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T eisipäeval, 16. oktoobril saab 
Lääneranna vald ühe aasta 

vanuseks ehk möödunud on üks väga 
töine ja kiire aasta. Käesoleva juht-
kirja ilmumise ajaks peaks kõigi eel-
duste kohaselt volikogu olema vastu 
võtnud uue arengukava aastani 2028 
ja eelarvestrateegia aastani 2022. Need 
kaks dokumenti seavad suuremad ja 
pikemaajalised sihid valla tegemisteks, 
samas on terve rida ülesandeid, mis 
vajavad uusi alusdokumente.

Esimene aasta on möödunud ühtsete 
kordade väljatöötamise ning ebavaja-
liku bürokraatia vähendamise tähe all. 
Näiteks on mitmed valla normaalse 
funktsioneerimise aluseks olevad 

korrad vastu võetud: hanke-, vallavara 
ning huvitegevuse toetamise korrad. 
Hetkel on töös mittetulundusühingute 
toetamise kord, teehoiukava, jäätme-
kava ja -eeskiri ning ühtse veevärgi ja 
kanalisatsiooni kava. Ühendatud on 
muuseumid ja raamatukogud ning järge 
ootavad kultuurikeskused.

Tänaseks oleme juba kasutusele võtnud 
mitmeid e-lahendusi, et lihtsustada 
omavalitsusele pandud ülesannete täit-
mist ning tagada suurem ja läbipaist-
vam ligipääs andmetele nii avalikkusele 
kui ka valla süsteemis töötajatele.

Lähikuudel võtame kasutusele kooli- 
programmi ARNO, mis tagab nii laste- 
vanematele, haridusasutustele kui ka 
omavalitsusele parema ülevaate hari-
duse ja huvihariduse võimalustest 
ning lihtsustab avalduste esitamist ja 
menetlemist. Lisaks võtame kasutusele 
koolitoiduprogrammi ANC, mis oli 
kasutusel juba Hanila vallas, kuid nüüd 
rakendame seda kõigis haridusasutus- 
tes. Eesmärk on lihtne – vähendada 
ja lihtsustada kokkade tööd, tagada 
parem ülevaade hankimist vajavate 
toiduainete koguste kohta ning seeläbi 
tagada riigihangete seadusele vastavalt 
korrektsete hangete liik ning vähen-
dada toiduainete soetamiskulu.

Renoveeritud on Koonga ja Lõpe katla- 
majad, mis viidi üle hakkeküttele, ning 
oktoobri lõpuks peaks renoveeritud 
saama ka Varbla katlamaja, mis läheb 
õliküttelt üle pelletiküttele. Seda kõike 
ikka selleks, et vähendada soojusenergia 
tootmise kulu ning kasutada taastuv- 
energiat, mis hakke puhul võimaldab 
kasutada ka kohalikku toorainet.

Käesoleva aasta lõpuks saavad 
vahetatud Lihula Kultuurimaja aknad 
ja uksed, misläbi paraneb seal sise- 
kliima ja vähenevad küttekulud. Reno- 
veeritud sai Matsi sadama paadikuur, 
samuti peaksid sinna lähiajal saabuma 
uued tualetid ja istumisalused ning 
grillimiskohad. Tänavavalgustuse pro-
jektidest peaks käesoleva aasta lõpuks 
saama uuendatud Koonga, Lõpe, 
Oidrema, Irta ning järgmisel aastal 

Kirbla, Lihula, Tuudi tänavavalgus-
tus. Novembri lõpuks valmib Lihu-
lasse kolm erihoolekande maja ning 
esmatasandi tervishoiukeskuse ehk 
perearstikeskuse tööprojekt on valmis, 
mis võimaldab nüüd läbi viia hanke, 
et järgmisel aastal see valmis ehitada. 
Töös on Lihula Piirimäe ettevõtlusala 
detailplaneeringu koostamine, misjärel 
saab järgmisel aastal vajalikud tööd 
teostada. Sootsa, Saari ja Ura tiikide 
ligipääsetavuse parandamine ja puh-
kekohtade rajamine ning Koonga kooli 
tuletõrje veevõtukoha renoveerimine 
lõpeb lähiajal. Kõigi eelpool loetletud 
investeeringute jaoks oleme saanud toe-
tust erinevatest meetmetest.

Lisaks oleme teinud või on hetkel teos- 
tamisel mitmeid väiksemaid investee-
ringuid nagu Varbla kultuurikeskuse 
elektrivõrgu renoveerimine, Varbla 
bussipeatuse ootepaviljoni soetamine,  
Lõpe klubi ruumide renoveerimine, 
Lõpe raamatukogu kolimine koolimajja, 
Kõmsi rahvamaja on saanud uued lava- 
ja saalikardinad. Suurimad summad 
lähevad teedeehitusse, kus kruusateede 
renoveerimine on osaliselt valmis, kuid 
mitmed lõigud alles lähevad töösse. 
Lisaks tugevdati mitmeid olemasolevaid 
mustkattega teid korduspindamisega.

Kuigi tehtud on palju, on teha veel 
rohkem – haridusvõrgu tuleviku ja 
ühtsete rahastusaluste väljatöötamine, 
koolide renoveerimiseks projektide ja 
rahastusvõimaluste otsimine. Samas 
oleme koostöös Pärnumaa Ühistrans-
pordikeskusega suutnud panna käiku 
täiendavaid liine, et tagada parem 
ligipääs nii haridusasutustele kui ka 
huviharidusele, kuigi ka siin on hetkel 
veel vajakajäämisi. Samuti vajavad eda-
siarendamist sotsiaalteenuste pakku-
mine ning asutuste seisukorra paren-
damine.

Hoiame tempot ja positiivset 
suhtumist!

Mikk Pikkmets 
Lääneranna vallavanem

Lääneranna Vallavolikogu 
kinnitas valla sümboolika

LK 12
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27. septembril 2018  toimus Lääneranna Vallavolikogu 
kaheteistkümnes istung. Päevakorras oli 11 punkti. Vastu 
võeti 2 määrust ning 6 otsust. 

 » Volikogu andis nõusoleku  aktsiaseltsi Matsalu Veevärk 
ja aktsiaseltsi  Pärnu Vesi ühinemisläbirääkimisteks, 
mille eesmärgiks on tagada tulevikus vallas elava- 
tele vee-ettevõtte teenuste tarbijatele taskukohane 
teenusehind ja et taristu, mille kaudu tarbijaid teenin-
datakse, oleks ka tulevikus tehniliselt parimas seisus 
ning mis võimaldab jätkusuutlikku majandamist.

 » Nõustuti Lääneranna vallale kuuluva kinnisasja (Matsi 
sadam) koormamisega isikliku kasutusõigusega East-
ernlightestonia OÜ kasuks. Isiklik kasutusõigus seat-
akse elektroonilise side tehnovõrgu ja -rajatise ehita-
miseks, hooldamiseks ja kasutamiseks.

 » Kehtestati Matsi küla Matsi sadama kinnistu detail-
planeering, mille eesmärgiks on Matsi sadama kin-
nistul asuvate hoonete rekonstrueerimine ja laien-
damine, funktsionaalselt tervikuna toimiva puhkeala 
jaoks vajalike rajatiste, sealhulgas autoparkla, paatide 
veeskamiskoha, joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
planeerimine ja asukoha kindlaks määramine, ranna- ja 
kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ning maa kasu-
tuse juhtotstarbe muutmine.

 » Otsustati lisada Lääneranna valla kohalike teede nime-
kirja Saastna külas asuv ligikaudu 268 m pikkune  
Tominga tee, mis võimaldab kinnistutele avaliku  
juurdepääsu.

 » Kinnitati Lääneranna valla arengukava aastateks 2018–
2028 ja Lääneranna valla eelarvestrateegia  aastateks 
2019–2022.

 » Otsustati suunata Lääneranna valla eelarvest mittetu-
lundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute mittetulun-
dusliku tegevuse toetamise kord II lugemisele.

 » Muudeti Lääneranna valimiskomisjoni koosseisu ja 
uuteks liikmeteks nimetati Ade Pääbo ja Lea Õismaa.

 » Tagastati Meelis Malgale tema poolt 12.09.2018. a esi-
tatud vaie Lääneranna Vallavolikogu 23.08.2018. a 
otsusele nr 75 „Lääneranna volikogu 21.06.2018 otsuse 
nr 74 „Lääneranna Vallavolikogu maaelukomisjoni 
koosseisu muutmine“ muutmine“.

 » Kinnitati Lääneranna valla lipp.

 » Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni esi-
mees Arno Peksar andis informatsiooni huvide dekla- 
ratsioonide täitmisest, mille kohustus on kõigil volikogu 
liikmetel, vallavalitsuse liikmetel ja vallavanemal.

 » Valla jurist Piret Rummi selgitas volikogu liikmetele 
SA Lõuna-Läänemaa  Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande 
Keskuse ning Lihula Südamekodu OÜ vahel  sõlmitud 
tehingu õiguslikke aspekte.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

VALITSUS

2018. aasta augustis toimus viis Lääneranna Vallavalitsuse 
istungit, kus:

 » Määrati hooldajaid, maksti hooldajatoetusi, sisse- 
tulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi, eraldati raha tugiisi-
kuteenuse osutamiseks, määrati koduteenuseid, hüvi-
tati huviharidusega seotud kulusid.

 » Määrati maaüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid 
ning anti arvamused maaüksuste riigi omandisse jät-
miseks, jagati katastriüksuseid.

 » Väljastati ehitus- ja kasutuslube, kooskõlastati puur-
kaevude asukohti, määrati projekteerimistingimusi.

 » Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekte, rahul-
dati ja jäeti rahuldamata hajaasustuse programmi toe-
tuse taotluseid.

 » Anti lube avalike ürituste korraldamiseks.

 » Anti nõusolek vee erikasutuseks.

 » Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustu- 
sest.

 » Anti lube teede kasutamiseks.

 » Moodustati 3-liikmeline Lääneranna Raamatukogu 
direktori kandidaatide hindamiskomisjon.

