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M ullu detsembris anti Lääne- 
ranna Teataja toimetusele 

vihje, et 2020. aasta jaanuarist 
stardib Varbla koolis uus projekt, 
mille märksõnadeks on puhkpil-
lid, orkester, õpik. Toimetaja Kris-
tina Kukk võttis ühendust Lihula 
Muusika- ja Kunstikooli õpetaja ja 
puhkpilliorkestri dirigendi Mati 
Põdraga, et saada vastuseid küsimus-
tele “mis?”, “kus?” ja “milleks?”

Mati Põdra, kuuldavasti on Teil kä-
sil uus projekt, milles löövad kaasa 
Varbla kooli õpilased. Rääkige sellest 
pisut lähemalt?

Kuuldused vastavad tõele. 
8. jaanuaril alustas 

Varblas tegevust 
kaheksal i ikmeline 
katserühm sealse 
kooli ühe liitklassi 
(2.+4.+5.) baasil, 

nendega töötame 
suvevaheajani läbi 

esimese eestikeelse 
puhkpilliorkestri õpiku 

materjali. Loomulikult on 
tegemist alles selle õpiku katseversioo- 
niga ja lõpliku tõeni jõudmiseks on 
vaja veel palju tööd teha.

Lääneranna vallas on toimiv huvikool, 
kus muusikalist haridust omandab 
2019. aasta detsembri seisuga 57 
noort, miks otsustasite oma projekti 
kaasata just tavakooli, mitte Lihula 
Muusika- ja Kunstikooli õpilasi?

Kogu maailmas edukalt toimiv Class-
Bandi metoodika ongi väga lühidalt 
lahti seletades täiesti tavalise kooli 
täiesti tavalise klassi täiesti tavalise 
koolipäeva täiesti tavaline koolitund. 
Mitte kooli huviring, kus asjast mit-
tehuvitatud mängivad samal ajal 
kabet, ja ka mitte muusikakool, mis 
Eesti oludes tegeleb vastuvõtukatsete 
abil selekteeritud lastega. Nii et selles 
mõttes saan ma just nimelt Varbla 
koolis tegutsedes kõige adekvaatsema 
tagasiside, kuidas õpik toimida võiks.

Asja teine pool on see, et Lääneranna 
vald on neli korda suurem kui endine 
Lihula vald. See on uus olukord ja 
nõuab teistsugust lähenemist ka kogu 
huviharidusele – kas olemasolevate 
huvikoolide töö põhimõttelist ümber-
korraldamist või uusi huvikoole. 
Varbla (või Koonga kaugema otsa) 
lapsed ei hakka vallakeskusesse 
sõitma, tehtagu siis uusi bussiliine või 
makstagu vanemate “taksosõidud” 
kinni. See on vähemalt kahel korral 
nädalas tund Lihulasse ja tund tagasi 
tühja aega, mida saaks sisustada kasu-
likumalt.

Mida Teie näete olukorra lahen-
dusena? Kas Lihula Muusika- ja 
Kunstikooli nn muusikatubade loo-
mine (siinkohal võib paralleele tuua 
Lääneranna Noortekeskusega, mis 
koondab noortetube Kõmsil, Varblas, 
Lõpel ja Lihula noortemaja) oleks al-
ternatiiv ja kas leiduks teisi õpetajaid, 
kes oleksid nõus tundide andmiseks 
nii kaugele sõitma?

Loeme nüüd alustuseks õpetajate 
tööga seotud seadusi. Alustame 
töölepingu seadusest. Paragrahv 20. 
Töö tegemise koht määratakse koha-
liku omavalitsuse üksuse täpsusega. 
Antud juhul on kohalikuks omava- 
litsuseks Lääneranna vald. Mingeid 
muusikatube (või muusikakooli fi- 
liaale) pole põhimõtteliselt seega vaja 
ja õpetaja nõusolekut küsima ei peagi. 
See on puhas töökorralduslik küsimus. 
Õpetaja kas hakkab vajadusel käima 
Varblas ja Koongas, või...

Minul, kes ma olen täiesti autovaba 
inimene, on nüüd praktiline logis-
tiline kogemus olemas. Lihulast on 
kolmapäeva (ainuke mulle sobiv päev 
sellel õppeaastal) hommikul täiesti 
võimalik Varblasse sõita. 6.35 bussiga 
Audru koolini ja sealt läheb viie minuti 
pärast buss Varbla poole. Tagasisõit 
on muidugi pisut keerulisem, 14.30-ks 
Vatlamäele jõudes tuleb kolmveerand 
tundi aega parajaks teha. Aga õhk on 
värske, mina ise külmakindel ja kol-
mapäeval pole ka mingit vahet, mis 
kell Lihulasse tagasi jõuda. 

Tuleme tagasi õpiku juurde. Ees-
tis oleks see esimene – kas taolist 
õpikut pole varem ilmunud seetõttu, 
et puudus vajadus või hoopis selle- 
pärast, et polnud kedagi, kes võtaks 
selle töö enda peale?

Mina mäletan seda juttu, et õpikut 
oleks vaja, vähemalt viimased kuus 
aastat. Jutumehi või viisakamalt väl-
jendudes ideede generaatoreid on meil 
üldse rohkem kui selliseid, kes midagi 
teevad. Arvan, et jutust kaugemale ei 
jõutud vastava arusaamisega inimeste 
puudumise tõttu. On siiamaani piisa- 
valt neid tegelasi, kelle arrogantset 
arvamust mööda muusikakoolides 
õpetatakse “erialasid” ja orkestrite 
tegevus on mingi kuuendajärguline 
üksikute entusiastlike hullude 
eralõbu. Selline ei saagi mitte kunagi 
“täiesti tavalise” lapse õpetamisega 
hakkama, talle suunatud õpiku kir-
jutamisest rääkimata. Mina tunnen 
mõlemat poolust piisavalt hästi. Ja 
et mul on hetkel erinevatel põhjustel 
vähem koormust, on ka aega teksti-
loomega tegeleda. Loomulikult, asja 
küpsedes kaasan kolleege. 

Kas õpik oleks pigem suunatud üld-
hariduskoolide muusikaõpetajatele 
või muusikakoolide pedagoogidele?

