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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

Uus veebirakendus linnuriik.ee võimaldab virtuaalselt külastada Matsalu rahvuspargi 
vaatlustorne ning tutvuda levinuimate linnuliikidega. Pildil tutkas / Foto: Peter Lind

Võimalused Ukraina inimeste 
abistamiseks

LK 19

Septembrist muutub korral-
datud jäätmeveo hinnakiri ja 
suureneb teenuste valik

LK 9

Lugejakiri ja vastulause | 
Ametnik X

LK 15

Kulla Saatmäe uurimistöö Laelatu puisniidust
pälvis riikliku tunnustuse

K olmapäeval, 13. aprillil anti 
Eesti Rahva Muuseumis üle õpi-

laste teadustööde konkursi riiklikud 
preemiad ja koostööpartnerite eri-
auhinnad, mille gümnaasiumiastme 
I preemia pälvis Kulla Saatmäe töö 
Laelatu puisniidust.

Gümnaasiumiastmes pälvisid uurim-
istöö eest esikoha ja 1100 euro suuruse 
preemia Lääneranna vallast pärit 11. 
klassi õpilane Kulla Saatmäe (Pärnu 
Koidula Gümnaasium) ja paarisvõidu 

noppis Emma Lotta Lõhmus 
Tallinnast (Gustav 

Adolfi Gümnaa-
sium). Eduka 

j u h e n d a m i s e 
eest auhin-
nati I preemia 
pälvinud tööde 
j u h e n d a j a i d 

725 euroga.

Kulla uurimistöö 
kirjeldab Laelatu 

puisniidu 2020. aastal 
taastatud taimkatet ning 

2021. aastal võetud prooviruutude 
analüüsi tulemusi, et hinnata taas-

tatud puisniidu potentsiaali. „Ma ei 
osanud uskuda, et mul nii edukalt võib 
minna,“ räägib Kulla.

Loomulikult lootsin, et mu töö saab 
märgitud, sest tegemist on olulise 
teemaga, kuid sellist tulemust ma 
oodata ei osanud.

21. korda toimunud konkursile esitati 
60 koolist 174 tööd, neist 30 põhikooli- 
ja 144 gümnaasiumiastmes. Konkursi 
komisjon tegi lõpliku valiku II vooru 
pääsenud 83 uurimistöö seast.

Sel aastal oli palju tugevaid 
töid
Komisjoni esimehe, Eesti Rahva Muu-
seumi teadusdirektori Pille Runneli 
sõnul leiti üksmeelselt, et erinevates 
teadusvaldkondades oli sel aastal palju 
tugevaid töid ja väga head taset näita-
sid ka paljud uurimistööd, mis ei jõud-
nud auhinnalisele kohale. „Esile tõusid 
muu hulgas uurimused, mille autorid 
on olnud vabad leidma probleeme ja 
küsimusi, mis neid ennast kõneta-
vad,“ ütles ta. „Ka paistsid silma tööd, 
mille autorid olid andmeid kogudes 

või allikaid läbi töötades teinud palju 
enam, kui töö maht eeldaks. Mitmetes 
humanitaarteaduslikes töödes tõusid 
esile inimlikud teemapüstitused, hea 
teoreetikute valik, oskuslik analüüs 
ja tugev keeletunnetus,“ tunnustas ta 
autoreid.

Välja anti 12 riiklikku preemiat põhi-
kooli- ja gümnaasiumiastmes, lisaks 
valiti välja kolm noort, kes esinda-
vad Eestit sügisesel Euroopa Liidu 
noorteadlaste konkursil. Septembris 
2022 läheb Eesti esindajana Euroopa 
Liidu noorte teadlaste konkursile 
ühena kolmest just Kulla Saatmäe töö 
„Laelatu puisniidu taastamisjärgne 
seisund ja selle analüüs“.

Teadusfestivalil käisid ka kunstikooli 
ja Lihula Gümnaasiumi arhitektuuri- 
õpilased.

Õpilaste teadustööde konkurssi kor-
raldab Eesti Teadusagentuur koostöös 
Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi 
ümbritseva maailma vastu ja innustada 
neid uurima huvipakkuvaid teemasid.
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Stefan-Lauri Mölder on Kreeka-Rooma
maadluse Eesti meister | Janar Sõber 

Lääneranna Spordikooli direktor ja 
maadlustreener

L aupäeval, 16. aprillil toimusid 
Kohtla-Järve Spordikeskuses 

2022. aasta Eesti meistrivõistlused 
Kreeka-Rooma, naiste- ja meeste 

vabamaadluses U17 vanusegrupile, 
kus Lääneranna Spordikooli esindas 
Stefan-Lauri Mölder.

Stefan-Lauri Mölderi kaalukate- 

Lääneranna raamatukogud: 
mai 2022

LK 2
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goorias oli konkurents kõige tihedam, kokku asus tiitli nimel 
võistlema 14 noormaadlejat. Stefan-Lauri tegi turniiri jook-
sul kokku 4 võidukat matši.

Nii poolfinaalis kui finaalis jäi Stefan kaotusseisu, säilita-
des enesekontrolli ja distsipliini ning pidades kinni plaan-
ist, suutis ta mõlemal korral keerulisest olukorrast võitjana 
väljuda.

Tulemuseks kauaoodatud ja auga väljateenitud Eesti 
meistri tiitel -80 kg kaalukategoorias U17 vanuseklassis, 
2022.

Meeskondlikus arvestuses tuli Lääneranna Spordikool tänu 
Stefani võitudele 7. kohale (22 osalejat).

Koht Eesti U17 koondises
Eesti meistri tiitel avab ukse Eesti U17 koondisesse, mis 
tähendab palju treeninguid ja laagreid, mis omakorda on 
tänavu suvel toimuva EM-i ja MM-i ettevalmistuseks.

Kindlasti on oma roll ja tuleb eraldi tänada Stefani spar-
ringupartnereid Alvar Nikkelit ja Karo Küttmanni, kes ig-
apäevaselt Stefanile treeningutel koormust annavad.

Stefan-Lauri Mölder I koht ja Eesti Meister kr-r, -80kg, 2022 
16.04 Kohtla-Järve / Foto: Lääneranna Spordikool

Vasakult: treeneri treener, Stefan ja Stefani treener Janar Sõber / Foto: 
Lääneranna Spordikool

Raamatukogude aasta 2022
Lääneranna raamatukogud – mai 2022

Kirbla raamatukogu
Väljapanekud/näitused:

„Ira Lember – 95“ ja „Aidi Vallik – 50“.

Koonga raamatukogu
Raamatunäitus „Meil on naabriks rebane“.

Kõmsi raamatukogu
Näitused: „Emadepäevaks“, „Heino Kiik – 
95“ ja „Piret Mildeberg – 65“.

Eesti Lastekirjanduse Keskuse projekti „Luge-
misisu“ lõpetamine, tublide lugejate autasus-
tamine raamatukogus.

24. mail toimub „Lugemisisu“ lastele preemiareis Tallinna. 
Külastame Lastekirjanduse Keskust, tutvume vanalinnaga, 
sööme koos lõunat. Ekskursioon on lastele tasuta.

Lihula keskraamatukogu
Lihula Kunstikooli õpilastööde näitus.

Väljapanekud/näitused: „Kevad aias“ ja „Emadepäev“.

Lõpe raamatukogu
Raamatunäitus „Oravate elust“.

Metsküla raamatukogu
Kõigile neile, kes ei viitsi mullas tuhnida, 
jagatakse lugemiseks raamatuid ning paku-

takse hoiukodu taimedele, mida inimesed on 
liiga palju külvanud. Aitame neile päriskodud 

leida.

 

Saulepi raamatukogu
„Tervis toidust“, kuna 6. mai on ülemaailmne tervisliku toi-
tumise päev.

L ihula keskraamatukogul ning Kõmsi, Saulepi ja Varbla haruraamatukogul muutusid telefoninumbrid:

 ◦ Lihula keskraamatukogu uus kontaktnumber: 5389 6195

 ◦ Kõmsi haruraamatukogu uus kontaktnumber: 5350 6432

 ◦ Saulepi haruraamatukogu uus kontaktnumber: 5306 8345

 ◦ Varbla haruraamatukogu uus kontaktnumber: 5389 2043

Kõigi Lääneranna raamatukogude kontaktid leiab veebilehelt www.laanerannavald.ee/raamatukogud.  
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Junlased (Koonga–Lõpe uudised) Fotol Mirjam Pikkmets 
Foto: Maheklubi

Oidrema küla keskkond toetab sportlikku 
eluviisi
MTÜ Oidrema Külaselts

V iimased aastad on kahtlemata mitme külaseltsi 
tegevusele põntsu pannud. Nii ka Oidrema külale 

– piirangud ja inimlik vastutustunne tõmbasid külaseltsi 
tegevusele korralikult pidurit. Kuigi üritusi sai korral-
dada vähem, ei istunud aktivistid siiski käed rüpes.

Kevade tulekuga on viimase lihvi saanud Oidrema spor-
diväljak. Lääneranna Vallavalitsuselt ja Pärnumaa koha-
likust omaalgatusprogrammist toetust saanud projekti 
„Oidrema küla elukeskkonna parendamine“ tulemusena 
saab nüüd Oidrema spordiplatsil sportimist nautida kuni 
hiliste õhtutundideni või suisa päikesetõusuni, sest platsi 
ääristavad valgustuspostid, mis mitte ainult ei lisa aega 
sportimiseks, vaid valgustavad külaplatsi laiemalt, mis 

omakorda loob hubasema ja turvalisema 
elukeskkonna. Lisaks spordiväljaku 

tingimuste parandamisele soetati pro-
jektiga prügikastid, et hoida korras 

külaplatsi väljanägemist, ning 
paigaldati küla peatänavale lille- 
amplid.

Täname kõiki, kes on projekti ellu- 
viimisele rahaliselt, nõu ja jõuga 

kaasa aidanud!

Oidremal kasvab rohkelt lapsi ning 
suviti lisandub siia veelgi enam 
noori, kes tulevad maale suve 
veetma. Seetõttu on spordiväl-
jak ja teised külaplatsi vaba 
aja veetmise võimalused väga 
sagedases kasutuses. Kuid sel-
leks, et ka talvisel ajal rohkem 
sportimisvõimalusi pakkuda ja 
senisest rohkem aega koos veeta, 
on Oidrema Külaselts koostanud 
juba järgmise projekti, et rajada külla 
Talispordikeskus. Positiivse otsuse saanud 
projektiga soetab külaselts lumeraja tallajad, suusad 
koos suusasaabastega, uisud ja lumetuubid. Olemasoleva 
spordiplatsi saab külmal ajal hõlpsalt muuta uisuväljakuks 
ja valgustuspostid võimaldavad uisuvälja kasutada nii 
pikalt, kui süda lustib.

Mirjam Pikkmets  pälvis Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali kogukonna eestvedaja stipen- 
diumi
Hea meel on teatada, et sel aastal pälvis Oidrema Külaseltsi 
asutajaliige Mirjam Pikkmets Kodanikuühiskonna Sihtka-
pitali kogukonna eestvedaja stipendiumi. Konkursile kan-
dideeris 121 eestvedajat üle Eesti ja stipendiumi saajaks 
osutus 26 parimat. Stipendiumi eesmärk on toetuse kaudu 
tunnustada neid eraisikuid, kes panustavad kogukonna elu 
tegusana hoidmiseks. 
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Tuudi raamatukogu
Näitus „Lõhna- ja parfüümipudelid“.

Väljapanek raamatutest aiaabilisele „Astu aeda“.

Väljapanek Ira Lemberi loomingust „Ira Lember – 95“.

Lõhnaseepide valmistamise töötuba toimub 6. mail kell 
17:00 Tuudi koolimajas.

  

Varbla raamatukogu
Väljapanekud/näitused: „Heino Kiik – 95“, „Aino Tigane – 
110“.

Näitus: „Kevad kutsub aeda“.

Vatla raamatukogu
Vatla savitoa keraamika näitus.

Väljapanekud: „Aias“ ja „Emadepäev“.

30. mail tähistame koogi ja kohviga Vatla raamatukogu 
103. sünnipäeva.

 

Virtsu raamatukogu
Väljapanek „Kõik algab seemnest“.

Näitus „Piret Mildeberg – 65“. Tema illustratsioonid laste- 
raamatutes. Suur koogitegu lasteaias. Loeme Anti Saare raa-
matut ja meisterdame liivast kooke. 

Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmine

K eskkonnaamet annab teada, et Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muudetud eelnõu avalik väljapanek toimub 
04.04.–06.05.2022.

Eelnõud tutvustav infopäev toimus 18.04.2022 kell 15.00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel.

Muudetud eelnõu avalik arutelu toimub Lihula kultuurimajas 15. juunil 2022 kell 15.00.

Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee/matsalu-rahvuspargi-kaitse-eeskirja-muutmine on võimalik tut-
vuda muudetud eelnõuga. Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris www.laanerannavald.ee/dokumendiregister 
on info  samuti leitav. 

TEATED

Sotsiaaltöö spetsialistide  
kontaktid:

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

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

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

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

 » Marelle Minn 
5387 6988,  
marelle.minn@laanerannavald.ee
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Kõmsi kõminad

ELU

Kõmsi kogukonnakeskus
Lilia Urb 
Kõmsi Külaseltsi juhataja

N üüd, mil lumevaip on lõpuks sulanud, saame 
samm-sammult liikuda edasi Kõmsi kogukonna- 

keskuse ehitusega.

Kes mäletab, siis see oli vana lagunev katlamaja, milles saab 
olema meie kogukonnale kauaigatsetud koosviibimise paik 
ja eriti noorte seas kauaoodatud jõusaal. Hoone sai eelmisel 
aastal tänu Henkel Balti OÜ toetusele uue põranda, milles 
on õhk-vesi kütteks mõeldud torustik. 

Tänu Pärnumaa Kohaliku Omaalgatuse Programmile saime 
hoonele ette uued uksed ning peatselt saame ka vee- ja 
kanalisatsiooniühenduse. Meie suurim tugi on olnud MTÜ 
Hanila Toetusgrupp, kelle kaudu oleme leidnud rahastuse 
uuele katusele, uutele akendele ning õhk-vesi küttesüs-
teemile. Nende projektide omaosalused on aidanud katta 
Lääneranna vald ja seltsi liikmed. Kõik tööd on tehtud 
vabatahtlike panusena. 

Enne, kui saame asuda sisetööde kallale, tuleb meil maja 
väljast ära soojustada. Veidi enam kui paarisaja inimese 
toetuse abil kogusime Hooandja keskkonnas suurema osa 
vajalikust summast. Selle eest on ostetud vajalik puitma-
terjal. Meil on puudu veel mõningad ehitusmaterjalid, et 
asuda maja soojustama. Loodame, et järgmisena saame 
jagada rõõmusõnumeid soojustatud hoonest. Esimesena 
loodame täielikult valmis saada jõusaali, sest selle valmi- 
misse panustavad kõige enam noored nii lähedalt kui 
kaugelt.

Väikesed unistused viivad suurte tegudeni! 

Karuse Mälumäng

K aruse Mälumängu 
45. hooaeg läheneb põne-

vale finaalile. Kui  hooaega 
alustas 12 viieliikmelist 
meeskonda, siis hooaja lõpuks 
on usinaid mälumängureid juba 
13 võistkonna jagu. Lõplik tabeli- 
seis on kohapunktide arvestuses 
väga pingeline.

Kõik uued ja vanad mälumängusõbrad on oodatud osa-
lema põnevas pidulikus finaalvoorus Kõmsi rahvamajas 
26.05.2022! Pange kokku võistkond, kus on kuni 5 liiget, 
ja olete oodatud veetma põnevat ja meeldejäävat õhtut!

Täpsem info Karuse Mälumängu Facebooki lehel või tele-
fonil 523 2387.

Küla puhtaks!

