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Lääneranna valla suuremad arendusprojektid
on hoogu sisse saamas
Rein Kruusmaa
Arendus- ja hankespetsialist

L

ääneranna
Vallavolikogu kinnitas
möödunud
aasta
septembris ühinenud valla
ühtse arengukava aastateks
2018–2028. Arengukava oluliseks
aluseks olid ühinenud omavalitsuste
senised olulisemad prioriteedid,
mis arvestavad ühinemisega kaasnenud uusi vajadusi ning väljakutseid. Arengukavas planeeritakse
ennekõike suuremahulisemaid ehitustöid. Suur osa arendusprojektidest on alguse saanud juba enne
haldusreformi, kuid arvestada tuleb
ettevalmistavate tööde suurt ajakulu
ennekõike nn europrojektide puhul.
Arendusprojektide “krooniliseks haiguseks” on saanud nende maksumuse
kujunemine planeeritust kallimaks.
Selle põhjuseks on ennekõike arenduste pikk ajaline viide. Tänaseks on
üks osa planeeritud projektidest jõudnud lõppfaasi ehk algavad ehitustööd.
Ettevõtluskeskkonna
parendamise
projektidest on käsil kahe perspektiivse
ettevõtlusala
arendamine:
Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala ning Virtsu ettevõtlusala ehi-

Selgusid hajaasustuse programmi toetuse saajad
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Lihula üksikkompanii liigub
targu unistuste täitmise poole
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Luum Loomeklubi võitleb koolikiusamise vastu pintslite ja
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tustööde ettevalmistamine. Piirimäe
tootmisala ehituse töövõtuleping
AS-ga YIT Eesti summas
1,3 mlj
eurot on sõlmimisel ja tööde ajakava
kohaselt peaks Piiri tänava, Valuste
tee ja Pärnu mnt piirkonnas teede,
tänavavalgustuse ning ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni rajamise tööd algama
käesoleva kuu lõpul ning valmima
tuleva aasta jaanipäevaks. Projekti
tulemusel paraneb oluliselt piirkonna
olemasolevate ettevõtete ettevõtluskeskkond ja Piiri tn äärne arendusala
saab võimaluse tehnovõrkudega liituda. Projekti on toetatud Euroopa
Liidu struktuurifondi piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise investeeringute
meetme
vahenditest. Virtsu ettevõtlusala arendamine
toimub ennekõike AS K-Met arenguvajaduste toetamiseks, samuti võimaluste loomiseks uutele ettevõtetele.
Käimas on ala teede ja tehnovõrkude
projekteerimis-ehitushanke ettevalmistamine ja objekt valmib tõenäoliselt
tuleva aasta suvel. Töid rahastatakse
valla eelarvest. Tänavu valmib veel
Virtsu kalasadam, mille IV etapi ehitustööde käigus puhastatakse sadama
faarvaater ning ehitatakse välja kirdebasseini kai ja slip. Töid finantseeritakse kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia rakendamise vahenditest. Lepingu maksumus on 186 000
eurot ja neid teeb OÜ Elteks Grupp.
Tervishoiuvaldkonna projektidest on
vaieldamatult kaalukaim esmatasandi
tervisekeskuse rajamine Lihulasse.
Projekti kulg on oluliselt viibinud
muinsuskaitse- ja päästeameti ning
rahastaja esitatud nõuete, samuti
eelarveküsimuste tõttu. Mõneti on
kirstunaelaks saanud ajalooline Tallinn mnt 35 mantelkorstnaga hoone,
mida oleme soovinud tervisekeskuse kompleksis säilitada, kuid mille
restaureerimise tingimused muudavad oluliselt kallimaks ka rajatava
uue hoone osa. Tänaseks on põhiprojekt valminud ja saadetud ekspertiisi. Ehitushange kuulutatakse välja

sügisel ning ehitustööde tegemise
aeg on üks aasta. Loodame, et kaotatud aeg ja seninähtud vaev saab
väärika ja vajaliku hoonena tasutud.
Väiksema mahulisemalt korraldame
ümber perearstikeskuste töö Varblas
ja Koongas. Mõlemal juhul kolime arstide vastuvõturuumid ümber endiste
vallamajade ruumidesse ja mõlemal
juhul on vaja olemasolevad ruumid
vabastada sihtasutuse Lääneranna
Hoolekanne tegevuste arendamiseks.
Varbla ruumides saab remont tehtud
tänavu sügisel, Koongas jõuame taas
kord muinsuskaitse piirangute ning
suurema tööde mahu tõttu ehitustöödega alustada aasta lõpul. Koonga
endine lasteaia hoone kuulub lammutamisele ja selle asemele rajatakse
30-kohaline üldhooldekodu. Projekti
toetab Euroopa Liit hooldekodudes
energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamise meetmetest.
Elukeskkonna
arendustest
on
tõenäoliselt oodatuim projekt Lihula
Gümnaasiumi spordihoone ehitus.
Tänu riigieelarvest saadud eraldisele
saime projektiga tegelda forsseeritult ja valminud eelprojekti põhjal
läbi viidud hankemenetluse tulemusel on sõlmitud OÜ-ga Pro Ehitus
töövõtuleping tähtajaga 31.07.2020,
summas 1,43 mlj eurot. Lepingu kohaselt lammutatakse olemasolev spordisaal ja ehitatakse välja pallimängusaali osa, tehnosüsteemid osaliselt
ja vajalikud välisvõrgud. Maadlussaal, olmeblokk ja parkimisala jäävad
ootama täiendavaid rahastusvõimalusi. Kõnni- ja kergliiklusteede osas
on leping sõlmitud Lihula Pärnu mnt
400 m kergliiklustee Tallinna mnt
ja Kalmu tänava vahelise lõigu väljaehitamiseks. Sealhulgas rekonstrueeritakse Tallinna mnt ristmik nn
Petimaja juures. Tööd teeb OÜ Lääne
Teed ja tööde maksumus on 161 000
eurot. Kokku investeerib vald tänavu
suurematesse kruus- ja mustkattega
teede ehitustesse üle 560 000 euro.
Tänavavalgustuse arendamisest on
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olnud juttu varasemalt, tööd lõpetatakse eeloleval sügisel.
Lisaks suurtele arendusprojektidele toimub igapäevane töö
väiksemate investeeringute korraldamisel. Prioriteetne on
Lihula mõisakompleksi arendamine, tänavu korrastame

muinsuskaitseameti toetusel mõisa peahoone esikülje
karniisipealse katuseserva ja ühe korstna. Tuleval aastal
on kavas jätkata tagakülje ja ülejäänud korstendega. Jätkub
ekspositsiooni arendamine ja remont siseruumides.

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

25. juulil toimus Lääneranna Vallavolikogu erakorraline,
22. istung, kus osales 16 ning puudus 5 vallavolikogu
liiget. Päevakorras oli 2 punkti. Vastu võeti 1 määrus.

»» Toimus Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirja I
lugemine ja määrati parandusettepanekute tähtajaks
1. oktoober ning otsustati suunata määrus II lugemisele.

»» Võeti vastu Lääneranna valla 2019. aasta II lisaeelarve.

»» Toimus Lääneranna Muuseumide arengukava 2020–
2026 kinnitamise I lugemine. Määrati parandusettepanekute tähtajaks 9. september ning otsustati suunata
määrus II lugemisele.

»» Muude küsimuste seas andis vallavanem informatsiooni vallavalitsusele laekunud Eesti Leegioni Sõprade
Klubi esitatud taotluse kohta paigaldada Lihula Kalmistule mälestuskivi. Otsustati küsida lisainformatsiooni
ja arutada teemat järgmisel volikogul.
22. augustil toimus Lääneranna Vallavolikogu 23. istung,
kus osales 16 ning puudus 5 vallavolikogu liiget. Päevakorras oli 8 punkti. Vastu võeti 1 määrus ja 4 otsust.
»» Otsustati anda mittetulundusühingule Terra Maritima tasuta kasutusse Seira küla Soone katastriüksus
(katastritunnus 41103:001:0055) perioodiks 01.09.2019–
31.12.2026.
»» Otsustati võtta tasuta hoonestusõigus Lääneranna valla
kasuks Lihula Tallinna mnt 33 kinnistule, registriosa nr
2612232, tähtajaga 50 aastat.
»» Muudeti Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määrust
nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine” ning lisati juurde punkt nr 12 Vabariigi Valitsuse 22.05.2001 määrus nr 179 “Maa maksustamishinna
arvutamise kord”.

»» Otsustati garanteerida meetmesse “Puuetega inimeste
eluasemete füüsiline kohandamine (II voor) 21.02–
26.08.2019” esitatud projekti “Lääneranna valla puuetega inimeste eluasemete kohandus 2019” omaosalus
Lääneranna valla eelarvest summas kuni 13 000 eurot.
»» Arutati Eesti Leegioni Sõprade Klubi taotlust mälestusmärgi paigaldamiseks Lihula kalmistule. Vallavalitsusele tehti ülesandeks järgmiseks volikogu istungiks
ette valmistada otsuse eelnõu. Otsuse eelnõu ettevalmistamiseks moodustati töögrupp, milles osaleb kolm
volikogu liiget.
Järgmine Lääneranna Vallavolikogu koosolek toimub 19.
septembril kell 14.00 Lihula Kultuurimaja peegelsaalis.

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

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

P

erioodil 15. juuni – 14. august 2019 toimus kaheksa
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele nagu hooldajate, sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste, hooldajatoetuste, häirenupu teenuse, koduhooldusteenuse, hoolekandeasutuses hooldamise, maaüksuste
sihtotstarvete ja projekteerimistingimuste määramisele,
koha-aadresside korrastamisele, ehitus-, kasutus-, teekasutuslubade väljastamisele, puurkaevude asukohtade
kooskõlastamisele, hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamisele ja rahuldamata jätmisele, hajaasustuse programmi toetuste kasutamise aruannete heakskiitmisele, huvitegevuse toetuseks raha eraldamisele, kodu ja
üldhariduskooli vahelise sõiduhüvitise eraldamisele, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras
vabastamisele ning korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jätmisele otsustati
järgmist:
»» Lisada Lääneranna valla 2019. a hankeplaani lihthange
“Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Hanke korraldamise ajaks määrati juuni
2019 ja hanke eest vastutavaks isikuks Rein Kruusmaa.
Moodustati lihthanke pakkujate kvalifitseerimiseks,
pakkumuste läbivaatamiseks ja hindamiseks komisjon
koosseisus: Margus Källe – esimees, Jaan Urb – liige,
Rein Kruusmaa – liige.

