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Kinksi külale kingiti Lihula üksikkomanii ja vallavalitsuse poolt 20. augustil lipumast, 
kuhu heisati päikesetõusul riigilipp / Foto: Raahel Apsalon
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mise 30. septembril 2022
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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

Lääneranna valla V suvemängude rändkarika võitles ühe 
pronksmedali abil välja Lõpe–Oidrema kant

S elle aasta valla suurim spordi- 
pidu toimus Vatlas ning Lääne-

ranna valla suvemängude rändkari-
kas on taas kord saanud uue omaniku 
– seekord sai tihedas konkurentsis 
esikoha Lõpe-Oidrema kant.

Järjekorras viiendad suvemängud toi-
musid 2. juulil Vatla mõisa ümbruses, 
kus mõõtu võeti erinevatel mees- 
kondlikel aladel (pendelteatejooks, 
võrkpall, jalgpall, tänavakorvpall, 
lauatennis, mälumäng ja köievedu) ja 
individuaalaladel (noolevise, discgolfi 
täpsusvisked, rippumine naistele ja 
lastele, sangpomm meestele kuni 24 
kg, viimase mehe jooks). Kõik alad olid 
populaarsed!

Individuaalalad pakkusid enim tege-
vust neile, kes olid niisama uudistama 
tulnud ning polnud suvemängudele 
eelnevalt registreerunud.

Suvemängude ettevalmistus- 
tega hakkasime pihta juba 
veebruaris
Külaselts hakkas tihedalt koostööd 
tegema ja asju põhjalikult läbi rääkima 
Lääneranna Spordikooli direktori 
Janar Sõbraga. Võistluspaigad saime 
tänu kohalikele hästi ette valmistatud. 
Päev oli soe, parajalt päikest ja pilvi.

Tahtsime teha päeva peresõbralikuks 
ja saime sellega hakkama!

Suured tänud malevlastele ja nende 
juhendajatele, kes olid juba päev 
varem abiks. Võistluspäeval korral-
dasid malevlased lastealal erinevaid 
mänge ja meisterdamisi meie kõige 
väiksematele osalejatele.

Päev möödus kiirelt ja sujuvalt – 
muidugi oli ka apsakaid, mille saime 
kenasti lahendatud.

Võistles seitse kanti
Vatla, Kirbla, Koonga, Lihula, Lõpe-
Oidrema, Massu ja Tuudi. Kantide 

võistkonnad olid ülimalt tasavägised, 
mida näitab ka esikoha määramise 
protsess.

Tihedas heitluses oli võistkondlikult 
edukaim Lõpe-Oidrema 92 punktiga, 
teiseks tuli Massu – samuti 92 punk-
tiga, kolmandaks Vatla 90 punktiga.

Kuna Lõpe-Oidrema ja Massu said 
sama summa punkte, otsustas 
medalite arv võitja! Siiski! Mõle-
mal kandil oli võrdselt ka esimesi 
ja teisi kohti ning otsustavaks saigi 
pronksmedal, mida Lõpe-Oidrema 
meeskonnal oli Massu ees üks ühik 
rohkem. See otsustas võidu!

4. koha viis koju Tuudi 86 punktiga, 5. 
koha Kirbla 68 punktiga (möödunud 
aasta võitja!), 6. koha Lihula 42 punk-
tiga, 7. koha Koonga 27 punktiga.

Lääneranna valla suvemängude pro-
tokollidega saab tutvuda Lääneranna 
Teataja veebilehel.

Loodame endiselt näha tulevastel 
valla suvemängudel ka Varbla kanti!

Triin Õismets 
Suvemängude

kohapealne korraldaja
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Kaasava eelarve ideekorje 
toimub 1.–30. septembrini
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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

P ühapäeval, 31. juulil avati Risti–Virtsu maantee 
ääres Kirblas kasutatud kvaliteetsete mootorrataste 

pood, mis kannab nime ZZ Shop ning ootab külastajaid 
neljapäevast pühapäevani kell 9.00–18.00.

ZZ Shop pakub erinevaid kaupu: võib leida Inglismaalt 
imporditud mõistliku hinnaga kasutatud mootorrattaid, 
varustust, riideid ja aksessuaare. Samuti elektrirattaid 
lastele.

Avamispäeval tuli uut poodi külastama sadakond inimest, 
kes olid kokku tulnud lähemalt ja kaugemalt üle kogu Eesti 
Haapsalust Narvani ning väljastpoolt riigipiiregi.

Poes asub ka kohvik ning suur terrass
Neil, kes mootorratast soetada ei plaani, on võimalik osta 
kohvikust pannkooke, vahvleid või lausa ameerikapära-
seid hot doge. Poe kõrval on avatud suur terrass, kus head 
ja paremat nautida või pikast sõidust puhata ning näiteks 
trassil Tallinn–Saaremaa väike paus teha.

„Awesome place, guys,” (tõlkes: „Suurepärane koht, kutid”) 
kirjutas pärast avamist külastaja Kai Kankaala Soomest.

ZZ Shopi asutasid kaks Eestis elavat venda Suurbritanniast. 
Pärast seda, kui nad nägid, kui head on siinsed sõiduteed 
võrreldes Suurbritanniaga, ei saanud nad 
aru, miks suvel pole maanteedel näha 
rohkem (mootor)rattureid.

Nii oli see seni, kuni nad said 
aimu kasutatud rataste maksu-
musest siinsel turul. Sellest läh-
tuvalt otsustati, et ühendatakse 
armastus Eesti vastu kasutatud 
rataste müügiga, et rohkem ini-
mesi saaks võimaluse mootoriga 
kaherattalisel teele asuda.

Ootame teid külla! 

Lisainfot poe kohta leiab veebilehelt www.zzshop.co

Kirblas avati mootorrataste ja tarvikute pood ZZ Shop

Septembri sündmused Kõmsi Rahvamajas
Lea Mäeorg 
Kõmsi Rahvamaja juhataja

S aabuval sügisel täitub Kõmsi Rahvamaja tegevuse 35. 
aastapäev.

Hoone arhitekt Arvi Aasmaa maja avas uksed 1987. aasta 
novembris piirkonna taidlejate uhke avapeoga. Järgnesid 
täissaalides kontserdid, üks neist Modern Fox.

Eelinfona: 22. oktoobril, Eesti rahvamajade päeval tähis-
tame Kõmsi Rahvamaja ja  naisrahvatantsurühm Haniale 
35. ühist pidupäeva. Täpsem info edaspidi.

Nüüd soovime juubelihooaja lõpusirgel pakkuda oma publi-
kule ühe mehise ja kauni kontserdi ja seega oleme palunud 
külla ansambli Kaunimate Aastate Vennaskond.

Kontsert toimub 17. septembril kell 19 Kõmsi Rahvamajas 
www.facebook.com/KomsiRM

H anila maapäev 2022 ja mihklipäeva laat 25. sep- 
tembril Kõmsi Rahvamajas ja maja esisel

Meie traditsiooniline sügisene Hanila maapäev ja mihkli- 
päeva laat tuleb taas koos toredate ettevõtmistega. Kodused 
maitsed, kodukohvik, aia- ja põllusaadused, käsitöö, näi-
tused, laadamelu, õnneloos, töötuba jm. Päeva kava ja sisu 
on pidevalt täienemas. 

Eriti ootame erinevate käsitööesemete/ toodete ja väljapa-
nekute pakkumisi. Müügikohtade broneerimine ja lisainfo: 
525 3236, www.facebook.com/KomsiRM

Täiendame võimalusi aktiivselt õues aega 
veeta
Lilia Urb 
Kõmsi Külaseltsi juhataja

S el kevadel tekkis kohalikel noortel tore mõte, et 
Kõmsi külas võiks olla välipinksilaud. Et oleks 

olemas tore vaba aja veetmise viis, mis sobiks nii noortele 
kui vanematele ja annaks eri põlvkondadele võimaluse 
koos aega veeta. 

Selleks kirjutasid nad projektikonkursile „Järgmine samm“ 
oma projekti. Teisel katsel said rahastuse. Kaks väga tubli ja 
tegusat isa (Tanel ja Uko) meisterdasid rakised ja koostööna 
valati uuele pinksilauale korralikud tugevad jalad. Kui need 
kenasti kuivanud olid, transporditi need Kõmsile ja sätiti 
paika. Jalgadele tuli rakis ja siis juba suurema seltskonnaga 
valati valmis pinksilaua plaat. Et see saaks korralik ja tugev, 
tuli seda käia niisutamas ja vajaliku sileduse saavutamiseks 
lihvida. 

27. juuli õhtul kogunes ligi 50 inimest, et tähistada väli- 
pinksilaua avamist ja pidada esimene pinksivõistlus! Oli 
väga tore õhtu ja noored kordasid seda taas 16. augustil, kui 
peeti teine pinksivõistlus, kus said osaleda kõik soovijad, 
vanusepiiranguta. 

Projekti: „Lauatennise võistlused vabas 
õhus Kõmsil” tegevuste elluviimist 
toetab Eesti Avatud Noortekes- 
kuste Ühendus ning rahastavad 
Haridus- ja Teadusministeerium 
ning Haridus- ja Noorteamet. 

Kõmsi kõminad

Foto: @ ArthurHidden (www.freepik.com)

Pildil teisel välipinksivõistlusel osale-
jad 16. augustil / Foto: Kõmsi külaselts

ELU
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Järgmiseks loome Kõmsile võimaluse mängida korvpalli. 
Leidsime ainsa piisavalt suure platsi, kuhu sai maha joonis-
tada õiges mõõdus korvpalliplatsi. Antud koht jääb endiselt 
täitma ka parkla funktsiooni. Hoolimata pahalaste poolt 
tekitatud tagasilöökidest, saab suur soov palli mängida 
siiski teoks. Et luua meie piirkonda korvpalli mängimise 
võimalused, pani õla alla ValiceCar.  

Ja kogukond liigub selles suunas, et täiendada veelgi 
piirkonna videovalvega kaetud alasid.

Toimetused Kõmsi Külaseltsi Kogukonna- 
keskuses
Palju väikseid teeb kokku ühe suure! 

Nii toimetab ka Kõmsi Külaselts väikeste sammudega 
suurema eesmärgi suunas. 

On valmis saanud vee- ja kanalisatsiooniühendus hoonele. 
Selle tarbeks sai külaselts rahastuse Pärnumaa Kohaliku 
Omaalgatuse Programmi (KOP) 2021 sügisvoorust ning 
omaosaluse katsid Lääneranna vald ja külaselts. 

Eelmise aasta hilissügisel oli Kõmsi Külaseltsil Hooandjas 
kampaania, kus üle kahesaja annetaja abiga saime kokku 
kogukonnakeskuse madalama osa soojustuse raha. Kuna 
aga ka tulevane jõusaalipool vajab kaunist sooja voodrit 
ümber, siis oleme tänulikud Lääneranna Vallale projekti-
toetuse rahastuse eest. 

Hoolimata ehitusturul valitsevast kohati kaose moodi olu-
korrast, oleme suutnud püsida peaaegu eelarves ja hankida 
kõik vajalikud vahendid ning artikli kirjutamise hetkeks 
on hoonel 1/3 soojustust tehtud ja iga 
päevaga liiguvad tööd tänu väga tubli- 
dele vabatahtlikele edasi lõpp-
eesmärgi suunas. 

Kohe, kui maja väljast kenasti 
peaaegu korras, asume ehitama 
siseseinu.

Siinkohal tahaks suured tänud 
öelda ka kõikidele ettevõtetele, 
kes on meid nende projektidega 
aidanud!

Meie Lihula
Lihula naisrahvatantsurühm Tantsulust 60+ 
esines Kuressaares

K uressaare keskväljakul toimuvad juba kolmat suve 
„Kultuursed laupäevad”.

Kümnel suvisel laupäeval esinevad Saaremaa ja Saare maa-
konna erinevate piirkondade rahvatantsijad, rahvamuusi-
kud ja teised taidluskollektiivid.

2. juulil oli Pöide kihelkonna (Laimjala ja Tornimäe) päev. 
Esinesid Tornimäe segarühm (juhendaja Ave Erikso), Laim-
jala rahvamaja memmede rühm Kedrus (juhendaja Eevi 
Pärt), naisrühm Tantsulust 60+ Lihulast (juhendaja Marje 
Hinsberg), päevajuhid ning kohalike uudiste edastajad olid 
Juuli ja Maali.

Sõprusrühma Kedrus kutsel osalesime sellel üritusel nii 
eelmisel kui ka sellel aastal.

Lihula XXIX kultuuri- ja spordipäevad olid 
rahvarohked
Tiina Lobja 
Lihula kultuurimaja juhataja

A ugustikuu teine nädal oli täis kultuuri- ja 
spordisündmusi ning selleks korraks on taas kord 

rõõm ühest suurepäraselt 
õnnestunud üritusest. Oleme 
väsinud, aga õnnelikud. 

Püüdsime korraldajatega pakkuda 
kõigile midagi – kauneid kunste nii 
galeriidest kui tänavalt, tegevusi noor-
tele, head muusikat ja kontserte nii väli- kui 
sisetingimustes, suurepäraseid maitseid kohvikutepäevalt, 
põnevaid leide laadalt ning erinevaid spordivõistlusi alates 
autode orienteerumisest kuni sumo meistrivõistlusteni.

Meie kultuuri- ja spordipäevad toimusid perioodil 8.–14. 
august juba 29. korda – järgmine aasta on juubeliaasta!

Tore tõdeda, et see pikaajaline traditsioon on püsima 
jäänud, liitnud meie kogukonda ja toonud meile palju külali- 
si. Pealtvaatajaid, kontserdikülastajaid, tegijaid ja osalejaid 
oli väga-väga palju. Seltskond oli suisa rahvusvaheline, 
külalisi oli näiteks Makedooniast, Lätist, Portugalist, aga ka 
Soomest ja Saksamaalt. Kindlasti oli turistide hulgas veel 
teisigi. Kõige rahvarohkem oli laupäev, kohati tekkis juba 
suurlinna tunne.

Ma ei hakka siin üles lugema kõiki sündmusi, mis toimusid, 
vaid tahan tänada kõiki korraldajaid ja osalejaid. Ilma teieta 
neid linnapäevi lihtsalt ei toimuks.

Aitäh, et olemas olete ja uute kohtumisteni!

