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Kodanikuühenduste toetamisest Lääneranna vallas

Andres Annast
Lääneranna valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna abivallavanem

H

ea meel on tõdeda, et tänaseks
on Lääneranna Vallavolikogu
võtnud vastu uue korra, mille alusel
toetatakse
Lääneranna
eelarvest
kodanikuühendusi
–
mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja seltsinguid.
Saab öelda, et korra aluseks on võetud
ühinenud nelja valla parimad praktikad. Korra järgi on valla eelarvest
võimalik taotleda 3 tüüpi toetust.
Nendeks on tegevustoetus, projektitoetus ning omaosaluse finantseerimise
toetus. Oluline on teada, et projektitoetust on võimalik taotleda nii seltsingutel, mittetulundusühingutel kui ka
sihtasutustel. Tegevustoetust ja omaosaluse finantseerimise toetust on õigus

Saame tuttavaks:
Lääneranna Raamatukogu
direktor
Reeda arvates pole eesmärk olemasolevat süsteemi lõhkuda, vaid
seda ühtlustada ja omavahelist ...
LK 4

Pärnumaa aasta maaelu
edendaja on AS K. Met
Lihulas avas uksed uus
kalapood
LK 7

Hingedeaeg – aeg hinge eest
hoolt kanda
LK 11
UUDISED INTERNETIS
ajaleht.laaneranna.ee

taotleda ainult mittetulundusühingutel
ja sihtasutustel. Põhjus selleks on, et nii
mittetulundusühingul kui ka sihtasutusel on oma registreeritud ja ametlik
põhikiri ja juhatus, mis tagab nende
usaldusväärsuse olemaks partner omavalitsusele. Seltsingu tegevus nii konkreetset ja ametlikku registreerimist ei
nõua, näiteks pole seltsingul oma pangakontotki, seepärast ongi neil võimalik
taotleda vallalt ühekordseid projektitoetusi.
Tegevustoetuste ning projektitoetuste
taotlemise tähtajaks on jooksva aasta 1.
november. 2018. aasta on erand ning sel
aastal on võimalik toetusi taotleda kuni
15. novembrini. Kindlasti ei tea kõik
mittetulundusühingud ega seltsingud
aasta lõpuks kõiki tegevusi ja üritusi,
mida nad järgmisel aastal korraldada
tahavad. Seepärast on uue korra alusel
võimalik pärast volikogus vallaeelarve
kinnitamist
taotleda
täiendavalt
jooksval aastal toimuvate ürituste ja
tegevuste tarbeks projektitoetust.
Omafinantseeringu toetusel konkreetset tähtaega ei ole ning seda on
võimalik esitada siis, kui ühendusel selleks konkreetne vajadus tekib.
Pisut nüüd ka toetuste liikidest lähemalt. Peamine on, et kõigi toetuste
põhieesmärk on toetada tegevusi, mis
on suunatud vallale ja valla elanikele!

Tegevustoetus
Tegevustoetus on mõeldud mittetulundusühingu või sihtasutuse erinevate majanduskulude katmiseks ning
põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
Vallas tegutsevad mittetulundusühingud on erinevad, mõned näiteks korraldavad nende käsutusse antud hoonete
majandamist, teised aga korraldavad
oma piirkonnas erinevaid üritusi. Seega
tasub mittetulundusühingul, kes ei
ole oma ülesandeks võtnud mõne olulise valla objekti haldamist, kuid kes
korraldab mitmeid üritusi oma tegevuspiirkonnas, kindlasti esitada üks
tegevustoetuse taotlus, kuhu on kõik

üritused juba kirja pandud. Antud juhul
oleks võimalik esitada mitu projektitoetuse taotlust, kuid kindlasti on taotlejale lihtsam esitada üks kõiki tegevusi
hõlmav taotlus kui jagada oma tegevus laiali mitme üksiku taotluse peale.
Tegevustoetusel on veel üks eripära ja
nimelt see, et tegevustoetust on võimalik taotleda kuni 12 kuuks.

Projektitoetus
Projektitoetus on mõeldud ühekordsete
ürituste ja tegevuste korraldamiseks.
Kindlasti on nii mõnelgi meist tulnud
hea idee teha oma kogukonnale vahva
üritus või ühistegevus. Kui mõttel on
kaasatulijaid, siis tasub kindlasti esitada
vallavalitsusele sellekohane projektitoetus ja kui taotlus leiab komisjonilt
toetust, ongi võimalik oma soovid ellu
viia!

Omaosaluse finantseerimise
toetus
Omaosaluse finantseerimise toetus on
mõeldud neile mittetulundusühingutele
ja sihtasutustele, kes esitavad taotlusi
teistele toetusorganisatsioonidele peale
Lääneranna valla. Tihti taotletakse toetust projektidele, mille eelarved on päris
suured ja nii kasvab taotleja omaosalus
projektis suureks. Just selle omaosaluse
katmiseks on võimalik vallast toetust
küsida. Silmas tuleb pidada, et alati
jääb taotlejal kohustus tasuda protsent
omaosalusest. Üldjuhul on võimalik vallalt saada toetust kuni 90% omaosaluse
katmiseks.
Taotluste lihtsamaks esitamiseks ja et
kõik vajalik kirja saaks, on vallavalitsus loonud taotluste blanketid, mida
on võimalik leida Lääneranna valla
kodulehelt ning küsida vallamajast või
piirkondlikest
teeninduskeskustest.
Kindlasti saadab vallavalitsus taotluste
blanketid ise otse neile ühendustele,
kelle e-postiaadress on meile teada.
Oktoobris kutsus vallavalitsus esimest
korda kokku Lääneranna valla kodanikuühenduste esindajad, kohtumine
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toimus Kõmsi rahvamajas. Kohal oli Pärnumaa Arenduskeskuse (SAPA) esindaja Daisi Sprenk, kes andis ülevaate
võimalustest, kuidas SAPA saab olla ühendustele kasulik, ning koos kohaletulnutega vaadati üle valla kodanikuühenduste toetamise kord. Kindlasti ei olnud
võimalik kohale tulla kõigil kodanikuühenduste esindajatel. Valla ja kodanikuühenduste paremaks ja kiiremaks
infovahetuseks on tänaseks loodud eraldi e-postilist
mtylist@laaneranna.ee, kuhu lisati Lääneranna Vallavalitsusele teadaolevate kodanikuühenduste esindajate e-postid. Kui meie vallas on veel aktiivselt tegutsevaid kodanikuühendusi, kelle e-post ei pruugi olla ühendlisti lisatud või

kui teil tekib küsimusi ühenduste toetamise korra kohta,
siis julgustan kõiki võtma minuga ühendust elektrooniliselt
andres.annast@laaneranna.ee või helistama telefonil
472 4633.