»» Tunnistati edukaks lihthange “Virtsu kalasadama
rekonstrueerimise IV etapp”. Hanke edukaks pakkumuseks osutus Elteks Group OÜ pakkumus. Eduka
pakkumuse esitanud isikuga sõlmitakse töövõtuleping
peale 5-tööpäevase ooteaja möödumist.
»» Anti luba järgmistele avalikele üritustele: “Jaanid Irtas
2019 jaanipäev”, “Koonga jaanituli”, “Kulli jaanituli”,
“Virtsu Merepäev 2019”, “Käsitöö ja omatoodangu laat”,
“Mihkli laat 31”, “Suvine simman Kukerpillidega Matsi
sadama paadikuuris”, “Karusepäev”, “Pidu ansambliga
Sirli”, “Vabaõhu teatrietendus”, “Paadrema 28. kodukandipäev”, “IX Lihula Lillkirja Festival”. Ürituste korraldamisel tuleb järgida Lihula valla avaliku ürituse korraldamise korda ja Lääneranna valla heakorraeeskirja.
»» Lõpetati Tuhu külas asuva 7,73 ha suuruse vaba põllumajandusmaa maatüki nr 5 kasutusvaldusesse andmise eeltoimingud.
»» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 04. juuli 2019
määrus nr 7 “Ühissõidukipeatustele nimede määramine”.
»» Otsustati nõustuda Sepaküla tee avalikult kasutatava
osa pikendamisega Lumemarja kinnistu ja Sepaküla-Ado kinnistu ulatuses. Maa- ja arendusspetsialistil
algatada menetlus Sepaküla tee isikliku kasutusõiguse
seadmiseks.
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»» Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetus ürituse “Virtsu Merepäev 2019” läbiviimiseks mittetulundusühingule Virtsu Arenguselts. Toetuse eraldamiseks
sõlmitakse toetusleping.
»» Määrati avalik-õiguslik reaalkoormatis korteriomanditele Tähemaa 1; 2; 4; 5; 6; 7 ja 8.
»» Avaldati tänu ja anti üle Lääneranna Vallavalitsuse
tänukiri Liia Põllule kauaaegse töötamise eest Lihula
Gümnaasiumis ja seoses juubelisünnipäevaga.
»» Muudeti Lääneranna Vallavalitsuse 13.06.2019 korralduse nr 342 “Lääneranna valla eelarvest mittetulundusühingute toetamine” punkti 1.4 ning sõnastati
see järgmiselt: “Vatla Spordiselts MTÜ, projektitoetus “Napoli 2019 Summer Universiade” 1674 € . Vallavalitsusel sõlmida toetuse kasutamise leping Vatla
Spordiselts MTÜ-ga.
»» Tunnistati tervikvarana hoonestatud kinnistu Piiri 2
ja hoonestatud kinnistu Piiri 4 (ID: 124246490) võõrandamiseks oksjoniportaalis www.osta.ee korraldatud
enampakkumine pakkumiste tegemata jätmise tõttu
nurjunuks. Otsustati võõrandada tervikvara hoonestatud kinnistu Piiri 2 ja hoonestatud kinnistu Piiri 4
avaliku kirjaliku enampakkumise käigus. Enampakkumine korraldatakse internetioksjonite keskkonnas
www.osta.ee kehtivusega 14 päeva. Määrati enampakkumise tingimused: vara müügi alghind 7500 eurot,
tagatisraha 375 eurot, osavõtutasu mitte määrata.
»» Kinnitati hoonestatud kinnistu Tarva Koolimaja
võõrandamiseks oksjoniportaalis www.osta.ee korraldatud enampakkmine edukaks (ID: 124249052). Enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinnaga
osutus Suusad OÜ. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse
ostu-müügi leping ühe kuu jooksul.
»» Tunnistati korteriomandi Niidu 2 mõtteline osa kinnisasjast 507/ 1094, (ID: 124245150) võõrandamiseks
oksjoniportaalis www.osta.ee korraldatud enampakkumine pakkumiste tegemata jätmise tõttu nurjunuks.
Otsustati võõrandada korteriomand Niidu 2, Täpsi
külas, mõtteline osa kinnisasjast 507/1094, kasutades
müügi vahendajana ettevõtet LVM Kinnisvara. Määrati
müügitingimused: vara müügihind 1900 eurot, võimaldada maakleril allahindlust kuni 1500 euroni.
»» Anti välja Lääneranna Vallavalitsuse 04. juuli 2019 korraldus nr 377 “Lääneranna valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine”, tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 06. juuni
2019 korraldus nr 323 “Lääneranna valla ametiasutuste
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine”.
»» Tunnistati edukaks lihthange “Lääneranna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine”. Hanke edukaks pakkumuseks osutus Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ pakkumus.
Anti nõustumus eduka pakkumuse esitanud isikutega
töövõtulepingute sõlmimiseks peale 5-tööpäevase
ooteaja möödumist.
»» Tunnistati edukaks riigihange “Lääneranna valla teede
mustkatte ehitamine ja korduspindamine”. Hanke
edukaks pakkumuseks osutus AS Tariston pakkumus.
Taotletakse vallavolikogult täiendavat rahalist katet
töövõtulepingu sõlmimiseks. Anti nõustumus eduka
pakkumuse esitanud isikuga töövõtulepingu sõlmimiseks peale 10-päevase ooteaja möödumist.
»» Kinnitati Lodu kinnistul nr 8825250 raieõiguse võõrandamine oksjoniportaalis www.osta.ee korraldatud
enampakkumise edukaks ostjaks kõrgeima ostuhinna
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pakkunud Timberstock OÜ pakkumus. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse raieleping ühe kuu jooksul.
»» Tunnistati edukaks riigihange “Lihula Gümnaasiumi
spordihoone I etapp. Projekteerimis- ehitustööd”. Hanke
edukaks pakkumuseks osutus Pro Ehitus OÜ ja KRTL
OÜ ühispakkumus. Anti nõustumus teise ühispakkuja
volitatud OÜ-ga Pro Ehitus hankelepingu sõlmimiseks
peale 10-päevase ooteaja möödumist.
»» Kinnitati tervikvarana hoonestatud kinnistute Piiri 2
ja Piiri 4 võõrandamiseks oksjoniportaalis www.osta.ee
korraldatud korduv enampakkumine kõrgeima ostuhinna pakkujaga edukaks. Korduvenampakkumise
võitjaga sõlmitakse ostu-müügi leping ühe kuu jooksul.
»» Anti üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum
aadressil Lääneranna vald, Virtsu alevik, Tööstuse 6,
korter 3. Üürnikuga sõlmitakse tähtajatu üürileping.
»» Tunnistati edukaks lihthange “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine. Ehituse
omanikujärelevalve teenus”. Edukaks tunnistati OÜ
Esprii pakkumus. Anti nõustumus eduka pakkumuse
esitanud isikutega töövõtulepingute sõlmimiseks peale
5-tööpäevase ooteaja möödumist.
»» Tunnistati edukaks riigihange “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala taristu väljaehitamine” eesmärgiga
ellu viia Piirimäe tootmisala arendusprojekt. Hanke
edukaks pakkumuseks tunnistati AS YIT. Anti nõustumus eduka pakkumuse esitanud isikuga töövõtulepingu
sõlmimiseks ooteaega kohaldamata.
»» Korraldati väikehange “Endiste Varbla vallavalitsuse
ruumide ümberehitamine Varbla arstipunktiks”. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks määrati madalaim
hind. Kutsed esitati ostumenetluses osalemiseks järgmistele kohalikele valdkonnas pädevust omavatele isikutele: Asrex OÜ, Tinbox OÜ ja Varbla Puhkeküla AS.
»» Eraldati mittetulundusliku tegevuse projektitoetust
projekti “Lihula Kultuuripäevade spordivõistluste programm” läbiviimiseks, mittetulundusühingule Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi.
»» Korraldati ostumenetlus “Piha tuulepargi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostamine”. Kinnitati ostumenetluse lähteülesanne.
Ostumenetluse eest vastutavaks isikuks määrati
hankespetsialist Rein Kruusmaa. Otsustati esitada
kutsed ostumenetluses osalemiseks isikutele, kellega on
varasem planeeringualane koostöö kogemus: OÜ Hendrikson & Ko, Plaan OÜ, AB Artes Tettae OÜ ja Entec
Eesti AS.
»» Avaldati tänu ja anti Lääneranna Vallavalitsuse
tänukiri Lihula esmamainimise 808. aastapäeva puhul
ja Lihula esmamainimise aastapäeva tähistamise traditsiooni algatamise eest järgmistele isikutele: Mai
Schröder, Enn Tarvel, Õie Liiv, Herje Liiv, Helgi Tõnnemaa, Endel Üksvärav, Taimi Sammel, Jaan Laats, Eva
Kõllama, Raul Kõllama ja Valdur Liiv.
»» Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks väikehange
“Endiste Varbla vallavalitsuse ruumide ümberehitamine Varbla arstipunktiks” eesmärgiga luua Varblas
paremad tingimused perearsti tegevuseks ja vabastada
tema senises kasutuses olevad ruumid hoolekande
tegevuseks. Edukaks tunnistati Varbla Puhkeküla AS
pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping
ostumenetluse tingimustel.
»» Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks väikehange “Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Põhiprojekti ekspertiis”. Edukaks tunnistati AS
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Infragate Eesti pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.
»» Muhu Vallavalitsus esitas 02.08.2019 oma kirjaga
Lääneranna Vallavalitsusele kooskõlastamiseks Muhu
valla üldplaneeringu eelnõu. Lääneranna Vallavalitsus otsustas kooskõlastada Muhu valla üldplaneeringu
eelnõu.
»» Nõustuti Valicecar OÜ-le maavara kaevandamiseks
keskkonnaloa andmisega vastavalt Keskkonnaameti
korralduse eelnõule, täiendaval tingimusel, et kae-

vandatava materjali väljavedu liivakarjäärist toimub
Riigimetsa Majandamise Keskuse metsatee kaudu
suunaga 16184 Rame–Paatsalu teele.
»» Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kaks eelnõud.

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

Avalda arvamust!
Teatame, et on valminud Lääneranna valla uue
jäätmehoolduseeskirja eelnõu, mis läbis esimese
lugemise Lääneranna Volikogu 22. augusti istungil. Jäätmehoolduseeskirja eesmärk on kehtestada
kogu Lääneranna valla haldusterritooriumil ühtsed
jäätmehoolduse tingimused. Eelnõu mõjutab kõiki
Lääneranna vallas elavaid, tegutsevaid või viibivaid
füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Õnnitleme vastsündinuid ja
nende vanemaid!
Helina Mäe		
03.
Rein Issak		
06.
Laura-Liisa Paas
09.
Fred Tein		
10.
Stefan Luik		
17.
Sten Robin Aluste 10.
Romet Kallaspoolik 19.
Lily Lember		
24.
Janete Adeele Vestli 08.

VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VIII

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Suvel lahkunud
(16.06.2019–15.08.2019)
Laine Kivisto		

12. VIII 1932 – 15. VII 2019

Margus Lankov		

16. VII 1967 – 21. VII 2019

Arne Dunkel		

01. II 1959 – 22. VII 2019

Sarli Leinsaar		

28. XI 1929 – 24. VII 2019

Sirje Männilaan

06. III 1953 – 09. VIII 2019

Ants Allik		
Eduard Podkovõrov

12. I 1959 – 12. VIII 2019
24. XI 1969 – 12. VIII 2019

Avaldame kaastunnet lähedastele

Kutsume kõiki kaasa rääkima ja arvamust avaldama
jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohta.
Kirjalikke arvamusi ootame hiljemalt 1. oktoobriks
e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee.
Eelnõu on tutvumiseks kättesaadav Lääneranna valla
kodulehel www.laanerannavald.ee.

Lääneranna valla elanikkonna statistika
(15. augusti seisuga)

Elanike arv registris 5329
◦ ◦ 2746 mehed
◦ ◦ 2583 naised

Sündide arv 21
Surmade arv 56
Registrisse kanti elanikke 91
Registrist kanti välja elanikke 115

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

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

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 registreerimine, elukohateadete menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine)

TEATED
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Abivajajast ja hädaohus olevast lapsest teatamine
Saima Soobard
Lääneranna valla lastekaitsespetsialist

M

eie riigis on laste abi ja kaitse reguleeritud lastekaitseseadusega (jõustunud 01.01.2016), mis
sätestab muu hulgas ka lapse kohtlemise põhimõtted ning
nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute kohustused ja ülesanded laste õiguste ja heaolu tagamisel. Üheks olulisemaks seadusepunktiks on teatamiskohustus, mis ütleb, et
kõikidel, kellel on teavet abivajavast või hädaohus olevast
lapsest, on kohustus sellest viivitamata teada anda. Lastega peredes on probleemide korral kõige suuremateks
kannatajateks lapsed.
Laste aitamise ja kaitsmise seisukohast on tähtis see, kuidas
märkajad olukorda mõistavad, enda jaoks tõlgendavad
ning kas ja kuidas olukorrale reageerivad. Rohkem teavet
võimalikust abi- ja kaitsevajadusest on loomulikult lastega
iga päev töötavatel spetsialistidel (õpetaja, huviringi juht,
treener, arst, noorsoopolitseinik jne), kellel on sellevõrra
ulatuslikum oskus märgata laste abivajadust ja vastutus
selle eest, et info abivajajast jõuaks abi korraldajani. Lisaks
lastega töötavatele spetsialistidele saavad abivajavaid lapsi
ja nende peresid aidata ka kõik teised, olgu nad juhuslikud
möödujad, naabrid, sugulased, mängukaaslaste vanemad.

Kuidas ja kellele teatada?
Hädaohus olevast lapsest teata viivitamata hädaabinumbril 112.
Abivajavast lapsest teata viivitamata:
»» Lääneranna valla lastekaitse spetsialistile telefonil
5663 5205 või e-postiga saima.soobard@laaneranna.ee;

Lasteabi telefon on tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõu lastega seotud teemadel. Helistamine
on kõigile tasuta ja soovi korral võib jääda ka anonüümseks. Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt.
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle
puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes,
ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute
heaolu.
Hädaohus on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas
olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu
või tervist. Hädaoht lapse elule
ja tervisele võib tuleneda nii
välisest keskkonnast, teiste
tegevusest kui ka lapse
enda käitumisest. Hädaohus olev laps võib olla
näiteks: üksi elav laps;
vägivalla ohver; tõsiselt
haige laps; enesetappu
üritanud laps; tugevas
alatoitumuses olev laps;
süüteo toime pannud laps.
Loe abivajavast lapsest ka sotsiaalministeeriumi
kodulehelt
www.sm.ee/et/abivajavlaps.

»» Lasteabitelefonil 116 111.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele
inimestele

E

esti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga
pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis
elavatele inimestele. 43 juristi, kelle keskmine tööstaaž on
17 aastat ning kes omavad õigusteaduse magistrikraadi,
on valmis abistama kõiki huvilisi. Nõustamine toimub nii
büroodes kohapeal kui ka veebis.
Kokku on Eesti Õigusbürool üle Eesti 15 kontorit, sealhulgas
Pärnus aadressil Rüütli 23 ja Haapsalus aadressil Posti 26.

Selle projekti toel on 2 aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid
kindlasti on veel palju neid, kes seda abi vajaksid.

Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võlaja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja
inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele
nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja
korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses
kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu
saamiseks tuleb:
»» sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu
(kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendri-

aasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud;
»» eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil
www.juristaitab.ee või telefonile 688 0400 helistades.
Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15
tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:
»» 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40
eurot tunnis)
»» 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot
tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)
»» 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot
tunnis
Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on
120 € + käibemaks.
Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste
tasuta tundidega leiavad lihtsamad ja tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile
688 0400 või kirjutades abi@juristaitab.ee.

6

L Ä Ä N E R A N N A T E ATA J A / N r 1 9

/ AUGUST 2019

Selgusid hajaasustuse programmi toetuse saajad
Maia Leola
Keskkonna- ja arendusspetsialist

H

ajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor
oli avatud 11.03–13.05.2019. Sel perioodil esitati
Lääneranna Vallavalitsusele 64 toetusetaotlust kokku
187 009,78 euro ulatuses.
Taotluste vastavuse kontrollimiseks vormistati kontrolllehed ja esitatud taotlustest 59 taotlust tunnistati nõuetele
vastavaks. Nõuetele vastavaid taotlusi hindas 5-liikmeline
hindamiskomisjon.
Lääneranna Vallavolikogu määras 15.03.2018 otsusega nr
50 hajaasustuse programmi raames toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgnevalt: veevarustussüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed
elektrisüsteemid.

Riigihalduse ministri 10.07.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/96 on
riigi poolt Lääneranna vallale eraldatud hajaasustuse programmi toetusteks 45 074 eurot. Lääneranna valla 2019.
aasta eelarvest eraldatakse hajaasustuse programmi toetusteks samuti 45 074 eurot.
Positiivse hindamistulemuse saanud taotlused rahuldatakse hindamistulemuste pingerea alusel arvestades riigipoolset toetust ja kohaliku omavalitsuse eraldatud eelarvet kogusummas 90 148 eurot.
2019. aasta hajaasustuse programmist toetuse saanud projektide nimekiri on avaldatud Lääneranna Vallavalitsuse
veebilehel www.laanerannavald.ee.

KIK avas taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

A

lates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel töötava või elektrikütet
kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust
kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming
selgitab, et KIK võtab taotlusi vastu kuni 30. septembrini.
Pärast seda lähevad need kõik korraga hindamisse ning
otsused tulevad aasta lõpuks. “Soovime rõhutada, et toetuse eesmärk on vähendada energeetika negatiivset keskkonnamõju ja lisaks panustada majanduslikule kokkuhoiule. Seetõttu on taotlustes oluline välja tuua projekti
panus välisõhu kvaliteedi parandamisse.”

Toetust saab taotleda:
»» biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega;
»» biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne
teise taastuvkütuse lahendusega;
»» fossiilset kütust kasutava küttesüsteemi (v.a maagaas)
asendamiseks taastuvkütuse lahendusega;
»» biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi
asendamiseks kaugküttevõrguga. Sellel juhul võib
projekti maksumusse lülitada hoonesisesed küttesüs-

teemiga seotud tööd. Teiste variantide puhul ei ole
see võimalik. Kaugküttevõrguga liitumine on üks
parimaid võimalikke lahendusi keskkonnakaitselistest aspektidest vaadelduna ja ühtlasi panustab see
kaugküttevõrkude jätkusuutlikkusse.

Toetust saavad taotleda need korteriühistud, kelle maja on
ehitatud enne 1. jaanuari 2010, sest need hooned ei pruugi
olla ehitatud kõige energiasäästlikumalt ja nende kütteseadmed võivad vajada väljavahetamist.
Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti
abikõlbulike kulude maksumusest. Vooru eelarve on
500 000 eurot.

Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu. Täpsema info taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Piret Sepalt (piret.sepp@kik.ee, 627 4321).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv sihtasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2
kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist
laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ning korraldab
ressursisäästlike ideede konkurssi Negavatt.

Puudega inimesed saavad Pärnu maabussides tasuta sõita

L

isaks enne kehtinud soodustustele (tasuta sõidu
õigust omavad alla 20 a vanused ja 63+ aasta vanused
isikud ning sügava puudega isikud), saavad alates 1. augustist Pärnu maabussides tasuta sõita keskmise ja raske puudega isikud, puuduva töövõimega isikud, töövõimetuspensionärid ning sügava puudega isiku saatjad.
Tasuta sõiduõiguse saab bussikaarti valideerides, kuid eelnevalt peab vastav õigus olema isikustatud bussikaardile
kantud. Enamusel loetletud isikutest on see juba varasemalt tehtud, sest nad kasutasid tasuta sõitu linnabussides.
Need inimesed ei pea midagi rohkem tegema.

Teistel tuleb soodustuse saamiseks pöörduda Pärnu bussijaama kassasse, võttes kaasa bussikaardi, isikut tõendava dokumendi ning soodustust tõendava dokumendi.
Juhul kui soodustuse õigust omaval isikul ei ole võimalik
Pärnu bussijaama minna, tuleb pöörduda Lääneranna valla
sotsiaaltöö spetsialistide poole, kes edastavad vajalikud
andmed ise Pärnu Ühistranspordikeskusele.

Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:
»» Eve Lindoja 447 3744, 5650 4561, eve.lindoja@laaneranna.ee
»» Koidu Kütt 472 4634, 5666 1230, koidu.kytt@laaneranna.ee
»» Maie Ausmeel 449 6624, maie.ausmeel@laaneranna.ee
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Pärnumaa Ühistranspordikeskuse uudised
Külliki Kübar
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse logistik

Muudatused maakonnaliinis nr 47 Pärnu–Pärnu-Jaagupi–Koonga–Lõpe

Muudatused maakonnaliinis 55-1 Pärnu–
Paadrema

Maakonnaliini nr 47 Pärnu–Pärnu-Jaagupi–Koonga–Lõpe
hommikust etteveoringi Kalli–Koonga–Pangamäe–Lõpe
pikendatakse läbi Oidrema küla nii, et bussiring jätkub Pangamäelt Tõitsesse, sealt külavaheteed kaudu, kuhu tuleb
uus peatus nimega KARJATSE, ning Oidrema kaudu Lõpele.
Buss väljub Kalli peatusest kell 07.16, Koongast kell 07.26,
Tõitsest kell 07.48, Karjatsest kell 07.50, Oidremalt kell
07.51 ja saabub Lõpele kell 07.58. Lõpelt on võimalik maakonnaliiniga nr 47 kell 08.12 sõita Koonga ja Pärnu-Jaagupi
kaudu Pärnusse. Liin on käigus tööpäevadel.

Maakonnaliini 55-1 Pärnu–Paadrema ligi aasta aega käigus
olnud pikendustel Virtsuni ei ole sõitjaid, mistõttu alates
2. septembrist 2019 jääb bussiliin nr 55-1 sõitma Virtsu
sadamani ainult reedeti. Teisipäeval ja neljapäeval endiselt
Lihulani, teistel päevadel Paadremani, liininumbriga 55.