M ai on traditsiooniliselt keskkonnakuu ja siis on 
ühtlasi hea aeg panustada, et hoida meie elukesk-

kond puhas ja korras.

Kõmsi küla usinad noored ja vanad elanikud on küll kohe 
peale lume sulamist püüdnud kokku korjata kogu hangede 
alt välja tulnud sodi, aga traditsiooniliselt korraldab Kõmsi 
Külaselts ka talgupäeva. Sel korral keskendume lisaks 
üldisele korrashoiule ka majade juurest koolini viiva 
teeääre ja mänguväljakute korrastamisele. 

Meie Lihula

L ihulas on kasutamiseks uus pakimajake Meie poe 
parklas – Smartposti 24 h avatud valge iseteenin-

dusautomaat.

Kui Virtsu Äris asuvat Smartposti pakipunkti sai esialgu 
kasutada vaid pakkide kättesaamiseks, siis nüüd Lihulas 
asuv sisetingimusi pakkuv valge pakiautomaat võimaldab 
ka pakke saata. Selleks tuleb pakk eelnevalt iseteeninduses 
vormistada aadressil my.smartpost.ee. 

Muinasjutt armastuse kõikvõimsusest
Rakvere Teater

U ksekell. Ukse taga seisab lillede ja šampusega 
galantne härrasmees ja küsib Tanjat. Oodatud 

20-aastase kaunitari asemel vaatab talle otsa aga 60-aas-
tane ontlik vanatüdruk, samuti Tanja. Kuid uksega 
eksinud Igorit ei lasta niisama lihtsalt minema.

Nii algab Rakvere Teatri roman-
tiline komöödia „Kuni ta suri“, 
kus ema ja 60-aastase tütre 
õhtuse vaikelu keerab pea peale 
ukse taha ilmunud Igor. Kuna 
võimukas pereema Sofja on väi-
detavalt suremas, kuid ei saa elust 
lahkuda süütundega, et tütar jääb siia 
ilma üksi, mehe ja lasteta, kerkib mures Tatjanale idee tut-
vustada Igorit... oma kavalerina. Iseenda õnne nimel rää-
gitud valedest sünnib üha uusi ootamatusi, sütitades kesk- 
ealistes tegelastes endiski ootamatut elujanu. Südamlik  
komöödia tuletab meelde, et kunagi ei ole hilja olla õnnelik, 
sest muinasjutud võivad juhtuda igaühega.

99. korda lavale jõudev Peeter Raudsepa lavastus „Kuni 
ta suri“ etendub Lihula kultuurimajas neljapäeval, 19. 
mail kell 19. Osades Ülle Lichtfeldt, Ülle Kaljuste (Eesti 
Draamateater), Anneli Rahkema ja Eduard Salmistu.

Fotol Smartposti automaat Lihulas  
Foto: Raahel Apsalon
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Metsküla
Lauamänguõhtud Metsküla rahvamajas 

V iimasel üldkoosolekul Metsküla kultuuriühinguga 
liitunud 12 uue liikmega saabus ka palju värskeid 

ideid, kuidas rahvamajja rohkem elu sisse 
tuua. 

Üheks heaks ja lihtsalt elluviida-
vaks mõtteks oli lauamänguõh-
tute korraldamine. Pea kõikides 
kodudes on põnevaid lauamänge, 
mida on tegelikult veelgi põne-
vam mängida uute mängukaas-

lastega. Esimene taoline õhtu 
toimus aprilli teisel pühapäeval, mis 

tõi kokku hulgaliselt väiksemaid ja 
suuremaid lauamängusõpru. Täiskasva-

nute seas kujunesid populaarseteks män-
gudeks näiteks „Codenames“, „Dixit“ ja „Totem“, väiksemate 
hulgas „BoomBoom Frozen“, „Christmas Game“ ja „Mista-
kos“, aga mängiti ka traditsioonilisemaid mänge, nagu male, 
kabe ja memoriin. Palju mänge jäi aga veel proovimata ning 
nii saigi juba kokku lepitud, et üritust tuleb korrata. 

Seega, ka selle kuu teise pühapäeva õhtupoolikul (08.05 
kell 17.00) on kõik lauamängusõbrad oodatud Metsküla 
rahvamajja lauamänguõhtule.

Karuse Mälumänguklubi külalismälumäng 
Metsküla rahvamajas

L isaks huvile lauamängude vastu visati õhku unis-
tus mälumängust ja selle elluviimiseks polnud vaja 

muud kui leppida Karuse Mälumänguklubiga kokku 
sobiv kuupäev külalisürituse korraldamiseks Metsküla 
rahvamajas.

Ja nii saigi – 20. mail kell 19.00 on oodatud kõik mälumän-
guhuvilised. Pane kokku oma meeskond (2–4 inimest) ja 
veeda üks vahva õhtu Metskülas. 

Täpsem info jooksvalt Metsküla rahvamaja FB-lehel või 
metskulaselts@gmail.com.

Metsküla kool 170 – kutse vilistlastele!
Armas Metsküla kooli vilistlane, õpetaja, toetaja – tähis-
tame Metsküla kooli juubelit ühise kokkusaamisega 
4. juunil 2022. Oled väga oodatud!

Osaluspanuse 15 € saab tasuda Astrid Nikkel arveldus- 
arvele EE192200001103742675

Makse selgitusse märgi oma lõpetamise aasta ja nimi sel 
ajal. Tasuda saab ka sularahas kooli õpetajate toas.

Lisainfo: maris.altmann@gmail.com või 5647 2967. 

Fotol esimene lauamänguõhtu / Foto: Metsküla Rahvamaja

Paadremal tuleb toimekas hooaeg |

Külakeskuse küttesüsteemi uuendamine 

K una eelmise aasta sügisel ja talvel sai päris palju pro-
jekte koostatud, tuleb kevadsuvine periood Paadre-

mal päris toimekas ja põnev.

MAK Leader-meetmesse 19.2 kirjutasime projekti küla- 
keskuse küttesüsteemi uuendamiseks ja PRIA kiitis meie 
projektitaotluse heaks (enne seda Pärnu Lahe Partner-
luskogu, kelle kaudu taotluse esitasime). Praegu toimub 
küttesüsteemi projekteerimine, pärast mida saab ehitama 
hakata. Kavas on minna üle õhk-vesi küttele, et maja oleks 
stabiilselt soe. Nutikas lahendus on see, et radiaatoritel on 
wifi-võrgu kaudu juhitavad regulaatorid: see tähendab, et 
telefoni teel saab ruumi soojuse taset reguleerida (näiteks 
kui ruumis on stabiilselt sooja 10–12 kraadi, siis õpitoa ajaks 
suurendame temperatuuri 18–20 kraadile). Samas jäävad 
ahjud siiski majja alles ja vajadusel on võimalik nende küt-

misest soojust juurde saada.

Valgustus Paadrema piirkonna elanikele
Pärnu maakonna kogukondliku turvalisuse meetmesse 
kirjutasime projekti (partneriks Politsei- ja Piirivalveameti 
Pärnumaa piirkonnagrupp, esindaja piirkonnapolitseinik 
Evelin Engel-Lepp) ja saime ka toetuse, mis aitab Paadrema 

piirkonna elanikele (eeskätt lastele) kooli- ja koduteele 
valgus(tus)t juurde tuua. Paigaldame kolm päikesepaneeli 
ja salvestusakuga varustatud valgustusposti Mõtsu bussi- 
peatusesse, Sepaküla teeristi ning Tõusi elamute ja Rida- 
elamu tee ristumiskohta. Valgustuspostid 
hakkavad päikest püüdma ja valgust 
andma juba maikuus. 

Projekti omaosaluse katmist 
toetab Lääneranna Vallavalit-
sus. 

Külakeskuse tegevused
Lisaks projektidele tegeleme 
külakeskuses igapäevaselt ka 
käsitöö ja rahvatantsuga ning viime 
läbi klubilist tegevust. 

Tantsugrupi liikmed on endale sel hooajal käsitöö 
õpitubades trenniseelikud ja rätid õmmelnud ning ise 
lõiked kohandanud. 

Käsitööhooaega alustasime aga lõime käärimise ja telgedele 
paneku ning niietamise ja soastamisega, et hakata taas 
kangastelgedel vaipu kuduma. Mõned vaibad on valmis, 
mõned ootavad veel kudumist.

Margit Merila 
Paadrema Külaseltsi juhatuse liige ja projektijuht
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Hea Varbla koguduse sõber!

V arbla kogudus vajab Teie abi, et teha üheskoos korda 
kirikus altari ees asuv kroonlühter.

Tegemist on väga kauni ja huvitavalt kujundatud val-
gustiga, mis pärineb 19. sajandi teisest poolest.

Kahjuks ei ole aeg lühtrile armuline olnud ja praeguseks 
on selle olukord enam kui nutune –  üks haaradest on kohe 
murdumas ja seisab veel lühtri küljes, kuna on nööriga kin-
nitatud; lühter on oksüdeerunud ja vajab puhastamist; välja 
on vaja vahetada pirnipesasid hoidvad küünlad; täielikult 
on vaja välja vahetada elu- ja tuleohtlik elektrisüsteem.

Tööde maksumus on umbes 2500 eurot. Muinsuskaitseamet 
kogudusele töö elluviimiseks raha ei andnud.

Hea Sõber! Sul on võimalus oma nimi Varbla kiriku aja-
lukku jäädvustada, annetades taskukohase summa lühtri 
kordategemiseks! Iga annetus loeb! ja saab kasutatud sihtot-
starbeliselt.

Annetus on võimalik teha arveldusarvele nr 
EE321010902000835004, EELK Varbla Püha Urbanuse 
kogudus. Selgituselahtrisse kirjuta palun „Lühter“.

Varbla piirkonna mälumängijad lõpetasid 
2021/2022. aasta turniiri
Raimond Lobjakas 
Varbla mälumängu mängujuht ja turniiri korraldaja

1. aprillil tähistataval naljapäeval jõudis Varbla rahvama-
jas lõpule järjekordne Varbla mälumängusarja turniir.

Eelmise aasta oktoobrikuus alguse saanud turniiril osales 
seekord kuus kilbarite võistkonda Paatsalust, Saulepist, 
Varbla keskusest ja Paadremalt. Uue võistkonnana liitus 
meie rõõmuks Haapsiranna.

Koroonaviirusest tingitud erinevate piirangute ja meet-
mete pärast ei pidanud me seekord õnneks ühtegi mängu 
ära jätma.

Nüüd aga toome teieni lõppenud turniiri tulemused

Pingelise võistluse võitis seekord NIPITIRI koosseisus 
Kulla, Kaaro, Pille ja Jüri Saatmäe. Võistkond koosnes ühe 
perekonna liikmetest.

Ainult kahe kohapunktiga jäi maha RAHU PÕIK 4-12 koos-
seisus Leili Selberg, Anu Tiitsaar, Tõnis Uutar ja Ivo Uutar.

Tubli kolmanda koha võitles välja 3 VIIMAST, koosseisus 
Raul Selberg, Kaido Selberg ja Signe Tetsmann.

Täname ka võistkondi AKNATAGUSED, KÄND JA VÕSA 
ning HAAPSIRANNA.

ELU

Taas sai hoo sisse kirivöö kudumine, mis mingil põhjusel 
mitmel kudujal pooleli oli jäänud. Üks vöö on valmis, teised 
ootavad veel järje peale saamist.

Ees ootab ka toolide renoveerimine, mis saavad endale uue 
polstri ja katteriide. Eelnevatel aastatel on renoveeritud 
juba kokku 47 tooli. Taaskasutus on moes, alati ei pea uusi 
ostma! 

Tantsugrupp aga teeb usinalt trenni ning esines Varblas 
valla eakate kevadpeol aprillis ja Lavassaares Pärnumaa 
tantsupeol „Ükskord algab aega…“ maikuu lõpus. 

Lisaks saab külakeskuse väikeses jõusaalis teha trenni, 
mille vahendid on soetatud KOPi projektiga, ning mängida 
piljardit ja lauatennist.

Tähistame rahvakalendri tähtpäevi erinevate õpitubadega 
köögis (leivategu, kringli küpsetamine jms). Ilusaks tra- 

ditsiooniks on kujunenud külaseltsi jõu-
lulõuna, mis toimus eelmisel aastal 
juba 12. korda ja kuhu viimastel 
aastatel oleme kutsunud külalisi 
ka kaugemalt (Vatlast, Virtsust 
ja Lihulast).

Samuti teeme koostööd 
Paadrema kirikuga, kus meie 
panus on väikesed kingitused 
kontserdil esinejatele.

Kuid  külakeskuses tööd ei lõppe: 
eelmise aasta lõpus soetatud külakeskuse uue piirdeaia 
materjalid (postid ja ristlatid) ootavad talgute käigus aiaks 
saamist. „Teeme ära!“ talgud toimuvad juba 7. mail!

Varbla uudised

Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute
detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

L ääneranna Vallavalitsus korraldab Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 algatatud Matsi küla 
Matsi ja Maria kinnistute (katastritunnused 86301:001:0405 ja 86301:001:0407) detailplaneeringu eskiislahenduse 

avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine äri- ja maatulundusmaast äri- ja elamumaaks, kinnistute jaga-
mine, ehitusõiguse määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. 

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 27.04.–27.05.2022. Eskiisiga on võimalik tutvuda Lääneranna Valla-
valitsuses (Jaama tn 1, Lihula) ja veebilehel www.laanerannavald.ee. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul 
õigus avaldada arvamust detailplaneeringu lahenduse kohta. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Lääneranna 
Vallavalitsusele postiga aadressil Jaama tn 1, Lihula või e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee. 

Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 02.06.2022 kell 15.00 Varbla teenindus- 
keskuses (Vallamaja, Varbla küla).

TEATED
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Fotol Varbla piirkonna mälumängijad 2021/2022. hooaja lõputurniiril

Maikuu üritused Virtsus 

N eljapäeval, 5. mail kell 19.00 
on kõik kultuurihuvilised 

oodatud Virtsu rahvamajja, kus lus-
takaid lugusid oma lapsepõlvest ja 
elust vestab armastatud Margus 
Tabor. 

Naeru, nalja ja mõnusaid emotsio-
one ei ole kunagi liiga palju. Tule ja 

veeda mõnus õhtu. Rohkem infot 
ja piletite eelmüük Kristiina Mägi, 

e-post: kristiina.magi@laaneranna.ee.

Virtsus toimub 14. mail suur vanavara ja 
omatoodangu laat ning hoovimüügipäev 

L aadaala on Virtsu sadama lähistel Mere pst 1 asuva 
Vesta Värkstoa ümbruses. Kõiki huvilisi oodatakse 

müüma, ostma ning laadamelu ja muusikat nautima!

Külastajatele on sissepääs tasuta. Laadameeleolu loob 
Pärnumaa Lõõtspillihaigete Seltsi punt Palat nr 7. Avatud 
on pillimeeste vabalava.

Laadale sobilik kaup on: vanavara, vanad asjad, antiik, 
käsitöö, isetehtud asjad, talutoodang, enda tehtud söök ja 
jook jmt.

Müügikohtade info ja laadale registreerumine tel 5373 
8170 (Andre) või e-posti teel info@wesand.ee.

Vabalava pillimeeste info ja registreerumine tel 5622 3868 
(Kristiina) või e-posti teel kristiina.magi@laaneranna.ee.

Laadaga samal päeval alates kella kümnest kutsume koha-
likke osa võtma hoovimüügipäevast, kus majaomanikud 
saavad üheks päevaks avada oma kaunite kodude hoovid ja 
soovi korral ka koduuksed.

Müüa, ära anda või vahetada 
saab absoluutselt kõike. Lisaks 
võib pakkuda kohvi, muud 
suupärast või lausa pilli mängida. Kui 
oma koduaeda ei ole, aga asju müütada 
tahaks, siis avalik ala on Anni pubi juures muruplatsil.

