda aega 
1,5–2 tundi

15.04 kell 14.00 Karuse kirikus 
suure reede jumalateenistus

17.04 kell 12.00 Lihula mõisas 
Lihula ajalooklubi. Kunstiajalo-
olane Kersti Markus ettekandega 
„Eesti esimesest katedraalist“. Juba 
varem on ajakirjanduses esitatud 
põnevat hüpoteesi, nagu oleks 
Lihulasse kirik rajatud isegi enne 
13. sajandi vallutust. Kuulame 
huviga! Lisainfo: Mati Mandel 5621 
9309, Larissa Mandel 5397 7603

17.04 kell 14.00 Karuse kirikus 
Kristuse ülestõusmise püha juma-
lateenistus ehk 1. ülestõusmispüha 

19.04 kell 12.00 Varbla rahvama- 
jas traditsiooniline eakate kevad-
pidu. Meeleolu loovad Asso Int & 
Martin Müller lõõtspillidel ja kahe-
häälsel meestelaulul. Kohvilaud. 
Palun anna oma tulekust teada 12. 
aprilliks tel 5907 5712 või 528 2621

20.04 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas uus Eesti film „Apteeker 
Melchior“. Pilet 5 €

24.04 kell 14.00 Mihkli pas-
toraadis jumalateenistus armu-
lauaga

28.04 kell 20.00 Kõmsi rahvama- 
jas Karuse Mälumängu Klubi 45. 
juubelihooaja aprillikuu voor. Info: 
Vello-Kaid Soe 501 7929; Lilia Urb 
523 2387

KULTUUR
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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

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

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

Toimetaja –Raahel Apsalon 
Tel +372 5307 8166 
E-post: raahel.apsalon@laanerannavald.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (Keeletoimetus OÜ) 
Küljendaja – Raahel Apsalon 
Trükk – 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!

E lektrist peab koa rääkima.

Jummal tänatud, et ma istusi, Jummal tänatud, et ma istusi, 
kui arve avasi. Tükiks ajaks jäin kohe kui arve avasi. Tükiks ajaks jäin kohe 
keeletuks. Nüüd ma mötle, mis ma isi keeletuks. Nüüd ma mötle, mis ma isi 
saaks teha, et vähem kuluks.saaks teha, et vähem kuluks.

Ja mötlesi välla!Ja mötlesi välla!

1. 1. istun pimedasistun pimedas

2. 2. süüa teen puupliitalsüüa teen puupliital

3. 3. televusserist  voatan ainult televusserist  voatan ainult 
uudiseiduudiseid

4. 4. pesu pesen käsitsipesu pesen käsitsi

5. 5. kassisaba löikan lühemakskassisaba löikan lühemaks

6. 6. iga õhta tömban peakaitse väljaiga õhta tömban peakaitse välja

7. 7. vett soendan pliitalvett soendan pliital

8. 8. ise pesen sulalume veegaise pesen sulalume veega

9. 9. uksekella võtan välla, koputage!uksekella võtan välla, koputage!

10. 10. käin mööda küla peresi, voatan käin mööda küla peresi, voatan 
kus tuli põleb – sinna lähenkus tuli põleb – sinna lähen

11. 11. külmakapi teen õuekülmakapi teen õue

Oodake mind!Oodake mind!

Teite IidaTeite Iida

Lääneranna Teataja nr 1 
(46) 2022 lahendus

COVID-19 kriisi 
ametlik info
https://kriis.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 tele-
fon 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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REAKUULUTUSED

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

Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja viimistlustööd.  
Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume erine-
vaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel. 
Kontakt: mehitus@gmail.com või 5352 9476

Korstnapühkija Argo Kaas. Tel 5564 5433

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

Soovime osta kodukoha maal, rahulikus kohas. Hea, kui on 
vähemalt hektar maad, et hiljem ka mõned loomad võtta. 
Tel 520 3233

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 +372 5307 8166

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!

15. märts alates 10.00

HANILA-KÕMSI
RAHVAMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

16. märts alates 10.00

LÕPE
KLUBIS

Etteregistreerimine 
telefonil 5660 0540

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

Internet

Videovalvesüsteemid

Andmesidevõrkude ehitamine/hooldus

Arvutitehnika remont/hooldus/müük

Printeri toonerite müük/täitmine

Andmete taastamine

info@prodigi.ee  |  528 9558  |  www.prodigi.ee

Korteriomandite enam- 
pakkumise teade
Lääneranna Vallavalitsus müüb oksjoni 
teel oksjonikeskkonnas osta.ee korte-
riomandid aadressil Irta keskus 4-11, 
Irta küla ja Lõpe keskus 4-1, Lõpe küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond. 

Irta keskus 4-11, Irta küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond. Oksjoni- 
keskkond www.osta.ee, eseme ID: 
170643888. Oksjoni lõpp 07.03.2022 kell 
13.30. Korteris on üks tuba, eluruumi 

pind 33 m². Alghind 50 (viiskümmend) 
eurot.

Lõpe keskus 4-1, Lõpe küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond. Oksjoni- 
keskkond www.osta.ee, eseme ID: 
170644190. Oksjoni lõpp 07.03.2022 kell 
14.00. Korteris on neli tuba, eluruumi 
pind 77,9 m². Alghind 3000 (kolm tuhat) 
eurot.

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

|

• Katuste ja fassaadide 
survepesu

• Kändude freesimine 
ja juurimine

• Kruntide tasandamine 
ja planeerimine

• Postiaukude  
puurimine ja  
kruvivaia paigaldus

• Hooldusniidukiga 
niitmine

• jne