 » Tunnistati Lääneranna Vallavalitsuse 11. juuli 2018 kor-
ralduse nr 485 alusel läbiviidud Lääneranna Raamatu-
kogu direktori avalik konkurss luhtunuks. Korraldati 
avalik konkurss Lääneranna Raamatukogu direktori 
ametikoha täitmiseks ja määrati konkursil osalemise 
avalduste esitamise tähtajaks 27.08.2018.

 » Lõpetati lihthankemenetlus “Sootsa, Saari ja Ura suplus-
kohtade rajamine ja väljakuulutamiseta läbirääki- 
mistega menetluse korraldamine” pakkumuste esita-
mata jätmise tõttu. Viiakse läbi uus hankemenetlus  
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenet-
lusena.

 » Lõpetati ostumenetlus “Varbla rahvamaja elektri-
paigaldise renoveerimine”, edukaks tunnistati OÜ 
Aply Elekter pakkumus, eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Tunnistati edukaks lihthange “Tuleohutusprojekti “500 
kodu korda” tegevuste elluviimine Lääneranna vallas”. 
Edukaks pakkujaks tunnistati OÜ Ahjuehitus, pakku-
jaga sõlmitakse hankeleping riigihanke tingimustel.

 » Lõpetati  Muriste küla Tooma kinnistu detailplanee-
ringu koostamine, seoses halduslepingu sõlmimata ja 
detailplaneeringu esitamata jätmisega.

 » Lõpetati Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplanee-
ringu koostamine, seoses halduslepingu sõlmimata ja 
detailplaneeringu esitamata jätmisega.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Õismaa 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja
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 » Lõpetati Mereäärse küla Lootuse kinnistu detailplanee-
ringu koostamine, seoses halduslepingu sõlmimata ja 
detailplaneeringu esitamata jätmisega.

 » Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 26.04.2018 korral-
dust nr 259 “Lääneranna valla ametiasutuste struktuuri 
ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine”.

 » Tunnistati edukaks lihthange “Lihula Piirimäe tootmis-  
ja projekteerimistöö” pakkumus. Edukaks osutus  
OÜ Klotoid pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
hankeleping riigihanke tingimustel.

 » Tunnistati edukaks väljakuulutamiseta läbirääki- 
mistega hankemenetlus “Sootsa, Saari ja Ura suplus-
kohdade rajamine”. Edukaks pakkumuseks tunnistati 
FIE Aldo Anso pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
hankeleping riigihanke tingimusetel.

 » Algatati Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna detail-
planeering.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas ostumenetluse 
“Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplanee-
ringu koostamine” ja esitas kolmele ettevõtjale kutsed 
sellel osalemiseks ning pakkumuste esitamiseks. 
Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks Klotoid OÜ 
pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping 
ostumenetluse tingimustel.

 » Tunnistati edukaks lihthange “Lihula Kultuurikeskuse 
avatäidete vahetus”. Tunnistati hanke edukaks pakku-
museks OÜ 3 Seltsimeest esitatud pakkumus. Eduka 
pakkujaga sõlmitakse hankeleping riigihanke tingimus-
tel.

 » Tunnistati edukaks lihthange “Varbla keskusehoone 
pelletikatlamaja ehitus”. Tunnistati edukaks pakku-
museks OÜ Palu Tootmine esitatud pakkumus. Eduka 
pakkujaga sõlmitakse hankeleping riigihanke tingimus-
tel.

 » Tunnistati edukaks riigihange “Koonga katlamaja hak-
kelao ehitus”. Tunnistati edukaks pakkumuseks OÜ 
Comodus pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping peale 10-päevase ooteaja möödumist.

 » Tunnistati edukaks riigihange “Lääneranna valla 
kruusakattega teede remont”. Edukaks pakkumuseks 
tunnistati Lihula, Hanila piirkonnas ja Puhkeküla tee 
OÜ Valicecar, Koonga piirkonnas OÜ Warren Safety 
ja Varbla piirkonnas OÜ Lääne Teed. Anti nõusolek 
sõlmida edukad pakkumused esitanud isikutega han-
kelepingud peale 10-päevase ooteaja möödumist.

 » Tunnistati kehtetuks Varbla Vallavalitsuse 22.11.2017 
määrus nr 11 “Huvitegevuse kulude hüvitamise kord”.

 » Kinnitati Kõmsi Rahvamaja ja Vatla Rahvamaja tööta-
jate koosseisud.

 » Võeti seisukoht EKRE esindaja Meelis Malga esitatud 
avalduse suhtes.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati 15 eel-
nõud.

TEATED

L ääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018. a 
otsusega nr 90 Lääneranna üldplaneeringu koosta-

mise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Üld-
planeering koostatakse kogu valla kohta ning selle 
eesmärk on Lääneranna valla tasakaalustatud ruumilise 
arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Tulemusliku ja asjakohase üldplaneeringu koostamiseks 
on vajalikud ja olulised kohalike elanike ettepanekud ja 
ideed. Ootame aktiivset osavõttu üldplaneeringu avalikel 

aruteludel ning kirjalike ettepanekute esitamist. Isikutel, 
kes soovivad valla üldplaneeringu menetlemise etappidest 
individuaalselt teada saada, palume saata Lääneranna valla 
planeeringuspetsialistile (anna.palusalu@laaneranna.ee) 
oma e-postiaadress.

Vallavolikogu üldplaneeringu algatamise otsusega on 
võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus 
dokumendiregistris ning tööpäeviti Lääneranna Vallavalit-
suses (Jaama tn 1, Lihula linn).

Lääneranna valla üldplaneeringu algatamine
Anna Palusalu 
Lääneranna valla planeeringuspetsialist

V arbla Vallavolikogu algatas 2012. aasta juunis tuu-
leenergeetika teemaplaneeringu. Planeeringu 

eesmärk oli selgitada välja, kas ning millistel tingimus-
tel on võimalik rajada Pärnu maakonna tuulenergeetika 
teemaplaneeringus toodud P1 (Paadrema) ja P2 (Piha) 
aladel tuulepargid, samuti Varbla valla kehtiva üldplanee-
ringu täpsustamine ja täiendamine. 23.08.2018 otsusega nr 
88 tunnistas Lääneranna Vallavolikogu kehtetuks Varbla 
Vallavolikogu eelnimetatud teemaplaneeringu algata-
mise otsuse.

Otsuse tegemine on põhjendatud Kaitseministeeriumi 
seatud kõrguse piirangutega ning detailplaneeringu edasise 
menetluse ebaotstarbekusega. Lisaks algatati Lääneranna 
valla üldplaneering, mille koostamise käigus käsitletakse 
tuuleenergeetika arendusalade planeerimist.

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse 
avalikus dokumendiregistris ning tööpäeviti Lääneranna 
Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).

Varbla tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamise 
otsuse kehtetuks tunnistamine
Anna Palusalu 
Lääneranna valla planeeringuspetsialist
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K ätte on jõudmas sügis ja tark koduomanik hakkab 
uueks kütteperioodiks valmistuma. Selleks tuleb 

hoone küttesüsteem sisepindadele kogunenud tahmast 
puhastada. Väljastki tuleb kütteseade kriitilise pilguga 
üle vaadata, kas see on terve või vajab pottsepa paran-
dustöid. Päästeamet koduohutuse eestseisjana soovitab 
kütteseadmete hooldamise alati kutselisele korstnapüh-
kijale või pottsepale usaldada. Kui saate temalt tehtud 
töid tõendava akti, kontrollige, et ehitise aadress oleks 
õige.

Tuleohutuse seaduse järgi peab kutseline korstnapühkija 
kütteseadmeid hooldama vähemalt üks kord aastas. Eran-
diks on üksikelamud, kus korstnapühkija peab seadmeid 
puhastama üks kord viie aasta jooksul. Sel juhul tuleb 
vahepealsel ajal hooldustööd ise ära teha. Puhastamise üle 
arvestuse pidamine on küttesüsteemi valdaja kohustus. 
Korstnapühkija annab tehtud tööde tõestuseks teile akti, 
mida tuleb säilitada kuni järgmise korrani, mil antakse uus 
akt. Kui puhastate üksikelamu kütteseadet vahepealsed 
neli aastat ise, siis on kasulik akti tagaküljele üles märkida 
enda tehtud puhastustööde aeg ja ulatus.

Seoses haldusreformiga on muutunud paljude koduoma- 
nike ehitiste aadressid. Juba on juhtunud, et korstnapühkija 
tõendile märgitakse vale aadress. On viimane aeg endale 
elukoha õige aadress selgeks teha. Öelge see alati korst-

napühkijale edasi. Kui saate ametimehelt akti, siis vaadake 
omakorda kindlasti üle, et teie aadress oleks õigesti märgi-
tud.

Usaldusväärsete korstnapühkijate kontakte küsige 
päästeala infotelefonilt 1524. Sealt soovitatakse Teile  
ainult kutse omandanud korstnapühkijaid. Kui saate korst-
napühkija kontaktid mõnest muust allikast, siis saate tema 
kutsetunnistuse olemasolu kontrollida kutseregistrist 
www.kutsekoda.ee.

Nõuanded ohutuks kütteperioodiks:

 » Külma ilmaga vältige ülekütmist. Kui ühest ahjutäiest 
ei piisa, ärge kohe uut ahjutäit puid koldesse pange, vaid 
kütke ahju kaks korda – üks kord hommikul ja teine 
kord õhtul;

 » Mida kuivemaid puid kütmiseks kasutate, seda vähem 
tekib tahma;

 » Kui tõmme läheb halvaks ja ahi hakkab suitsu sisse 
ajama, on see märk sellest, et küttesüsteem vajab uuesti 
puhastamist;

 » Enne siibri kinnipanemist segage põlemisjäägid korrali-
kult läbi ja sulgege siiber alles siis, kui söed on kustunud.