Palun anna osalemissoovist varem teada – siis jõuame teha 
ka väikese manuaali: kes, kus ja mis.

Hoovimüügipäevale registreerumine ja info tel 5622 3868 
(Kristiina) või e-posti teel kristiina.magi@laaneranna.ee.

Anni pubi juures toimub algusega kell 19 simman ning 
külalisi tantsutab ja meeleolu loob Kõrtsi kolhoosi estraa-
diorkester Metsik Lääs. Vabatahtlik panus ürituse toe-
tuseks ja õhtu mõnusaks lõpetamiseks minimaalselt 5 €.

Täname toetajaid: Virtsu Rahvamaja, K.MET AS, Vesta 
Värkstuba, Virtsu Arenguselts, AV Kaevetööd OÜ

J uba traditsiooniks saanud Virtsu PEREMEREPÄEV 
toimub laupäeval, 28. mail algusega kell 12.00 

linnuse juures, Virtsu Vanalinna sadamas. 

Garanteeritud on terve päev melu ja meelelahutust mere 
ääres ja mere peal kogu perele.

 » Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY kogupereetendus 
„Kunksmoor ja Kapten Trumm“

 » Meelelahutus ansamblilt Väliharf

 » Paatide paraad

 » Õpitoad ja jututoad

 » Mõnus kõhutäide

 » Tore olemine omade keskel

Lisainfo: ajaleht.laaneranna.ee/
kultuurikava

Virtsu uudised

Fotol Margus Tabor / Allikas: ERR.ee

Turniiri lõpetasime nagu ikka väikese seltskondliku koos-
viibimisega, kus tänasime kolme parimat võistkonda 
väikeste auhindadega.

Korraldajad Anneli ja Raimond tänavad siiralt turniiril 
osalenud kilbareid, sest vaid tänu neile saavad sellised 
üritused üldse toimuda.

Eakate kevadpidu
Endel Raudkivi

T eisipäeval, 19. aprillil 
peeti Varbla rahvamajas 

traditsioonilist eakate kevad-
pidu. 

Kohaletulnuile lõid meeleolu 
rahvamajas tegutsevad taidlusrin-
gid – klubi Härmalõng rahvatantsijad 
ning naisansambel. Lisaks esines meeste trio, kellele see oli 
esimene ülesastumine publiku ees. Rahva panid tantsima 
ja kaasa laulma külalisesinejad Lääne-Virumaalt ja Tartust, 
kelleks olid lõõtspillimängijad Asso Int ja Martin Müller.

Vallavalitsuse poolt tervitasid kohaletulnuid Lääneranna 
valla aukodanik Maie Ausmeel ning hariduse, kultuuri- ja 
sotsiaalosakonna juhataja Jane Mets. 

Rahvamaja poolt oli kaetud kohvilaud.

Rahvas jäi peoga väga rahule!
Olge terved ja elame veel!

Fotol Mere puiestee 1 Virtsus 
Foto: Vesta Värkstuba

Fotol hetk paatide paraadilt Virtsu Pere-Merepäeval 
2021. aastal / Foto: Aimar Roomets
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Vajalikud tegevused kinnistu kasutusele- 
võtuks
Praegu on detailplaneeringuga kogu kinnistu sihtotstarbeks 
määratud tootmismaa. Selleks, et seal erinevaid tootmist, 
äri, avalikke teenuseid ja igapäevast elu-olu puudutavaid 
tegevusi arendada, tuleb kinnistule uus detailplaneering 
koostada. Aktsiaselts K.MET on algatanud selle protsessi 
koostöös arhitektuuribürooga DAGOpen, kelle abiga on 
valminud ka siin esitatud visioonipildid ja -plaanid. Detail-
planeeringu koostamist korraldab planeerimisseaduse 
alusel Lääneranna Vallavalitsus. Uus detailplaneering saab 
olema kogu tulevase kinnistul toimuva arendus- ja ehitus- 
tegevuse alus. Samuti võimaldab see paigutada kavanda- 
tava taristu optimaalselt kooskõlas ametlike piirangutega, 
arvestades keskkonnakoormust ning majandusliku ja ava-
liku huvi aspekte.

Koostatava detailplaneeringuga luuakse Virtsu arengu- 
strateegias eeldused kahe suure eesmärgi realiseerumiseks 
järgmise 5–7 aasta jooksul.

Kui detailplaneering valmis on ja krundid paika saavad, on 
pall edasi paljuski kohaliku rahva käes. Seega peaks kogu-
kond valmistuma juba lähiajal otsuseks, kas ja kuidas võtta 
ette Virtsu Kalatehase Keskuses avaliku ala ja rannahoone 
omandamine, korrastamine ja haldamine. Lisaks krundi 
ostule AS-i K.MET omanikelt kuluks rannahoone esialgsele 
renoveerimisele ja korrastamisele hinnanguliselt kuni 
150 000 eurot. Avaliku ala halduskoormust saab edaspidi 
loodetavasti jagada ka Lääneranna vallaga, kuid rahalist 
toetust sealt Virtsu kogukond tõenäoliselt ei saa. Seega 
tuleb kogukonnal leida tegutsemiseks nii rahastus kui ka 
haldusmudel, mis olid aruka küla strateegias märgitud kui 
kestlikku elu kindlustavad tegevused.

Järgmise sammuna on juba kevadel plaanis kogukonna 
talgud võimaliku tulevase rannahoone ümbruse korista-

miseks. Nende käigus on ühtlasi võimalik ka plaane teha ja 
otsuseid ette valmistada.

Lisavõimalus: taastuvenergia tootmine ja kasutamine 
Kalatehase Keskuses.

Kuna Kalatehase Keskusesse kolib kindlasti K.MET-i toot-
misettevõte, tekib suur elektrienergia vajadus (praegu 
520 kW, kuid tulevikus plaanitud kuni 800 kW). Seda on 
võimalik täielikult rahuldada tarbimisega elektrivõrgust, 
sest olemas on alajaam, mis on eraldi 10 kV toitekaabliga 
ühendatud 500 m kaugusel asuva 110 kV alajaamaga. 
Kokku on Kalatehases elektrivõimsust praegu saadaval 2,2 
MW, millest K.MET-i tulevane võimsustarve 0,8 MW moo-
dustaks vaid 36%.

Kuid keskkondlikke ja majanduslikke põhimõtteid arvesta-
des on omakasutuseks mõistlik kohapealne taastuvenergia 
tootmine. K.MET ise plaanib tootmishoone katusele päike-
seelektrijaama, kuid see ei täidaks kogu võimsuse vajadust 
isegi suvise päikesepaiste korral. Seega on K.MET-i ja ka 
teiste elektritarbijate jaoks võimalik toota päikesest elekt-
rit ka naaberhoonete katustel ning sobiva tuulegeneraa-
torite lahenduse leidmisel ka tuulest. See plaan on kenasti 
kooskõlas ka Virtsu aruka küla strateegiaga.

K.MET-i üks omanikest Aimar 
Roomets kutsub kogukonda 
kaastööle, öeldes: „Täna on 
see veel vaid ilus unistus ja 
piltidel olev räämas kalate-
has endiselt karm reaalsus. 
Kuid ajas tagasi vaadates on 
ju Virtsus nii mõndagi väärtus-
likku korda saadetud. Ka kalate-
has ei ole enam nii hullult kole kui 
aasta tagasi. Unistame ja tegutseme!“

Visioon Virtsu vana kalatehase ala
kogukondlikust kasutamisest: 3. osa | Kulno Kesküla 

MTÜ Virtsu Arenguselts

TEATED

L ääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse 
(PlanS) § 128 lõike 7 alusel, et Lääneranna Vallavo-

likogu algatas 24.03.2022 otsusega nr 38 Virtsu alevikus 
Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneeringu. Planee- 
ritava ala suurus on 8,57 ha ja see hõlmab tootmismaa 
sihtotstarbega hoonestatud Tallinna mnt 31 maaüksust, 
katastritunnus 43001:001:0884. Maaüksusel asuvad endise 
Virtsu kalatehase hooned. Juurdepääs planeeringu- 
alale on Risti-Virtsu riigimaanteelt (Tallinna maantee).

Detailplaneeringu eesmärk on muuta tootmismaa sihtots- 
tarbega Tallinna mnt 31 maaüksuse sihtotstarvet, jagada 
kinnistu kahekümne kaheksaks krundiks, määrata krun-
tidele ehitusõigus ja lahendada vajalik taristu. Planee-
ringuga soovitakse maa jagada kruntideks järgmiselt: 
7 tootmishoone- ja laomaa, 1 sadama, 3 kaubandus-, toitlus-
tus- ja teenindushoone, 1 majutushoone, 12 üksikelamumaa, 
1 turismi-, matka- ja väljasõidukoha, 1 kultuuri- ja spordi- 
asutuse, 1 tee- ja tänavamaa ning 1 parkimisehitise krunt. 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Virtsu ale-
viku Tallinna mnt 31 katastriüksuse osas Hanila valla üld-
planeeringut, muutes seni 100% tootmismaa juhtsihtots- 

tarbega maa osaliselt tootmis-, äri-, elamu-, transpordi- ja 
üldmaa sihtotstarbega maaks ning määrata kindlaks ranna 
ehituskeeluvööndi ulatus ja seda seejuures vähendada.

Vastavalt PlanS § 125 lõike 1 punktidele 1 ja 2 on detail-
planeeringu koostamine nõutav linnades kui asustusük-
sustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus 
veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks ja 
olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle 
esialgu kavandatud mahust. Looduskaitseseaduse § 40 
kohaselt on ranna ehituskeeluvööndit võimalik vähendada 
Keskkonnaameti nõusolekul kehtestatud üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplanee-
ringu alusel.

Planeeringuala piirneb läänes Väinamere hoiualaga, 
Natura 2000 Väinamere linnualaga ja Natura 2000 Väina-
mere loodusalaga. Planeeringualale ulatuvad Väinamere 
veekaitsevöönd, ranna ja kalda ehituskeeluvöönd ja piiran-
guvööndid. 

Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise 
käigus.

Virtsu Tallinna mnt 31 maaüksuse 
detailplaneeringu algatamine
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O leme hiljuti Lääneranna valda kolinud neljaliik-
meline perekond. Pereema huvi aianduse vastu 

viis õpinguteni Räpina Aianduskoolis ning aia- ja kalmu- 
hooldusega tegeleva ettevõtte loomiseni.

Aiahooldusteenus on mõeldud just Sulle, kui Sul on maa-
kodu või oma aed, mis vajab hoolt ja armastust, aga selle 
korrashoidmiseks napib aega või teadmisi ja vahendeid. 
Aiahoidja tuleb Sulle appi ja aitab aia korda teha!

Sina tuled õhtul koju või sõidad nädalavahetuseks maale 
ning saad rahulikult puhata ja kaunilt hooldatud aeda 
nautida.

Oleme oma südameasjaks võtnud ka Lääneranna valla 
hauaplatside korrastamise ning tulevikus sealse keskkonna 
üldise heakorra loomise. Kui Sulle olulise inimese haua-
plats asub kaugel või Sul pole võimalik mõnel muul põhju-
sel kalmu korrastada, aitame Sul seda teha.

Maal elamine ei ole enam ammu pelgalt töö rügamine. 
Kutsudes meid endale appi, saad kokku hoida aega nappi.

Kui eelnev kõnetas, siis täpsem info Aiahoidja teenuste ja Kui eelnev kõnetas, siis täpsem info Aiahoidja teenuste ja 
hinnakirjade kohta on leitav hinnakirjade kohta on leitav www.facebook.com/aiahoidja www.facebook.com/aiahoidja 
Lisainfo: e-posti teel Lisainfo: e-posti teel info@aiahoidja.eeinfo@aiahoidja.ee või 5647 7893. või 5647 7893.

Septembrist muutub korraldatud jäätmeveo hinnakiri ja 
suureneb teenuste valik 

P raegu kehtiv korraldatud jäätmeveo hankeperiood on lõppemas, mistõttu kuulutas Lääneranna Vallavalitsus veeb- 
ruaris välja hanke uue teenusepakkuja leidmiseks, kes osutaks olmejäätmete vedamise teenust järgmisel viiel 

aastal. 

Hankest võttis osa kaks pakkujat, kellest parima pakkumuse tegi Ragn-Sells AS. Seoses uue hankeperioodi algusega 
muutub 1. septembrist Lääneranna vallas jäätmete üleandmise hinnakiri, aga laieneb oluliselt ka korraldatud jäätmeveos 
pakutavate teenuste valik. 

Sügisest saab oma koduõuelt eraldi kogutuna üle anda  segaolmejäätmeid, biojäätmeid, segapakendeid, klaaspakendeid, 
paberit, elektroonikat ja suurjäätmeid. Kõiki jäätmeliike saab ära anda igaüks sõltumata asukohast – elad Sa alevikus, 
linnas või metsade vahel; avalda ainult soovi ning jäätmeveok jõuab Sinuni.

Eelnimetatud jäätmete eraldi kogumine on kõikidele Läänerannas elavatele või tegutsevatele isikutele (sh juriidilistele 
isikutele) kohustuslik, kuid sõltuvalt jäätmetekkekoha tüübist võib mõningaid jäätmeliike viia ka ise jäätmete kogumis-
kohta. Ei ole kohustuslik anda jäätmed üle just korraldatud jäätmeveo raames tegutsevale jäätmevedajale. Parema ülevaate 

saamiseks jäätmeveo tingimustest vaata järgmistel lehekülgedel asuvat joonist.

PS! Järgmistel lehkülgedel on Sul võimalik tutvuda korraldatud jäätmeveo infoga Lääneranna vallas.

J uba kolmandat aastat järjest tähistame mais keskkon-
nakuud Lääneranna vallas. Seoses sellega pööratakse 

sel kuul Lääneranna Teataja veebiportaalis ja valla sot-
siaalmeediakanalites oluliselt rohkem tähelepanu erine-
vatele keskkonnateemadele ja -tegevustele. 

Keskkonnakuu raames kajastame erinevaid artikleid ja vide- 
oid, samas jätkame ka kampaania #SordiSinagi nädalakü-
simustega, millele saab vastata Lääneranna valla Face-
booki-lehel www.facebook.com/laanerannavald.

Jagame vahvaid auhindu ning kõigi osalejate vahel on 
Aiahoidja pereettevõte peaauhinnaks välja pannud 
kinkekaardi, millega saab kasutada Aiahoidja pakutavaid 
teenuseid.

Aiahoidja aitab hoida Sinu koduaia korras, lõikab ilusaks 
nii viljapuud kui ka marjapõõsad, hoolitseb peenarde eest, 
istutab taimi kui viljapuid, niidab ning trimmerdab. Pakume 
ka hauaplatsi hooldust Lääneranna valla kalmistutel.

Jälgi Lääneranna valla keskkonnakuud veebiportaalis 
ajaleht.laaneranna.ee/keskkonnakuu, kus saad tutvuda 
ka eelmiste aastate keskkonnakuu materjalidega.