Neile, kes saavad aru, et hetkeolukord 
Eesti puhkpillimaastikul nõuab kiiret 
abinõude rakendamist. Alles hiljuti 
räägiti teles koorimuusika problemaa-
tikast. Vabandust, aga – kui koorist 

Varbla Kooli õpilased aitavad kaasa õpiku valmimisele

Juubelite sära  
Lihula Kultuurimajas
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lahkub üks tenor, saab koor üldiselt 
samamoodi edasi tegutseda. Kui 
orkestri oboemängija läheb Ameeri-
kasse õppima või Soome mehele, siis 
kukub orkester kohe üks grade (tase) 
madalamale, ei saa enam mängida 
teoseid, kus ei ole lubatud oboed asen-
dada. Ja kui ainus tuubamängija pen-
sionile läheb, võib orkester üldse pillid 
kotti panna.

Muusikakoolid ei suuda tagada vaja-
likku puhkpillimängijate pealekasvu. 
Vähemalt Tartust väiksemates kohta-
des. Solistiõppe-keskne õppekava ei 
arvesta absoluutselt orkestrite vaja-
dustega, valedemokraatlikud ilmin-
gud vastuvõttude korraldamisel 
tekitavad pianistide ja kitarristide üle-
produktsiooni. Tüüpiline viis, kuidas 
puhkpilliõpetaja endale õpilasi saab, 
on klaveri huviala katsetega pingereas 
tahapoole jäänud lastele puhkpillide 
õppimise pakkumine. See stigmati-
seerib, nii õpilast kui ka õpetajat! “Sa 
oled klaveri jaoks liiga andetu, aga 
mine õpi trompetit.” Ei midagi isik-
likku kellegi suunas, kogu maailmas 
on kahjuks samad trendid. See on 
eraldi kurb jutt, mis nõuaks lahtirääki-
miseks veel vähemalt poolt lehekülge. 
Aeg seega hakata aru saama, et on vaja 
kolida (tagasi) üldhariduskoolidesse. 
Nii nagu juba tehtud paljudes tuntud 
puhkpillimaades.

Tundub, et olete omamoodi maade- 
avastaja – samal ajal kui teised mõt- 
levad, Teie juba tegutsete!

Tegutsevad ikka veel mõned – kind-
lasti tean, et Tartus juba mitu aastat 
kolleeg Gunnar Pettaig, siinsamas 
lähedal Läänemaal (Ridala põhikoolis) 
Miranda Klaji. Aga nemad kasutavad 
välismaiseid õppematerjale, Gunnar 
põhiliselt jaapanlaste ja Miranda hol-
landlaste omi. Ma usun, et huvilisi 
võiks olla rohkem, kui saaks kasutada 
eestikeelset materjali.

Teil on pikk kogemus puhkpilli- 
orkestri dirigendina. Kas õpik oleks 
ClassBand metoodika tõlge eesti 
keelde või plaanite tuua sisse ka mi-
dagi enda poolt?

ClassBand on pigem ise selline metoo-
dikate koondnimetus. Olen tutvunud 
lähemalt jaapanlaste, ameeriklaste 
ja hollandlaste raamatutega, käinud 
Yamaha Europe mentorõpetaja (senior 
key teacher) seminaril ja jälginud 
soomlaste koolis toimuvat. Igal maal 
on mingid põhimõtted, tugevamaid ja 
ka nõrgemaid momente.

Kindlasti korraldan mitu arutelu 
kolleegidega, et pikaaegne kogemus 
laiast maailmast ühendada tugevaks 
tervikuks kohaliku kultuuriga. Aga 
täiesti selge ja minu poolt kivist on üks 
asi: Eesti lapsele eesti lauludel põhinev 
õpik. See edasikaebamisele ei kuulu.

Milliste laulude seadeid võib õpikus 
näha ja kuidas see valik tehakse?

Ma võtan kuskil soojemate ilmade 
saabudes põhjalikumalt üldhari-
duskoolide muusikaõpikud ette, seal 
on ju toredaid laule. Kuid “Rongisõit” 
ja “Kati karu” on täiesti aegadeülesed 
laulud.

Samas, ma ei eita üldse, et last võiks 
ka mõni mõminaräppar kõnetada. 
Kuid orkestriõpiku seadetes tuleb 
arvestada, et alustatakse üheskoos 
täiesti nullist ja liigutakse koos ka 
edasi. Nii et tuleb leida ka omamaiseid 
viie-noodi-lugusid, välismaiseid on 
terve internet täis. 

Millal õpik valmis saab?

Lõplikule kujule vähemalt digitaalselt 
peaks jõudma suve lõpuks, sest sügi- 
sest käivitub täies mahus orkestriõpe 
Metskülas. Eelistaksin seal juba 
kasutada eestikeelseid materjale.

Ja küllap arutelude käigus selgub 
seegi, kas üldse ja kui palju on mõtet 
trükkida füüsilisi paberraamatuid. 
Hollandlastel on näiteks nii, et muidu 
on paberraamatud, aga oboe ja fagoti 
õpperaamatud on (muidugi raha eest) 
allalaetavad, sest neid pille õpitakse 
erinevatel põhjustel palju vähem. 
Kindlasti on see trükkimise teema 
Eesti oludes eraldi projekt.

Lääneranna vallas on seitse üldhari-
duskooli. Suuremas osas neist õpib 
kuni poolsada õpilast, nende seas on 
kindlasti palju neid, kellele pillimäng 
ei paku üldse huvi või puudub neil 
muusikaline kuulmine ja rütmitaju. 
Kas kümne õpilasega saab ka puhk- 
pilliorkestrit teha või kuidas võiks 
selline tavalistes koolides tavaliste 
õpilastega puhkpilliorkestri loomine 
välja näha?

Alustuseks lükkaksin ümber paar 
müüti. Selliseid lapsi, kellele on nende 
(või vanemate) sõnul “karu kõrva 
peale astunud”, on protsentuaalselt 
umbes sama palju kui värvipimedaid. 
Küll on aga massiliselt selliseid, kellele 
ja kellega kodus pole lauldud, kellega 
pole kontsertidel käidud, kellesse on 
lasteaedade ja hiljem koolide muusika- 
õpetajad suhtunud täiesti hoolimatult 
– peaasi et ei segaks. Pole eriti selliseid 
üldhariduskooli muusikaõpetajaid, kes 
reaalselt teaksid, kuidas häält tekitada, 
ja oskaksid ka selle teadmise algklas-
side õpilase jaoks talle arusaadavas 
keeles lahti seletada! “Viisipidamine” 
tähendab oskust seda õigesti teki-
tatud häält kõrgemale ja madalamale 
juhtida. See, nagu ka rütmitaju, on 
treenitav. Aga lihtsam on olla muga-
vustsoonis ja teha suurepäraseid soori-
tusi nendega, kes haaravad kiiremini… 
“Huvipuudus” on seega tagajärg, mitte 
põhjus. Need lapsed on oma varase-

mas elus kõrvale jäetud, stigmatisee- 
ritud andetuteks, ebamusikaalseteks 
ja milleks kõigeks veel. See on ka 
põhjus, miks ma ei poolda absoluut-
selt õpilaste selekteerimist vastuvõtu-
katsete abil. Muusika kuulub kõigile!