Soovin kõigile ilusat sügist ning tuletan veel kord meelde, et käesoleval aastal on järgmise aasta tegevustoetuste
ning esmaste projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg
15. november.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

18. oktoobril 2018 toimus Lääneranna Vallavolikogu kolmeteistkümnes istung.
»» Päevakorras oli 7 punkti. Vastu võeti 3 määrust ning 2
otsust.
»» Kehtestati Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Toetuse eesmärk on
arendada ja toetada vallas mittetulunduslikku tegevust.
»» Kehtestati Lääneranna Muuseumide põhimäärus, mis
hakkab kehtima alates 01.12.2018. Lääneranna Muuseumid on moodustatud August Tampergi nimelise Hanila
Muuseumi ning Lihula Muuseumi ühendamisel üheks
hallatavaks asutuseks.
»» Võeti vastu Lääneranna valla 2018. aasta II lisaeelarve.
»» Otsustati nõustuda Elering ASi kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega Kalli külas Lääneranna vallale
kuuluval Takare tee kinnisasjal, katastritunnusega
33401:001:0416, kinnistu nr 6433950. Isiklikku kasutusõigust taotleb Elering AS tehnorajatise (330/110 kV

elektriõhuliini) ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja majandamiseks 76 m2 suurusel maa-alal.
»» Otsustati koormata kinnistusregistri registriossa
nr 2939332 kantud kinnistu katastritunnusega
41201:002:0035, asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Oja tn 9, pindalaga 8183 m²,
sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa (100%) kasutusvaldusega OÜ Lihula Südamekodu (registrikood
14526680) kasuks kahekümneks (20) aastaks.
»» Volikogu esimees Arno Peksar vastas selgitustaotluses
esitatud küsimustele, mille esitas 27.09.2018 volikogu
liige Meelis Malk.
»» Arutati Lääneranna Vallavolikogu poolt Riigikogule
ja Vabariigi Valitsusele esitatava pöördumise projekti
ning otsustati, et teksti tuleks veel parandada ning suunata see järgmisele volikogu istungile.
»» Volikogu liige Meelis Malk luges ette elanike pöördumise, mis puudutas Kõmsi küla prügimajandust ja
tänavavalgustust.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Õismaa
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

2018. aasta septembris toimus neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit:
»» Määrati hooldajaid, sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi, eraldati raha tugiisikuteenuse osutamiseks,
määrati koduteenuseid.
»» Määrati maaüksustele sihtotstarbed, korrastati kohaaadresse ning anti arvamused maaüksuste riigi omandisse jätmiseks.
»» Väljastati ehituslube ja kooskõlastati puurkaevude asukohti.
»» Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruandeid.
»» Anti lube avalike ürituste korraldamiseks.
»» Anti nõusolek vee erikasutuseks.
»» Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest, anti nõusolek ühise jäätmekonteineriga liitumiseks.

»» Korraldati väikehanked “Lihula Gümnaasiumi välijõusaali seadmed” ja “Lääneranna valla objektide tähistamine”. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks määrati
madalaim hind.
»» Moodustati 4-liikmeline Lääneranna huvihariduse
ja huvitegevuse komisjon, koosseisus Annika Urbel,
Anneli Pikkmets, Eda Männilaan ja Anna Palusalu.
»» Lääneranna valla eelarvest eraldati projektitoetust mittetulundusühingule Massu Ratsaklubi, spordivõistluse
“Massu sügis” korraldamiseks.
»» Anti üürile Lääneranna valla omanduses olevad kolm
eluruumi.
»» Anti luba OÜ-l Pariisi Tuled korraldada F3-pürotehniliste toodetega Lihula kultuurimaja esisel platsil
avalik üritus “Ilutulestik”.
»» Kinnitati Lihula Gümnaasiumi hoolekogu kaheksa-liikmeline koosseis: Andres Arumäe, Tiia Lehiste, Urmas
Kivisalu, Olev Mihkelmaa, Tõnu Viherpuu, Maret Põld,
Svea Stahlman ja Tiina Lobja.
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»» Määrati Lihula Gümnaasiumi direktori kohusetäitjaks
Siret Kesküla.
»» Tunnistati riigihanke “Koonga tänavavalgustuse ehitustööd” edukateks pakkumusteks ühispakkujate Kagu
Elekter OÜ, Kivipartner OÜ ja Selista Ehitus OÜ pakkumus. Anti nõusolek töövõtulepingu sõlmimiseks peale
10-päevase ooteaja möödumist.
»» Lõpetati ostumenetlus “Lääneranna valla objektide
tähistamine” eesmärgiga paigaldada Koonga ja Varbla
piirkonna teedele puuduvad külade ja kohalike teede
tähised. Edukaks tunnistati AS TREV 2 Grupp pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.
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»» Nõustuti OÜ Hetkinvest geoloogilise uuringu loa andmisega Kaiste III uuringuruumis vastavalt Keskkonnaameti korralduse eelnõule.
»» Määrati tähtajaliselt, perioodiks
01.09–05.10.2018
Lääneranna Raamatukogu direktori kohusetäitjaks Ulvi
Põhako.
»» Kinnitati Lääneranna Raamatukogu direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi
võitja Reet Rehtla Lääneranna Raamatukogu direktori
ametikohale.
»» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati 5 eelnõud.

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna
detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

TEATED

Anna Palusalu
Lääneranna valla planeeringuspetsialist

L

ääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018 otsusega
nr 77 Lihula linna Piiri ja Veski tänava lähipiirkonna
detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Planeeringuala moodustavad
Piiri tänav 6 (katastritunnus 41101:001:0885), Piiri tänav
8 (katastritunnus 41101:001:0872) ja Raudtee tänav 2b
(katastritunnus 41101:001:0880) kinnistud.
Planeeringuga kavandatakse ala jagada tootmis- ja/või
ärimaa ning elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Lihula linna Piiri tn
äärses osas Lihula valla üldplaneeringut, muutes elamumaa
reservmaa maakasutuse sihtotstarve tootmisettevõtete ja
ladude reservmaaks. Planeeritav ala moodustab olemasolevate ettevõtetega ühise ettevõtluskoridori Piiri tänava
äärde ning elamupiirkonna Veski tänava äärde.

Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu eelnõu
avalik väljapanek toimub 29.10–29.11.2018 Lääneranna Vallavalitsuses ja Lääneranna valla kodulehel
www.laanerannavald.ee. Planeeringu avalik arutelu
toimub 30.11.2018 kell 15.00 Lääneranna Vallavalitsuses.
Arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada kirjalikult
avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 90302, Pärnumaa või e-postiaadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Varasügisel lahkunud
(16.09–15.10)

Õnnit leme vastsündinuid ja
nende vanemaid!
Loviise Arusalu – 16.IX 2018

Ken Andre Mitt – 21.IX 2018

Lääneranna valla elanikkonna statistika
(15. oktoobri seisuga)

Elanike arv registris 5446

Elgi Somb		

27. XI 1937 – 16. IX 2018

Vilma-Johanna Kuld

18. IV 1927 – 20. IX 2018

Kaupo Tohv		

14. III 1934 – 24. IX 2018

Uno Raudkivi		

16. IX 1959 – 26. IX 2018

Linda Kaldo		

14. VI 1937 – 28. IX 2018

Tanja Liiv		

12. VI 1932 – 29. IX 2018

Ülle Laanemets		

08. XI 1966 – 29. IX 2018

Mati Teesalu		

18. III 1949 – 01. X 2018

Ahto Kala		

18. III 1946 – 05. X 2018

Kullo Vokk		

12. V 1965 – 05. X 2018

◦◦ 2803 mehed

Aivo Proos		

05. VII 1948 – 09. X 2018

◦◦ 2643 naised

Epp Kärvet		

17. VI 1958 – 10. X 2018

Sündide arv 35
Surmade arv 85
Registrisse kantud elanikke 131
Registrist välja kantud elanikke 130

Avaldame kaastunnet lähedastele
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Vana või uut moodi edasi?!
Rait Maruste
Nelja Valla Ühisjõud

