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Sini-must-valge maastik Lääneranna vallas
Foto: Kristian Pikner

Foto: Ain Saare

52 sportlast tõid Lääneranna vallale
Pärnumaa talimängude 4. koha

D

Annika Urbel
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö
spetsialist

etsembrikuu
keskpaigast
väldanud Pärnumaa talimängud kulmineerusid laupäeval, 16.
veebruaril toimunud ujumise võistlusega. Talimängude üldarvestuses
saavutas tubli 4. koha Lääneranna
vald, keda käis esindamas kokku 52
sportlast.
Tänavu juba 39. korda peetud maakonna talimängud sõelusid erinevatel
spordialadel, ent ka üldkokkuvõttes
välja nii parimad individuaalvõistlejad kui ka kohalikud omavalitsused.
Spordialade valik oli mitmekesine,
koosnedes 13 alast, millest summeeriti
üldparemusjärjestuse selgitamiseks 12
spordiala tulemused.

Lääneranna Vallavolikogu
kiitis heaks auraha ja teenetemärgi kavandid
LK 7

Mihkli II uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu
avalik arutelu
LK 8

Tänukirjade sadu Lääneranna
piirkonda
LK 11
UUDISED INTERNETIS
ajaleht.laaneranna.ee

Mängud võitis üldkokkuvõttes 328
punkti kogunud Häädemeeste vald,
järgnesid Saarde 327,2 ja Tori 326 silmaga. Lääneranna vald saavutas 282
punktiga 4. koha. Seejuures toodi
koduvallale I koha punktid lauatennises ning III koha punktid juhtkonna
võistluses ja ujumises. Paraku sangpommi mitmevõistlusel ja suusatamises meie valla sportlased väljas ei
käinud.
Lisaks tegid talimängudel kaasa PõhjaPärnumaa vald ning Pärnu linn
koos osavaldade Paikuse, Audru ja
Tõstamaaga.
Pärnumaa talimängud avas 15.
detsembril
sisesõudmise
võistlus
Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis,
kus Lääneranna võistkond saavutas 4.
koha, koosseisus Anna Palusalu, Gert
Paabut, Harli Käärt, Sten-Jents Käärt.
13. jaanuaril järgnes Sauga Spordikeskuses
koroonavõistlus,
kus
läänerandlased tulid 6. kohale. Võistkonda kuulusid Erki Pool, Timo Krangolm, Maarja Põder, Triinu Pikkmets,
Miko Põder.
Suur talimängude nädalavahetus
toimus 1.–3. veebruaril, mil võisteldi
kümnel alal, nendest kaheksal oli
esindatud ka Lääneranna vald. 1.
veebruaril osaleti juhtkonna võistlusel Jõulumäe Tervisespordikeskuses,
kust toodi koju III koht. Võistkonda
kuulusid vallavalitsuse esindajatena
Martin Tee, Anna Palusalu ja Ireen
Kangro.
2. veebruaril Häädemeeste Spordikeskuses toimunud malevõistlusel
tuli Lääneranna võistkond koosseisus
Robin Kalde, Margus Pikkmets, Liina
Merihein, Hanna-Loore Ratut ja Kristjan Gontšarenko 5. kohale.
Samuti toimus Häädemeestel samal
ajal korvpallivõistlus, kus saavutati 4.
koht. Võistkonda kuulusid Reilo Mark,
Roland Söötmaa, Juhan Johannes

Raudsik, Reigo Tomingas, Tõnis Pelapson, Uku Ehasalu.
Samal ajal oldi võistlustules ka Jõulumäe Tervisespordikeskuses toimunud kurlinguvõistlusel, kus tuldi
7. kohale. Võistkonda kuulusid Rivo
Oosim, Martin Teppan, Brita Pikla ja
Cetlin Mikker.
Talimängude suure nädalavahetuse
teine päev oli Lääneranna valla jaoks
kulla-värvi, nimelt tõi I koha koju Paikuse Tervisespordikeskuses võistelnud lauatennise võistkond koosseisus
Toomas Vestli, Aaro Õismets, Janely
Vestli, Trinity Õismets, Keiro Ristikivi.
3. veebruaril esindasid Lääneranna
valda Häädemeeste Spordikeskuses
toimunud kabevõistlusel Raul Ratut,
Ade Pääbo, Hanna-Loore Ratut ja
Kermo Ratut, kes saavutasid võistkondlikult 4. koha.
Samal ajal Pärnu Perona Bowlingus võistelnud Hegert Vesik, Sander
Kalso, Liina Aadusoo ja Silja Aadusoo
tulid bowlinguvõistlusel 7. kohale.
Samuti 3. veebruaril Sauga Avatud
Noortekeskuses toimunud mälumängus oli Lääneranna vallast väljas
kaks meeskonda. 5. koha saavutasid Lihula Spordiklubi mõttemängu
sportlased Rein Merila, Margus Källe,
Paavo Veermäe ja Kalle Laanmets. 8.
koha saavutasid võistkondlikult Jaan
Kivisalu, Meelis Põhako, Vello-Kaid
Soe ja Jüri Nõmmik.
Viimaseks Pärnumaa talimängude
alaks oli 16. veebruaril Koidula Gümnaasiumis toimunud ujumine, kus
toodi koju viis pronksmedalit ning
valdade paremusjärjestuses saavutati
III koht. Vanuseklassis 1985–2002
saavutas naiste arvestuses Küllike Vask 100 m vabalt ujumises III
koha, Aet Morševitski 100 m vabalt
ujumises 5. koha, 100 m rinnuli
ujumises 4. koha. Sama vanuseklassi
meeste arvestuses saavutas Alek-
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sander Saak 100 m vabalt ujumises 5. koha, 100 m rinnuli
ujumises III koha ning 100 m selili ujumises III koha. Jakob
Lääne saavutas 100 m vabalt ujumises 4. koha, 100 m rinnuli ujumises samuti 4. koha. Rasmus Paulus saavutas 100 m
vabalt ujumises III koha. Vanuseklassis 1984 ja varem sündinud saavutas Mihkel Kalmaru 100 m vabalt ujumises 5.
koha ja 100 m rinnuli ujumises III koha. Aleksander Saak,
Jakob Lääne, Rasmus Paulus ja Mihkel Kalmaru esindasid
Lääneranna valda ka teateujumises, kus igal võistlejal tuli
läbida 50 m vabas stiilis, ning saavutasid 5. koha.

Mul on siiralt hea meel näha, et meie valda käis esindamas
niivõrd palju tublisid spordiharrastajaid valla eri piirkondadest. Suur kummardus ka Eduard Brokile, Mairo Kanterile, Kristel Rohumägile, Anneli Pikkmetsale ja Küllike
Vaskile, kes võistkondi komplekteerisid ning nõu ja jõuga
abiks olid!
Foto: Eduard Brok. Kuldse karika tõid koju
lauatennisistid Toomas Vestli, Aaro Õismets,
Janely Vestli, Trinity Õismets, Keiro Ristikivi.
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Pärnumaa talimängude protokollidega saab lähemalt tutvuda Pärnumaa Spordiliidu veebilehel www.psl.ee/parnumaa-talimangud-17.
Vallavalitsus tunneb uhkust saavutatud tulemuse üle ja
tänab kõiki 52 sportlast, kes koduvalda esindasid, ning
aktiviste, kes meeskondasid komplekteerisid. Maakondlikud spordimängud on heaks näiteks sellest, kui oluline on
üksiksportlase roll suures meeskonnas. Aktiivne osavõtt on
juba pool võitu, sest neile, kes kohale ei tule, medaleid ei
jagata.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

VALITSUS

Merike Ehasalu
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

7. veebruaril 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu seitsmeteistkümnes istung.
»» Päevakorras oli 13 punkti. Vastu võeti 1 määrus ning 10
otsust.
»» Kinnitati Lääneranna valla 2019. aasta eelarve.
»» Määrati Lääneranna valla 2018. a ja 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks osaühing
AMC Audit.
»» Kinnitati Lääneranna valla teehoiu investeeringute
kava aastateks 2019–2022.
»» Anti luba Eesti Põllumaa OÜ-le Lääneranna vallas
Kurese ja Kibura külas asuvate kinnisasjade omandamiseks.
»» Otsustati nõustuda Karuse kalmistu kinnisasjast Kalmistu bussipeatuse rekonstrueerimiseks vajaliku
ligikaudu 651 m2 suuruse maatüki eraldamisega ja selle
tasuta andmisega riigile.

»» Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Lihula
valla üldplaneeringut muutev Lihula linna Piiri ja
Veski piirkonna detailplaneering vastavalt Klotoid OÜ
tööle nr 440818 „Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneering”.
»» Määrati alates 18. veebruarist 2019 Lääneranna vallas
Lihula linnas, Virtsu alevikus, Kirbla, Tuudi, Kõmsi,
Vatla, Koonga, Lõpe, Irta, Oidrema, Varbla ning Tõusi
ja Mõtsu külas vee-ettevõtjaks aktsiaselts Matsalu
Veevärk.
»» Kinnitati Lääneranna valla auraha ja teenetemärgi
kujundus.
»» Moodustati 3. märtsil 2019 toimuvate Riigikogu valimiste läbiviimiseks neli viieliikmelist jaoskonnakomisjoni koos kahe asendusliikmega.
»» Lääneranna Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks
valiti Maidu Leever ning aseesimeheks Külli Raudsik.

»» Otsustati omandada Lääneranna vallale kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ostutehingu kaudu kinnisasi Lihula linnas Pärna tn 4a hinnaga 110 000,00 €.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

Perioodil 15. jaanuar – 15. veebruar 2019 toimus viis Lääneranna Vallavalitsuse istungit, kus:

korrastati koha-aadresse ning anti arvamused maaüksuste riigi omandisse jätmiseks.

»» Määrati hooldajaid, maksti sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetuseid ja hooldajatoetuseid, eraldati raha tugiisikuteenuste osutamiseks, määrati koduteenuseid, osutati
tasuta sotsiaaltransporditeenuseid, anti luba sõlmida
hoolekandeasutuses hooldusteenuse osutamise lepinguid, lubati sõlmida leping Medi häirenuputeenusega.

»» Väljastati ehituslube, kasutuslube, määrati projekteerimistingimusi, kooskõlastati puurkaevu asukohti.

»» Eraldati huvitegevuse toetuseid.
»» Määrati maaüksuste sihtotstarbeid ja teenindusmaid,

»» Kiideti heaks hajaasustusprogrammi toetuse kasutamise aruandeid.
»» Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.
»» Anti lube teede kasutamiseks.
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»» Lõpetati lihthange „Lihula mõisa ekspositsiooniruumide remont” eesmärgiga valmistada Lihula mõisas kaks
ruumi ette uue ekspositsiooni paigaldamiseks. Tähtajaks esitati kaks pakkumist. Hankes tunnistati edukaks
Osaühing Resteh pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping riigihanke tingimustel.
»» Tunnistati edukaks riigihange „Lihula tänavavalgustuse ehitustööd”. Hanke edukateks pakkumusteks tunnistati ühispakkujate AS Connecto Eesti ja kagu Elekter
pakkumus. Anti nõusolek eduka pakkumuse esitanud
isikuga töövõtulepingu sõlmimiseks.
»» Kinnitati Lääneranna valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019. aastaks.
»» Kinnitati Lääneranna Noortevolikogu valimiste läbiviimiseks viieliikmeline valimiskomisjon.
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»» Kehtestati hinnad Lääneranna valla ametisõidukite
kasutamisel sotsiaaltranspordina.
»» Kinnitati Lääneranna valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2019. aastaks.
»» Määrati osaühing Lihula Soojus 2018. ja 2019. majandusaasta aruannete auditeerijaks AMC Audit osaühing.
»» Kehtestati Lääneranna vallas koduteenuste osutamise
hinnad.
»» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 14.02.2019
määrus nr 3 „Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord
ja hinna kehtestamine”.
»» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaheksa
eelnõud.

»» Kinnitati Lääneranna Noortekeskuse töötajate struktuur.
»» Anti arvamus Keskkonnaameti korralduse „Maavara kaevandamiseks keskkonnaloa andmine Tarva
dolokivimaardlas Tarva dolokivikarjääri mäeeraldisel”
eelnõule. Nõustuti Kivikandur OÜ maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa muutmisega vastavalt
Keskkonnaameti korralduse eelnõule.
»» Anti arvamus Kõverdama uuringuruumi geoloogilise
uuringu loa taotluse kohta.

Lääneranna Vallavalitsus

Aadress: Jaama 1, Lihula
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee
Külastajate vastuvõtuaeg Lääneranna Vallavalitsuses ja
teeninduskeskustes:
E–R 09.00–16.00, lõuna 13.00–13.30

Hanila teeninduskeskus

»» Lõpetati ostumenetlus kuue töökohaarvuti komplekti
ostmiseks eesmärgiga hankida kahele uuele teenistujale töökohaarvutid ning vahetada välja nelja teenistuja
amortiseerunud arvutid. Edukaks tunnistati OÜ Fleksont pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse ostuleping
ostumenetluse tingimustel.

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

»» Kinnitati Lääneranna valla kriisikomisjoni koosseis.

Varbla teeninduskeskus

»» Anti luba noorte projektlaagri korraldamiseks ajavahemikul 13.06–15.08.2019 Illuste mõisas, Paatsalu külas,
Lääneranna vallas.

Aadress: Vallamaja, Varbla küla
Kontakt: 449 6680

»» Kinnitati kampaania „Vallaelanikuks registreerimine”
loosimistulemused.
»» Anti luba metssigade ohjamiseks Lihula tiheasustusalal.
»» Anti üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum.
»» Kinnitati Lääneranna valla eelarvest mittetulundusliku
tegevuse toetuse taotlemise vormid.
»» Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse 2019. aasta hankeplaan.

Õnnitleme vastsündinuid ja nende vanemaid!
Jessica Malmet – 11. I 2019

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

Teeninduskeskustes osutatavad teenused:
»» kodanike nõustamine kohaliku elu küsimustes või suunamine
pädeva ametniku poole
»» avalduste ja taotluste vastuvõtmine, sealhulgas sotsiaaltoetuste ja -teenuste osas, nõustamine sotsiaalküsimustes
»» rahvastikuregistri toimingud (sünni ja surma registreerimine, elukohateadete menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine)

Talvel lahkunud
(16.01.2019–15.02.2019)

Ronan Raun – 21. I 2019
Jaan Noppel		

25. I 1941 – 20. I 2019

Alar Paarasma		

13. I 1965 – 20. I 2019

Taavo Klis		

24. III 1939 – 25. I 2019

Lääneranna valla elanikkonna statistika

Arved Harjaks		

20. VIII 1934 – 26. I 2019

(15. veebruari seisuga)

Lembit Endma		

03. X 1937 – 26. I 2019

Vaike Urb		

09. III 1927 – 14. II 2019

Saskia Sang – 01. II 2019

Elanike arv registris 5387
2773 mehed
2614 naised

Sündide arv 3
Surmade arv 6
Registrisse kanti elanikke 26
Registrist kanti välja elanikke 23

Avaldame kaastunnet lähedastele
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Kodutust volikogust ja vallast kui ettevõtjast
Rait Maruste
Nelja Valla Ühisjõud

E

nne ühinemist, kui ühinenud vallad olid väikesed ja
volikogud alla 10 inimese, siis reeglina volikogude
asu- ja töökohad probleemiks ei olnud. Nüüdsel ühinenud
vallal on 21-liikmeline volikogu. Seda hulka volinikke,
pluss istungil osalevaid ametnikke ja avalikkuse, sh
meedia esindajaid, igasse tuppa ära ei mahuta. Lisaks
eeldab uus ja kaasaegne volikogu töökeskkond „volis”
arvuti kasutamist ja ettekannete ja dokumentide projitseerimist suurele ekraanile. Lisaks heli- ja videosalvestuse
ülesseadmist, et istungit saaksid reaalajas jälgida kõik,
kellel selleks soovi on.

Täna töötab Lääneranna valla parlament ehk volikogu
Lihula kultuurimaja väikeses saalis (pooleldi koridoris), mis
pole sedalaadi tööks ei ehitatud ega sisustatud. Igaks volikogu istungiks lükatakse lauad kokku, seatakse paigale
toolid ja pannakse üles kogu vajaminev tehnika. Peale
istungit korjatakse see kõik jälle ära. Pole ei mugav ega
mõistlik-otstarbekas töökeskkond. Seda asja tehnilisest
poolest.
Vallavanem on vihjanud, et vallamaja ülemisel korrusel valmistatakse ette ruumi volikogule. Sellise lahenduse headus on mitmel põhjusel kaheldav. Esiteks on see
võimalik ruum väike, ega mahuta mugavalt kõiki volikogu
istungil osalejaid. Teiseks on vallal endal vaja koosolekute
ja nõupidamiste ruumi, mis oleks sellel otstarbel sisustatud
ja aitaks lahendada ametnike tööruumide probleemi. Kuid
on ka põhimõttelist laadi argumente – nimelt, kas on ikka
nii, et volikogu peab minema vallamajja? Või on ikka nii,
et täitevvõim ehk vallavalitsus tuleb volikogu ette – aru
andma ja luba küsima.
Volikogu asukoht ja töökeskkond on ka väärikuse küsimus.
Kui valla elanike esinduskogu peab töötama külalisena
selleks mittesobivates ruumides, siis ei ole see lugupidav ei
institutsiooni ega valijate suhtes. Seega, vajame valla volikogule väärikat asukohta ja tööks kohandatud alalist ruumi.
Peab tõdema, et nii volikogu kui ka selle palgaline esimees
on selle probleemi lahendamisel olnud seni loiuvõitu.

Meie ajaloolises Lihulas on esinduslik mõisahoone, mis
vajab küll hooldust ja remonti, kuid on täiesti kasutamiskõlbulik. Täna kasutavad seda Lihula Muuseum, Kaitseliidu
kohalik üksus ja aeg-ajalt ka ürituste ja kontsertide korraldajad. Võib küsida, kas Lihula ja kogu Lääneranna kõige
esinduslikuma hoone selline kasutusviis on kõige põhjendatum? Mõistagi tuleb asjaosalistega läbi rääkida. Kuid
juba praegu on teada, et Kaitseliit vajab suuremaid ruume
ja samas on Kirblas valla ülal pidada tühi koolihoone. Võib
ka küsida, kas üksikute kultuuriürituste korraldamiseks
on vaja kahte suurt hoonet või ehk piisab alakoormatud ja
suuremahulisest Kultuurimajast?
Kokkuvõttes oleks ajalooline mõisahoone nii oma asukohalt
kui väärikuselt igati sobiv valla esinduskogu alaliseks asukohaks ja selleks spetsiaalselt sisse seatud tööruumiga. Kui
selleni jõuda, siis avanevad ehk kergemalt ka valla rahakoti
rauad, et teha majas hädavajalikke remondi- ja hooldustöid.
Kuigi opositsioon on mitmel korral üles tõstnud teema, et
vald ei peaks tegelema ettevõtlusega, siis sinnapaika see jutt
seniajani jäänud ongi. Nii tegeleb vald endiselt transpordi
korraldamisega, mitmesuguste heakorra- ja hooldustöödega jne. Pidades ülal busse ja mitmesugust muud tehnikat,
remontides ja hooldades neid, makstes palka personalile ja
koormates valla ametnikke, kes seda kõike juhtima ja korraldama peavad. Vald on meil üks suuremaid tööandjaid.
Aga just sellise arengu vältimine oli üks regionaalhalduse reformi eesmärke. Argument, et ise tegemine tuleb
odavam, võis omada teatud kaalu väikestes valdades. Kuid
tänases olukorras, kus vald on 4 korda suurem ja ka jõukam,
see enam ei päde. Mastaap on teine – 4 korda suurem. Pole
ei volikogus ette pandud, et võiks mingi teenuse erastada,
ega leidnud ka Valla Teatajast ühtegi pakkumist erasektorile mõne teenuse või tegevuse ülevõtmiseks. Näib, et siin
on rohkem tegu tardunud mõtteviisi kui praktilise probleemiga. Volikogus oleks hea näha vallavalitsuse nägemust
ja veenvaid rehkendusi.

Vallale kuuluvast kinnisvarast ja valla ettevõtlusest
Mikk Pikkmets
Lääneranna vallavanem

L

ääneranna vallavolikogu on vastavalt ühinemislepingule 21-liikmeline, mis on võrreldes väga paljude teiste uute ja ühinenud omavalitsustega ebaproportsionaalselt suur. Varasema nelja ühinenud valla peale oli
kokku 44 volinikku (Hanila 11, Koonga 11, Lihula 13 ja
Varbla 9). Volikogu istungil osaleb lisaks volikogu liikmetele keskmiselt 6–7 ametnikku. Avalikkuse huvi on olnud
suhteliselt leige, mõned korrad on volikogu istungile tee
leidnud ajakirjanikud ja mõnel korral valla kodanikud,
keda on huvitanud mõni konkreetne punkt. Volikogu
veebruari istungil katsetasime elektroonilist VOLIS-e
platvormi koos video otsepildi edastamisega. Volikogu
istung on alates 07. veebruarist järelvaadatav ka veebilehtedel www.volis.ee ja www.youtube.com. Volise keskkond annab ka väga selge ülevaate päevakorrast, arutelu
punktidest ja hääletustulemustest.
Kas volikogu jääb neid elektroonilisi lahendusi ka kasutama,
on volikogu liikmete otsustada. Isiklikult leian, et see oleks
avatud ja läbipaistvale valitsemisele ainult toeks.

Volikogu istungid on seni toimunud Lihula Kultuurimaja
peegelsaalis, mis on meie valla kõige esinduslikum saal,
mitte koridor, ja kus on piisavalt ruumi nii volikogu kui ka
külaliste jaoks. Eelmisel aastal toimus 11 volikogu istungit
ja neist üks toimus väljaspool Lihulat, Varblas. Siinkohal
võiks võtta plaani teha volikogu liikuvalt, erinevates asukohtades üle suure valla. Seda praktikat kasutavad paljud
tänaseks liitunud vallad. Jah, sellega kaasneb tülikas tehniline korraldamine, ent samas annab see ka volinikele
parema ülevaate meie valla osadest ja objektidest.
Lihulas, Jaama 1 asuva vallamaja kolmas korrus on plaanis
välja ehitada ning mahutada sinna kaks koosolekute saali –
üks suurem, mis oleks piisava mahutavusega volikogu jaoks,
ja teine väiksemate koosolekute korraldamiseks. Kahjuks
ei ole volinik Maruste huvi tundnud võimalike saalide
suuruste ega tehniliste lahenduste vastu. Küsimusele, kas
valitsus peab ikka volikogu juurde minema või vastupidi,
sooviksin vastata, et minu hinnangul peaksid nii valitsus
kui ka volikogu olema ühe eesmärgi eest väljas ning see
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aga on vald vähendanud valla korraldatavate koolibussiliinide arvu seitsmelt neljale, lumelükkamist osutab vald
ise endise seitsme piirkonna asemel vaid kolmes. Lisaks
on viidud kõik katlamajad üle automatiseeritud kütmisele,
kuhu kütus ostetakse hangetega. Olgu meeldetuletuseks
öeldud, et vallavalitsus korraldab teenuste ja kaupade ostmist vastavalt volikogu vastu võetud hankekorrale. Samuti
oleme müünud ja plaanime müüa vallale mittevajalikku
vara, nii tehnikat kui ka hooneid.

eesmärk peaks olema valla kodanike elu edendamine ning
valla kui terviku arendamine.
Lihula mõisa peahoone ei ole täna veel tõesti 100%-liselt
kasutuses, kuid samas näeb hetkel koostamisel olev Lihula
mõisa arengukava ette ühe võimalusena lisaks Lihula
piirkonna ajaloole ja lilltikandi temaatikale kajastada mõisakultuuri läbi baltisaksa mõisaajastu. Ehk kui volikogu
soovib ja leiab, et aastas 11 pärastlõuna jaoks on vaja eraldi
ruumi ja tehnikat, siis saab seda muidugi korraldada. Õhku
jääb vaid küsimus, kas sellisel juhul on tegu maksumaksja
raha mõistliku kulutamisega? Samas annab seda siduda ka
mõisate ajalooga – kadakasakslust on Eestis esinenud juba
sajandeid, miks mitte ka seda külge kajastada. Kui hoonete
renoveerimiseks raha eraldamine sõltub sellest, kas volikogu käib seal koos, siis oleks mõistlik järgmise kolme aasta
jooksul volikogu istungeid iga kord erinevas vallale kuuluvas hoones teha.

Volikogu istungil andsin volikogule ka ülevaate vallavalitsuse struktuurist, kus ametnike ja töötajate arv on
vähenenud 74-lt 62-le. Ehk tööd on korraldatud ümber nii
ametnike kui ka töötajate hulgas, et saavutada suuremat
efektiivsust ja võimaldada töötajatele motiveerivat töötasu.

Ettevõtlusest: Vallavalitsus on seisukohal, et kõiki teenuseid ja tegevusi, mida erasektor suudab pakkuda odavamalt
ja sama kvaliteediga, tulebki üle anda. Möödunud aast-

Lihula linnas ning Kirbla ja Tuudi külas tänavavalgustuse
rekonstrueerimise leping on sõlmitud

L

»» paigaldada 301
LED-valgustit.

ääneranna Vallavalitsus viib ellu projekti „Lihula
valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine”,
mida rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu
suurendamine”. Ehitustööde leping allkirjastati veebruaris. Projekti lõpptähtaeg on november 2019.

energiasäästlikumat

Pärast ehitustööde lõpetamist peaks projekteeritud andmete alusel Lääneranna vald iga-aastaselt kokku hoidma
u 56% elektrienergiat. Keskmine valgustuspunkti installeeritud elektriline võimsus langeb olemasolevalt 170 W-lt
*
u 40 W-le!
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Lääneranna valla
projekti 443 406,00 euroga.

Lääneranna Vallavalitsus viis ajavahemikul november
2018 kuni jaanuar 2019 läbi riigihanke tänavavalgustuse
ehitustööde tegemiseks.

-5
1

Ehitustööde leping sõlmiti veebruaris. Tööd peavad valmis
olema hiljemalt 9 kuud pärast lepingu allkirjastamist ehk
novembris 2019.

Foto: Lihula linna ning Kirbla ja Tuudi külade
änavavalgustuse rekonstrueerimise projekti
eskiis

Tööd kallinesid võrreldes esialgsete plaanidega u 40% võrra,
sest Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse esitamise ajal ei olnud veel olemas tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekti, kust selgusid tegelikud ehituslikud mahud ja lahendused.

2018. aasta augusti lõpus valmis projekti osana Lääneranna valla tellimusel ProSystem OÜ koostatud ehitustööde põhiprojekt „Lääneranna valla tänavavalgustus”,
millega on lahendatud Lihula linna, Tuudi küla ning Kirbla
küla tänavavalgustuse taristu renoveerimine põhiprojekti
staadiumis, et muuta seda energiasäästlikumaks.

-46-

oluliselt

24. jaanuaril 2019 tunnistas Lääneranna Vallavalitsus edukaks Connecto Eesti AS ja Kagu Elekter OÜ ühispakkumise
summas 949 125,00 eurot (ilma käibemaksuta) kui kõige
madalama hinnaga pakkumise.

„Lääneranna vald liigub järjest rohkem keskkonnasõbraliku
majandamise suunas,” ütles Lääneranna vallavanem Mikk
Pikkmets. „Eelmisel aastal viisime kõik katlamajad taastuvenergiale üle ning nüüd, lisaks Koonga, Lõpe, Oidrema,
Irta ja Virtsu asulale alustatakse tänavavalgustuse tööde
tegemisega ka Lihula linnas ning Kirbla ja Tuudi külas.
Lisaks on plaan minna üle säästlikele LED-valgustitele ka
osades bussipeatustes.”

-46-

uut

-50-

-41-

-41-

Ehitustöödena on plaanis:

-46-

-48-

»» vahetada välja üle 11 km õhukaabli tunduvalt kõrgema
töökindluse tasemega ja välismõjude eest paremini
kaitstud maakaabli vastu;

LJS RISTIKU proj. kaablid:
F1: AXPK 4G16 1330m
Hämaralülitiandurile H05VVF-F 2x1,5 60m

-41-

-48-

Ol.olev Ristiku LK tänavavalgustusele 3x25A
vajadusel rekonstrueerib Imatra Elekter AS,
Aia AJ 400kVA

-41-

Proj. LJS Ristiku
F1 3x(1xB10) P=2,59kW
F2 3x(1xB10) P=1,51kW

-46-

-50-

LJS RISTIKU proj. kaablid:
AXPK 4G25 1230m
F2:

-47-

*

-41-47-

-46-

-47-

-50-

-46-

-47-

-52-

-46-36-48-

-48-

-35.6-48-

-50-

-51-

L
F3 JS

-46-

-35.7-

-50-

-47-

-51-
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Lääneranna valla pakutavate sotsiaalteenuste tutvustus
Ireen Kangro
Lääneranna valla sotsiaaltöö peaspetsialist

K

äesolevas artiklis annan põgusa ülevaate Lääneranna vallas pakutavatest sotsiaalteenustest nagu
kodu-, sotsiaaltranspordi- ja häirenuputeenus.

Koduteenus
Koduteenus on täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku
eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline
toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning
aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele.
Koduteenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat
toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või
elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada
kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes
elamiseks. Toon siinkohal ära tavapärasemad toimingud,
millega hooldustöötajad koduteenuse kliente aitavad: poes
käimine, ravimite toomine, majapidamistööd, abistamine
erinevates ametiasutustes, abi arvete tasumisel, arstiabi
korraldamine, sotsiaaltranspordi korraldamine, abi puude
toomisel, kütmisel, abi hügieenitoimingutes, riiete pesemisel jpm. Täpsem sisu on toodud ära koduteenuse osutamise
korras, mis on üleval Lääneranna valla kodulehel.
Inimese teenusevajadus selgitatakse välja kodukülastuse
ajal, mil sotsiaaltöötaja täidab koos abivajajaga hindamislehe, kaardistab koos temaga inimese ressursid, lähivõrgustiku ning koostab hooldusplaani, kuhu pannakse
kirja tegevused, milles inimene abi vajab.
Koduteenuse hind sõltub inimese majanduslikust võimekusest. Vallavalitsuse korraldusega osutatakse tasuta
koduteenuseid üldjuhul madala sissetulekuga kõrvalist abi
vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem riigi kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. Käesoleval aastal on toimetulekupiir 150 eurot kuus.
Alates käesoleva aasta 1. märtsist rakendub koduteenuse
hinnakiri, kus teenuse osutamise hinnad on järgmised:
◦◦ 4 korda kuus 15 eurot,
◦◦ 8 korda kuus 30 eurot,
◦◦ 12 korda kuus 50 eurot,
◦◦ 20 korda ja erakorraline teenuse osutamine (ajutine
liikumisvõimetus vm) 70 eurot.
Koduteenuse kohta saab rohkem infot Lääneranna valla
sotsiaaltöö spetsialistidelt: Kaidi Antsi 472 4634, kaidi.
antsi@laaneranna.ee või Maie Ausmeel 449 6624, maie.
ausmeel@laaneranna.ee.
Praegu koduteenusel viibivad kliendid ise muudatuste
suhtes midagi ette võtma ei pea. Sotsiaaltöö spetsialistid
vaatavad käesoleva aasta jooksul kehtivad hooldusplaanid
üle, teevad vajadusel kodukülastused ning viivad muudatused koostöös kliendiga ise sisse.

Sotsiaaltranspordi teenus
Sotsiaaltranspordi teenust osutatakse Lääneranna Vallavalitsuse määrusele tuginedes alaliselt Lääneranna vallas
elavale puudega isikule ja koduhooldusteenust saavale
isikule (edaspidi teenuse kasutaja), kelle elukoht Rahvastikuregistris on Lääneranna vallas ja kes erivajaduste tõttu ei
saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt
sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-, abivahendit väljastavasse

asutusse ja riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutusse.
Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada. Erandjuhul, mõjuvate põhjuste
olemasolul (ajutine liikumisvõimetus vm), võib osutada
teenust ka eelpool nimetamata isikule.
Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel Lääneranna valla
omandis ja Lääneranna Vallavalitsuse kasutuses olevate
sõidukitega. Soodustusega transpordihind on alates 1. märtsist 0,15 eurot/km ja koduteenuse osana transporditeenuse
osutamine 2 eurot sõidukorra kohta.
Taotlus teenuse saamiseks esitatakse Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist
kirjalikult või suuliselt.
Nagu koduteenuse nii ka sotsiaaltranspordi puhul kehtib
tasuta teenuse osutamine üldjuhul madala sissetulekuga
kõrvalist abi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem
riigi poolt kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist
ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.
Tuletame meelde, et mida varem teavitab klient Lääneranna Vallavalitsust teenuse vajadusest, seda paremini
saame kogu protsessi planeerida.
Sotsiaaltranspordi teenuse määrus on leitav Lääneranna
Vallavalitsuse kodulehel www.laanerannavald.ee. Sotsiaaltransporti puudutavate küsimuste korral või teenuse
tellimiseks palun pöörduda Ireen Kangro poole 5307 8166,
ireen.kangro@laaneranna.ee
või
vallavalitsus@laaneranna.ee.

Häirenuputeenus
Häirenuputeenus toetab sageli koduteenust. Juhul kui
inimesel on probleeme tasakaaluga ning on esinenud
kukkumisi ja ta elab üksi, saab vajadusel valla abiga
paigaldada talle koju häirenupu. Häirenuputeenusega
saab inimene oma kodus olles kukkumise, terviserikke
või õnnetuse korral ühe nupuvajutusega spetsiaalse
käed-vabad-hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust
abikeskuse operaatoriga, kes saadab lähedased appi.
Häirenuputeenuse põhimõte on lihtne ja elusid päästev:
kui juhtub õnnetus või veab tervis alt – midagi sellist, mille
puhul ise telefonini ei jõua –, tuleb vajutada häirenuppu, mis
on kodus alati randmel või tuvastab kukkumisandur põrutuse. Kodus oleva spetsiaalse käed-vabad-telefoniseadme
abil saab telefoniühenduse abikeskuse operaatoriga, kes
annab info edasi inimese enda valitud lähedasele, kes saab
appi tulla. Vajadusel kutsutakse välja kiirabi, päästeamet
või politsei.
Häirenuputeenuse osutamine tasu sõltub kasutatava nupu
funktsioonidest (kukkumisanduri olemasolu). Valla poolt
osutatakse tasuta teenust üldjuhul madala sissetulekuga
kõrvalist abi vajavale isikule, kelle sissetulek on väiksem
riigi kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist ning
kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.
Häirenuputeenuse taotlemiseks tuleb võtta ühendust Kaidi
Antsiga 472 4634, kaidi.antsi@laaneranna.ee või Ireen
Kangroga 5307 8166, ireen.kangro@laaneranna.ee.
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Lääneranna Vallavolikogu kiitis heaks auraha ja
teenetemärgi kavandid

V

eebruaris toimunud Lääneranna Vallavolikogu
istungil kinnitati Lääneranna valla auraha ja
teenetemärgi kujundus, mille autoriks on ettevõte Roman
Tavast OÜ kunstiline juht Kairin Koovit.

kui kompassi, mis näitas meremeestele koduteed – siit ka
selle kuulsus õnnetoova tähena. Valla aurahal tähistab
see aga aukodanikku ja seda, millise inimesega on tegu –
silmapaistev ja oluline.

Lääneranna valla auraha ja teenetemärgi kujunduses on
kasutatud kaht läbivat sümbolit: taustale kujundatud merre
suubuvat jõge ning laevaköit.
Meie valla rannajoone pikkus on pea 216 kilomeetrit, mille
hulka ei ole arvestatud laide ja saari. Siin on arvukalt järvi
ning soid, aga ka jõgesid, mis suubuvad merre: näiteks
Kasari ja Paadrema jõgi. Taustale kujundatud motiiv peegeldab Lääneranna valla kaunist loodust ning viitab valla
asukohale mere ääres. Auraha ja teenetemärki raamiv laevaköis viitab samuti valla mereäärsele asukohale ning ühtlasi tähistab nii valla kui ka siinsete inimeste tugevust ja
sitkust.
Auraha medaljonil on aga kasutatud veel üht sümbolit –
Põhjanaela (harvem nimetatud ka Põhjatäheks), mis samuti
viitab valla elanike merega seotud tegevusaladele. Inimkonna üht olulisemat taevakeha on teadupärast kasutatud

Planeeringute teated

TEATED

Anna Palusalu
Lääneranna valla planeeringu- ja arendusspetsialist

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna
detailplaneeringu avalik väljapanek

lg 4 alusel, mille kohaselt kannab üldplaneeringu koostamise korraldaja muudatused planeeringusse toiminguna,
ilma avalikku menetlust läbi viimata.

Lääneranna Vallavolikogu võttis 07.02.2019 otsusega nr
124 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna
Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Ootame ettepanekuid Lääneranna valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele

Planeeringuga kavandatakse ala jagada tootmis- ja/või
ärimaa ning elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeritav ala moodustab olemasolevate ettevõtetega ühise
ettevõtluskoridori Piiri tänava äärde ning elamupiirkonna
Veski tänava äärde. Lihula valla üldplaneeringut muudetakse Piiri tänava äärses osas, kuhu elamumaa reservmaale
planeeritakse tootmisettevõtete ja ladude reservmaa.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 12,2 ha.

Lääneranna valla üldplaneeringu koostamine algatati 23.
augustil 2018. Nüüdseks on valminud koostöös Adepte
Ekspert OÜ-ga Lääneranna valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse eelnõu, millele ootame ettepanekuid 31. märtsini 2019.

Avalik väljapanek toimub 25.02–27.03.2019 ning avalik
arutelu 28. märtsil kell 16.00 Lääneranna vallamajas (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Kõikide dokumentidega on võimalik tutvuda
Lääneranna valla veebilehel ja tööpäeviti
Lääneranna Vallavalitsuses.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada
detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume
esitada aadressil anna.palusalu@laaneranna.ee või postiga
Lääneranna Vallavalitsuse aadressil Jaama tn 1, Lihula
linn, Lääneranna vald 90302.

Ettepanekuid ootame aadressil anna.palusalu@laaneranna.ee
või postiga Jaama tn 1, Lihula linn, Lääneranna vald 90302.

Lihula ja Varbla üldplaneeringutesse viidi
sisse elektrituulikute arenduspiirkonnad ja
arendusalad
Mullu märtsis kehtestatud Pärnu ja Lääne maakondade
planeeringute alusel kanti Varbla ja Lihula üldplaneeringutesse sisse elektrituulikute arenduspiirkonnad ja
arendusalad.
Varbla piirkonnas asuvad arendusala P1 Paadrema soos ja
P2 Piha külas ning Lihula piirkonnas arendusala L7 Lihula
rabast kirdes ning L8 Tuhu ja Kunila piirkonnas. Üldplaneeringute vastavusse viimine toimub planeerimisseaduse § 93

Piiri ja Veski tänava detailplaneeringu eskiislahendus. Vaade Veski tn ja Pärnu mnt
ristmiku poolt. Autor: Klotoid OÜ
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Mihkli II uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu avalik
arutelu
Maia Leola
Lääneranna valla keskkonna- ja arendusspetsialist

E

&A Transport OÜ taotleb Keskkonnaametilt
luba maavara geoloogilise uuringu läbiviimiseks
Mihkli II uuringuruumis, mis asub Lääneranna vallas
Mihkli külas. Taotletav Mihkli II uuringuruum paikneb Mihkli külas Vanasauna kinnistul (katastritunnus
33403:001:0225). Uuringu eesmärk on dolokivi, võimalik
kasutusala dolokivi killustik, tarbevaru uuring. Uuringu
käigus rajataks kuni 18 puurauku sügavusega kuni 15 m.
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on
46,14 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.
Keskkonnaamet edastas 09.01.2019 Lääneranna vallale
maapõueseaduse § 27 lg 7 kohase arvamuse andmiseks

Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja
otsuse eelnõu.
Lääneranna Vallavalitsus korraldab enne kohaliku omavalitsuse volikogu motiveeritud arvamuse andmist Mihkli
II uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu loa osas
avaliku arutelu, kuhu on oodatud kõik huvitatud isikud,
samuti uuringu loa taotleja ning Keskkonnaameti ja Muinsuskaitseameti esindajad.

Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu avalik arutelu
toimub Mihkli pastoraadimajas 8. märtsil 2019 kell 17.00.

Lihulas saab ID-kaarti taotleda 21. märtsil

P

olitsei- ja Piirivalveamet annab teada, et 21. märtsil
kell 12.00–13.00 saab Lihula Kultuurimajas aadressil
Tallinna mnt 1A taas taotleda ID-kaarti.
Taotlemiseks on vaja eelnevalt registreerida Lääneranna Vallavalitsuse telefonil 449 6680 või e-posti teel
lea.oismaa@laaneranna.ee.
Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja riigilõivu
tasumist tõendav dokument (ID-kaardi riigilõiv on 25 €;
alla 15-aastastel isikutel, puudega isikutel ja üldtingimustel
vanaduspensioni ikka jõudnud isikutel 7 €). Foto on võimalik teha kohapeal ja see on tasuta.

»» Luminor Bank: EE701700017001577198
»» Riigilõivu makse selgituses märgi „ID-kaardi taotlemine” ja inimese nimi, kelle eest riigilõiv tasuti.
Täpsemat infot kõikide dokumentide taotlemise (sh
taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on
võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt
www.politsei.ee või infotelefonil 612 3000.

Riigilõiv palutakse tasuda eelnevalt interneti- või postipangas:
»» Saaja: Rahandusministeerium
»» Viitenumber: 2900082443
»» SEB: EE891010220034796011
»» Swedbank: EE932200221023778606

Lääneranna vallas alustavad tööd
järelevalvespetsialist ja varahaldur

PERSOON

Cariina Pähk
Lääneranna vallasekretär

L

ääneranna Vallavalitsuse 26. aprilli 2018 korraldusega nr 259 kinnitati valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu järelevalvespetsialisti
ametikoht ning 1. novembri 2018 vallavalitsuse korraldusega nr 205 varahalduri ametikoht.
Lääneranna Vallavalitsus korraldas mõlema ametikoha
täitmiseks avaliku konkursi, mille tähtajaks määrati 13.
detsember 2018. Valikukomisjon kinnitas 27.12.2018 toimunud koosolekul järelevalvespetsialisti vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi tulemused.
Konkursi tulemusel valiti järelevalvespetsialisti ametikohale Piret Mäestu. Ametikoha põhieesmärk on Lääneranna

vallas järelevalve tegemine keskkonna- ja heakorraalaste
(s.h kolehooned) õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele. Piret asus tööle 4. veebruarist 2019.
Järelevalvespetsialist võtab kodanikke vastu eelneval kokkuleppel telefonil 5690 0263 või e-posti teel piret.maestu@
laaneranna.ee.
Valikukomisjon kinnitas 19.12.2018 toimunud koosolekul
varahalduri vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi tulemused. Varahaldur asub tööle 18. veebruaril 2019, mistõttu tutvustame teda järgmises Lääneranna Teataja numbris.
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Saame tuttavaks:
Lääneranna valla järelevalvespetsialist Piret Mäestu
iret Mäestu on sündinud 4. juulil 1989. aastal Räpinas.
2008. aastal lõpetas ta Räpina Ühisgümnaasiumi,
misjärel asus õppima Tallinna Tehnikaülikooli
keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia erialale, mille lõpetas 2014. aastal.
Juba magistrantuuri ajal asus Piret tööle
Keskkonnaametisse veespetsialistina.
Peale Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamist kolis ta Pärnu ning alustas tööd
Audru Vallavalitsuses keskkonna- ja
heakorra spetsialistina. 2019. aastal
kandideeris Piret edukalt Lääneranna
Vallavalitsuse järelevalvespetsialisti
ametikohale.

aktide üle, kuid olulist rolli näeb ta ka ennetustööl, mis võib
suurema probleemi hoopis ära hoida. Piret võtab luubi alla
nii keskkonnaprobleemid (nt prügistamine, jäätmete
põletamine jms) kui ka visuaalselt silmariivavad
ja ka ohtlikud heakorraprobleemid (nt hooldamata kinnistud, lagunenud ehitised jms).
Kuna Piret on tulihingeline keskkonnakaitsja, siis soovib ta tõsta keskkonnateadlikkust ka rahva seas, sest paljud
tehtud ja tegemata teod tulenevad
hoopis teadmatusest. Samuti soovib ta
arendada koostöös teiste valla spetsialistidega eri liiki jäätmete üleandmise võrgustikku valla haldusterritooriumil.

Foto: Kristina Kukk

P

Pireti töö põhieesmärk on järelevalve
tegemine keskkonna- ja heakorraalaste õigus-

KULTUUR

Lääneranna valla kultuurikava

28.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Oma Lava eten-

Märts
2.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Jarek Kasari
soolokontsert. Pilet eelmüügist 10/8 €, kohapeal 12/10 €.
Soodushinnaga piletid õpilastele ja pensionäridele

4.03 kell 17.00 Kõmsi Rahvamajas traditsiooniline
kogupere spordisündmus – vastlapäeva tähistamine.
Toimub spordiõhtu väikeste mõõduvõtmiste ja võistlustega, mille lõpetab vastlakuklite söömine. Osalemine
tasuta. Lisainfo telefonil 525 3236

5.03 kell 17.30 Varbla Rahvamaja kõrval oleval platsil
vastlapäeva tähistamine. Lõbusad mängud ja põnevad
võistlused kogu perele. Traditsioonilised vastlakombed.
Vihma korral rahvamajas
9.03 kell 18.00 Lõpe Klubis naistepäeva kontsert
ansambliga Mehed Mandrilt. Pilet 5 €

dus „Avameelselt abielust ehk peatükid, mis me omal
ajal vahele jätsime”. Pilet 15/13 €. Laval Margus Tabor,
Janek Joost, Külli Reinumägi, Pirjo Levandi. Lavastus on
valminud erinevate abielupaaride intervjuude põhjal.

Aprill
6.04 kell 19.00 Kõmsi Rahvamajas Tallinna Kammerteatri Indrek Taalmaa püstijalakomöödias „Onu Heinari
lood”. Etendus on kahes vaatuses vaheajaga. Pilet 18/13 €.
Piletid saadaval Piletilevis ja tund enne algust kohapeal
18.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Komöödiateater
etendusega „Maria Callase meistriklass”. Pilet 16/14 €,
saadaval ka Piletimaailmas ja Piletilevis. Lavastaja
Andrus Vaarik, laval Merle Palmiste, Maris Liloson,
Arete Kerge, Reigo Tamm või Oliver Kuusik, Peeter
Kaljumäe, Hannes Villemson

9.03 kell 20.00 Kõmsi Rahvamajas kutsub naistepäevapeol tantsule ansambel C-duur. Esineb tantsuline
kollektiiv Kelmikad Mannikesed. Kehakinnitust pakub
Kelmar Catering

11.03 kell 11.00–14.30 Lihula Kultuurimajas doonoripäev
13.03 kell 14.00 Matsalu Rahvuspargi keskuses loodusõhtu „Aasta lind 2019 – öösorr”

17.03 kell 12.00 Lihula Kultuurimajas kohtub saate
„Selgeltnägijate tuleproov 2018” võitja šamaan Evald
lugejatega ja jagab autogramme. Kuidas ennast kaitsta
pahasoovlike inimeste eest? Kuidas kodu puhastada
negatiivsest energiast? Kuidas leida armastust? Mida
toob aasta 2019? Pilet 10 €, perepilet 15 €

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.

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info:
ajaleht.laaneranna.ee/kultuurikava
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Sõbrapäeva nädal sai punkti Lõpel vaba aja ruumide
avamisega!
Annika Urbel
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist

R

eedel, 15. veebruaril toimus Lõpe klubis suur Lääneranna noortepidu, kuhu tulid sõbrad nii Virtsu,
Kõmsi, Varbla, Koonga, Lõpe koolist, Lihula Gümnaasiumist kui ka Tõstamaa Keskkoolist, ühtekokku ligi 120
noort.
Lääneranna noortepidudega alustati juba eelmisel aastal,
kuid nii suure osalusega pidu pole veel enne olnud. Suur
saal, kus DJ Tom Lillemaa plaate keerutas, oli pidevalt tantsijaid tulvil. Pidu külastas ka Eesti beatbox’i kuningaks
kroonitud CuBa, kes tõi noorteni vinge show. Noored said
esitada küsimusi ja üheskoos õpiti kaks harjutust, millest
alustada suu abil pillide ja muude helide jäljendamist. Otseloomulikult said soovijad ka autogramme ja koos CuBaga
pilti teha.
Õhtu oli Lõpe klubi jaoks erilise tähtsusega, kuna ühiselt avati Lõpe vaba aja ruumid, kus noortel on võimalik
ka edaspidi sõpradega kokku saada ja ühiselt aega veeta.
Ruumid asuvad klubi teisel korrusel, kus kunagi asus
Oidrema sovhoosi direktori kabinet ning Koonga valla
ajal Lõpe raamatukogu. Selleks, et taasavada otsetee klu-

bist teisele korrusele, tuli maha lammutada sein, millega
vahepealsel perioodil trepp suletud oli. Nüüd saabki vaba
aja ruumidesse läbi valgusküllase trepikoja, mida kaunistab
seinale maalitud suur puu.
Üles jõudes sisenetakse esimesena kiigetuppa, kus on
mõnus ripptoolides raamatut lugeda, sõpradega jutustada
või näiteks koosolekuid pidada. Sealt edasi liikudes jõutakse
play-ruumi, kus on võimalik mängida PlayStation 4 mänge
kahel televiisoril üheaegselt, lisaks on olemas valik virtuaalreaalsuse mänge ning nendeks vajalik tehnika. Samuti
on ruumis õhuhoki ja lauajalgpall.
Lõpe vaba aja ruumid said teoks tänu MTÜ Lõpe Noorte
juhitud LEADER projektile, kus oli oluline roll ka Lääneranna Vallavalitsuse toetusel. Käsil on veel viimased
lõpetavad tegevused, kuid ruumid on nüüdsest avatud ja
ootavad uudistajaid.
Väga tore on, kui saab valida ise sünnipäeva. Lõpe klubi
vaba aja ruumidele on selleks sõbrapäeva nädala reede, mis
annab nüüdsest põhjuse igal aastal Lõpel sõpradega kokku
saada.

Kasuta nutitelefoni või tahvelarvuti QR-koodi lugejat ja vaata
LÕPE VABA AJA RUUMIDE AVAMISE GALERIID
ajaleht.laaneranna.ee veebilehel
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Kaja Lotmani „Hommikukontsert Matsalus” pälvis kauneima
lasteraamatu zürii eripreemia

V

eebruari esimesel kolmapäeval kuulutati Rahvusraamatukogus välja möödunud aasta 5 kauneimat
Eesti lasteraamatut ja 25 kauneimat Eesti raamatut. Lasteraamatute kategoorias pälvis žürii eripreemia „Hommikukontsert Matsalus”, mille tekstide autor on Kaja Lotman
ning illustraator Marju Tammik.
25 kauneima Eesti raamatu konkursile esitati kokku 154
raamatut ja 5 kauneima Eesti lasteraamatu konkursile
33 raamatut. Esitati nii ilukirjanduslikke teoseid kui ka
kokaraamatuid, luulekogusid, käsiraamatuid ja isegi üks
graafiline novell. Kauneimad teosed valisid välja professionaalsed žüriid.
2017. aasta novembris Eesti Lastekirjanduse Keskuse lasteraamatukonkursi Põlvepikuraamat parima teemaraamatu
eripreemia pälvinud Kaja Lotmani kirjutatud ning kunstnik Marju Tammiku illustreeritud käsikiri anti raamatuna
välja 2018. aastal.
„Hommikukontsert Matsalus” räägib lasteaias käivast
tüdrukust, kes kevadhommikul silmi avades kuuleb erinevaid linnuhääli. Tuntud looduskaitsja Kaja Lotmani raamat
toob lastetuppa tubli tüki kodumaist loodust ja killukesi
rahvaluulest. Nimetatakse lindude rahvapäraseid nimesid
ja rõhutatakse nende laulusõnu.

Lääneranna laululapsed pääsesid poiste-solistide
võistulaulmise vahevooru

P

ühapäeval, 10. veebruaril toimus Pärnu Kunstide
Majas Eesti Meestelaulu Seltsi poiste-solistide võistulaulmise eelvoor, kus osales ka neli Lääneranna valla
noormeest, kellest kaks pääses edasi järgmisesse vooru.

maad esindama II koha saavutanud Kert Kukk ning tema
rühmakaaslane Kristjan Kolõtšev, kes saavutas III koha.
Lääneranna valla poisse juhendab muusikaõpetaja Iren Sieberk.

Eesti Meestelaulu Selts korraldab üle-eestilist poiste-solistide võistulaulmist eesmärgiga edendada ja propageerida
poistelaulu. Võistulaulmine toimub seitsmes vanusegrupis
ning see viiakse läbi kolmes voorus – linnade ja maakondlikud eelvoorud, Lõuna- ja Põhja-Eesti vahevoorud ja lõppvoor.
Lääneranna vallast osales eelkooliealiste vanuserühmas
(6–7-aastased) kolm Lihula lasteaia last: Karl-Markus Kärp,
Kristjan Kolõtšev ja Kert Kukk. Poisid esitasid vahvaid
ja lõbusaid lastelaule: S. Soro „Politsei rock”, F. Mandre ja
P. Kilgas „Väike meremees” ning K. Sillamaa „Nõiamoorid
Vinni ja Punni”. Kuni 16-aastaste häälemurde läbiteinud
noormeeste seas osales võistulaulmisel Lihula Gümnaasiumi õpilane Indrek Üksvärav, kes esitas D. Roblese lugu
„Kotkalend”.
Kolmeliikmeline žürii valis igast vanuserühmast välja kolm
parimat, kes pääsesid edasi vahevoorudesse, mis toimuvad
Tallinnas ja Tartus. Lääneranna vallast sõidavad Pärnu-

Foto: Kristina Kukk

TOIMETUS
Lääneranna Teataja toimetus
Lääneranna Vallavalitsus,
Jaama 1, Lihula 90302

Toimetaja – Kristina Kukk
Tel 472 4640
E-post: kristina.kukk@laaneranna.ee

E-post: ajaleht@laaneranna.ee
ajaleht.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
Leia meid Instagramis @laaneranna
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Kaidi Sits tunnistati aasta noorsootöö tegijaks

R

eedel, 15. veebruaril tänasid ja tunnustasid Haapsalu
linnavalitsus ja Läänemaa kultuurkapital Uuemõisa
lossi valges saalis neid, kes andsid mullu Läänemaa kultuuri- ja spordiellu kõige suurema panuse. Aasta noorsootöö tegija tiitli pälvis Kaitseliidu Lääne maleva noorteinstruktor, Kirblast pärit Kaidi Sits.

mist kusagil väikeses külakohas sauna, et saaksime end
pesta). Kaidi on inimene, kes on südamega asja juures, ta
hoolib oma inimestest ja teeb kõik, et neil oleks alati kõik
hästi.” - Maris Esko.

Esildises, mille koostamisel aitasid kaasa mitmed Kaitseliidu Lääne maleva kodutütarde liikmed, tõstetakse esile
Kaidi vaprust, pealehakkamist, sihikindlust ja töökust.

„Arvan, et Kaidi on üks kõige toredamaid ja hoolivamaid
noorteinstrukoreid üldse! Mäletan hästi, kui olin ise alles
pisikene kodutütar ning Kaidi tundus kuidagi nii tähtis ja
kuri. Mida aeg edasi, seda suuremaks ma sain ja mõistsin,
et olin eksinud. Oma viimased kodutütarde aastad käisime oma tiimiga palju metsades orienteerumas ning
Kaidi oli meile alati suurimaks toeks. Kaidi oli see, kes seisis meie eest, lohutas, tegi nalja, plaasterdas jalgu, ning tõi
meile alati mida iganes me soovisime (alates Värska veest,
kuni selleni, et organiseeris meile peale pikka orienteeruFoto: Markus Sein

Päästeamet autasustas Urmas Paulust Päästeteenistuse
medaliga

eisipäeval, 19. veebruaril Sillamäel toimunud pidulikul aastapäevaüritusel andsid siseminister Katri
Raik ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid Päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest
ohutuskultuuri edendamisel.
Kokku tunnustati 125 tubli inimest, kes on ühiskonna
turvalisusesse panustanud. Üle anti 7 Päästeteenistuse
Suurt Kuldristi, 15 Päästeteenistuse Hõberisti, 58 Päästeteenistuse medalit, 7 Päästeameti Teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 20 Päästeameti Teenetemedalit
hõbedaste tammelehtedega. Lisaks Päästeameti peadirektori ning Siseministeeriumi tänukirjad.

kondlikel ennetusüritustel. Töökaaslaste seas on Urmas
hinnatud humoorika, tasakaaluka ja komando ühtsustunnet hoidva mehena.
Kaks korda aastas tunnustab Päästeamet inimesi, kes on
üles näidanud vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või
panustanud päästeala arengusse. Veebruaris antakse üle
Päästeteenistuse ristid ja Päästeameti teenetemedalid, sügisel organiseeritud tuletõrje aastapäeval elupäästja medalid.

Päästeamet autasustas Urmas Paulust Päästeteenistuse
medaliga turvalise ja ohutu elukeskkonna arendamise
eest. Urmas Paulus on töötanud Lihula päästekomandos
kaheksateist aastat. Urmas on positiivse ellusuhtumisega
päästja, kes haarab kinni uuendusmeelsetest ideedest ja
mõtetest. Tööl oldud aastate jooksul on ta võimalusel alati
olnud nõus kaasa lööma suurematel õppustel ja kogu-

Massu Ratsaspordikooli tegemistest nüüd ja
tulevikus

HARIDUS

Kristi-Carolina Reinmaa
Massu Ratsaspordikooli juhataja

L

ääneranna vallas asuvas Massu külas tegutseb teist
aastat huvikool Massu Ratsaspordikool. Meil käib
iganädalaselt koolis 46 last, kellest 42 oma vallast ning 4
Pärnust ja Tallinnast.

õppivad Maria Kivisoo ja Anna-Maria Kukk. Massu tallis ja
koplites elab kokku 33 hobust, kellest enamus teeb tublilt
ratsakooli tööd, mõned peavad pensionipõlve või on ratsaniku kandmiseks veel liiga noored.

Ametliku huvikoolina tegutseme küll alles teist aastat, kuid
ratsutanud on lapsed Massus treeneri Ann Meriste-White’i
käe all juba 7 aastat. Täna töötavad meil ka abitreeneriks

Massu Ratsaspordikool on ainus Pärnu maakonnas ratsutamisõpet pakkuv huvikool.

Foto: Mikk Luuk

T
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Ratsakoolis käivate laste koolipäev algab pealelõunal ratsatrenniga. Suured lapsed toovad oma hobuse ise talli,
puhastavad ja saduldavad – pisemate hobused paneb trenniks valmis Triin Kolõtšev – meie tallitöötaja. (Ratsakoolis käivad lapsed vanuses 5–18 aastat, trennid on jagatud
3 raskusastme järgi). Enamasti käiakse trennis 2–3 korda
nädalas – mõned vähem, mõned rohkem. Trennid toimuvad
E–R pealelõunal, aga ka laupäeviti, et kaugemalt (Pärnust,
Tallinnast) tulevad lapsed saaksid trennis käia. Tallis on
soe ja avar puhkeruum, kus lapsed saavad endale süüa ja
kuuma teed teha, trenni/bussi oodates varbaid soojendada
või järgmise päeva koolitöid teha.
Lapsed liiguvad Massu ja kodu vahel enamasti bussiga, mis
käivad Massu (lisaks hommikusele koolibussile) 3 x päevas –
tuues lapsed kella kaheks ja neljaks trenni ning viies õhtul
peale kella kuut koju Virtsu ja Lihulasse. Kahjuks Koonga
ja Oidrema lastele sobivat ühendavat bussiliini ei ole, aga
õnneks on olemas vaprad emad-isad, kel aega ja tahtmist ise
lapsed tuua-viia.

Teoorialoeng
Ratsatrennidest üksi ei piisa, et õpetada lastele hobuste ja
ratsutamisega seonduvat laiemalt.
Selleks on vaja õppida ka teoreetilist osa, n-ö raamatu,
paberi ja pliiatsiga. Pisikesed õpivad osalt mängides, värvides-joonistades jne, suured loengu vormis. Õpetajateks
on treenerid, vahel kutsume ka külalisi, kes räägivad erialasel teemal. Näiteks käis meile hobuste tervisest ja heaolust
rääkimas tunnustatud veterinaar Tiit Siiboja, koolisõidu
ajaloost Juss Särekanno.

Võistlused
Üks tore motivaator treenida veel paremini ja rohkem
on võistlused. Sel aastal toimub Massus kord kuus treeningvõistlus, kus saavad osaleda kõik ratsakooli lapsed. Selline treeningvõistlus on hea ettevalmistus väljaspool kodu
võistlemiseks, et valmistada lapsi ette selleks, kuidas „võistlusel on KÕIK teistmoodi kui trennis!”. Kui kodus tuleristsed saadud, on tugevam tunne minna võistlema ka ümberkaudsete tallide korraldatavatele võistlustele. Sel kevadel
võistlevad meie ratsakooli lapsed „Havensi ponikarikas
2019” karikasarja võistlustel, mis toimuvad erinevatel Harjumaa võistlusväljakutel (Veskimetsa, Rahula, Tondi, Suuresta ja Kurtna).
Massu Ratsaklubi korraldab ka ise 3 suurvõistlust, eelkõige
selleks, et meie ratsakooli lapsed saaksid suurvõistluse
kogemuse koduväljaku turvalises keskkonnas. Koostöös
Eesti Ratsaspordiliiduga toimuvad kooli- ja takistussõiduvõistlused Massu Kevad 4.–5. mail, Massu Suvi 27.–28. juulil
ja Massu Sügis 7.–8. septembril. Sel aastal toimuvad Massu
Sügise raames ka Pärnumaa meistrivõistlused, mida tänavu
korraldab Massu Ratsaklubi. Kõik, kel huvi ratsaspordi
vastu, on oodatud vaatama ja lastele kaasa elama!

Väljasõidud ja üritused
Koolidel on ikka tavaks teha väljasõite ja ekskursioone – nii
ka meil. Eelmisel aastal käisime üheskoos Spot of Tallinnat
avastamas, Jõulumäel suusatamas ja Valgeranna Seikluspargis ronimas.
Meil on ka vahva traditsioon pidada kooliaasta lõpu –
suvealguse pidu. Sel päeval on kõik ratsapüksid koju jätnud
ja kannavad kleite (v.a meie 8 poissi :)), saavad teha portreefoto oma lemmikhobusega, süüa torti ja jätta suveks
hüvasti oma trennikaaslastega, et siis sügisel jälle uue
hooga alustada.

Ratsalaagrid
Suvel kulgeb Massus elu inimestel ja hobustel ratsalaagrite
rütmis – igal suvel käib meie laagrites 100 lapse ringis ja
iga aastaga leiame tänu ratsalaagritele juurde neid lapsi
Võrust, Tartust, Tallinnast, Jõhvist jm, kes ainult Massus
ratsutada tahaksidki. Sest meil on väga toredad, rahulikud ja turvalised hobused, lisaks on meil loovusest tulvil
treener Ann ja kasvataja Kerli ning abiks ratsaklubi suuremad tüdrukud, kes hoolivad väga sellest, et lapsel ja hobusel oleks tore koos olla.

Tänu toetuse eest Lääneranna vallale ja
riigile!
Tänu riigieelarvest tulnud ja valla makstavatele toetustele
on ratsutamine tehtud vanematele võimalikult taskukohaseks. Võimalik on taotleda toetust trennitasu vähendamiseks, transpordiks huvikooli ja kodu vahet, võistlustel
käimiseks ja vajalike spordivahendite ostuks.
Loodame, et nüüd ei jää ühelgi Lääneranna valla lapsel ratsutamata seetõttu, et võimalusi napib.
Kui on huvi meie kodulehelt veel mõnd asja lähemalt
uurida, siis aadress on: www.massuratsaklubi.ee või helistage +372 528 3434.
Meie kooliga saab liituda igal ajal!

Fotod Mariann Peksar,
Mirjam Varik ja erakogu

Ratsatrennid
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Kodukant Läänemaa kuulutab välja LEADER meetme
taotlusvoorud

M

TÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu
arengukava 2014–2020 LEADER meetme rakendamise raames toetustaotluste vastuvõtmist. Taotlusvoorud on avatud kahes meetmes. Käesoleval aastal
suunatakse Läänemaa arenguks projektitoetuste kaudu
LEADER strateegia alusel kokku veidi üle 600 000 euro.
»» Meede 1 ehk ettevõtlusmeede on avatud 7.–13. märtsini.
Toetuse eesmärk on suurendada piirkonnas ettevõtlusaktiivsust. Taotlejateks saavad olla äriühingud, kes on
taotlemisel vähemalt aasta vanad ning kelle eelmise
majandusaasta käive oli vähemalt 2000 eurot. Lisaks
peab taotleja tegutsema siin piirkonnas. Meetme eelarve
on 2019. aastal 319 687 eurot.
»» Meede 2 ehk elukeskkonnameede on avatud 3.–9. aprillini. Toetuse laiem eesmärk on piirkonnas elukeskkonna
parendamine. Taotlusi saavad esitada omavalitsused,
mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud. Siin
tuleb samuti jälgida, et taotleja oleks vähemalt aasta
vana. Meetme eelarve sellel aastal on 304 791 eurot.
Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson rõhutas, et
taotlejad oleksid tähelepanelikud taotlusvoorude lõppemise kellaaegade osas. „Sellel aastal saab taotlusi esitada
taotlemise viimasel päeval kuni kell 16.00ni. See on seotud
eelkõige PRIA tehnilise toe tööajaga ning sooviga tagada, et
kõigil taotlejatel oleks võimalus taotlus tehniliste tõrgeteta
tähtajaks esitada.”

„Ootame taotlejatelt uusi ja huvitavaid projekte, mis
piirkonda elavdaksid, aitaksid luua töökohti või annaksid
elukeskkonna mõttes laiemat mõju,” avaldas Karlson.
„Soovitame kindlasti enne taotluse esitamist tulla nõustamisele meile või sihtasutusse Läänemaa. Püüame anda
endast parima, et taotleja saaks võimalikult täpse informatsiooni varakult enne taotluse esitamist.”
LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike
lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule
elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade
(piirkonna potentsiaal, ressursid, võimalused) parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb
Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja
viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid.
Vastavalt Kodukant Läänemaa MTÜ põhikirjale kattub
ühingu tegevuspiirkond ühingu liikmeks olevate kohalike
omavalitsuste piiridega. Kodukant Läänemaa liikmeteks
olevad kohalikud omavalitsused on haldusreformieelsete
omavalitsuste territoorium ehk endised Lihula, Ridala,
Martna, Lääne-Nigula, Vormsi, Kullamaa, Nõva, Hanila ja
Noarootsi vald. Taotleja juriidiline aadress võib olla väljaspool tegevuspiirkonda, kuid projekti tegevused peavad
olema ellu viidud Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas.

SPORT

Spordiuudised
23. jaanuar – 17. veebruar

Jalgpall
25. jaanuaril toimus Viljandis Eesti Koolispordi Liidu saalijalgpalli 7.–9. klasside Meistriliiga finaalturniir, kus
mängisid ka Lihula Gümnaasiumi noored vutisõbrad.
Finaalturniirile oli lubatud üle Eesti 12 kooli. Sellel turniiril
tohivad koolide võistkonnas kaasa teha Eesti noorte meistrivõistlustel mängivad jalgpallurid. Osalemisõiguse said vaid
oma maakonnas esikoha võitnud ja üks Tallinna kool.
Finaalturniiril olid võistkonnad paigutatud kolme neljasesse alagruppi. Medalimängudele viis ainult üks tee –
alagrupi võitmine. Südilt võistelnud Lihula Gümnaasiumi
noored kahjuks alagrupist edasi ei pääsenud, kuid finaalimängudel osalemina ja 12 parima koolivõistkonna seas
olemine on kindlasti väärt saavutus. Meeskonnas mängisid
Virgo Vallik, Markus Sõber, Siim Urb, Randy Põld, Marten
Põld, Herman Reinmaa, Mihkel Sibul ja Robico Villers.
Treener Jaanus Getreu.
2. veebruaril toimusid Paliveres 2019. aasta Läänemaa
naiste saalijalgpalli meistrivõistlused, millest võttis osa neli
naiskonda, nende seas Lõuna-Läänemaa JK esindajad, kes
saavutasid III koha. Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi mängis
koosseisus Janet Peet, Anna Luuk, Regle Kurnim, Maarja
Jalakas, Anni Ratas, Janne-Ly Siimon.
3. veebruaril toimus Sauel sisejalgpalli turniir Saue CUP.
Tugevakoosseisuline võistlus tõi mängima kaheksa klubi
noored, nende seas ka Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi
U14 poiste võistkond. Tuliseid lahinguid pidanud noored
saavutasid 4. koha. LLJK eest mängisid Ken-Indrek Klimpuš,
Jass-Jasper Jõgi, Geron Noor, Timmo Kaasik, Ats Kaasik,

Paul Lomp, Kenneth Lomp, Kevin Leemets, Kert-Kristjan
Peet, Joonas Vestli, Raikko Kanter.
17. veebruaril toimus Haapsalus saalijalgpalliturniir
Haapsalu CUP, kus osales kokku kuus võistkonda, nende
seas Lõuna-Läänemaa JK 2007–2008 sündinud poisid, kes
saavutasid teise koha. Meeskonnas mängisid Keiro Ristikivi, Joonas Vestli, Kert-Kristjan Peet, Ats Kaasik, Taavi
Tiidussalu, Charli Takk, Kaarel Mänd, Raikko Kanter, Kevin
Leemets, Kenneth Lomp. Treener Jaanus Getreu

Judo
9. veebruaril toimus Tallinnas Kalevi spordihallis Skandinaavia üks suuremaid rahvusvahelisi noorte judovõistlusi
Tallinn Judo Cup, millest võttis osa ka Lääneranna valla
neiu Maris Pikkmets. U16 vanuseklassis võistelnud Maris,
kes esindas judoklubi Audru Aitado, teenis –70 kg kaalukategoorias II koha.