Pildil Lihula naisrahvatantsurühm Tant-
sulust 60+ Kuressaares / Foto: erakogu
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P angamäelt Oidrema poole alla sõites on kindlasti 
kõigile silma hakanud vilgas ehitus. Aastaid vanas 

sovhoosilaudas piimakarja pidanud perekond Liiv võttis 
pika mõtlemise peale vastu otsuse, et nii enam edasi ei saa.

Uus laudahoone sai keskkonna- ja loomasõbralik. Muuhul-
gas on seal kaks lüpsirobotit, mis lüpsavad kuni 170 lehma 
ning täna on tulemus kõigile näha – uue laudahoone ehi-
tamisega tõsteti oluliselt talu tootmispotentsiaali, keskkon-
nasõbralikkust ja parandati loomade heaolu.

Rõõmu teeb veel see, et meie väikeses 
külas, kus elab 110 täisealist, on nüüd-

sest tänu ettevõtlikele peredele juba 
kolmas robotlaut valminud.

Usun, et sellist tugevat tillukest 
küla vist Eestimaal rohkem polegi.

14. juulil 2022 toimunud pidulikul 
avamisel avaldas peremees Janno 

Liiv tänusõnad kõigile neile, kes 
selle mõtte tekkimisest saati on nõu 

ja jõuga abiks olnud; kes julgustanud, 

kes aidanud projekte teha, kes ehitanud. Eriti suured tänud 
läksid elukaaslasele Karoliinale. „Tema tugev toetus ja abi 
on hindamatu. Ilma temata me täna ei seisaks siin, vast-
valminud hoone ees,” oli peremees sõnavõtu lõpus kindel.

Ei puudunud ka pidulikult sünd-
muselt pillimehed ja marsihelide 
saatel avasid pere pisipojad vast-
valminud lauda. Tuli jõudu 
kasutada, et ukse eest suured 
heinarullid ära lükata. Täna tuli 
veel issi ja emme appi kutsuda ja 
nii saigi laut avatud.

Soovijad said uhiuues hoones 
ka väikese ekskursiooni teha ja 
kehakinnituseks oli ootamas mait-
sev lõunasöök ning pidulikult lõigati 
lahti Palmi farmi tort.

Jõudu ja jaksu Liiva perele selles mahukas ettevõtmises. 
Jonn ja visadus on see, mis viivad neid edasi!

Oidremal avati uus robotlaut Palmi farm |
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Merike Pikkmets 
Kohalik elanik

O leme ajalooraamatusse kirjutanud taas uue lehe-
külje pealkirjaga Paadrema 30. kodukandipäev, 

mis leidis tänavu aset 23. juulil 2022. 

„Sel aastal otsustasimegi asjadele veidi teisiti läheneda,” 
räägib Paadrema külaseltsi juhatuse liige ja projektijuht 
Margit Merila. „Samuti oli uusi tegijaid.”

Mälestuspingid kodukandipäeva algatajatele
Kella kuueks koguneti külakeskuse teepoolsele küljele, 
kuhu oli avamise ootele sätitud kolm mälestuspinki meie 
kodukandipäevade algatajatele: Aino Peelile (Saal), Helju 
Pajulale (Kraav) ja Harri Jõgisalule.

Nimetahvlid olid kaetud kaunite lehvidega ja avati tsere-
moonia ajal. Väike sissejuhatus iga mälestuspingi omaniku 
kohta, kes juba pilvepiiril, ja lisaks mälestuskillud tema 
järeltulijalt või sugulaselt. Kaunid lauluviisid ja pillimäng 
lisasid veelgi pidulikkust. Nii need kaunid mälestuspingid 
avatud saidki!

Aitäh teile Hilja Valme (Aino Peeli õde ja Harri Jõgisalu 
täditütar), Miina Jõgisalu (Harri Jõgisalu tütar) ja Heli 
Vahing (Helju Pajula tütar), et ettevõtmisega nõus olite, 
kohale tulite ning meie sündmusele värvi ja särtsu lisasite!

Pinkide kavandi autor Mati Sutt oli ka üks sponsoritest, 
lisaks toetas puitmaterjali ja transpordiga Anti Merila ning 
unikivist aluse paigaldamisse panustasid vabatahtliku 
tööga Reimo, Mait ja Mario. Projekti rahastati kohaliku 
omaalgatuse programmist, omaosaluse kattis külaselts.

Traditsioonid
Kogu päeva vältel toimusid ka traditsioonilised tegevused 
nagu liturgia Paadrema kirikus, lahkunute mälestamine 

Paadrema kalmistul, rannavolle 
paarismängu turniir, mille tiit-
likaitsjatena lahkusid esikohaga 
taas Hanna-Liisa ja Reimo.

Külakeskuse saali olid koha-
likud kollektsionäärid toonud 
vaatamiseks esemeid väga erine-
vatest kogudest, aga esindatud oli ka 
kohalik käsitöö.

Õhtune pidu rahvamajas algas Vaike Ringi avasõnade ja 
Paadrema hümni ühislaulmisega.

Ja siis sai sõna – üllatus-üllatus – meie vallavanem! Jah, esi-
mest korda austas meie kodukandipäeva peoõhtut vallava-
nem. Aitäh! 

Seejärel tervitasid kodukandipäeval osalejaid meie kohali-
kud kollektiivid: naisansambel Härmalõng ja tantsurühm 
Härmalõng, söödi torti, lauldi-tantsiti.

„Meil on selline traditsioon, et oleme kodukandipäeva il- 
mestamiseks kutsunud inimesi, kes pidevalt või enam siin- 
kandis ei ela, oma tegevusi/hobisid tutvustama (esinema),” 
selgitab Merila. „Sel aastal oli Talendid Korraks Koju kahek-
sas tulemine ja esinejaks laulja Heli Vahing, kes pärit Kidise 
külast. Heli esitas uhkeid katkendeid muusikalidest, teda 
saatis Peeter Kaljumäe, kes ka ise mõned kupleed esitas ja 
kohe rahva endaga kaasa haaras!”

Kõige tähtsamad olid aga peoõhtul osalejad, sest ilma teieta 
ju pidu ei oleks olnud ja teid oli sel korral kokku üle saja! 
olge te samuti tuhandest tänatud ja kohtumiseni järgmisel 
aastal,  22. juulil!

Suure pildigalerii kogu ürituse sisukast päevakavast – 
koos toimekate loojate ja tegijatega – leiate Lääneranna 
Teataja veebilehelt.

Paadrema 30. kodukandipäeval avati mälestuspingid kodu-
kandipäeva algatajatele | Margit Merila 

Paadrema Külaseltsi juhatuse liige ja projektijuht

Pildil pererahvas  õnnitlusi vastu võtmas / Foto: Merike Pikkmets
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M inu jaoks on Varbla väga suure tähendusega. 
Elasin seal terve lapsepõlve ja veel pealegi. Lõpeta-

sin sealse põhikooli, mis oli küll väike, aga sooja südamega 
kool.

Hiljem katsetasin ära elu väljaspool Lääneranna valda, aga 
ega ikka ei saa ilma kalli kodukohata. Nii tõigi tee uuesti 
Varblasse ja sellesse armsasse kooli. Olen väga tänulik selle 
üle, et saan seal koolis nüüd ka töötada.

Väikeses koolis on palju plusse, kõik hoiavad omavahel 
kokku, aidatakse ja toetatakse alati üksteist ja ka õpetajad 
jõuavad rohkem õpilaseni. Õpitakse neid rohkem tundma ja 
mõistma, mis on minu arvates üks tähtsamaid asju. 

Kooli kõrvalt juhtus nii, et nüüd on Varblas juba üle aasta 
aja ka salong. Alles vähem kui kaks aastat tagasi mõtlesin, 
et ma ei suudaks elu sees istuda nii kaua paigal, et kuskil 
salongis töötada. Ja pool aastat hiljem nii see läks. Teen seal 
maniküüri ja depilatsiooni ning Monika teeb kõigil jalad 
kauniks. Alguseks tegin mitu aastat geelküüsi lihtsalt oma 
hobiks, endale ja peretuttavatele. Tollal ma isegi ei mõelnud 
selle peale, et teeks sellist asja tööna. Ent sõna levis ja üüri-
sime salongi jaoks ruumi.

See on lihtsalt nii uskumatult äge, kui paljud inimesed nii 
väikeses kohas meil käivad. Nii armas on mõelda, et enda 
eest lasevad hoolitseda nii noored kui ka vanemad. Suur 
tänu nendele ägedatele klientidele, kes meid külastavad ja 
muidugi on alati ka uued teretulnud. Päikest!  

T agasi Varblasse on tulnud ka Kaja õde Sirli Põldaru, 
kes rendib samuti ruume Varbla teeninduskeskuses. 

Temal on Varblas Good For You massaažisalong ja Lumelle 
Beauty ilusalong.

Massaaž vähendab lihase- ja liigesevalusid, kiirendab trau-
madest taastumist ja toetab immuunsüsteemi. Massöör Sirli 
Põldaru on õppinud nii Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, 
Neonilla massaažikoolis kui ka osalenud erialastel kur-
sustel. Ta pakub lõõgastavat ja klassikalist massaaži, ravi-
massaaži, lümfimassaaži, lastemassaaži, refleksoteraapiat, 
kosmeetikalist aroomimassaaži ning hiina meditsiinilise 
massaaži põhimõtteid.

Ta on erilise suunitlusega spordimassaaži alal, kuna on ise 
aktiivne harrastussportlane ja olnud n-ö õpipoisiks spordi-
massööri käe all. 

Lisaks massaažile saab ta kvalifitseeritud ratsutamistree- 
nerina pakkuda hobusega platsitreeninguid (hüppamine, 
koolisõit), maastikusõite ja matku mereranda.

Kontaktid ja lisainfo: 5553 0755 või www.facebook.com/
sirli.poldaru. Veebileht: https://goodforyou.ee

„Lumelle Beauty Salongi toad pakuvad palju iluteenuseid! 
On väga hea meel selliste ettevõtlike noorte üle, kes tulevad 
Lääneranna valla äärealale tagasi, et viia elu maal edasi. 
Jõudu ja jaksu nende tegemistes!,“ räägib Maie Ausmeel.

Tagasi kodukohas Varblas | Kaja Põldaru 
Kohalik elanik

„Dessant, mida ei toimunud”
Jüri Mõniste 
Virtsu Arenguselts

V irtsu sadama ees avati 1. juulil näitus-installatsioon 
„Dessant, mida ei toimunud”, mis on pühendatud 

150 aasta möödumisele admiral Pitka sünnist. 

Näitus-installatsiooni Virtsusse toomise korraldas Eesti 
sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum. Avamisel 
pidas kõne ka kaitseminister Kalle Laanet. Näitus on eri-
line, kuna kajastab erakordset sündmust Eesti Vabadussõ-
jas ja maailma sõjaajaloos üldse. Tegemist oli maailma esi-
mese katsega soomusrong laevaga lahingusse toimetada. 
Täpsemalt saab juba igaüks ise Virtsu sadamas lugeda. 

Virtsu spordisangarile pühendati pink
Virtsu merepäevade ajal sai Virtsu spordisangar, 90-aas-
tane Martin Vänt võrkpalliväljaku kõrvale endanimelise 
pingi, mille olid valmistanud Virtsu kooli õpilased.

Pink avati sellesama võrkpalliväljaku kõrval, mille Martin 

Vänt 1957. aastal ise rajas. Pingi avamisel olid kohal 
Vända sõbrad, tuttavad, õpilased ja Virtsu rahvas. Pidulike 
tänusõnade juures paistis enim silma Tõnis Soop, kes mee-
nutas, kuidas Mart, nagu kõik tegelikult teda tunnevad, 
veel 75-aastaselt poistele võistlustel sidemängijana appi 
läks.

Suure aplausi saatel kutsuti Mart pingile. Tema poeg Raiko 
kruvis tänuplaadi pingi külge. Spordisangar oli väga lii-
gutatud. „Olen teile kõigile väga tänulik,” ütles Vänt. Ka 
Lääneranna vald tänas päevakangelast tänukirjaga. Selle 
ulatas talle pidulikult vallavanem Ene Täht.

Pingi avamisse panustasid MTÜ Virtsu Kooli Vilistlased ja 
kogu Virtsu kogukond.

Martin Vänt asus Virtsu elama 1956. aastal ja juba järgmi-
sel aastal sai hoogne sporditöö Virtsus alguse. „Siinsamas 
pargis tegimegi sporti. Siin oligi Virtsu staadion, mängisime 
palli ja tegime kergejõustikku,” ütles Vänt.

1931. aastal sündinud spordisangar alustas kooliteed 1939. 
aastal Matsalu algkoolis. Selle lõpetanud, asus ta õppima 
Penijõe põllumajanduskoolis. Hiljem tuli sõjaväekohustus, 
misjärel läbis ta kehakultuurikursused Pärnus.

Virtsu uudised
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Virtsu Kaluri spordimetoodikuna asus ta tööle 1967. aastal 
ja pidas seda ametit 1980. aastani. Lisaks oli ta aastakümneid 
Virtsu tuletõrjekomando ülem. Elu jooksul sadu võistlusi 
korraldanud ja sadadele võistlustele sportlasi viinud spor-
disangar ei jätnud lemmikala ka pensionipõlves.

Ta lõi uue sajandi alguses Hanila spordiseltsi ja treenis 
Virtsu kooli noori võrkpallureid.  Ka praegu on ta kõikide 
uudiste ja spordisündmustega väga hästi kursis. Talle läheb 
korda eestlaste käekäik igal alal ja eriti tunneb suurt muret 
Virtsu kooli tuleviku pärast.

55. korda peetud merepäev on suurim kultuurisündmus 
Virtsus, kuhu tulevad kohale kõik, kes asulaga seotud on. 
Merepäeva lahutamatu osa on ka võrkpalliturniir, mis 
tänavu peeti sõprusmänguna.

Heakorrakonkursi „Kaunis Virtsu 2022” võit 
läks Metsa tänavale
Maris Raudsepp ja ja Raul Targamaa 
Virtsu Arenguselts

V irtsu Arenguselts korraldab juba 2012. aastast 
heakorrakonkurssi „Kaunis Virtsu” ja tunnustab 

sellega kõige kaunimat majapidamist Virtsu alevi-
kus. Külastuse ajal hinnatakse vaadet tänavalt, üldist 
heakorda, haljastust, stiilsust ja looduslike elementide 
ärakasutamist koduaia kujundamisel. Lisaks uhkele tiit- 
lile saab võitja Virtsu sümboolikaga metalltahvli.