Maikuu on Lääneranna valla keskkonnakuu

Pere väikeettevõte Aiahoidja aitab korrastada ja hooldada 
kinnistuid Läänerannas, luues kaunist elukeskkonda

KESKKOND
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suurelektroonika (külmkapid, pliidid, 
televiisorid jms), väikeelektroonika 

(mikrolaineahjud, veekeetjad, tolmu- 
imejad, röstrid, mobliiltelefonid, 
arvutid, patareide peal töötavad 
lastemänguasjad jms), mööbel 

(diivanid, lauad, toolid, riidekapid, 
riiulid jms), muud suurjäätmed 

(madratsid, suured vaibad, vannid, 
WC-potid, kraanikausid jms)

plastpakendid (majoneesi- ja 
toiduõlipudelid, jogurtitopsid, 

salatikarbid, kilekotid, saia-leivakotid, 
kodukeemia pudelid, šampoonipu-
delid ja muud kosmeetikapakendid, 

vahtplastist toodete alused ja tooteid 
ümbritsev penoplast, plastkorgid jms), 

metallpakendid (konservikarbid, 
metallkorgid jms), komposiitpakendid 

(jäätise- ja maiustustepaberid, 
tetrapakid jms)

ajalehed, ajakirjad, kataloogid, 
reklaamlehed, paberkotid, pappkastid 

ja -karbid, raamatud (kaaneta), 
vihikud, kontoripaber, jõupaber, 

paberpakendid (märgistega PAP või 
20–22 nagu hommikuhelveste karbid, 

jahukotid, kommikarbid jms), muu 
paber ja kartong

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU LÄÄNERANNA VALLAS

toidujäätmed (puu- ja juurviljad ning 
nende koored, munakoored, 

väiksemad kondid, kohvi- ja teepaks 
koos �ltriga, pagaritooted, liha- ja 
kalatootud jms), aiajäätmed (lilled, 
puulehed, muruhake jms), muud 

biolagunevad jäätmed (vettinud ja 
määrdunud paber, majapidamispaber, 

paberist munakarbid ja -restid jms)

klaaspurgid (supi-, salatipurgid jms), 
klaaspudelid 

(šampuse-, veinipudelid jms), 
muud klaaspakendid

kassiliiv, tuhk, ühekordsed toidunõud, 
kivid ja ehitusvill, klaas, plast, rõivad, 

mähkmed, vatt ning muud mitte 
biolagunevad jäätmed

määrdunud/vettinud paber ja papp 
(sh majapidamispaber, salvrätid), 

kleebised, teip, kiletatud paber, tapeet, 
munakarbid ja -restid, foolium, 

küpsetuspaber, papptaldrikud ja 
kohvitopsid, komposiitpakendid 

(märgisega C/PAP nagu maiustuste 
paberid, tetrapakid jms)

väga määrdunud või pooltäis
pakendid (lõpuni tarbimata ketšup 
jms), plastist mänguasjad, kelgud ja 
pesukausid, klaaspakendid ja muud 
klaasist asjad (aknaklaasid, peegel- 
klaasid jms), paberpakendid ja muu 

paber, segaolmejäätmed, biojäätmed

aknaklaasid, peegelklaasid,
kermaamika (joogiklaasid, lillevaasid, 

tadrikud jms), lambikuplid, muud 
klaasist asjad

ehitus- ja lammutuspraht (betoon, 
puit, eterniit, aknaklaas jms), rehvid, 

muruniidukid, gaasiballoonid ja muud 
ohtlikud jäätmed

TASULINE TEENUS

TASULINE TEENUS

TASUTA TEENUS

TASUTA TEENUS

TASUTA TEENUS

TASULINE TEENUSKOHUSTUSLIK KÕIGILE, 
kes ei komposti tekkekohal!

Kompostimine ei ole lubatud 
kortermajades, kus on kasutuses üle

4 korteri, ning asutustes, kus tekib 
biojäätmeid (nt toitlustus-, haridus-, 

hoolekandeasutused, kauplused, 
tanklad jms tekkekohad)

NB! Kompostimine on lubatud Valla-
valitsuse loa alusel: selleks tuleb 

esitada Vallavalitsusele vastav taotlus 
koos fotoga kasutuses olevast 

kompostrist või kompostiaunast!

NB! Lihulas ja Virtsus on lubatud 
kompostida ainult kinnises kompostris, 

mis võib olla ka isetehtud!

80 l, 140 l või 240 l konteiner

Graa�ku alusel
iga 7 või 14 päeva tagant

KOHUSTUSLIK
kortermajades, kus on kasutuses üle

4 korteri, ning asutustes, kus tekib 
paberit ja kartongi (nt toitlustus-, 

haridus-, hoolekandeasutused, 
kauplused, tanklad jms tekkekohad)

TEISTELE SOOVITUSLIK
sh eramajad, ridaelamuboksid, 

kortermajad, kus on kasutuses alla
4 korteri

min 80 l konteiner

NB! Eramajad ja ridaelamuboksid 
võivad üle anda ka 150 l jäätmekoti või 
pappkastiga (max 10 kg), kui see ei saa 

enne üleandmist märjaks! Sinise 
jäätmekoti saab tasuta jäätmevedajalt.

Graa�ku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

NB! Need, kellele ei ole liitumine 
kohustuslik, võivad veo tellida ka
vabagraa�ku alusel (nt 1 x aastas)

KÕIGILE SOOVITUSLIK

min 80 l konteiner

NB! Eramajad ja ridaelamuboksid 
võivad üle anda ka 150 l jäätmekoti 
(max 10 kg)! Kollase jäätmekoti saab 

tasuta jäätmevedajalt.

Graa�ku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

KÕIGILE SOOVITUSLIK

min 80 l konteiner

Graa�ku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

NB! Veo võib tellida ka
vabagraa�ku alusel (nt 1 x aastas)

KÕIGILE SOOVITUSLIK

Kogutakse lahtiselt: asjad tuleb 
veopäeval panna nt oma olemasoleva 

konteineri juurde.

NB! Max vastuvõetav ühekordne 
kogus on 5 m3 ning min kogus 0,5 m3!

Iga 84 päeva tagant vastavalt soovile

NB! Kogumisringile tuleb 
registreeruda vähemalt 7 päeva enne 

kogumisringi toimumisaega!

LIHULAS JA VIRTSUS:
Graa�ku alusel iga 14 või 28 päeva

tagant
NB! Vedu võib toimuda harvemini

vallavalitsuse loal

MUJAL ASULATES:
Graa�ku alusel iga 14, 28, 56 või 84

päeva tagant

SUUR- JA ELEKTROONIKA-
JÄÄTMED

KLAASPAKENDSEGAPAKENDPABER JA KARTONGBIOJÄÄTMED

ERAMAJA või RIDAELAMUBOKS:
min 80 l konteiner / 35 l jäätmekott1

KORTERMAJA (kui on kasutuses):
kuni 4 korterit: min 240 l konteiner2

5–9 korterit: min 600 l konteiner3
10–15 korterit: min 1100 l konteiner4
16–20 korterit: min 1500 l konteiner5
üle 21 korteri: min 2500 l konteiner6

MUU JURIIDILINE ISIK:
min 80 l konteiner

SEGAOLMEJÄÄTMED

keraamika (toidunõud, vaas jms), 
hügeenisidemed, mähkmed, vatt, 

väga määrdunud pakendid (sh 
ühekorsed papptaldrikud) ja foolium, 

küpsetus- ja majapidamispaber, 
kassiliiv, jahtunud tuhk, väikses 
koguses rõivad (kulunud sokid, 
pluusid jms), laste mänguasjad
(v.a patareide peal töötavad), 

sorteerimisest üle jäänud jäätmed

biojäätmed (toidu- ja aiajäätmed), 
puhtad pakendid ja paber, 

elektroonika ja suurjäätmed 
(veekeetjad, kapid jms), ehituspraht 

(lehtklaas, betoon, eterniit jms), 
ohtlikud jäätmed (patareid, värvid, 

väetis jms), lahtiselt vedelad jäätmed 
(võib panna kinnises anumas)
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KOHUSTUSLIK KÕIGILE, 
kelle kinnistu on kasutuses või kus 

elatakse! Jäätmeveost vabastamiseks 
tuleb esitada Vallavalitsusele vastav 
taotlus (vabastuse saamisel ei toimu 

ka teiste jäätmeliikide vedu)

1 Liitudes segapakendi kogumise teenusega, saab 80 l segaolmejäätmete konteineri
  asemel valida 35 l segaolmejäätmete jäätmekoti (jäätmekott tuleb ise soetada)
2 3 4 5 6 Liitudes segapakendi kogumise teenusega, saab valida väiksema mahuga konteineri

kuni 70% 
igapäevaelus 

tekkinud 
jäätmetest

anna üle 
TASUTA

              kuni 15% 
      igapäevaelus 

tekkinud jäätmetest
KOMPOSTI või 

anna üle 
SOODSAMALT

Korraldatud jäätmevedu 
teostab Ragn-Sells AS.

#SordiSinagi Korraldatud 
jäätmeveo uusi 

teenuseid hakatakse 
osutama ning vastavad 
tingimused hakkavad 

kehtima alates 
1. septembrist

2022.
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suurelektroonika (külmkapid, pliidid, 
televiisorid jms), väikeelektroonika 

(mikrolaineahjud, veekeetjad, tolmu- 
imejad, röstrid, mobliiltelefonid, 
arvutid, patareide peal töötavad 
lastemänguasjad jms), mööbel 

(diivanid, lauad, toolid, riidekapid, 
riiulid jms), muud suurjäätmed 

(madratsid, suured vaibad, vannid, 
WC-potid, kraanikausid jms)

plastpakendid (majoneesi- ja 
toiduõlipudelid, jogurtitopsid, 

salatikarbid, kilekotid, saia-leivakotid, 
kodukeemia pudelid, šampoonipu-
delid ja muud kosmeetikapakendid, 

vahtplastist toodete alused ja tooteid 
ümbritsev penoplast, plastkorgid jms), 

metallpakendid (konservikarbid, 
metallkorgid jms), komposiitpakendid 

(jäätise- ja maiustustepaberid, 
tetrapakid jms)

ajalehed, ajakirjad, kataloogid, 
reklaamlehed, paberkotid, pappkastid 

ja -karbid, raamatud (kaaneta), 
vihikud, kontoripaber, jõupaber, 

paberpakendid (märgistega PAP või 
20–22 nagu hommikuhelveste karbid, 

jahukotid, kommikarbid jms), muu 
paber ja kartong

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU LÄÄNERANNA VALLAS

toidujäätmed (puu- ja juurviljad ning 
nende koored, munakoored, 

väiksemad kondid, kohvi- ja teepaks 
koos �ltriga, pagaritooted, liha- ja 
kalatootud jms), aiajäätmed (lilled, 
puulehed, muruhake jms), muud 

biolagunevad jäätmed (vettinud ja 
määrdunud paber, majapidamispaber, 

paberist munakarbid ja -restid jms)

klaaspurgid (supi-, salatipurgid jms), 
klaaspudelid 

(šampuse-, veinipudelid jms), 
muud klaaspakendid

kassiliiv, tuhk, ühekordsed toidunõud, 
kivid ja ehitusvill, klaas, plast, rõivad, 

mähkmed, vatt ning muud mitte 
biolagunevad jäätmed

määrdunud/vettinud paber ja papp 
(sh majapidamispaber, salvrätid), 

kleebised, teip, kiletatud paber, tapeet, 
munakarbid ja -restid, foolium, 

küpsetuspaber, papptaldrikud ja 
kohvitopsid, komposiitpakendid 

(märgisega C/PAP nagu maiustuste 
paberid, tetrapakid jms)

väga määrdunud või pooltäis
pakendid (lõpuni tarbimata ketšup 
jms), plastist mänguasjad, kelgud ja 
pesukausid, klaaspakendid ja muud 
klaasist asjad (aknaklaasid, peegel- 
klaasid jms), paberpakendid ja muu 

paber, segaolmejäätmed, biojäätmed

aknaklaasid, peegelklaasid,
kermaamika (joogiklaasid, lillevaasid, 

tadrikud jms), lambikuplid, muud 
klaasist asjad

ehitus- ja lammutuspraht (betoon, 
puit, eterniit, aknaklaas jms), rehvid, 

muruniidukid, gaasiballoonid ja muud 
ohtlikud jäätmed

TASULINE TEENUS

TASULINE TEENUS

TASUTA TEENUS

TASUTA TEENUS

TASUTA TEENUS

TASULINE TEENUSKOHUSTUSLIK KÕIGILE, 
kes ei komposti tekkekohal!

Kompostimine ei ole lubatud 
kortermajades, kus on kasutuses üle

4 korteri, ning asutustes, kus tekib 
biojäätmeid (nt toitlustus-, haridus-, 

hoolekandeasutused, kauplused, 
tanklad jms tekkekohad)

NB! Kompostimine on lubatud Valla-
valitsuse loa alusel: selleks tuleb 

esitada Vallavalitsusele vastav taotlus 
koos fotoga kasutuses olevast 

kompostrist või kompostiaunast!

NB! Lihulas ja Virtsus on lubatud 
kompostida ainult kinnises kompostris, 

mis võib olla ka isetehtud!

80 l, 140 l või 240 l konteiner

Graa�ku alusel
iga 7 või 14 päeva tagant

KOHUSTUSLIK
kortermajades, kus on kasutuses üle

4 korteri, ning asutustes, kus tekib 
paberit ja kartongi (nt toitlustus-, 

haridus-, hoolekandeasutused, 
kauplused, tanklad jms tekkekohad)

TEISTELE SOOVITUSLIK
sh eramajad, ridaelamuboksid, 

kortermajad, kus on kasutuses alla
4 korteri

min 80 l konteiner

NB! Eramajad ja ridaelamuboksid 
võivad üle anda ka 150 l jäätmekoti või 
pappkastiga (max 10 kg), kui see ei saa 

enne üleandmist märjaks! Sinise 
jäätmekoti saab tasuta jäätmevedajalt.

Graa�ku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

NB! Need, kellele ei ole liitumine 
kohustuslik, võivad veo tellida ka
vabagraa�ku alusel (nt 1 x aastas)

KÕIGILE SOOVITUSLIK

min 80 l konteiner

NB! Eramajad ja ridaelamuboksid 
võivad üle anda ka 150 l jäätmekoti 
(max 10 kg)! Kollase jäätmekoti saab 

tasuta jäätmevedajalt.

Graa�ku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

KÕIGILE SOOVITUSLIK

min 80 l konteiner

Graa�ku alusel
iga 14, 28, 56 või 84 päeva tagant

NB! Veo võib tellida ka
vabagraa�ku alusel (nt 1 x aastas)

KÕIGILE SOOVITUSLIK

Kogutakse lahtiselt: asjad tuleb 
veopäeval panna nt oma olemasoleva 

konteineri juurde.

NB! Max vastuvõetav ühekordne 
kogus on 5 m3 ning min kogus 0,5 m3!

Iga 84 päeva tagant vastavalt soovile

NB! Kogumisringile tuleb 
registreeruda vähemalt 7 päeva enne 

kogumisringi toimumisaega!

LIHULAS JA VIRTSUS:
Graa�ku alusel iga 14 või 28 päeva

tagant
NB! Vedu võib toimuda harvemini

vallavalitsuse loal

MUJAL ASULATES:
Graa�ku alusel iga 14, 28, 56 või 84

päeva tagant

SUUR- JA ELEKTROONIKA-
JÄÄTMED

KLAASPAKENDSEGAPAKENDPABER JA KARTONGBIOJÄÄTMED

ERAMAJA või RIDAELAMUBOKS:
min 80 l konteiner / 35 l jäätmekott1

KORTERMAJA (kui on kasutuses):
kuni 4 korterit: min 240 l konteiner2

5–9 korterit: min 600 l konteiner3
10–15 korterit: min 1100 l konteiner4
16–20 korterit: min 1500 l konteiner5
üle 21 korteri: min 2500 l konteiner6

MUU JURIIDILINE ISIK:
min 80 l konteiner

SEGAOLMEJÄÄTMED

keraamika (toidunõud, vaas jms), 
hügeenisidemed, mähkmed, vatt, 

väga määrdunud pakendid (sh 
ühekorsed papptaldrikud) ja foolium, 

küpsetus- ja majapidamispaber, 
kassiliiv, jahtunud tuhk, väikses 
koguses rõivad (kulunud sokid, 
pluusid jms), laste mänguasjad
(v.a patareide peal töötavad), 

sorteerimisest üle jäänud jäätmed

biojäätmed (toidu- ja aiajäätmed), 
puhtad pakendid ja paber, 

elektroonika ja suurjäätmed 
(veekeetjad, kapid jms), ehituspraht 

(lehtklaas, betoon, eterniit jms), 
ohtlikud jäätmed (patareid, värvid, 

väetis jms), lahtiselt vedelad jäätmed 
(võib panna kinnises anumas)
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KOHUSTUSLIK KÕIGILE, 
kelle kinnistu on kasutuses või kus 

elatakse! Jäätmeveost vabastamiseks 
tuleb esitada Vallavalitsusele vastav 
taotlus (vabastuse saamisel ei toimu 

ka teiste jäätmeliikide vedu)

1 Liitudes segapakendi kogumise teenusega, saab 80 l segaolmejäätmete konteineri
  asemel valida 35 l segaolmejäätmete jäätmekoti (jäätmekott tuleb ise soetada)
2 3 4 5 6 Liitudes segapakendi kogumise teenusega, saab valida väiksema mahuga konteineri

kuni 70% 
igapäevaelus 

tekkinud 
jäätmetest

anna üle 
TASUTA

              kuni 15% 
      igapäevaelus 

tekkinud jäätmetest
KOMPOSTI või 

anna üle 
SOODSAMALT

Korraldatud jäätmevedu 
teostab Ragn-Sells AS.