Korstnad puhtaks ja aktile õige aadress
Jaak Jaanso 
Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik

E t mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub koha-
likule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed 

esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalit-
suse täpsusega ehk puudub küla või tänav, maja- või kor-
terinumber.

Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, 
mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris elukohaand-
med tühjaks nendel inimestel, kes pärast kolimist pole oma 
elukohaandmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise kor-
teri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja 
registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu 
linna või valla täpsusega. “Soovitame kõigil, keda muudatus 
puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed eluko-
haandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei tasu jätta 
viimasele hetkele, sest muidu võib jaanuaris tabada halb 
üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest 
teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa pikendamine vms,” 
ütleb siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna 
juhataja Enel Pungas. 

Elukoha registreerimine on lihtne: seda saab teha paari 
minutiga www.eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks 
pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui 
ka e-posti teel. Täna kehtiva seaduse kohaselt on inimesel 
kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva jooksul 
alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see 
tähtaeg 14 päeva.

Lääneranna vallas puudutab muudatus 56 inimest. 

Tegelike elukohaandmete esitamine on kasulik nii 
inimesele endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. 

Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse valida 
kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid 
ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid, näiteks vähi 
sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud 
aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on  
registreeritud õigele aadressile, laekuvad tema makstavad 
maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab 
talle selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja 
ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena
Merje Klopets 
Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik

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

 
Lääneranna Vallavalitsuse teeninduskeskused  
Vastuvõtuaeg: 09.00–16.00  

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

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

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

Lääneranna Vallavalitsuse tööaeg
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Oktoober

10.10 kell 11.00 Lihula Kultuurimajas Viljandi Laste- 
ja Noorteteater REKY etendus “Hans ja Grete”. REKY 
36. hooaja esimene uuslavastus näitab teada-tuntud 
lugu humoorikas võtmes. Nali ja lust on selle etenduse 
märksõnadeks. Etenduse pikkus 1 tund. Soovituslik 
alates 3. eluaastast. Pilet 8 €

16.10 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Lääneranna 
valla sünnipäeva tähistamine

17.10 kell 14.30–16.30 Lihula Kultuurimajas Soome 
jalatsite müük

19.10 kell 19.30 Varbla Rahvamajas mälumäng. Osa-
lema on oodatud kuni 4-liikmelised võistkonnad.  
Registreerimine 12. oktoobriks tel 527 8340 Raimond 
Lobjakas

20.10 kell 20.00 Kõmsi Rahvamajas hooaja avapidu. 
Esineb ansambel Sada ja Seened, kohal kunstnik Krist-
jan Juusu, kes joonistab šarže, ühe portreejoonistuse 
hind 10 €. Kavas ka üllatusesinejad

27.10 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas stand-up show 
“Oma jope”. Ekstaatiline trio Jan Uuspõld, Rene Puura 
ja Mairo Marjamaa ei ole tavapärane ansambel lauljast, 
saksofonistist ja klahvpillimängijast, vaid  fantastiline 
kolmik, kes päästab teid sügispimedusest parima huumo- 
riga. Täiesti uutmoodi stand-up show pakub üllatavaid 
ja vaimukaid eksperimente pillide ja teada-tuntud lugu-
dega, muidugi ka Jani nalju oma tuntud headuses. Pile-
tid hinnaga 15.50–18.50 € saadaval Piletilevis

29.10 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

November

13.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Komöödiateater 
etendusega “Hotell California”. Kahest lühikomöö- 
diast 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

17.11 kell 9.00 Lihula Kultuurimajas Mardi-Kadri laat 
ja hoidiste festival. Kauplema on oodatud kõik käsitöö-, 
tööstus- ja talukaubaga kauplejad ning Eestimaise oma-
toodangu müüjad. Laada ajal toimub ka hoidiste festi-
val. Lisainfo ja registreerimine 5332 9267, 477 8191 või 
kultuurimaja@lihula.ee 

23.11 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas plaadi “#Kolmaz” 
esitluskontserdiga Lõõtsavägilased

24.11 kell 12.00 Varbla Rahvamajas perepäev. Huvi-
tavad mängud ja võistlused peredele. Külas Seiklus-
partner.ee. Kell 14.00 lasteetendusega “Väike Peeter ja 
Suur Peeter” Heino Seljamaa teater kohvris. Muinasjut-
tude lugemine ja joonistamine, meisterdamise töötuba. 
Üheskoos peredega valmistame suure küpsisetordi

Lääneranna valla kultuurikava

 
Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info:  

ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava

Hea kultuuri- ja spordiürituse 
korraldaja!

Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava  
koolituse, kontserdi, võistluse, laada, 

külapäeva, näituse avamise või  
mõne muu vahva ürituse kohta 

 jõuaks tuhandete meie valla elanikeni,  
lisa teave aegsasti veebilehele  

www.kultuurikava.ee.  
See on tasuta ning ülilihtne. 

Mure korral võta ühendust meiega  
ajaleht@laaneranna.ee või 472 4640.

KÕNEDEGA ESINEVAD
VOLIKOGU ESIMEES ARNO PEKSAR

VALLAVANEM MIKK PIKKMETS

EELREGISTREERIMINE 10. OKTOOBRIKS
TEL. 477 8191 VÕI KULTUURIMAJA@LIHULA.EE

TRANSPORDI SOOVIST ANDA TEADA OMA
PIIRKONNA KULTUURITÖÖTAJALE

KÜLALISTELE TORT JA KOHV

VALLA VAPI JA LIPU 
TUTVUSTUS

KONTSERT
PIRJO LEVANDI

EESTI MÄNG
GAUTE KIVISTIK

SÜNN1PÄEV
LÄÄNERANNA VALLA
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Esimene september on alati oluline ja meeldejääv päev – 
eriti neile, kes esimest korda kooli või lasteaeda läksid. 
“Kõik, kõik on uus septembrikuus,” kõlab üks värsirida ning 
annamegi siinkohal ülevaate õpilaste arvust, suvevaheajal 
tehtud remonttöödest ja muudest arengutest Lääneranna 
valla koolides.

K oonga Kooli esimesse klassi astus 1. septembril 5 
õpilast. Kokku käib tänavu sügisel koolis 44 õpilast, 

neile lisaks 16 lasteaialast. Kuivõrd maja on varasemalt 
remonditud, siis piirduti tavapäraste ettevalmistuste ja 
koristamisega.

K õmsi Lasteaed-Algkoolis alustas tänavu kooliteed 6 
õpilast. Kokku on koolis 21 last, sama palju käib ka 

lasteaias. Suvel toimetati sedaviisi, et valmis sai lasteaia 
roostes võrkaia asemele uus Hanila seelikutriibuvärvides 
puidust lippaed, vihmaveetorude alla valati uued vee 
äravoolurennid ning krohviti ja värviti maja sokkel.

L ihula Gümnaasiumi esimesse klassi astus 16 õpilast 
– kokku on koolis 237 last. Suve jooksul tehti täisre-

mont raamatukogus, vastavalt vajadusele lakiti põran-
daid ja värviti seinu klassides. Sinises koridoris värviti 
põrandale mängud – neid mängides saab vahvalt vahe- 
tunde sisustada. Lisaks telliti erinevatesse klassidesse 
uued rullookardinad, puhastati ventilatsiooni ja tehti 
mitmeid pisiremonditöid.

L ihula Lasteaias käib 99 mudilast, kellest 20 on täitsa 
uued. Suvel remonditi Pokude rühma niiskuskahjus-

tustega seinad, üks võimlasein ning võimlemisvahendite 
ruumi seinad, lagi, teistes rühmades tehti pisemaid seina- 
parandusi. Lisaks viidi läbi õueala heakorratööd: võeti 
maha üks viltune lipumast, juuriti välja mõned kännud 
ja kuivanud põõsad.

L õpe Koolis alustas tänavu kooliteed 6 õpilast. Kokku 
on koolis 41 last, neile lisaks 18 lasteaiakasvandikku. 

Suvel sai lasteaia rühmaruum uued valgustid. Algklasside 
kahte klassiruumi pandi uued laminaatpõrandad. Küla 
raamatukogu kolis koolimajja, seetõttu remonditi üks 
ruum ja saadi ka üks uus uks. Veel värviti mõned lauad, 
kapid, uksed. Klassiruumide terrassidel vahetati lauad ja 
parandati treppi.

M etsküla Algkooli esimesse klassi astus 4 õpilast – 
kokku on koolis 20 last.

V arbla Koolis alustas tänavu kooliteed 3 õpilast. 
Kokku on koolis 41 last, neile lisaks 19 lasteaia- 

kasvandikku. Suvel vahetati välja kaks soojaveeboilerit, 
mille kestad olid 17 aasta jooksul läbi roostetanud. Samuti 
tehti igasuvine põrandate masinpesu ja vahatamine.

Uuel õppeaastal uue hooga

HARIDUS

Argo, Nona Maria, Grete, Markus, Laur-Martti. Klassijuhataja Karin Roosileht   
Foto: Margit Ojaots

Markus, Arthur, Jakob, Meribel, Rasmus, Oliver. Klassijuhataja Marika Peksar 
Foto: Mariann Peksar

Anett, Karl Reidmar, Ilona, Elisabeth, Priidik, Kristelin, Lauri, Gregor, Merlin, 
Kaarel, Timo, Henri, Mia-Jessica, Liselle, Liisbet, Remo. Klassijuhataja: Anne Kruus 
Foto: Eliise Lepp

Kaisa, Hanna Clara, Roby, Karla, Enni, Harri. Klassijuhataja Merike Pikkmets 
Foto: Enely Vahur

Indrek, Vesse, Alfred Froude, Eldar Enn. Klassijuhataja Astrid Nikkel  
Foto: Kaarel Kaisel

Liisbet, Liis-Marii, Johannes. Klassijuhataja Marge Eensalu. Foto: Urmas Reinfeldt
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Sandra. Klassijuhataja: Heli Allvee. Foto: Virtsu Kool

V irtsu Kooli esimesse klassi astus tänavu 1 õpilane. 
Kokku käib tänavu sügisel koolis 57 õpilast, neile 

lisaks 8 lasteaialast. Suvel värskendati õpetajate gar-
deroob, alumise korruse tualetid, paigaldati välijõusaal. 7. 
klassi õpilased maalisid loovtöö osana kauniks esimest ja 
teist korrust ühendava trepikoja. 