M

eie uue valla esimene aasta on täis saanud. Üldises
vaates on Lääneranna vald, kõrvutatuna mitmete
teiste, sh Pärnumaa (värd)valdadega, geograafilis-kultuurilisest vaatepunktist loogiline ja põhjendatud kooslus. Ka
kuulumine Pärnumaa koosseisu on pikemas perspektiivis
valla arengule soodsam ja rohkem võimalusi pakkuv.
Valla saamine üheks, ühise identiteedi kujunemine, on
pikemaajaline protsess. Seda ühe otsuse või lühiajalise tegevuskavaga ei loo. Meil tuleks leida see omapära, soovitatavalt tegevus ja/või sündmus, mis liidaks valda, oleks tema
tunnusmärk. Jah, meil on Matsalu loodusfilmide festival, ja
hea, et on, edu jätkuda. Kuid siiski ei ole see sündmus, mis
oleks ülevallaline, igast nurgast rahvast kokku toov. See
on mõtlemise koht. Oma valimisliiduga pakkusime selleks
näiteks Lihula kantrifestivali.
Aasta on lühike ja samas ka piisavalt pikk aeg, et hinnata
arenguid ja saavutatut. Üks neljandik valimistsüklist on
läbi ja valijal on õigus vaadata, mis siis lubatust teoks on
saanud. Samuti on asjakohane teada, kuhu ja milleks on
kasutatud vabatahtliku ühinemisega saadud erakordne
rahaline toetus. Numbriliselt. Oleks kohane, kui valla juhtkond annaks sellest valla rahvale aru.
Näib, et valla administreerimise võimekus on kasvanud.
Hakkama on saadud suure hulga valla tegutsemise aluseks
olevate õigusaktide vältimatu ümbertegemisega. Kuid, see
tegevus on vältimatult vajalik ja seda eraldi saavutuseks

ei saa kuidagi pidada. Parem administratiivne võimekus
on ootuspärane, see oli ka haldusreformi üks eesmärkidest
ning vastupidine oleks suur läbikukkumine.
Siiski, valla rahval oleks hea teada, kui palju oli enne
reformi neljas vallas eraldi ja kokku võetuna palgal ametnikke ja kui suured summaarselt olid nelja eraldi seisnud
valla halduskulud. Ning kui suured on koosseisud uues
vallas ja kui suured halduskulud. Neid numbrilisi andmeid
on asjakohane teada, sest valla olemasolu mõte ei ole sugugi
olla võimuliidule ja ametnikele tööpakkujaks.
Viimases Lääneranna Teatajas andis vallavanem pika
ülevaate paljudest jooksevtegevustest. Neid, haldusreformi
ajal seisma jäänud asju tulnuks nii või teisiti teha. Hea, et
nad nüüd ette on võetud ja tehtud saavad. Aga mis edasi?
Mis puudu näib olema, on üldistav pikem vaade valla tulevikule ja prioriteetidele, mida ja kuidas arendada ja kuhu
liikuda. Mis on see, mis eristab Lääneranna valda kõigist
teistest, mis on tema omapära ja eelis teiste omasuguste
seas. Lisaks, ootaks selget visiooni sellest, kuidas suurendada valla tulubaasi. Sealt saab alguse iga hea idee realiseerimine.
Kui valla elanikel on midagi olulist südamel, siis võib sellest
lahkesti teada anda valla volikogule, sh selle opositsioonile.
Lubame, et tõstame selle volikogus (ja sealt vallavalitsusele)
arutlus- ja tegevusaineks.

Saame tuttavaks:
Lääneranna Raamatukogu direktor

R

Foto: Varje Härm

eet Rehtla on sündinud 30. detsembril 1961. aastal Pärnus. 1980. aastal
lõpetas ta Pärnu IV keskkooli ja 1983.
aastal Viljandi Kultuurikooli raamatukoguhoidjana. Olles loomult elukestev
õppija, võttis ta 2007. aastal jalge alla
ülikoolitee ning 2012. aastaks oli tal
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala diplom taskus.

Elurajad on teda ikka ja jälle raamatute poole
juhtinud ning sügav lugupidamine ja austus raamatutes peituvate tarkuste vastu tekkisid tal juba lapsepõlves.
1981. aastal alustas Reet tööd Pärnu Rajooni Keskraamatukogus raamatukoguhoidjana, komplekteerijana. Aastatel
2006–2018 töötas Pärnu Rääma põhikoolis raamatukogu
juhatajana.

PERSOON

Raamatukoguhoidjatega kohtusime ja nad tundusid kõik
koostöövalmid ja “maa soolad” olevat, ainult heas mõttes,”
ütles Reet.
Reeda arvates pole eesmärk olemasolevat süsteemi lõhkuda, vaid seda ühtlustada ja omavahelist koostööd süvendada. Üks haru peaks täiendama teist, et moodustuks igas
mõttes ühtne tervik – Lääneranna raamatukogu.
Soovime siinkohal Reedale julget pealehakkamist ning edu
kõikides algatustes!

Lääneranna Vallavalitsuse tööaeg
Aadress: Jaama 1, Lihula
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee
Vastuvõtuaeg: E–R 09.00–17.00, lõuna 13.00–13.30

Reet elab koos elukaaslase, noorima poja Mati ja koer Ossiga
Pärnu linnas. Kaks vanemat last – Varje ja Teet – elavad
juba omaette. Reet on ka õnnelik nelja lapselapse vanaema.

Lääneranna Vallavalitsuse teeninduskeskused

Lääneranna vald on Reeda jaoks täiesti uus piirkond ja
Lääneranna raamatukogude direktoriks saamine suur väljakutse. “Pean tunnistama, et pole veel jõudnud kõigi haruraamatukogudega tutvuda, et saada piisavat ülevaadet.

Aadress: Keskuse tee 3, Kõmsi küla
Kontakt: 477 2243

Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00

Hanila teeninduskeskus
Koonga teeninduskeskus
Aadress: Valla, Koonga küla
Kontakt: 447 3741

Varbla teeninduskeskus
Aadress: Vallamaja, Varbla küla
Kontakt: 449 6680

KULTUUR
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Lääneranna valla kultuurikava
November

Detsember

6.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm “Mänguasjapoe saladus”. Pilet 3 €
7.11

kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm
“Pisipäkk”. Pilet 3 €

10.11 kell 19.00 Saulepi Seltsimajas kontsert. Oma
laule ja lugusid jagavad armastatud muusik ja laulude
looja Priit Pihlap ning Kõrtsi kolhoosi estraadiorkester
Metsik Lääs. Maitsvaid kooke ja mõnusaid soojendavaid
jooke pakuvad Gerda ja Marko Lihulast Aleksandri
kohvikust. Pilet 10 €
10.11 kell 20.00 Lõpe klubis tantsuõhtu. DJ Andrus
Pirso ja Merlyn Uusküla saatel mängib 70–90ndate
muusika. Laudade reserveerimine telefonil 5660 0540.
Pilet 8 €

13.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Komöödiateater
etendusega “Hotell California”. Kahest lühikomöödiast koosnev etendus. Mõlema tegevus leiab aset samas
hotellitoas, kuhu saabuvad erinevad abielupaarid ja nii
saavad näitlejad mitut erinevat rolli mängida. Piletid
hinnaga 14/16 € saadaval Piletilevis ja kohapeal
15.11 kell 11.00–14.30 Lihula Kultuurimajas doonoripäev