#SordiSinagi Korraldatud 
jäätmeveo uusi 

teenuseid hakatakse 
osutama ning vastavad 
tingimused hakkavad 

kehtima alates 
1. septembrist

2022.
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Segaolmejäätmeid saab üle 
anda ka jäätmekotiga
Kui varem oli kõige väiksem segaol-
mejäätmete mahuti 80 liitrit, siis nüüd 
on võimalus eramajadel võtta kasu-
tusele 35-liitrine jäätmekott, kuid 
ainult juhul, kui liitutakse segapaken-
dite üleandmise teenusega (seda üld-
juhul korraldatud jäätmeveo raames, 
erandjuhul TVO pakutava jäätmekoti 
teenusega Lihulas). 35-liitrine jäät-
mekott tuleb jäätmevaldajal endal 
soetada. Jäätmekotti ei ole lubatud 
kasutada kortermajades, kuid samas 
kehtib sarnane reeglistik ka korter-
majade puhul – liitudes segapakendi 
kogumise teenusega, saab segaolme-
jäätmete kogumiseks muidu lubatud 
minimaalse suurusega konteineriga 
võrreldes võtta kasutusele olulisemalt 
väiksema mahuti.

Elektroonika- ja suurjäätmete 
kogumisringid
Jäätmevedaja hakkab kord kvartalis 
korraldama elektroonika- ja suurjäät-
mete kogumisringe. Osavõtmiseks 
tuleb end vähemalt seitse päeva enne 
selle toimumist registreerida, võttes 
ühendust Ragn-Sellsiga. Kogumisringi 
toimumise päeval tuleb elektroonika- 
ja/või suurjäätmed üldjuhul viia oma 
isikliku segaolmejäätmete kontei- 
neri vahetusse lähedusse või muusse 
nähtavasse kohta, mis on eelnevalt 
jäätmevedajaga kokku lepitud (näiteks 
talu sissesõidutee otsa). Kogumisrin-
gil saab maksimaalselt üle anda kuni 
5 m³ jäätmeid. Ringide toimumise ajad 
avalikustatakse nii Lääneranna Tea- 
tajas, Lääneranna valla veebilehel kui 
ka Ragn-Sellsi veebilehel. Korraldatud 
jäätmeveo hinnakiri on lehe parem-
poolses alaservas.

Sorteerides on palju soodsam
Kui esmapilgul võib tunduda, et uue 
hinnakirja järgi on jäätmete üleand-
mine kulukas, siis nii on see vaid juhul, 
kui jäätmeid ei sorteerita. Kuni 70% 
igapäevaelus tekkinud jäätmetest on 
paber ja erinevad pakendid, mille saab 
jäätmevedajale täiesti tasuta üle anda, 
ning kuni 15% biojäätmed, mida saab 
segaprügiga võrreldes ära anda poole 
odavamalt. Seega, kui jäätmeid korra-
likult sorteerida, on võimalik need üle 
anda kuni 85% soodsamalt sõltuvalt 
sellest, kas biojäätmed kompostitakse 
või antakse need jäätmevedajale. Eel-
neva kirjelduse rahasummades väl-
jendamiseks on allolevas vasakpoolses 
tabelis esitatud võrdlused võimalikest 
variantidest eramaja ja kortermaja 
näitel.

Ühismahuti kasutamise kord 
on muutunud
Ühismahuti kasutamine tähendab, 
et üks majapidamine soetab jäätmete 
konteineri ning seda hakkab valla-
valitsuse loa alusel kasutama mitu 
majapidamist. Kui varem oli lubatud 
mitme majapidamise peale ühisma-
hutit kasutada kõrvuti ja üle tee asu-
vate naaberkinnistute puhul ning 
erandkorras muul mõjuval põhjusel, 
siis nüüd võib ühismahutit kasutada 
üksnes ühise õuealaga korter- ja 
ridaelamutes tekkivate jäätmete kogu-
miseks või erandkorras põhjendatud 
juhul küla ühiseks jäätmete kogu-
miseks. Sisuliselt tähendab see seda, 
et alates sügisest ei saa üksikud eram-
ajad enam koos jäätmeid koguda, vaid 
igal eramajal tuleb võtta oma isiklik 
jäätmete kogumismahuti. Ühismahuti 
kasutamise korda muudeti, kuna seni 
paljud ühismahuti kasutajad sõlmisid 

küll omanikuga 
k o k k u l e p p e 
mahuti kasuta-
miseks, kuid tege-
likult jäätmeid 
sinna ei viinud. Kah-
juks jõudsid selliste 
fiktiivsete ühismahu- 
ti kasutajate segaolme-
jäätmed ka avalikesse pakendi- 
konteineritesse. Praegused ühisma-
huti kasutamise kokkulepped kaota-
vad kehtivuse augustikuu lõpus ning 
siis tuleb ühismahuti kasutamiseks 
vallavalitsusele uus taotlus esitada. 
Seejärel vaatab vallavalitsus taotlused 
läbi juba uue korra alusel.

TEADE | Kompostrite ja 
biokonteinerite soetamiseks 
rahastust ei saadud
Lääneranna Vallavalitsus esitas eelmi-
sel aastal Keskkonnainvesteeringute 
Keskusele taotluse kiirkompostrite 
ja biojäätmete konteinerite projekti 
rahastamiseks, mille maksumus oli 
kokku umbes 30 000 eurot. Projektis 
osalemiseks kogus vald andmeid ka 
inimeste vajaduste kohta. Kahjuks 
peame aga teatama, et see projekt 
rahastust ei saanud.

Sügisest muutuva korraldatud jäätmeveo
muudatuste kommentaarid |

Jäätmeliik Kogumisvahendi tüüp
Graafikujärgne 

tühjendus, 
€/kord

Tühisõit, 
€/kord

Konteineri 
rent, €/kuu

Mahuti 
müük, 
€/tk

kuni 35 l jäätmekott 0,93 2,15 - -
80 l konteiner 2,13 4,48 2,52 60

140 l konteiner 3,73 7,84 2,52 60
240 l konteiner 6,40 9,60 2,52 76
370 l konteiner 9,87 14,80 3,12 144
600 l konteiner 16,00 16,00 4,80 264
800 l konteiner 21,33 21,33 5,04 264

1100 l konteiner 29,33 20,53 7,20 300
1500 l konteiner 40,00 28,00 21,60 2040
2500 l konteiner 66,66 26,66 24,00 2280
4500 l konteiner 119,99 48,00 30,00 2640

80 l konteiner 0,00 4,48 2,52 60
140 l konteiner 0,00 4,48 2,52 60

150 l jäätmekott 0,00 4,48 - tasuta
240 l konteiner 0,00 4,48 2,52 76
370 l konteiner 0,00 4,48 3,12 144
600 l konteiner 0,00 4,48 4,80 264
800 l konteiner 0,00 4,48 5,04 264

1100 l konteiner 0,00 4,48 7,20 300
1500 l konteiner 0,00 4,48 21,60 2040
2500 l konteiner 0,00 4,48 24,00 2280
4500 l konteiner 0,00 4,48 30,00 2640

80 l konteiner 1,07 4,48 2,52 60
140 l konteiner 1,87 4,48 2,52 60
240 l konteiner 3,20 4,48 2,52 76
80 l konteiner 0,00 4,48 2,52 60

140 l konteiner 0,00 4,48 2,52 60
150 l jäätmekott 0,00 4,48 - tasuta
240 l konteiner 0,00 4,48 2,52 76
370 l konteiner 0,00 4,48 3,12 144
600 l konteiner 0,00 4,48 4,80 264
800 l konteiner 0,00 4,48 5,04 264

1100 l konteiner 0,00 4,48 7,20 300
1500 l konteiner 0,00 4,48 21,60 2040
2500 l konteiner 0,00 4,48 24,00 2280
4500 l konteiner 0,00 4,48 30,00 2640

80 l konteiner 0,00 4,48 2,52 60
140 l konteiner 0,00 4,48 2,52 60
240 l konteiner 0,00 4,48 2,52 76
370 l konteiner 0,00 4,48 3,12 144
600 l konteiner 0,00 4,48 4,80 264
800 l konteiner 0,00 4,48 5,04 264

1100 l konteiner 0,00 4,48 7,20 300
1500 l konteiner 0,00 4,48 21,60 2040
2500 l konteiner 0,00 4,48 24,00 2280
4500 l konteiner 0,00 4,48 30,00 2640

Suurjäätmed ja 
elektroonikajäätmed

lahtiselt 1 kuupmeeter 5,33 20,53 - -

Segaolmejäätmed

Paber ja kartong

Biojäätmed

Segapakend

Klaaspakend

Tekkekogus 
kuus, l

Veosagedus 
(mahuti suurus)

Aastamaksumus 
jäätmeliikide 

kaupa, €

Tekkekogus 
kuus, l

Võimalik 
veosagedus (mahuti 

suurus)*

Aastamaksumus 
jäätmeliikide 

kaupa, €

Segaolmejäätmed 240 1 x kuus (240 l) 77 36 1 x kuus (35 l) / iga 2 
kuu tagant (80 l) 11 kuni 15

Biojäätmed 36
vedu ei toimu 

(kompostimine) / 2 x 
kuus (80 l)

0 kuni 28

Paber ja kartong 24 2 x aastas (150 l) 0
Pakendid 144 1 x kuus (150 l) 0

Kogu aastamaksumus, € 77 Kogu aastamaksumus, € 11 kuni 43
Keskmine kuumaksumus, € 6 Keskmine kuumaksumus, € 0,93 kuni 3,6

Segaolmejäätmed 2500 1 x kuus (2500 l) 800 375 1 x kvartalis (1500 l) 160

Biojäätmed 375 1 x nädalas (80–140 
l) 56 kuni 97

Paber ja kartong 250 1 x kuus (240–600 l) 0
Pakendid 1500 1 x kuus (1500 l) 0

Kogu aastamaksumus, € 800 Kogu aastamaksumus, € 216 kuni 257
Keskmine kuumaksumus, € 67 Keskmine kuumaksumus, € 18 kuni 21

Jäätmeliik

Näide ERAMAJADELE

* Veosagedus ja matuti suurus tuleb valida vastavalt sellele, kui palju ja milliseid jäätmeid tegelikult tekib. Tabelis on toodud 
võimalikud variandid mahuti suurustest ja veosagedustest, mille puhul on arvestatud, et biojäätmeid tekib 15%, paberit 10% 
ning pakendeid 60% kogu jäätmete tekkemahust.

ei sorteerita 
(pannakse 

segaolmesse)
vedu ei toimu -

ei sorteerita 
(pannakse 

segaolmesse)
vedu ei toimu -

KUI JÄÄTMEID EI SORTEERITA KUI JÄÄTMEID SORTEERITAKSE

Näide KORTERMAJADELE

Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

MAJANDUS
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Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. märts – 10. aprill 2022  toimus neli 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimin-

gutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste 
määramine ja maksmine, huvihariduse ja -tegevuse 
toetuste eraldamine, hoolekandeasutustes hooldamise 
võimaldamine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse 
maksmine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine ja korrastamine, õigusvastaselt võõrandatud 
maa tagastamine, projekteerimistingimuste määramine, 
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, seisukoha võtmine 
rahvaalgatuste kohta ja rahvaalgatuste vallavolikogule 
lahendamiseks esitamine, korraldatud jäätmeveoga lii-
tumise kohustusest vabastamine, puurkaevu asukoha 
määramine, hajaasustuse programmi kasutamise aruande 
heakskiitmine, otsustati järgmist:

 » Avaldati tänu ja anti Lääneranna Vallavalitsuse 
tänukiri hobikoorile Ei või olla kümne tegutsemisaasta 
täitumise puhul ja kultuurielu silmapaistva edendamise 
eest Lääneranna vallas; Ülle Tammearule hobikoori Ei 
või olla juhendamise eest; segarahvatantsurühmale 
Kirivöö kümne tegutsemisaasta täitumise puhul ja 
kultuurielu silmapaistva edendamise eest Lääneranna 
vallas; Erika Teele segarahvatantsurühma Kirivöö 
juhendamise eest; Tiiu Aasrannale 40. tööjuubeli puhul 
ning Kirbla ja Lihula raamatukogus südamega tehtud 
töö ja Kirbla külaseltsi eestvedamise eest; Urmas Rein-
feldtile seoses juubelisünnipäevaga ning Varbla koolis 
südamega tehtud töö ja piirkonna haridustöö eden-
damise eest; Riste Noorele Virtsu pensionäride klubi 
60+ eduka eestvedamise eest, Virtsu pensionäride klubi 
60+ kultuurielu silmapaistva edendamise ja kümne 
tegutsemisaasta täitumise puhul. 

 » Moodustati hajaasustuse programmi 2022. a taot-
lusvooru esitatud taotluste hindamise komisjon koos-
seisus: komisjoni esimees – Margus Källe, Lääneranna 
Vallavalitsuse liige; komisjoni aseesimees – Maia Leola, 
keskkonnaspetsialist; komisjoni liige – Mihkel Kalmaru, 
maaspetsialist; komisjoni liige – Maie Ausmeel, sot-
siaaltöö spetsialist; komisjoni liige – Aare Lauren, vara-
haldur. Komisjoni ülesanne on hajaasustuse programmi 
2022. a taotlusvooru esitatud taotluste hindamine prog-
rammi määruse ja hindamisjuhendi alusel, tutvumine 
taotlustes kajastatud majapidamiste taotlusega seotud 
valdkondade hetkeolukorra ja lahendamist vajavate 
kitsaskohtadega, taotluste pingerea koostamine ning 
ettepanekute tegemine taotluste rahastamiseks või 
rahastamata jätmiseks. 

 » Varbla Vallavalitsus võttis 21.06.2011 vastu korralduse 
nr 82 „Varbla valla omandis olevale kinnisasjale isikliku 
kasutusõiguse seadmine Eesti Lairiba Arenduse Sihta-
sutuse kasuks“, mille punkti 1.4 alusel seati tähtajatu 
isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse 
kasuks Varbla külas asuval Spordiplatsi katastriüksusel 
elektroonilise side liinirajatise talumiskohustuse keh- 
testamiseks. Lääneranna vald on Hanila, Koonga, Lihula 
ja Varbla valla kui lõppenud avalik-õiguslike juriidiliste 
isikute üldõigusjärglane. Lääneranna Vallavalitsusele 
esitatud taotlusest ilmneb, et lisaks elektroonilise side 
liinirajatisele on Spordiplatsi katastriüksusele projek-
teeritud sidekaev ning on tekkinud vajadus muuta 
kavandatava liinirajatise kaitsevööndi piiri ja pindala. 
Muudeti korralduse nr 82 punkti 1.4 ja sõnastati see 
järgmiselt: „Isiklik kasutusõigus seatakse sideehitise 
talumiskohustuse kehtestamiseks Spordiplatsi kinnis-
tul sideehitise kaitsevööndis. Isikliku kasutusõiguse ala 
on märgitud plaanil korralduse lisas 4.“ 

 » MTÜ Metsküla Kultuuriühing esitas Lääneranna Val-
lavalitsusele avalduse Metskülas Kooli katastriük-
suse maa-ala avalikuks kasutuseks võtmiseks kuni 
31.12.2026 või tähtajatult Metsküla külaplatsi laste 
mänguväljaku rajamiseks. Avaldus rahuldati ja anti  
mittetulundusühingule Metsküla Kultuuriühing tasuta 
ja tähtajatult kasutusse Metsküla, Kooli katastriüksuse 
maa-ala vastavalt lisatud asendiplaanile. Sõlmitakse 
avaliku kasutamise- ja rendileping.