Tänavu kuulusid hindamiskomisjoni Raul Targamaa, Hille 

Volberg, Aino Alasi, Ivi Arder ja Sälli Vendel. Külastati mit-
meid koduaedu Metsa tänaval, Uisu tänaval, Majaka täna-
val ja Mere puiesteel.

Konkursi võitjaks kuulutati Olev Kaasi ja Girta Päärsoni 
kodu aadressil Metsa tänav 29.

Metsa tänava koduaed on kujundatud maitsekalt ilma 
ülepakkumiseta ja tagasihoidlikult. Väga ilusasti on ära 
kasutatud vana mõisaaegne kiviaed, millest kujundatud 
maitsekas kiviktaimla. Kogu aia kujundamisel on silmas 
peetud, et haljastus ja istandused oleksid seotud pere 
igapäevaeluga, mitte eesmärk omaette. Kõik see kokku 
viiski selleni, et komisjoni arvates vastas Olevi ja Girta 
kodu sel aastal kõige paremini hindamiskriteeriumitele.

Auhinna, Virtsu sümboolikaga metalltahvli andsid Virtsu 
Merepäeval pidulikult üle seltsi liikmed Raul Targamaa ja 
Jüri Mõniste.

M ai- ja juunikuus toimus Lääneranna vallas mitu 
aastapäeva-hõngulist kokkutulekut, millest 

teeme järgnevates lehenumbrites kokkuvõtted.

Lihula Gümnaasiumi kauaoodatud vilistlaste kokkutulek 
leidis aset 28. mail 2022 ning juba päev varem, 27. mail 
oli Lihula Eliisabeti kirikus võimalik osa saada pidulikust 
vilistlaskoori kontserdist.

Harilikult peame suuri vilistlaspidusid numbriga 5 ja 0 lõppe- 
vatel sünnipäevadel, sedapuhku oli aga koroonast põhjus- 
tatud segastel asjaoludel teisiti – pidasime peo tänavu, mil 
kool tähistas oma 236. aastapäeva.

18. mail 1786. aastal alustas Lihulas tööd algkool, kus käi-
mine muutus kohustuslikuks. Ja siit saigi kõik alguse…

Õigel sünnipäeva päeval ehtisime kooliümbruse ning 
sõime pidutorti koolipere ja Erasmus+ väliskülalistega.

Suur pidu pidi veel nädalakese oma aega oot-
ama. 28. mail see päev lõpuks saabus
Eelmise päeva õhtul pidasime meie seast lahkunud Lihula Eelmise päeva õhtul pidasime meie seast lahkunud Lihula 
kooli õpetajaid meeles küünlaga haual. 28. mail alustasime kooli õpetajaid meeles küünlaga haual. 28. mail alustasime 
pidupäeva spordivõistlustega – spordihoones peeti maha pidupäeva spordivõistlustega – spordihoones peeti maha 
kümnendite kossulahing. Algusega kell 14.00 toimus direk-kümnendite kossulahing. Algusega kell 14.00 toimus direk-
tori vastuvõtt kooli saalis kutsetega külalistele – endistele tori vastuvõtt kooli saalis kutsetega külalistele – endistele 
direktoritele, kauaaegsetele õpetajatele, praegustele tööta-direktoritele, kauaaegsetele õpetajatele, praegustele tööta-

jatele ja teistele külalistele. Õhtune pidu sai alguse kell 17.00 
kultuurimajas kontsert-aktusega, millele järgnes traditsioo- 
niline rongkäik läbi linna koolimaja juurde. Rongkäigus 
sammus üle 300 inimese, iga lennu lipp uhkelt esindatud. 
Koolimaja juures sisehoovis ootas pidulisi uhke peotelk. 
Vanemad lennud olime paigutanud koolimaja sööklasse. 
Peol oli rikkalik meelelahutusprogramm – pildirohked 
näitused koolimajas, vilistlasbändid ja IZ_58 peotelgis, 
fotoboks ja fotograaf, söögi- ja joogikioskid, meenetelaud, 
oksjonid. Endistele õpetajatele oli õpetajate tuppa kaetud 
suupistelaud, mille tagasi räägiti endistest ja praegustest 
aegadest. Pidu kestis hommikutundideni!

Suurepärase peo õnnestumise eest täname kõiki, kes väik-
semalgi viisil kaasa aitasid: meie maja õpetajad ja korista-
jad, õpilased, vilistlasnõukogu ja toetajad Coop, Lihula 
Hostel, Pille Bekmann, Meelis Pääbo, Lihula kultuurimaja, 
Tarvi Sits. Erilised tänud lähevad perekonnale Kastepõld ja 
Sakste Majale. Ilma Sinuta, Jaak, ei oleks see peopaik olnud 
nii nauditav. Aitäh peotelgi organiseerimise ning valgus- ja 
helitehniliste lahenduste eest.

Kõige suurem tänu pidulistele endile, et tegite sellest eri-Kõige suurem tänu pidulistele endile, et tegite sellest eri-
lise ja meeldejääva sündmuse! Kohtumiseni juba nelja aasta lise ja meeldejääva sündmuse! Kohtumiseni juba nelja aasta 
pärast!pärast!

Kogu pildigalerii pidustustest on leitav Lihula Gümnaa- Kogu pildigalerii pidustustest on leitav Lihula Gümnaa- 
siumi veebilehelt siumi veebilehelt lihulakool.laaneranna.eelihulakool.laaneranna.ee. Üritust pildis-. Üritust pildis-
tas Mariann Peksar.tas Mariann Peksar.

LIHULA KOOL 236 – tagasivaade pidustustele
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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

Kokkutuleku traditsioon
Soe ja päikseline suvi ümberringi lokkab,
kolmeteistkümnes lend kogunema hakkab.
Saame kokku vanas kohas, ikka Orvi juures,
iseend ja mälestusi Lihulasse tuues.

                                             Aino Rakaselg, 2019

Helju Männilaan 
Kokkutulekute üks pikaaegsetest korraldajatest

Sel aastal möödus meil 67 aastat Lihula Keskkooli lõpetamisest. Iga-aastane kooskäimine on meile kujunenud tavaks, mida ootame 
pikisilmi. Peale lõpetamist me nii tihti koos ei käinud; olime ära läinud kes siia, kes sinna. Aja möödudes on nii mõnigi kodukohale 
lähemale tulnud. Meievaheline sõprus on ikka püsinud. Sõprus on nagu vein – mida vanem, seda parem. Alates 2007. aastast kohtume 
igal aastal. Ka neid õpilasi, kes 10. klassi lõpul meist maha jäid, peame omadeks ja nad käivad meie kokkutulekutel. 

Armsad vilistlased ja tulevased lõpetajad, leidke aega kokkutulekuteks, siis on tuju hea ja ununevad paljud mured. 

Loodame, et meie aeg ei ole veel möödas ja aasta pärast saame taas kokku. Siis jälle – tere, Lihula!

K aasav eelarve on paljudes kohalikes omavalitsustes 
kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus koha-

likule kogukonnale on antud võimalus omavalitsuse 
eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. 

Lääneranna valla kaasava eelarve suurus on 2023. aasta 
eelarves 5000 eurot. Selle summa osas ideede esitamise ja 
rahvahääletuse korraldamise kohta on Lääneranna Valla-
valitsus kinnitanud tingimused.

Kaasav eelarve on tõhus demokraatia tööriist. Selle abil 
saavad inimesed omavalitsuse tegevust mõjutada igal 
aastal, ootamata järgmisi valimisi.

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatava 
investeeringu tegemine. Elluviidav idee peab pakkuma 
avalikku hüve, olema realiseeritav avalikku kasutusse või 
suunatud avalikkusele ning ei tohi kaasa tuua ebamõist-
likke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ideed annavad vallale head infot kogu-
konna soovidest.

Kaasava eelarve objektiks ei ole vallavalitsuse hallatavate 
asutuste, enamusosalusega äriühingu ega valla asutatud 
sihtasutusega seotud investeerimisettepanekud.

Kaasava eelarve raames saab ideid esitada igaüks!

Lühiülevaade tingimustest 2023
 » Ideid saab esitada 1.–30. september 2022

Ideid saab esitada nii füüsiline kui ka juriidiline isik elekt- 
rooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee 
või paberkandjal aadressile Lääneranna Vallavalitsus, 
Jaama tn 1, Lihula, 90302.

 » Esitatud idee kohta peab olema märgitud:

 ◦ esitaja nimi ja kontaktandmed

 ◦ idee elluviija ja edasine haldaja/hooldaja

 ◦ nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu)

 ◦ eesmärk ja olulisus (millise 
kogukonna probleemi lahendab 
või uue võimaluse loob)

 ◦ kirjeldus

 ◦ sihtrühm (kes saavad probleemi lahendamisest või 
uue võimaluse loomisest otsest kasu, sihtrühma hin-
nanguline suurus jm olulised tunnused)

 ◦ eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus, 
soovitatavalt ka hinnapakkumine)

 ◦ informatsioon oma-/kaasfinantseerijate ja võimalike 
rahastusallikate kohta

 ◦ võimalusel ideekavand (eskiis, joonis, foto vmt)

 ◦ muu oluline info, mida idee esitaja peab oluliseks 
hindajatele teada anda

 » Ideede hindamise kriteeriumid: vajalikkus ja olulisus 
Lääneranna vallale; teostatavus 12 kuu jooksul idee esi-
tamise tähtpäevast; jätkusuutlikkus; rahastamisvaja- 
duse põhjendatus kaasava eelarve osast; kulutuste põh-
jendatus ja eelarve läbipaistvus.

 » Rahvahääletus toimub 17.–30. oktoober 2022 elekt- 
rooniliselt omavalitsuste infosüsteemis VOLIS.

Rahvahääletusel saab osaleda ning hääletada ühe idee 
poolt iga vähemalt 16-aastane Lääneranna valla elanik, 
kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääle-
tuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Lääneranna 
vald, identifitseerides ennast ID-kaardi, mobiil-ID või 
Smart-ID vahendusel.

 » Kaasavaks eelarveks on eraldatud 5000 eurot

Asulasse, kuhu on teostatud kaasava eelarve abil 
investeering, ei saa uut kaasava eelarve ettepanekut esi-
tada järgnevas kahes taotlusvoorus.

 » Idee viib 2023. aastal ellu ettepaneku tegija või ette-
paneku tegija koostöös tema poolt nimetatud füüsilis(t)e 
või juriidilis(t)e isiku(te)ga.

Lisainfo: https://www.laanerannavald.ee/kaasav-eelarve

Lääneranna valla kaasav eelarve 2023 
ootab ettepanekuid ja ideid

Pildil Lihula Keskkooli 13. lennu lõpetajad kokkutulekul Orvi juures 2020. aastal / Foto: erakogu

Sinu idee saab m
uuta Lääneranna valla elukeskkonna veel parem

aks!
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S eptembrist 2022 algab uus korral-
datud jäätmeveo hankeperiood, 

millega seoses laieneb korraldatud jäät-
meveos pakutavate teenuste valik ning 
muutub teenuste hinnakiri. Nüüd on 
kohustus anda üle segaolmejäätmeid 
(tasuline) ja biojäätmeid (tasuline) ning 
lisaks saab oma koduõuelt eraldi kogu-
tuna üle anda ka vanapaberit (tasuta), 
segapakendeid (tasuta), klaaspakendeid 
(tasuta), elektroonikat ja suurjäätmeid 
(tasuline). 

Kõiki jäätmeliike saab ära anda igaüks, 
sõltumata asukohast. Jäätmevedaja on 
Ragn-Sells AS (e-post: parnu@ragnsells.
com, telefon 606 0439).

Jäätmete eraldi kogumine on 
kõikidele kohustuslik
Kuid sõltuvalt jäätmetekkekoha tüübist 
võib mõningaid jäätmeliike viia ka ise 
jäätmete kogumiskohta, st ei ole kohus-
tuslik anda üle just korraldatud jäätmeveo 
raames (vaata jooniselt, milliste jäätmete 
üleandmine on kohustuslik). 

Kui kõik jäätmeliigid on kokku pandud 
ühte konteinerisse, on jäätmevedajal 
õigus jätta mahuti tühjendamata või ra- 
kendada hoopis oluliselt kõrgemat tasu 
tühjendamise eest võrreldes graafiku-
järgse tühjendamistasuga.

Kõik vajalikud mahutid saab soetada ise 
meelepärasest müügikohast või telli- 
da Ragn-Sellsilt, kes toimetab mahutid 
kohale tasuta (alates detsembrist on koha-
letoimetamine tasuline, v.a neile, kes esi-
mest korda teenusega liituvad). 

Kontrolli oma e-posti või 
tavaposti
Jäätmevedajale on edastatud automaat-
selt läbi infosüsteemi Lääneranna valla 
kinnisasjade omanike kontaktandmed 
(e-posti aadressi mitte olemasolu puhul 
elukoha-aadress), kuhu omakorda saadab 
jäätmevedaja jäätmeveolepingud ja veo-
graafikud. Kontrolli üle veograafik – milli-
seid jäätmeliike oled kohustatud üle anda 
ning kas antud veosagedus on Sulle piisav 
(graafikus olevad veosagedused ja mahuti 
suurused on miiniumumpakett – muuda 
seda vastavalt enda tarbimisele). Jäät-
meveograafikuid saab igal ajal ise muuta 
Ragn-Sellsi iseteeninduses või helistades 
Ragn-Sellsi klienditeenindusse. Graafikut 
võib muuta kordavalt vastavalt enda vaja-
dustele.

Biojäätmed: üleandmise kohus-
tusest ning kompostimisest
Olmeprügi vedude leping on täna igas 
majapidamises juba elementaarne ning 

uus hankeperiood ei eelda ka seda (kuid 
võimaldab), et igaühel meist peab olemas 
olema iga jäätmeliigi jaoks eraldi kon-
teiner. Pakendeid ja vanapaberit saab 
soovi korral viia tasuta avalikesse kon-
teineritesse ning suurjäätmeid ja elek-
troonikat näiteks Lihula jäätmejaama, 
kuid biojäätmetega on lood pisut teisiti.

Avalikus ruumis ei ole biojäätmete kogu-
miskonteinereid...