Muudatused maakonnaliinis nr 53 Pärnu–
Kalli–Koonga
Maakonnaliini nr 53 Pärnu–Kalli–Koonga kell 16.10 Koongast Pärnusse väljuv reis hakkab läbima Jänistvere peatust
ja ei läbi seetõttu enam Irta tee peatust. Jänistvere peatuses
on buss kell 16.15. Liin on käigus tööpäevadel.

Muudatused maakonnaliinis 324 Pärnu–Lihula ja uus maakonnaliin 325 Pärnu–Virtsu
Vastavalt sõitjate soovidele, tellib PÜTK alates 2. septembrist 2019 täiendavalt bussiliinile Pärnu-Lihula nr 324, väljumisega Pärnust kell 7.00, liinipikenduse Virtsu sadamani,
uus liininumber on 325. Buss väljub Pärnust endiselt kell
7.00, jätkab Lihulast kell 8.20 sõitu Virtsu sadamasse, kuhu
jõuab kell 8.44. Tagasisuunas sõitmist Virtsu sadamast
alustab 9.05, et jätkata Lihulast 9.30 liinivedu Pärnusse, s.o
endise liini 324 kellaaegadel.

Suletakse maakonnaliin nr L38 Lihula–Vigala
Maakonnaliin nr L38 Lihula–Vigala jääb käigust ära. Liin
oli kooliperioodil käigus esmaspäeva hommikuti ja reede
lõunati, arvestades peamiselt Vana-Vigala Tehnika- ja
Teeninduskooli õpilaste sõiduvajadusega. Viimastel aastatel oli liinil väga vähe sõitjaid ja seetõttu uuel kooliperioodil liini nr L38 enam ei avata.

Ülaltoodud bussiliinide muudatused jõustuvad 01.09.2019.

www.peatus.ee – kogu info Eesti ühistranspordi kohta maal,
õhus ja vees käepäraselt internetis.
Bussijaama infotelefoni lühinumber 17018,
mis vastab iga päev 6.30–20.30.

Traagiliselt lõppenud tulekahjusid saab ennetada
Mikk Luuk
Lihula komandopealik

22. juuli varahommikul teatasid möödasõitjad Häirekeskusele, et Lihulas Penijõe teel on tulekahju. Esialgu
arvati tules olevat elumaja kõrvalhoone. Paraku leidis
kohale saabunud Lihula päästekomando eest lausleekides
elumaja, kus arvati sees olevat ka inimene.

Diivanil suitsetamine toob kaasa õnnetuse
Päästjad tõid päästetööde käigus majast välja hukkunud
vanema meesterahva. Kuuekümnendates eluaastates üksi
elaval mehel oli kombeks elutoas diivanil või tugitoolis
suitsetada ning sellest seekord tulekahju alguse ka sai.
Juulikuu seisuga on tänavu Eestis tulesurma surnud 19 inimest, neist 3 Lääne regioonis. Üle poolte nendest traagilistest õnnetustest olid tingitud hooletust suitsetamisest
siseruumides, 10 hukkunut olid õnnetuse hetkel alkoholijoobes. 19 hukkunut on ühe maagümnaasiumi klassi jagu
inimesi, selline hulk hukkunuid on meie väikese riigi jaoks
liiga palju.

Suitsuandur on kõige odavam elupäästja
Põlenud hoonest ei leidnud päästjad ühtki märki seal olema
pidanud suitsuandurist, mis oleks põlengu tekkides õigeaegselt omanikule märku andnud ja võib-olla peremehe
elu päästnud. Suitsuandur on Eestis kohustuslik ning selle
õnnetuse taustal tuletab Päästeamet meelde vaadata oma
majapidamise ohutus taas üle. Kas teie esmane ja kõige
odavam elupäästja, suitsuandur, on töökorras ja õigesti paigaldatud? Kontrollige andurit korra kuus, vajutades selleks

testnuppu, et olla kindel selle ohu korral käivitumises. Kui
vanematel inimestel on suitsuanduri lakke paigaldamisega
raskusi, siis andke sellest teada infotelefonile 1524 või
kohalikule päästekomandole/vabatahtlikule tuletõrjeseltsile. Päästjad tulevad ja aitavad andurid paika panna. Selline ennetuslik abi ongi üks osa päästjate ja vabatahtlike
tööst – aidata oma kogukonda igati turvalisemaks muuta.

Küttekolded vajavad sügiseks ülevaatamist
Sügise saabudes algab ka kütteperiood. Et selleks turvaliselt valmis olla vaadake üle oma küttekolded. Vähemalt üks
kord viie aasta jooksul peab korstnapühkija teie kütteseadmeid hooldama, sest hoone küttesüsteemi sisepindadele
kogunenud tahm võib põlema süttida ning sellest võib
saada alguse traagiliste tagajärgedega tulekahju. Väljastki
tuleb kütteseade kriitilise pilguga üle vaadata – kas see
on terve või vajab pottsepa parandustöid. Korstnate pühkimiseks on praegu just õige aeg, et need kütteperioodiks
puhtaks ja korda saaks.

Märkame naabrit
Aidake oma eakatel sugulastel ja naabritel turvalisust märgata ja sellega tegeleda. Kui teie oma kodus on suitsuandur
olemas ja kontrollitud, siis käige ka naabri juurest läbi, et
ka temal oleks kõik hästi. Kui näete, et keegi on üksi ja ei
tea või ei tule oma turvalisusega toime, märgake ja aidake
teda. Nii on meil kõigil suurem kindlustunne ja turvalisem
kodukoht, kus elada.
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Maarendi teated
Mihkel Kalmaru
Maa- ja arendusspetsialist

M

aa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi
valitsemisesalas olevate kinnisasjade renti.
01.10.2019 kell 11.00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad Lääneranna vallas
asuvad kinnisasjad:

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise
ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega
muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused
kajastuvad enampakkumise tingimustes, millega saate tutvuda Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee/maarent/
index.php.

»» Kilgi küla, Taga-Kilgi, 86301:007:0309
»» Lõo küla, Soonevälja, 19502:002:0320
»» Peanse küla, Prometi, 41101:002:0259

ELU

Jaanus Getreud tunnustati tänukirjaga

J

uuli esimesel reedel tähistas 30. aasta
juubelit ajaleht Lääne Elu. Külaliste seas viibis kohal ka Jaanus Getreu,
kes pälvis tänukirja aastatepikkuse hea
koostöö eest.
Lõuna-Läänemaa JK, Lihula Gümnaasiumi
ja Läänemaa Kergejõustikuklubi treener
Jaanus Getreu esimene artikkel Lääne Elus
ilmus 9. jaanuaril 1993. aastal ning see kajastas Lihulas toimunud malevõistlust. Esimeste
lugude hulgas olid ka näiteks Lõuna-Läänemaa piirkonna koolide spordipäevad ja ka
hea sõbra Tiit Roosi osalemine Euroopa
ratastoolitantsu meistrivõistlustel. 26 aasta
jooksul on Jaanuse sulest ilmunud Lääne
Elus u 1000 artiklit, mille ühine nimetaja on
üldjuhul sport, kuid ta on töötanud samas
väljaandes ka suvereporterina.

“Viimastel aastatel pööran eriti suurt
tähelepanu meie piirkonna laste ja noorte
tegemistele, et nende tulemused ja nimed
saaksid ajalehes mainitud. Nii saab kajastatud meie kogukonnas toimunu ja meie
laste tegemised. See on kõige tähtsam,” ütles
Jaanus Getreu Lääneranna Teatajale. “Püüan
kirjatöödes olla väga täpne ja anda kiire
ülevaade meil toimunust. Kodukant on väga
kallis ja see kajastub ka minu artiklites meie
noorte ja ka täiskasvanute sporditegemistest.”
Lääneranna vallaga seotud inimestest pälvisid tänukirja veel näiteks kirjanik, luuletaja
ja Lääne Elu ajakirjanik Kaie Ilves, aga ka
eesti arheoloog ja ajaloolane Mati Mandel.
Foto: Markus Sein

Sotsiaalminister tunnustas aktiivseid eakaid

S

otsiaalminister Tanel Kiik tunnustas
15. augustil Estonia teatri Sinises saalis
aktiivseid eakaid, kes on loonud vanemaealistele võimalusi osaleda kogukonnategevustes. Tunnustuse said 29 inimest
üle Eesti, nende seas ka Lääneranna vallas
sotsiaaltöö spetsialistina töötav Maie Ausmeel.
“Oluline on väärtustada kõiki inimesi, kelle
aktiivne eluhoiak ja tegutsemine on eeskujuks nii noorematele kui ka eakaaslastele,”
ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. “Inimesed
soovivad omavahel suhelda, ühiselt aega
veeta ning olla aktiivsed igas vanuses. Toetavad kogukondlikud tegevused aitavad kaasa
ka vanemaealiste üksinduse leevendamisele
ning tõstavad meie inimeste ühtsust, võimaluste võrdsust ja heaolu.”
Sotsiaalministeerium on koostöös vanemaealiste poliitika komisjoniga alates 1997.
aastast korraldanud iga aasta augustis ministri vastuvõtu, et tänada ja tunnustada silmapaistvaid ning ühiskonnaelu edendavaid

vanemaealisi inimesi. Tänavusele tunnustusüritusele saatsid esildisi omavalitsused,
omavalitsuste liidud ja mitmed organisatsioonid.

Maie eestvedamisel loodi 1996. aastal Varbla valda hooldekodu, mille eesmärk on pakkuda kohalikele eakatele võimalus veeta
oma vanaduspäevad kodu lähedal. Samuti
tegeleb Maie aktiivselt piirkonna eakaid
ühendavate organisatsioonide ürituste ja
väljasõitude organiseerimisega. Eakate
tegevuse toetamise kõrvalt kuulub Maie
Varbla Külaseltsi juhatusse ning vallavalitsuse ja kohaliku omaalgatuse programmi abiga on ta panustanud Varbla laste
ja noorte vabaaja veetmise võimaluste
parandamisse. Maie näol on tegemist Varbla küla ja seda ümbritseva piirkonna ühe
alustalaga, kelle tööalane ning ka vabatahtlik panus on avaldanud olulist mõju
kohalikule arengule.
Foto: Annika Haas
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Lihula üksikkompanii liigub targu unistuste täitmise poole
Reimo Reimer
Lihula üksikkompanii pealik

K

äesoleva aasta alguses, 5. jaanuaril toimus Lihula
mõisa saalis Kaitseliidu Lääne Maleva Lihula Üksikkompanii 94. aastapäeva tähistamine, kus pea sajakonna
kohaletulnu ees sai välja käidud unistus – jõuda Lihula
üksikkompanii liikmeskonnaga tagasi malevkonna staatusesse.
Käesoleva aasta esimese poole tegevused ongi olnud kannustatud sellest ideest. Esmalt vaatasime endasse ja küsisime endilt – miks me tahame olla Lihula üksikkompanii
vabatahtlikud kaitseliitlased? Oleme saanud kontakti kõigi
Lihula üksikkompanii liikmetega ning kaardistanud nende
nägemused ja soovid meie ühise tuleviku osas. Tänu sellele saime aimdust, mis suunas liikuda ürituste ja väljaõppe
kavandamisega. Kõige olulisemaks suunaks on saanud
eesmärk saada Lihula üksikkompanii sees elu aktiivselt
käima ja särama nii palju, et see sära paistaks mõisamäelt
üle kogu valla.