Muuseas, pilli õpetada on palju lihtsam 
kui laulmist, seal asub heliallikas 
kehast väljaspool. Aga see selleks.

Nüüd küsimusele vastuseks – laulupi-
dudele kvalifitseerumiseks on puhk- 
pilliorkestrisse nõutud 12 mängijat 
(sealjuures küll konkreetset pillivali-
kut ette kirjutamata) ja võimekus ise-
seisvalt ette mängida. Kogu maailmas 
on aga tuhandete kaupa noote, mis 
on kirjutatud nn flex-seadetes – neli 
kuni seitse puhkpillipartiid (+löökpil-
lid) instrumenti konkretiseerimata, 
peaasi, et pilli heliulatus sobiks. Niisiis 
keskmiselt viie puhkpillimängijaga 
juba kõlab piisavalt värvikalt ega vaja 
ka ümberseadmist.

ClassBandi metoodika ei eelda, et 
õpetaja peab olema puhkpillimängija/
puhkpillipedagoogi taustaga. Ta peab 
aga olema valmis ka ise uusi asju 
omandama. Lastega on täpselt sama 
lugu. Seega – 1) too kohale pillid, 2) 
tutvusta neid lastele, 3) jaga õpilaste 
vahel laiali (nad peavad ise valima, 
õpetaja tohib seda protsessi ainult 
abistada) ja 4) tuld! Täpselt nii see 
algus välja peabki nägema, ja nägi 8. 
jaanuaril ka Varblas. Ning kordan veel 
– grupp õpib KOOS. See tuleb admi- 
nistratiivselt ühel või teisel moel ära 
korraldada.

Kas plaanite jätkata koostööd Varbla 
kooliga ka uuel õppeaastal?

Kui esimest korda konkreetse liit-
klassi ette tulin, leppisime kokku, et 
see klass on mulle õpiku koostamisel 
abiks käimasoleva õppeaasta lõpuni. 
Mitte ühtki lisatingimust – sügisel jät-
kata või tulla ükskõik parasjagu mis 
nime kandvasse muusikakooli õppima 
– ma ei seadnud. Mai lõpus võtame 
selle seltskonna koos lapsevanemate 
ja kooli juhtkonnaga korraks kokku, 
anname vastastikku tagasisidet ja aru-
tame, mis saab edasi.

Loomulikult olen valmis jätkama. Ja 
tegutsen see pool aastat niimoodi, et 
ka õpilased tahaksid jätkata. Aga – kui 
tegemist on lastega, tuleb kõikidest 
kokkulepetest tingimusteta kinni 
pidada!

Igatahes see detail mind juba heas 
mõttes kõnetas, kui paar last olid isegi 
natuke pettunud, et pilli kohe pärast 
esimest tundi veel koju ei saanudki. 
Järelikult huvi paistab olevat ja 
meeldib ka see, et haridus koju kätte 
tuuakse.
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Lääneranna valla sekretär-registripidaja

P erioodil 10. detsember 2019 – 10. jaanuar 2020 toimus 
kolm Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks 

toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetus- 
te määramine ja maksmine, sissetulekust sõltuva sotsiaal-
toetuse maksmisest keeldumine, kodu ja üldhariduskooli 
vahelise sõiduhüvitise eraldamine, Lääneranna valla 
eelarvest mittetulundusühingu toetamine ja toetamata 
jätmine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maks- 
mine, koduteenuse osutamine, hoolekandeasutuses hool-
damise määramine, tugiisikuteenuse osutamine, huvite-
gevuse toetuste eraldamine, maaüksuste sihtotstarvete 
ja koha-aadresside määramine ja korrastamine, isikliku 
kasutusõiguse omandamine kinnisasjal, avalik-õigusliku 
reaalkoormatise määramine korteriomandi seadmisel, 
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine, projekteerimis- 
tingimuste määramine, hajaasustuse programmi toetuste 
kasutamise aruannete heakskiitmine, puurkaevu asu-
koha kooskõlastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise 
kohustusest erandkorras vabastamine, pärandvara pank-
roti väljakuulutamine, otsustati järgmist:

 » Avaldati tänu ja tunnustati ning anti Lääneranna Val-
lavalitsuse tänukiri Rein Kruusmaale seoses juubeliga 
ja tulemusliku töö eest projektide juhtimisel Lääne- 
ranna vallas, Mihkel Kalmarule Maa-ameti poolt esile 
tõstetud tulemusliku töö eest reformimata maade väl-
jaselgitamisel Lääneranna vallas, Anu Mätasele seoses 
juubeliga ja kauaaegse tubli töö eest Lääneranna vallas, 
Ülle Tammearule seoses juubeliga ja kauaaegse nais- ja 
segaansambli juhendamise eest Lääneranna vallas.

 » Otsustati sõlmida Lääneranna, Tori, Saarde, Põhja-Pär-
numaa ja Häädemeeste Vallavalitsuse ning POLi vahel 
koostööleping sisekontrolli teenuse osutamiseks. 
Koostöölepingu rahastamine toimub kokkuleppe koha-
selt POLi eelarvest.

 » Kehtestati Lääneranna Muuseumide poolt osutavate 
teenuste hinnad.

 » Pakkumiste puudumise tõttu tunnistati nurjunuks 
Tööstuse 2–1, Lihula, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 
korteriomandi võõrandamiseks kirjaliku enampakku-
mise korras korraldatud enampakkumine. Otsustati 
võõrandada korteriomand Tööstuse 2–1, Lihula, avaliku 
kirjaliku enampakkumise käigus, enampakkumine kor-
raldatakse internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 14 päeva, vara müügi alghind 7000 eurot, 
tagatisraha suurus 350 eurot. Enampakkumisest teavi-
tatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Pakkumiste puudumise tõttu tunnistati nurjunuks 
Luha tee 1–5 , Kirbla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 
korteriomandi võõrandamiseks kirjaliku enampakku-
mise korras korraldatud enampakkumine. Otsustati 
võõrandada korteriomand Luha tee  1–5, Kirbla, avaliku 
kirjaliku enampakkumise käigus, enampakkumine kor-
raldatakse internetioksjonite keskkonnas www.osta.ee 
kehtivusega 14 päeva, vara müügi alghind 1400 eurot, 
tagatisraha suurus 70 eurot. Enampakkumisest teavi-
tatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu.