… nagu segaolmejäätmetegi puhul! Seega 
tuleb igaühel leida endale sobivam viis 
biojäätmete õigesti käitlemiseks. Bio-
jäätmed tuleb, kas:

1. koguda biojäätmete konteinerisse ja 
üle anda jäätmevedajale või

2. kompostida tekkekohal. Koduloomade 
olemasolul võib toidujääke anda 
ka loomadele söögiks, kui need on 
söögikõlbulikud.

 

Kellel peab olema biojäätmete 
konteiner?
 ◦ PEAB OLEMA: biojäätmete komposti-

mine ei ole lubatud kortermajades, 
kus on kasutuses üle 4 korteri, ning 
asutustes, kus tekib biojäätmeid (nt 
toitlustus-, haridus-, hoolekandeasu-
tused, kauplused, tanklad jms tekkeko-
had). Seega tuleb nendes tekkekohta-
des kindlasti biojäätmete konteiner 
soetada ning jäätmed üle anda jäät-
mevedajale.

 ◦ PEAB, JUHUL KUI EI KOMPOSTI: 
teistes jäätmetekkekohtades, nagu 
näiteks eramajades, on lubatud biojäät-
meid tekkekohal kompostida. Neil, kes 
ei saa või ei taha biojäätmeid kompos-
tida, tuleb ka biojäätmete konteiner 
endale soetada.

Biojäätmete veograafik saadetakse koju 
tiheasustusaladel (Lihula ja Virtsu) regist- 
reeritud kõikidele jäätmevaldajatele (sh era-
maja omanikele). 

 

Ma juba kompostin! Kuidas 
saada vabastust biojäätmete 
üleandmise kohustusest?
Kõigepealt kontrolli, kas Sulle saadetud 
veograafikus on biojäätmete äraviimine. 
Kui seda ei ole, siis pole vaja midagi teha. 
Nendel, kelle veograafikus on aga biojäät-
mete äraviimine ning kes kompostivad 
oma jäätmeid, palume saata vabastuse 
sooviga taotlus Lääneranna vallavalitsuse 
e-posti aadressile vallavalitsus@laane-
ranna.ee või esitada paberkandjal aadres-
sile Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, 
Lihula, 90302

Taotluse saad alla laadida ja täita Lääne- 
ranna valla veebilehel: www.laaneranna-
vald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid 

Pärast taotluse läbivaatamist edastab val-
lavalitsus jäätmevedajale info, mille alusel 
biojäätmete vedu lõpetatakse.

Toimub esimene elektroonika ja 
suurjäätmete kogumisring
Juba septembrikuu teisel nädalal toimub 
esimene kogumisring, kuhu saab regist- 
reerida, helistades Ragn-Sellsi infotelefo-
nile 606 0439 või kirjutades e-posti aadres-
sile tellimus@ragnsells.com. Tellimu- 
ses anna teada oma kontaktandmed ning 
mida ja millises koguses soovid üle anda. 
Jäätmevedaja tuleb koju jäätmete järele.

Kogumisringil saab üle anda ainult elekt- 
roonikaseadmeid (nt külmkapid, pliidid, 
televiisorid, mikrolaineahjud, veekeet-
jad, tolmuimejad, röstrid jms) ja suurjäät-
meid (erinevad mööbliesemed, madratsid, 
suured vaibad, vannid, WC-potid, kraani-
kausid jms). Ohtlikke jäätmeid vastu ei 
võeta.

Ühe veokorra maksimaalne maht on kuni 
5 m³. Jäätmete üleandmise tasu on 5,33 
eurot kuupmeetri kohta. Järgmine kogu-
misring toimub detsembri teisel nädalal.

Hajaasustus – kas mahuti peab 
olema suure tee ääres või mitte?
Vastavalt hanketingimustele pidi jäät-
mevedaja hankel osalemisel arvestama, 
et hajaasustuses asub mahuti üldjuhul 
jäätmevaldaja õuealal nähtavas kohas 
(kui jäätmevaldaja ei soovi õuealal üle 
anda, siis lepitakse kokku mahutile muu 
paiknemiskoht, näiteks tee otsa). Kui jäät-
mevedaja tuleb esimest korda jäätmeid ära 
viima ning selgub, et sissesõidutee õueal-
ani on läbimatu, siis ei tohi jäätmevedaja 
antud sõitu lugeda tühisõiduks. Jäät-
mevedajal tuleb läbimatust teest viivita-
matult jäätmevaldajat teavitada telefoni 
teel ning kokku leppida järgmisteks veo-
kordadeks uus kogumisvahendite paik- 
nemiskoht. Kui uue paiknemiskoha asu-
koht jääb telefoni teel kokku leppimata, 
tuleb jäätmevedajal saata vastava sisuga 
teade oma ettepanekuga jäätmevalda-
jale ja Vallavalitsusele elektronposti teel 
kolme tööpäeva jooksul.

Jäätmevedajal on kohustus sõita õuealani, 
mille sissesõidutee on vähemalt 2,5 meetri 
laiune, teeääred on puhastatud vähemalt 
ühe meetri laiuselt võsast/puudest või 
muudest takistusest, ning kus puudub 
jäätmeveoki kinnijäämise oht. Jäätmeve-
daja ei tohi lugeda sissesõiduteed jäätme-
valdaja õuealani läbimatuks põhjusel, et 
sissesõidutee on ebatasane.

Uus jäätmeveokorraldus Lääneranna vallas

Lisainfo veebilehel
www.laanerannavald.ee/korraldatud-jaatmevedu1



9L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  7  ( 5 2 )  2 0 2 2



10 L Ä Ä N E R A N N A  T E ATA J A  /  N r  7  ( 5 2 )  2 0 2 2

Lääneranna Vallavalitsuse otsused | Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. juuni – 10. august 2022 toimus üheksa 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimin-

gutele, nagu huvihariduse ja -tegevuse toetuste eral-
damine, pärimismenetluse algatamine, maaüksuste 
sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine ja kor-
rastamine, projekteerimistingimuste andmine, ehitus- ja 
kasutuslubade väljastamine, korraldatud jäätmeveoga 
liitumise kohustusest vabastamine, puurkaevu asukoha 
kooskõlastamine, hajaasustuse programmi toetuse taot-
luste rahuldamine ja rahuldamata jätmine, hajaasustuse 
programmi kasutamise aruande heakskiitmine, erateede- 
le kruusa eraldamise toetuse eraldamine ja toetuse taot-
luse rahuldamata jätmine, otsustati järgmist:

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Mare Otsale pikaaegse südamega 
tehtud töö eest Metsküla Algkoolis ja 20. tööjuubelil; 
Pille Kaiselile pikaaegse südamega tehtud töö eest 
Metsküla Algkoolis ja 20. tööjuubelil; Oyj Ahola Trans-
port Abp-le meeldiva koostöö ja abi osutamise eest 
Lääneranna valla hoolekandeasutustele; Marge Eensalu- 
le pikaaegse südamega tehtud töö eest Varbla Koolis 
ja 30. tööjuubelil; Merle Laevale seoses juubelisün-
nipäevaga ja südamega tehtud töö eest Virtsu Koolis; 
Janar Sõbrale seoses juubelisünnipäevaga ning Lääne-
ranna Spordikooli loomise ja spordielu edendamise 
eest Lääneranna vallas; Lea Lehisele seoses juubelisün-
nipäevaga ning pikaaegse töötamise eest Lääneranna 
vallas; Rosemaria Raidleppale seoses juubelisün-
nipäevaga ning pikaaegse töötamise eest Lääneranna 
vallas.

 » MTÜ Veltsa Park esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse kinnistu,  lähiaadressiga Veltsa mõis, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, avalikku kasutusse võt-
miseks. Kinnistu Veltsa mõis on osa kunagisest Veltsa 
mõisakompleksist ja MTÜ Veltsa Park soovib tervikule 
arendada pargi hooldust ja arendamist. Otsustati anda 
MTÜ Veltsa Park kasutusse tasuta ja tähtajatult kin-
nistu Veltsa mõis. Sõlmitakse  avaliku kasutamise ja 
rendileping, mille lisaks on kinnistu plaan.

 » Metsküla Kultuuriühing  esitas Lääneranna Valla-
valitsusele avalduse Kooli kinnistu, lähiaadressiga 
Metsküla, Lääneranna vald, maa-ala tähtajatult ava-
likku kasutusse võtmiseks, spordirajatiste ehitamiseks 
ja planeerimiseks. Metsküla Kultuuriühingu kasutusse 
anti tasuta ja tähtajatult Kooli kinnistu maa-ala vas-
tavalt lisatud asendiplaanile. Lääneranna Vallavalitsus 
sõlmib Metsküla Kultuuriühinguga  avaliku kasuta-
mise- ja rendilepingu. Maa-ala plaan on lepingu lisas.

 » Võõrandatakse Lääneranna vallale kuuluvad kinnis-
tud: kinnistu, lähiaadressiga Puhtu tee 1, Virtsu alevik, 
Lääneranna vald. Kinnistu pindala 4173 m², sihtots- 
tarve tootmismaa. Vara müügi alghind 20 000 eurot, 
tagatisraha 2000 eurot; kinnistu, lähiaadressiga Aru-
välja, Tuudi küla, Lääneranna vald, pindala 3,27 ha. 
Vara müügi alghind 7500 eurot. Enampakkumised kor-
raldatakse internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 21 päeva. Enampakkumistest teavitatakse 
Lääneranna valla veebilehe kaudu. 

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 11.02.2021. a kor-
raldust nr 98 „Lääneranna valla hallatavate kultuuri- ja 
noorsootööasutuste tasuliste teenuste hindade kehtes- 
tamine” Lisa 1 punkti 4 lisati alapunkt 4.2. järgmises 
sõnastuses: „4.2. Ridase vabaõhuplatsi rendihinnad:  1 
ööpäev 100 €,  1 kasutustund 20 €, lastele mõeldud sün-
nipäevad, lastelaagrid, 1 ööpäev 70 €, 1 tund 10 €, platsi 

koristamisteenus, 1 kord, 50 €.”

 » Alates 15. septembrist 2022. a muudeti Lääneranna Val-
lavalitsuse ametiasutuse struktuuri, teenistuskohtade 
koosseisu ja nõudeid: üks tähtajaline tugiisiku töökoht 
muudeti  tähtajatuks  töökohaks, heakorratöölise töö-
kohti vähendati kaheksalt seitsmele kohale. Tunnistati 
kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 25. mai 2022. a 
korraldus nr 357 „Lääneranna valla ametiasutuse struk-
tuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.”

 » Lääneranna Vallavolikogu 10.02.2022 määrusega nr 
14 kinnitatud 2022. aasta valla eelarves nähti ette 
kaasav eelarve. Kaasava eelarve koostamisega antakse 
elanikele võimalus eelarves selleks määratud summa 
osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu eden-
damiseks ja osaledes hääletamisel parimate ideede väl-
jaselgitamisel. Kaasava eelarve objektiks on avalikes 
huvides kasutatava investeeringu tegemine. Elluviidav 
idee peab pakkuma avalikku hüve, olema realiseeritav 
avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ei 
tohi kaasa tuua ebamõistlikke kulusid valla järgnevate 
aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei ole 
vallavalitsuse hallatavate asutuste, enamusosalusega 
äriühingu ja valla poolt asutatud sihtasutusega seotud 
investeerimisettepanekud. Kuulutati välja kaasava 
eelarve 2023  tingimused. Lääneranna Vallavalitsus 
tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele 
Lääneranna valla ametlikul veebilehel, Lääneranna 
valla ajalehe Lääneranna Teataja veebilehes ja paberle-
hes ning sotsiaalmeedia kanalites. Ideid saab esitada 1.– 
30. september 2022 nii füüsiline kui ka juriidiline isik 
elektrooniliselt aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee 
või paberkandjal aadressile Lääneranna Vallavalitsus, 
Jaama tn 1, Lihula, 90302.

 » Elektrilevi OÜ esitas  Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse sundvalduse seadmiseks Raespa külas asu-
vale Arno kinnisasjale. Sundvalduse seadmise eesmärk 
on talumiskohustuse kehtestamine avalikes huvides 
vajaliku tehnovõrgu ja -rajatise 0,4 kV pingega elektri 
maakaabelliini ehitamiseks ja kasutamiseks elektri-
paigaldise kaitsevööndis. Arno kinnisasjal taotletakse 
sundvalduse kehtestamist ligikaudu 61 m² suurusel 
maa-alal. Arno kinnisasja omanik teatas, et ta nõustub 
talumiskohustuse kehtestamisega omavalitsuse poolt. 
Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks 
Lääneranna vallas, Raespa külas asuvale Arno kinnisas-
jale. Sundvaldusega koormatava maa-ala plaan on valla-
valitsuse korralduse lisas. 

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 18.04.2022. a kor-
ralduse nr 269 „Ideekonkursi korraldamine“ lisana nr 
2 kinnitatud konkursi juhendi punktis 6 sätestatud 
kavandit sisaldava pakendi esitamise tähtpäevaks 
27.06.2022 kell 13.00.