 » Mittetulundusühing Oidrema Külaselts esitas Lääne-
ranna Vallavalitsusele avalduse Bussijaama kinnistu 
avalikuks kasutamiseks Oidrema bussipeatuse ning 
jalgrattahoidla rajamiseks. Maa-ala plaan on lisatud 
avaliku kasutamise- ja rendilepingu lisas. Otsustati 
anda mittetulundusühingule Oidrema Külaselts tasuta 
ja tähtajatult kasutusse Bussijaama kinnistu vas-
tavalt lisatud asendiplaanile,  mittetulundusühinguga 
Oidrema Külaselts sõlmitakse avaliku kasutamise- ja 
rendileping.

 » Tuudi Külaselts esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
avalduse Tuudi Kooli katastriüksuse maa-ala avalikuks 
kasutuseks võtmiseks, Tuudi kõlakoja tantsuplatsi reno- 
veerimiseks. Otsustati anda Tuudi Külaseltsile tasuta ja 
tähtajatult kasutusse Tuudi, Kooli katastriüksuse maa-
ala vastavalt lisatud asendiplaanile. Tuudi Külaseltsiga 
sõlmitakse  avaliku kasutamise- ja rendileping.

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust 
järgmistele ühingutele: MTÜ-le Lihula Meistriaed pro-
jekti eest „Galeriitegevuse arendamine Lihulas“ summas 
203 eurot ja MTÜ-le Koonga Kogukond projekti eest 
„Koonga jaanituli“ summas 650 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avatud hankeme-
netlusega riigihanke „Kontsessiooni andmine kor-
raldatud jäätmeveoks Lääneranna vallas ja Lihula 
jäätmejaama opereerimine“, mille eesmärk oli leida 
korraldatud jäätmeveo teenuse ja Lihula jäätmejaama 
opereerimisteenuse osutaja. Tähtajaks esitati e-riigi-
hangete keskkonnas kaks pakkumust. Mõlemad pak-
kumused tunnistati hanke alustingimustele vastavaks 
ja pakkujad kvalifitseeriti, kuna neil ei esinenud kõr-
valdamise aluseid. Hanke edukaks pakkumuseks tun-
nistati hanke alusdokumentides määratud pakkumuse 
hindamise kriteeriumide alusel AS-i Ragn-Sells (regist- 
rikood 10306958) pakkumus. Anti nõustumus eduka 
pakkujaga kontsessioonilepingu sõlmimiseks pärast 
10-päevase ooteaja möödumist.

 » Lääneranna Vallavalitsus selgitas Lääneranna vallas 
Raheste külas asuva Murru, Lihula linnas asuva Mäe 
tn 2 ja Kulli külas asuva Liini reformimata riigimaadel 
katastriüksuste kohta välja, et maadel ei lasu erastamise 
ja tagastamise nõudeid, maad ei ole taotletud munitsi-
paalomandisse, maadel ei asu hooneid. Lääneranna 
Vallavalitsus on arvamusel, et eelnimetatud katastriük-
suste riigi omandisse jätmist takistavad asjaolud puudu-
vad. Maadele määrati sihtotstarve.

 » Imatra Elekter AS esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse isikliku kasutusõiguse omandamiseks Kirbla 
külas Lääneranna vallale kuuluval Kooli kinnisasjal ehi-
tatava tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks 
elektripaigaldise kaitsevööndis. Tähtajatut isiklikku 
kasutusõigust taotletakse 0,4-kilovoldise maakaabel-
liini ehitamiseks ja kasutamiseks maa-alal suurusega 
318 m², rajatis on vajalik avalikes huvides ning puudub 
muu tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam võima-
lus tehnovõrgu või -rajatisega liituda. Nõustuti AS-i 

OMAVALITSUS
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Imatra Elekter kasuks isikliku kasutusõiguse seadmi- 
sega Lääneranna vallale kuuluval Kooli kinnisasjal 
elektripaigaldise kaitsevööndis 318 m² suurusel maa-
alal. Isikliku kasutusõigusega koormatava maa plaan on 
Lääneranna Vallavalitsuse  korralduse nr 229 lisa. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldab enampakkumised 
alljärgnevate kinnistute võõrandamiseks: 

 ◦ 1. Savitööstuse, Paadrema küla, Lääneranna vald, 
Pärnu maakond, mis paikneb katastriüksusel 
43001:001:0247, kinnistu pindala 5027 m², tootmis-
maa. Kinnistul asub tööstushoone ja kelder. Vara 
müügi alghind 8000 eurot, tagatisraha suurus 800 
eurot.

 ◦ 2. Kinnistu lähiaadressiga Silo, Kuhu küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 33401:001:0405. Kinnistu pindala 8607 m², 
tootmismaa. Vara müügi alghind 7000 eurot, tagatis-
raha suurus 700 eurot. 

 ◦ 3. Kinnistu lähiaadressiga Keldri, Kulli küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, mis paikneb katastriük-
susel 43001:001:0976. Kinnistu pindala 6763 m², 
100% tootmismaa. Vara müügi alghind 7000 eurot, 
tagatisraha suurus 700 eurot. 

Enampakkumised korraldatakse internetioksjonite kesk-
konnas www.osta.ee kehtivusega 21 päeva, infot jagatakse 
ka Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Kinnitati Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseis 
järgnevalt: Ene Täht – Lääneranna vallavanem, kriisi-
komisjoni esimees; Martin Tee – Lääneranna vallavalit-
suse liige, teede ja transpordi spetsialist, kriisikomisjoni 
aseesimees; Margus Källe – Lääneranna Vallavalit-
suse liige, Lääneranna valla planeeringute spetsialist, 
kriisikomisjoni liige; Jane Mets – Lääneranna Valla-
valitsuse liige, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna 
juhataja, kriisikomisjoni liige; Urmas Osila – Lääne-
ranna Vallavalitsuse liige, majandusosakonna juhataja, 
kriisikomisjoni liige; Andrus Aruots – Kaitseliidu Lääne 
Maleva Lihula üksikkompanii esindaja, kriisikomisjoni 
liige;  Mikk Luuk – Päästeameti Lihula päästekomando 
pealik, kriisikomisjoni liige; Tauno Tähe – MTÜ Hanila 
Tuletõrjeselts juhatuse esimees, kriisikomisjoni liige; 
Tõnu Viherpuu – AS Matsalu Veevärk võrgumeister, 
kriisikomisjoni liige; Evelin Engel-Lepp – Politsei- ja 
Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu politsei-
jaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnapolit-
seinik Lääneranna vallas, kriisikomisjoni liige. Tunnis- 
tati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 26.11.2020 
vastu võetud korraldus nr 907 „Lääneranna valla kriisi-
komisjoni koosseisu kinnitamine“.

 » Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele 31.03–
14.04.2022 valminud Lihula Lasteaia arengukava aas-
tateks 2022–2024.

 » Elektrilevi OÜ esitas Lääneranna Vallavalitsusele taot-
luse sundvalduse seadmiseks Vaiste külas asuvale Vana 
Vaiste tee kinnisasjale ja Peetriranna kinnisasjale. 
Sundvalduse seadmise eesmärk on kinnistutel talu-
miskohustuse kehtestamine avalikes huvides vajaliku 
tehnovõrgu ja -rajatise 0,4 kV pingega elektrimaakaa-
belliini ehitamiseks ja kasutamiseks elektripaigaldise 
kaitsevööndis. Vana Vaiste tee kinnisasja omanikuna 
on kinnistusraamatusse kantud Lääneranna vald. Peet-
riranna kinnisasja kaasomanikena on kinnistusraama-
tusse kantud kaks eraisikut, kellele saadeti teade, milles 

paluti sundvalduse seadmise kavatsuse kohta oma 
arvamust avaldada. Lääneranna Vallavalitsus veen-
dus, et kavandatava elektripaigaldise asukohavalik on 
optimaalne, selle talumine ei too kinnisasjade omani-
kele kaasa lisakulutusi ega takista oluliselt kinnisasjade 
senist kasutamist ning hüvitise määramine varalise 
kahju tekitamise eest ei ole põhjendatud. Vallavalitsus 
andis välja korralduse seada sundvaldus Elektrilevi OÜ 
kasuks Lääneranna vallas Vaiste külas asuvale Vana 
Vaiste tee kinnisasjale ja Peetriranna kinnisasjale. 
Sundvaldusega koormatava maa-ala plaanid on korral-
duse lisad. 

 » Maa-amet palus Lääneranna Vallavalitsusel määrata 
maale sihtotstarve ja esitada arvamus Lihula linnas Aia 
tn 5 asuva katastriüksuse riigi omandisse jätmise kohta.  
Katastriüksusel ei lasu maa erastamise ja tagastamise 
nõudeid, katastriüksusel asub omandiõigust tõendavate 
dokumentideta garaaž, mille püstitamise õiguslik alus 
ja kasutaja ei ole Lääneranna Vallavalitsusele teada. 
Katastriüksusele on ladustatud raudbetoonelemendid 
(ehitusmaterjal), mis ei ole hooned ega iseseisvad ehi-
tised, ehitusmaterjali omanik ei ole Lääneranna Val-
lavalitsusele teada. Tulenevalt kehtivast Lihula valla 
üldplaneeringust lasub katastriüksusel munitsipaal- 
omandisse andmise taotlus. Aia tn 5 katastriüksuse maad 
on Lihula valla üldplaneeringus taotletud munitsipaal- 
omandisse Lihula tsentraalkatlamaja maa, teenindus- 
ja reservmaana. Lääneranna Vallavalitsus on seisuko-
hal, et üldplaneeringuga valla arenguks reserveeritud 
reformimata riigimaa on otstarbekas anda munitsi-
paalomandisse maareformi käigus ning määrata sihtots- 
tarbeta maale sihtotstarve.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2022. a hanke-
plaani alusel lihthankemenetlusega riigihanke „Vatla 
kergliiklustee katete ehitamine“. Hankele esitas oma 
pakkumuse viis ettevõtjat, mis kõik tunnistati vas-
tavaks. Pakkuja kvalifikatsioonile vastavust ja kõrval-
damise aluste puudumist kontrolliti ainult eduka pak-
kuja osas. Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati AS-i 
TREF Nord (registrikood 10217746) pakkumus summas 
59 913.68 eurot. Hankeleping sõlmimitakse pärast 
5-tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2022. a hanke-
plaani alusel lihthankemenetlusega riigihanke „Lääne-
ranna valla teede mustkatte ehitamine“. Hankele esitas 
oma pakkumuse neli ettevõtjat, mis kõik tunnistati vas-
tavaks. Pakkuja kvalifikatsioonile vastavust ja kõrval-
damise aluste puudumist kontrolliti ainult eduka pak-
kuja osas. Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati Eesti 
Keskkonnateenused (registrikood 10277820) pakkumus 
summas 202 239 85 eurot. Eduka pakkujaga sõlmitakse  
hankeleping pärast 5-tööpäevase ooteaja möödumist.

 » Lihula Kultuurimajal lubatakse korraldada 29. mail 
2022. a kell 9.00–14.00 Lääneranna vallas Lihula linnas 
asuval mõisamäel avalik üritus Lihula kevadlaat. Üri-
tuse korraldamisel tuleb järgida Lääneranna valla jäät-
mehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid. 

 » Tunnistati edukaks oksjoniportaalis www.osta.ee kor-
raldatud enampakkumised kolme kinnistu võõran-
damiseks: kinnistu aadressil Väike-Sepa, Pagasi küla, 
Lääneranna vald, kinnistu aadressil Jaama 22, Lihula 
linn ja kolmetoaline korteriomand Tähemaa 3, Aruküla, 
Lääneranna vald. Enampakkumiste võitjatega sõlmi-

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

OMAVALITSUS
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14. aprillil 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II koos-
seisu seitsmes istung, kus osales 18 vallavolikogu liiget. 
Päevakorda kinnitati 4 punkti. Vastu võeti 1 määrus.

 » Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust nr 7 
„Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ 
täiendati § 2 lg 2 punktiga 14 rahvatervise seadusest 
§ 10 lõikest 2 tulenevate ülesannetega, millega delegeer-
itakse vallavalitsusele järgmised ülesanded:

1. tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korral-
damine ja nende järgimise kontrollimine kohaliku 
omavalitsuse maa-alal;

2. elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise eden-

damisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku 
omavalitsuse maa-alal.

 » Arutati rahvaalgatus.ee platvormi kaudu saadetud alga-
tusi „Varbla kool 9 klassiliseks“ ja „Nõuame 9-klassilise 
põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!“ ning 
võeti algatustes esitatud informatsioon teadmiseks.

 » Vallavanem Ene Täht andis informatsiooni Lihula Güm-
naasiumi uue koolihoone rajamise hankeplaanist.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 12. mail 2022.

Lääneranna Vallavolikogu otsused | Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

takse ostu-müügileping ühe kuu jooksul.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 10.03.2022 
määrus nr 1 „Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine“. 

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 23.03.2022 
määrus nr 2 „Lääneranna Vallavalitsuse 29.06.2018 
määruse nr 11 „Lääneranna valla kriisikomisjoni 
põhimäärus“ muutmine“.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üksteist 
eelnõud.

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

L ugupeetud Lääneranna Vallavalitsus ja Lääne-
ranna Vallavolikogu liikmed. Olen Siljar Pikkmets, 

Lääneranna valla sissekirjutusega elanik ja samuti Lihula 
Gümnaasiumi kahe õpilase isa. Pöördun teie poole seoses 
mulle silma jäänud arengutega või õigemini paigalseisuga 
meie valla juhtimisel, mis toob kaasa taandarengu. Kuna 
reformivastaste hüüded kostavad alati üle reformijate ja 
pooldajad on enamasti vait, siis otsustasin seda muuta ja 
võtta sõna reformide toetajate nimel!

Teie valitsusaeg on nüüdseks kestnud juba pool aastat ja 
meie valla suurimad probleemid,  nagu eelarve puudujääk 
ja koolivõrgu korrastamine, on endiselt lahendamata. Kuna 
ülejõukäiv koolivõrk on väidetavalt eelarve puudujäägi 
suurematest põhjustajatest, on loogiline alustada sealt. On 
küll proovitud teha mõningaid nõrku katseid haridusvõrgu 
korrastamiseks, aga see lõppes seal, kus sellised „pehmore-
formid“ ikka lõppevad ehk siis mitte kusagil. Ainuke saavu-
tatud tulemus on elanike ärritamine. Minule tundub, et 
haridusvõrgu korrastamisega olete te alustanud valest 
otsast. Eelkõige peaksite rahvale selgitama, miks seda 
tehakse ja mis läheb konkreetselt tänu reformile ja sellega 
saavutatud kokkuhoiule paremaks või mis jääb halvemaks 
minemata!