16.11 kell 14.00 Lõpe klubis tsirkus. Pilet hinnaga 6 €
müügil kohapeal

16.11 kell 19.30 Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa võrkpalli mestrivõistluste III voor. Lääneranna vs. VK
TERVIS

17.11 kell 9.00 Lihula Kultuurimajas Mardi-Kadri laat
ja hoidiste festival. Kauplema on oodatud kõik käsitöö-,
tööstus- ja talukaubaga kauplejad ning Eestimaise omatoodangu müüjad. Laada ajal, kell 11.00–14.00 toimub
ka hoidiste festival. Võistlustöödeks sobivad kõik
hoidised, mis silmale ilus, mekkides maitsev, kodus
valmistatud või kasvatatud! Hoidis võib olla magus,
soolane, klassikaline või hoopis midagi ootamatut.
Lisainfo ja registreerimine 5332 9267, 477 8191 või
kultuurimaja@lihula.ee
23.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas plaadi “#Kolmaz”
esitluskontserdiga Lõõtsavägilased

23.11 kell 19.30 Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa
võrkpalli meistrivõistluste IV voor. Lääneranna vs.
VK TÕUSEV

24.11 kell 12.00 Varbla Rahvamajas perepäev. Huvitavad mängud ja võistlused peredele. Külas Seikluspartner.ee. Kell 14.00 lasteetendusega “Väike Peeter ja Suur
Peeter” Heino Seljamaa teater kohvris. Muinasjuttude
lugemine ja joonistamine, meisterdamise töötuba. Koos
peredega valmistame suure küpsisetordi

2.12 kell 15.00 Varbla rahvamaja väikeses saalis kontsert. Jõulutunde loob 1. advendil imeliselt andekas
Helin-Mari Arder, kitarril saadab Teet Raik. Pilet 8 €

6.12 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Vana Baskini
Teater etendusega “Kas hakkame seksima?”. Vaimuka
dialoogiga veidi estraadilik näidend peegeldab lustlikult
meeste ja naiste erinevaid ootusi ja lootusi empaatiale,
armastusele ja seksile. Piletid hinnaga 14/16 € saadaval
Piletilevis ja kohapeal
07.12 kell 19.30 Virtsu Kooli võimlas Pärnumaa võrkpalli mestrivõistluste VI voor. Lääneranna vs. VK Tahkuranna/Häädemeeste

8.12 kell 10.00 Kõmsi rahvamajas Massu Sõprade
korvpalliturniir

8.12 kell 11.00 Varbla rahvamajas jõululaat. Avatud
näitus “Vanad jõulu- ja näärikaardid”. Meeleoluks
mitmekülgne kultuuriprogramm. Oma kauplemissoovist anda teada 3. detsembrini telefonil 528 2621 või
anneli.lobjakas@laaneranna.ee

9.12 kell 17.30–19.30 Pikavere Kultuurikojas kontsert “Pikavere jõulumeloodia”. Peaesineja armastatud
laulja Pearu Paulus koos akustilise bändiga. Lisaks
Pearule astuvad üles muusikamaailma noor ja tõusev
täht Steven Ilves (Noortebänd 2018 finalist) ja kohalik
andekas neiu Carol Annuk. Väikese etteaste teevad ka
majaperemehe tütred Kiara ja Ronja Kappak. Avatud
on kohvik ja käsitöölaat (arveldamine sularahas). Pilet
eelmüügist 12 €, kohapeal 17 €, eelkooliealistele lastele
pilet 5 €

11.12 kell 13.00 Varbla rahvamajas eakate jõulupidu.
Esineb Voldemar Kuslap. Osalustasu 3 €

12.12 kell 17.00 Lihula Kultuurimajas Lääneranna
valla eakate jõulupidu. Kontserdiga esineb Heidy
Tamme
15.12 kell 12.00 Kõmsi Rahvamajas eakate jõulupidu
16.12 kell 10.00 Kõmsi Rahvamajas jõululaat
18.12 kell 11.00 Kõmsi Rahvamajas koduste laste jõulupidu

28.12 kell 21.00 Varbla Rahvamajas aastalõpupidu.
Tantsuks ansambel “Tänatehtu” ja DJ Cozzo. Laudade reserveerimine ja piletite eelmüük rahvamajas
13.-19. detsembrini kell 9.00-15.00. Pilet 10 €, kohapeal
12 €.
29.12 kell 20.00 Lõpe klubis tantsuõhtu. Elavat
muusikat mängivad Valvo Valgur ja ansambel Metsik
Lääs. Pilet 8 €

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info:
ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava
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Endrik Üksvärav ja Collegium Musicale pälvisid helikunsti
sihtkapitali aastapreemia

E

esti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti
Muusikanõukogu andsid 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval üle muusikapreemiad 2018. Lihulast
pärit dirigent Endrik Üksvärav ning tema juhitud koor
Collegium Musicale pälvisid aastapreemia eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui ka välismaal.
Juba üheteistkümnendat korda ühiselt peetav pidulik auhinnatseremoonia toimus tänavu Tallinna Lennujaamas.
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas aastapreemiatega hooajal 2017/18 enim silma paistnud muusikategelasi ja -kollektiive. Sihtkapitali nõukogu, kuhu kuuluvad Tiia Teder, Kerri Kotta, Mart Laas, Kristjan Randalu,
Janek Murd, Marika Pärk ja Timo Steiner, valis laureaadid
välja avalikult esitatud kandidaatide hulgast.
Foto: Collegium Musicale erakogu

Lihula naised võitsid hooldustöötajate kutsevõistlused

S

eptembri lõpus toimusid Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuses IV üle-eestilised hoolekandeasutuste
vahelised hooldustöötajate kutsevõistlused, kus üldvõidu napsas SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse naiskond, kuhu kuulusid DianaVivian Tõnsing ja Marje Nikkel.

arvestuses kolmanda koha nagu ka individuaalvõistluses,
kus kolmandaks tuli Diana-Vivian Tõnsing. Võistkondliku
ja individuaalvõistluse punktide summeerimisel tuli üldvõit SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande
Keskusele.

Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja SA Lõhavere
Ravi- ja Hooldekeskuse koostöös korraldatud võistluse
eesmärk on väärtustada hoolekandeasutustes töötavate
hooldustöötajate igapäevatööd võistluskogemuse kaudu,
ühildada erinevate hoolekandeasutuste parimad praktikad,
parendada klientide rahulolu ning suurendada usaldust
hoolekandesüsteemi vastu.
Osalejatel tuli lahendada kaks konkreetse situatsiooni
ülesannet: üks meeskondlikult ning teine individuaalselt.
Võistluste tulemusena selgitati välja paremusjärjestus
meeskondade seas, samuti individuaalvõistlejate pingerida
ja anti välja üldarvestuses esimene, teine ja kolmas koht –
selleks liideti meeskonna ja individuaalala punktid.
SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande
Keskus, uue nimega Lihula Südamekodu, sai võistkondlikus