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust 
järgmistele ühingutele: EELK Mihkli Miikaeli Kogu-
duse projektile „Kontsert Mihkli kirikus ja praost 
Gustav Maarandi mälestuspingi avamine 12. juunil”, 
500 €; Metsküla Kultuuriühingu projektile „Sportlike 
mängulaudade soetamine Metsküla rahvamajja“ 447 
€; Metsküla Kultuuriühingu projektile „Rahvamaja 
3-faasiline elekter”, 1200 €; Tuudi Külaseltsi projektile 
„Digivahenditega varustatud Tuudi kogukond”, 351 €; 
Tuudi Külaseltsi projektile „Tuudi kõlakoja tantsuplatsi 
renoveerimine”, 360 €; MTÜ Jänistvere Külad projektile 
„Mihkli laat 32 (16. juuli 2022)”, 3000 €; Virtsu Arengu-
seltsi projektile „Helitehnika rent Virtsu merepäeval”, 

OMAVALITSUS
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2000  €; MTÜ Keskaegne Lihula projektile „Raamatu 
„Vana-Läänemaa ajaloo radadel IV” trükkimine”, 1200 
€; Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Paadrema Püha Kol-
mainu Koguduse projektile „EAÕK Paadrema kiriku 
akende restaureerimine” 2883 €; Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku Karuse Margareeta Koguduse projek-
tile „Lipumast Köstrimäele”, 443 € ja Kõmsi Külaseltsi 
projektile „Siseseinad”, 490 €.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke Lihula 
mõisa peasaali laelühtri soetamiseks. Ettepanek pak-
kumuste esitamiseks esitati e-posti teel neljale asjako-
hast kompetentsi omavale ettevõtjale, kellest kaks ka 
nõuetele vastavad pakkumused esitasid. Edukal pakku-
jal ei esinenud ostumenetlusest kõrvaldamise aluseid. 
Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks Tulekuma 
OÜ pakkumus summas 12 222 € käibemaksuta. Eduka 
pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenetluse 
tingimustel. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthanke „Lihula 
mõisa peahoone esifassaadi keskrisaliidi restaureeri-
mine”, et korrastada Muinsuskaitseameti tugivahen-
dite toel Lihula mõisa peafassaadi keskosa. Tähtajaks 
esitati kaks pakkumust. Hankija oli hanke eeldatavaks 
maksumuseks hinnanud 55 000 €, mis on ka hankija 
eelarveline võime hankelepingut täitmist finantseerida 
ja sellest tulenevalt valinud hankemenetluse liigiks 
lihthankemenetluse. Mõlemad esitatud pakkumused 
ületasid mitmekordselt hankelepingu eeldatavat mak-
sumust, teine neist olulisel määral valitud menetlusviisi 
piirmäära. Lükati esitatud pakkumused tagasi ja lõpetati 
hankemenetlus, kuna esitatud pakkumused ületasid 
hankelepingu eeldatavat maksumust. Uus hankemenet-
lus  korraldatakse vähendatud tööde mahus.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 04.05.2022. a kor-
ralduse nr 315 „Lääneranna valla heakorrakonkursi väl-
jakuulutamine” punkti 2 ja sõnastati see järgmiselt: „2. 
Heakorrakonkursile kandidaatide esitamise tähtaeg on 
15. juuli 2022. a.”

 » Korraldati avalik konkurss Lääneranna Raamatukogu 
(Tallinna mnt 25, Lihula 90303, Lääneranna vald, Pärnu 
maakond) direktori ametikoha täitmiseks ja määrati 
konkursil osalemise avalduste esitamise tähtajaks 
18.07.2022. 

 » Kinnitati ideekonkursi „Lihula Gümnaasiumi juurde- 
ehituse ideekonkurss” võitjateks järgmised konkursil 
osalejad: Kauss Arhitektuur OÜ – ideekavandi „Kolmik” 
esitaja ja ideekonkursi I koha võitja;  Arhitekt Must OÜ 
– ideekavandi „Hoovielu” esitaja ja ideekonkursi II koha 
võitja. Lääneranna valla eelarve vahenditest makstakse 
ideekonkursi auhinnarahad: Kauss Arhitektuur OÜ-le I 
koha võitmise eest summas 3000 eurot, Arhitekt Must 
OÜ-le II koha võitmise eest summas 2000 eurot. Au- 
hinnad makstakse välja ühe kuu jooksul pärast konkursi 
märgusõnade avalikustamist (04.08.2022).

 » Lääneranna Vallavolikogu võttis 24.03.2022 vastu 
otsuse nr 33 „Lääneranna vallale kuuluva Hoole tee 
kinnisasja koormamine hoonestusõigusega”, millega 
otsustati nõustuda Lääneranna vallale kuuluval Hoole 
tee kinnisasjal garaaži lammutamiseks, uue garaaži ehi-
tamiseks, omamiseks ja kasutamiseks kuni 30 aastase 
tähtajaga hoonestusõiguse seadmisega kaasomandisse 
hoonestusõiguse taotlejate kasuks. Vallavalitsus selgi- 
tas välja hoonestusõiguse tingimused ning korraldab 
hoonestusõiguse lepingu sõlmimise.

 » Tarva külas asuvad Aranga katastriüksusel elumaja ja 
selle kõrvalhooned, mis on ehitisregistrisse kandmata, 
täielikult lagunenud, kasutusest väljalangenud ning 
ümbrust ja maastikupilti tunduvalt kahjustav. Neile ei 

saa määrata ehitise teenindamiseks vajalikku maad ehi-
tise puudumise tõttu. Võimalikud pärijad ei ole Lääne-
ranna Vallavalitsusele teada. Lääneranna Vallavalitsus 
tegi  kindlaks, et Aranga elumaja juurde maa ostueesõi-
gusega erastamiseks või ehitise alusele riigimaale hoo-
nestusõiguse seadmiseks kohalikule omavalitsusele 
avaldust esitatud ei ole ning maal ei lasu õigusvasta-
selt võõrandatud maa tagastamise nõudeid. Lõpetati ja 
jääb läbi viimata Aranga katastriüksusel asuva elumaja 
omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse sead-
mise eeltoimingud. Ehitiste kõrvaldamise tähtpäevaks  
määrati 06.07.2023.

 » Tiilima külas asub Jakobi katastriüksusel ehitisregist- 
risse kandmata kuur, mis on täielikult lagunenud ja 
kasutusest väljalangenud ning ümbrust ja maastiku- 
pilti tunduvalt kahjustav. Sellele ei saa määrata ehi-
tise teenindamiseks vajalikku maad ehitise puudumise 
tõttu. Lääneranna Vallavalitsus tegi kindlaks, et kuuri 
juurde maa erastamiseks või ehitise alusele riigimaale 
hoonestusõiguse seadmiseks kohalikule omavalitsusele  
avaldust esitatud ei ole ning maal ei lasu õigusvastaselt 
võõrandatud maa tagastamise nõudeid. Lääneranna 
Vallavalitsusel ei ole õnnestunud kuuri omanikku välja 
selgitada. Lõpetatakse ja jäävad läbi viimata Jakobi 
katastriüksusel asuva kuuri omaniku kasuks riigimaale 
hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud. Ehitise kõr-
valdamise tähtpäevaks määrati 13.07.2023. Tähtpäe-
vaks kõrvaldamata ehitised muutuvad maareformi 
käigus maatüki oluliseks osaks.

 » Aktsiaselts Varbla Puhkeküla esitas Lääneranna Val-
lavalitsusele avalduse, milles palub muuta kohanime 
Varbla Puhkeküla sadam kohanimeks Varbla sadam. 
Kohanimeseadus sätestab, et kohanime määramise 
korraldab ja otsuse teeb kohanimemääraja omal alga-
tusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse 
alusel. Lääneranna vallas Rannakülas asuvale sadamale 
määrati kohanimeks Varbla sadam.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt Kinnistu Silo, Kuhu 
küla, Lääneranna, müügiks korraldatud enampakku-
misele tehti 1 pakkumine. Kaebusi enampakkumise 
läbiviimisele ei ole esitatud. Enampakkumise edukaks 
ostjaks kinnitati kõrgeima ostuhinna pakkunud Klen 
Vara OÜ, registrikood 11060867 (pakkuja kasutajanimi 
Klenva) pakkumusega 3500 eurot. Enampakkumise 
võitjaga sõlmitakse ostu-müügileping ühe kuu jooksul.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt kinnistu Vanama-
dise, Kirbla küla, müügiks korraldatud enampakku-
misele pakkumisi ei tehtud. Kaebusi enampakkumise 
läbiviimisele ei ole esitatud. Vanamadise kinnistut on 
enampakkumistel müüdud alghinnaga 5000 eurot ja 
4000 eurot. Enampakkumised nurjusid pakkumiste 
puudumise tõttu. Lääneranna Vallavalitsusel on õigus 
enampakkumise nurjumisel korraldada kordusenam- 
pakkumine, alandades pakkumiste hinda kuni 30%. 
Tunnistati Vanamadise kinnistu võõrandamiseks kir-
jaliku enampakkumise korras korraldatud enampakku-
mine pakkumiste puudumise tõttu nurjunuks. Otsus-
tati kinnistu võõrandada. Enampakkumine viiakse 
läbi internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee kehti-
vusega 14 päeva. Võõrandamisest teavitatakse Lääne-
ranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi alghind 3500 
eurot, tagatisraha 350 eurot.

 » Lääneranna Vallavalitsuse poolt korteriomandi Küla-
vahe vkt 6-3, Oidrema küla, Lääneranna vald oksjoni 
korras müügiks korraldatud enampakkumisel pakku-
misi ei tehtud. Kaebusi enampakkumise läbiviimise 
kohta ei ole esitatud. Korteri alghind oli 1000 eurot, kor-
dusenampakkumisel alandati hinda 30% 700 euroni. 
Enampakkumised nurjusid pakkumiste puudumise 
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tõttu. Tunnistati kolmetoalise korteriomandi võõran-
damiseks kirjaliku enampakkumise korras korraldatud 
enampakkumine pakkumiste puudumise tõttu nurju-
nuks. Otsustati võõrandada kolmetoaline korteriomand 
Külavahe vkt 6-3, Oidrema küla. Võõrandamisest teavi-
tatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu. Vara müügi-
hind 490 eurot.

 » Imatra Elekter Aktsiaselts esitas Lääneranna Vallavalit- 
susele taotluse isikliku kasutusõiguse omandamiseks 
Kelu külas Lääneranna vallale kuuluval Võeka-Seli 
tee kinnistul tehnovõrgu talumiskohustuse kehtes-
tamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis. Tähtajatut 
isiklikku kasutusõigust taotletakse olemasoleva 0,4 kV 
õhuliini kasutamiseks maa-alal suurusega 47 m². Nõus-
tuti Imatra Elekter Aktsiaseltsi kasuks isikliku kasu-
tusõiguse seadmisega Võeka-Seli tee kinnisasjal.

 » Maa-amet teatas oma kirjaga Lääneranna Vallavalit- 
susele, et on alustanud Helmkülas asuva Oti-Sepa 
katastriüksuse maa riigi omandisse jätmise menetlusega 
riigivara valitsemise eesmärgi täitmiseks. Maa-amet 
palus Lääneranna Vallavalitsusel viia läbi maa riigi 
omandisse jätmiseks vajalikud toimingud. Lääneranna 
Vallavalitsus selgitas Helmkülas reformimata riigimaal 
asuva Oti-Sepa katastriüksuse kohta välja, et maal ei 
lasu erastamise ja tagastamise nõudeid, maad ei ole taot-
letud munitsipaalomandisse, maal asuvate lagunenud ja 
kasutusest väljalangenud hoonete omanik on kaotanud 
hoonestusõiguse omandamise õiguse riigimaal. Oti-
Sepa katastriüksusele ei ole otstarbekas sihtotstarvet 
määrata. Asuti arvamusele, et Oti-Sepa katastriüksuse 
riigi omandisse jätmist takistavad asjaolud puudu-
vad. Katastriüksusele määrati sihtotstarbeta maa siht- 
otstarve.

 » Lääneranna Vallavalitsus on 10.03.2022 korralduse nr 
191 1. punktis teinud kirjavea katastriüksuse tunnuse 
kirjutamisel. Kirjavea esinemine haldusakti sisu ei 
mõjuta. Tegu on haldusmenetluse seaduse mõistes ilmse 
ebatäpsusega. Lääneranna Vallavalitsus  andis välja 
13.07.2022 korralduse nr 430: Parandada Lääneranna 
Vallavalitsuse 10.03.2022 korralduse nr 191 „Sihtots- 
tarbe ja kohaaadressi määramine Kooli katastriüksuse 
jagamisel” 1. punktis katastritunnus „43003:001:0231” 
asendades selle katastritunnusega „41103:001:0231”.

 » Korraldatakse kirjalik enampakkumine Hälvati külas 
asuva kinnistu registriosa nr 15949950 koormamiseks 
hoonestusõigusega. Kinnistu koosseisus olevate kõrvuti 
paiknevate hoonestamata katastriüksuste andmed: 1.1. 
Uue-Sigala, katastritunnus 43001:001:0355, sihtots- 
tarve tootmismaa, üldpindala 15 841 m²; 1.2. Vana-Si-
gala, katastritunnus 43001:001:0839, sihtotstarve toot-
mismaa, üldpindala 3,43 ha; 1.3. Tänava, katastritun-
nus 43001:001:0588, sihtotstarve sihtotstarbeta maa, 
üldpindala 11 104 m². Hoonestusõigus seatakse kogu 
kinnisasja ulatuses. Rajatavad ehitised muutuvad hoo-
nestusõiguse oluliseks osaks. Hoonestusõigus seatakse 
kuni 50 aastaks. Hoonestusõiguse tähtaega hakatakse 
lugema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande 
tegemisele järgnevast päevast. Hoonestusõiguse tasu 
enampakkumise alghind on 83 000 €. Hoonestusõi-
guse tasu tasutakse enne hoonestusõiguse seadmise- ja 
asjaõiguse lepingu sõlmimist. Enampakkumise teade 
avaldatakse ajalehes Pärnu Postimees ning sihtasutuse 
Pärnumaa Arenduskeskus ja Lääneranna valla elekt-
rooniliste infokanalite kaudu. Moodustati enampak-
kumise läbiviimise komisjon: Ene Täht (esimees), Aare 
Lauren, Mihkel Kalmaru, Margus Källe, Karoliina Post.

 » Lääneranna vallas Soovälja külas asuval Kuuri 
katastriüksusel asub küün, mille viimane omanik ei 
ole Lääneranna Vallavalitsusele teada. Algatatakse 

peremehetu ehitise hõivamise menetlus ning selgi- 
tatakse välja Soovälja külas Kuuri katastriüksusel 
asuva küüni peremehetus. Ehitiste hooldajaks määrati 
Lääneranna Vallavalitsus. Teade hõivatava ehitise, selle 
asukoha ning viimase teadaoleva omaniku kohta aval-
datakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes 
Pärnu Postimees.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avaliku kirjaliku 
enampakkumise Varbla Rahvamaja ruumide tasu 
eest kasutusse andmiseks. Korraldatud enampakku-
misele esitati üks pakkumine. Kaebusi enampakkumise 
läbiviimisele ei esitatud. Kinnitati Varbla Rahvamaja 
baariruumi 34,8 m² rentimiseks avaliku kirjaliku enam-
pakkumise edukaks pakkujaks Vatla Kõrts OÜ pakku-
mus 2,70 eurot/m² kuus + kommunaalkulud. Enam- 
pakkumise võitjaga  sõlmitakse tähtajaline rendileping 
(5 aastat) tagasiulatuvalt alates 01.07.2022.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas avaliku kirjaliku 
enampakkumise Varbla teeninduspunktis ruumide 
tasu eest kasutusse andmiseks. Korraldatud enampak- 
kumisele esitati üks pakkumine. Kaebusi enampak-
kumise läbiviimise kohta ei esitatud. Kinnitati Varbla 
teeninduspunkti endise postipunkti ruumide 23,5 m² 
rentimiseks avaliku kirjaliku enampakkumise edukaks 
pakkujaks Lumelle OÜ pakkumus 1,30 eurot/m² kuus + 
kommunaalkulud. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse 
tähtajaline mitteeluruumi rendileping (5 aastaks) tagasi- 
ulatuvalt alates 01.06.2022. 