L ihula Muusika- ja Kunstikoolis otsustas septembris 
lisaks olemasolevale 69 õpilasele võtta end kooliväli-

sel ajal kunstiliselt või muusikas harima 11 õpilast, neist 4 
kunsti- ja 7 muusikaosakonda. Oktoobris liituvad nendega 
veel u 30 vaba õppekavaga õpilast. Tänu projektile “Igal 
lapsel oma pill” saadi sel sügisel kooli 3 uut instrumenti: 
kitarr, klarnet ja mandoliin.

Mairold, Keili-Kertu, Anu, Helena Caroly, Kert, Lennart Elling, Eldar Enn, Elisabeth, 
Liisbet. Foto: Piia Saak

A lates 1. augustist kehtib Lääne- 
ranna vallas uus huvihariduse 

ja huvitegevuse toetamise kord. Korra 
vastuvõtmine oli vajalik, sest nelja 
ühinenud valla toetamiskorrad olid 

senini võrdlemisi erinevad.

Huvitegevuse toetused on järgmised

Toetus teiste omavalitsuste 
ja eraõiguslikes huvihari-
duskoolides käimiseks
Antud toetuse eesmärk on pakkuda 
Lääneranna valla lastele võimalust 
osaleda teiste omavalitsuste ja eraõi-
guslike huvikoolide pakutavas huvi-
haridusõppes. Teatavasti on teiste 
omavalitsuste huvikoolides õppimise 
eelduseks, et elukohajärgne omaval-
itsus tasub huvihariduskooli omavale 
omavalitsusele oma õpilaste eest tege-
vuskulud. Sama kehtib ka eraõigus-
like huvikoolide kohta. Tuleb silmas 
pidada, et Lääneranna vald toetab 
õppimist teise omavalitsuse ja eraõi-
guslikus huvikoolis siis, kui Lääne- 
ranna huvikoolis sellist õppesuunda ei 
ole.

Toetus huvitegevuses osale-
miseks vajaliku transpordiku-
lu hüvitamiseks
Seda toetust on õigus taotleda neil 
peredel, kelle lapsel ei ole võimalik 
käia huvikoolis või -ringis, kasutades 
selleks ühistransporti. Toetuse maksi-
mummääraks on 50 eurot kuus ning 
kulu arvestuse aluseks on 0,1 eurot 
kilomeetri kohta.

Toetus huvitegevusega seo-
tud võistluste või konkursside 
osalustasu ja transpordikulu 
hüvitamiseks
Nimetatud toetuse eesmärk on toetada 
Lääneranna noorte osalemist huvite-
gevusega seotud konkurssidel ja võist-
lustel. Taotleda saab ka juba tehtud 
kulutuste (osalustasu ja/või transpor-
dikulu) hüvitamist. Taotlusele tuleb 
juurde lisada kulutusi tõendavate 
dokumentide koopiad ning treeneri 
või õpetaja põhjenduskiri selle kohta, 
kas konkursile või võistlusele minek 
on oluline osa lapse huvitegevusest 
ning kas sellega seotud kulutused on 
põhjendatud. Toetuse maksimum-
määraks on 300 eurot ühe lapse kohta 
ühes kalendriaastas.

Toetus huvitegevusega seo-
tud muude kulutuste hüvita-
miseks
Toetus on ettenähtud võimalike 
vahendite soetamiseks, mis on vajali-
kud lapse huvitegevuses osalemiseks 
ning mida ei ole huvitegevuse pakku-
jal ise võimalik lapsele huvitegevuses 
osalemisel tagada. Hüvitatakse kuni 
75% ulatuses taotluses märgitud sum-

mast, kuid mitte rohkem kui 100 eurot 
lapse kohta ühes kalendriaastas. Kulu-
tused võivad olla juba enne toetuse 
taotlemist tehtud.

Võtke julgelt ühendust
Küsimuste tekkimisel palun kindlasti 
ühendust võtta kas minuga telefonil 
472 4633 või e-posti aadressil andres.
annast@laaneranna.ee või spordi- ja 
noorsootöö spetsialisti Annika Urbe-
liga, kes on ühtlasi vallavalitsuse 
moodustatud huvihariduse ja huvite-
gevuse komisjoni esimees, e-posti teel 
annika.urbel@laaneranna.ee. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toeta-
mise kord on leitav Riigi Teatajast ning 
Lääneranna valla kodulehelt www.
laanerannavald.ee. Toetuse taotlusi, 
mille vormi leiate Lääneranna valla 
kodulehel www.laanerannavald.ee, 
saate esitada digiallkirjastatult val-
lavalitsus@laaneranna.ee või kõigis 
Lääneranna valla teeninduskeskustes 
ja vallavalitsuses.

Lisaks uuele toetuste korrale on 
Lääneranna vallavalitsusel töös plaan 
viia huvikoolide ja -ringide ning lap-
sevanemate vaheline suhtlus üle 
internetipõhisele haridusteenuste 
haldamise süsteemile ARNO. Eesmärk 
on, et nii lapsel, lapsevanemal kui 
ka vallal oleks ülevaade vallas paku-
tavast ja toimuvast huvitegevusest nii 
huvikoolides kui ka -ringides. 

Seda, kuidas ja mismoodi 
ARNO süsteemi kasutamine 
välja hakkab nägema, an-
name asjaosalistele kindlasti 
aegsasti teada!

Noorte huvitegevuse toetamisest Lääneranna vallas

Foto: Kerli Sosi

Andres Annast 
Lääneranna valla hariduse-, kultuuri- ja sot-
siaalosakonna abivallavanem
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S eitse aastat Lihula Gümnaasiumit juhtinud Janar 
Sõber avaldas soovi direktori amet maha panna: 

tema viimane tööpäev koolijuhina oli 30. septembril. 
Alates esimesest oktoobrist võtab kohusetäitjana tema 
tööülesanded üle kunstiõpetuse ja käsitöö õpetaja Siret 
Kesküla.

2015. aastal Läänemaa aasta õppeasutuse juhi tiitli pälvinud 
Janar Sõber oli, on ja jääb paljude jaoks selleks, tänu kellele 
on Lihula Kooli maine taas kõrge, kes julges võtta sõna ning 
ei kartnud oma arvamust välja öelda, kes suutis liita kokku 
koolikollektiivi ja -õpilasi. Positiivne, särav, naerusuine, üle 
mõistuse tubli – need on vaid mõned näited sellest, kuidas 
õpilased, kolleegid ja vilistlased teda iseloomustavad. Siiski 
veereb ajaratas halastamatult ja iga inimese elus saab üks 
või teine etapp otsa. Janari sõnul sai tema aeg sel korral 
lihtsalt ümber ning koolil on vaja uut juhti, kedagi, kes 
oleks temast erinev.

Kohe peale ülikooli lõpetamist, 2007. aasta sügisel, siinsa-
mas koolis algklasside- ja ajalooõpetajana tööd alustanud 
Siret Kesküla õpetab hetkel kunstiõpetust ja käsitööd. 
Praegused abituriendid on need samad õpilased, kelle 
klassijuhataja oli ta ka 11 aastat tagasi. Janari sõnul on 
Siret sobivaim valik direktori kohustuste täitmiseks, sest 
tal on motivatsiooni, suure linnakooli kogemus (peale esi-
mese lapse saamist töötas ta kaks aastat Tallinnas, misjärel 
sai uue lapse ning aastal 2015 tuli tagasi Lihulasse), ambit- 

siooni ja võimeid ning, mis peamine, ta tahab.

Pikemalt ma oma loobumise põhjustel ei 
peatuks, sellest on juttu olnud piisavalt. 

 
Ma soovin siiralt ja südamest tänada 
oma õpilasi, õpetajaid-kolleege, Li-
hula Gümnaasiumi sõpru ja vilistlasi 
nende ägedate ja meeletute aastate 
eest. Selle ajaga olen enda kohta õp-

pinud palju, olen end avanud ja endas 
avastanud külgi, mida ma ei teadnud 

end omavat – veelgi vähem teistele avavat. 
 

Noortega töötamine on üllas ja tänuväärne tegevus. Neid 
ausaid, erilisi ja tundelisi hetki, mida oleme kogenud Li-
hula Gümnaasiumis, mõistame lõpuni ainult meie, kes 
me neist seal tunnistajatena osa saime. On olnud suur 
õnnistus olla selle privileegi vääriline. Sellest loobu-
mine on minu jaoks kõige suurem väljakutse ja hirmu 
allikas, ükski teine valdkond seda ei paku. Lihula Güm-
naasiumit juhtides olen eranditult alati kinnisilmi usal-
danud oma sisetunnet. Täna käsib sisetunne mul min-
na ja ta ei anna mulle rahu. See ei ole miks-küsimus. 
 
Lihula Gümnaasium on hea koht õppimiseks ja õpeta-
miseks. Aga, et temast saaks väga hea koht – selleks on 
vaja suurt hulka raha ja usaldusväärset ehitusettevõtet. 
Paraku ei ole kumbki nendest küsimustest pedagoogiline 
ning sõltuvad suuresti omaniku tahtest ja valikutest.

Lihula gümnaasium on sisult valmis muutusteks – täna 
on koolil hea maine; õpilastel kõrge õpimotivatsioon; ko-
halikud lapsed õpivad hea meelega edasi kodugümnaa-
siumis; meil on suur kogukonna toetus; sisemised süs-
teemid töötavad tõhusalt; meeskond on stabiilne ja püsiv; 
meil on eeskujulikult järgmistes haridusasutustes hakka-
ma saavad ja kodukooli lugupidavalt suhtuvad vilistlased. 
 