Ma saan aru, et prooviti teha reformi, mis teeks kõigile 
osapooltele võimalikult vähe haiget, aga tulemus on ka ole-
matu, nagu selgus 24. märtsil toimunud volikogu istungil 
Lääneranna vallavanema tehtud ettekandes EKRE frakt-
siooni küsimustele vastates. Siit küsimus: miks seda reformi 
teha, kui sellest kasu ei ole? Või kui on mingi kaudne kasu, 
miks ei tooda kõigepealt seda välja? 

Mina isiklikult ei oma küll täpset infot valla rahalise seisu 
kohta, aga pärast volikogu liikmete ja valla töötajatega suht- 
lemist võib järeldada, et rahvakeeli öeldes ei ole pankrot 
kaugel. Kui iga-aastaselt on vald viimase kahe kuu jook-
sul põhimõtteliselt maksejõuetu ja kui me ei maksa vallale 
võetud laene, vaid oleme maksepuhkusel ja raiskame oma 

raha intresside maksmiseks, ilma et laen väheneks, siis 
tulemus on varem või hiljem ühene – maksejõuetus. Ning 
küsimusele, miks me oleme jõudnud sinna, kus me täna 
oleme, olen kuulnud mitut vastust, näiteks eelmise val-
lavalitsuse ja vallavolikogu liikmete halb juhtimine, riigi 
vähene rahastus, rahvaarvu vähenemine jne. Aga süüd-
laste otsimine ei vii meid edasi!

Olukord vajab lahendust praegu, mitte mine-
vikus ega tulevikus!
Vaadake parem, kui palju head on ära tehtud ja kui palju 
veel pooleli on. Selleks, et saaksime jätkata normaalse aren-
guga ja kvaliteedi parandamisega nii hariduses kui kõiges 
muus, millega on kohustatud tegelema kohalik omavalitsus, 
peab valla eelarve olema jätkusuutlik. 

Ma saan aru, et kohalik omavalitsus ei ole äriline ettevõte, 
mis läheb pankrotti ja et maksejõuetusele järgnevad kind-
lad protseduurid, aga igal asja vastu huvi tundval inimesel  
on võimalik internetist leida meie riigi seadused ja näha, 
mis juhtub. Võin küll detailides natuke eksida, aga tulemus 
oleks lühidalt järgmine: rahandusministeerium teeb 
mõnekuulise vahega paar korda ettekirjutuse; kui sellele 
ei regeerita, määrab rahandusministeerium järgmise sam-
muna meie valda neljaks aastaks juhtima kaks ametnikku 
nimedega X ja Y. Lisaks neile määratakse komisjoni üks 
inimene siseministeeriumist ja kaks üleriigiliste liitude 
poolt. Komisjoni asub juhtima rahandusministeeriumi 
ametnik.

 » Seega ametnik X võtab meie valla juhtimise üle, sest me 
ei saanud ise hakkama! 

 » Ametnikul X ei ole mingeid tundeid ühegi meie valla 
kooli suhtes, temal on ainult Exceli programm, mis meie 
elanike arvu arvestades jätab tõenäoliselt meile alles 
ainult ühe 9-klassilise kooli Lihulasse ja kõik ülejäänud 
lõpetavad tegevuse. 

Lugejakiri | Ametnik X Siljar Pikkmets
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 » Ametnikku X ei huvita, et inimesed, kel pole siin vallas 
sissekirjutust või ühtegi last meie koolides, ähvardavad 
valla vastu kohtusse minna.

 » Ametnikku X ei huvita, et me tahame öösiti tänavaval-
gustust põlemas hoida ja soovime, et teeääred saaksid 
niidetud, lumi regulaarselt lükatud jne. Teda huvitab 
ainult tulude ja kulude vahe positiivseks pööramine! 

Enda umbkaudse ennustuse kohaselt pakun, et vana- 
viisi jätkates on meil paremal juhul umbes kaks aastat aega 
vinduda ja siis võtab eelnevalt kirjeldatud komisjon meie 
valla juhtimise seadusest tulenevalt neljaks aastaks üle. 
See tähendab, et järgmisesse volikokku pole mõtet kandi- 
deerida ega pole mõtet minna ka valima, sest järgmisel 
volikogul puudub otsustusõigus.

Siinkohal kutsun kiiremas korras üles leidma üksmeel ja 
panema tööle see minu arvates suurepärane koalitsioon 
meie volikogus. 

Kui te neid vaidlusi peate, võrrelge meie valda näiteks 
Saarde vallaga, kus on 5000 elanikku ja kaks kooli, või  

Lüganuse vallaga, kus on 8000 elanikku ja tänaseks kolm 
kooli. Minu isiklik ettepanek oleks säilitada Lihulas güm-
naasium ning asukoha tõttu Koongas ja Varblas üheksa- 
klassilised koolid, kuigi laste vähesuse tõttu tuleb ilmselt 
needki kuueklassiliseks teha. Kõmsi, Virtsu ja Metsküla 
peaksid suutma jõuda kokkuleppele, milline üks neist kolm-
est saab jätkata ja mitmeklassilisena. Aga see on muidugi 
minu isiklik arvamus. Samuti mõtlen, et loodetavasti suu-
detakse leida võimalus kolida Lõpe Kool Lõpe Klubisse, s.t 
loobuda vanast majast ja jätkata seal neljaklassilise algkoo-
liga. 

Ütlen veel, et minul ei ole mingisugust vaenu ühegi meie 
valla kooli vastu, küll aga on mul isiklik vaen selle vastu, 
kui inimesed, kes ühest küljest oskavad kuidagi siin maal 
hakkama saada ja oma eelarvega elada, kuid teisest küljest 
ei mõista, et ka vald peab oma eelarvega hakkama saama! 

Seega kogu selle jutu kokkuvõtteks on mul küsimus meie 
vallavolikogule: kas te tahate minna ajalukku volikoguna, 
kes suutis teha ära vajalikud muudatused ja panna meie 
endi loodud ühisvald toimima, või soovite minna ajalukku 
volikoguna, kes ei suutnud leida üksmeelt ja kes kinkis 
valla juhtimise ametnikule X?  

M ulle on hea ajakirjandustava kohaselt antud 
võimalus avaldada arvamust artikli „Ametnik X“ 

kohta.

Kui mulle artiklit tutvustati ja anti võimalus sellele vastata, 
tekkisid kahetised tunded – ühelt poolt tundsin, justkui 
oleksin ise artikli kirjutajale mõtteid andnud (pean silmas 
saneerimise osa), teisalt pean aga mõningas osas ka vastu-
väiteid esitama (paigalseisust meie valla juhtimisel).

Saneerimise võimalikkusele olen ise korduvalt viidanud ja 
öelnud selle välja nii koolivõrgu korrastamise aruteludel 
kui ka nõupidamistel. See tähendab, et juhul kui me vallas 
lähiaastatel kuludega kokku ei hoia, ootab meid ees sanee- 
rimine – s.t piltlikult Ametnik X.

Ametniku X võimaliku sekkumise juures vajab veel täpsus-
tamist, et seaduses on ette nähtud kaks meedet finantsdist-
sipliini tagamiseks. Vastavalt KOFSi §-le 32 peab KOV kinni 
pidama järgmistest põhimõtetest: 

1. kahe järjestikuse aruandeaasta lõpu seisuga ei tohi 
põhitegevuse tulem olla väiksem kui null;

2. netovõlakoormus ei või ületada sama seaduse § 34 
alusel kehtestatud netovõlakoormuse ülemmäära. 

Seadusandja eesmärk on ennetada KOVide sattumist 
raskesse finantsolukorda ning suurendada omavalitsus-
juhtide vastutust finantstegevuse korraldamisel. Seaduses 
sätestatud põhimõtted aitavad tõhustada KOVide finants-
distsipliinist kinnipidamist, tagada finantsstabiilsus ja 
ennetada potentsiaalseid finantsprobleeme. Kui KOV ei pea 
kahel järjestikusel aruandeaastal kinni kasvõi ühest eelne-
valt nimetatud põhimõttest, alustab Rahandusministee-
rium korrigeerimismenetlust, mille tagajärjel peab KOV 
tagama finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise. 
Juba raske finantsolukorra ohu ilmnemisel alustab Rahan-
dusministeerium saneerimismenetlust, mille eesmärk on 
aidata riigipoolse abiga kaasa finantsdistsipliini meetmete 
rakendamisele, et ennetada raske finantsolukorra teket. 
Kuna KOVid on iseseisvad juriidilised isikud, antakse rii-
gipoolset rahalist abi alles siis, kui saneerimiskava raken- 
damisega ei ole võimalik mõistliku aja jooksul võlakohus- 
tusi rahuldada. Selle põhimõtte eesmärk on suurendada 

võlausaldajate vastutust KOVide finantsvõime hindamisel 
ning lükata ümber arusaam, et riik garanteerib KOVide 
võlgu. 

Seega ei tule Ametnik X suure riigi rahakotiga, vaid kärbib 
meie tegevusi meie enda eelarve piires. Selles osas on artikli 
kirjutajal õigus, et tundeid ja emotsioone sellel Ametnikul 
ei ole. Seega peamegi ise sellest seisust välja tulema, mitte 
lootma täiendavale abile. Varem avaldatud artiklites olen 
välja toonud, et praegune volikogu koosseis peab võtma 
vastu rasked ja ebameeldivad otsused.

Artiklis sisaldub etteheide, et „umbes poole valitsemisaas-
taga ei ole volikogu ja valitsus suutnud kõrvaldada eelarve 
puudujääki ja korrastada koolivõrku“. Kahjuks küll, aga 
seda ei suuda ka Ametnik X. Küll aga liigume selles suunas, 
et taastada eelarve tasakaal, sh korrastame koolivõrgu. 
Kohalikus omavalitsuses tuleb teatavad protsessid siiski 
läbida ja nende peale kulub paratamatult aega. See pole 
päris eraettevõtlus, et õhtul mõtisklen ja hommikul viin 
oma mõtiskluse ellu.

Haarasime esimesel võimalusel härjal sarvist ja tõime tagasi 
lauale eelmise volikogu koosseisu poolt sahtlisse pandud 
haridusmaastiku korrastamise. 

 » Kogukondadega alustasime kokkusaamisi juba jaanua-
ris ja need kestsid märtsi volikoguni välja. Ja kestavad 
veel kindlasti ka edasi.

 » Saime kogukondadelt mõtteid ja ka tõdemuse, et selline 
vähene reformimine ei anna tulemust ja peame varsti 
teemaga uuesti tegelema. 

 » Seetõttu otsustasime, et võtame ette valla arengukava, 
mille lugemine peab paraku toimuma vähemalt kahel 
volikogu istungil, ning paneme paika pikema perspek-
tiivi, mille kohaselt jätkamegi tulevikus vallas ühe koo-
liga. Kuid mitte nii nagu Ametnik X, vaid meie nägemus 
on, et gümnaasium Lihulas asub uues koolihoones ja 
õpikohad on kolmes järgmises hoones: Koongas (kus on 
renoveeritud hoone), Varblas (kus on kõige hiljem ehi-
tatud koolihoone) ja Hanila piirkonnas (tuleb veel vaa-
data, milline hoonetest on kõige otstarbekam).

Vastulause | Ametnik X Armand Reinmaa 
Lääneranna Vallavolikogu esimees
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Spordiuudised | Periood: 
12. märts – 7. aprill 2022
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Jalgpall
07.04 toimus Lihula spordihoones 
esmakordselt sõpruskohtumine Lõpe 
ja Lihula spordilaste vahel.

02.04 Jõgeva Spordikeskuses toi-
munud FC Jõgeva Wolves/Oshee nais-
konna vastu peetud pronksimängu 
tulemusel lõpetas Lõuna-Läänemaa 
Jalgpalliklubi naiskond kolm ja pool 
kuud kestnud Rahvaliiga hooaja üld-
kokkuvõttes 4. kohaga.

27.03 mängis Lõuna-Läänemaa JK 
naiskond Rahvaliiga poolfinaali SK 
Barca (Puhja) naiskonna vastu. Naised 
tegid supermängu, kuid kaotasid pool-
finaalis 4:5!

20.03 mängis Lõuna-Läänemaa Jalg- 
palliklubi U13 võistkond uhiuues 
Uuemõisa Jalgpallihallis toimunud 
sõprusturniiril. Mänguaeg oli 2 x 20 
minutit ja mängiti 8+1 formaadis. 
Lisaks võtsid turniirist osa Tallinna 
FC Flora, Läänemaa JK ja Kohila JK 
Püsivus.

12.03 toimus Lihula spordihoones 
XII Naistepäeva saalijalgpalliturniir, 

millest võttis osa viis naiskonda. Lõu-
na-Läänemaa Jalgpalliklubi naiskond 
saavutas turniiril 8 punktiga II koha.

Kergejõustik
01.04 toimusid Pärnu Kergejõustiku-
hallis Pärnumaa U12 ja U14 meist- 
rivõistlused sisekergejõustikus, kuhu 
registreerus üle 140 noore. Lääne-
ranna valla kahe kooli – Lihula Güm-
naasiumi ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli 
– noored kergejõustiklased tegid 60 
meetri ja 300 meetri jooksus ning kau-
gushüppes kokku 16 isiklikku rekordit. 
U12 klassis jõudis esikümnesse Marius 
Põld isiklike rekorditega nii 60 meetri 
jooksus (5. koht) kui kaugushüppes (8. 
koht).

Laskmine
19.03 toimus Käina Spordikeskuses 
Ervin Norgani mälestusvõistlus 
õhkrelvadest laskmises. Võistluse 
eesmärk on mälestada Hiiumaa 
teenekat laskesportlast ja treenerit, 
edendada laskesporti ning täita klas-

silaskuri norme. Võistlusel osalesid 
ka Soontagana Kotkad, kes said veeb-
ruaris Koonga Koolis 
k a s u t a m i s e k s 
uhiuue las-
ketiiru.

40 lasku 
tegid kõige 
täpsemalt: 
M a r k u s 
Minn püsti 
l a s k m i s e s 
4. koht ja toelt 
2. koht, Kevin 
Burk 5. koht, Kreete 
Liisa Kangur Lõpe Koolist 6. koht.

Lauatennis
20.03 Paikusel toimunud ELTL Laste 
karikasarja etapil võistles 134 noort 
lauatennisisti. Kohal oli kogu Eesti 
paremik.

Erinevates vanuseklassides osalesid 
ka Lääneranna Spordikooli noored. 
P13 klassis tuli 23 võistleja seas parima 
tulemusega koju Sten Andre Kukispuu 

 » Eelarve puudujääki parandame ka muude tegevustega: 
muudame valitsemise efektiivsemaks (vaatame üle 
tööülesanded ja vajadused), võõrandame valla ülesan-
nete täitmiseks mittevajalikud hooned ja muu vara (st 
saame lahti kuludest), seame valla vara kasutamise eest 
sisse tasud täiskasvanutele ning rendime välja ruumid 
ja loome kaugtöökohad teenuskeskustesse.

Kõik need tegevused peavad aitama viia eelarve seisu, kus 
vallal tekiks reserv ning vahendid omafinantseeringuteks 
ja laenuvõimekuseks, et teha teoks suuremaid investeerin-
guid. Seega pole seis lootusetu, vajame vaid aega tegevuste 

elluviimiseks. Samas pean märkima, et kriitika on teretul-
nud igas etapis.

Artikli lõpus on püstitatud retooriline küsimus: „Kas tahate 
minna ajalukku volikoguna, kes suutis teha ära vajalikud 
muudatused ja panna meie endi loodud ühisvald toimima, 
või soovite minna ajalukku volikoguna, kes ei suutnud 
leida üksmeelt ja kes kinkis valla juhtimise ametnikule X?“

Sellele küsimusele vastan selgelt: tänane volikogu paneb 
valla toimima, toob eelarve miinusest välja ja ei anna juh-
timist Ametnikule X, Y ega Z.