 » Võõrandatakse Lääneranna valla omandis olevad järg-
mised kinnistud: 

1. registriosa numbriga 21295150, pindalaga 4845 m², 
tootmismaa, lähiaadressiga Antsu-Jaani, Kelu küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond. Vara müügi alg-
hind 5000 eurot, tagatisraha 500 eurot; 

2. registriosa numbriga 21222850, pindalaga 3498 m², 
elamumaa, lähiaadressiga Sillaste, Raheste küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond. Vara müügi alg-
hind 5000 eurot,  tagatisraha 500 eurot; 

3. registriosa numbriga 21335250, pindalaga 4743 m², 
elamumaa, lähiaadressiga Vana-Pilviku, Aruküla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond. Vara müügi alg-
hind 5000 eurot, tagatisraha 500  eurot;

4. registriosa numbriga 1916832, pindalaga 4757 m², 
elamumaa, lähiaadressiga Tohvri, Kinksi küla, 
Lääneranna vald, Pärnu maakond. Vara müügi alg-
hind 23 000 eurot, tagatisraha 2300 eurot;

5. registriosa numbriga 21589350, pindalaga 1799 m², 
elamumaa, lähiaadressiga Tallinna mnt 52, Lihula 
linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Vara müügi 
alghind 6500 eurot, tagatisraha 650 eurot. 

Enampakkumised korraldatakse internetioksjonite kesk- 
konnas www.osta.ee kehtivusega 21 päeva ja sellest 
teavitatakse  Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Imatra Elekter AS esitas Lääneranna Vallavalitsusele 
taotluse sundvalduse seadmiseks Esivere külas asuvale 
Kaldamäe kinnisasjale, sihtotstarve maatulundusmaa 
85% ja tootmismaa 15%. Sundvalduse seadmise eesmärk 
on talumiskohustuse kehtestamine avalikes huvides 
vajaliku tehnovõrgu ja -rajatise (10 kV pingega õhukaa-
belliin) ehitamiseks ja kasutamiseks elektripaigaldise 
kaitsevööndis. 10 kV õhukaabelliin kavatsetakse paigal-
dada olemasoleva 0,4 kV õhuliini kaitsevööndisse 0,4 
kV õhuliini mastidele. Sundvalduse kehtestamist taot-
letakse 441 m² suurusel maa-alal. Lääneranna Vallava- 
litsus on seisukohal, et kavandatud uue õhukaabelliini 
asukoht on majanduslikult ja tehniliselt otstarbekas, 
sest uus õhukaabelliin paigaldatakse olemasoleva 0,4 
kV õhukaabelliini kaitsevööndisse 0,4 kV õhuliini mas-
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tidele. Uusi maste uutesse asukohtadesse paigaldada ei 
ole vaja ning ehitamisega otseselt kaasnev majanduslik 
kahju puudub. Otsustati seada sundvaldus Imatra Elek-
ter AS kasuks Lääneranna vallas Esivere külas asuvale 
Kaldamäe kinnisasjale. 

 » Kinnitati Lääneranna valla 2022. a I lisaeelarve alaeelar-
vete majandusliku sisu klassifikaatorite lõikes. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas enampakkumise 
kinnistu lähiaadressiga Aruvälja, Tuudi küla, Lääne-
ranna vald, Pärnu maakond, pindala 3,27 ha, võõran-
damiseks. Enampakkumisel osalemiseks esitati üks pak-
kumus. Kaebusi enampakkumise läbiviimise kohta ei 
ole esitatud. Kinnistu  võõrandati Flovac Nordic OÜ-le 
(registrikood 11716210, aadress Vabriku tn 3, Tallinn). 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2022. a hanke-
plaani alusel lihthankemenetlusega riigihanke 
„Sõidukite liiklus- ja kaskokindlustus”. Hankele esitas 
oma pakkumuse neli ettevõtjat, kõigi pakkumused tun-
nistati vastavaks. Pakkuja kvalifikatsioonile vastavust 
ja kõrvaldamise aluste puudumist kontrolliti ainult 
eduka pakkuja osas. Hanke edukateks pakkumusteks 

tunnistati If P&C Insurance AS (10100168)  pakkumused. 
Anti nõustumus eduka pakkujaga alates 15. septembrist 
2022. a hankelepingute (valla sõidukite kindlustamiseks 
liikluskindlustuse leping kindlustusmaksega kuni 
1459,96 eurot ja sõidukikindlustuse leping kindlustus-
maksega kuni 3237,93 eurot) sõlmimiseks.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 22.06.2022 
määrus nr 5 „Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete 
kinnitamine”.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse 06.07.2022 
määrus nr 6 „Varbla Vallavalitsuse 11.04.2014 määruse 
nr 4 „Nime määramine” kehtetuks tunnistamine”.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kolmteist 
eelnõud.

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

14. juulil 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II koos-
seisu kümnes istung, kus osales 15 vallavolikogu liiget. 
Päevakorda kinnitati 6 punkti. Vastu võeti 2 määrust ja 
3 otsust.

 » Otsustati võõrandada enampakkumise korras Lääne-
ranna vallale kuuluv vara:

1. Kinnistu registriosa numbriga 21295150, pindalaga 
4845 m², tootmismaa, lähiaadressiga Antsu-Jaani, 
Kelu küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. 
Määrata vara hinnaks 5000 (viis tuhat) eurot;

2. Kinnistu registriosa numbriga 21222850, pindalaga 
3498 m², elamumaa, lähiaadressiga Sillaste, Raheste 
küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Määrata 
vara hinnaks 5000 (viis tuhat) eurot;

3. Kinnistu registriosa numbriga 21335250, pindalaga 
4743 m², elamumaa, lähiaadressiga Vana-Pilviku, 
Aruküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Määrata 
vara hinnaks 5000 (viis tuhat) eurot;

4. Kinnistu registriosa numbriga 1916832, pindalaga 
4757 m², elamumaa, lähiaadressiga Tohvri, Kinksi 
küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond. Määrata 
vara hinnaks 23 000 (kakskümmend kolm tuhat) 
eurot;

5. Kinnistu registriosa numbriga 21589350, pindalaga 
1799 m², elamumaa, lähiaadressiga Tallinna mnt 
52, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond. 
Määrata vara hinnaks 6500 (kuus tuhat viissada) 
eurot.

 » Kehtestati Lääneranna valla põhimäärus.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2022. aasta I lisaeelarve.

 » Kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Lääneranna 
valla arengukava 2018–2028 muudatused. Avalik väl-
japanek toimub 25.07–22.08.2022, mille kestel saab esi- 
tada ettepanekuid vallavalitsuse e-posti aadressile val-
lavalitsus@laaneranna.ee või postiaadressile Jaama tn 
1, Lihula linn. Avalik arutelu toimub 07.09.2022 kell 
17.30 Lihula kultuurimaja saalis.

 » Otsustati lähetada vallavanem Ene Täht välislähetusse 
ajavahemikul 11.–17.09.2022 Fääridele ja Islandile Pär-

numaa Omavalitsuse Liidu korraldatavale Põhjamaade 
avaliku halduse mobiilsusprojektist rahastatava rahva-
tervise- ja turvalisuseteemalise projekti õppereisile.

 » Vallavanem Ene Täht esitas Lääneranna Vallavalitsuse 
seisukoha rahvaalgatuslikule eelnõule „Nõuame 9-klas-
silise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!”

 » Vallavanem Ene Täht tutvustas Lihula Gümnaasiumi 
juurdeehituse ideekonkursi tulemusi.

 » Vallavanem Ene Täht vastas volikogu EKRE fraktsiooni 
esitatud arupärimisele „Punamonumentidest Lääne-
ranna vallas”.

11. augustil 2022 toimus Lääneranna Vallavolikogu II 
koosseisu üheteistkümnes istung, kus osales 18 vallavoli- 
kogu liiget. Päevakorda kinnitati 10 punkti. Vastu võeti 
1 määrus ja 8 otsust.

 » Otsustati võõrandada otsustuskorras Lääneranna valla 
omandis olev Virtsu alevikus asuv kinnistu Pargi tn 2b, 
kinnistu nr 20459550, katastritunnus 43001:001:0636, 
sihtotstarve transpordimaa, üldpindala 172 m², Pargi tn 
2 kinnisasja omanikule hinnaga 17 eurot.

 » Otsustati anda Golden Fields OÜle luba kaasomandi osa 
omandamiseks Hälvati külas  Roosioru (registriosa nr 
21793650) ja Lossimäe (registriosa nr 21793550) kinnis- 
asjas.

 » Otsustati:

1. Annuse tee kinnistu (Rabavere küla) võõrandamine 
Pika-Mihkli kinnisasja omanikule hoonestamata 
maatulundusmaa hariliku väärtuse eest, mis on 0,56 
€/m²;

2. Annuse tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõi-
gusega Lääneranna valla kasuks kinnistutel asuvate 
avalike teede avaliku kasutamise tagamiseks;

3. Pika-Mihkli kinnistu koormamine isikliku kasu-
tusõigusega Lääneranna valla kasuks kohaliku 
Annuse tee avalikuks kasutamiseks.

 » Koonga valla üldplaneeringuga ja Pärnu maakon-

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidajaLääneranna Vallavolikogu otsused |
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naplaneeringuga on ette nähtud Koonga asulast 
ümbersõidutee ehitamine. Kavandatav ümbersõidu-
tee läbib eraomandis kinnisasja Õunapuu (kinnistu nr 
4153450, katastritunnus 33401:001:0345, üldpindala 
9,18 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Lääneranna 
valla omandis olevat kinnisasja Aiamaa (kinnistu nr 
7046650, katastritunnus 33401:001:0448, üldpindala 
8,21 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Otsustati:

1. Lääneranna Vallavalitsusel sõlmida Õunapuu kin-
nisasja omanikuga võlaõiguslik eelleping Õunapuu 
kinnisasjast ja Aiamaa kinnisasjast eraldatavate 
osade võõrandamise, omandamise ja isikliku servi- 
tuudi seadmise tagamiseks;

2. korraldada Õunapuu kinnisasjast omandatavast 
osast ja Aiamaa kinnisasjast võõrandatavast osast 
iseseisvate kinnisasjade moodustamine;

3. sõlmida kinnisasjade vahetusleping Aiamaa kinnis-
tust eraldatud osa võõrandamiseks Õunapuu kinnis- 
asja omanikule ja Õunapuu kinnisasjast eraldatud 
osa omandamiseks nii, et lepingupooled teineteisele 
täiendavaid hüvitisi maksma ei pea;

4. sõlmida asjaõigusleping Aiamaa kinnisasjast eral-
datud osa tähtajatu tasuta isikliku kasutusõigusega 
koormamiseks Lääneranna valla kasuks ümbersõidu-
tee ehitamiseks ja avalikuks kasutamiseks tee tee- 
nindamiseks vajalikul maa-alal ligikaudse suurusega 
0,7 ha.

 » Kavandatav Koonga asulast ümbersõidutee läbib 
Osaühing Lõpe Agro omandis olevat Antsu kinnisasja, 
kinnistu nr 4137406, katastritunnus 33404:002:0009, 
üldpindala 4,59 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.

 » Otsustati:

1. Lääneranna Vallavalitsusel sõlmida Osaühinguga 
Lõpe Agro võlaõiguslik eelleping Aiamaa kinnisas-
jast eraldatava osa võõrandamise ja isikliku servi- 
tuudi seadmise tagamiseks;

2. korraldada Aiamaa kinnisasjast võõrandatava osa 
eraldamine;

3. sõlmida asjaõigusleping Antsu kinnisasja koorma-
miseks Lääneranna valla kasuks tähtajatu tasuta 
isikliku kasutusõigusega ümbersõidutee ehitamiseks 

ja avalikuks kasutamiseks tee teenindamiseks vajali-
kul maa-alal ligikaudse suurusega 0,29 ha;

4. sõlmida asjaõigusleping Aiamaa kinnisasjast 
ligikaudu 2,39 ha suuruse osa võõrandamiseks 
6223,20 euro eest.

 » Vastavalt Lääneranna valla põhimääruse uuele redakt-
sioonile kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks kolm 
koosseisus vallavanem Ene Täht ja vallavalitsuse liik-
meteks Jane Mets ning Urmas Osila.

 » Otsustati nimetada Lääneranna valla esindajaks Pärnu-
maa Omavalitsuste Liidu üldkogusse Lääneranna valla-
vanema Ene Tähe asendusliikmeks vallavalitsuse liige 
Jane Mets.

 » Otsustati nimetada Lääneranna valla esindajaks Eesti 
Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Lääneranna 
vallavanema Ene Tähe asendusliikmeks vallavalitsuse 
liige Urmas Osila.

 » Määrati kaugküttepiirkond, millega kehtestati Lääne-
ranna vallas asuva Lihula linna kaugküttepiirkonna 
piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise 
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded 
ning soojusettevõtja arenduskohustus.

 » Vallavanem Ene Täht andis informatsiooni Sihtasu-
tuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esitatud taot-
luse kohta, mille eesmärk on paigaldada Lihula Vaba-
dussamba parki Tiit Madissoni mälestusmärk, ja Eesti 
Konservatiivse Rahvaerakonna Lääneranna vallavoli- 
kogu fraktsiooni esimehe esitatud taotluse kohta, mille 
eesmärk on paigaldada Lihula Vabadussamba parki 
mälestuskivi „60 aastat Eesti kaitselahinguid”.

 » Vallavanem andis informatsiooni, et Eesti Valdade ja 
Linnade Liidu juhatus on teinud liidu liikmetele ette-
paneku võimalusel panustada rahaliste vahendite 
kogumisel, et toetada Ukraina Žõtomõri oblastit ning 
vallavalitsuse ettepanek on toetada 1500 euroga.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 08. septembril 2022.

TEATED

Hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute 
lõpetamine
Lääneranna Vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 
426 otsustati:

1. Lõpetada ja jätta läbi viimata Lääneranna vallas 
Tiilima külas Jakobi katastriüksusel (katastritunnus 
43001:001:0795) asuva kuuri omaniku kasuks riigimaale 
hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud.