Foto: Valgamaa Kutseõppekeskus

Sirje Kaska sai noorteorganistatsiooni 4H aasta tegija tiitli

O

ktoobri keskpaiku toimus Viljandis Ugala teatris
noorteorganisatsiooni 4H kiidupäev, kus osalesid
kõik selle rahvusvahelise organisatsiooni Eesti klubid.
Aasta tegija tiitli sai Lõpe Kooli õpetaja Sirje Kaska.
4H on maaelu väärtustav, noori ühendav rahvusvaheline
organisatsioon, mis tegutseb enam kui 80 riigis. Eesti 4H
loodi 13. oktoobril 1991. aastal, organisatsiooni kuulub üle
1100 liikme vanuses 7–26 eluaastat. 4H peamine ülesanne
on toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, pakkudes
neile isetegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu korraldamiseks – õpime tegutsedes!
4H on rahvusvaheline lühend neljast H tähega algavast
ingliskeelsest sõnast, mis tähendavad inimese terviklikku
Foto: Eesti 4H
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arengut. Head (pea) – mõtlemine, Heart (süda) – sõbrad,
Hands (käed) – isetegemine ja Health (tervis) – elustiil.
Sirje Kaska on olnud Noorteühing Eesti 4H ridades alates
2008. aastast. Tema juhendada on aktiivselt tegutsev Dixie
klubi Lõpel. Sirje abil sai ellu kutsutud projekt “4H noortekoor koolinoorte laulupeole”. 4H noortekoor tegutseb
tänaseni, osaledes kevadeti Pärnumaa laulupeol ning suviti

suurtel laulupidudel Tallinnas. Oma klubi lastega on Sirje
alati, hoolimata ilmast, osalemas üle-eestilistel 4H üritustel
ja laagrites. Ta on hooliv, humoorikas ja hea kaaslane 4H
peres.
Varasemalt on Sirjet autasustatud 4H hõbe- ja kuldmärgiga
klubi juhendamise eest.

Pärnumaa aasta maaelu edendaja on AS K. Met

O

ktoobri algul jagas SA Pärnumaa Arenduskeskus
Estonia Resort Hotel & Spa konverentsikeskuses
tunnustusi Pärnumaa parimatele ettevõtetele: aasta
maaelu edendaja tiitli pälvis Lääneranna vallas, Kõmsi
külas tegutsev AS K. Met.
Traadist ja muust metallist tooteid valmistav ettevõte AS
K.MET ehk Kõmsi Metall annab Lääneranna vallas tööd
pea 80 inimesele. Eelmisel aastal suutis ettevõte kasvatada
müügitulu 25% ja kasumit lausa 182%, kusjuures 79%
ettevõtte toodangust eksporditi, põhiliselt Soome, Rootsi,
Taani, Austriasse, Lätti ja Leetu.

7

MAJANDUS

Olles Lääneranna valla üks suurimaid tööandjaid, on K.
Met seadnud sihiks kohaliku tööpuuduse vähendamise ja
maaelu edendamise. Ka oma tulevastes laienemisplaanides
on ettevõte kindlalt maapiirkonnas edasiarenemise kasuks
otsustanud. Samuti toetab K. Met järjepidevalt nii kohalike
kultuuriürituste korraldamist kui ka kohalikke koole.

K. Met alustas tegevust 27 aastat tagasi endises Hanila
vallas asuvas Kõmsi külas ning sealt jõuavad nüüd laia
maailma traadist, torust ja lehtmetallist tooted, mida vajavad meditsiinitööstus, kauplused ja mööblitootjad. Kõmsil
valmivad veel discgolf’ikorvid, grillrestid, punktkeevis- ja
ripplaevõrgud, aga näiteks ka roostevabast terasest tooted
labori- ja meditsiinitehnika kontsernile Miele. Hiiglaslikus
tootmishoones töötavad 3D-traadipainutuspingid ja robotkäpp teeb ülitäpset niitkeevitust.
Foto: Kristi Kuusmik-Orav, REKfoto

Lihulas avas uksed uus kalapood

O

ktoobri alguses avas Lihulas Tallinna mnt 18 majas
uksed uus kalapood, mis pakub lisaks Eesti vetest
püütud värskele kalale ka erinevaid kohalikus tsehhis
valmistatud suitsukalatooteid. Valikus on forell, säinas,
ahven ja palju muudki, lisaks rikkalik valik sprotte.
Lihulas aastast 2012 moodsas tsehhis suitsukala tootnud
ettevõte Kipperi Kala OÜ on eelnevalt oma toodangut
müünud Tallinna mnt 6 ja 8 majade vahel asuvast väikesest
kioskist, kuid alates 5. oktoobrist saab nende tooteid osta
palju avaramatest ruumidest. “Eelmine müügikoht ei vastanud enam ei meie ega klientide soovidele,” põhjendas
poe avamist ettevõte juht, 25-aastase staažiga kutseline
kalur Andres Habak. “Tulevikus soovime oma klientidele
pakkuda kohapeal söömiseks ka suppi ja magustoitu, kuid
kalapirukaid ja kohvi saab osta juba praegu.”
Kipperi Kalapoe rajamine võttis Andrese sõnul aega üle
aasta: “Paberimajandust oli palju. Projekteerimine ja ehituslubade taotlemine on üks pool, kui see valmis sai, tuli
tegeleda igasuguste veterinaar- ja toidu-, päästeameti
ja muude instantside lubade taotlemisega. Nüüd on see
kadalipp lõpuks läbitud ning pood on avatud kõikidele
külastajatele.” Selle rajamisele pani õla alla Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, kes toetas investeeringut 71 509
euroga.
Küsimusele, kas tooteid saab osta ka suuremates kauplustes,
vastas Andres eitavalt: “Nii palju toota, kui suured poeketid

Fotod: Kristina Kukk

soovivad, meie ei jõua. Samas ei ole meil kunagi olnud probleeme oma toodangu turustamisega – lisaks poele müüme
tooteid ka laatadel ning külmkappi ei jää seisma praktiliselt
midagi.”
Kipperi Kalapood on edaspidi avatud teisipäevast
laupäevani. Argipäevadel saab suitsukala osta kell 9.30–
17.30, laupäeval kella 14.00-ni.
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Lääneranna valla lipp õnnistati sisse väeloitsuga