Täna on kooli õige aeg ja hea üle anda ning veel 
parem üle võtta. Lihula Gümnaasium on selles ko-
has, kus tal on vaja uut juhti, teistsugust kui mina, ning 
Siret Kesküla on minu nägemuses sobivaim valik. 
 
Sireti kasuks räägivad tõsiasjad, et ta on meie koo-
li vilistlane ja kogukonna liige, tema sisemine moti-
vatsioon on laes, tal on suure linnakooli kogemus, tal 
on ambitsiooni ja võimeid, ta on haritud ja kolleegide 
poolt austatud pedagoog ning, mis peamine, ta tahab. 
 
Talle tuleb anda võimalus ja ma olen kindel, et ta 
õnnestub. Minu ja kolleegide tugi ja abi on tal ala-
ti olemas. Aitan tal heameelega selles masina- 
värgis orienteeruda, sellest jagu ja aru saada. 
 
Minu aeg on selleks korraks lihtsalt ümber, olen kin-
del, et Lihula Gümnaasium on uueks raputuseks 
valmis, nagu ta oli seda minu ametiaja alguses. 
 
Peace, I'm out!

 

“Võtta risk või kaotada võimalus” – sellise ütlusega võiks 
alustada seda, millise tundega ma võtan üle 
Lihula Gümnaasiumi juhtimise. Pean 
väga oluliseks, et mulle on usaldatud 
sedavõrd tähtis ülesanne, nagu seda 
on ühe kooli juhtimine. On väga 
suur julgus (ehk isegi hulljulgus) 
võtta amet üle selliselt Direktorilt 
nagu Janar Sõber. Justnimelt Direk-
torilt suure algustähega. Latt on väga 
kõrge, eksimisvõimalust praktiliselt ei 
ole.

Hetkel tunnen, et hüppasin üpriski tund-
matus kohas vette, aga samas, nagu ma maini-
sin – kui ei proovi, siis ei saa ju kuidagi teada, kas ja kuidas 
hakkama saan.

Kooliaastalt ootan kõike seda, mida siiani õpetajanagi – 
harmoonilist, head ning tulemuslikku koostööd õpilaste ja 
õpetajatega, lastevanemate ja kogukonnaga. Heaolutunne 
ja koolirõõm põhinevad headel suhetel. Näha enda ja oma 
maja inimeste silmi säramas igal hommikul kooli tulles ja 
õhtul siit lahkudes – see ongi mu suurim eesmärk.

Lihula Gümnaasiumi direktori kohusetäitjaks sai  
Siret Kesküla
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L aupäeval, 15. septembril tehti Lihulas ajalugu – 
nimelt said siinse muusika- ja kunstikooli saalis 

kokku Hiiumaa, Haapsalu ja Lääneranna valla noored 
muusikud, kes panid aluse Läänemaa esimesele noorte 
sümfooniaorkestrile. 

Lääneranna Teataja uuris orkestrite eestvedajatelt, kust 
tekkis idee tulla kokku ning mis on tulevikuplaanid. 
Küsimustele vastasid Mati Põdra Lihulast, Lehari Kaustel 
Haapsalust ja Kristiina Harjak Hiiumaalt.

Mis ajendas Teid kutsuma kokku noorte sümfoo-
niaorkestri? Lihulas on ju puhkpilliorkester olemas ja 
meie noored mängivad laulu- ja tantsupeol ka sümfoo-
niaorkestri ridades. Kas Haapsalus ja Hiiumaal on noortel 
muusikutel sellist väljundivõimalust?

Mati: Puhkpilli- ja sümfooniamaastik on siiski väga erinev. 
Kui piirduda ainult traditsioonilise puhkpillimuusikaga, 
õpidki mängima piiratud motoorika ja helikeelega teoseid 
piiratud helistikes. Heaks hariduseks sellist poolikut algha-
ridust pidada ei saa.

Meie eelmise laulupeo jaoks kokku pandud Pärnumaa- 
suunaline sümfooniaorkestri projekt kahjuks lagunes. 
Partnerlus algab ühiste väärtushinnangute otsimisest. Kui 
selgub, et ühist on liiga vähe, tulebki lahku minna. Pikemalt 
sellel teemal peatuda ei tahaks ja soovin samas kolleegidele 
edu uues laulupeotsüklis!

Haapsalus on väga korralik keelpillikoosseis, kuid puhk-
pillid on alles oma pikka teekonda (taas)alustamas. Kärd-
las tegutseb väikese koosseisuga kammerorkester, aga 
suure koosseisu kogemust pole saadaval rohkem kui laulu-
peotsüklites. Meil Lihulas on jälle rohkem puhk- ja löökpille 
kui keelpille.

Lehari: Sümfooniaorkester annab palju suuremad võima-
lused erineva repertuaari mängimiseks ja mitmekesiste 
kontsert-projektide tegemiseks. Muusikaajaloos on palju 
sellist muusikat (nt klassikute sümfooniad), mida noortel 
õppivatel pillimängijatel oleks väga kasulik mängida ja 
Läänemaa publikul väga tore kuulata. Nüüd saame selliseid 
asju planeerida. Lisaks on koostöö alati osapooli rikastav 
tegevus.

Mati: Idee teha asju ühiselt läks töösse juba selle aasta 
alguses, kui selgus, et oluline osa töötegemise üldisest 
kultuurist on Haapsalul ja Lihulal sarnane. Kutsusime ka 
Hiiumaa kampa, kuigi nad peavad end väga aeglasteks 
õppijateks. Selles me nüüd küll mitte mingit probleemi ei 
näinud, ja see polegi tõesti probleem.

Kristiina: Koosmängimist kui väga olulist osa pillimängu 
õppimisel kogetakse vastavalt oma kodukoha võimalus-
tele. Seetõttu on eriti rikastav ja rõõmuvalmistav, et suures 
ühisorkestris kohtudes saab ka orkestripilt n-ö rohkem 
kokku. Avastatakse niiviisi imelist kõlamaailma, mida ühe 
suure sümfooniaorkestri pillide kooslus võimaldab kogeda. 
Samuti motiveerivad sellised kohtumised eakaaslastega 
rohkem pillimänguga tegelema, sest koosmängimistel võib 
osa saada ka rohkemast ja nõudlikumast repertuaarist. 
Vähem oluline ei ole seegi, et tekib uusi tuttavaid ja sõpru, 
keda ühendab midagi kaunist, nagu seda on muusika.

Kas võib öelda, et iialgi varem pole Läänemaal olnud ühist 
noorte sümfooniaorkestrit?

Mati: Pole olnud ka täiskasvanute oma. Selliseid asju 
saabki väljaspool Tallinna ja Tartut moodustada ühistöös. 
Ükski kohalik muusikakool pole nii suur, et klassikaliste 
orkestripillide õppijaid oleks sümfooniaorkestri jagu omast 
käest võtta.

Kui palju noori orkestrisse kuulub?

Mati: Esimesel kohtumisel oli proovis 46 mängijat. Puudu 
oli umbes 7 ette teadaolevalt metsalaagris viibinut, 4 oota-
matult haigestunut ja paar vahetusvõimaluseta graafikuga 
töötajat.

Kui tihti plaanite kokku saada?

Mati: Omaette (laulupeo üldproove arvestamata) ühel 
laupäeval kuus. Järgmine kokkusaamine on 20. oktoobril 
Haapsalus, kuid sinna vahele tuleb ka 6. oktoobri laulupeo 
eelproov Tartus. Alles siis, kui selgub laulupeo täpne eel-
proovide graafik, saavad orkestrisse kuuluvad kollektiivid 
(kes ei kaota mitte mingil juhul oma senist identiteeti) enda 
elu planeerima hakata. Seejärel paneme paika edasise pro-
jektigraafiku. Kindel on, et enne viimast laulupeo eelproovi 
laagerdume Hiiumaal ja anname ka seal kontserdi.

Lehari: Oleme planeerinud, et teeme kokkusaamisi 
vaheldumisi Lihulas, Haapsalus ja Hiiumaal. Sellise suure 
kollektiivi töö planeerimine on aga üsna keerukas – tuleb 
arvestada kõikide osapoolte tegemiste ja võimalustega. 
Kuid selge on see, et publikul on põhjust rõõmustada, sest 
nii Lihulas, Haapsalus kui ka Hiiumaal hakkab nüüd aeg-
ajalt põnevaid kontserte toimuma.

Kuidas hindate, kas selline kord kuus kokkusaamine on 
piisav, et laulu- ja tantsupeo repertuaar selgeks saada?

Mati: Esimeses proovis kogetu põhjal ütleksin, et täiesti 
piisav. Planeerisime alguses 15. septembri harjutuspäevale 
ka rühmaproove, kuid loobusime sellest mõttest, kui proov 
oli kestnud vaevalt tunnikese. Olen kuulnud vabariigi pealt 
tagasisidet, et juubelilaulupeo repertuaar on vähemalt süm-
fooniaorkestrite koha pealt lihtsam kui eelmisel peol. Ei 
kinnita ega lükka ümber, sest ka Lihula orkestrantide koge-
mustepagas on igapidi kasvanud, vahepeal on olnud aasta, 
mil osaleti väga professionaalsetes orkestriprojektides. 
Kuid mis vast kõige olulisem – igal pool teatakse, kuidas 
kahe kokkusaamise vahepeal tegutseda. Ei saa tegutseda 
projektipõhiselt, kui ei anta endale aru, et niigi napp ühine 
prooviaeg pole mõeldud nootide õppimiseks. Selle teemaga 
on meil õnneks täiesti korras.

Kas plaanite piirduda laulu- ja tantsupeol osalemisega või 
on soov luua midagi püsivat?

Mati: Mõte on ikka luua midagi püsivat. Orkestripille ja 
tegelikult üldse muusikakoolis on mõtet õppida selleks, et 
oleks kogu elu võimalik millegi funktsionaalsega tegeleda. 
Ega sa siis emale-isale või veel vähem õpetajale õpi.