Maribel Reeder  07. III 2022Maribel Reeder  07. III 2022

Jasper Ljubimov  11. III 2022Jasper Ljubimov  11. III 2022

Paul Teearu  19. III 2022Paul Teearu  19. III 2022

Otto Teodor Vestli 19. III 2022Otto Teodor Vestli 19. III 2022

Ramo Välimäe  20. III 2022Ramo Välimäe  20. III 2022

Kerdo Koit  28. III 2022Kerdo Koit  28. III 2022

Jarek Marmor  04. IV 2022Jarek Marmor  04. IV 2022

Jaren Marmor  04. IV 2022Jaren Marmor  04. IV 2022

Õnnitleme vastsündinuid ja  Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!nende vanemaid!

Mälestame meie seast lahkunuid  
(10.03–10.04.2022) 

Salme Veeväli 22. IV 1937 – 10. III 2022 

Maie Lobjakas 01. V 1939 – 11. III 2022 

Toivo Takk 07. VI 1966 – 17. III 2022 

Kalev Tolli 11. VII 1952 – 19. III 2022 

Hermi Vain 15. IV 1929 – 22. III 2022 

Helga Lemsalu  28. I 1937 – 25. III 2022  

Silvi Jalvi  14. VII 1937 – 27. III 2022 

Tarmo Eggert 17. XII 1949 – 09. IV 2022 

Avaldame lähedastele kaastunnet!

Elanike arv 5198Elanike arv 5198

  ◦◦ 2532 naised2532 naised

  ◦◦ 2666 mehed2666 mehed
Sündide arv 13 Sündide arv 13 
Surmade arv 27Surmade arv 27

Saabus elanikke 77 Saabus elanikke 77 
Lahkus elanikke 80Lahkus elanikke 80

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. aprill 2022seisuga 10. aprill 2022

SPORT
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Lääneranna valla kultuurikava
Mai

01.05 kell 13.00 Salevere Salumäel 
„Rõõmus kevadpäev kõigile“. 
Külalised Lihulast, Pärnust, Tal-
linnast, Kõmsi Algkool-Lasteaiast, 
Metsküla Algkoolist. Esineme, 
laulame-tantsime ning mängime 
vanema aja ringmänge. Massu Rat-
saklubi teeb soovijaile ratsasõitu. 
Loomulikult peame pikniku 
ideega: paku naabrile ka! Üritus 
on tasuta, aga võta puhveti jaoks 
väike taskuraha kaasa. Lisainfo: 
5648 4164 (Eha)

01.05 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – ülestõusmisaja 
3. pühapäev Misericordia Domini

04.05 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Tagurpidi 
torn“. Pilet 5 €

05.05–19.05 Lihula Kultuuri-
majas avatud Lääneranna valla 
laste loomingu näitus 2022. Näi-
tust saab vaadata T–R kell 10.00–
16.00 ja ürituste toimumise ajal

06.05 kell 18.00 Lihula Kultuu- 
rimajas kontsert „Laulud kallile 
emale“. Esinevad Lihula Lasteaia ja 
Lihula Kultuurimaja laulusolistid. 
Juhendaja Irén Sieberk

08.05 kell 10.00 Kõmsi rahvamaja 
esisel platsil ja rahvamajas tradit-
siooniline emadepäeva kevadlaat. 
Lisainfo ja kohtade broneerimine: 
525 3236; www.facebook.com/
KomsiRM

08.05 kell 14.00 Mihkli kiri-
kus jumalateenistus armulauaga. 
Pärast teenistust kirikukohv pas-
toraadis

09.05 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Tagurpidi 
torn“. Pilet 5 €

11.05 kell 10.00 Lihula Kultuuri-
majas silmade kontroll ja prillide 
müük. Silmade kontroll 20 €, pril-
liostjatele tasuta! Eelregistreeri-
mine telefonil 5323 2454

11.05 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Jänkude aka-
deemia“. Pilet 3 €

14.05 kell 10.00 Mere pst 1 juures 
Virtsu vanavara ja omatoodangu 
laat Werderi Väärt Värk. Tule 
müüma-ostma ja laadamelu nau-
tima. Müügikoha maksumus 5 €. 
Info ja registreerumine tel 5373 
8170 (Andre) või info@wesand.ee. 
Muusikalist meelelahutust pakub 
Pärnu Lõõtspillihaigete Seltsi punt 

Palat nr 7. Pillimeeste vabalava: 
info ja registreerumine tel 5622 
3868 (Kristiina) või kristiina.magi@
laaneranna.ee. Üle Virtsu toimub 
hoovimüügipäev. Anni pubi juures 
õhtul kell 19 simman ansambliga 
Metsik Lääs – vabatahtlik panus 
ürituse toetuseks minimaalselt 5 €

15.05 kell 9.30 Kõmsi rahva- 
maja perepäev „Külastame Tal-
linna loomaaeda“. Sõiduraha 
korjatakse bussis ja pääsmed 
loomaaeda soetab igaüks ise. Soov-
ist osaleda anna märku: 525 3236 
või leamaeorg@gmail.com

15.05 kell 14.00 Karuse kirikus 
jumalateenistus – ülestõusmisaja 
5. pühapäev Cantate

19.05 kell 19.00 Lihula Kultuu- 
rimajas Rakvere Teatri etendus 
„Kuni ta suri“. Osades Ülle Kaljuste, 
Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu 
ja Anneli Rahkema. Pilet 16/14 €, 
piletite müük ja broneerimine T–R 
kell 10.00–16.00 Lihula Kultuuri-
majas või tel 477 8191. Piletid saa-
daval ka Piletimaailmas

21.05 kell 10.00 Varbla rahva- 
maja kõrval oleval platsil Varbla 
kevadlaat. Tule müüma istikuid, 
lilli, aiakaupu, käsitööd, vanavara, 

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

KULTUUR

SPORT

(7. koht). P15 klassis saavutas Keiro 
Ristikivi 16. koha ja Hugo Jan Rummel 
18. koha – seda 39 osavõtja seas. 

Maadlus
02.04 osalesid Lääneranna Spordikooli 
maadlejad kahel eri maadlusvõist-
lusel. Rakkes toimus vabamaadluse 
turniir, kus osales 102 noorsportlast 
12 erinevast klubist. Lääneranna Spor-
dikooli esindas kolm tütarlast, kellest 
poodiumikoha saavutasid:

Marleen Takk –33 kg, III koht 

Mia-Jessica Mölder –39 kg, II koht  

Luunjas toimusid XLIII J. Jaago mäles-
tusvõistlused. Juba 43. korda leidsid 
aset seitsmekordse maailmameistri 
Jaan Jaago auks korraldatud võist-
lused Kreeka-Rooma maadluses 
poistele. Sel korral osales 122 noort 
maadlejat 23 maadlusklubist. Lääne- 

ranna Spordikooli esindas üheksa 
noormaadlejat, meie spordikool 
saavutas klubide arvestuses auväärse 
6. koha. 

Noormeeste poodiumitulemused:

2008. ja 2009. a sündinute seas:

Karl-Robin Raud –60 kg, II koht 

U17 vanuseklassis:

Ats Kaasik –48 kg, I koht  

Stefan-Lauri Mölder –80 kg, II koht 

Kardo Küttmann –110 kg, I koht 

24.–27.03 toimus Tallinnas Saku Suur-
hallis Euroopa suurim maadlusturniir 
– Tallinn Open 2022. 27 riigist ja 197  
klubist tuli kohale 1496 maadlejat.

Lääneranna Spordikooli esindas 18 
maadlusnoort – kümme poissi ja 
kaheksa tüdrukut –,  kellest koha esi-

kolmikus võitlesid välja:

Eerik Pank (klassis GR 2002–2004, 
–130 kg), II koht 

Marleen Takk (klassis FW 2009 & 
Younger, –29 kg), III koht 

Samuti jõudsid väga tugevas 
konkurentsis esikümnesse:

Kardo Küttmann (klassis GR 2005–
2006, –110 kg), 4. koht,

Lauri Laev (klassis GR 2011 & Younger, 
–50 kg), 5. koht 

Adele Kukk (klassis FW 2009 & 
Younger, –29 kg), 6. koht 

19.03 toimusid Paikusel Eesti meist- 
rivõistlused maadluses, kus osales 
172 noort 31 spordiklubist ja -koolist. 
Lääneranna Spordikooli esindas neli 
noormaadlejat, kellest pronksmedali 
tõi koju Karl Robin Raud kaalukate-
goorias kuni 62 kg.
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Lääneranna Teataja nr 3 
(48) 2022 lahendus

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

Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks

 » Riigiinfo telefon 1247 (välismaa 
kõnekaardiga helistades (+372) 600 
1247)

 » Ukraina kogukond: (+372) 5650 2572

 » Ukraina Suursaatkond: (+372) 601 
5815

 » Migratsiooni küsimused sh töötamise 
registreerimine:  (+372) 612 3500, 
migrationadvice@politsei.ee

 » Jooksvat infot Ukraina kodanike 
võimalustest Eestisse tulla ja siin 
viibida saab eesti, ukraina, inglise ja 
vene keeles veebilehel kriis.ee.

 » Ukraina sõjapõgenike vastuvõtu-
punkt Pärnus, Pikk 18 (endine polit-
seimaja)

Avatud ööpäevaringselt. Kõik Pärnu-
maal viibivad Ukraina sõjapõgenikud 
peaksid esmalt minema põgenike vas-

tuvõtukeskusesse. Vastuvõtupunktis 
tehakse esmased toimingud inimeste 
abistamiseks, sealhulgas Covid-testi-
mine, inimeste registreerimine, baasva-
jaduste väljaselgitamine ning vajadusel 
majutusasutusse suunamine.

 » Ukraina sõjapõgenikele mõeldud abi-
pakkumisi koordineerib MTÜ Eesti 
Pagulasabi, neid saab teha aadressil 
pagulasabi.ee/paku-abi.

talu- ja mahekaupa ja muud põne-
vat. Meeleolu loovad Hanila kapell 
ja tantsurühm Värten. Toitlustab 
Biilede Burx. Müügikoha bronee- 
rimiseks helista 5907 5712 või kir-
juta anneli.lobjakas@laaneranna.
ee

21.05 kell 20.00 Lihula Kultuu- 
rimaja ees tantsuõhtu ansamb- 
liga Nedsaja Küla Bänd. Pilet 
eelmüügist 15 € (T–R kell 10.00–
16.00), kohapeal 20 €

22.05 kell 14.00 Mihkli kirikus 
jumalateenistus armulauaga. Peale 
teenistust kirikukohv pastoraadis

26.05 kell 20.00 Kõmsi rahva- 
majas Karuse Mälumängu Klubi 
45. juubelihooaja finaalvoor. Info: 
501 7292 (Vello-Kaid); 523 2387 
(Lilia)

27.05 kell 19.00 Lihula Eliisabeti 
kirikus kontsert „Kingitus Lihula 
koolile“. Esinevad tütarlastekoor 
REEDE endised ja praegused laul-
jad ning solistid

28.05 kell 10.00 Lihula Güm-
naasiumis Lihula kooli vilist-
laste kokkutulek. Osalustasu 25 € 
(kuni 26.05), kohapeal 35 €. Ette-
maks kanda MTÜ Kukekool a/a 
EE177700771007033037 või 
tuua sularahas kooli kantseleisse. 
Ülekande selgitus: lõpetamise 
aasta ja lõpetaja nimi (lõpetamisel)

28.05 kell 12.00 Virtsu vasall- 
linnuse varemetes traditsiooni-
line Virtsu Pere-Merepäev. Vil-
jandi Laste- ja Noorteteater REKY 
kogupereetendus „Kunksmoor ja 
kapten Trumm“. Muusika ansam-
blilt Väliharf. Paatide paraad, eri-
nevad õpitoad ja palju muud

29.05 kell 09.00–14.00 Lihula 
mõisamäel Lihula kevadlaat. Kaup- 
lemissoovi korral broneeri koht 
enne 27.05 telefonil 477 8191 või 
e-postiga kultuurimaja@lihula.ee

Juuni

01.06 kell 17.00 Lihula kõlako-
jas Lihula lasteaia 50. aastapäeva 
kontsert. Oodatud on kõik lapsed, 
lapsevanemad, töötajad ja vilist-
lased. Enne kontserti toimub 
rongkäik

03.06 kell 21.00 
Matsi sadama võr-
gukuuris suve- 
simman ansamb- 
liga Sirli. Söök-jook 
Kelmar Catering. 
Pilet eelmüügist 
10 €, kohapeal 15 € 
(arveldamine sula- 
rahas). Piletid müügil 
Varbla rahva- 
majas. Lisainfo: 
5907 5712

04.06–22.06 kell 19.00 Soon-
tagana/Pikavere vanas valla- 
majas etendus „Ai, velled…“. 
Metsavennalugu legendaarsest 
Hirmus Antsust. Jaanipäeva eel 
on vaid kümnel korral publiku ees 
lavalugu legendaarsest metsaven-
nast Ants Kaljurannast – Hirmus 
Antsust. Etendused 4., 5., 9., 10., 11., 
12., 13., 19., 20., 22. juunil algusega 
19.00. Piletid müügil Piletilevis 
25.90–30.90 €

05.06 kell 14.00 Karuse kirikus 
nelipühi jumalateenistus

10.06 kell 19.00 Lõpe klubi sise-
alal ja Lõpe mänguväljaku terri-
tooriumil Lõpe klubi simman. Elav 
muusika – ansambel Kontuur; 
tegevused lastele – batuut, Hegerti 
Burxibuss. Pilet täiskasvanule 10 
€, lastele tasuta



20 L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  4  ( 4 9 )  2 0 2 2

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

Korstnate ehitus ja remont. 
Kontakt: 5618 9517 või joosep.sepp@mail.ee

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

Tänavakivide paigaldus, aedade ehitus ja muruplatside raja-
mine Pärnumaal ja Läänemaal. Kogemust 21 aastat!  
OÜ Kivivennad, tel 551 9855

Algallika külalistemaja otsib suveks majapidajanna-koristajat. 
Rohkem infot: 5556 6088, algallika@algallika.ee

LÄÄNERANNA TEATAJA on Lääneranna valla 

ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas ning mille 

väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas 

registreeritud postkastidesse TASUTA. 

REKLAAMI TELLIMINE JA

KAASTÖÖDE ESITAMINE 

ajaleht@laaneranna.ee 
Tel +372 5307 8166

 
 
 
 
 

KUI SOOVID MÜÜA OMA MAAD, SIIS 
MÜÜ SEE KOHALIKULE 

MAAHARIJALE, 
 

HEA PÕLLUMAA EEST HIND KÄTTE 
VÄHEMALT 6000 EUR/HA 

 
 

Huvi korral helista tel 5666 2082, 511 2428 
või võta meiega ühendust lopeagro@lopeagro.ee 

27. mai alates 10.00

KULLAMAAL 
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

TULE TEE PÄIKESEST ELEKTRIT!

Lisainfo tel. 639 1430 / e-post: kliimaseade@kliimaseade.ee 

www.kliimaseade.ee

Kliimaseade OÜ pakub koostööd firmadele, 
kel on pädevus ja kogemus

PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDAMISEL
Meie poolt professionaalsed koolitused ja 

objektid üle kogu Eesti.

Internet

Videovalvesüsteemid

Andmesidevõrkude ehitamine/hooldus

Arvutitehnika remont/hooldus/müük

Printeri toonerite müük/täitmine

Andmete taastamine

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

Turg on aktiivne,
kuid müük ei edene?
Võta minuga ühendust, 
esmane nõustamine 
TASUTA!

Margit Ringmaa
5348 7644
margit.ringmaa@arcovara.ee

Igaüks väärib kodu!

PUKSIIRIABI

Avariiliste ja remonti 
vajavate sõidukite vedu 

Autoromude ja muu 
tehnika vedu vanarauda

AUTOABI  
Abi saabub Lihulast!

Uste avamine 
Käivitamine   I   Rehviabi

+ 372 505 3741

tel 5564 5433
Argo Kaas