T

eisipäeval, 16. oktoobril tähistas Lääneranna vald
oma esimest aastapäeva, kus lisaks vallajuhtide pidulikele kõnedele ja kontserdile, esitleti Lääneranna valla
sümboolikat. Mõni päev varem valminud pidulik Lääneranna valla lipp õnnistati sisse väeloitsuga.
Lihula Kultuurimajas peetud sünnipäevapeole tuli kokku
paarsada külalist, nende hulgas ka Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Põhja-Pärnumaa valla esindajad.
Pidulik koosviibimine algas Rohke Debelaki (Gaute Kivistik) libauudistega, mis rääkisid valdade liitmistest, lahutamistest, korrutamistest ja jagamistest. Seejärel astusid
piduliku kõnega lavale Lääneranna Vallavolikogu esimees
Arno Peksar ning vallavanem Mikk Pikkmets. Vallavanem kõneles Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla liitumise protsessist ning sellest, mida on ühe aasta jooksul
tehtud ning millised on edasised plaanid. Kõnes puudutati
selliseid olulisi teemasid nagu teede- ja koolivõrk, aga ka
ettevõtluse edendamine. Mikk Pikkmets tänas ettevõtteid,
kes annavad oma panuse töökohtade loomisel ja hoidmisel: “Omavalitsuse tulubaasis moodustab maksutuludest
suurima osa üksikisiku tulumaks, mistõttu on väga oluline töötavate inimeste arv ning nende palgatase, sest sealt
saab kohalik omavalitsus raha oma ülesannete täitmiseks.”
Samas märkis ta, et meie vallas tegutseb ka ettevõtteid, kes
kasutavad mitteametlikke töötajaid. Kurvemaks teeb aga
tõsiasi, et osad neist tulevad valda küsima sotsiaaltoetusi,
mis vallavanema sõnul pole teiste suhtes õiglane. Lõpetuseks tõi vallavanem välja, et tänases vallas on olulisem,
et külad ja kogukonnad märkaksid, teavitaksid ja pakuksid
välja lahendusi, kuidas enda elukeskkonda paremini kujundada: “Nii nagu kevadisel Kaitseväe suurõppusel Siil luges
iga okas, loeb Lääneranna vallas iga inimene.”
Sünnipäeva üks põnevamaid hetki oli Lääneranna valla
sümboolika tutvustamine ning lipu esitlemine. Lipuvabrikus mõned päevad varem valminud piduliku lipu
tõid kultuurimaja saali sisse noorkotkad Silver Nikkel ja
Joosep Michels, misjärel kinnitasid vallavanem ja vallavolikogu esimees sellele piduliku naela, millel on kujutatud
Lääneranna valla vapp. Tseremoonia lõpetas lipu õnnistamine, mida tehti pisut tavatul moel. “Kuivõrd Lääneranna
vallas on esindatud seitse usulahku, siis leidsime, et neist
ühe eelistamine ei ole õige,” põhjendas Mikk Pikkmets lipu
õnnistamist väeloitsuga.
Lääneranna valla esimese aastapäeva ametliku osa lõpetas tunnustuste jagamine. Suure panuse eest Lihula kooli
maine ja spordielu edendamisse sai tunnustuse Janar Sõber
ning hea koostöö ja Lääneranna sümboolika loomise eest
loovbüroo Sviiter asutaja ja disainer Erkki Pung, kes soovis
nii verinoorele Lääneranna vallale kui ka valminud visuaalile pikka iga ning laialdast kasutamist kõikjal me ümber.

Sünnipäeva mitteametlik osa algas õnnitlustega, misjärel astus lavale Pirjo Levandi, kes üheskoos kitarril saatnud Madis Arvistoga esitles eesti, prantsuse,
inglise ja argentiina heliloojate muusikat. Kontserdi lõppedes paluti kõik külalised sammassaali,
kus pakuti sünnipäevatorti ja kohvi. Õhtu lõpetas
põnev mälumäng, kus osalesid kõigi nelja endise valla
esindajad: Arno Peksar kui Hanila, Sivar Tõnisson
kui Varbla ning Mikk Pikkmets kui Koonga vallavanem ja Janar Sõber kui Lihula Vallavolikogu liige.

Me Lääneranna vallalipp sinivalge
ja kotkas kõrgustes näidaku teed.
Lehvi, lehvi sa sära me silmadesse,
lehvi, lehvi sa töökust meie kätesse
ja naerukilkeid meie lastesse.
Süüta me südame leek.
Lehvi me vallalipp sinivalge
lehvi, lehvi ja eksinul näita teed.
Näita, kus on tema kodu
ja me ühine pere siin eestlaste maal.
Lehvi, lehvi, et võõras näeks tulla
lehvi, lehvi, et võõras saaks olla
ja tunda me sõprust ning südamesoojust
ja et elu on ilus siin Lääneranna maal.
Lehvi, lehvi me vallalipp sinivalge
ja kotkas kõrgustesse näidaku teed.

LÄÄNERANNA VALD

Fotod: Erkki Pung,
Jana Viljak,
Mariann Peksar

Kasuta nutitelefoni või tahvelarvuti
QR koodi lugejat ja vaata
SUURT LÄÄNERANNA VALLA ESIMESE
AASTAPÄEVA GALERIID
ajaleht.laaneranna.ee veebilehel
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Märkame ja tunnustame
Annika Urbel
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist

H

etkel on üle Eesti käimas mitu tunnustavat
konkurssi, kuhu saavad kandidaate esitada kõik,
kes soovivad. Igaüks meist teab kedagi, kes paneb oma
tegemistesse hinge ja südame ning annab endast rohkem
kui tingimata vaja. Praegu on hea võimalus seda märgata
ning sellest ka teistele teada anda.

Aasta Hiie sõber
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda ootab
mardipäevani ettepanekuid käesoleva aasta Hiie sõbra
aunime andmiseks. Hiie sõbra aunime võib anda inimesele,
ühendusele või asutusele, kelle sihikindla tegevuse tõttu on
»» mõni ajalooline looduslik pühapaik säilinud või selle
seisukord paranenud;
»» Maavalla rahvas saanud rohkem teada meie maa looduslikest pühapaikadest;
»» Maavalla looduslikud pühapaigad paremini kaitstud.
Hiie sõbra valib esitatud isikute, ühenduste või asutuste
hulgast välja Maavalla Koja, Hiite Maja SA ja EVT Põlisrahvaste SA moodustatud valimiskogu. Ettepanekuid koos
kandidaadi isiku- ja kontaktandmete ja põhjendusega võib
saata kuni 10. novembrini aadressil koda@maavald.ee või
Maavalla Koda, Pärnu mnt 28–9, Tallinn 10141.

Kultuurkapitali ekspertgrupi preemiad
Aastapreemia eesmärk on tunnustada kultuuri ja spordivaldkonnas aasta jooksul silma paistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Kandidaate saab esitada 20. novembrini järgmistes
kategooriates:
»» aasta kultuuritegija preemia;
»» aasta kultuurisündmuse preemia;
»» aasta sporditegija preemia;
»» aasta spordisündmuse preemia.
Kultuuripärli preemia eesmärk on tunnustada ja innustada
kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja
spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist Pärnu maakonnas. Kandidaate saab esitada 20.
novembrini.
Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse
eest. Kandidaate saab esitada 20. novembrini.
Kultuurkapitali ekspertgruppide preemiaid saab esitada
läbi e-kulka keskkonna www.kulka.ee
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Spordiuudised
26. september – 15. oktoober