 » Otsustati võõrandada Kiisamaa külas, Lääneranna 
vallas, Pärnumaal maatulundusmaa 100% sihtotstar-
bega hoonestamata kinnistu Mälgu-Aadu, kinnistu nr 
5573150, katastritunnus 33401:001:0366 pindala 2,14 
ha, katastritunnus 33401:001:0367 pindala 3,21 ha ja 
katastritunnus 33401:001:0376 pindala 3,28 ha kirja-
liku enampakkumise korras. Enampakkumine korral-
datakse internetioksjonite keskkonnas www.timber.ee.

 » Vara müügi alghind 10 000 eurot, tagatisraha suurus 
500 eurot.

 » Anti luba OÜ-l Pariisi Tuled korraldada F4-kategooria 

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised
Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

16. jaanuaril 2020 toimus Lääneranna Vallavolikogu 
kahekümne kaheksas istung, kus osales  20 ning puudus 1 
vallavolikogu liige. Päevakorras oli 6 punkti. Vastu võeti 
3 määrust ja 6 otsust.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2020. aasta eelarve.

 » Kehtestati Lääneranna Muuseumide põhimäärus. 
Põhimäärust täiendati paragrahviga, mis näeb ette 
muuseumi töö ja muude muuseumi tegevust puuduta-
vate küsimuste arutamiseks muuseumi nõukoja moo- 
dustamise.

 » Otsustati seada sundvaldus Lääneranna valla kasuks 
Rumba külas asuva Tuha kinnisasja (kinnistu registri- 
osa nr 2994932) katastriüksusel katastritunnusega 
41103:002:0131, sihtotstarbega maatulundusmaa, üld-
pindalaga 9,25 ha. Tuha kinnisasjale üldistes huvides 
sundvalduse seadmine ja Vana tee avalikuks kasuta-
miseks määramine on vajalik hoonestatud kinnistute 
elanikele oma kodudesse pääsemiseks, elanikele suu-
natud avalikele teenustele (korraldatud olmejäätmete 
vedu, universaalne postiteenus, arstiabi jms) ligipääsu 
võimaldamiseks ning teehooldustööde ja liikluse kor-
raldamiseks.

 » Kehtestati jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasuta-
mise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust 
avalikkuse teavitamise kord. Valla omanduses olevat 
jälgimisseadmestikku võib kasutada vallavara ja valla 
asutuses ja maa-alal viibivate isikute kaitseks, vallavara 
säilimist ohustava olukorra ennetamiseks ning olukor-
rale reageerimiseks ja vara kahjustamisel või vargusel 
kahju tekitaja või süüteo toimepanija väljaselgita-
miseks, avalikus kohas käitumise üldnõuete täitmise 
üle järelevalveks ja peatumis- ja parkimisnõuete täit-
mise järelevalveks.

 » Otsustati osaleda Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt 
aastatel 2020–2021 Pärnumaa kodutute loomade var-
jupaiga uue hoone rajamise rahastamisel summas kuni 
42 000 eurot ja anda volitused Lääneranna Vallava- 
litsusele Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga uue 
hoone rajamiseks vajaminevate toimingute tegemiseks.

 » Otsustati anda Lääneranna valla teenetemärk Renate 
Dora Elisabeth von der Pahlenile, Sirje Kaskale, Jaanus 
Getreule ja Rene Kasele.

Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub  
13. veebruaril kell 14.00 Lihula vallamaja kolmanda  
korruse saalis.

VALITSUS
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Lääneranna Vallavalitsus
Aadress: Jaama 1, Lihula 
Kontakt: 472 4630, vallavalitsus@laaneranna.ee 

Külastajate vastuvõtuaeg Lääneranna Vallavalitsuses ja  
teeninduskeskustes:  
E 11.00–16.00, T–R 09.00–16.00, lõuna 13.00–13.30

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, elukoha 
teadete menetlemine, rahvastikuregistri väljavõtete väljas-
tamine)

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

Koonga teeninduskeskus (Valla, Koonga küla)
Kontakt: 447 3741

Varbla teeninduskeskus (Vallamaja, Varbla küla)
Kontakt: 449 6680

Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:

 » Silva Nilb (toetused)  
5649 0392, silva.nilb@laaneranna.ee

 » Saima Soobard (lastekaitse)  
5663 5205, saima.soobard@laaneranna.ee

 » Koidu Kütt 5666 1230, koidu.kytt@laaneranna.ee

 » Maie Ausmeel 5886 2187, maie.ausmeel@laaneranna.ee

 » Marelle Minn 5387 6988, marelle.minn@laaneranna.ee

pürotehniliste toodetega 30. detsembril 2019  Lihula 
linnas aadressil Tallinna mnt 12 asuval Lihula Konsumi 
katusel ja poe taga parklas avalik üritus “Ilutulestik”. 
Vastutavaks isikuks Raivo Laasmägi. Ürituse korral-
damisel tuleb jälgida Lihula valla avaliku ürituse kor-
raldamise korda ning kaevetööde- ja heakorraeeskirja.

 » Seoses Lääneranna Vallavalitsuse Lihulas asuva valla- 
maja III korruse renoveerimistööde käigus selgunud 
lisatööde ja ettenägematude kuludega, millega ei oldud 
eelarves arvestatud, eraldati Lääneranna valla reserv-
fondist 35 100 eurot vallavalitsuse ruumide renovee- 
rimiseks.

 » Kuulati varahaldur Aare Laureni ettekannet, milles 
ta tutvustas volikogu määruste ettevalmistatud eel-
nõude dokumente Lääneranna valla omandis olevate 
eluruumide üüripiirhinna kehtestamise ja eluruumide 
kasutamise korra kohta. Otsustati mitte edastada valla-
volikogule volikogu määruste eelnõusid, esitada valla-
valitsusele eelnõude täpsustatud tekst.

 » Kuulati abivallavanem Andres Annasti ettekannet, 
milles ta tutvustas volikogu fraktsiooni Nelja Valla 
Ühisjõud esitatud arupärimist palkade ühtlustamise 
kohta. Otsustati vastata kirjalikult, et käesolevaks ajaks 
on palgad ühtlustatud.

 » Kinnitati Lääneranna Muuseumide töötajate koosseis.