2. Määrata Jakobi katastriüksusel asuva lagunenud ja 
kasutusest väljalangenud ümbrust ja maastikupilti tun-
duvalt kahjustava ehitise kõrvaldamise tähtpäevaks 
13.07.2023. Tähtpäevaks kõrvaldamata ehitised muutu-
vad maareformi käigus maatüki oluliseks osaks.

3. Korraldus avaldatakse Lääneranna valla veebilehel ja 
Lääneranna Teatajas ning korraldus jõustub teatavaks- 
tegemisest.

4. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, 
arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik 
korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, 
esitades vaide Lääneranna Vallavalitsusele haldusme-

netluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. 
Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada 
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtu-
menetluse seadustikus sätestatud korras.

Lisainfo: delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/doku-
ment/5434016

Peremehetu ehitise arvele võtmise teade
Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu 
ehitisena arvele küüni ehitisregistri koodiga 121387332.

Ehitis asub Pärnumaal Lääneranna vallas Soovälja külas 
Kuuri maaüksusel katastritunnusega 43001:001:0527.

Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.

Vastuväited ehitise peremehetuse või selle kohaliku oma-
valitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 11. oktoo-
briks 2022 Lääneranna Vallavalitsusele aadressil Jaama tn 
1, Lihula linn, 90302 Pärnumaa, e-post vallavalitsus@laane-
ranna.ee, tel 472 4630.

Vallavalitsuse teated

OMAVALITSUS
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Lääneranna Raamatukogude Lihula keskraamatukogu lahtiolekuaegade muutmine
Alates 01. septembrist 2022. a on Lihula keskraamatukogu avatud:

E–R 9.30–17.30; L, P suletud

Aadress: Tallinna mnt 25, Lihula linn, 90303 Pärnu maakond. 
Telefon: 5389 6195. e-post: lihulark@laaneranna.ee

L ääneranna vallas pakuvad postiteenuseid perso-
naalsed kirjakandjad, keda saab tellida enda juurde 

koju või tööle. Personaalsema teeninduse võimalikkuse 
tõttu lõpetavad Varbla ja Virtsu postipunktid, mille 
teenuste kasutatavus on viimasel aastal vähenenud kolm 
korda, 30. septembril 2022 postipunkti teenuste pakku-
mise.

Postipunkt Lihula keskraamatukogus (Tallinna mnt 25, 
Lihula linn) on avatud. Avamisajad leiab alati ülevaatli-
kult Omniva veebilehelt: www.omniva.ee/abi/kaart

Kutsu personaalne kirjakandja tasuta koju või 
tööle!
Kutsu postiteenuse kasutamiseks personaalne kirja-
kandja koju või tööle! See on tasuta, kui elad postiasutu- 
sest kaugemal kui 5 km (lähemalt tulek maksab 5 eurot).

Kehtivad täpselt samad hinnad kui postiasutuses ja mak-
sad ainult ostetavate postiteenuste eest.

„Pakke saab saata-saada ka pakiautomaatides,” tut-
vustab alternatiive Omniva postiasutuste kanali juht 
Piret Heinmets. „Lihula, Kõmsi, Varbla, Virtsu, Lõpe ja 
Koonga pakiautomaatide kasutamine kogub järjest popu- 
laarsust ja ootab aktiivset kasutamist.”

 
Personaalse kirjakandja tellimine on lihtne!
Tellimiseks helista telefonil 661 6616 või täida vorm 
Internetis: www.omniva.ee/era/abiinfo/kirjakandja_
tellimine.

Märgi teenus, mida soovid, ja oma aadress. Omniva 
klienditeenindaja võtab Sinuga ühendust ja lepib kokku 
teenindamise aja. Tellimus täidetakse üldjuhul järgmisel 
tööpäeval, aga mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul 
ajavahemikus kell 8–17.

Varbla ja Virtsu postipunktid lõpetavad
teenuste pakkumise 30. septembril 2022

A lates 01.09.2022 tellib Pärnumaa Ühistranspordi- 
keskus (PÜTK) Lääneranna Vallavalitsuse taotlusel 

ja Lihula Gümnaasiumi tunniplaanist sõltuvalt maakon-
naliinide L31 Lihula–Ridaseristi–Salevere–Kõmsi–Vatla–
Lihula ja nr 326 Pärnu–Varbla–Vatlamäe–Koti lõunaseid 
väljumisi 10 minutit hiljem.

Kooliajal sõitev liin L31 hakkab väljuma Lihulast 15.00 
asemel 15.10 ning nr 326 Vatlamäelt 15.20 asemel 15.30.

Eelnimetatud bussid peavad kohtuma sõitjate (õpilaste) 
ümberistumiseks Vatla peatuses kell 15.32, et jätkata reisi 
Varbla–Tõstamaa–Pärnu suunas.

„Pikka aega ei saanud Vatla ja Virtsu õpilased peale 7. tundi 
mõistlikul viisil koju sõita, kuna pidid viimasest tunnist ära 
küsima, et bussi peale jõuda,” selgitab olukorda vallavanem 
Ene Täht. „Selle väikese muudatusega anname lastele, perele 
ja koolile hingerahu ja teadmise, et kõikide osapooltega on 
arvestatud.”

See on saanud võimalikuks ainult kogukonna vajadustest 
lähtuva koostöö tulemusena, kus Pärnumaa Ühistrans-
pordikeskus ja kohalik bussiettevõte L&L AS aitavad kaasa 
heaolule ja kogukonna toimimisele.

Muutub ka koolivaheajal sõitva liini L19-1 
väljumisaeg
Et sõitjaid mitte eksitada, tellitakse vedajalt ka kooliva-
heajal sõitva liini L19-1 Lihulast väljumise muutmine 15.00 
asemel 15.10.

Lisainfot saab küsida Pärnumaa Ühistranspordi infotele-
fonilt 17018 ja vaadata Internetist www.peatus.ee.

Septembrist muutuvad liinide L31 ja 326 lõunased sõidu-
plaanid õpilase sõbralikumaks

L ääneranna vallale 20. juunil esitatud pöördumises 
paluti heakskiitu ja kooskõlastust Tiit Madissoni 

mälestusmärgi püstitamiseks lipuväljakuga Tohtri parki. 

Mälestusmärgi pidulik avamine on 2. septembril 2022, kui 
möödub üks aasta Madissoni põrmu muldasängitamisest 
Lihula kalmistule.

Lihulasse püstitatakse mälestusmärk endisele Lihula valla-
vanemale Tiit Madissonile
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Perenõustaja annab nõu: märka last!

L oodan, et igaüks, kellel ka enam alaealisi lapsi pole, 
oskab näha ja hinnata meie vallas tegevusi ja asutusi, 

mis meie laste elu sisustavad, motiveerivad, eesmärke 
seavad ja eeskuju näitavad, talente arendavad, uusi koge-
musi annavad jne. Perepäev lastekaitsepäeval Massus on 
ainult üks suurepärane näide. Samuti kõik sportlikud 
ning muusika- ja kunstikooli tegevused ja laagrid, mida 
korraldatakse. 

Jätkuks neil täiskasvanutel ikka indu, energiat ja tahtmist 
jätkata oma tegevustega, sest raha pole nagunii olnud 
tõeliste tegijate motivaator. 

Kahjuks jõuab meedia vahendusel noorte ja lasteni liiga 
palju traagikat. On küsitav, kas noore enesetapust meedias 
rääkimine on kellegi jaoks hariv info. Pigem on see üks idee 
ja samastumine noore jaoks, kes ise lahendust ei leia. 

Halb läbisaamine vanematega, koolikius, tüli sõbraga, lah-
kuminek kallimast, sõltuvusprobleemid, lapseeas kogetud 
vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald. Nende mõjude 
eest ei pruugi kaitsta ka ükski trenn, hobi, huvikool ega 
muidu tore tegevus, kuid kindlasti on nendega väiksem 
võimalus sattuda halba seltskonda ning pigem olla ümbrit-
setud inimestega, kes tegelevad millegi sihipärase aren-
damisega.

Teinekord võib täiskasvanu väga väike tähelepanek olla 
toetav ning päästa päeva või isegi elu.

Siinkohal kutsun kõiki täiskasvanuid võtma 
teadmiseks mõnda tarkust

 » Ükski laps ei ole halb ega ole seda ka tema iseloom. 

Halb või pigem kellegi jaoks häiriv saab olla vaid mingi 
konkreetne käitumine. 

Näide 1: 3-aastane Paul võtab alati teistelt lastelt asju ära, 
lööb, kui ei saa kätte. Segab teisi nende mängus. 

Näide 2: 11-aastane Liina haugub koolis õpetajatele vastu, 

riietub väljakutsuvalt, unustab kodutööd tegemata. Mõle-
mal lapsel on täitmata vajadus, mida ta väljendab teiste 
jaoks ebamugavalt.

 » Vajadus, mida laps väljendab, ei pruugi tähendada 
täpselt sedasama, mis ta sõnades kõlab või käitumises 
väljendub. 

Näide 1: Paul on ema ja isaga järve ääres. Isa ootab juba 
autos äraminekut. Paulil on veel vaja oksi vette visata ja 
ema palve peale hakata ära minema hüüab ta valjuhäälselt: 
„Ma ei taha issit!“ Tegelikult ei taha ta ära minna, aga kuna 
issi juhib autot, mis ta ära viib järve äärest, oskab ta öelda, 
et „ei taha issit“ selle asemel, et öelda „ma ei taha ära minna“. 

Näide 2: Liinal hakkab iga kord, kui ta matemaatikatundi 
läheb, pea või kõht valutama. Tegelikult 
on tema jaoks matemaatika raske 
või/ja on juhtunud õpetajaga mõni 
halb intsident. Mõlemad lapsed 
vajavad täiskasvanult aktiivset 
kuulamist. 

 » Aktiivne kuulamine – jõu-
kohane tehnika kõigile. 

Naerata! Tunne huvi: kas kõik on 
hästi? Kuidas läheb? 

Peegelda sõnu ja tundeid: Sul on paha 
tuju? Sa tahad seda mänguasja? Sa ei taha 
koju minna? Sulle ei meeldi matemaatika? Jne. 

Normaliseeri: Matemaatika ei ole kõigi jaoks kerge. On 
tõesti raske meeles pidada, kui sul on nii palju tegemist. On 
tõesti kahju järve äärest ära minna. Jne.

Kui tunned, et vajad abi või nõustamist, pakun nõusta-
misteenust pereteraapiana. Minuga saad kontakteeruda 
telefonil 5392 4980 või e-posti aadressil liivi.moore@gmail.
com.

Liivi Moore 
Psühholoogia- ja pereteraapia õpilane

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro 
Vooglaiu pöördumises seisab: „Eelmisel aastal meie hulgast 
lahkunud Tiit Madissonil olid Eesti Vabariigi taasiseseis-
vumisel olulised teened ning meie sihtasutuse sooviks on 
tema mälestust väärikalt austada.”

Tiit Madissoni mälestusmärgi autor on skulptor Paul Mänd. 
Kõik mälestusmärgi püstitamise ning korrashoiuga kaasne-
vad kulud kannab SAPTK.

Mälestusmärgi püstitamiseks on Lääneranna Vallavalitsus 
väljastanud ehitusloa, mis on kooskõlastatud Muinsuskait-
seametiga.

„Arvestades 2020. aastal loodud Lihula 
avaliku ruumi eskiisprojektiga, on 
edaspidi suurepärane võima-
lus väärikasse parki paigutada 
lisaks skulptuuridele ka pingid 
piirkonnas elavatele ja elanud 
inimestele,” räägib vallavanem 
Ene Täht. „Parki sobivaimate 
mälestusmärkide ning muude 
tunnustuste ja austusavalduste 
kohta koostatakse statuut.”

Pildil detail mälestussamba savikavandist
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HUGO.legal kaudu on tasuta ja soodustingimustel õigusabi 
saanud juba rohkem kui 46 000 inimest

O Ü HUGO on koostöös Justiitsministeeriumiga 
alates 2017. aasta 10. aprillist õigusabi andnud 

46 673-le inimesele. Abi saanute tagasiside projektile on 
seni olnud hea – ligi 90% on teenusega rahul või väga 
rahul. Keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe tunni 
ning see näitab, et esimese kahe tasuta tunniga leiavadki 
lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

 

Kes saavad tasuta õigusabi?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, 
kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. 
Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille 
puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. 

Millises mahus tasuta õigusabi saab?
Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi ning HUGO 
kogemus näitab, et esimese kahe tunniga saavad ka enam-
levinud probleemid lahendatud – keskmine nõustamise aeg 
on 2,2 tundi.

Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde veel 3 tundi 
soodushinnaga 45€/h ning lapse õigusi puudutavates pere- 
konnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.

Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping 
ning tasuda ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab 
inimesele kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse soodus- 
tingimustel õigusabi saada. Alaealised on omaosalustasust 
vabastatud.

Riik on selleks aastaks eraldanud tasuta ja soodustingimus-
tel õigusnõustamiseks kokku 678 960 euro jagu vahendeid, 
millest käesolevaga on kasutatud ära pea pool. Aasta lõpuni 
on eelarvelisi vahendeid jäänud veel üksnes 368 148 euro 
ulatuses. Kuna alates septembrist on aastast-aastasse näha 
hüppelist nõudluse kasvu, siis manitseb õigusabiplatvormi 
HUGO.legal kaasasutaja ning peajurist Erki Pisuke inimesi 
oma murede lahendamist mitte viimasele minutile jätma, 
kuivõrd riigi toel õigusnõustamist saab sellel aastal osutada 
üksnes järelejäänud eelarve piires. Niisamuti paneb Pisuke 
südamele: „Oma õiguste efektiivne kaitse sõltub sageli õige-
aegsest tegutsemisest. Näeme praktikas tihti, et kahjuks 
jõutakse juristi vastuvõtule alles siis, kui piltlikult öeldes 
tulekahju juba lõõmab. Õigusmured reeglina aga iseenesest 
kuhugi ei kao ning professionaalne jurist ongi selleks, et 
isiku õiguseid parimal viisil kaitsta. Julgustan riigi loodud 
head võimalust kasutama.” 

Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb 
aeg juristi vastuvõtule registreerida aadressil www.hugo.
legal või helistades telefonile 688 0400. Valida saab kolme 
nõustamisvõimaluse vahel: kontoris juristiga kohtudes, 
videosilla vahendusel või e-kirja teel.