Lehari: Meil on tõesti päris mitu plaani, mis ulatuvad laulu-
peost kaugemale. On olnud mitmeid arutelusid festivalide 
korraldajate ja linnajuhtidega. Eks sellest kõigest saavad 
huvilised peagi kuulda.

Mati: Esimest korda näitame ennast pealinnas 11. novemb- 
ril Saku Suurhallis toimuval Kaitseliidu 100. aastapäeva 
kontsert-etendusel. Selge, et laulupidu võtab oma aja, aga 
ka kõik muu on võimalik – koosseisul on potentsiaali küll 
ja veel. Kindlasti tasub end meie tegemistega kursis hoida!

Lihulas pandi alus Läänemaa noorte sümfooniaorkestrile
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S eptembris selgusid üheksandat korda mahekonkurs-
side võitjad. 2018. aasta parimaks mahetootjaks kuu- 

lutati Tammejuure Mahetalu ning mahetooteks 
Kasekunst OÜ tume kasesiirup. Tunnustusi pälvisid ka 
kaks Lääneranna vallas tegutsevat mahetootjat.

“On rõõm tõdeda, et aasta-aastalt kasvab huvi tuua turule 
uusi mahetoiduaineid,” ütles Maaeluministeeriumi toidu- 
ohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas 
Kevvai Tallinnas Vabaõhumuuseumis leivapäeva raames 
toimunud tunnustamisel. „See on oluline nii mahepõlluma-
janduse arengu seisukohalt kui ka laiemalt Eesti kui puhta 
keskkonna ja hea toidu ning turvalise elukeskkonnaga riigi 
kuvandis.”

Konkursil “Parim mahetoode 2018” tuli Lääneranna valda 
kokku kolm tunnustust:

 » Mätiku Talumeierei OÜ mahe või – konkursi “Parim 
mahetoode 2018” II koht

 » Mätiku Talumeierei OÜ piimatooted – parim uus tulija 
2018

 » Liisi Laos FIE (Nurgaanik) rohelised läätsed – tunnus-
tus uudse kaunviljakultuuri kasvatamise ja turule 
toomise eest

Lisaks eelnevatele tunnustustele valisid leivapäeva külasta-
jad lemmikmahetooteks OÜ Mätiku Talumeierei küpsetus-
juustu.

Aasta parima mahetootja konkursile kandideeris kuus 
mahetootjat üle Eesti. Aasta parima mahetoote konkursile 
esitati kokku 42 toodet 21 töötlejalt. Parima tootja ja toote 
valisid välja erialaspetsialistidest koosnevad hindamis-
komisjonid.

Konkursid korraldas Maaeluministeeriumi toetusel Eesti 
Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõlluma-
janduse Koostöökoguga. Parima mahetoote valimisel tehti 
koostööd Eesti Kulinaaria Instituudiga.

Kahte Lääneranna vallas tegutsevat tootjat tunnustati 
konkursil “Parim mahetoode 2018”

Tiit Meeli autasustati Päästeameti teenetemedaliga

P äästeamet tunnustas 11. septembril Tallinnas Must-
peade Majas vapraid töötajaid ja tavakodanikke 

teenetemedalitega. Aumärgid andis üle siseminister 
Andres Anvelt, kõne pidas president Kersti Kaljulaid.

Siseminister Andres Anvelt andis üle 60 aumärki: 5 pääste-
teenistuse kuldristi, 9 päästeteenistuse hõberisti, 27 pääste-
teenistuse medalit, 6 Päästeameti teenetemedalit kuldsete 
tammelehtedega, 12 Päästeameti teenetemedalit 
hõbedaste tammelehtedega ja 1 missioonime- 
dali. Kokku tunnustati tänavu rekordiliselt 108 
inimest, kelle hulgas oli nii Päästeameti tööta-
jaid kui ka tavakodanikke.

Üks kuuest Päästeameti kuldsete tamme- 
lehtedega teenetemärgi saajatest on käe-
solevaks hetkeks üheksateist aastat Lihula 
päästekomandos töötanud Tiit Meel.  
Kolleegid iseloomustavad teda nii:

Tegemist on staažika ja humoorika kolleegi-
ga, kes ka enda ja oma tegemiste-äparduste üle 
paljuks nalja ei pea visata. Tiit Meel on töötanud Lihu-
la päästekomandos üheksateist aastat. Nende aastate 
jooksul on ta omandanud hea kogemuste pagasi, mil-

lele oma töös toetuda või nõu anda. Lasteaedades ja 
koolides lastele päästeüritustel osalemine ei valmista 
sellele mehele raskusi, koostöös meeskonnakaaslaste-
ga tehakse see töö nobedalt ära. Tiit  suudab erineva-
tesse vahtkondadesse hästi sulanduda ning ladusa 
meeskonnatöö tagada, mis arvestades iga meeskonna 
erisust on väga hea loomuomadus. Oma hea suhtle-

misoskuse ja eluterve huumorimeelega saavutab 
ta hea kontakti nii laste kui ka täiskasvanute-

ga. Niisamuti kodukülastuste tegemisel ning 
asjalikke nõuandeid jagades ja vajadusel 
märgatud puudustele tähelepanu juhtides. 
 
Meeskonnakaaslaste hinnangul ja ar-
vamusel on ta staažikas ja kogenud 
päästja ning töökaaslane, kes oskab oma 

humoorika olekuga üleval hoida komando 
vaimu ja ühtsustunnet.

ELU

Fotod: Mahepõllumajanduse SA, 
 Valgusega joonistatud (Ruth Mändma)

Foto: Erakogu
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2. oktoobril 1908. aastal toimus sellekohase politsei loaga 
koosolek ostu-ühisuse asutamise asjus Hanila kihel-
konna piires. Ostu-ühisuse nimeks sai Hanila Ostu-Ühi-
sus, aadressiks Hanila üle Virtsu ning esinduskaupluseks 
Toru pood Massus. Asjatoimetuseks maksid kaheksa ärksat 
kohapealset meest igaüks ühe rubla. Just nii algas ühistege-
vuse areng Lõuna–Läänemaal.

Esimene tarvitajate ühistu loodi aga kuus aastat varem 
Antslas, kus asutatud ühistu esimeseks ühisostuks olid 
vikatid. Ühistute asutamise üheks eesmärgiks oligi seista 
vastu erakaupluste kõrgetele hindadele, tuues ise oda-
vamalt kaupu sisse.

Esimestele ühistutele järgnes Eestis paljude uute ühistute 
moodustamine ja loogiline jätk oli ühistuid koondava Eesti 
Tarvitajate Ühistute Liidu (ETK) moodustamine 7. mail 1917 
aastal. 

Paljud tekkinud ühistud ei suutnud siiski oma tegevust 
piisavalt tulemuslikult jätkata ning kõikide ühistute and-
meid ei ole kahjuks ka säilinud, sest 1944. aasta märtsipom-
mitamises hävis Tallinnas ETK arhiiv. Nõukogude võimu 
ajal kujunes ETK-st (ETKVL) nn “maakaubanduse ministee-
rium” ning ühistegevuse põhimõtted olid toona tugevasti 
moonutatud.

Tänapäeval viib siinses piirkonnas ühistegevuse 
põhimõtteid edasi Lihula Tarbijate Ühistu, kes haldab 14 
kauplust, neist 10 Lääneranna vallas.

Olles üks 19 tarbijate ühistust, kes kuuluvad ETK-sse, annab 
ta oma panuse siinse piirkonna inimeste teenindamisele 
kaubanduse valdkonnas. Ühistul on 1850 liiget, kes aita-
vad kaasa ühistu tegevusele. Kõiki kauplusi on viimastel 
aastatel uuendatud nii hoonete remondiga (eesmärgiga 
parandada ostukeskonda) kui ka tehnoloogiliste (kassasüs-

teemide) uuendustega.

Ühistu suurimaks kaupluseks on Lihula Konsum ligi 900 
m2 müügisaaliga, mis on osutunud nii kohalike elanike 
kui ka läbisõitjate lemmikostukohaks. Juubeliks sai Lihula 
Konsum ka iseteeninduskassad.

Toetavad elu siinses piirkonnas
2016. aastal liitus ETK Eurocoopiga – rahvusvahelisi 
ühistegevuslikke organisatsioone ühendava liiduga. ETK-st 
sai COOP EESTI.

Lihula Tarbijate Ühistu – Coop Lihula on püüdnud pakkuda 
kõigile head kaubandusteenust ning olnud aastaid paljude 
kohalike kogukondade ürituste toetaja. Coop Eesti üks 
eesmärkidest on toetada elu kõikides Eesti piirkondades 
ja seda on ka Coop Lihula püüdnud teha. Loomulikult eel-
daks ka kogukondade jätkuvat toetust meie tegevusele. Kui 
ostate meie poodidest, aitate meil säilitada kaupluseid ka 
väiksemates maapiirkondades.

110-aastane ühistegevus ajaloolisel Lõuna-Läänemaal on 
ennast tõestanud ja elab edasi.

Edu, õnne ja rohkem tolerantsust meile kõigile!

110 aastat ühistegevuse algusest Lõuna–Läänemaal
Arvo Miilmets 
Lihula Tarbijate Ühistu juhatuse esimees

R eedel, 21. septembril toimus Pivarootsi õppe- ja puh-
kekeskuses vabaõhusaali ning puhke- ja telkimisala 

pidulik avamine. 

Lääneranna vallas asuv Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus 
paikneb Liivi lahe kaldal kadakate ja mändide vahel ning 
on oma puhta õhu ja kauni loodusega igati soodne paik mit-
mesuguste ürituste läbiviimiseks. Hooajaliselt külastavad 
seda kohta nii lapsed kui ka täiskasvanud, turistid jalg-
ratastel ja laagrite, seminaride korraldajad. Vaieldamatult 
populaarsemad üritused, mida selles kohas korraldatakse, 
on erinevad laste-/noortelaagrid ja koolitused, kuid aastate 
jooksul on peetud ka juubeleid, firmapidusid ja pulmi. 