 » Moodustati Lääneranna Raamatukogu nõukogu järg-
mises koosseisus: Jüri Mõniste, Aet Morševitski, Arno 
Peksar, Virve Kepp, Merike Pikkmets.

 » Kinnitati Lääneranna Noortekeskuse töötajate struk-
tuur.

 » Lihula Oja 8 asuv jäätmete vastuvõtupunkt ei vasta 
jäätmejaamale esitatavatele nõuetele. Jäätmejaama 
tegevuste nõuetele vastavusse viimiseks tuleb koostada 
rekonstrueerimise projekt. Korraldatakse riigihangete 
registri kaudu e-menetluses väikehange “Lihula jäätme-
jaama projekteerimistööd”. Ostumenetluse eest vastu- 
tavaks isikuks määrati hankespetsialist Rein Kruusmaa. 
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks määrati mada-
laim hind.

 » Kuulati maa- ja arendusspetsialist Mihkel Kalmaru 
ettekannet, kus ta tutvustas esitatud avaldust, mis 
puudutab Raespa küla teed. Vallavalitsus andis soovi-
tuse avaldajal esitada taotlus hajaasustusprogrammist 
tee ehitamiseks raha taotlemiseks.

 » Anti luba maksta tasu nõukogu tegevuses osalemise 
eest 2019. aastal OÜ Lihula Soojus nõukogu liikmetele.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2019. a IV lisaeelarve 
alaeelarvete majandusliku sisu klassifikaatorite lõikes.

 » Kuulati vallavanem Mikk Pikkmetsa ettekannet, milles 
ta tutvustas Tallinna Halduskohtu kohtuotsust haldus- 
asjas nr 3-19-1041. Otsustati vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtu kohtuotsus haldusasjas nr 3-19-1041.

 » Kinnitati Lääneranna valla jäätmehoolduseeskirjaga 
seotud vormid (taotlus korraldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks lugemiseks, taotlus ühiskogumismahuti 
kasutamiseks, aruanne ühiskogumismahuti kasutamise 
kohta).

 » Nimetati Lääneranna Vallavalitsuse esindajaks kor- 
teriühistutes, mille halduses olevates korterelamutes 
asuvad Lääneranna vallale kuuluvad korterid, vara-
haldur Aare Lauren.

 » Kinnitati Metsküla Algkooli hoolekogu järgnevas koos-
seisus: Silvia Lotman, Evelin Engel-Lepp, Mart Ulm, 
Astrid Nikkel, Mikk Pikkmets.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke 
“Matsalu rahvuspargi ja Kasari jõe lähialade kasutuse 
uuring” eesmärgiga koguda alusandmeid Lääneranna ja 
Lääne-Nigula valla koostatavatele üldplaneeringutele. 
Ostumenetlus viidi läbi riigihangete registris e-menet-
luses väikehankena. Tähtajaks esitas pakkumuse kaks 
pakkujat. Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks 
Consultare OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse korraldus idee-
konkursi “Lihula peatänava ja seda ümbritseva lin-
naruumi arhitektuurivõistlus” (viitenumber 214076) 
osalejate hankemenetlusest mitte kõrvaldamine ja 
kvalifitseerimine ning ideekavandite vastavaks tun-
nistamine. Otsustati kokku kutsuda Lääneranna val-
lavalitsuse 25.09.2019 korraldusega nr 604 kinnitatud 
ideekonkursi žürii, et selgitada vastavalt ideekonkursi 
alusdokumentidele välja ideekonkursi võitja ja teised 
auhinnasaajad ja määrata neile ideekonkursi alusdoku-
mentides sätestatud auhinnad.

 » Leidmaks uusi ja omapäraseid meeneid, mida külalistele 
kinkida või turistina siinses piirkonnas reisides kaasa 
osta, kuulutas Lääneranna Vallavalitsus välja meene-
konkursi “Kotkas kotti!”.

Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati üksteist eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud 
dokumendid on leitavad Lääneranna Vallava- 
litsuse eletroonilisest dokumendiregistrist  
www.laanerannavald.ee/dokumendiregister. 
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Margo  H indr imä      13 . X I I  2019

Õ n n it le m e  v a s t s ü n d in u t  Õ n n i t le m e  v a s t s ü n d in u t  
ja  t e m a  v a n e m a id !ja  t e m a  v a n e m a id !

Elanike arv registris 5274

 ◦ 2711 mehed

 ◦ 2563 naised

Sündide arv 1 
Surmade arv 8 

Registrisse kanti elanikke 8 
Registrist kanti välja elanikke 23

Elanikkonna statistika 
(10. jaanuari seisuga)

Varatalvel lahkunud 

(11.12.2019 – 10.01.2020) 

Tiia-Mai Nelis                      24. IX 1943 – 17. XII 2019

Elmar Müürsepp                     23. VII 1960 – 21. XII 2019

Olev Salm                       09. III 1938 – 22. XII 2019

Helju Soo                         29. I 1937 – 24. XII 2019

Salme Ääremann                      13. VI 1927 – 26. XII 2019

Valentin Kirpu                                22. VI 1962 – 02. I 2020

Aivar Polberg                                      26. II 1964 – 06. I 2020

Jüri Maajärv                                       29. IX 1951 – 06. I 2020

Avaldame kaastunnet lähedastele

E t leida uusi ja omapäraseid meeneid, mida küla- 
listele kinkida või turistina siinses piirkonnas 

reisides kaasa osta, kuulutab Lääneranna Vallavalitsus 
välja meenekonkursi “Kotkas kotti!”, millest on osa võtma 
oodatud käsitöömeistrid, ettevõtjad, äriühingud, loome- 
keskused, seltsid, koolid ja teised huvilised. Meene-
konkursile oodatakse huvitavaid ja omanäolisi esemeid, 
mille valmistamisel on kasutatud vallale omaseid motiive 
või sümboolikat. Materjali- ja tehnikavalik on vaba, 
kasutada võib nii puitu, plastmassi, keraamikat, tekstiili 
kui ka lõnga jm. Meeneks sobib ka piirkonnale omane või 
siinkandis toodetav toiduaine.

Konkurss toimub kahes kategoorias

 » esindusmeene, mis on eriline ja esinduslik ning mille 
kasutusõigus jääb ainult Lääneranna Vallavalitsusele;

 » turismimeene, mis on seotud paikkondliku eripäraga, 
kutsub ostma, on mugav reisil kaasas kanda ning mida 
saab hankida turismiinfokeskustest ja suveniiripoodi- 
dest.