Koostöö esimese poolaasta suurimaks saavutuseks oli
võidupüha ühine pidulik tähistamine jalutuskäiguga läbi
Lihula ja rivistusega Lihula Vabadussõja mälestussamba
juures ning teine poolaasta algas Lihula kohvikutepäevaga
Lihula mõisamäel, kuhu olid kaasatud eespool toodutele
ka teised meie head koostööpartnerid – Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Reservpääste ja Maanteeamet.
Kirjeldatud Lihula üksikkompanii sisemise ja välise koostöö
tulemusena võime küll juba tunda mõju aasta alguses püstitatud unistuse poole liikumisel. Meid on märgatud, meid
teatakse ja tuntakse huvi, kuidas oleks võimalik meie tegevustes kaasa lüüa. Pealikuna on mul kõige suurem hea meel
selle üle, et kõikidel Lihula üksikkompanii vabatahtlikel
kaitseliitlastel on võimalus aktiivselt meie ühisele asjale
kaasa aidata ja enamus seda võimalust ka kasutavad.

Aktiivsed mitmel rindel
Oleme oluliselt mitmekesistanud läbiviidavate ürituste sisu
ja olemust. Käesoleva aasta esimesel kuuel kuul on Lihula
üksikkompanii läbi viinud ja meiega koostöös toimunud
kokku 18 üritust, mis teeb u 3 sündmust kuu kohta. On toimunud nii sõjalise väljaõppe koolituspäevi, vestlusõhtuid
ja koolitusi, osalemisi erinevatel mälestustseremooniatel
ja nende läbiviimisel. Sellega oleme andnud kõigile Lihula
üksikkompanii liikmetele võimaluse vastavalt oma võimalustele, võimetele ja huvidele osaleda meie ühistes toimetamistes.

Tihendasime veelgi koostööd teiste Lääneranna valla territooriumil toimetavate Kaitseliidu üksuste ja eriorganisatsioonidega – Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskond,
Lihula ja Metsküla noorkotkad ning kodutütred ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva Soontagana malevkond –, kaasates
nende esindajaid meie ürituste planeerimisse ja läbiviimisesse ning osaledes nende korraldatavatel üritustel.

ROHKEM UUDISEID LIHULA ÜKSIKKOMPANII TEGEMISTEST JA
SUUR GALERII VÕIDUTULE TOOMISEST LIHULA
ON LEITAV LÄÄNERANNA TEATAJA VEEBIPORTAALIS
AJALEHT.LAANERANNA.EE

Sügistorm on tulekul
Andrus Aruots
Lihula üksikkompanii nooreminstruktor

K

aitseliidu Lääne maleva Lihula Üksikkompanii korraldab ajavahemikul 28.–29. septembril patrullvõistluse “Sügistorm 2019”, selgitamaks välja parima võistkonna patrull- ja lahingülesannete täitmisel. Võistlus
leiab aset Pärnumaal Lääneranna valla territooriumil.
Rajale lubatakse kuni 15 neljaliikmelist võistkonda. Võistkondadel tuleb trass läbida jalgsi ilma kõrvalist abi kasutamata ning täita erinevaid ülesandeid vastavalt patrulli
käsule või marsruudilt saadud juhistele. Käsk, mis patrullile
antakse, sisaldab tegevusi, mis on iseloomulikud nii luure-,
toetus- kui ka lahingpatrulli ülesannetele.

Võistluse finiš on planeeritud toimuma 29. septembril
orienteeruvalt kell 13.00–17.00 Lihula linnusemäel, kus
võistkonnad läbivad takistusraja. Kutsume kõiki huvilisi
võistkondadele kaasa elama!
Sel aastal on samal ajal toimumas ka Lääne maleva noorkotkaste ja kodutütarde “Kotkaretk”, mis saab alguse reede,
28. septembri õhtul, Üdrumalt ning lõpeb laupäeval Lihula
linnusemäel takistusraja läbimisega.

Fotod: Kristina Kukk,
LÜK erakogu

Lisaks Lihula üksikkompanii oma vastutusalas toimetamisele on hea meel tõdeda, et olema jätkuvalt ka Lääne
maleva väljaõppe- ja seltskondlikel üritustel aktiivseimalt panustav allüksus ning teinud seda oma inimressursi
võimalusi arvestades maksimaalselt. Lisaks kodumalevas
toimuvale oleme väisanud ja kindlasti ka edaspidi väisamas
Pärnumaa maleva läbiviidavaid Lääneranna valla territooriumil toimuvaid üritusi.
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Luum Loomeklubi võitleb koolikiusamise vastu pintslite ja
pliiatsitega

M

TÜ Luum Loomeklubi koostöös kolme loomingulise noorega haaras kätte pintslid ja pliiatsid, et
koolikiusamise vastu võidelda.

autor Grete Murr. “Luues on kõik võrdsed ja sellest saigi
alguse idee hakata koolikiusamise vastu võitlema just
loomingu abil.”

Koolikiusamine on tänapäevases ühiskonnas terav ja aktuaalne probleem, millele pahatihti liialt vähe tähelepanu
pööratakse. Koostöös kolme aktiivse ja loomingulise
noorega esitas MTÜ Luum Loomeklubi Euroopa solidaarsuskorpusele projekti “Luues sallivaks!”, millega koolikiusamise vastu võidelda. Solidaarsuskorpuse valikukomisjon otsustas noorte projekti
toetada maksimumsummas ning tegevustega
alustati juba augustis.

Kuue kuu pikkuse projekti käigus korraldab meeskond erinevaid üritusi ja tegevusi, kuhu on osalema oodatud kõik
Lääneranna valla noored. Kätt saab proovida fotograafias,
tekstiilikunstis, graafikas aga ka IT-alastes loometegevustes, mis on suunatud eelkõige poistele. “Loominguliste
tegevustega saame noori ühendada ja tänu
ühisele huvile tekib ka vähem erimeelsusi,”
ütles meeskonnaliige ja äsja Lihula Gümnaasiumi lõpetanud Cetlin Mikker. “Samuti saab
noor oma tundeid ja emotsioone väljendada
loomingu kaudu ilma, et peaks oma tundeid
kaasõpilaste peal välja elama.”

Euroopa Komisjoni algatusel ellu kutsutud
kohalike solidaarsusprojektide eesmärk on
motiveerida noori märkama ja lahendama
oma kodukoha probleeme. “Koolikiusamine
kui probleem on aktuaalne olnud aastaid ja
on endiselt,” ütles projektiga liitunud värske
Lihula Gümnaasiumi vilistlane Anna Luuk.

Alates positiivse otsuse saamisest on
meeskond aktiivselt tegelenud projektitegevuste planeerimisega. “Tegemist on minu
esimese projektiga ja seega olen veidi hirmul,
kuid usun, et sellest tuleb tore kogemus,” ütles
projektiga liitunud noor kunstifanaatik LoraLiza Parv. Koos ühise eesmärgi nimel töötades on noored kindlad, et suudavad palju ära
teha probleemi leevendamiseks.

Projektimeeskonna läbiviidud küsitlus Lihulas õppivate noorte seas andis kinnitust, et
koolikiusamisega tuleks tegeleda aktiivsemalt ning enamik vastanutest arvab, et ei
ole piisavalt meetmeid, mis koolikiusamist
ennetaks. “Loomingus peitub mingi vägi, mis
ka kõige suuremad riiukuked tibukesteks
muudab,” ütleb MTÜ juhataja ja projekti-idee

Projekti rahastavad SA Archimedese noorteagentuur ja Euroopa Solidaarsuskorpus.

Lääneranna valla kultuurikava
September
04.09 kell 19.00 Lihula kultuurimajas komöödia “Paipoisid”. Pilet 5 €, alla 14 a keelatud!
11.09 kell 19.00 Lihula kultuurimajas draama
“Kohtunik”. Pilet 5 €, alla 12 a keelatud!

13.09 kell 19.00 Kõmsi rahvamajas kontsert “Mulle
meeldib maa!”. Vanu merelaule-ballaade ning jutte purjelaevanduse kuldajast esitavad Marko Matvere ja Peep
Raun. Pilet 8/10 € saadaval eelmüügis ja kohapeal

13.09 kell 19.00 Lihula kultuurimajas tragikomöödia
“Ükssarvik”. Pilet 5 €, alla 12 a mittesoovitatav

15.09 kell 16 Lihula Kultuurimaja suures saalis suur
puhkpillikontsert, mille käigus on publikul võimalus
osa saada korraga kahest märgilise tähendusega sündmusest (täpsemalt käesolevas lehes)

18.–22.09 Lihula kultuurimajas Matsalu Loodusfilmide Festival, kus linastub ligi sada maailma uusimat ja
parimat loodus- ja keskkonnateemalist filmi. Võimalus
kohtuda igast ilma otsast kokku tulnud loodusfilmide
autoritega, kogeda lindude sügisrännet Matsalu rahvuspargis, nautida looduse ja kunsti inspireerivat jõudu
ning veeta mõnusalt aega festivali kohvikuid ja kontserte nautides. Festivali pass täiskasvanutele Piletilevi
eelmüügist 18 €, lastele tasuta. Festivali kavaga saab
tutvuda kodulehel www.matsalufilm.ee.

KULTUUR
29.09 kell 10.00 Kõmsi rahvamajas traditsiooniline
Hanila maapäev ja mihklipäeva laat. Lisaks laadal
kauplemistele on väljas erinevad näitused, lastenurk,
maapäeva õnneloos, kodukohvikud. Meeleolumuusikat
mängib Valvo

Oktoober
02.10 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Rakvere Teater
etendusega “Kaks tosinat tulipunast roosi”. Marina ja
Alberto on abielupaar, kes elavad Roomas. Katki on
nende uksekell ja värskendamist vajab kooselu. Just
siis, kui Marina plaanib minna puhkusereisile, saabub
salapärane kimp tulipunaseid roose… Pilet 16/14 €. Piletid saadaval Lihula kultuurimajas ja Piletimaailmas.

05.10 kell 16.00 Koonga koolimajas Koonga Kooli
kokkutulek. Osalemistasu 15 € saab tasuda hiljemalt 25. septembriks k.a Koonga kaupluses, Lõpe
klubis või Lääneranna Vallavalitsuse arveldusarvele
EE341010602005099006 (selgitusse palume märkida
“Koonga Kooli kokkutulek” ja lisada osaleja nimi)

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.
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05.10 kell 19.00 Lihula kultuurimajas kontsert-etendus “3 meest, naine ja kontsert”. Esinevad Nele-Liis
Vaiksoo, Lauri Liiv, Märt Avandi, klaveril Johan Randvere. Pilet eelmüügist 20 €, uksel 25 €. Piletid saadaval
ka Piletimaailmas ja Piletilevis
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26.10 kell 20.00 Kõmsi rahvamajas hooaja avapidu.
Esineb ansambel Kruiis ja DJ Allan Peramets. Pilet
eelmüügis 8 €, kohapeal 10 €

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

Aeg tulla – aeg minna
Mati Põdra
Lihula Muusika- ja Kunstikooli orkestri dirigent

Kõigepealt, esimest korda oma pika ajaloo jooksul toimub
Vabariikliku orkestrijuhtide puhkpilliorkestri seminar ja
kontsert Lihulas. See on kogu piirkonnale suur au ja tunnustus, sest seminaride toimumiskohti valitaksegi alati
tunnustamaks seda tööd, mis sealmail tehtud.
Ja siit kogu jutt tegelikult lahti lähebki.
Need noored puhkpilli- ja löökpilliõpilased, kellega siinkirjutaja alustas 2011. aasta sügisel muusikakoolis kindla teadmisega, et ühel hetkel on siin olemas mingisugune orkester,
tegid aastatega palju enamat, kui oleks julenud oodatagi.
»» Nad tõmbasid enda isikliku eeskujuga kaasa teiste pillide õpilasi, olgu siis õppima mõnd orkestripilli lisainstrumendina või ka minema muusikakoolis teisele
ringile.
»» Nad said nii heaks kollektiiviks, et nendega koos tuldi
musitseerima ka palju kaugemalt ja teistestki orkestritest. Isegi Võru linn liikus Lihulale piisavalt lähedale.
Nende aastate jooksul käis Lihulast läbi palju esmaklassilisi orkestreid, et kohalikega ühiselt musitseerida.
Ja Eesti dirigentide absoluutne tipp tuli külaliskavasid
tegema esimese kutse peale.
»» Nad panustasid oma muusikaharidusse väga hoolsalt.
Erinevate külalisõpetajate töötoad oma koolis, Klarnetisuvi Elvas, Põltsamaa Suvekool, Tammefestival, Terra
Mariana, Trakai Fanfare Week ja veel mitmeid võimalusi, mis kõik ka ära kasutati, kui vähegi elusad ja terved
oldi. On mindud õppima Tallinna Muusikakeskkooli ja
nn Otsa-kooli. Küllap minnakse veelgi.
»» Nad said nähtavateks ka individuaalselt. Kamba peale
kümme auhinda vabariiklikelt noorte muusikute
konkurssidelt, üks rahvusvaheline konkursivõit lisaks.
Neli löökpillimängijat laulupidude profilaval – see on
spordi mõistes nagu kuulumine Eesti koondisesse. Nii
mõnegi kohta küsiti nimepidi, kui ta kuskilt puudu oli,
nii mõnegi puhul pidasin paremaks ise korraldajaid ette
hoiatada, et ta seekord hiljem või üldse mitte tulemas
on. Nii mõnigi on paralleelselt tegev teistes väga heades
orkestrites. Ja viimasel ajal on tulnud järjest ka personaalseid kutseid rahvusvahelistesse projektidesse.
Sellise pagasiga tuldigi läbi aastate 2019. aasta sügisesse.
Kuid tänaseks on meie 28 kontsertkoosseisu orkestrandist
»» kaugemal kui Pärnus või Haapsalus 10 inimest;
»» ülejäänutest jõudnud gümnaasiumi lõpuklassi 3 inimest;
»» ülejäänutest jõudnud põhikooli lõpuklassi 4 inimest;

»» ja ülejäänutest sellise töögraafikuga, et mistahes nädalapäeval ja mistahes kellaajal pole garanteeritud iga
kord kohalolek, veel 4 inimest.
Taolistes oludes pole orkestril enam võimalik hoida stabiilselt kõrget taset milleski järeleandmisi tegemata. Saada
veel paremaks nõuaks aga juba kõige muu kõrvalejätmist ja
pühendumist ainult muusikale. Ja see tähendab omakorda,
et neile noortele tuleb pakkuda tulevikus ka erialast tööd.
Ma ei näe kahjuks koduvallas selliseid võimalusi tekkimas,
kui ka palju suuremates linnades pole oma kutselist orkestrit ja õpilasi ei jagu eriti ka ühe muusikakooli jaoks.
Seda kõike arvesse võttes sündiski see emotsionaalselt
raske, ent siiski kõiki asjaosalisi kõige paremini säästev
otsus.

15. septembril astub Lihula Muusika- ja Kunstikooli
orkester oma parimas koosseisus ja mänguvormis üles
kõige viimase kontsertkavaga. Oleme selle kokku pannud
märgilise tähendusega teostest läbi ajaloo, orkestrandid
ise on hääletanud oma lemmiksolistid, dirigendipulti tõusevad külalistena ka Peeter Saan ja Bert Langeler.
Sealt edasi – ei, loomulikult ei tähenda see ühe orkestri kadumist maamunalt. Muusikakooli õpilaste jaoks jääb reedene
aeg kell 18.00 endistviisi tunniplaani, sinna on rõõmuga
oodatud igaüks (ka täiesti uued pillimehed), tuldagu või
Võrust. Korraldame oma noortele jätkuvalt koolitusi, tänu
millele ongi neist nii head pillimehed saanud. Osaleme nii
paljudes koostööprojektides kui kellelgi võimalik. Aitame
kaasa kõigega, mis toetab igaühe unistusi. Muudame ilusamaks Kaitseliidu ettevõtmisi, sest õigupoolest tänu nende
suurele ainelisele toele olemegi üldse nii kaugele jõudnud.
Ja – kui peavad kõik senised lubadused, alustab järgmisest
õppeaastast Lääneranna vallas uus orkestriprojekt, mille
käivitamisel loodan tänaste noorte abile, aga sellest pikemalt siis, kui õige aeg on käes.
Nii et ärge pikka viha pidage.

Foto: Olev Mihkelmaa,
Kristina Kukk

15. septembril kell 16 toimub Lihula Kultuurimaja suures
saalis suur puhkpillikontsert, mille käigus on publikul
võimalus osa saada korraga kahest märgilise tähendusega
sündmusest.
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Raul Targamaa – Virtsu Arenguseltsi uus kultuurijuht

A

lates 1. augustist on Virtsu Arenguseltsis tööl uus
kultuurijuht – Raul Targamaa. Paljude jaoks tuttav,
kuid osadele täitsa tundmatu mees. Kes ta selline on?
Töötasin kunagi Virtsu Kaluri klubis kunstilise juhina, kutsusin ellu mitmeid kollektiive, näiteks meeskoori ja naisansambli.
Organiseerisin esimest kalurite päeva
(merepäeva) 1967. aastal. 1969. aastal kolisin Raplamaale, kuid veel 10 aastat (aastani 1982) juhendasin kohalikku Virtsu
Kaluri kapelli Viire. Peale seda olin Kõmsi
kapelli eestvedajaks. Edasi viis elu mind
Rootsimaale. Elasin seal 25 aastat väikeses
linnas Järnas. Rootsis olin esimesed 10 aastat
tööõpetuse õpetaja ühes lastekodus, 15 aastat

töötasin piimatööstuses, kus tegin juustu, jogurtit, piima,
kohukesi.
Olen pilli- ja laulumees, mängin akordionit, veidi ka klaverit. Esinenud olen paljudes kohtades, sealhulgas jõulukontsertidega nii Rootsi kirikutes kui Tallinnas Rootsi
Mihkli kirikus. Mulle meeldib laulda erinevaid aariaid. Mitmeid kordi olen osalenud lauluvõistlusel „Seeniorlaul“ ning
need enamasti ka oma vanuserühmas võitnud või esimese
kolme hulka jõudnud.
Virtsu Arenguselts kutsus 2017. aastal kõiki endiseid Virtsu
kultuuritöötajaid, sealhulgas ka mind, 50. merepäeva
juubelipeole. Sellest ajast alates olen Virtsuga rohkem
seotud ja nüüd on see jälle minu elukoht. 1. augustist
alustan tööd Virtsu kultuurielu edendajana.

Matsalu loodusfilmide festival 18.–22. septembril Lihulas
Silvia Lotman
Festivali direktor

K

as soovid rännata ookeanist ümbritsetud ja vihmametsaga kaetud saarele Aafrika rannikul lennule
raha kulutamata? Kui jah, siis sea septembris sammud
Lihula kultuurimaja poole ja vaata saksa filmimehe Oliver
Götzli uut filmi “Bioko kadunud kuningad”. Kinosaalis
on võimalik sel aastal rännata peale Aafrika ka Kariibi
mere saartele ja Andide mäestikku. Kui nii kaugele ei
taha reisida, siis saab ka hingematvalt ilusaid kaadreid
Islandilt Jan Hafti uuest filmist või silmata hoopis
Saksamaa loodust läbi Uwe Mülleri või Ulf Marquardti
kaamerasilma.

Inimene ja loodus
Väga hea film neile, kes mõtlevad, kuidas oma igapäevatarbimisega keskkonda säästa, on Islandi film “UseLess”.
Film jälgib noort pereema nii toidu kui riiete igapäevaostude juures ning annab ekspertide abil ülevaate ja soovitusi
keskkonnamõju vähendamiseks. Kogu perega looduses aja
veetmiseks saab inspiratsiooni aga tuntud Soome filmimehe Petteri Saario uuest teosest “Järveneitsi”, kus kaks
noort inimest matkavad ja seiklevad Saimaa järve ümber.

Rändlindudest inspireeritud

Palju häid filme
Sel aastal valisime festivalile filme 1000 filmi seast, mis
meile saadeti. Väga oluliselt torkavad tänavu silma inimesi kimbutavad kliimamuutuse ja plastireostuse teemad.
Näiteks prantslanna Sandrine Rigaud sukeldub uurima, kas
hiigelfirma Coca-Cola lubadustel vähendada plastpudelite
loodusesse sattumist on katet, ning saksa uuriv ajakirjanik
Carl-A. Fechner lahkab seda, mis kutsub noori tänavatele
kliimamuutuste vastu protesteerima ja kuidas nad seda
teevad.
Festivali programmi valitud kõige
paremini tehtud filmid osalevad,
nagu ka varasemalt, võistlusprogrammis, neid filme näitame
kultuurimaja kinosaalis ja vaadata saab neid eestikeelsete
subtiitritega, lastele mõeldud
seansside ajal ka kõrvaklappidesse loetud tõlkega. Klassikalistest loodusfilmidest saab siin vaadata näiteks seda, milliseid sõnumeid
saadavad liblikad oma tiivamustritega, või seda, mis juhtus
siis, kui Ameerika ühendriikide kõige kuulsamasse rahvusparki – Yellowstone’i – toodi tagasi vahepeal välja surnud
hundid ja karud. Need, kellele on varasemalt meeldinud
Euroopa linnaloodusest rääkivad filmid, ei pea ka tänavu
pettuma – “Metsik Amsterdam” näitab läbi väga vahva
kassi jalutuskäiku paljudele tuttavas linnas hoopis uue
nurga alt. Ohustatud liikidest tutvustame imetlusväärset
filmi Indoneesia orangutanidest ning kodukoera nägu dingodest Austraalias.
Fotod: MAFF erakogu

Mõni aasta tagasi käis Matsalu lahe ääres naine, kes väikese
aeroplaaniga lendas kaasa koos väikeluikedega. Tema nimi
on Sacha Dench ja tema reisist koos luikedega on valmis
saanud film, kus ka Eestis toimunud seiklused näha. Sachat
ja temast jutustavat filmi ootame sel aastal festivalile ja sel
puhul on kogu festival sel aastal rändlindude nägu.
Rändlindudest räägib ka Lihula mõisas 21. septembril
toimuv väike seminar, kus näha Austraalia kunstniku
Anna Glynni videokunst ning Matsalu rahvuspargi keskuses asuvast lindude rännet uurivast rõngastuskeskusest
räägib Olavi Vainu.
Ka festivali plakatid on sel aastal lindude rändele pühendatud. Matsalu rahvuspargis suvesid veetvad kunstnik
Marju Tammik ja tema vend Margus Tammik valasid oma
loomingu MAFFi reklaamidele väikeluige, sookure ja valgepõsk-laglena.

Festivali programmi mahub veel nii mõndagi, seega, kui
antud artikli lugejate seas leidub kohalikke ettevõtjaid,
kes soovivad pakkuda festivali külastajatele teenuseid või
kaupu, võivad nad võtta ühendust korraldusmeeskonnaga
aadressil info@matsalufilm.ee.

SPORT
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Lääneranna valla suvemängud võitis Hanila piirkonna
meeskond
Annika Urbel
Spordi- ja noorsootöö spetsialist

J

uuni viimasel laupäeval Tuudil toimunud Lääneranna valla suvemängudel oli esindatud kuus
piirkonda ehk kanti ühtekokku 198 sportlasega. Enim
võistlejaid oli mängude võõrustajal Tuudil, kust osales 44
sportlast.

Suvemängudel võeti mõõtu 11 spordialal – 7 meeskondlikul ja 4 individuaalalal. Viimased läksid arvesse üldkokkuvõtesse, liites kandi kahe parima mehe, kahe parima
naise, parima tüdruku ja parima poisi kohapunktid. Noorte
vanusegruppi kuulusid poisid ja tüdrukud, kes on sündinud aastal 2003 või hiljem. Meeskondlikud alad olid pendelteatejooks, võrkpall, jalgpall, tänavakorvpall, sulgpall,
köievedu ja mälumäng. Individuaalalad olid noolevise, discgolf, täpsusvisked, kuulijänn ja viimase mehe jooks. Individuaalaladest oli kõige populaarsem noolevise, kus osales
117 sportlast.
Kantide võistkonnad olid väga tasavägised ning seda näitavad ka väikesed punktide vahed üldarvestuses. Tihedas
heitluses oli võistkondlikult edukaim Hanila 117,5 punktiga, mida esindasid nii Virtsu kui ka eelmisel aastal võitnud Massu kandi võistlejad. Järgnesid Koonga ja Tuudi
kant võrdselt 113 punktiga. Viimastest ei jäänud paljuga
maha Vatla, kes kogus 109,5 punkti. Viiendale kohale tuli
Kirbla 102 punktiga ning kuuendale kohale Lihula 91 punktiga. Kõik tulemused on avaldatud Lääneranna Teataja veebiportaalis ajaleht.laaneranna.ee.

Ainulaadne rändkarikas
Sel aastal oli au anda välja Saaremaal sepistatud ning Ain
Saare kujundatud Lääneranna valla sümboolikaga rändkarikas, mille tahvlile graveeritakse nii selle kui ka eelmise
aasta võitnud kandi nimi ning iga järgnev üldarvestuse
võitja. Rändkarikas rändab küll järgmisel aastal edasi uutele

võitjatele, kuid võidu meenutuseks jääb kandile raamitud
sertifikaat. Võistlejaid autasustati diplomi ja valla sümboolikaga medalitega, mõlemad samuti Ain Saare kujundatud.
Esimest korda heiskasid suvemängude avamisel eelmise
aasta võitjad Lääneranna valla lipu, mille mängude lõppedes langetasid värsked võitjad. Loodame, et see saab ilusaks tavaks ka järgmistel Lääneranna valla suvemängudel.
Lääneranna Vallavalitsus tänab MTÜ Tuudi külaseltsi,
kellega koostöös Lääneranna valla suvemänge korraldati.
Suured tänud meie kohtunikele Kristel Rohumägi, Tiiu
Kappak, Silver Sepp, Paavo Veermäe, Katrin Reinsalu,
Aimar Alesmaa, Rain Ader, Remo Kiil, Margus Morševitski
ja erilised tänud peakohtunikule Arvi Alesmaale. Täname
võrkpalli lauakohtunikke Aivar Allikut ja Alari Allikut
ning sekretariaadis abiks olnud Kertu Kangurit, Heleri
Eermaad ja Kristina Kukke. Kiitus maitsva lõunasöögi eest
Naiskodukaitsele. Suurimad tänud kõigile sportlastele ja
kaasaelajatele!
Üritust jäädvustas Anre Kuldja Media.
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Pärnumaa XXVI Rannamängudelt tuldi koju medalitega
Annika Urbel
Spordi- ja noorsootöö spetsialist

P

ika traditsiooniga Pärnumaa mereäärsete omavalitsuste Rannamängud on seni olnud enamasti teada
Varbla piirkonna sportlastele. Lääneranna valla loomine
on andnud ka Hanila, Lihula ja Koonga kandi sportlastele
uue rahvaspordiürituse, kus võistlemas käia.

Kes
soovib
korraldusmeeskonnaga
liituda,
siis
palun minuga aegsasti ühendust võtta e-posti aadressil
annika.urbel@laaneranna.ee või telefonil 5904 0530.

Lääneranna võistkonna medalikohad:

Võib öelda, et Pärnumaa Rannamängud on Lääneranna
valla jaoks uus üritus, mistõttu eelmisel aastal Kihnus toimunud võistlusteks ei saadud meeskonda kokku. Sel aastal
esindas aga 3.–4. augustil Audru osavallas toimunud XXVI
Rannamängudel meie valda 28 sportlast ja 3 taidlejat!

»» I koht, mälumäng – Rein Merila, Margus Källe, Kalle
Laanmets, Vello-Kaid Soe

Lisaks Lääneranna vallale osalesid Häädemeeste vald,
Kihnu vald, Audru osavald ja Tõstamaa osavald. Mõõtu
võeti 13 spordialal: mälumäng, naiste võrkpall, meeste
võrkpall, köievedu, discgolf, juhtkonna võistlus, aerutamine, sangpommi rebimine, orienteerumine, rannamees ja
rannanaine, pendelteatejooks, teatejooks ning kergejõustik
(60 m jooks, 500 m krossijooks, 1000 m krossijooks, kuulijänn, hoota kaugushüpe). Lisaks võisteldi taidluses, kus
kavade teema oli sel korral “Naabrist parem”.

»» II koht, orienteerumine – Mihkel Kalmaru, Raul Kukk,
Ireen Kelder, Kristina Kukk

Üldarvestuses võidutses Audru osavald, kellele järgnesid
teisena Häädemeest vald ja kolmandana Tõstamaa osavald.
Lääneranna vald saavutas Kihnu valla ees neljanda koha.
Siirad tänud meie valla esindamise eest: Rein Merila,
Margus Källe, Kalle Laanmets, Vello-Kaid Soe, Sander
Arusalu, Madis Mihklepp, Kaspar Arusalu, Jakob Lääne,
Priit Paldis, Küllike Vask, Katrin Lehtpuu, Janne-Ly Siimon,
Liina Arusalu, Ireen Kelder, Karin Mihklepp, Rasmus
Künnap, Kevin Kester, Kristina Kukk, Liina Pärn, Piret
Leiumaa, Janar Sõber, Mati Kuningas, Ursula Kuningas,
Mihkel Kalmaru, Raul Kukk, Janar Smõtskov, Renee Pärnpuu, Rauno Kesküla, Lilia Urb, Lii Urb, Hanna Malk.

Rannamängude korraldamine käib mereäärsetel omavalitsustel kodukorda ning järgmisel aastal on Lääneranna vald võõrustaja rollis!

»» I koht, rannanaine ja rannamees – Liina Arusalu, Kaspar
Arusalu

»» III koht, pendelteatejooks – Sander Arusalu, Madis Mihklepp, Kaspar Arusalu, Jakob Lääne, Priit Paldis, Küllike
Vask, Katrin Lehtpuu, Janne-Ly Siimon, Liina Arusalu,
Ireen Kelder
»» III koht, juhtkonnavõistlus – Janar Sõber, Küllike Vask
»» III koht, discgolf – Janar Smõtskov, Renee Pärnpuu, Liina
Pärn, Ireen Kelder

Kergejõustikus
»» I koht, meeste 60 m – Kaspar Arusalu
»» II koht, naiste 500 m krossijooks – Katrin Lehtpuu
»» II koht, meeste hoota kaugus – Kaspar Arusalu
»» II koht, meesveteranid (40+) hoota kaugus – Priit Paldis
»» III koht, meeste 1000 m krossijooks – Madis Mihklepp
Protokollid on leitavad Pärnumaa Spordiliidu veebileheküljelt www.psl.ee.

Spordiuudised
21. juuni – 15. august

Jalgpall
9. augustil toimusid Lihula Gümnaasiumi staadionil Läänemaa 2019. aasta naiste meistrivõistlused jalgpallis, millest
võttis osa kolm võistkonda: Haapsalu, Lõuna-Läänemaa JK
ja esmakordselt ka Pärnumaa võistkond Pärnu JK Vaprus.
Eelmise aasta Läänemaa meistritiitel tuli Lõuna-Läänemaa
JK naiskonnas sellel aastal vahetada pronksmedalite vastu,
kuid siiski saab treener Jaanus Getreu sõnul nende mänguga rahule jääda. Lõuna-Läänemaa JK eest mängisid Janet
Peet, Anna Luuk, Regle Kurnim, Anni Ratas, Kai Simpson,
Egle-Riin Korju, Janne-Ly Siimon ja Trinity Õismets. Esikoht tuli seekord Haapsalule ning teine koht Pärnu naiskonnale.

Kergejõustik
27.–30. juunil toimusid Rakveres Eesti noorte kergejõustiku
meistrivõistlused, kus esimesel kahel päeval võistlesid U23,
U20 ja U18 vanusegruppide esindajad ning kolmandal-neljandal U14 ja U16 vanusegrupid. Neljal päeval tuli starti üle
900 noorkergejõustiklase, kokku enam kui 50 Eesti kergejõustikuklubist. Lääneranna vallast võistles Eesti kergejõustiku esivõistlustel seitse noorsportlast, kellest kaks

treenivad ja õpivad Pärnus ning esindavad Pärnu Niidupargi
Kergejõustikuklubi ning ülejäänud viis treenivad Lihulas ja
esindavad Läänemaa Kergejõustikuklubi. Medali saavutas
seekord vaid Gertu Küttmann. Tulemusega 13.89 saavutas
ta hõbemedali kuulitõukes. Lisaks võistlesid veel Kaaro
Saatmäe (Niidupargi KJK), Kevin Leemets, Timmo Kaasik,
Stefan-Lauri Mölder, Maria Reks ja Tambet Järve. Rohkem
infot noorte tulemuste kohta leiab Lääneranna Teataja veebiväljaandest ajaleht.laaneranna.ee.
13. juulil peeti esimene Virtsu merepäeva maanteejooks,
millest võttis osa 56 spordisõpra, neist 22 õrnema soo
esindajad. Kokku oli sportlasi 30 erinevast klubist või
koolist. Lääneranna vallast oli stardis 11 jooksjat. Võistlusel premeeriti eraldi Virtsu ja Lääneranna valla parimaid
sportlasi. Naistest oli parim Virtsu jooksja Mariliis Pikkar
ja meestest Talis Lepp. Lääneranna parimad olid naistest
Mariliis Pikkar ja meestest Martin Murre. Rohkem infot
tulemuste kohta leiate Marathon100 kodulehelt www.marathon100.com.
9.–10. juulil toimusid Pärnu Rannastaadionil XXX Eesti
Rukkilillemängud kergejõustikus, millest võttis osa 550
sportlast 33 Eesti kergejõustikuklubist. Juubelivõistlusest
võtsid osa ka meie valla noorsportlased – 10 kergejõus-

tiklast, kes treenivad Lihulas ja esindavad Läänemaa Kergejõustikuklubi, ning kaks sportlast, kes treenivad Pärnus
ja esindavad Niidupargi Kergejõustikuklubi. Kaks meie
valla sportlast tulid koju medalitega, lisaks parandati üle
20 isikliku rekordi. Medalivõitudeni küündisid sel korral
Niidupargi KJKs heidete ja tõugetega tegelevad Gertu Küttmann ja Kaaro Saatmäe. Gertu tõukas U18 vanuseklassis
3 kg kuuli 13.53 ja võitis sellega hõbemedali. Kaaro Saatmäel tuli vasaraheites 5 kg vasaraga tulemus 51.49, mis
andis samuti hõbemedali. Võistlustel osalesid veel Kevin
Leemets, Kert-Kristjan Peet, Keiro Ristikivi, Kenneth
Lomp, Timmo Kaasik, Robico Villers, Paul Lomp, Virgo
Vallik, Eliise Kolõtšev ja Maria Reks. Rohkem infot noorte
tulemuste kohta leiab Lääneranna Teataja veebiväljaandest
ajaleht.laaneranna.ee.
3. augustil toimusid Lihula Gümnaasiumi staadionil kuuendad Aleksander Kreegi mälestusvõistlused kuulitõukes,
millest võttis osa 35 sportlast, 17 spordiklubist või koolist.
Tütarlapsed U14: I Maarja Kolõtšev (Lihula Gümnaasiumi)
– 7.25, II Anne-Marie Raudkivi (Võru) – 6.76, III Mirell Raja
(Kõmsi Lasteaed-Algkool) – 5.55. Noormehed U14: I Ragnar
Maripuu (SK Fortis) – 10.55, II Kevin Leemets (Lihula) –
10.24, III Joonas Vestli (Vatla) – 9.22. Tütarlapsed U16:
I Eliise Kolõtšev (Läänemaa KJK) – 9.63. Noormehed U16:
I Robert Idvani (Virtsu kool) – 10.70, II Tõnu Raudkivi (Virtsu
kool) – 9.18, III Paul Lomp (Läänemaa KJK) – 7.77. Neiud U18:
I Kärt-Trinity Sillaots (Tartu Ülikooli ASK) – 11.66, II Maria
Reks (Läänemaa KJK) – 9.47, III Ly-May Raudkivi (Virtsu
Kool) – 6.27. Noormehed U18: I Reno Põderson (Noarootsi
Gümnaasium) – 11.45, II Kevin-Reidar Bachaus (Lihula
Gümnaasium) – 10.24. Naised: I Kätlin Piirimäe (Koigi KJK) –
15.81, II Kärt-Trinity Sillaots (TÜ ASK) – 10.20, III Ene Siitsmann (Lihula) – 9.29. Mehed: I Kert Piirimäe (Koigi KJK) –
18.49, II Jander Heil (KJS Sakala) – 18.43, III Fred Vali
(Haapsalu KJK) – 17.30. Rohkem infot tulemuste kohta leiab
Lääneranna Teataja veebiväljaandest ajaleht.laaneranna.
ee.
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Lihula I koosseisus Mairo Kanter, Janar Sõber, Tõnis Pelapson, Andrus Ihermann ning III koht Tuudi koosseisus Argo
Mõtt, Randel Plaas, Uku Ehasalu, Raino Oosim.

Vibulaskmine
Eesti maastikuvibu laskmise klubide karika üheksast
etapist on 15. augusti seisuga peetud seitse. Lääneranna
valla elanikud, MTÜ Lääne Vibulaskjad esindajad Aire ja
Aare Lauren on siiani kohusetundlikult võtnud osa kõigist
etappidest ja juhivad oma vibuklassi paremusjärjestust. 10
osaleja arvestuses on Aare hetkel kindlal esikohal, juhtides
lähima konkurendi ees 9 punktiga ja Aire juhib 7 punktiga.
Jäänud on veel kaks etappi ja punktiarvestuse süsteem ei
anna enam palju võimalusi üldvõitu maha mängida.
5.–10. augustil toimusid Hollandis, Doorwerthi kindluse
pargis Euroopa meistrivõistlused, millest võttis osa 590 vibulaskjat 25 riigist. Välja jagati 80 medalikomplekti erinevate vibu- ja vanuseklasside vahel. Eestist osales 44 vibusportlast, nende seas ka Aare ja Aire Lauren. Eestisse toodi
kokku 21 individuaalset medalit ning 3 vibustiili meeskondlikku medalit. Lihulasse jagus nendest medalitest kahe
võistleja peale koguni kolm: Aare Lauren saavutas jahivibude klassis esikoha ja vibustiili võistkondlikus arvestuses
jahivibude klassis esikoha, Aire Lauren saavutas naiste
arvestuses jahivibude klassis kolmanda koha.
17.–18. augustil toimusid Eestis meistrivõistlused vibujahis, mida korraldas MTÜ Lääne Vibulaskjad. Aare ja Aire
Lauren saavutasid oma, jahivibude klassis teise koha.

Fotod (vasakult): Aare ja Aire Lauren; Gertu Küttmann; Lihula Street 2019 esikolmik (vasakult)
SK Haapsalu, Lihula I ja Tuudi; Lõuna-Läänemaa JK naiskond; XXX Rukkilillemängude Läänemaa KJK esindajad. Fotod sportlaste erakogudest.
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3.–4. augustil toimusid Vilniuses Baltimaade U18
vanuseklassi meistrivõistlused kergejõustikus, kus Eesti
noortekoondises tegid kaasa kaks meie valla noorsportlast,
Gertu Küttmann ja Kaaro Saatmäe. Gertu Küttmann suutis
neidude kuulitõukes 3-kilogrammist raudmuna tõugata
kõikidest baltimaade noortest kõige kaugemale. Viiendas
voorus tõugatud 14.07 tähendas võitu ja Baltimaade noorte
meistritiitlit. Lisaks tegi neiu väljaspool arvestust kaasa
vasara- ja kettaheites. Kettaheites tuli tulemuseks 37.30,
mis oleks andnud võistlusel kolmanda koha. Vasaraheites
suutis Lääneranna neiu aga 49.49, mis oleks olnud hõbeda
vääriline heide. Esimest korda tõmbas Eesti võistlusvormi
selga Kaaro Saatmäe. Niidupargi KJK-s samuti heidetega tegelev noormees kuulus vasaraheites Eesti noortekoondisse. Kaaro tegi Vilniuses vapra võistluse: heitis 51.05
ja võitis sellega viienda koha jäädes oma sellel aastal heidetud isiklikule rekordile alla vaid 44 sentimeetriga.

Korvpall
10. augustil toimus Lihula Gümnaasiumi korvpalliplatsil 3X3 tänavakorvpalliturniir Lihula Street 2019, millest
võttis osa seitse meeskonda: Lihula I ja II, Tuudi, Vatla, SK
Haapsalu, Pärnu ja Team Vidrik. Esikolmik jagunes vastavalt: I koht SK Haapsalu koosseisus Jarmo Lempe, Mikk
Päeske, Kauri Veskioja, Karl-Markus Mäesalu, II koht

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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12. september alates 10.00
VARBLA
TEENINDUSKESKUSES
Etteregistreerimine
telefonil 4496 624, 524 2485

18. september alates 10.00
KULLAMAAL
GOLDENBECKI MAJAS
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

OTSIB KAHTE EHITUSTÖÖLIST
elementmajade paigaldajaks

				

				

Töölõikudeks on elementide paigaldus, katuse- ning ehituspuusepa tööd.
Objektid peamiselt Soomes.
Tel. +372 5645 3613 Erik
3. oktoober alates 10.00
KÕMSI
TEENINDUSKESKUSES
Etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

9. oktoober alates 10.00
LÕPE KLUBIS
Etteregistreerimine
telefonil 5660 0540

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

puurvesi

REAKUULUTUSED

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215 või info@est-land.ee
10. oktoober alates 10.00
KOONGA
PEREARSTIKESKUSES
Etteregistreerimine
telefonil 446 2530

Ära anda hundikoera kutsikad, sündinud 13. juuli,
kokku viis tükki - 3 emast, 2 isast. Musta seljaga.
Lisainfo: 528 5781
Elektritööd. Aitame teid elektritöödes.
Enerx elektritööd kontakt info@enerx.ee,
5557 5949 (Marko)
Jalgratta remont ja rent Lihulas.
Kontakt: 523 6933 (Ants Urb)

LÄÄNERANNA
TEATAJA on
Lääneranna valla
ajaleht, mis ilmub
11 korda aastas ning
mille väljaandjaks
on Lääneranna
Vallavalitsus.
Leht jõuab kõikidesse
Lääneranna vallas
registreeritud
postkastidesse
TASUTA.
Kui teate kedagi, kes
on meie valla elanik,
kuid pole ajalehte kätte
saanud, paluge tal lehe
toimetusega ühendust
võtta telefonil

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