Kolmanda liiga Lääne piirkonnas mängiv Lihula JK lõpetas
käesoleva hooaja 11. kohaga. Kokku peeti 22 mängu, millest
neli võideti, neli mängiti viiki ja neliteist kaotati. Oli raske
hooaeg, palju vigastusi ja mitmed eraelulised toimetused
ei lubanud kõikidel meestel alati mängudel osaleda. Siiski
mängiti hooaeg ilusti lõpuni jõududega, mis parajasti võtta
oli. Mehed olid tublid, olenemata tabeli lõppseisust. Loodetavasti saame omadele pöidlaid hoida ka uuel hooajal.
U13 VIII alagrupis mängiv Lõuna-Läänemaa JK lõpetas
hooaja kolmanda kohaga. Kokku peeti käesoleval hooajal
16 mängu, millest kümme võideti, üks mängiti viiki ja viis
kaotati.
Septembri keskpaiku toimus Vatla mõisaõuel järjekordne
sügisturniir rändkarikale, kus osalesid kolm Lääneranna
valla jalgpalliklubi: JK Hanila Tulevik, JK Vatla ja JK Lihula.
Turniiri rändkarikas jäi seekord teist aastat järjest Vatlasse.
I koht JK Vatla: Priit Tein, Aaro Õismets, Marko Kontratjuk, Marek Saluste, Jüri Rummel, Rando Valk, Rauno Kesküla, Toomas Vestli, Kaarel Sutt ja Gert Laurimäe. II koht
JK Lihula: Janar Smõtskov, Randel Plaas, Kaarel Pikkmets,
Reilo Mark, Kauri Filippov, Madis Sibul ja Rasmus Paulus.
III koht JK Hanila Tulevik: Allex Rummel, Joel Rummel,
Martin Kööp, Tauno Reeder, Sander Arusalu, Paul Pilme,
Romet Purgas, Ainar-Sten Junker ja Rauno Sepp.
21. septembril selgitati Kilingi-Nõmme jalgpallistaadionil
Pärnumaa koolide jalgpallimeister 6.–7. klasside arvestuses.
Turniirist võttis osa kaheksa Pärnumaa kooli, nende seas
Lihula Gümnaasium ja Virtsu Kool. Lihula Gümnaasiumi
meeskond, kuhu kuulusid Herman Reinmaa, Mihkel Sibul,
Robico Villers, Jakob Leever, Stefan-Lauri Mölder, Keiro
Ristikivi, Paul Lomp, Timmo Kaasik ja Ken-Indrek Klimpuš,
saavutas I koha. Virtsu Kooli esindanud meeskond jäi 8.
Noori treenib Jaanus Getreu.
3. oktoobril selgitati Vändras Pärnumaa koolide jalgpallimeister 8.–9. klasside arvestuses. Turniirist võttis osa
kaheksa Pärnumaa kooli, nende seas Lihula Gümnaasium,
kes saavutas I koha. Meeskonda kuulusid Virgo Vallik,
Randy Põld, Marten Põld, Siim Urb, Indrek Üksvärav,
Markus Sõber, Kardo Roosma, Hermen Reinmaa ja Mihkel
Sibul. Treener Jaanus Getreu.

KERGEJÕUSTIK
27. septembril toimus Jõulumäel Pärnumaa koolide jooksukrossi teatevõistlus, kus osalesid ka Lihula Gümnaasiumi
noormehed Virgo Vallik, Krismar Liiv ja Martin Teppan.
Noormeeste 10.–12. klasside 3×1000 meetri arvestuses võideti ülekaalukas meistritiitel ajaga 9.40.
28. septembril toimus Virtsu Kooli staadionil ülemaailmse
koolispordipäeva raames Virtsu I noorte kergejõustikuõhtu, kus osales ühtekokku 51 õpilast Lihula Gümnaasiumist, Virtsu Koolist ja Kõmsi Lasteaed-Algkoolist.

7. oktoobril toimusid Paatsalus kergejõustikuvõistlused
“Hanila heited”, kus kuuli- ja kettaheites võistlesid omavahel Lihula ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Virtsu,
Varbla ja Martna koolide sportlased. Noori võõrustas
perekond Saatmäe.

KORVPALL
12.–14. oktoobrini toimus Haapsalus veteranide korvpalliturniir Sauna CUP, kus osales üle 40 võistkonna 400 korvpalluriga. Osalejaid oli seitsmest riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Poolast, Soomest ja Horvaatiast. Lihula
veteranide kossutiim, kes mängis 35+ vanusegrupis, saavutas III koha. Meeskonda kuulusid Gert Oosim, Kristo Linn,
Argo Mõtt, Jaanus Getreu, Tõnis Pelapson, Reigo Tomingas,
Rando Tomingas ja Indrek Vellemäe. Võistkonna treener on
Paavo Veermäe.

KROSS
13. oktoobril toimusid Reiu liivakarjääris kestvuskrossi
meistrivõistlused, kus juunioride 85 ccm masinaklassis
võitis I auhinna Lääneranna valla noormees Aron Annerviek, kes treenib Pärnu Motoklubis.

MAADLUS
29. septembril toimus Lihula Gümnaasiumi spordihoones
VIII Gustav Vahari memoriaal, kus osales rekordiliselt 115
maadlejat – 11 lätlast ja 104 eestlast. Lääneranna valda
esindas raskejõustikuklubist Leola 11 maadlejat, kes võitsid kokku seitse auhinnalist kohta. Oma vanuse- ja kaalukategooria kulla saavutasid Mia-Jessica Mölder, Merlin
Mets, Stefan Lauri Mölder (2 tk) ja Erik Pank, hõbeda Kristyn Pihelgas ning pronksi Andro Niitvähi. Neile lisaks olid
tublid Charli Takk, Rainer Vahar, Gregor-Hendrik Mölder,
Alvar Nikkel ja Martin Mägist.

ORIENTEERUMINE
14. oktoobril peeti Pullapääl Läänemaa meistrivõistlused
orienteerumises, kus osales ühtekokku 37 inimest, kellest
neli olid Metsküla Algkooli õpilased. M-14 klassis võistelnud Simo Linno ja Tormi Ulm saavutasid vastavalt II ja
III koha. N-14 klassis võistelnud õed Laura ja Miia Ulm
saavutasid samuti II ja III koha. M-21 klassis võistelnud
Mart Ulm orienteerus 10. kohale.

VIBUSPORT
8.–12. oktoobril toimusid Lõuna-Aafrika Vabariigis maailmameistrivõistlused vibulaskmises, kus osales 391 võistlejat
maailma eri riikidest. Eestit esindas kokku kaheksa sportlast. Lääneranna valla elanik Aire Luren saavutas naiste
jahivibus II koha. Tema abikaasa Aare Lauren tuli meeste
jahivibus I kohale.

Fotod: Martin Vänt, Tiit Treimann, RJK Leola

JALGPALL
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Hingedeaeg – aeg hinge eest hoolt kanda
Kaido Saak
Lihula ja Karuse koguduste õpetaja

E

lame praegu hilissügiseses ajas – hingedeajas. See on
üks eriline aeg aastaringis, mil on ikka mõeldud siit
ilmast läinute, maise elu kaduvuse ja igaviku peale. Nii
on see olnud meie eesti rahvakombestikus ja ka kristliku
kiriku traditsioonis.
Rahvatraditsioonis on hingedeaeg olnud otsese suhtlemise
aeg teispoolsusesse läinutega. Neile on viidud laka peale
toitu, neile on köetud sauna. Oluliseks on peetud nendega
head läbisaamist ja see on olnud nendega lepituse otsimise,
nõu küsimise aeg, kuidas eluga edasi minna. Mida tähtsamal
positsioonil ühiskonnas keegi oli, seda enam ta seda nõu
vajas ja seda pikemalt pidi ta hingedeaega pidama. Inimeste
maailma autoriteedid pidid hoidma madalat profiili, sest
vägi ja võim oli toonelast maa peale tulnud hingede käes.
Kui vaadata loodusesse, siis on täitsa mõistetav, miks just
hilissügis on hingedeaeg. Puud langetavad lehed, suvel
hooga õitsenud lilled närbuvad ja valget aega jääb järjest
napimaks. On ju igati loogiline, et see kõik viib mõtted ka
inimese elu kaduvusele.

Paljudele see sügisene aeg eriti ei meeldi. Pime, külm, kõle,
porine aeg. Aga ka selles ajas on oma ilu ja võlu. Kui suvine
päike on tihtilugu liigagi palav ja kõrvetav, siis sügispäikese
paitus on sametiselt pehme ja mõnus. Kevad ja suvi on
kuidagi kiired ja tormakad, sügis aga on oma olemuselt
palju rahulikum ja järelemõtlikum aeg. Elu tundub peatunud olevat ja otsib edasi kulgemiseks uut rada. Maal on
seda kindlasti rohkem tunda kui linnas. Sügis oma pimedusega on salapärane ja müstiline aeg. Hingedeaeg on
piiriaeg elu ja surma, pimeduse ja valguse vahel ning sellistes üleminekuhetkedes on alati midagi erilist.