2017. aastal rajati Kodukant Läänemaa, PRIA ja Lastekaitse 
Liidu Lastelaagrite OÜ Leader projekti toel puhke- ja telki-
misala, kus külastajatele on kasutamiseks puhkemaja, abi-
hoone, välidušš, välikäimla, varikatusega istumiskoht, lõk-
kealus/väligrill, elektrisuitsuahi, prügikastid ja pinkidega 
telkimisala. Puhkemaja on mõnus koht lõõgastumiseks ja 
edasiste matkaplaanide tegemiseks; siin saab kasutada kül-
mikut, vee- ja kohvikeetjat, mikrolaineahju ja sööginõusid. 
Abihoonesse saab paigutada jalgratta ja vajadusel teha 
pisiremonttöid, külalistele on olemas kuivad puud väligrilli 
jaoks.

Käesoleval aastal sai samuti Kodukant Läänemaa, PRIA 
ja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ Leader projekti 
toel valmis vabaõhusaal: 90 m² kasutusalaga ilmasti-
kukindel ja valgusküllane siseruum sobib suurepära-

selt erinevate ürituste ja koosviibimiste läbiviimiseks.  
Suvel andis vastvalminud vabaõhusaalis kontserdi 
USA Õhujõudude bänd Euroopas Wings of Dixie.  
Igapäevaselt kasutasid saali laagrilised töötubadeks ja 
ühistegevusteks. Korraldatud on ka juba üks klassikokku-
tulek.  

Keskuse perenaine on Katrin Kadakas, kelle peas keerlevad 
erinevad ideed, mida ja kuidas selles õppe- ja puhkekes- 
kuses veelgi paremaks muuta. Vabaõhusaali ning puhke- ja 
telkimisala pidulikul avamisel avaldas ta saladuse, et üsna 
pea algab taas uus ehitamine – seekord võetakse käsile 
70ndatel paigaldatud puidust telkmajad, mille eluiga on 
kahjuks läbi. Järgmiseks hooajaks peab valmima kaasajas-
tatud kämpinguala.

Ideid ja plaane jagub aga veel mitmeks aastaks: “Arengu-
ruumi jagub,” kinnitas Katrin.

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses avati vabaõhusaal ning 
puhke- ja telkimisala

Foto: Kristina Kukk
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Lääneranna Vallavolikogu kinnitas valla sümboolika

A ugustis toimunud Lääneranna Vallavolikogu istun-
gil otsustati kinnitada Lääneranna valla uus vapp, 

millel on sinisel kilbil kujutatud hõbedane lendlev kotkas 
ja hõbedane lainelõikes jalus. Lipukavand saadeti täien-
damisele, mistõttu selle kinnitamine toimus septembris 
aset leidnud Lääneranna Vallavolikogu istungil. 

Lääneranna valla uus lipp on jaotatud müürihambuliselt 
kolmeks horisontaalseks väljaks. Lipu ülemine pool on 
sinine, alumine valge, mis algab müürihambaga. Sinise 
tausta keskel on kujutatud hõbedane lendlev kotkas, sama, 
mis vapilgi.

Nii lipp kui ka vapp moodustavad omavahel ühtse terviku – 
vapil on kujutatud kotkast, mis lendleb üle mere, ning lipul 
üle maismaa.

Sümbolite tähendused
Sinine värvus viitab valla mereäärsele asukohale ja elanike 
merega seotud tegevusaladele. Sinine värv tähistab vallale 
iseloomulikke soid, rabasid ja merd. Sinine kui vee ja puhta 
õhu sümbol märgib samuti valla elanike tulevikupüüdlusi 
ning tähistab puhast loodust ja mitmeid looduskaitse- ja 
hoiualasid.

Valge sümboliseerib valgust, puhtust, nooruse sihikindlust 
ja tulevikulootust. 

Eesti põlislooduse sümbol, kotkas, tähistab Lääneranna 
valla looduskooslust ning viitab osaliselt siin asuvale lin-
nuriigile – Matsalu rahvuspargile. Lääneranna vallas on 
arvukalt kotkaste pesitsuskohti ning sellest tulenevalt ka 
looduskaitsealasid, sh hiljuti moodustatud Varbla loodus-
kaitseala. 

Kotkas kui lindude kuningas sümboliseerib tarkust, jõudu 
ja visiooni. Lendlev kotkas kannab maalt taevasse edasi 
sõnumit uuenenud elust, paindlikkusest ja vastupidavu- 
sest, et minna läbi raskustest ning jagada vabadust, julgust 
vaadata enda ette ja saavutada seda, mis tundub saavuta-
matu. 

Kotkas viitab ühtlasi evangelist Johannesele, Saare-Lääne 
piiskopi kaitsepühakule, kelle sümboliks see oli; Saare-
Lääne piiskopi keskus ja piiskopi residents asus algselt 
Lihulas.

Müürihambuline jaotus tähistab kaitsefunktsiooni, osutab 
sellisena eestlaste muistsetele maalinnadele, mida Lääne- 
ranna vallas on ristisõdade eelsest perioodist koguni 
kaheksa (Lihula muinaslinnus, Soontagana maalinn, 
Karuse linnus, Keblaste Taramägi, Kurese ringvall-linnus, 
Lihnutsi kants, Massu linnus ja Salevere linnus) ning hilise-
male piiskopi- ja vasallilinnusele (Lihula piiskopilinnus ja 
Virtsu vasallilinnus).

Idee autor ja teostaja on loovbüroo Sviiter asutaja ja disa-
iner Erkki Pung.  

Lääneranna valla sümboolika sisuks oli sarna-
selt teistele haldusreformi läbi teinud valdadele lei-
da endale sobib visuaalne lahendus vapile ning lipule. 
 
Kuigi vapi roll on tänapäevases kasutuses pisut iga- 
nenud ning jäänud kasutusse pigem dokumentides 
ning heraldikaraamatutes, soovisin luua lahendust, 
mille abil oleks võimalik kõnetada ka linna- ja val-
laruumis elavaid inimesi, turiste ning üldsust laiemalt. 
Seetõttu sai põhiikoonina valminud kotkas klassika-
lisest graafilisem ning ehk ka modernsem. 
 
Kotkast ning selle detaile saab kasuta-
da valla erinevatel visuaalidel, jättes 
soovitud klassikalise vapikuju eel-
nimetatud klassikalise kasutusvii- 
side juurde. Valminud lahendus on 
seega kooslus klassikalisest ning 
modernsemast maailmast, mis aitab 
vallal suhelda nii ametlikul kui ka mit-
teametlikul ning sotsiaalsemal tasandil.

TEATED
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Hilissuvel lahkunud
(16.08–15.09)

Mary-Antonie Tamberg 4. II 1918 – 17. VIII 2018

Arne Alberg 7. XI 1949 – 11. IX 2018

Mervald Allikas 5. XII 1936 – 14. IX 2018

Gerta Koppel 29. VI 1929 – 14. IX 2018

Avaldame kaastunnet lähedastele

 
Õnni t leme vastsündinuid ja  

nende vanemaid !
 

Karel Viller 17. VIII 2018

Johannes Enar Pärnat 24. VIII 2018

Tähti Liis Ester Udikas 3. IX 2018

Kaari Kalde 3. IX 2018

Stenar Lääts 10. IX 2018

Avatud toetuste taotlusvoorud
Taotlusi saab SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi 
esitada 15. oktoobrini
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni  
15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuri- 
projektide finantseerimiseks 2019. aastal.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:

 » üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning 
loominguliseks ja sporditegevuseks;

 » organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri aren-
damise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt olu-
liste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 127 allfondist.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluste ankeedid 
leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehekül-
jelt www.erkf.ee.

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maa-
kondlik voor on avatud
14. septembril avati kogukondliku turvalisuse maakondlik 
toetusvoor, mille läbiviijaks Pärnu maakonnas on alates 
2018. aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL). Toetuse 
taotlusi saab esitada kuni 16. oktoobri kella 16.30ni.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru 
eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus 
inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukon-
nad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, 

kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koostegut-
semise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas 
ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele 
ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

 » edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise 
elukeskkonna loomisel;

 » suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühen-
duste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustiku- 
põhist koostööd);

 » aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejateks võivad olla:

 » Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja 
sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajateks 
ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

 » vabatahtlikku päästekomandot pidava kohaliku oma-
valitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Toetusvooru 
abikõlblikkuse periood on 16. november 2018 kuni 01. 
oktoober 2019.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjas-
tatuna e-postiaadressile pol@pol.parnumaa.ee, märksõna: 
TUR18 toetusvoor.

Täiendav info taotlusvooru kohta on leitav Pärnumaa Oma-
valitsuste Liidu veebilehelt pol.parnumaa.ee.

Lääneranna valla  
elanikkonna  

statistika
(31. juuli 2018 seisuga)

Elanike arv registris 5463
 ◦ 2815 mehed

 ◦ 2648 naised

Sündide arv 33

Surmade arv 73

Registrisse kantud elanikke 122

Registrist välja kantud elanikke 117
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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

TOIMETUS

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

Spordiuudised

Jalgpall
Kolmanda liiga Lääne piirkonnas mängiv Lihula JK hoiab 
võistlustabelis kolmeteiskümne punktiga 11. kohta. Kokku 
on käesoleval hooajal peetud 19 mängu, millest kolm või-
deti, neli mängiti viiki ja kaksteist kaotati.

U13 VIII alagrupis mängiv Lõuna-Läänemaa JK hoiab võist-
lustabelis kahekümne kahe punktiga 5. kohta. Kokku on 
käesoleval hooajal peetud 12 mängu, millest seitse on või-
detud, üks mängiti viiki ja neli kaotati.

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, 
saavutasid I koha. Virtsu Kooli esindanud meeskond jäi 8. 
Noori treenib Jaanus Getreu.