Konkursi tingimused

 » meenekonkursile oodatakse huvitavaid ja omanäolisi 
esemeid, mille valmistamisel on kasutatud vallale oma-
seid motiive;

 » esindusmeene valmistamisel on kohustuslik kasutada 
Lääneranna valla sümboolikat, mis on leitav siit: www.
laanerannavald.ee/sumboolika, või selle elemente;

 » materjali- ja tehnikavalik on vaba, kasutada võib puitu, 
plastmassi, keraamikat, tekstiili, lõnga jms. Meeneks 
sobib ka piirkonnale omane või siinkandis toodetav 
toiduaine;

 » osalema on oodatud kõik käsitöömeistrid, ettevõtjad, 
äriühingud, loomekeskused, seltsid, koolid jt huvilised;

 » üks osaleja võib konkursile mõlemas kategoorias esi- 
tada kuni kolm tööd;

 » konkursitöö ei tohi olla varem eksponeeritud, avalda-
tud või müügiks toodetud;

 » konkursitöö peab väljendama piirkonna looduslikku ja 
kultuurilist eripära;

 » esindusmeene kategooriasse esitatud konkursitöö peab 
olema praktiline;

 » konkursitööd peab olema võimalik toota suhteliselt 
lühikese aja jooksul ja erinevates kogustes;

 » hinnaklass (tegija väljamüügihind) on esindusmeene 
puhul kuni 25 eurot, turismimeene puhul kuni 10 eurot;

 » hindamisel arvestame töö vastavust konkursi tingimus-
tele ja teostuse kvaliteeti;

 » konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2020 
Lääneranna Vallavalitsuse Lihula vallamajja aadressil 
Jaama tn 1, 90302 Lihula;

 » konkursitöö tuleb varustada märgusõna ja kategoo-
riaga, lisada juurde toote lugu või legend ning läbi 
mõelda meene pakendamine (eriti toiduainete puhul). 
Konkursitööle tuleb samuti lisada suletud ümbrik, kus 
on autori andmed ja kontaktid.

Võitjate väljaselgitamine

 » Meenekonkursi esindusmeene kategooria võitja ja  
turismimeene kümme parimat selgitab välja komisjon, 
kuhu kuuluvad Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets 
(komisjoni esimees); Lääneranna vallavalitsuse liikmed 
Tiina Lobja, Andres Annast, Margus Källe ja Martin 
Tee, Lääneranna Vallavalitsuse avalike suhete spetsial-
ist Kristina Kukk; Lääneranna valla sümboolika autor 
Erkki Pung, graafiline disainer ja Lääneranna valla 
visuaalse identiteedi arendaja Ain Saare, Lääneranna 
Muuseumide juhataja Marika Valk ning Lääneranna 
Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimees Jüri Mõniste.

 » Turismimeene esikolmik selgitatakse välja rahvahääle-
tuse tulemusena, mis viiakse läbi keskkonnas VOLIS 
ja Lääneranna Vallavalitsuse teeninduskeskustes, kus 
oma hääle saavad anda kõik Eesti Vabariigis elavad ja 
ID-kaarti omavad isikud.

 » Eelnimetatud komisjonil on õigus otsustada jätta esin-
dusmeene valimata või valida välja mitu meenet, mille 
vahel läheb auhind jagamisele. 

 » Korraldajatel on õigus pidada läbirääkimisi ja teha ette-
panekuid meene lõplikus kujunduses;

 » Meenekonkursi tulemused tehakse teatavaks käesoleva 
aasta 31. mail Lihulas toimuval kevadlaadal, kus saab 
näha ka kõiki konkursile laekunud töid.

Auhinnad

 » Meenekonkursi esindusmeene kategooria võitja auhind 
on meene tellimus 500 euro väärtuses.

 » Meenekonkursi turismimeene kategooria võitja auhind 
on meene tellimus 500 euro väärtuses.

Osale Lääneranna valla meenekonkursil “Kotkas kotti!”

ELUPÄÄSTVAD  
TELEFONINUMBRID
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N eljapäeval, 16. jaa- 
nuaril toimunud 

Lääneranna Vallavoli- 
kogu istungil otsustati 
anda Lääneranna valla 
teenetemärk Renate Dora 
Elisabeth von der Pahle-
nile, Sirje Kaskale, Jaanus 
Getreule ja Rene Kasele. 
Teenetemärgid antakse 
pidulikult üle 21. veebrua- 
ril kell 18.00 Varbla rah-
vamajas toimuval Eesti 
Vabariigi 102. aastapäevale 
pühendatud kontsert-vas-
tuvõtul.

Renate Dora Elisabeth 
von der Pahlen – teene- 
temärk valla kultuurielu 
edendamise eest

Oma aktiivse ja uudis- 
himuliku ellusuhtumise 
tõttu tuntakse Renatet nii 
kodukülas Matsalus kui ka 
kaugemal. Matsalus elatud 
20 aasta jooksul on Renate 
jõudnud korda saata palju 
alates Lihula hooldekodule 
humanitaarabi (ratastoolid, 
voodipesu jne) organi-
seerimisest Saksamaalt ja 
Rootsist lõpetades Eesti loo-
duse ja kultuuri tutvusta-
misega saksa turistidele. 
Renate von der Pahlen on 
korraldanud kultuurireise 
Matsalu Naisseltsi liikme-
tele, õpetanud kohalikele 
huvilistele uusi põnevaid 
käsitöövõtteid, kutsudes 
naisi enda juurde koju eri-
nevatesse õpitubadesse, 
osalenud Karuse kiriku 
kabeli renoveerimiseks 
algatatud rahastusprojekti 
koostamisel ja palju muudki. 
Inimesena on Renate väga 
abivalmis ja tähelepane-
lik kaaslaste suhtes, ta on 
aidanud abivajajaid trans-
pordi (arsti juurde, poodi 
jne) ja inva-abivahenditega, 
rääkimata meelespidamis- 
test erinevate tähtpäevade 
puhul.

Sirje Kaska – teenetemärk 
panuse eest Lääneranna 
valla haridus- ja kultuuri-
elu ning noorsootöö aren-
gusse

Sirje Kaska on aastast 2001 
Lõpe Kooli muusika- ja  
kunstiõpetaja ning juba aas-
taid varem alustas lasteaias 
lauluõpetajana. Aastatel 
2004–2019 oli ta ka Lõpe 
Kooli huvijuht. Aastast 
2008 on ta noorteorganisat-
siooni 4H Lõpe klubi Dixie 
juhendaja. 