Läinud lähedased
Hingedeajal mõtleme tõepoolest tavapärasest enam siit
ajast läinud kaasteeliste peale. Ka see lõppev aasta on
viinud meie kõrvalt mõnegi armsa inimese. Viime kalmistule küünla ja meenutame olnud aegu, hüvastijätuhetki.
Need mõtted on vahel valusad, ent siiski väga vajalikud.
Elame muutuvas maailmas ja ka sellest ilmast lahkumisega
seonduv on viimastel aastatel üsna kiiresti muutunud.
Endistel aegadel toimus see enamasti oma kodus lähedaste
keskel. Täna leiab see valdavalt aset kusagil hooldekodu või
haigla seinte vahel. Veel paarkümmend aastat tagasi maeti
enamus inimesi puusärgiga kalmistule, tänaseks on aga
tuhastamine ja urnimatus saanud üsna valdavaks. Eks on
loomulik asjade käik, et kõik muutub. Muutus iseenesest ei
pruugi olla hea ega halb. Oluline on see, mida need meie kui
inimestega teevad?

Kirikuõpetajana nende asjadega sageli kokku puutudes
olen paraku täheldanud, et suhtumine surmasse on muutunud ajaga märksa pinnapealsemaks. See kõik on kusagil
kaugel, eemal. Ja kui siis äkki tulebki nende asjadega silmitsi seista, siis on segadus suur. Mõnikümmend aastat tagasi
teati veel üsna täpselt, kuidas sellises olukorras on kohane
toimida, mis sobib, mis mitte. Täna paraku enam päris nii ei
ole ja ette tuleb üsna tavapäratuid olukordi. Mõnigi mõtleb,
et saaks selle ebamugava asja rutem kaelast ära.
Aastasadade jooksul kujunenud matusetraditsioon sisaldab
endas olulist ajatut tarkust ja on olemas eelkõige selleks, et
aidata inimesel selle olukorraga toime tulla. Nii nagu inimlapse sündimine siia maailma on pikk ja keeruline protsess,
nõnda on ka siit ajast lahkumisega. Igati asjakohane on
sellega silmitsi seistes kirikuõpetajalt, hingekarjaselt nõu
küsida. Selleks me olemas olemegi!

Minu sõber surm
On üks vana ütlemine, et kindlad on siin ilmas ainult kaks
asja: surm ja maksud. Maksude optimeerimisega saavad
nutikamad meist hakkama, aga surmaga kokkupuudet
vältida pole tõepoolest võimalik. Igaüks, kes on sündinud,
see kord paraku ka sureb. Nii lihtne see ongi. Kui miski on
meie elus kindlamast kindlam, kas on siis mõistlik seda
ignoreerida? Selle peale mitte mõelda? Sellega kohtumiseks
mitte valmistuda? Paratamatud asjad on parem endale selgeks mõelda, saada nendega sõbraks!
Hingedeaega on nimetatud ka hingeajaks. Igavikku läinute
peale mõtlemise kõrval on see ka enda sisse vaatamise aeg,
enda elu ja olemise peale mõtlemise aeg, enda surematu
hinge eest hoolitsemise aeg. Lõpuks on see ju üks ja sama.
On olemas üks selline teraapia, kus inimesel palutakse ette
kujutada enda matuseid. Millised need võiksid olla? Kes
on sinna kogunenud? Millele nad mõtlevad? Eks me kõik
tahame, et see võiks olla üks ilus päev! Edasi tuleb küsimus
– mida peaksid sa tegema täna, et sinu siit ajast minemine
oleks kord just selline? Need on head küsimused, millele
mõtlemiseks on hea aeg-ajalt peatuda. Surm on üks elu
tähelepanuväärsemaid sündmusi!

Õnnistatud hingedeaega!

TOIMETUS
Lääneranna Teataja toimetus
Lääneranna Vallavalitsus,
Jaama 1, Lihula 90302
E-post: ajaleht@laaneranna.ee
ajaleht.laaneranna.ee

Toimetaja – Kristina Kukk
Tel 472 4640
E-post: kristina.kukk@laaneranna.ee
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus)
Küljendaja – Kristina Kukk
Print – NelliPrint

Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks
kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada,
andke sellest palun teada ajaleht@laaneranna.ee

Jaga ja leia infot ka meie valla
FB–leheküljel / laanerannavald
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Pohja/a Tehno

avatud: E-R 9-18. L 9-15

Pohjala tehnoiilevaatus Lihulas

Pärnu: Suur-Jõe 60
Avatud: E-R 9-17
parnu@glasaken.ee
tel: 445 5056
mob: 58 35 0555

glasaken.ee

Ruumide rent
(seminarid, firma üritused,
tähtpäevad)

Majutus
Saun ja kümblustünn

tel 472 0875

Mootorsõidukite tehniline ülevaatus
(sõidu- ja veoautod, bussid, haagised, mootorrattad, traktorid)

Sõidukite ostueelne ülevaatus
Penijoe tee 3, Lihula, Lääneranna vald

I

info@pohjalatehno.ee I www.pohjalatehno.ee

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

FB Oidrema saun ja puhkemaja
www.oidremasaun.ee
oidremasaun@gmail.com
56 907 685
Oidrema küla, Lääneranna vald
Birch Decor Poles OÜ on kolmandat aastat turul tegutsev Ees� e�ev�te,
kelle peamiseks tegevusalaks on kasepos�de tootmine interjööridesse.
Ostame metsaomanikelt kasest poste
diam 5-12cm, pikkus 3 m
Hind 1,9 €/tk (maksetähtaeg 7 päeva)
Pos�de vastuv��� M.E.R.P puit, Siimu tee, Ridalepa küla, Audru osavald
Nõuded tarnele: ��ps����ir��de�orpoles.�ee�l�.�om�pos�de�ost.�tml
Palun tutvuge kvaliteedi�ngimustega kodulehel ja küsige julgelt lisa
�a� �ahnel +372 517 9824 või ka��rahnel�eco�irch�eu

OTSID UUT SAUNA, SUVILAT VÕI KODU?
www.greencube.ee

LÄÄNERANNA TEATAJA on
Lääneranna valla ajaleht, mis
ilmub 11 korda aastas ning mille
väljaandjaks on Lääneranna
Vallavalitsus. Leht jõuab kõikidesse
Lääneranna vallas registreeritud
postkastidesse
TASUTA.
REAKUULUTUSED

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee
Jalgratta remont ja rent Lihulas. Telefon 523 6933 Ants Urb.
Autovaruosade ja talverehvide müük. Valuste põik 6, Lihula.
Lisainfo: patsneroy@gmail.com, tel. 555-38855 OÜ Patsner

Kui teate kedagi, kes on meie valla elanik,
kuid pole ajalehte kätte saanud, paluge
tal lehe toimetusega ühendust võtta,
et selgitada üheskoos välja, kas tegu on
postiljoni ühekordse eksimuse või millegi
muuga.

Tel 472 4640
REKLAAMI TELLIMINE JA
KAASTÖÖDE ESITAMINE
ajaleht@laaneranna.ee