Kergejõustik
26. augustil toimus Paralepa rannas 16. Swedbanki last-
ejooks, millest võttis osa 266 jooksusõpra, neist 21 Lääne- 
ranna vallast. Esikolmikusse jooksid seekord end Aron 
Lääne, kes saavutas kuni 3-aastaste poiste seas II koha, ning 
Paul Lomp ja Keiro Ristikivi, kes saavutasid 11–12-aastaste 
poiste vanusegrupis vastavalt II ja III koha. Lisaks neile 
osalesid jooksudes veel Karl-Markus Kärp, Rasmus Kärp, 
Karmen Ristikivi, Eenok Arpiainen, Sten-Andre Kukispuu, 
Andri Jaanus, Märt-Enn Soovik, Lisandra Neeme, Kertu 
Kesküla, Kertu Kärp, Helena-Caroly Kukispuu, Charli Takk, 
Kaarel Mänd, Maryan Mikiveer, Timmo Kaasik, Kenneth 
Lomp, Jass-Jasper Jõgi, Kert-Kristjan Peet.

2. septembril toimusid Pärnus Eesti U20 10 km maantee-
jooksu meistrivõistlused, millest võtsid osa Lääneranna 
valla noormehed Tambet Järve ja Martin Teppan, kes 
saavutasid vastavalt 8. ja 9. koha. Noormehed esindasid 
Läänemaa Kergejõustikuklubi, nende treener on Jaanus 
Getreu.

4. septembril toimus Tallinnas Audentese ja TTÜ staadionil 
noorte heitjate seeriavõistluse IV etapp, kus osalesid kaks 
Lääneranna neidu: Gertu Küttmann ja Kulla Saatmäe, kes 
treenivad Niidupargi Kergejõustikuklubis. Gertu saavutas 
tütarlaste U18 vasara- ja kettaheites I, kuulitõukes II ning 
naiste hoota kaugushüppes III koha. Kulla saavutas tütar-
laste U16 kettaheites II ning vasara- ja kuulitõukes III koha.

11. septembril toimus Tallinnas Audentese ja TTÜ staadi-
onil noorte heitjate seeriavõistluse finaal, kus osales Gertu 
Küttmann, kes saavutas tütarlaste U18 vasara- ja ketta-
heites I, kuulitõukes II ning naiste hoota kaugushüppes III 
koha.

Maadlus
15. septembril toimusid Võrus olümpiavõitja Eduard 
Pütsepa 42. mälestusvõistlused, kus Lääneranna valda 
esindasid RJK Leolas Janar Sõbra käe all treenivad Stefan 
Lauri Mölder ja Martin Mägist. Stefan võistles kahes vanu-
seastmes ja saavutas –48 kg kaalukategoorias I ja III koha. 
Martin saavutas oma kehakaalus, –60 kg 5. koha.

22. septembril toimusid Paikuse spordikeskuses 17. Leo 
Kreinini mälestusvõistlused kreeka-rooma- ja naistemaad-
luses, kus osales neli Lääneranna valla sportlast. Stefan 
Lauri Mölder saavutas oma vanuseastmes kaalukategoo-
rias –48 kg I koha. Martin Mägist saavutas oma kaalu- 
kategoorias –60 kg 4. koha. –70 kg naistemaadluses sai 
II koha Kristyn Pihelgas. Meeste –130 kg kaalukategoo-
rias võistlesid Janar Sõber ja Eerik Pank, kes saavutasid 
vastavalt I ja II koha. Lisaks neile võistles –23kg kaalu- 
kategoorias Mia-Jessica Mölder, kes saavutas 8. koha. 
Noored treenivad raskejõustikuklubis Leola, nende treener 
on Janar Sõber.

Sumo
23. septembril toimusid Rakveres Eesti meistrivõistlused 
sumos, kus osales kaks Lääneranna valla sportlast: Eerik 
Pank ja Kristyn Pihelgas, kes treenivad RJK Leolas Janar 
Sõbra valvsa pilgu all. Eerik Pank  saavutas poiste U16 +95 
kg kaalukategoorias II ja U18 absoluutarvestuses III koha. 
Kristyn Pihelgas tuli tütarlaste U18 –70kg kehakaalus II 
kohale. Sellega lunastasid mõlemad sportlased pääsme kuu 
aja pärast samas kohas toimuvatele Euroopa meistrivõist-
lustele.

16. august – 25. september

SPORT

Fotod: LLJK, Heitjate Seeriavõistlus, RJK Leola 
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Laululeid: 1872. aasta laulikus on laul, mis räägib Mihkli 
kihelkonnast

Oh, mis wiksid Mihkli mehhed,
Nago Lihhola-Loostri mehhed,

Pennija walla peio poisid,
Kui nad muiste kosjas käisid.

2. Keblastes on kärmed rahwas,
Keige hea tö peal wahwas;
Keik on ühhe teise abbiks,
Ükski ei jä teise häbbiks.

3. Weltsal on kui öed wennad,
Ühhes meles nored, wannad,
Teine teist nad armastawad,
Omma suggu rõmustawad.

4. Urro waldas pölle pahha,
Mis ka nemmad seal ei tahha,

Ellawad keik tullusaste
Ende keskel illusaste.

5. Karrinömas kallis rahwas,
Keige tö peal wägga wahwas,

Armastawad omma suggu
Peawad ühhe teisest luggu.

6. Oidremas on hoidjad mehhed,
Naesed nago rosi lehhed,

Käivad Lihhula modi ridis,
Kellegiga polle ridus.

7. Kalli rahwas kallis suggu,
Neist ka petaks paljo luggu.
Seal on jöukad tallo poead,

Keigil sured rohho aead.

8. Koonga wald on suur ja tulus,
Seal on jaudo iggas tallus,
Ja ka wägga sured küllad,

Nago mönned Harjo wallad.

9. Wriintali wennad, öed
Jutto peale wägga töed,

Käiwad Pernus päwa tega,
Nenda wankriga kui rega.

10. Wörrungis ka woiwas olla
Ni, et teine teist ei talla;
Kaedust ja wihha waeno

Wiskand nemmad rabba kaewo.

11. Köima rahwas söbrad kaimud,
Waggurad ja head waimud,
Et neil on kül wähhe metsa,

Siiski löppe rabba otsa.

12. Parrasma ja Wee rahwas
Ei ta ella mitte pahnas,

Waid on kaunid kastinustes,
Toitwad endid usinustes.

13. Söriki, muist Wölla ommad
Polle laulu peale tummad,
Et kül teine teisest kaugel,

Siiski laulwad Mihkli ladal.

14. Üllepea keik Mihkli rahwas
Kirja peale wägga wahwas.
Seal on igga waldas kolid,
keigil ausad wisid, modid.

15. Naesed igga töle targad,
Mehhed ka ei olle wargad.
Ei nad tahha wenne koli,

Egga istu körge toli.

16. Sui nad nago walged anned,
Hästi ehtes naeste tannud.

Wägga kirjud sukkad jalgas,
Kennad, kunid rided selgas.

17. Ei nad nöua tühja ühkust,
Hoidwad usinust ja puhtust,
Peawad kirja meestest luggu,

Ennam neist, kes nende suggu.

18. Polle üks wald ennam kita,
Egga teine teisest laita,

Kidu wäärt nad ühhe tassa,
Kui üks wagga suggu wössa.

19. Kes ei ussu minno laulo,
Mingo sinna enne Jöulo,

Waatko, kuis seal lapsed laulwad
Ni, et wannad nuttes kuulwad.

20. Mihkli Läne Libanoni,
Kirriko wald kui Uialoni, –

Kus ka ellab Ria naabris,
Nago önnistuste toobris.

Septembri algul kirjutas Lääneranna Teatajale Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraa-
matukogu pearaamatukoguhoidja Ave Pill, kelle sõnul ei saanud ta oma laululeidu 

meiega jagamata jätta.
Nimelt lauliku “Laulo-Räästas” (1872), mille autoriks on Gustaw Wänjast (Gustav 
Rosenberg) digiteerimise käigus avastati sealt 20-salmiline laul “Mihkli kihhelkonnast”, 
kus on ülesloetletud meie piirkonna külad/vallad.

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

Jalgratta remont ja rent Lihulas.   
Telefon 523 6933 Ants Urb.

REAKUULUTUSED

glasaken.eeglasaken.ee

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

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

          + 372 55 694 310 info@puurvesi.ee
www.puurvesi.ee

PUURKAEVUDE JA MAASOOJUS PUURAUKUDE 
PUURIMINE, PROJEKTEERIMINE NING HOOLDUS. 

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU RAJAMINE, 
REOVEEMAHUTITE, SEPTIKUTE, BIOPUHASTITE, 

SÜVAVEEPUMPADE JA VEEFILTRITE 
PAIGALDUS, HOOLDUS, MÜÜK. 

Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud huvikool (kood 173857) 

MASSU RATSA- 
SPORDIKOOL

kutsub 6 – 18-aastaseid  
lapsi ja noori

TRENNI

Täpsem info tel. + 372 5283434     

 www.massuratsaklubi.ee/ratsakool  •  info@massuratsaklubi.ee

ASUME PÄRNUMAAL, LÄÄNERANNA VALLAS, MASSU KÜLAS.

Trennid algavad  oktoobris. 

  Treening-gruppidega saab  

     liituda aastaringselt. 

         Lapsi ootavad 

           atesteeritud treener,  

             turvaline keskkond   

            ja rahulikud hobused. 17. oktoober alates 10.00

KULLAMAAL

GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 

telefonil 5323 2454

 
   

 

E S  
 
  

 

  

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.

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

AV KAEVETÖÖD OÜ

KOMATSU PC 138us-8 15t 
  pöördpea, 
  haaratsid, 
  planeerimiskopp, 
  kaablikopp, 
  kõvapinnase konks 
TEREX TC-19 mini 1,9t 

Teenused:
Haljastustööd

Ettevalmistavad tööd ehitusobjektidel
Vundamendiaukude kaevetööd

Kanalisatsioonitööd
Kuivendustööd jne

Pakume kliendile kvaliteetset teriviklahendust 
kaevetöödes. 

Kontakt:
Aivar Vendel +372 5555 1525
E-post: avkaevetood@gmail.com

Töid teostame ekskavaatoritega:




