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Tõll udus. Foto: Mariann Peksar

Lihula Gümnaasiumi koolinoored korraldavad
heategevusliku balli

Katrin Veek
Heategevusliku balli turundusjuht

N

eljapäeval, 18. aprillil toimub
Lihula mõisas Lihula Gümnaasiumi 7.–12. klassi õpilastele heategevuslik ball, mille eesmärk on ühendada koolinoori, jätta 77. lennust jälg
kooli ajalukku ning annetada ballist
kogunev tulu 16-aastase noormehe
raviks.
Lihula Gümnaasium jätkab oma
suursündmuste traditsiooni, korraldades aprillikuus balli, mis on
viimaseks koolipäevaks ning -peoks
77. lennu õpilastele. Hommikul sitside-satsidega tutipeol mängivad 12.
klassi õpilased saavad õhtul tunda
ennast ballikuningannade ja -kuningatena ning veeta aega koos koolikaaslaste ja õpetajatega.
Korraldusmeeskonna sooviks on heategevus, sest täna on Eestis palju
noori, kes vajavad ravi, meditsiinilisi
abivahendeid või järelevalvet. Lihula
Gümnaasiumi 77. lend on varemgi

Abi läheb 16-aastasele Türi poisile, kellega juhtus 2018. aasta suvel traagiline
õnnetus. Igati elurõõmus ja tegus
Rasmus libises poistega rannas palli
mängides Türi tehisjärve sillalt pea ees
vette, mille sügavus oli vaid pool meetrit. Ta lõi pea vastu järve põhja, mille
tagajärjel sai tema kael raskelt viga.
Sõber aitas Rasmuse kaldale. Poiss oli
küll teadvusel, ent ta ei tundnud oma
käsi ja jalgu ning esinesid hingamisraskused.
Õnnetuse tagajärjel on Rasmusel
kõrge kaelavigastus ning ta on kaelast
allapoole halvatud. Ta ei saa iseseisvalt hingata ega ennast liigutada
ning on hetkel täielikult sõltuv hingamisaparaadist ja lähedaste ööpäevaringsest kohalolekust ja abist. Selleks, et Rasmus saaks jälle ise hingama
hakata ja vigastustest võimalikult
hästi taastuda, vajab ta lisaks meditsiinilisele ja lähedaste abile ka füsioja tegevusteraapiat. Rasmus on väga
sihikindel noormees, kes annab endast
teraapiates maksimumi ning tasapisi,
kuid kindlalt liigub taastumise poole.
Viimase aja suurim edasiminek on iseseisev toiduneelamine ning terapeudi

abiga õpitakse ka lusikaga söömist.
Veel sellel aastal loodab Rasmus vabaneda hingamisaparaadist ning gastrostoomist. Täna suudab ta ise hingata
10–15 minutit järjest.
„Rasmusega kohtumine oli väga informatiivne, siiras ning motiveeriv. Temas
on tohutu tahtejõud ja soov paraneda
päriselt olemas. Meie abipalve on suunatud kõikidele inimestele, kellele
Rasmuse lugu korda läheb. Aitame tal
koos voodist tõusta ja unistusi täita,”
ütlesid heategevusliku balli peakorraldajad Liisa Raavel ja Svea Stahlman.
Rasmuse aitamiseks on avatud arve,
kuhu saab annetuse teha ürituse
korraldaja Svea Stahlmani nimele
EE521010011819558227 (SEB), kogu
summa läheb noormehe aitamiseks.
Makse selgitusse märkida „Rasmuse
toetuseks”.
Annetuste abiga loodetakse osaliselt
katta Rasmusele vajalike teraapiate ja
meditsiiniliste tarvikute kulu.

Foto: Erakogu

Foto: Eliise Lepp

tegelenud heategevusega, mis oli ajendiks, et aidata veel kedagi enne, kui
kodukoolist lahkutakse.

Lääneranna Vallavalitsus
Lääneranna valla traktorid
leidsid uued omanikud
LK 4

Hea vallarahvas, kutsume
Teid kaasa rääkima!
LK 7

Tuulikud toovad tulu kogukonda
LK 11
UUDISED INTERNETIS
ajaleht.laaneranna.ee

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
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

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)
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Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

21. märtsil 2019 toimus Lääneranna Vallavolikogu kaheksateistkümnes istung.
» Päevakorras oli 8 punkti. Vastu võeti 4 otsust.
» Toimus määruse eelnõu „Lääneranna valla alus- ning
üldharidusasutuste töötajate koosseisude kinnitamise
alused” I lugemine ning otsustati suunata eelnõu II
lugemisele.
» Otsustati nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega
Elering AS kasuks Lääneranna vallale kuuluvatel kinnisasjadel seoses elektriliini ehitamisega.
» Otsustati algatada Hõbesalu külas Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine. Planeeringu eesmärk on
igale kinnistule elamu ja ühe abihoone planeerimine.
» Kinnitati Lääneranna Vallavolikogu sotsiaalkomisjon
koosseisus: komisjoni esimees Maidu Leever, komisjoni
aseesimees Külli Raudsik ja liikmed Kaidi Antsi, Maie

Ausmeel, Ireen Kangro, Eva Kääramees, Mare Paarasma, Saima Soobard ja Sivar Tõnisson.
» Otsustati lähetada vallavolikogu esimees Arno Peksar
27.03.2019–28.03.2019 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu
poolt korraldatavale kevadseminarile Viljandisse.
» Vallavanem Mikk Pikkmets vastas fraktsiooni Nelja
Valla Ühisjõud esitatud arupärimisele.
» Otsustati hetkel lõpetada kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLISe leping AS Andmevaraga.
» Arutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
pöördumist seoses kohalike omavalitsuste üldplaneeringu koostamisega ja seal taastuvenergia tootmiseks
vajalike alade leidmisega.

Kõik Lääneranna Vallavolikogu avalikud dokumendid on
leitavad Lääneranna vallavalitsuse elektroonilisest dokumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendiregister.

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

Perioodil 15. veebruar – 15. märts 2019 toimus neli Lääneranna Vallavalitsuse istungit, kus
» Määrati hooldajaid, maksti sissetulekust sõltuvaid
sotsiaaltoetuseid ja hooldajatoetuseid, määrati koduteenuseid, keelduti sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse maksmisest.
» Määrati maaüksuste sihtotstarbeid ja teenindusmaid,
korrastati koha-aadresse ning anti arvamused maaüksuste riigi omandisse jätmiseks.
» Lõpetati maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud ja tunnistati kehtetuks Koonga Vallavalitsuse
05.12.2016 korraldus nr 151 „Maa ostueesõigusega
erastamine ja teenindusmaa määramine”.
» Väljastati ehituslube, kasutuslube, määrati projekteerimistingimusi, kooskõlastati puurkaevude asukohti, tunnistati kehtetuks üks ehitusluba.
» Määrati ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja
katastriüksuse sihtotstarve hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning tehti otsus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta.

» Algatati peremehetu ehitise hõivamise menetlus ning
selgitatakse välja Käru külas asuva ehitise, mille omanik
ei ole teada, peremehetus. Määrati ehitise hooldajaks
Lääneranna Vallavalitsus.
» Võeti seisukohad ühekordse varalise kahju hindamise
ja hüvitamise otstarbekuse kohta, Tõusi külas asuva
maatüki vallale taotlemise vajaduse kohta, riigile kuuluval Kadaka kinnistul asuva maatüki vallale taotlemise kohta ja toetuse eraldamise kohta Lihula Gümnaasiumi heategevusliku balli läbiviimiseks.
» Anti üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum.
» Poolte kokkuleppel lõpetati 30.08.2001 sõlmitud tasuta
vara kasutuse leping.
» Anti arvamus Lääneranna Vallavalitsuse määruse
eelnõu „Lääneranna valla haridusasutuse direktori
vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise kord” kohta.
» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 01.03.2019
määrus nr 4 „Volituste andmine väärteomenetluses
osalemiseks”.

» Kiideti heaks hajaasustusprogrammi toetuse kasutamise aruandeid.

» Lääneranna valla eelarvest toetati 36 Lääneranna vallas
tegutseva mittetulundusühingu tegevust.

» Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest.

» Ametisse kinnitati Lääneranna noortekeskuse noorsootöötaja.

» Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.

» Anti luba koostöökokkuleppe sõlmimiseks MTÜga
Pesapuu võlanõustamisteenuse regulaarseks osutamiseks Lääneranna valla elanikele 2019. aastal.

» Algatati peremehetu ehitise hõivamise menetlus ning
selgitatakse välja Poanse külas asuva ehitise peremehetus. Ehitise hooldajaks määrati Lääneranna Vallavalitsus.

» Tunnistati edukaks riigihange „Lihula tänavavalgustuse
ehitustööde järelevalve teenused”. Hanke edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Keskkonnaprojekt pakkumus.
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» Anti nõustumus eduka pakkumuse esitanud isikuga
töövõtulepingu sõlmimiseks.
» Lääneranna Vallavalitsus sõlmis OÜ-ga Kagu Elekter riigihanke „Koonga tänavavalgustuse ehitustööd”
tulemusel ehitustööde töövõtulepingu. Anti nõusolek
sõlmida OÜ-ga Kagu Elekter ehitustööde töövõtulepingu
osana lisatööde leping.
» Kinnitati Lääneranna valla 2019. aasta alaeelarve
majandusliku sisu klassifikaatorite lõikes.
» Kinnitati Lääneranna valla tänukirja kujundus.
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» Kinnitati Lõpe klubi töötajate koosseis.
» Anti arvamus Ohemäe liivakarjääri kaevandamisloa
muutmise taotluse ning otsuse eelnõu kohta.
» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kolm eelnõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on
leitavad Lääneranna vallavalitsuse elektroonilisest dokumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendiregister.

» Avaldati tunnustust ja tänu ning anti üle Lääneranna
Vallavalitsuse tänukiri Aare Laurenile silmapaistvate
sportlike saavutuste eest vibulaskmises.

Kodukohandus puuetega inimestele
Andres Annast
Lääneranna valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna abivallavanem

L

ääneranna vald osaleb projektis „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine 2018–2023”, millega
kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende
vajadustele vastavaks.
Eluruumi kohandamise projekti eesmärk on Lääneranna
valla puuetega inimestele tagada paremad elamis-, õppimisja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, et puuetega inimestele oleksid tagatud võrdsed
võimalused ühiskonnaelus osalemisel.
Eluruumide kohandamine võimaldab puudega inimestel
iseseisvalt toime tulla, vähendab hooldajate hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal
olijatele eeldused tööturul osaleda.
Projekti osana on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi
vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), tualett- ja pesuruume ja kööke.
Kodukohanduse projekti toel saab kohandada eluruumi,
mis:
» asub Lääneranna valla haldusterritooriumil;
» on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik
elukoht;

Õnnitleme vastsündinuid ja
nende vanemaid!

» sobib aastaringseks elamiseks;
» on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Taotluste esitamiseks ning täiendava info
saamiseks palun pöörduda piirkondlike
sotsiaaltöö spetsialistide poole:
» Ireen Kangro (Hanila)
5307 8166 või ireen.kangro@laaneranna.ee
» Eve Lindoja (Koonga)
447 3744, 5650 4561 või eve.lindoja@laaneranna.ee
» Silva Nilb (Lihula)
5649 0392 või silva.nilb@laaneranna.ee
» Maie Ausmeel (Varbla)
449 6624 või maie.ausmeel@laaneranna.ee

Ametnike vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel

Hilistalvel lahkunud
(16.02.2019–15.03.2019)

Marten Künnap – 18. II 2019
Aron Liiv – 18. II 2019

Ilse Armas

Lääneranna valla elanikkonna statistika
(15. märtsi seisuga)
Elanike arv registris 5381
2772 mehed
2609 naised

Sündide arv 5
Surmade arv 17
Registrisse kanti elanikke 39
Registrist kanti välja elanikke 39

Lembi Kabanen
Kalju-Kindel Erismaa
Linda Raudkivi

06. I 1932 – 18.II 2019
23. XI 1929 – 22. II 2019
23. I 1933 – 24. II 2019
18. IX 1940 – 09. III 2019

Avaldame kaastunnet lähedastele
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Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud
Maia Leola
Lääneranna valla keskkonna- ja arendusspetsialist

H

ajaasustuse programm, mille eesmärk on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades, on
avatud.
Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate
majapidamiste jaoks veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Programmi tingimused:
» Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
» Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmetel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse.
» Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
» Projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused kui taotlejalegi.
» Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
» Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta
eraldi.

» Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.
» Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise
kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks
loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist
saadud toetuse summa.
» Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt
33% projekti kuludest.

Taotlusi saab esitada Lääneranna Vallavalitsusele käesoleva aasta 13. maini.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb
esitada
paberkandjal
Lääneranna
Vallavalitsusele
või
digitaalselt
allkirjastatuna
e-posti
aadressile
vallavalitsus@laaneranna.ee.
Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused
on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
Lisainfo:
» Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK): Tiina Loorand, telefon
663 1888, e-post tiina.loorand@rtk.ee
» Lääneranna Vallavalitsus: Maia Leola, keskkonna- ja
arendusspetsialist, telefon 477 2732, mobiil 5384 3447,
e-post maia.leola@laaneranna.ee

Lääneranna valla traktorid leidsid uued omanikud

K

aks päeva enne Eesti Vabariigi aastapäeva vurasid
Lääneranna valla traktorid T-150K uute peremeeste
juurde, ühe traktori uueks pelgupaigaks sai Rauksi ning
teisel Kõima küla. Traktorite omanikud Ivo ja Peeter kinnitasid, et töid, mida võidetud masinatega teha, on küllaga.
Möödunud aasta lõpus korraldas Lääneranna Vallavalitsus kampaania, kus uute ja olemasolevate elanike vahel
läks loosi kaks töökorras ratastraktorit T-150K. Kampaania
osutus ülimalt populaarseks ning uudis sellest levis nii maakondlikku kui ka vabariiklikku meediasse, siiski leidus ka
neid, kes ei teadnud sellest kampaaniast midagi. „Ükspäev
arutasin elukaaslasega, et meie uude maakoju oleks hädasti
traktorit tarvis. Jõudsin just kõne lõpetada ja oma igapäevatööd jätkata, kui helises telefon ning meesterahva hääl
õnnitles mind traktori võidu puhul. Algul mõtlesin, et
mingi nali, siis aga guugeldasin ning tuligi välja, et Lääneranna vallas oli selline kampaania, millest ma polnud
midagi kuulnud,” meenutas Peeter Kõima külast. „Helistasin siis kohe elukaaslasele ning rääkisin, et olen vastne
traktori omanik.” Küsimusele, kas traktor jääb nüüd seisma
või on sellele ka mingit otstarvet pakkuda, vastas Peeter, et
tööd on uues maakodus küllaga.
Ka teine traktori omanik, Ivo Rauksi külast, kinnitas, et
traktor seisma ei jää: „Esimese asjana soovin lahti saada
betoonplaatidest, mis kinnistul kasutult vedelevad, ning
teha korda sissesõidutee, mis igal sügisel ära vajub.”
Fotod: Kristina Kukk

Traktorite loosikampaaniaga registreeris end Lääneranna
valla elanikuks koguni 48 inimest, mis pealtnäha pole
hirmsuur number, kuid väikese valla kohta siiski märkimisväärne. Lääneranna vallal on aga veel neli traktorit, mille
vastu on huvi tundnud ka teiste valdade ja linnade elanikud, kes on avaldanud soovi traktorid ära osta. Lähiajal
soovitaksegi neist kaks panna oksjoniportaali müüki.
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Peremehetute ehitiste arvele võtmise teated
Mihkel Kalmaru
Lääneranna valla maa- ja arendusspetsialist

L

ääneranna Vallavalitsus avaldab teadaanded Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise
hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 alusel.

Peremehetu ehitis Poanse külas

Peremehetu ehitis Käru külas

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu
ehitisena arvele Lääneranna vallas Poanse külas asuva
loomakasvatushoone ehitisregistri koodiga 105014836.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu
ehitisena arvele Lääneranna vallas Käru külas asuva elamu
ehitisregistri koodiga 121277309.

Ehitis asub L-EST97 koordinaatidel XY: 6503724, 481126.

Ehitis asub endise Väänja-Uuetoa 43 talu maadel, L-EST97
koordinaatidel XY: 6489332, 494556.

Ehitisregistri andmetel oli ehitise viimane omanik
26.11.2004 äriregistrist kustutatud Falcon Arabians Estonia
Osaühing, registrikoodiga 10569928.

Andmed viimase omaniku kohta puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 9. maini
2019 Lääneranna Vallavalitsusele, aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond, e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee, tel 472 4630.

Alates 1. aprillist muutusid ASi Matsalu Veevärk veeteenuste
hinnad

astavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr
9-3/2019-003 kehtivad ASi Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2019 alljärgnevad veeteenuste
hinnad:
» tasu võetud vee eest 1,401 €/m3
» tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,814 €/m3
» Hindadele lisandub käibemaks.
ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige Hans Liibek põhjendas hinnatõusu nii: „Hinnatõusul on kolm peamist põhjust. Esiteks on elektri hind börsil tõusnud. Teine põhjus
on investeeringute tegemiseks omafinantseeringu katteks
võetud laenude teenindamine. Hiljutised suuremad projektid on Märjamaa reoveepuhasti rekonstrueerimine,
Laane-Ärni piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine. Kolmandaks on ressursitasud, mida riik on
järk-järgult tõstnud. Igapäevaste püsitegevuskulude tõttu
ei ole me pidanud hinda tõstma.

Kui vaadata selle valdkonna piirkondlikke ÜVK arendamise kavasid, siis meie hinnatõus pole järele jõudnud
neis dokumentides kirja pandud prognoosidele – veehinna
tõus umbes 5% aastas. Meil on hinna muutus kolme aasta
peale 7,5%. Oleme enda arvates hästi majandanud, kuid
investeeringute maht ja laenude teenindamine nõuavad
oma. Matsalu Veevärgi aastakäive on umbes 850 000 eurot,
laenusid on projektide peale ligi miljon eurot ning nüüd
on käes aeg hakata neid tasuma. Saime laene ajatada, aga
laenude põhiosa tagasimaksed tulevadki alates 2019. aastast.
Eelmised hinnatõusud olid 2016. ja 2013. aastal. Esitame
hinnataotluse Konkurentsiametile üksnes vajaduse korral.
Meie enda prognoos teenuse hinna tõusuks oli isegi pisut
kõrgem, kui Konkurentsiamet oma otsusega kooskõlastas.”
Hans Liibeki täismahus vastust saate lugeda Lääneranna
Teataja veebiväljaandest aadressil ajaleht.laaneranna.ee.
Lisainfo:
485 5508

www.matsaluvv.ee,

info@matsaluvv.ee

või

Lääneranna vallal on nüüd oma mark

M

ärtsi alguses tellis Lääneranna Vallavalitsus Eesti
Postilt esimese proovipoogna marke, millele on
kujundatud vapp, valla nimi ning taustaks kotka tiivamotiiv. Jäime tulemusega rahule ning lähiajal on plaanis
tellida suurem kogus, mida hakkame kasutama tähtsamatel kirjadel, nagu näiteks detailplaneeringutega seonduvad teatised jms, välja arvatud arved.
Uudis margi valmimisest on tekitanud palju elevust filatelistide ehk margikogujate seas, kes on avaldanud soovi
marke osta. Siinkohal anname märku, et Lääneranna Vallavalitsusel on kavas võimaldada margi ostmist huvilistele,
kuid kindlasti mitte väga suurtes kogustes. Sellest saame

täpsemalt kirjutada aga siis, kui vastav hinnakiri on välja
töötatud ja vallavalitsus on selle kinnitanud.
Idee margi loomiseks tuli Kanepi vallalt. Nimelt toimusid
veebruaris Tallinnas linnade ja valdade päevad, kus Kanepi
valla särasilmsed esindajad tutvustasid valla sümboolikat
ja meeneid ning mark oli see, mis meid kõnetas.
Lääneranna valla margi kujundas Ain Saare.

Foto: Kristina Kukk
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Teeme vanad aknad korda!
Krista Kallavus
Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist

Tihti on sajandivanused aknaraamid paksu värvikihi all ja
näevad seetõttu räämas välja. See aga ei tähenda, et neid ei
saaks korda teha. Sageli saavad omanikud sellega ise hakkama, kui neid vaid veidi juhendada. Jagamegi nüüd juhtnööre, kuidas kinkida vanale aknale uus elu.
Akna suurimad vaenlased on niiskus ja päike. Niiskuskahjustused tekivad enamasti vihmavee sattumisel raami ja
piida alumiste nurgaühenduste või lahtise kiti ja klaasiliistude vahele. Kui on näha, et puit on niiskunud ja värv
kobrutab, ei tasu siiski arvata, et raam on läbinisti pehastunud ning kasutamiskõlbmatu. Puidu seisundit on võimalik lihtsasti määrata: torka puitu terava esemega — kui teravik tungib kergesti sügavale puidu sisse, on alust arvata, et
see on pehastunud.

» Kinnita klaas uute klaasitihvtidega raami külge. Kasuta
selleks spetsiaalset väikest haamrit. Et klaas viga ei
saaks, aseta haamri alla papitükk.
» Kata klaasi alaserv kitiga ning silu see kitinoaga
tasaseks.

Värvimine
Sünteetilise koostisega värv moodustab puidu pinnale kõva
kooriku ning ei lase värvi alla sattunud veel välja kuivada,
mille tõttu hakkab värv puidu pinnalt maha kooruma.
Seevastu tungib linaõlivärv sügavale puidu pooridesse ning
muutub vananedes kriitjaks ja mõraliseks, võimaldades
niiskunud puidul kiiresti kuivada.

Aknaraam tuleb parandustööde ajaks maha tõsta ning
avaus piitade kaitseks vihma eest kinni katta. Hilisema
segaduse vältimiseks nummerda aknaraamid ning nende
lahti võetavad detailid (sh klaasid), raami üla- ja alaserv.

» Krundi põhjalikult puhastatud pind õhukese linaõlivärvikihiga.

Täielikult pehastunud osad tuleb kindlasti välja vahetada.
Vajaduse korral kutsu appi kogenud puutöömeister.

» Kata raamid 2 korda piisavalt õhukese värvikihiga. Nii
saab pind vastupidavam. Kõige sobivam on aknaid värvida sooja ja kuiva ilmaga, vältides otsest päikesepaistet,
sest liialt kiiresti kuivades võib värv hakata mullitama.

Aknaraamile kinnitatud metallosad ehk manused tuleb
raami parandamisel eemaldada, puhastada vanast värvist, viimistleda roostet tõrjuva vahendiga ning paigaldada
tagasi parandatud raamile.

Värvi eemaldamine
Vana värv tuleb raamilt eemaldada. Värvi pehmendamiseks
võib kasutada kuumaõhupuhurit või infrapunalampi
Speedheater, misjärel on võimalik värv kraabitsaga pinnalt
eemaldada. Puhastatud pind lihvida liivapaberiga.

Klaas ja kittimine
Vana klaas on väärtuslik ja ilus, selle kergelt laineline pind
on oma ebatäiuslikkuses võrratult elavam. Seepärast tuleks
vana klaasi igal juhul säilitada. Algselt kititud klaase on
õige kittida ka edaspidi. Vanal majal võib aegade jooksul
olla aknakitt välja vahetatud klaasiliistude vastu, mis ei ole
aga kuigi veetihedad – niiskus imbub klaasi ja liistu vahele,
luues seal soodsad tingimused mädaniku ja hallituse tekkeks. Seepärast on soovitatav klaasiliistud kiti vastu välja
vahetada.
» Eemalda vana lahtine kitt kitsa peitli või vastava kitilambi abil. Kõva kiti pehmendamiseks võib kasutada ka
kuumaõhupuhurit, kuid siis tuleb klaas kindlasti kinni
katta (nt vineeritükiga), et see liigse kuumuse käes ei
puruneks.
» Kitti ei tarvitse täielikult eemaldada, kui see on lahti
vaid mõnes üksikus kohas. Sellisel juhul võib kitti vajalikes kohtades lappida.
» Eemalda vanad klaasitihvtid näpitsatega ja võta klaas
ettevaatlikult raamist välja.
» Puhasta kititavad pinnad liivapaberiga. Kata oksakohad oksalakiga ning lase kuivada, seejärel krundi linaõlikrundiga.
» Kata klaasivalts ühtlase linaõlikiti kihiga ning suru
klaas kiti sisse.
Fotod: Joosep Oberg,
Krista Kallavus

» Värvi aknakitt nii, et värv ulatuks sellest 1–2 mm üle.
Nii ei pääse aknalt alla valguv vesi kiti ja klaasi vahele.

Akende korrapärane hooldus loob eelduse nende pikaealisusele, säilitab hoone algupärase välimuse ja väärtuse ning
on omanikule kokkuvõttes ka kõige säästlikum lahendus.

Kui soovid akende korrastamisest rohkem teada, siis osale
24.–26. mail toimuvatel „Vaata vana akent!” sündmustel.
Täpsema kava leiad www.facebook.com/vaatavanaakent/
„Vaata vana akent” teabepäev, kus räägitakse ajalooliste
akende väärtusest ja hooldusest, toimub Eesti Vabaõhumuuseumi, Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti
koostöös Lihulas 24. mail.
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Head talgujuhid Pärnumaal
Viiu Tamla
Teeme Ära Pärnumaa koordinaator

eeme Ära talgukevad on käes ning sai 13. märtsil
sümboolse avalöögi. Olete oodatud värsket talguveebi uudistama ja oma talguid kirja panema.
Tänavu valmistume ühiselt juubelilaulupeoks ning korrastame kultuuriväärtuslikke paiku oma kodukandis. Nii
neid, mis jäävad tuleteekonnale, kui ka teisi tähendusega
paiku. Samuti kutsume üles meisterdama õueraamatukogu,
et jagada lugemisvara kogukonnas või külalistega. Koostöös
Tartu Ülikooliga oleme aga võtnud plaani enneolematu
kodanikuteaduse algatuse – Eesti otsib nurmenukke!
Kogu asjakohase info ja abimaterjalid
www.teemeara.ee/talgujuhile.

leiad

lehelt

Nagu juba tavaks, saab iga inimene ja iga kogukond ise
otsustada, millised tööd ja tegemised 4. mai talgupäeval
ühiselt ette võetakse. Talguid kirja pannes saad valida oma
stardipaketi kättesaamiseks sobivaima pakiautomaadi.
Stardipakettide laialivedu algab 4. aprillil.
Talguveebi talgute lisamine pole muutunud, kehtib endine
kasutajanimi (e-posti aadress) ja salasõna. Kui jääd hätta või
vajad nõu, siis aitame hea meelega. Küsi julgesti maakonna
koordinaatorilt!
Teeme ära!

Talgupäeva meeskonna poolt soovime rõõmsat ja tegusat
talgukevadet.

Hea vallarahvas, kutsume Teid kaasa rääkima!
Piret Mäestu
Lääneranna valla järelevalvespetsalist

L

ääneranna Vallavalitsus planeerib korraldada selle
aasta suvehooajal ohtlike jäätmete ja elektroonika
kogumisringi. Kogumisringil võetakse vastu eraisikutelt
kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (näiteks
lahustid, värvid, liimid, õlijäätmed, ravimid, päevavalgustuslambid, pestitsiidid, akud jms) ning elektroonika
(televiisor, arvuti, raadio, pesumasin jms) tasuta. Eterniiti
vastu ei võeta!
Kogumisringi ajal sõidab jäätmete kogumisauto graafiku
alusel läbi erinevatest kogumispunktidest valla territooriumil. Kuna valla territoorium on suur ja kogumispunktide
arv limiteeritud, siis paraku ei jõua kogumisauto inimeste
koduukse ette. Selleks, et kogumisauto jõuaks rahvale
võimalikult lähedale, palume juba praegu teada anda võimalikest piirkondadest, kus on jäätmete üleandmise soovijad.
Ettepanekuid oodatakse hiljemalt 21. aprilliks e-postile
piret.maestu@laaneranna.ee või telefonil 5690 0263.
Kogumispunktide valik planeeritakse vastavalt sellele,
kus on maksimaalne arv kasusaajaid ning puudub muu
võimalus jäätmeid ära anda. Lihulasse eraldi jäätmeeringi
ei planeerita, sest siin on olemas toimiv jäätmejaam,
mis töötab talveperioodil ehk 1. novembrist 30. aprillini
laupäeviti kell 11.00–14.00. Suvegraafik selgub aprilli
lõpuks ning see avaldatakse Lääneranna valla veebilehel
www.laanerannavald.ee.

Lihula jäätmejaama on Lääneranna valla
elanikel võimalik tasuta ära anda:
» Paber, papp, pappkastid ja -karbid jms papptaara. NB!
Määrdunud, vettinud või märga paberit ja pappi vastu
ei võeta.
» Plastpakendid ja kile. Äraantav pakend (kanistrid,
jogurtitopsid, toiduõli ja majoneesipudelid jms) peab
olema pestud ja puhas.
» Koduelektroonika (telerid, arvutid, raadiod, mikserid,
tolmuimejad jms). Äraantavad esemed peavad olema
puhtad ja komplekssed.
» Ohtlikud jäätmed (akud, patareid, tühjad õlikanistrid ja
värvipurgid jms). Vanaõli ja lekkivaid akusid vastu ei
võeta!
» Klaastaara. Äraantav taara peab olema puhas.
» Suurjäätmed (vana mööbel, puit, keraamika, kraanikausid, WC-potid, aknad, uksed, jms).

Ehitusjäätmeid vastu ei võeta. Ehitusjäätmed tuleb ehitustööde tegijal endal eraldi konteineriga otse prügilasse viia.

Fotod: Teeme ära erakogu,
pixabay.com

T
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Lääneranna valla kultuurikava
Aprill
5.04 kell 19.30 Varbla rahvamajas mälumänguõhtu
6.04 kell 17.00 Lihula Kultuurimajas kontsert „Kümme
pilku külaliselt”. Lihula Muusika- ja Kunstikooli orkestri
ees Bert Langeler. Solistid: Tuuli Pikkmets (ksülofon), Gunnar Grencštein (viiul) ja parim Lihula noor
instrumentalist Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi
tulemuste põhjal. Sissepääs tasuta, võimalik toetada
noori muusikuid

6.04 kell 19.00 Kõmsi rahvamajas Tallinna Kammerteatri näitleja Indrek Taalmaa püstijalakomöödia „Onu
Heinari lood”. Suur eluvaatleja onu Heinar annab
ülevaate situatsioonidest meie ümber läbi huumoriprisma. Juttu tuleb erinevustest, vähemustest, enamustest, meestest, naistest ja paljust muust. Piletid 15/12 €.
Piletid saadaval Piletilevis ja tund enne algust kohapeal

7.04 kell 15.00 Kirbla kogudusemajas armulauaga
jumalateenistus

9.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas tragikomöödia
„Kiirperekond”. Pilet 5 €
10.04 kell 15.00 Lihula kultuurimajas animafilm
„Kuninganna corgi”. Pilet 3 €
10.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas koguperefilm
„Dumbo”. Pilet 3 €
11.04 kell 17.00 Varbla rahvamajas käsitöökaartide
valmistamise õpituba. Noortele vanuses kuni 26 a
tasuta, täiskasvanud 10 €. Hind sisaldab kolme kaardi
materjali. Oma osalemissoovist tuleb teada anda hiljemalt 8. aprilliks 528 2621 või anneli.lobjakas@laaneranna.ee
16.04 kell 12.00 Varbla rahvamaja väikeses saalis
eakate kevadpidu. Külla tuleb särtsakas tantsuduo Ülle
ja Helve. Laulurõõmu jagab segaansambel Randlane
ja tantsib rahvatantsurühm Härmalõng. Kohvilaud.
Osalemistasu 3 €. Peole registreerimine 8. aprilliks
528 2621. Bussi sõidugraafik: 10.45 Mõtsu poe juurest,
11.00 Paatsalu vana poe juurest, 11.40 Vaistest

16.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas koguperefilm
„Dumbo”. Pilet 3 €

17.04 kell 15.00 Lihula kultuurimajas koguperefilm
„Imedepark”. Pilet 3 €

17.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas romantiline
draamafilm „Pärast”. Pilet 5 €

18.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Komöödiateatri
etendus „Maria Callase meistriklass”. Lavastaja Andrus
Vaarik, peaosas Merle Palmiste, mängivad veel Maris
Liloson, Arete Kerge, Reigo Tamm või Oliver Kuusik,
Peeter Kaljumäe, Hannes Villemson. Lavastaja Andrus
Vaarik on öelnud nii: „Merle Palmiste „Maria Callase
meistriklass” muudab teie maailma rikkamaks ja kaunimaks. Te avastate, et ooper ei ole vaid väheste vali-

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

tute nauding, millest teid on ilma jäetud. Et inimhääl,
kauneim heli maailmas, suudab liigutada, lohutada,
rõõmustada ja vaimustada igaüht meist.” Pilet 16/14 €,
piletid saadaval ka Piletimaailmas ja Piletilevis

21.04 kell 15.00 EELK Kirbla Püha Nikolause kirikus
armulauaga jumalateenistus

23.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas koguperefilm
„Imedepark”. Pilet 3 €

24.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas dokumentaalfilm „Ott Tänak – The Movie”. Pilet 5 €

Mai
5.05 kell 15.00 EELK Kirbla Püha Nikolause kirikus
armulauaga jumalateenistus

12.05 kell 10.00 Kõmsi rahvamajas emadepäeva kevadlaat. Suures valikus taimi, istikuid, emadepäevaks
sobivaid kingitusi ja palju muud. Kohal Päidre ja Arli
Puukoolid. Mitmekülgne valik tööstuskaupa. Info ja
müügikohtade broneerimine 525 3236, komsirm@
laaneranna.ee

15.05 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Vana Baskini
Teater Mika Myllyaho etendusega „Garaaž”. Polygon
Teatri ja Vana Baskini Teatri koostööprojekt, milles
mängivad Tõnu Oja ja Andrus Eelmäe. Jaagul on väikelinnas autoparandustöökoda. Ta on terve elu olnud
ettevõtja ja elatanud oma peret autosid remontides.
Napilt enne pensionileminekut on ta jõudnud pankroti
äärele. Kaasaegsed autod vajavad kaasaegseid parandusseadmeid ja arvuteid, mis on kallid ja eeldavad
vajalikke oskusi. Pankrot on aga ka väga isiklik kaotus
– viimane asi, mida Jaak elus kogeda sooviks. Töökojas
töötab ka Oll. Jaak on võtnud Olli töökotta abiliseks, et
aidata lapsepõlvesõpra, kes on läbipõlemise tõttu tagandatud koolijuhataja kohalt. Mehed võtavad üheskoos
ette võitluse Garaaži eest. Koos algab tõeliselt lõbus
road-movie: mehed otsustavad youtuberiteks hakata,
Facebooki klikke koguneb mühinal, uusi kundesid ka.
Kui ollakse keskeas, on see hääbumine või parimal moel
rock’n’roll? Pilet 17/15 €, piletid saadaval ka Piletilevis
19.05 kell 15.00 EELK Kirbla Püha Nikolause kirikus
armulauaga jumalateenistus

25.05 kell 17.00 Varbla rahvamajas Varbla rahvamaja
40. sünnipäevapidu. Esinevad rahvamaja taidluskollektiivid, instrumentaaltrio LA PHONIX, tantsuks mängib
ansambel Härra Kuu. Avatud käsitööringide näitus ja
kohvik (Roosi & Roosa catering), sünnipäevatort. Info
ja kohtade broneerimine 528 2621 või anneli.lobjakas@
laaneranna.ee. Pääse peole 5 €

26.05 kell 9.00 Lihula linnusemäel kevadlaat. Müügil
lilled, istikud, taimed, tööstuskaup ja palju muud!

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.

ELU

L Ä Ä N E R A N N A T E ATA J A / N r 1 5 / M Ä R T S 2 0 1 9

9

ERMis avati Marjaana ja Elis Vaheri näitus
„Vormitud lugu 12”

K

olmapäeval, 13. märtsil avati Eesti Rahva Muuseumis (ERM) Lääneranna valla juurtega fotograafi Marjaana Vaheri ja tema tütre Elise ühine näitus „Vormitud
lugu 12”, mis jutustab koolivormidest nii foto- kui ka kunstikeeles. Näitus on ERMi konkursi „Oma näitus” võidutöö.
Näitusel on eksponeeritud kaheteistkümnes Eesti koolis
1.–12. klassis kasutusel olevad vormid ning neid kujutavad
pildid, mis on loodud fotode ja joonistuste kollaažidena.
Fotode autoriks on Marjaana Vaher ning joonistused lõi
tema tütar Elis Vaher.
„Ühiskureerimise protsess on meie jaoks olnud samal ajal
loominguline, pingeline ja silmi avav. Kasvasime sellel
perioodil nii artistidena – professionaalse fotograafi ja
noore kunstnikuna – kui ka ema ja tütrena. Loodame, et
lõpptulemus kõnetab praegusi ja kunagisi koolivormide
kandjaid,” ütles Marjaana Vaher.

tavad kollaažid piltidena. Lisaks näeb seitsmel mannekeenil nõukogudeaegseid koolivorme.
ERMi osalussaal pakub võimaluse näitust teha inimestel,
kodanikuühendustel ja organisatsioonidel, kes igapäevaselt
muuseumitöö või näituste kureerimisega ei tegele. „Vormitud lugu 12” on saali kuues näitus ning jääb avatuks 1.
septembrini.
Ideekonkurss „Oma näitus 2019” on avatud 15. aprillini.
Konkursi võidunäitus avatakse ERMi osalussaalis
2020. aasta veebruaris ja jääb avatuks mai keskpaigani.
Lisainfo: www.erm.ee/omanaitus19.

Näitusel on 12 mannekeenil esitletud Tartu Luterliku Peetri
Kooli, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Häädemeeste Keskkooli, Laagri Kooli, Võru Kesklinna Kooli, Pärnu Kuninga
Tänava Põhikooli, Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasiumi, Heimtali Põhikooli,
Tallinna Pae Gümnaasiumi, Tallinna 32. Keskkooli ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi vorme ning samu koolivorme kujuFoto: Anu Ansu (ERM)

Lihula lauluklubi Meelika
kostitas külalisi
Lauluklubi Meelika

Kaie Ilves esitles
emakeelepäeval Lihula
raamatukogus uut luulekogu

V

E

Pidime sisustama viietunnise koosviibimise, kuhu
mahtusid külaliste tervitused ja Lihula kultuurikeskuse
juhataja Tiina Lobja sõnavõtt, milles ta tutvustas meie uut
suurt Lääneranna valda.

Lääneranna valla elanik, Lääne Elu
ajakirjanik ja kirjanik Kaie Ilves
esitles oma teist luulekogu „Klaasipuhuja”, mida võib pidada 2017. aastal
ilmunud kogu „Eikeegi” jätkuks.

eebruari kolmandal laupäeval olid Lihula lauluklubi Meelika külalisteks lauluklubid Tallinnast,
Haapsalust, Märjamaalt, Pärnu-Jaagupist ja Arest, kokku
150 lauluhuvilist.

Käesoleva aasta peo teema oli „Kantri alati jääb”, millest
tulenes ka soovituslik riietus. Stiilseimale lauluklubile oli
ettenähtud auhind, mille seekord võitis Tallinna Nõmme
lauluklubi Kanarbik.
Peale lõunasööki esinesid Kaie Segeri line-tantsijad ja kohalik pillimees Andri Lobjakas. Neile järgnes ühislaulmine ja
seltskondlikud tantsud, mida õpetas Eha Raja. Üheskoos
õppisime ka line-tantsu Kaie Segeri juhendamisel. Kantripidu sai hoo sisse, kui lavale tuli ansambel Metsik Lääs.
Lihula lauluklubile pani aluse 2012. aastal muusikapedagoog Õie Liiv. Praegu juhendab meid Lihula muusikakooli
õpetaja Merje Vahula. Lauluklubil on oma põhikiri, juhatus ja president. Meile on oodatud laulu armastavad ja
seltskonda hindavad lauluhuvilised inimesed.
17. märtsil sõideti külla Tallinna, et kohtuda Lillepaviljonis
Nõmme lauluklubiga Kanarbik.
Kuna kõik tegevused on seotud kuludega, siis oleme väga
tänulikud oma toetajatele, kelleks on Lihula Tarbijate
Ühistu – COOP Lihula ja Lääneranna vald.
Foto: Erakogu

makeelepäeval, 14. märtsil esitles
Lihula raamatukogus ajakirjanik ja
kirjanik Kaie Ilves hiljuti ilmavalgust
näinud luulekogu.

Raamatu toimetajad on Mall Kahar ja
Margus Välja, keeletoimetaja Heli Tammik
ning illustratsioonid on teinud tänavakunstnikuna tuntud Lex Zooz, kellele see oli esimene kord raamatut illustreerida. Luulekogu on kujundanud Egon Erkmann.
Kaie Ilveselt on kokku ilmunud 9 raamatut. Enne luulekogusid ilmus tema sulest peamiselt lastekirjandust.
Foto: Arvo Tarmula, luulekogu esitlus Haapsalu Keskraamatukogus
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Eesti Vabariigi aastapäevanädala tähistamine Lääneranna
vallas

E

esti Vabariigi aastapäevanädalal toimus Lääneranna
vallas mitmeid suuremaid ja väiksemaid üritusi.
Lääneranna Teataja kogus kokku ürituste fotod ning toob
selle suure galerii nüüd ka lugejateni.

Fotod: Mariann Peksar, Stanislav Nemeržitski,
Anneli Lobjakas, Eliise Lepp, Lea Mäeorg,
Merike Pikkmets, Piia Saak ja erakogu

Lisaks traditsioonilistele haridusasutuste korraldatud kontsertaktustele toimus Lihula Kultuurimajas vallavanema ja
vallavolikogu esimehe vastuvõtt.

Kasuta nutitelefoni või tahvelarvuti QR-koodi lugejat ja vaata
EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVANÄDALA SUURT GALERIID
ajaleht.laaneranna.ee veebilehel
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Selgusid Lääneranna noortevolikogu valimiste tulemused
Annika Urbel
Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist

eebruari viimasel esmaspäeval lõppesid Lääneranna noortevolikogu esimese koosseisu valimised,
kus 13-liikmelisse noortevolikokku soovis saada 15 kandidaati.

» Nr 9 Kristjan Jaak Kangur – 1 hääl

Valimised viis läbi selleks moodustatud valimiskomisjon, kuhu kuulusid Anneli Pikkmets, Anneli Lobjakas,
Lea Mäeorg, Kristel Rohumägi ja Annika Urbel. Valimiste
eelhääletamise perioodil, 18.–22. veebruaril, sai hääletada
Lihula noortemajas, Varbla rahvamajas, Kõmsi rahvamajas ja Lõpe klubis. Lisaks külastas valimiskomisjon Lõpe,
Koonga, Varbla, Virtsu kooli ja Lihula Gümnaasiumit, kus
tutvustati noortevolikogu tegevust ning pakuti kohapeal
hääletamise võimalust. Samuti sai hääletada Lääneranna
noortevolikogu üldkogul 25. veebruaril Lihula kultuurikeskuses.

» Nr 12 Kristiina Johanson – 2 häält

Üldkogul astus ettekandega üles Mikk Pikkmets, kes rääkis
enda teekonnast Pärnumaa linna noortevolikogu liikmest
Lääneranna vallavanemani. Sõnavõtule järgnes noortevolikogu kandidaatide tutvustus ja küsimuste voor. Pärast
kerget suupistet ja viimaseid hääletusi astus publiku ette
Comedy Estonia koomik Karl-Alari Varma. Samal ajal algas
valimiskomisjoni koosolek, kus avati valimiskastid ning
toimus häälte lugemine. Valimistulemused tehti teatavaks
stand-up’i lõppedes, millele järgnes õnnitlemine ja ühine
tordi söömine.
Lääneranna noortevolikogu said valida 13–26-aastased
Lääneranna vallas elavad või õppivad noored, ühtekokku
751 valimisõiguslikku noort. Valimistel laekus 169 valimissedelit, millest kolm olid kehtetud. Valimisaktiivsus oli
seega 22,53%, mis on hea tulemus, arvestades asjaolu, et
Lääneranna valla koolides õpib antud vanusevahemikus
214 noort.
Hääled jagunesid järgmiselt:
» Nr 1 Liisa Raavel – 15 häält
» Nr 2 Lii Urb – 13 häält
» Nr 3 Kaspar Arusalu – 11 häält
» Nr 4 Kristin Kunz – 5 häält
» Nr 5 Anna Maria Laev – 4 häält
» Nr 6 Karmen Pikkmets – 39 häält
» Nr 7 Kulla Saatmäe – 8 häält
» Nr 8 Indrek Kivisalu – 9 häält

» Nr 10 Helena-Karmen Kamarik – 8 häält
» Nr 11 Samuel Kastepõld – 35 häält
» Nr 13 Eva-Maria Kastepõld – 1 hääl
» Nr 14 Hanna Malk – 11 häält
» Nr 15 Carmen-Katriine Särak – 4 häält
Lääneranna noortevolikokku pääsesid 13 enim hääli saanud
noort: Liisa Raavel, Lii Urb, Kaspar Arusalu, Kristin Kunz,
Anna Maria Laev, Karmen Pikkmets, Kulla Saatmäe, Indrek
Kivisalu, Helena-Karmen Kamarik, Samuel Kastepõld, Kristiina Johanson, Hanna Malk ja Carmen-Kristiine Särak.

Märtsis selgus noortevolikogu juhtkond
15. märtsil toimus esimene Lääneranna noortevolikogu
koosolek, kus oli kohal 10 liiget. Päevakorras oli esimehe,
aseesimehe ja protokollija valimine. Esimeheks kandideerisid Karmen Pikkmets ja Kaspar Arusalu, kellest
osutus 8 häälega valitus Karmen. Aseesimeheks kandideerisid Kaspar Arusalu, Samuel Kastepõld ja Indrek
Kivisalu, kellest osutus 6 häälega valituks Kaspar. Protokollijaks valiti Kulla Saatmäe.
Lääneranna noortevolikogu esimesel koosseisul on ees
vastutusrikas ülesanne tõestada noortevolikogu vajadust
ja tõsiseltvõetavust ning tõsta noorte teadlikkust volikogu
tegevusest. Edu teie ettevõtmistele!

Fotod: Eliise Lepp, Anneli Pikkmets

V
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K

olmapäeval, 20. märtsil toimus Tallinnas, Kultuurikatlas pärandikandjate ja -hoidjate tänusündmus
„Pärand elab!”, kus oma kogukonna vaimset kultuuripärandit esitlesid kogukondade eestvedajad kogu Eestist.
Pidulikul tänuõhtul tunnustati pärandihoidjaid ning
neid, kes on kogukondade vaimse pärandi kandnud Eesti
vaimse kultuuripärandi nimistusse. Tunnustuse sai ka
Lihula Lillkirja Selts, Lihula Rahvaülikool, samuti Urve
Selberg, Larissa Mandel, Maie Roos, Ulvi Põhako ja Mare
Kaisel Lihula lilltikandi kandmise eest Vaimse Kultuuripärandi nimistusse.

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu loodi 2010. aastal
seoses Eesti liitumisega UNESCO vaimse kultuuripärandi
kaitse konventsiooniga (2003) 2006. aastal, millega võeti
kohustus toetada tegevusi Eesti riigi territooriumil leiduva
vaimse kultuuripärandi väärtustamisel, hoidmisel ja edasiandmisel, tagades austuse kogukondade, rühmade ja
üksikisikute vaimse kultuuripärandi vastu.
Konventsioon on osutunud mõjuvõimsaks kultuuripoliitiliseks kokkuleppeks, millega on tänaseks liitunud 178 riiki.