HUGO esindused asuvad 16 linnas üle Eesti: Tallinn, Tartu, 
Pärnu, Rapla, Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Jõgeva, Paide, 
Narva, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla.

Millistes valdkondades õigusabi saab?
HUGO pakub esmatasandi nõustamisel õigusabi kõikides 
üldlevinud tsiviilõiguslikes valdkondades. Esmatasandi 
nõustamine tähendab nii õiguste selgitamist kui ka abi 
lihtsamate dokumentide koostamisel. Kohtudokumente, 
v.a maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist või lapse 
õigusi puudutava hagi esitamine, koostatakse eraldi tasu 
eest.

Õigusabi Ukraina sõjapõgenikele 
HUGO pakub soodustingimustel õigusabi ka Ukraina sõja 
tõttu Eestisse saabunud isikutele. Muuhulgas pakub HUGO 
abi üleüldiste õiguste selgitamisel nagu isiku põhiõigused, 
sotsiaaltoetused jms. Julgustame seeläbi ka KOV-sid meie 
poole suunama isikuid, kellel ehk konkreetset õigusmuret 
pole, kuid on huvi orienteeruda Eesti õigusmaastikul. Meie 
juristid räägivad eesti, vene ja inglise keeles ning Ukraina 
kodanikud saavad ühendust võtta ka läbi Viber, Whatsapp 
või Telegram keskkonna, kirjutades sõnumi oma broneeri-
missooviga mobiilinumbril +372 5551 0340.

Lisainfo saamiseks võib helistada HUGO klienditeenin-
duse telefonile numbril 688 0400. 
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A ugusti esimesel nädalavahetusel krooniti Lihulast 
pärit discgolfar Kristjan Liiv Pro Master 40+ divis-

joni 2022. aasta Eesti meistriks discgolfis.

Neljal päeval 3.–6. augustini panid Eesti kettagolfi tipud 
ennast kuuma ilma trotsides proovile Sportland Prodigy 
Elva discgolfipargis, kus toimusid Smartpost Eesti meistri- 
võistlused discgolfis 2022.

Võistlusel osalesid ka kaks Lihulast pärit meest: Aimar 
Alesmaa, kes tugevas konkurentsis saavutas Pro Open 
divisjonis tulemusega –2 auväärse 25. koha, ning Kristjan 
Liiv, kes lõpetas neli päeva väldanud võistluse Pro Master 
40+ divisjonis tulemusega –1. Neljanda päeva lõpuks edes-
tas Liiv meistritiitlit jahtima tulnud Markko Kivi lausa viie 
viskega ning seeläbi tõusis 40+ vanuseklassis Eesti meist- 
riks.

„Ka seeniorides saime kroonida uue meistri,” annab 
ülevaate Eesti Discgolfi Liit. „Kuuendalt positsioonilt kerkis 
teisel päeval juhtima Kristjan Liiv, kes väljus lõpuks võit-
jana. Tulemusega –1 krooniti ta 2022. aasta meistriks.”

Millised ootused ja eesmärgid seadis Liiv endale Eesti 
meistrivõistlusteks?

„Kuna mul oli poolteist kuud varem saadud Elva karikaetapi 
võit all, siis ei saa öelda, et ootused oleksid madalad olnud, 
samas oli mul kuuajane võistluspaus ja kuna Lääne-Eestis 
nii raskeid radu pole nagu Elvas, siis ei osanud midagi konk-
reetset oodata,” räägib Kristjan Liiv. „Esimese päeva hom-
mikul avastasin ennast mõttelt, et 4 birdiet ja üks 10 m putt 
ringi peale oleks hea. Eesmärk sai peaaegu realiseeritud, 
kui võistluse statistikat vaadata, siis edu tõi see, et tegin 
vähem vigu kui teised – eriti pikkadel avavisetel.”

Milline oli sinu reaktsioon, kui 
said aru, et oled tulnud 40+ 
divisionis Eesti meistriks?

Kui ma siiani arvasin, et võidab 
see, kes kõige rohkem võita tahab, 
siis see võit pani mind meelt muutma. 
Võistluse alguses oleksin olnud rahul män- g u g a 
üle oma reitingu. Mängu keskel hakkasin mõtlema kohast 
esikümnes ja lõpuks oli võit juba käeulatuses. Tagantjärele 
mõeldes oleksin olnud rahul ükskõik millise tulemusega 
eelpool nimetatutest. Sel korral oli selleks võit. Reakt-
sioon oli selline, nagu see ikka on, vehkisin natuke kätega 
ja tegin mingi kummalise häälega kraaksatuse, aga see oli 
pigem sellepärast, et võitjad tavaliselt teevad nii – see oli 
minu võimalus seda õigustatult proovida. Ilmselt tulevikus 
ei vehiks nii palju – kummaline oli ennast hiljem videost 
vaadata.

Millise emotsiooni võtsid endaga Eesti meistrivõistlustelt 
kaasa?

Eesti meistrivõistlused olid väga hästi korraldatud ja Elva 
rada on suurepärane (soovitan kõigile) ning sobib mulle. 
Kuna mul on 40+ klassi kohta üpris hea eestkäe vise, siis 
see andis mulle korraliku eelise – vähemalt mulle endale 
tundus nii. Mäetagusel, Alutagusel või mõnel muul Eesti 
tipprajal oleks see olnud kindlasti raskem. Emotsioon on 
rahulik, ei midagi ülemäära ülevat. Läksin Elvasse täpselt 
sama hea emotsiooniga kui tulin, sest seal on lihtsalt hea 
mängida, rada on suurepäraselt hooldatud, kettaid ei kaota 
ja otsima ei pea. Ilmselt võtsin sealt kaasa sisemise rahu.

Täispikka intervjuud seenioride (MP40) Eesti meistriga disc- 
golfis loe Lääneranna Teataja veebilehelt: ajaleht.laane- 
ranna.ee

Tugevas konkurentsis krooniti Kristjan Liiv
discgolfi Eesti meistriks | Jana Viljak 

Lääneranna discgolfihuviline   

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

SPORT

T apal toimusid 6. augustil Eesti meistrivõistlused ran-
namaadluses, kus osales kokku 67 sportlast 17 maad-

lusklubist.

Lääneranna Spordikooli esindas 3 noorsportlast:

Stefan-Lauri Mölder võistles kahes arvestuses ja saavu-
tas nii U17 kui täiskasvanute arvestuses mõlemas –80 kg 
kaaluvate maadlejate seas hõbemedali.

Joonas Kaskmäe, kes viimati võistles tiitlivõistlustel aastal 
2016, tegi üle kuue aasta comebacki ja saavutas +90 kg 
kaaluvate täiskasvanute arvestuses auväärse 4. koha.

Charli Takk saavutas U17 vanusearvestuses –60 kg 
kehakaalus 5. koha.

Stefan-Lauri Mölder tõi Eesti meistrivõistlustelt rannamaad-
luses kaks hõbemedalit

Foto: Lääneranna Spordikool
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Raiden Pals  22. VI 2022Raiden Pals  22. VI 2022

Leelo Maire Ehasalu 03. VII 2022Leelo Maire Ehasalu 03. VII 2022

Joonas Silm  11. VII 2022Joonas Silm  11. VII 2022

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

Mälestame meie seast lahkunuid 
ja avaldame lähedastele kaastunnet  

(10.06–10.08.2022)

Raivo Raudkivi  22. III 1936 – 17. VI 2022 

Edna-Ellen Vattel 24. III 1930 – 17. VI 2022 

Iivi Grauberg 07. VIII 1945 – 19. VI 2022 

Liivi Viita  22. XI 1946 – 27. VI 2022 

Salme Truuman  21. VI 1928 – 30. VI 2022 

Helgur Lember  04. V 1937 – 07. VII 2022 

Endel Lehiste  04. X 1948 – 18. VII 2022 

Rein Klaanberg 26. VII 1952 – 19. VII 2022 

Regina Erismaa 08. IX 1933 – 30. VII2022 

September

07.09 kell 10.00 Lihula kultuuri-
majas silmade kontroll ja prillide 
müük. Registreerimine telefonil 
5323 2454. Silmade kontroll 20 €, 
prilliostjale TASUTA!

07.09 kell 17.30 Lihula kultuuri- 
majas Lääneranna valla arengu-
kava (2018–2028) muudatuste 
eelnõu avalik arutelu

12.09 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Marmaduke”. 
Pilet 3 €

14.09 kell 19.00 Lihula kultuuri-
majas animafilm „Marmaduke”. 
Pilet 3 €

17.09 kell 19.00 Kõmsi rahva- 
majas Kaunimate Aastate Ven-
naskond. Kuna rahvamajal on 
sügisel täitumas 35. tegevusaasta, 
soovime meie publikule pakkuda 
kaunist kontserdielamust. Kohvik 
avatud 18.00. Lisainfo: 525 3236. 
Piletid eelmüügist 16/18 €, toi-
mumispäeval 20 €. Võimalik eel-
broneering ja kohapealne kaardi-
makse.

21.–25.09 Lihula kultuurimajas 
20. Matsalu Loodusfilmide Festi-
val. Lisaks filmilinastustele toimub 
põnev loodusfoto- ning lastepro-
gramm. Pass alates 1. septembrist 
25 €, toetajapass 100 € (pass annab 
õiguse osaleda kõigil Lihulas 
toimuvatel festivaliüritustel). Lisa-
info: https://www.maff.ee

25.09 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
maja esisel õuealal ja rahvamajas 
traditsiooniline Hanila maapäev ja 
mihklipäeva laat. Päeva kestel eri-
nevad näitused, käsitöö, aiandus-, 
põllusaadused, kodused kohvikud 
ja maitsete degusteerimised. Elav 
muusika, tegevused lastele. Kava 
täieneb. Müügikohtade broneeri-
mine ja lisainfo: 525 3236; kom-
sirm@laaneranna.ee

28.09 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas animafilm „Ninakaru Koati”. 
Pilet 3 €

Oktoober

01.10 kell 12.00 Lihula spordi-
hoones 12. Gustav Vahari memo-
riaal maadluses. Korraldaja: Janar 
Sõber, e-post: janar.sober@mail.
ee, facebook.com/laanerannaspor-
dikool 

01.10 kell 12.00 Lihula kultuuri-
majas Lääneranna valla eakate 
päev „Vanus on ainult number”. 
Külalisesineja Aleksei Turovski 
ning meeleolu loovad Merle Lilje 
ja Peeter Kaljuste. Registreeri-
mine ning transpordivajadusest 
teavitamine kuni 26.09 Lihula 
kultuurimajas või telefonil 477 
8191

14.10 kell 11.00 Kõmsi rahva- 
majas lasteetendus „Piip ja Tuut on 
Lõvi Lõrr ja Jänes Jass”. Etendusele 
ootame kõiki lapsi ja peresid. Eten-
duse toimumist toetab Eesti Rahva- 
kultuuri Keskus programmist 

„Etenduskunstide regionaalse kät-
tesaadavuse toetuse programmi 
alasuund Teater lastele”. Lisainfo 
ja broneeringud: 525 3236; kom-
sirm@laaneranna.ee. Pilet 6 € 
(võimalik kaardimakse)

14.10 kell 19.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis huumori- ja 
vestlusõhtu „Kuidas leida nor-
maalset meest?”. Osades Erki Aule, 
Inga Lunge ja Hellar Bergmann. 
Etenduse pikkus 60 min. Piletid 
eelmüügist 10 € ( Varbla rahvama-
jas tööpäevadel 26.09–07.10.22 kell 
10–14). Pilet kohapeal 15 €, lapsed 
kuni 8 a tasuta

19.10 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Apteeker 
Melchior. Timuka tütar”. Pilet 5 €

22.10 kell 19.00 Kõmsi rahvama-
jas naisrahvatantsurühm Hania- 
le 35. aastapäeva kontsert ja 
Kõmsi Rahvamaja 35. aastapäeva 
peoõhtu. Fotograaf Eduard Lauri 
Selfijaam (mälestuste fotopank). 
Tantsuks ansambel Onud. Toit-
lustab Kelmar Catering. Sünnipäe-
vatort. Info ja registreerimine: 525 
3236

28.10 kell 19.00 Varbla rahva- 
majas Lääneranna valla 5. aas-
tapäeva tähistamine. Esineb 
vokaalansambel Greip, tantsuks 
ansambel The Flangle. Sünnipäe-
vatort ja meelelahutusprogramm. 
Kava täieneb! 

Lääneranna valla kultuurikava

Elanike arv 5213Elanike arv 5213

  ◦◦ 2541 naised2541 naised

  ◦◦ 2672 mehed2672 mehed

  
Sündide arv 25 Sündide arv 25 
Surmade arv 49Surmade arv 49

  
Saabus elanikke 157 Saabus elanikke 157 
Lahkus elanikke 134Lahkus elanikke 134

Elanikkonna statistika Elanikkonna statistika 
seisuga 10. august 2022seisuga 10. august 2022

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

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

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

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

Hea põllumaa eest hind kätte vähemalt 6000 €/ha. Kui soovid 
müüa oma maad, müü see kohalikule maaharijale. 
Kontakt: 5666 2082, 511 2428 või lopeagro@lopeagro.ee

Sõidukite kere- ja värvitööd. Korrosioonitõrje. Metallitööd.  
Kontakt: info@pritsivennad.ee, 5881 2801, www.pritsivennad.ee

Internet

Videovalvesüsteemid

Andmesidevõrkude ehitamine/hooldus

Arvutitehnika remont/hooldus/müük

Printeri toonerite müük/täitmine

Andmete taastamine

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

PUKSIIRIABI

Avariiliste ja remonti 
vajavate sõidukite 

vedu 

Autoromude ja muu 
tehnika vedu 

vanarauda

AUTOABI  
Abi saabub Lihulast!

Uste avamine 
Käivitamine 

Rehviabi

+ 372 505 3741

ESINEB VOKAALANSAMBEL GREIP
TANTSUKS ANSAMBEL THE FLANGLE

SÜNNIPÄ5V
LÄÄNERANNA VALLA

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 (OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Raahel Apsalon 
Print – SYS Print (SYS Agentuur OÜ)

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. 

13. september alates 10.00

KULLAMAAL 
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

kuivasilmatest / silmarõhu mõõtmine / optilised päikeseprillid

tel 5564 5433
Argo Kaas