Kergejõustik
26.–27. jaanuaril toimusid Tallinnas, Lasnamäe Kergejõustikuhallis Eesti U16 ja U14 klassi talvised meistrivõistlused,
kus osales ligi 600 noorsportlast 42 kergejõustikuklubist. Noorte tähtsaimast talvisest võistlusest võtsid osa ka
Lääneranna valla sportlased Keiro Ristikivi, Raikko Kanter,
Helena Klimpuš, Kerlin Rüütel, Keitlyn Suur ja Maryan
Mikiveer, kes said hakkama mitme isikliku rekordiga ning
jõudsid korduvalt 20 parima hulka. Kõikide laste tulemustega saate lähemalt tutvuda Lääneranna Teataja veebilehes
avaldatud artiklis.

L Ä Ä N E R A N N A T E ATA J A / N r 1 4 / V E E B R U A R 2 0 1 9

9.–10. veebruaril toimusid Tallinnas, Lasnamäe Kergejõustikuhallis Eesti talvised meistrivõistlused U18, U20, U23
vanuseklassidele. Lääneranna vallast osales võistlustel
Niidupargi Kergejõustikuklubis Mihkel Lembitu käe all
treeniv Gertu Küttmann ning suviti Järisel resideeruv ning
Jaanus Getreu näpunäidete järgi treeniv Tambet Järve.
Gertu võitis tütarlaste U18 vanuseklassi kuulitõukes (3
kg kuul) isikliku rekordiga 13.97 Eesti noorte meistritiitli,
mis tagas talle pääsu 2. märtsil Lätis toimuvatele Balti U18
vanuseklassi talvistele võistkondlikele meistrivõistlustele.
Tambet Järve, kes võistlustel esindab Läänemaa Kergejõustikuklubi, jooksis kahel alal isiklikud rekordid. 400 m jooksus tuli aeg 57,81, mis andis 17. koha, ja 800 m 14. koht ajaga
2.16.94.
16.–17. veebruaril toimusid Tallinnas, Lasnamäe Kergejõustikuhallis Eesti talvised meistrivõistlused täiskasvanutele,
kus osales ka Lääneranna valla neiu, Gertu Küttmann, kes
saavutas naiste kuulitõukes (4 kg kuuliga) 4. koha.

Korvpall
24. jaanuaril toimusid Pärnu Spordihallis Pärnumaa koolide
korvpalli meistrivõistlused, kus lisaks Lihula Gümnaasiumi meeskonnale osales seitse Pärnumaa haridusasutuse
võistkonda. Lihula Gümnaasiumi võistkond, kuhu kuulusid
Markus Sõber, Randy Põld, Marten Põld, Kardo Roosma,
Andero Polberg, Hugo Noormets ning nende treener Mairo
Kanter, saavutasid ülipingelises võistluses III koha.

Maadlus
10. veebruaril toimusid Põlvas Mesikäpa hallis Eesti
täiskasvanute meistrivõistlused maadluses, millest võttis
osa Lääneranna valla noormees Eerik Pank. Lihulas raskejõustikuklubis Leola treeniv 15aastane Eerik tegi debüüdi
täiskasvanute klassis ning saavutas 5. koha.

Sumo
3. veebruaril peeti Risti Põhikooli võimlas maha 202 osalejaga sumomaadluse Eesti meistrivõistlused täiskasvanutele
ja lastele (U8, U10, U12). Kuue ja poole tunni jooksul, mil
võistlus kestis, käis dohyo’lt läbi 295 startijat, peeti maha
411 matši. Lihulas raskejõustikuklubis Leola treenivad

kreeka-rooma maadlejad otsustasid samuti võistlusel
osaleda ning tegid seda igati eeskujulikult – koju tuldi
koguni 6 medaliga, millest üks oli kuldne, üks hõbedane
ning ülejäänud pronksikarva! Mia-Jessica Mölder saavutas
U8 26 kg III, tütarlaste U8 absoluutkaalus I, tütarlaste U10
30 kg III ning tütarlaste U10 absoluutkaalus samuti III koha.
Eerik Pank saavutas meeste 115 kg II koha. Kristyn Pihelgas
saavutas naiste 73 kg arvestuses III koha. Südilt võistlesid
veel Mattias Idvani, Lauri Laev, Merlin Mets, Charli Takk,
Sten Martin Viidemaa ja Gregor Hendrik Mölder.

Vabamaadlus
26.–27. jaanuaril toimusid Paide spordihallis X Maalehe ja
Maaspordikeskuse võistlused vabamaadluses, kus selgitati
välja parimad maadlejad 71 poisi ja 18 tüdruku seast. Osalemas olid ka Stefan-Lauri Mölder ning tema õde Mia-Jessica RJK Leolast. Stefan-Lauri Mölder saavutas kehalistes
katsetes –51 kg noormeeste seas II koha. Sama kategooria
vabamaadluses tuli ta aga III kohale. Mia-Jessica Mölder
võistles südilt tütarlaste –33 kg kategoorias, kus tuli
5. kohale.

Vibulaskmine
19. jaanuaril toimus Tallinna Teeninduskoolis klubidevahelise karikavõistluse esimene etapp, kus osales kokku
152 vibulaskjat, nende seas kaks Lääneranna vallast. Aire
Lauren saavutas naiste jahivibu klassi nelja võistleja seas
I koha. Aare Lauren saavutas meeste jahivibu klassis nelja
võistleja seas samuti I koha. Mõlemad sportlased esindavad
vibuklubi Lääne Vibulaskjad.

Võrkpall
Lääneranna valla võrkpallimeeskonnal, kes osaleb Pärnumaa meistrivõistlustel, on käesolevaks hetkeks (15.02)
peetud neli mängu, millest üks on võidetud ning kolm
kaotatud. Turniiri teise ringi tabelis hoitakse hetkel kolme
punktiga kaheksa võistkonna seas 6. kohta, olles mänginud
vastastest kuni kaks mängu vähem.
16. veebruaril toimus Virtsu Kooli spordisaalis pika traditsiooniga võrkpalliturniir, millest võttis osa kuus mees- ja
neli naiskonda. Lääneranna valla võrkpallimeeskond pidas
mitmeid pingelisi lahinguid ning saavutas turniiril III koha.
Meeskonnas mängisid Raiko Vänt, Vaido Veek, Margus
Mölder, Romet Priimägi, Taavi Mereväli, Harli Käärt ja
Rainer Sutt.

Foto: Jüri Nisumaa, Maris Raudsepp,
Martin Vänt ja erakogu

31. jaanuaril toimus Kõmsi Rahvamajas Lõuna-Läänemaa
noorte kõrgushüppevõistlus, millest võttis osa rekordiline
arv noorsportlasi – 55! Võistlema tuldi Lihula Gümnaasiumist, Virtsu Koolist, Metsküla Algkoolist, Kõmsi Lasteaed-Algkoolist ja isegi Lihula Lasteaiast. Kõikide laste
tulemustega saate lähemalt tutvuda Lääneranna Teataja
veebilehes avaldatud artiklis.
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16 andmesidekaablil
põhineva andmesidevõrgu väljaehitamist.

Kui soovid, et Sinuni jõuaks kiire Internet, siis registreeri end lehel: tiny.cc/Lihula2019

tel. 5289558
info@prodigi.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.

PAATSALU PUHKEKESKUS OTSIB
SUVEHOOAJAKS

ADMINISTRAATOR/
KLIENDITEENINDAJAT

Kui teate kedagi, kes on meie valla
elanik, kuid pole ajalehte kätte
saanud, paluge tal lehe toimetusega
ühendust võtta.

Töö on graafiku alusel - nädal tööl, nädal
vaba (vajadusel pakume ka majutust).

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

TÖÖLE ASUMISE AEG: JUUNI 2019
Võta ühendust ja kandideeri: info@paatsalupuhkekeskus.ee
Lisainfo: paatsalupuhkekeskus.ee/pakkumised
Telefon: +372 5138000

Rehetoa OÜ
Käsitöö palkmajad
Ehitus ja renoveerimine

Erioskustega viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja.
Teen Teie noored ja vanad viljapuud ning marjapõõsad
korda, et need pakuksid silmailu ja kannaksid kenasti saaki.
Kersti Peterson
528 7084
kersti.peterson@hotmail.com

REAKUULUTUSED

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee
Vihmaveerennid OÜ teostab vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodetakse kohapeal valtsimismasinaga - puuduvad liitekohad. Tel 5271 059 või
info@vihmaveerennid.ee
Puistemees OÜ - hoonete soojustamine puistevillaga, teostame ka vajalike eeltöid. Konsultatsioon
objektil TASUTA! Tel 501 6689, ken@puistemees.ee

KAITSELIIDU
LÄÄNE MALEV

Lihula üksikkompanii
üldkoosoleku teade
Koosolek saab toimuma
16.03.2019 algusega
kell 16.00
Lihula mõisas.
Kutsustud kõik Lihula
üksikkompanii
tegevliikmed.
laane.kaitseliit.ee

Tulekust/
mittetulekust teatamine
hiljemalt 11.03.2019:
reimo.reimer@gmail.com

✓

Käsitöö palkmajad ja saunad

✓

Üldehitus ja remonditööd

✓

Vanade palkmajade renoveerimine

✓

Kahjustunud palkide vahetus ja
plommimine

✓

Terrassid

✓

Plaatimistööd

Väga soodsad hinnad – küsi pakkumist!

rehetoa@gmail.com
+372 523 3771