Fotod: Rahvakultuuri
Keskuse erakogu

Rahvakultuuri Keskus tunnustas pärandikandjaid ja
-hoidjaid

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu on alates 2010. aastast olnud avatud kõigile Eesti kogukondadele oma vaimse
kultuuripärandi tutvustamiseks. Nimistusse on tänaseks
kantud üle 100 elava pärandinähtuse kiiktoolis kiikumisest
suitsusaunatraditsioonini.
„Nimistus on ka pärandikandjad, meistrid, asutused ja
ühendused, kes seisavad hea selle eest, et meie päritud teadmised, oskused, kombed ja traditsioonid püsiksid elavas
kasutuses. Nimistus kirjeldatud kogukondade rikkalik elav
pärand näitab, kui mitmekesine ja kirev see on,” selgitab
vaimse kultuuripärandi osakonna juhataja Leelo Viita.
Nimistu kaudu saame tutvuda meie käsitöötraditsiooniga,
nagu näiteks haabja ehitamisega Soomaal, Haapsalu sallide
ja rättide kudumisega, kiviaia ehitamisega Kihnus, laastukatuste tegemisega Võrumaal, sepatööga Valtu piirkonnas,
Lihula lilltikandi või hoopis traditsiooniliste esemete kandmiskultuuriga, nagu Kihnu kördi või Seto suursõle kandmisega jne.

Oidrema külas avati muuseum-galerii
Maarja Pikkmets
Oidrema külaselts MTÜ liige

M

ärtsikuu viimasel päeval kogunes Oidrema veetorni põnevil külalisi lähedalt ja kaugemalt, et
saada osa vastloodud muuseum-galerii avamisest.
Enam kui 150 aastane Oidrema veetorn on aja jooksul
näinud paljusid peremehi ja on aastatega omajagu muutunud. LEADER projektitoetuse abil vahetati veetorni katus,
uksed ja aknad, samuti tehti korda siseseinad ja põrandad.
Selge siis, et selline ajalooline hoone küla südames kutsus
endaga tegelema.
Oidrema külaselts võttis nõuks luua veetorni ajalootoa ja
galerii. Tänu kohaliku omaalgatuse programmile saadi projektile rahastus ning ideid hakati sammhaaval ellu viima.
Projekti tegemise käigus selgus aga tõsiasi, et ilma valgustuseta galeriis hakkama ei saa. Probleemi lahenduseks
soetati päikesepaneel ja vajalikud lisatarvikud, nii et ka
hämaral ajal on võimalik galeriis näitusi nautida.
Esimesena kaunistab ruumi seinu Merike Pikkmetsa loodusfotode näitus. Merike on hobi-loodusfotograaf, kes leiab
oma kaamerasilmaga üles ilu nii pisikestes kui ka suuremates asjades. Loodusel on Merikese südames eriline koht
ja läbi fotode jagab ta seda ka näituse külastajatega.
Veetorni teisele korrusele viib trepp ja sealt leiab eest
väikese ajalootoa, mida vara veel päris muuseumiks kut-

suda, sest teada on, et muuseum kasvab ja areneb, on koht,
kus miski pole kunagi lõplik. Sinna on kogunenud ajaloolisi mälestusesemeid, mis räägivad Oidrema ajaloost,
töödest-tegemistest ja inimestest.
Vaatamist ja uudistamist jagub nii toas sees kui ka vaateplatvormil, millelt avaneb vaade igasse küla suunda.
Ühes muuseum-galerii avamisega esitleti Oidrema küla
päris oma raamatut „Meie Oidrema”, mis valmis kingitusena
Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Raamat annab ülevaate
Oidrema käekäigust läbi aastate – räägib rõõmudest ja
muredest, mis sadade aastate jooksul on siinset elanikku
saatnud, aga tutvustab ka tänapäeva ja praegust Oidrema
rahvast.
Raamatu valmimine sai teoks tänu KÜSKi rahastusele.

OIDREMA
VEETORNI
MUUSEUM-GALERII

MAJANDUS
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Tuulikud toovad tulu kogukonda
Arno Peksar
MTÜ Hanila Toetusgrupi juhatuse esimees

E

ndise Hanila valla piirkonna tuulikud toetasid möödunud aastal 14 kohaliku kogukonna projekti ligi
30 000 euro ulatuses, millest enamik oli seotud investeeringutega. Näiteks sai Virtsu mõisa tall uued katusekivid
ja Kõmsi Külaselts keraamika kõrgkuumusahju.
Eestis puudub praegu seadus, mis suunaks osa tuuleparkide
sissetulekuist tagasi kohalikku kogukonda, mille territooriumil tuulikud asuvad. Nii on tuuleenergia tootjad võtnud
initsiatiivi enda kätte ning loonud koostöös omavalitsustega ühendusi, mis saavad tuuleparkide toodangust kohaliku majanduse ja kultuuri edendamiseks 0,32 eurot/MWh
toodetud elektrikoguse eest. 2010. aasta sügisest tegutseb
selline mittetulundusühing ka endise Hanila valla piirkonnas.
MTÜ Hanila Toetusgrupilt saavad kõik endise Hanila valla
piirkonna mittetulundusühingud, seltsingud ja üksikisikud
taotleda toetust mittetulunduslikuks tegevuseks. Aastaid
on fookuses olnud investeeringute toetamine, kuid raha
on eraldatud ka kultuuriüritustele ja spordile. Järgmine
tähtaeg taotluste esitamiseks on 1. mail. Teretulnud on
kõik ideed, kuidas edendada majanduslikku või kultuurilist arengut, millest võidaksid võimalikult paljud meie valla
elanikud!

Muudatused tuulikute omanike hulgas ja
MTÜ Hanila Toetusgrupis
Enamike Lääneranna valla tuulikute omanik on Nelja Energia, kes on ühtlasi ka Baltikumi suurim tuuleenergia tootja.
Möödunud aastal müüsid Nelja Energia omanikud ettevõtte
koos tütarettevõtetega Eesti Energia tütarettevõttele Enefit
Green, kellele kuulub nüüd 25 Virtsu ja Esivere tuulikut.
Lisaks on Lääneranna vallas kuue tuulikuga Tamba ja Mäli
tuulepargid, mis kuuluvad Leedu Energia tütarfirmale Tuuleenergia OÜ, ning Skinest Energiale kuuluv nelja tuulikuga Esivere tuulepark.
Valla poolt on MTÜ Hanila Toetusgrupi juhatuses endiselt
Arno Peksar, kes on ka juhatuse esimees, Kalle Vainula
ja Mardo Leiumaa, tuuleenergia tootjate poolt aga uued
inimesed: Aavo Kärmas ja Innar Kaasik Enefit Greenist
ning Mihhail Terentjev Skinest Energiast. Viimati käidi
koos veebruari lõpus, mil otsustati uute toetusesaajate üle.

Täpsem info koos taotlusvormidega toetuse taotlemise kohta on leitav Lääneranna valla kodulehelt:
www.laanerannavald.ee/mtu-hanila-toetusgrupp

MTÜ Hanila Toetusgrupi 2018. aastal jagatud
toetused:
» Virtsu Vabaaja Selts MTÜ – noorsportlaste võistlusauto
vedamise haagise soetamiseks 1344 eurot
» Kinksi Küla Selts – infostendi paigaldamiseks Karuse
kihelkonnakooli mälestusmärgi juurde 917 eurot
» Massu Ratsaklubi MTÜ – laagritoa sisustamiseks vajaliku mööbli ja magamistarvete ostmiseks 2567,77 eurot
» EELK Hanila Pauluse Kogudus – Hanila kiriku pikihoone põranda restaureerimistööde lõpetamiseks 4000
eurot
» MTÜ Kõmsi Külaselts – Kõmsil muusikali „Saladus ja
aarded” lavastamiseks 300 eurot
» MTÜ Vanalinna – Virtsu linnuse tornitrepi ehituseks
660 eurot
» Virtsu Arenguselts MTÜ – pere-merepäeva läbiviimiseks 300 eurot
» Virtsu Vabaaja Selts MTÜ – noorsportlaste rallivarustuse ja kruusarehvide soetamiseks 1241 eurot
» MTÜ Kõmsi Külaselts – suvekontserdi korraldamiseks
Hanila kirikus 270 eurot
» MTÜ Vanalinna – Virtsu linnuse müüride konserveerimiseks ja arheoloogilisteks kaevamisteks 120 eurot
» Virtsu Arenguselts MTÜ – Virtsu mõisa talli katusekivide ostmiseks 8550 eurot
» EELK Hanila Pauluse Kogudus – Hanila kiriku torniukse hooldus-restaureerimiseks 722 eurot
» Massu Ratsaklubi MTÜ – tööstusliku pesumasina ostmiseks 6143,76 eurot
» MTÜ Kõmsi Külaselts – keraamika kõrgkuumusahju
soetamiseks Kõmsile 2779 eurot

MTÜ Hanila Toetusgrupi taotluse esitamise
tähtajad toetuse saamiseks:
» 1. veebruar
» 1. mai
» 1. september
» 1. detsember
Stipendiumi saamiseks on taotluse tähtaeg kord aastas –
1. september.
Taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile toetusgrupp@laaneranna.ee.
Paberkandjal saab allkirjastatud taotluse esitada Hanila
teeninduspunkti Kõmsil. Paberkandjal esitamisel tuleb
ilma digiallkirjata taotlus saata lisaks elektrooniliselt eelpool toodud e-posti aadressile.

Lääneranna volikogu esimees Arno Peksar, Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik,
Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas, Esivere küla esindaja Kalle Vainula ja
Lääneranna volikogu liige Mardo Leiumaa. Puudub Mihhail Terentjev.
Foto: Tuuliki Kasonen
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Lääneranna vallas alustab tööd varahaldur
Cariina Pähk
Lääneranna vallasekretär

L

ääneranna Vallavalitsuse 1. novembri 2018 korraldusega nr 205 kinnitati valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu varahalduri ametikoht.

põhieesmärk on tagada vallavalitsuse valitsemisel oleva
vara heaperemehelik majandamine Lääneranna vallas.
Aare asus tööle 18. veebruaril 2019.

Lääneranna Vallavalitsus korraldas ametikoha täitmiseks
avaliku konkursi, mille tähtajaks määrati 13. detsember
2018. Valikukomisjon kinnitas 19. detsembril 2018 toimunud koosolekul varahalduri vaba ametikoha täitmiseks
korraldatud avaliku konkursi tulemused. Konkursi tulemusel valiti varahalduri ametikohale Aare Lauren. Ametikoha

Varahaldur võtab kodanikke vastu eelneval kokkuleppel telefonil 5699 0048 või e-posti teel
aare.lauren@laaneranna.ee.

Saame tuttavaks:
Lääneranna Vallavalitsuse varahaldur Aare Lauren
are Lauren on sündinud 5. juulil 1970. aastal Salevere külas. 1985. aastal lõpetas ta Virtsu 8-klassilise
kooli, misjärel asus õppima Tihemetsa Sovhoostehnikumi
põllumajanduse mehhaniseerimise erialale, mille lõpetas
1992. aastal. Vahepeale jäi ka kaks aastat sõjaväeteenistust Nõukogude armees. Aastatel 2001–2004 omandas Tallinna Majanduskoolis rakendusliku
kõrghariduse raamatupidamise erialal.

Aare on töötanud nii traktoristina Kullamaa kolhoosis kui ka finantsjuhina
OÜs Lariaare. Vahepeale on jäänud nii
müügijuhi, tootmisjuhi kui ka juhataja
ametikohad erinevates ettevõtetes.
Viimased üheksa aastat töötas Aare
Kullamaa Vallavalitsuses pearaamatupidajana, 2018. aastast ühinenud
Lääne-Nigula valla Kullamaa osavallas
majandusjuhatajana. 2019. aastal kandideeris Aare edukalt Lääneranna Vallavalitsuse varahalduri ametikohale.

Aare töö põhieesmärk on tagada vallavara heaperemehelik
majandamine Lääneranna vallas. Tema korraldada on nii
vara haldamine ja kasutamine kui ka vara kasutusse andmine ning võõrandamine. Jälgida tuleb tuleohutusnõuete
täitmist ja korraldada kommunaalmajandust puudutavate
küsimuste lahendamist.
Aare on ka suur vibuspordi entusiast, alates
2004. aastast on ta osalenud klubi Lääne Vibulaskjad juhatuse töös. Ta on toonud Lihulasse juba kolmandat aastat järjest Eesti
meistrivõistlused siselaskmises. Aare
on kahekordne maailmameister vibulaskmises (2007 ja 2018), korra tulnud
II kohale ja korra Euroopa meistrivõistlustel III kohale. Nüüd, Lihulas nii elades
kui ka töötades, on tal plaanis vibusporti tutvustada ka koolilastele ja alates
sügisest 2019 lükata käima vibulaskmise
treeningud.

Puhkpilliõpilased jätkuvalt aktiivsed

HARIDUS

Mati Põdra
Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpetaja, orkestri dirigent

S

ellest ajast kunagi kümmekond aastat tagasi, kui
Eestis tühistati muusikakoolide riiklikud õppekavad,
on pilt muusika-alases huvihariduses läinud kogu vabariigis vägagi kirjuks ja sõltub eeskätt kohalike eestvedajate arusaamadest, mida pidada heaks hariduseks. Siinkirjutaja lähtub selles küsimuses pragmaatilisest tõdemusest, et pillimäng on midagi sellist, millega muusikakoolis
orkestriinstrumente õppinu saab oma edaspidises elus
tegeleda erinevates orkestrites niikaua, kuni jalad ees ära
kantakse. Seetõttu tuleb ka suhteliselt lühikese õppeaja
jooksul asetada kõik koosmänguga seonduv õpingute keskpunkti.
Enamikes Eesti muusikakoolidest on puhkpilliõpilaste
osakaal õpilaste üldarvust paraku väga väike ja Lihula
selles mõttes positiivne erand. Siiski peame meiegi mõtlema
selle peale, et ühel hetkel juba lähitulevikus suundub
siinne silmapaistvalt professionaalseks kasvanud kontingent oma haridusteed jätkama kaugemale, ning parimal
juhul tähendab see „ainult” seda, et nad on Lihulas olemas
vähemalt paarikuulise ettetellimisega. Valmistuda tuleb

aga sellekski, et mõnel ei pruugi jääda aega isegi projektipõhiseks koostööks või et pillimänguharrastust minnakse
realiseerima logistiliselt ligipääsetavamasse kohta.
Kõike seda arvesse võttes saigi puhkpilliosakonna töö sellel
hiljuti haripunkti jõudnud õppeaastal planeeritud projektipõhisele mängupraktikale keskendudes, ja kõik see, mida
harjutud „standardiks” pidama (tagumikutunnid pilliõpetajaga klassis), oli lihtsalt tugistruktuur.

Suur koolitusprojekt VOP + Terra Mariana
Juba aasta tagasi tuli siinkirjutaja jutule Vabariikliku
Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri peadirigent Bert Langeler. Kollektiiv oli vajamas olulist koosseisuvärskendust
ning dirigent oli otsustanud panustada veel kooliealistele
pillimeestele, selle asemel et osta puuduvaks pillimeheks
sisse elukutseline. See oluline kursimuutus tõi orkestrisse
mitmeid noori, kelle tõeline võimekus tuligi esile olukorras,
kus on ette antud seminari toimumise nädalalõpp ja netti
üles pandud esitatavad teosed, mille nooditekst tuleb esimeseks prooviks omandada.

Foto: Kristina Kukk
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Foto: Gunnar Pettaig

Kokku oli õppeaasta jooksul selliseid seminare neli. Novembri keskel anti Tallinnas kontsert „100 aastat Eesti puhkpillimuusikat”, jaanuari lõpus Paides ühiskontsert kohalike
orkestritega, märtsi alguses Kosel kontsert „Laulupeo kaja”
koos Politsei- ja Piirivalveameti orkestriga. Ja traditsiooniliselt lõpetas koolitushooaja ühisprojekt Läti dirigentide
ja puhkpilliõpetajatega „Terra Mariana”, mille lõppkontsert
toimus 10. märtsil Eesti Rahva Muuseumis Tartus.
Meie orkestrantidest osales erinevatel koolitustel (küll
mitte kõik kõiges, mõnikord tuli vahele haigus ja mõnikord
ei läinud mõnd pilli üleliia vaja) kokku kümme noort: Marie
Põdra, Hanna Malk, Svea Stahlman, Laura Lepik, Samuel
Kastepõld, Mart Erik Põdra, Silver Nikkel, Birgit Mikkus,
Tuuli Pikkmets ja Hugo Noormets, ning meie mõlemad
dirigendid Jaak Karlis ja siinkirjutaja. Noorte usaldamine
õigustas ennast igapidi, distsiplineeris muuhulgas ka mõnd
teenekamat pillimeest ja pani kogu kollektiivi nooruslikumalt kõlama.
Aga mis kõige tähtsam – tunnustusena meil siin tehtavale
toimub VOP 2019. aasta sügisseminar Lihulas, nädal enne
filmifestivali. Sellest lähemalt juba mõnes suvelõpu lehes.

Livonia noortelaager

Foto: Gunnar Pettaig

Nagu juba korra ülalpool mainitud, pole puhkpilliõpe väga
atraktiivne. Muidugi võiksid puhkpilliõpetajad kogu vabariigis enda pille ja õpetatavat veel rohkem tutvustada, kuid
paraku on raske saada aastate jooksul juurdunud eelarvamuste ja isegi umbusu vastu. Niisiis jääbki üle tugineda
väikese pundi fanaatikute ettevõtlikkusele ja saada aegajalt kokku ka nende õpilastega, kes pillimängus alles algajad. Positiivseid näiteid siit-sealt on juba täitsa võtta: suvisel Tammefestivalil tegutseb ka algajate orkester, juulikuus
toimub Võrumaal Paganamaa Brass. Nendes ettevõtmistes
osalenud lapsed on saanud selle nii vajaliku orkestrimängu
impulsi kätte väga kiiresti.
Viiendat korda korraldas noortelaagrit ka Livonia gild,
Lihulast osalesid selles koolivaheaja alguse laagris HannaLiseth Jõgi ja Kert Urb. Laagri programm oli muusikaliselt
tihe, sest praktiliselt nullist vajas selgeks õppimist 14 pala,
seega oli proovide maht väga suur. Ometi jätkus orkestrija rühmaharjutuste kõrval aega ka liulaskmiseks ja muidu
värskes õhus viibimiseks, korraldati muusikateemaline
viktoriin ja lihtsalt tunti ennast mõnusalt. 24. veebruaril
toimunud kontsert Eesti Rahva Muuseumi puupüsti täis
saalis korvas kogu nähtud vaeva kuhjaga. Enamjaolt ei
suutnud publik eriti uskuda, et kahe päevaga annab lastega
sellise töö ära teha.
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Ja seegi teema tuleb lõpetada infoga, et 2020. aasta noortelaager on planeeritud Lihulasse. Tõsi, enne tuleb välja
mõelda, kuhu ja kuidas mahutada võimalikud 80 last lavale.
Õnneks on sinnamaani pea aasta aega, nii et kindlasti mingi
mõistlikuna tunduv lahendus tekib.

Ettevalmistus laulupeoks
Nagu ilmselt juba teada, osalevad kohalikud pilliõpilased
laulupeotsüklis keskmiselt kahe orkestri tegevuses: kes
puhkpilli- ja kes sümfooniaorkestris, kes rahvamuusikas.
Praeguseks on edukalt läbitud esimene eelproovide ring.
Nende ridade autor näeb laulupeo registris puhkpilli- ja sümfooniaorkestrite liigijuhtide eelproovides antud tagasisidet.
See on osutunud isegi positiivsemaks kui oodata osanuks.
Erinevad dirigendid on öelnud näiteks alles sügisest tegutsema hakanud sümfooniaorkestri kohta, et „sümpaatne
kollektiiv”, „suur positiivne muudatus orkestrite maastikul”,
„täiskõlaline orkester” – ning ka näpunäited selle kohta,
mida veel teha tuleks, on igati konstruktiivsed ja sealjuures
sõbralikud. Ise tahaks ehk, et oleks tulevikus rahulikumalt aega sümfooniaorkestri projektiga tegeleda. Selge, et
mida rohkematest koolidest õpilasi, seda vähem ühiseid
aegu on võimalik leida. Siiski, erinevate üldhariduskoolide
juhid võiksid endale selgeks teha, kui harukordne nähtus
on üks regionaalne noorte sümfooniaorkester. Ja aru anda,
et selle töös osalejad on ka keskmisest intelligentsemad
noored, kelle jaoks mõni olude sunnil puudutud õppetund
ei tekita probleeme. Orkester pole koor, kus on neli häält ja
ühe hääle lauljaid palju ning ühe puudumine proovist liiga
suurt kahju ei tekita!
Kõrgete hindepunktidega juba eelmises laulupeotsüklis silma paistnud puhkpilliorkester jätkab nüüdki samas
vaimus. Mitme aasta pikkune keskendumine koosmängule on tekitanud olukorra, kus rööprähklemine ei põhjusta orkestri teatud tasemest allapoole kukkumist. Ja see
„teatud tase” on selline, mis läheneb mänguoskuse poolest
professionaalidelt oodatavale, töösse suhtumiselt on selle
aga ületanudki.

Oma etendustegevus
Veel hiljuti nägi ühe keskmise orkestri tegevus välja selline, et tehti proove, katsetati erinevaid teoseid, ja kui siis
millalgi kevade poole ühe kontserdi jagu asju valmis sai,
hakati vaatama, kas ja kus neid esitada saab.
Tänapäeval, kui pool kultuurielu toimimist on ehitatud
projekti peale (ei kommenteeri siinkohas, kas see on õige),
on hädavajalik muuta ka tegevuse ülesehitus vastavaks.
Seepärast ongi orkestril ühtede kaustade vahel oma püsirepertuaar, millega saab üles astuda suhteliselt väikese etteteatamisega tellimisel, teiste kaustade vahel teenistusrepertuaar erinevate tseremooniate jaoks, kolmandate vahel uus
sisseõpitav projekt, neljandate... jah, juba lähebki kaustamajandus tavalugeja jaoks keeruliseks, aga ilma selleta
oleks veelgi hullem.
Orkester on sellel hooajal andnud kaks kontserti, Kullamaal ja Mõisakülas, kavaga „Head Eesti asjad vol.2”, lisaks
astunud üles kolmel Kaitseliidu tseremoonial ning sümfooniaorkestri formaadis ka Kaitseliidu 100. aastapäeva kontserdil Saku Suurhallis. Brasskvintett on teenindanud kokku
viit tseremooniat. Suveks see nimekiri kindlasti pikeneb.

Külalisõpetajad ja -dirigent
Pilliõpetajad jagunevad üldiselt kahte kategooriasse. Ühed
kirjutavad kõik õpilaste saavutused iseenda arvele ega
luba kedagi teist ligigi (tõepoolest, on isegi selliseid koole,
kus teiste õpetajate käest tundide võtmine ametlikult ära
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keelatud). Teised jällegi ütlevad, et mida rohkem külalisõpetajaid läbi käib, seda laiemaks muutub ka õpilase silmaring.

saab esineda parima tulemuse saavutanu. Hästi võistles
regiooni konkursil ka noor trombonist Silver Nikkel, kuid
sedapuhku vabariiklikku finaali siiski asja polnud.

Siinkirjutaja kuulub sellesse teise kategooriasse, sest
„kümnevõistlejatel” ei ole kunagi kitsa eriala spetsiifilised
teadmised peensusteni omandatud, ja nii on võimalik külalisõpetaja abil niihästi avastada seda, mis omal tähelepanuta
jäänud, kui ka saada mõni vajalik näpunäide. Põhimõtteliselt on nende ridade kirjapaneku hetkeks juba toimunud
kaks töötuba ning toimub veel üks.

Ja kui kontsert külalisdirigendiga läbi, ongi avanenud
finišisirge. Sümfoonia- ja puhkpilliorkestrite laulupeo eelproovid aprillis, klassi kevadkontsert mais, mis on ühtlasi
lõpueksam paljude tugevaks sirgunud noorte muusikute
jaoks... mis edasi? Nagu juba alguses vihjatud: orkestripilli
on mõtet õppida ainult juhul, kui sinust saab endaga hästi
toime tulev harrastusorkestri pillimees, ja võimalusi ennast
sellena teostada on nii meil kui mujalgi. Lihulas saadud
erialase ettevalmistusega sünnib aga minna ka profiks
õppima, kui mitte kohe, siis kunagi hiljem. Ja lõpuks – juba
õppeaastal 2020/2021 stardib ühes Lääneranna valla koolis
üks väga eriline puhkpilliprojekt, mille sisu hoiab siinkirjutaja hetkel natuke saladuses. Selle rakendamine annab
väikese tööotsa nii mõnelegi, kes täna veel viimaseid kuid
õpilase staatuses. Aga seniks – hoogsalt kevadele vastu!

Kuid õige pea, juba 6. aprillil, jõuab kultuurimajas avalikkuse ette orkestri kava „Kümme pilku külaliselt”, kus
orkestrit juhatab siin juba eelnevalt mitmel korral mainitud Bert Langeler. Kava on kokku pandud maailma puhkpillimuusikast ja sobib nautimiseks kogu perele, sest
sealt leiab nii barokki kui ka Bieberit. Orkestri ees esinevad
solistidena Tuuli Pikkmets (ksülofon) ja Gunnar Grencštein
(viiul), kolmanda solisti nimi pole veel teada, sest...

Konkurssidest ka
Niisama erinev, kui on erinevate koolide suhtumine kogu
pilliõppesse, on erinev suhtumine ka Eesti Muusikakoolide
Liidu ja teistesse erialakonkurssidesse. On koole, kus äratoodud karikate koguse järgi hinnatakse õpetaja kõlblikkust oma ametisse. Ja on koole, kus ei arvata nendest
konkurssidest mitte kui midagi.
Ka Lihula noored muusikud osalevad sellistel konkurssidel.
Väga hästi osalevad, igal aastal on toodud vabariigist mõni
auhinnaline koht. Lihtsalt, konkurssidel käimine ei ole prioriteetsem muust õppetööst ega pane teisi tegevusi seisma.
Hetkeseisuga on vabariigist juba kolmanda preemia ära
toonud metsasarvemängija Samuel Kastepõld ning regioonist on sama suutnud trompetistid Laura Lepik ja Tõnis
Lepp. Nende omavaheline asi on nüüd välja selgitada
6. aprilli külalisdirigendi kava kolmas solist – orkestri ees

SPORT

Spordiuudised
18. veebruar – 17. märts

Jalgpall
24. veebruaril toimus Lihula Gümnaasiumi spordihoones
Taebla Auto XI karikaturniir saalijalgpallis, kus osales
kokku kuus võistkonda neljast klubist: Lõuna-Läänemaa JK, Pärnu JK Vaprus, JK Kratid ja Saue Jalgpalliklubi
noored vutipoisid. Meie väikesed jalgpallurid võitlesid end
III kohale. Meeskonna koosseisus mängisid Sten-Andre
Kukispuu, Andri Jaanus, Kevin-Mart Põldman, Elmo Linno,
Henry Kurnim, Raiko Tšorni, Märt-Enn Soovik, Eenok
Arpiainen, Kaur Alanurm ja Tormi Ulm. Treener Jaanus
Getreu.
9. märtsil toimus Lihula Gümnaasiumi spordisaalis naistepäeva saaliturniir, millest võtsid osa Lõuna-Läänemaa
Jalgpalliklubi endised treenitavad ja Taebla SK naiskond.
Juubeliturniiril võidutses Lõuna-Läänemaa JK Oranž,
hõbemedalid kuulusid Lõuna-Läänemaa JK Valge ja pronksmedalid Taebla SK naiskonnale. Täpsemad tulemused
on avaldatud Lääneranna Teataja veebiväljaandes
ajaleht.laaneranna.ee.

Judo
17. märtsil toimusid Võru Spordikeskuses Eesti B-klassi
ja juunioride meistrivõistlused judos, millest võttis osa
Lääneranna valla neiu Maris Pikkmets. Judoklubis Aitado

treeniv neiu saavutas tütarlaste B-klassis +63 kg kaalukategoorias I koha. Juunioride klassis –70 kg tuli Maris III
kohale.

Kergejõustik
2. märtsil toimusid Lätis, Kuldigas Balti U18 vanuserühma
talvised võistkondlikud meistrivõistlused, kus tütarlaste
kuulitõukes käis Eestit esindamas Lääneranna valla neiu
Gertu Küttmann, kes saavutas III koha. Eesti U18 koondis
teenis Lätis toimunud meistrivõistlustel kokku 129 punkti,
millega saavutati samuti III koht.
6. märtsil toimusid Pärnu kergejõustikuhallis Pärnu linna
koolide C- (sünd 2006–2007) ja D- (sünd 2008–2009) klassi
sisekergejõustiku meistrivõistlused, millest võtsid osa 12
kooli noored, kokku üle 100 lapse. Lääneranna vallast
käisid väljaspool arvestust võistlemas Lihula Gümnaasiumi ja Virtsu Kooli õpilased – nende tulemustega saate
tutvuda Lääneranna Teataja veebiväljaandes aadressil
ajaleht.laaneranna.ee.
11. märtsil võistlesid Lihula Gümnaasiumi, Virtsu Kooli
ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli noored kergejõustiklased
kiirjooksude kolmevõistluses, mille tulemused on avaldatud Lääneranna Teataja veebiväljaandes aadressil
ajaleht.laaneranna.ee.

Foto: Rakvere muusikakooli erakogu
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16. märtsil toimus Lihula Gümnaasiumi spordihoones
traditsiooniline Lihula kevadturniir, millest võttis
osa seitse meeskonda. Lisaks Lihula, Lihula Gümnaasiumi, Lihula seenioride, Massu, Vatla ja BC Lassole tulid
mängima Haapsalu Spordikooli noored. Võitjaks tuli seekord seenioride meeskond koosseisus Paavo Veermäe,
Argo Mõtt, Kristo Linn, Reigo Tomingas, Rando Tomingas,
Gert Oosim ja Margus Pärjala. Täpsemad tulemused on
avaldatud Lääneranna Teataja veebiväljaandes aadressil
ajaleht.laaneranna.ee.

Lauatennis
2. märtsil toimusid Eesti meistrivõistlused lauatennises,
millest võtsid osa Lääneranna valla noormehed Toomas
Vestli ja Aaro Õismets, kes tulid koju hõbemedalitega.
Meeste üksikmängus saavutasid Toomas Vestli ning Aaro
Õismets 32 võistleja seas vastavalt 7. ja 13. koha, seevastu
meeste paarismängus saavutasid TalTech SK-d esindanud
noormehed II koha.

Maadlus
2. märtsil toimusid Soomes, endise Lihula valla sõprusvallas Auras võistlused, millest võtsid osa Stefan-Lauri
Mölder (RJK Leola) ja tema õde Mia-Jessica (RJK Leola). Stefan-Lauri võistles –54 kg kaalukategoorias. Oma alagrupi
võitjana pääses ta finaali, kus aga tuli võtta vastu kaotus,
preemiaks siiski tubli II koht. Mia-Jessica võistles tütarlaste
–24 kg kaalukategoorias ning saavutas I koha.
3. märtsil toimusid Tapal Eesti juunioride meistrivõistlused
kreeka-rooma maadluses, kus osales kokku 64 sportlast
24 klubist, nende seas Lihulas, RJK Leolas treenivad Eerik
Pank ja Martin Mägist. –63 kg kaalukategoorias võistelnud
Martin Mägist tuli viiendaks nagu ka tema klubikaaslane
Eerik, kes võistles –130 kg kaalukategoorias.
9. märtsil toimusid Tallinnas Kristjan Palusalu 31. mälestusvõistlused noortele. 2008.–2009. aastal sündinute
vanuserühmas võistlesid Charli Takk (–32 kg) ja Gregor-Hendrik Mölder (–47 kg), kes saavutasid vastavalt 15.
ja 5. koha. 2010.–2011. aastal sündinute vanuserühmas
võistlesid Mia-Jessica Mölder (–24 kg) ja Lauri Laev (–31 kg),
kes saavutasid vastavalt 4. ja 12. koha.
9. märtsil toimus Soomes, Tamperes TaVo turniir, kus käis
võistlemas Stefan-Lauri Mölder, kes tuli kuni 14-aastaste
kuni 52 kg kategoorias võisteldes II kohale. Noormees pidas
maha kolm matši, millest kaks võitis ning ühe (finaali)
kaotas.
16. märtsil toimusid Paikusel Eesti kadettide vanuserühma
(14.–17. a) meistrivõistlused kõigis kolmes maadluse olümpiastiilis: kreeka-rooma, naiste- ja vabamaadluses. Lääneranna vallast osales võistlustel kolm sportlast: RJK Leolas
treenivad Stefan-Lauri Mölder, Martin Mägist ja Eerik
Pank. –55 kg kaalukategoorias võistelnud Stefan-Lauri tuli
kreeka-rooma maadluses 6. ning vabamaadluses 5. kohale.
Kuni 65 kg kaalukategoorias võistelnud Martin Mägist
jäi 8. kohale, kaotades esimeses matšis pronksmedalistile.
Kuni 110 kg kaalus võistelnud Eerik Pank saavutas kaheksa
võistleja seas III koha. Noormees pidas maha kokku kolm
matši, millest kaks võitis ning ühe kaotas.

Vabamaadlus
9.–10. märtsil toimusid Tallinnas 3D Treeningu kodusaalis
Eesti meistrivõistlused vabavõitluses. Lääneranna vallast
osales meistrivõistlustel vallavolikogu aseesimees Vallo
Kappak, kes esindas Pärnu klubi MMAces. Vallo Kappak

pidas maha finaalpäeva põnevaima matši, mille võitis
kohtunike ühehäälse otsusega ning tuli meistriks –93,0 kg
kategoorias. Nüüd on ta neljakordne Eesti meister vabavõitluses!

Vibulaskmine
2. märtsil toimus Jõgeva Spordihoones Virtus järjekordne
etapp Eesti Maastikuvibu Liidu egiidi all toimuvast klubide
karika võistlussarjast, millest võtsid osa ka kaks Lääneranna valla sportlast: Aare ja Aire Lauren. Võistlusel osales
kokku 88 sportlast 31 vanuse- ja vibuklassis. Aare Lauren
saavutas nelja mehe konkurentsis jahivibude klassi II koha.
Tema abikaasa, Aire Lauren saavutas naiste jahivibude
klassis kolme naise konkurentsis I koha.
10. märtsil toimusid Eesti Vibuliidu sisemeistrivõistlused
vibulaskmises. Vaistuvibude klassis võistlesid Aare ja Aire
Lauren, kes saavutasid vastavalt II ja III koha.
16.–17. märtsil toimusid Balti meistrivõistlused Siguldas.
Aire Lauren hõivas kohe pärast esimest laskevooru kolme
konkurendi hulgas liidrikoha ega andnud seda käest võistluse lõpuni, tasuks Balti meistritiitel naiste jahivibude
klassis. Aarel nii lihtsalt ei läinud, peale esimest laskevooru tuli neljapunktilise kaotusega teine tulemus, kuid
mida võistlus edasi, seda heledama leegiga põlesid närvid
ja lõpptulemuseks oli III koht, teine koht jäi 14 punkti ja
esimene 33 punkti kaugusele.

Võrkpall
9. märtsil toimus Haapsalus, Wiedemanni spordihoones
Ridala karikaturniir võrkpallis, millest võttis osa 13 võistkonda: kuus nais- ja seitse meeskonda. Lisaks Palivere,
Ridala, Keila, Läänemaa, Oru SK ning Seltskond SK võistkondadele astus võistlustulle Lääneranna valla võrkpallimeeskond, kes selle ka võitis. Medalid tõid koju Raiko Vänt,
Romet Priimägi, Harli Käärt, Andrus Loit, Margus Mölder,
Vaido Veek, Taavi Mereväli ja Rainer Sutt.
13. märtsil toimus Sindi Gümnaasiumis Pärnumaa võrkpalli meistrivõistluste play-off, kus meie meestel tuli Sauga
käest võtta vastu kaotus 3:0. Järgmine mäng leiab aset
22. märtsil, kuid selle tulemusi kajastame juba uues paberlehes.

Fotod: Mardo Männimägi,
Aleksander Lazarev, Madis Koit

Korvpall
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Poolepunktine edu tõi Koonga võistkonnale esikoha
Annika Urbe
XLIII Koonga mängude peakohtunik, Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialist

aupäeval, 16. märtsil said Koonga koolimajas hoo
sisse Koonga mängud, mis toimusid järgemööda 43.
korda. Pika traditsiooniga spordiüritus tõi kokku nii kohalikud kui ka lähivaldade spordisõbrad. Käesoleval aastal
osalesid Lääneranna vallast Koonga ja Lääneranna võistkonnad ning Põhja-Pärnumaa, Audru ja Tori võistkonnad,
ühtekokku ligi 130 osalejat.
Võisteldi kümnel alal: naiste ja meeste võrkpall, sops ehk
korvpallivisked, lauatennis, kabe, mälumäng, sangpommi
rebimine, sisesõudmine, noolevise, joonejooks. Võistkondi
esindasid nii mehed, naised kui ka noored.
Üldarvestuses läksid kirja kõik alad ning lisaks võisteldi
individuaalselt sangpommi rebimises, sisesõudmises,
nooleviskes ja joonejooksus. Napi eduga tuli üldarvestuse
võitjaks Koonga võistkond 94,5 punktiga. Neile järgnes
Audru võistkond 94 punktiga. III koha saavutas Tori võistkond 89,5 punktiga, 4. koha Lääneranna 88 punktiga ja 5.
koha Põhja-Pärnumaa 87 punktiga. Täname kõiki sportlasi
põneva ja kaasahaarava mängu eest!
Hea meel oli näha, et Lääneranna vallast oli võistlustules
kaks võistkonda: Koonga ja Lääneranna. Nende tulemused
alades lõikes on toodud allpool.

SOPS
» Koonga: Gert Paabut,
Stiina-Siina Piile,
Urmas Astrik – II koht
» Lääneranna: Jakob
Lääne, Küllike Vask,
Paul Lomp – 6. koht
NAISTE VÕRKPALL
» Koonga: Janne Orav,
Merike Pilve, Klarika
Kunst, Triin Treiblut – I
koht
» Lääneranna: Cetlin
Mikker, Liisa Raavel,
Marjana Kuldsaar,
Keitlin Nikkel, Anett
Aavik – 5. koht

MEESTE VÕRKPALL
» Koonga: Jarko Künnap,
Rasmus Künnap, Kevin
Kester, Deigo Toots – III
koht
» Lääneranna: Harli
Käärt, Allan Treiblut,
Juhan Püvi, Ott Liivaru
– I koht
MÄLUMÄNG
» Koonga 1: Eve Hindrimä, Viive Kruusenvald, Maarja Põdra –
4.–5. koht
» Koonga 2: Keitlin Suija,
Jane Perandi, Eleanora
Konstabel – 8. koht

Tublidel individuaalaladel võistlejatel oli võimalik osaleda
loosimises, kui sooritati neljast individuaalalast kolm. Auhinnakasti täitsid AS Wendre ja Aasa Mesi OÜ. Samuti individuaalalade kuldmedalile tulnuid autasustas AS Wendre
oma toodetega ning üldarvestuse esikolmikut Aasa Mesi
OÜ meega. Lisaks pani Travelen OÜ välja üldarvestuse võitnutele 5-tunnise saunaõhtu Oidrema saunas. Suured tänud
meie sponsoritele!
XLIII Koonga mänge korraldas MTÜ Koonga Kogukond
koostöös Lääneranna Vallavalitsuse ja Pärnumaa Spordiliiduga. Üritust rahastati Eesti Kultuurkapitali projektitoetusega.
Suured tänud meie kohtunikele Kaisa Kirikal, Risto Aasa,
Eduard Brok, Õie Killing, Valdi Killing, Liina Merihein,
Ursula Kuningas, Christi Tamsalu, Kadi Tamsalu, Jana
Viljak ja peasekretär Kaiu Kustassonile. Samuti täname
Ehar OÜ-d maitsva lõunasöögi eest, Koonga Põhikooli ja
Lõpe klubi.
Suured tänud kõikidele sportlastele ja kaasaelajatele!
Kohtumiseni järgmistel Koonga mängudel!
Protokollid on leitavad Pärnumaa Spordiliidu lehelt
www.psl.ee.

» Lääneranna 1 (Lihula
Spordiklubi): Rein
Merila, Kalle Laanmets,
Margus Morševitski – I
koht
» Lääneranna 2: Jakob
Lääne, Küllike Vask,
Karoliina Bachaus – 7.
koht
LAUATENNIS
» Koonga: Veiko
Kruusenvald, Kerdo
Krangolm, Eve Hindrimä, Aron Annerviek
– 4. koht
» Lääneranna: Toomas
Vestli, Eduard Brok,
Janely Vestli, Joonas
Vestli – I koht

KABE
» Koonga: Johannes
Linder, Liina Merihein,
Sten Vits, Janela Paivel
– 5. koht
» Lääneranna: Jakob
Lääne, Küllike Vask,
Paul Lomp, Karoliina
Bachaus – 4. koht
NOOLEVISE, võistkondlik
» Koonga: Rasmus
Künnap, Jana Viljak,
Ardi Annerviek – I
koht
» Lääneranna: Jakob
Lääne, Karoliina
Bachaus, Paul Lomp – 4.
koht

Fotod: Ursula Kuningas
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NOOLEVISE, individuaalne
» Meeste arvestuses I
koht Rasmus Künnap
(Koonga), II koht Kevin
Kester (Koonga), III
koht Jarko Künnap
(Koonga)
» Naiste arvestuses I koht
Jana Viljak (Koonga),
III koht Eve Hindrimä
(Koonga)
SISESÕUDMINE,
võistkondlik

» Lääneranna: Jakob
Lääne, Küllike Vask,
Karoliina Bachaus – 5.
koht
SISESÕUDMINE,
individuaalne
» Meeste arvestuses
II koht Kevin Kester
(Koonga)
» Noorte arvestuses I
koht Kaarel-Martin
Seling (Koonga)
JOONEJOOKS, võistkondlik

» Koonga: Kevin Kester,
Kerdo Krangolm,
Ursula Kuningas, Jana
Viljak, Kaarel-Martin
Seling – II koht

» Koonga: Rasmus
Künnap, Jana Viljak,
Aron Annerviek – III
koht

» Lääneranna: Jakob
Lääne, Küllike Vask,
Paul Lomp – 4. koht
JOONEJOOKS,
individuaalne
» Meeste arvestuses III
koht Rasmus Künnap
(Koonga)
» Noorte arvestuses I
koht Aron Annerviek
(Koonga), II koht Paul
Lomp (Lääneranna)
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» Lääneranna: Jakob
Lääne, Küllike Vask – 5.
koht
SANGPOMMI REBIMINE,
individuaalne
» Meeste arvestuses II
koht Johannes Linder
(Koonga), III koht
Lembit Linder (Koonga)
» Noorte arvestuses II
koht Kaarel-Martin
Seling (Koonga)

SANGPOMMI REBIMINE,
võistkondlik
» Koonga: Lembit Linder,
Johannes Linder, Jana
Viljak, Kaarel-Martin
Seling – II koht

Paastuaja väljakutse
Illimar Toomet
Kirbla Püha Nikolause koguduse õpetaja

M

eie aeg on kõike muud kui paastuaeg. Argi- ja pidupäeval pole vahet.
Kõikide asjade mõõt on inimene ja inimese
mõõt on mõnu.

hõlpsalt internetist). Üllatav küll, aga hoopis keerulisem
on sama palvega ka päeva alustada. Kes ei usu, võib järele
proovida. Poolteist kuud kestev paastuaeg on selliseks
katseks sobiv aeg.

Paast taotleb midagi muud. Mitte inimene,
vaid Jumal on kõige keskmes ning inimese
mõõt on jumalanäolisus. Paast teeb vahe
ka argipäeva ja pidupäeva vahele. Pidupäev
on oodatud ja paast on selle ootamise viis.
See tähendab, et paastupäev ei ole argipäev, vaid
valmistumine millekski eriliseks.

Teiseks on pühakirja lugemine. Kas kujutaksime ette olukorda, kus keegi sõber helistab, loeb ette oma vajadused,
esitab mõned küsimused ning siis, kui tahaksid hakata vastama, lõpetab kõne? Just selle sarnane on olukord, kus palvetaja ei loe Piiblist, mida Jumal tahaks talle vastata.

Enamasti seostatakse paastu piirangutega söömises ning
seda ihu- või iluravi eesmärgil, st võitmaks mingit terviseprobleemi või selleks, et saada suveks „rannavormi”.
Paastu traditsiooniline mõte on aga eelkõige hingeravi.
Et mitte ainult ihu oma ihadega, vaid ka mina oma tahtmistega saaks võidetud. Et me ei oleks nende sarnased,
kelle kohta apostel Paulus ütleb: „[N]ende jumal on kõht…
nad mõtlevad maapealsetest asjadest.” (Fi 3:19)
Seega ei tähenda paast oma ihu hellitamist, vaid talitsemist.
Tulemus võib olla üllatav. Kui inimlikult on väljendatud
„armastus käib kõhu kaudu”, siis ka kõhunaudingutest
loobumine võib äratada armastuse – nii ligimese kui ka
Jumala vastu. Seega – ehkki paastudes tegeldakse üsna
palju iseendaga, on selle eesmärk suunatud väljapoole.
Milles see väljendub?
Esmane viis iseenesesse keerdumisest vabanemiseks on
palvetamine. Vajadused ja tänu, mina ise ja teised inimesed,
perekond, rahvas ja inimkond – ei ole liiga väikeseid ja liiga
suuri asju, mille pärast ei tohiks paluda. Tean nii mõndagi
inimest, kes igal õhtul loeb Meie Isa palve (selle teksti leiab

Kirik soovitab tungivalt teha paastumise ajal heategusid.
Kui keegi loobub mingist toidust, siis annetagu ta säästetud
raha heategevuseks. Vähiravifondid töötavad ka muul ajal,
kui tele-eetris on „Jõulutunnel”, ning kogudused võtavad
annetusi vastu ka muul ajal kui jõuluõhtul.
Või kui keegi otsustab piirata paastuajal sotsiaalmeedias
või teleri ees kuluvat aega, siis kasutagu ta vabanenud aeg
päris suhtlemiseks, elavate inimestega. Üksindus on meie
aja epideemia ning selle ravi algab külaskäigust inimese
juurde, kelle juurde satub harva, või talle helistamisest või
kirjutamisest. Mida hõlpsama adressaadi poole me pöördume, seda vähem oma hingele taolisest ettevõtmisest kasu
saame. Aga võib-olla oleks just nüüd see kord, kui kuulaks
vanatädi lõputa eluloojutu ükskord lõpuni? Kas me üldse
oleme kunagi nii kannatlikud olnud? Päris suhtlemises
edasijõudnutele on sobivaks harjutuseks ka keeldumine
pahatahtlike kuulujuttude levitamisest ja isegi nende
kuulamisest.
Ja üks oluline asi veel. Kui sa tõesti tahad paastuda, ära
kirjuta sellest sotsiaalmeedias. Jeesus ütleb Mäejutluses:
„[Vaata,] et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su
[taevasele] Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!” (Mt 6:18).

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

19.–20. juulil Haapsalu lossihoovis
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www.le.ee / tel 473 7222

Telli nüüd vähemalt kolmeks kuuks Lääne Elu
paberleht või digileht ja võida kontserdipiletid!

Loosi lähevad:
• 2 päeva passi kahele
• 2 päevapiletit kahele

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.

Otsekorraldus 7,70 eurot kuus.
Laupäevane Lääne Elu: üks kvartal 13,20 eurot.

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

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

ASREX OÜ teeb

ÜLDEHITUSTÖID
www.puurvesi.ee
Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine,
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite,
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

stööd
Meeldivat koo
soovides!
info@asrex.ee
www.asrex.ee

puurvesi

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 vajalikke eeltöid. Konsultatsioon objektil TASUTA! Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee
Ostan vanu vene kontaktoreid, kaitselüliteid, elektroonika trükkplaate, KM-kondekaid, transse jms detaile, otsilloskoope, raadiojaamu,
isekirjutajaid, side-, mõõte-, militaarelektroonika plokke jms. Vanade ruumide tühjendamine vanaelektroonikast. Kontakt 5197 3129
REINU-EINARI OÜ otsib enda meeskonda TRAKTORISTI ja KUIVATIOPERAATORIT. Kontakt: Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Üdruma,
Tel: 5358 4508. CV saata: risto@reinueinari.ee
ÜDRUMA AUTOTEENINDUS pakub tööd hooldustehnik-meistrile. Kontakt: Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Üdruma, Tel: 5358 4508.
CV saata: risto@reinueinari.ee
Tänavakivide paigaldus ja haljastustööd. Võrk-, puit- ja looduslike roigas- ja lattaedade ehitus. Kogemust 15 aastat. OÜ Kivivennad,
kontakt: 551 9855 või henno.piirme@gmail.com