Tema tulemuslikku ja 
väga head tööd näitavad 
suurepärased kontserdid, 
peod, jõululavastused ja 
näitused nii koolis kui ka 
väljaspool. 

Huvijuhina korraldas õpi-
laste arendamiseks ning 
koolielu mitmekesista-
miseks lugematul arvul 
koostööprojekte teiste 
koolide ja organisatsioo- 
nidega, organiseeris teat-
rikülastusi, ekskursioone, 
kutsus kooli esinema huvi-
tavaid külalisi, tema eestve-
damisel on koolis algatatud 
mitmed uued traditsioonid. 

Sirje on olnud pikka aega 
klassijuhataja. Noortega 
leiab kohe väga hea kon-
takti ja ühise keele. Ta on 
laste jaoks alati olemas 
koolis, pärast kooli ja ka 
nädalavahetustel. Sirje on 
äärmiselt hooliv, abivalmis, 
humoorikas, väga hea suht-
leja. Tal on eriline oskus 
kujundada ühtehoidev 
ja sõbralik klassikollek-
tiiv, kus väärtustatakse 
üheskoos tegutsemist. Ta 
on pälvinud oma klassi 
õpilaste ja lastevanemate 
lugupidamise ja usalduse.

Jaanus Getreu – teene-
temärk valla spordielu 
edendamise eest

Jaanus Getreu asus Lihula 
kooli poiste korvpalli tree- 
nerina tööle 1991. aastal. 
Samal õppeaastal tulid 
poisid kohe Eesti koolide 
meistriks ja Baltimaade 
koolide meistrivõistlustel 
saavutati III koht! Jaanus 
töötas ka Virtsu koolis jalg- 
pallitreenerina, kus tema 
juhendamisel tuldi kolmel 
korral Eesti koolide meistri- 
võistlustel hõbemedalile. 
Aastal 1994 loodi Lõuna- 
Läänemaa Jalgpalli Klubi, 
mis tähistas tänavu 25. aas-
tapäeva. Klubis on mängi- 
nud ja mängivad Lihula, 
Kõmsi, Virtsu, Metsküla, 
Kasari, Tuudi, Martna, 
Kullamaa ja Taebla lapsed. 
Klubi haarab kogu meie 
piirkonda ja rohkemgi veel. 
Parimatel päevadel on 
Jaanuse juures treeninud 
120 last, täna käib tema 
treeningul 85 last! Lihula 
koolis alustas Jaanus 2000. 
aastal jalgpalliga, seega 
saab tänavu 20 aastat jalg-
palli Lihulas. Treeningutel 
on käinud aastate jooksul 
ligi 2000 poissi ja tüdrukut, 
Lihula kooli naiskond tuli 
2014. aastal kuldmedalile. 
Lihula Gümnaasium on 
Eesti koolide meistrivõist-
lustel võitnud 12 medalit, 
Läänemaa koolide meistri- 
võistlustelt on medalivõite 
60. Pärnu maakonnas on 
nad 1,5 aastaga suutnud 
meistritiitli tuua Lihulasse 
juba 4 korral. Eesti noorte-
koondisse on jõudnud 
10 tublit meie valla last, 
täiskasvanute koondisesse 
2. Eesti jalgpalli meistrilii-
gas on mänginud 5 noort. 
Jaanus tegeleb ka kerge-
jõustikuga ning sellelgi alal 
nopivad nad meistritiitleid. 

Jaanus pelgalt ei treeni, 
vaid korraldab ka igasugu-
seid huvitavaid spordiüri-
tusi, treeninglaagreid, väl-
jasõite ja sõpruskohtumisi. 
Tema ideedest ja tegudest 
sünnivad head asjad, mis 
toovad kuulsust ja au meie 
vallale. Medalitest ja või-
tudest on tähtsam see, et nii 
palju lapsi leiab tee Jaanuse 
treeningutele.

Rene Kask – teenetemärk 
valla ajaloo talletamise 
eest

Kunagi 90ndate alguses 
kolis Rene Tallinnast Varb- 
lasse ning alustas Uue 
Varbla mõisa taastamist, 
mida on tehtud väga usi- 
nalt. Samuti on loonud ta 
Uue Varbla mõisa muu-
seumi, kuhu on kogunud 
kõik asjad ise. Seal on 
suurepärane ülevaade valla 
ajaloost ning palju muudki 
huvitavat vaatamiseks. 

Tema eesmärgiks on alati 
olnud inimestele ajaloo 
tutvustamine ning korral-
datud on kinoõhtuid, näitu-
seid. Samuti korraldab Rene 
igal suvel koos abikaasa 
Ivi Kasega käsitöö- ja oma-
toodangulaata. Ainuke 
üritus jällegi meie kogukon-
nas, kus kõik saavad tulla 
kokku ja nautida käsitööd 
ning omatoodangut, koos- 
olemist. 

Töö on olnud väga raske ja 
jätkub edaspidigi. 

Selgusid Lääneranna valla teenetemärgi saajad

Lääneranna valla teenetemärk.  
Foto: Kristina Kukk

Foto: Ilme Figol Foto: erakogu Foto: Markus Sein

Foto: erakogu
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M ullu kevadel sai Paatsalu 
MTÜ toetust prügikogu-

mismaja ehitamiseks. Kohalikule 
kogukonnale kasutamiseks mõeldud 
hoone sai hiljuti valmis.

Projekti “Keskkonnast hooliv kogu-
kond” eestvedaja Kaire Feldi sõnul 
ajendas Paatsalu kogukonda toetust 
küsima mitu probleemi. “Üheks suure-
maks mureks olid meie piirkonna era-
teed, mis hävisid raskete prügiautode 
all just sügis-kevadisel perioodil, kui 
maapind oli märg. Et vältida pidevat 
teede parandamist kruusa ja killusti-
kuga, jõudsime olukorda analüüsides 
üheskoos järeldusele, et tuleb luua 
ühine prügimaja, mis asuks põhitee 
lähedal.” Feldi sõnul oli muresid veelgi 
– kuivõrd tegemist on suvekodude 
piirkonnaga ja kinnistu omanikke 
ei pruugi olla prügiveopäeval kohal, 
oli jäätmeautode pääs kinnistutele 
raskendatud.

Lahendamaks eelpoolmainitud 
muresid otsustatigi kirjutada projekt 
ning küsida kohaliku omaalgatuse 
programmist toetust, millele saadi ka 
positiivne vastus. Oma õla pani alla ka 
Lääneranna Vallavalitsus. 

Projekti elluviimine nõudis pinguta-
mist ja kokkulepete sõlmimine

Keskkonna hoidmist propageeriva 
projekti elluviimine nõudis eestvedaja 
sõnul pingutamist ja erinevate kokku-
lepete sõlmimist. “Prügimajale sobiva 
asukoha leidmine ei olnud lihtne, sest 
algselt planeeritud asukohtade maa- 
omanikega ei saadud kokkuleppele,” 
ütles Feld, kuid järjekindlus viis sihile 
ning neljanda valikuga saadi kaubale. 
Hetkel asub kaugeim prügimaja kasu-
tav majapidamine 700 m kaugusel 
ning maja jääb kõikidele kasutajatele 
n-ö tee peale.

Feldi sõnul kasutab hiljuti valminud 
prügimaja käesoleva aasta jaanuari 
seisuga 22 võimalikust majapidami- 
sest kuus. Mitteliitumise põhjen-
duseks tuuakse Feldi sõnul välja see, et 
enamus kinnistuid on hooajalise kasu-
tusega, omavad erinevaid vabastusi 
või on müügi või uute kasutajate ootel. 
“Püsielanikke on antud piirkonnas 
üks, teised on suvitajad,” ütleb Feld. 
Hoolimata sellest, et osad prügimaja 
kasutajad viibivad piirkonnas hoo- 
ajaliselt, on nad sõlminud ühisma-
huti kasutamise lepingu, mille alusel 
kogutakse kord aastas ettemaksu ning 
kevadeti tehakse möödunud perioodi 
tasaarveldus ja uue ettemaksu kogu-
mine. “Kui kevadeks on kogukonnast 
rohkem huvilisi, kes soovivad lii-
tuda kogumismaja kasutamisega, siis 
on meil plaanis sõlmida leping MTÜ 
nimele.”

Paatsalus valmis esimene prügikogumismaja

Spetsialisti kommentaar

P aatsalu prügikogumis-
maja rajamine on 

jäätmemajaduses suur 
samm edasi. Lääne- 
ranna vallas on mitmeid 
h a j a a s u s t u s p i i r ko n d i , 
kus on sarnased prob-
leemid nagu Paatsaluski 
– elumajadeni viiv kitsas 
ja kehvas seisus tee läbib 
mitut kinnistut, mille tulemusena 
on teeomand jupitatud mitme isiku 
vahel. Tee olukorda ei suudeta või ei 
saagi parandada erinevatel põhjustel 
ning suurimad kannatajad on enam-
jaolt tee lõpus olevad kinnistuoma- 
nikud. Kehv tee on ka suur tülial-
likas kinnistute omanike vahel, sest 
ükski inimene ei soovi, et niigi kehvas 
seisus teed lõhutakse veelgi. Suuri 
probleeme on tõstatanud just raske-
veokite sõitmine teel ning seetõttu 
ei tule enam üllatusena, et sõite teel 
piiratakse tõkkepuudega, mis takis- 
tab edasiliikumist. Samas ei saa 
tänapäeval olla kehvas seisus ja tõk-
kepuuga piiratud tee põhjenduseks, 
et loobuda olulistest teenustest – kui 
on tulekahju, siis Päästeamet tuleb 
kasvõi läbi tõkkepuu. Oluline teenus 
on ka jäätmevedu, et hoida meie kesk- 
konda. Igal inimesel tekib jäätmeid 
ning nende üleandmine korraldatud 
jäätmeveo osana tagab keskkonnale 
vähem kahjuliku jäätmekäitluse.

Paatsalu prügikogumismaja on väga 
hea näide teistele samade probleemide 
ees seisvatele kogukondadele, et ole- 
nemata raskustest erinevate kokku-
lepete sõlmimisel, on siiski võimalik 
jõuda lahenduseni, mis rahuldab kõiki 
kinnistu omanikke. Tänu prügikogu-
mismaja rajamisele on loodud võima-
lus, et jäätmeveok ei pea läbima enam 
pikka kitsast teed kuni viimase kin- 
nistuni, vähendades nii koormust teel. 
Hetkel on Paatsalu prügikogumismaja 
teenusega liitunud umbes 27% kin- 
nistu omanikest. Paljud mitteliitunud 
kinnistu omanikud on suvitajad, kes 
on kunagi kohaliku omavalitsuse 

otsusega jäätmeveost vabas-
tatud. Ajad on aga muu-

tunud ning täna ei anta 
enam vabastusi põhjen-
dusel, et sissesõidutee on 
kehvas seisus või vähese 
jäätmete tekke korral 

võib kinnistu omanik 
viia jäätmed oma alalisse 

elupaika. Muutused on tin-
gitud sellest, et paljud inimesed 

ei pidanud lubatud kokkulepetest 
kinni ning käitlesid jäätmeid eba- 
seaduslikult – põletasid, matsid maha 
või viskasid metsa alla jms. Hetkel 
tegeleb vald aktiivselt jäätmevalda-
jate registri andmete uuendamisega, 
st et kõik kinnistu omanikud, kelle 
kinnistul asub elukondlik hoone, lii-
detakse jäätmeveoga. Teisalt teeb 
vald pidevalt järelevalvet nende kin-
nistuomanike üle, kes on eelnevalt 
valla otsusega jäätmeveost vabastuse 
saanud. Kõik vabastatud kinnistud, 
kus tegelikult toimub mingi kasutus- 
tegevus, liidetakse samuti jäätme- 
veoga. Vabastuse saavad vaid need, 
kes üldse ei kasuta kinnistut, või suvi-
tajad, keda vabastatakse hooajaliselt.

Suvitajatele, kes veel ei ole liitunud 
Paatsalu prügikogumismaja teenu- 
sega, on loodud suurepärane võima-
lus oma jäätmete üleandmiseks. 
Ühinendes prügimajateenusega ei pea 
suvitaja omama isiklikku prügikasti 
ega muretsema selle pärast, millal on 
prügipäev. Samuti ei pea enam tas-
sima prügikotte kuhugi kaugele, vaid 
saab mööda minnes viia prügi kogu-
mismajja. Lisaks on selliste projek-
tide puhul positiivne see, et teades 
prügikogumismaja tarbimisvõrgus-
tiku suurust, on võimalus ka vallal 
koostööd teha pakendiorganisatsioo- 
nidega ning luua võimalus prügima-
jas koguda eraldi ka pakendeid. Mida 
rohkem on prügimajaga liitujaid, seda 
suurem tõenäosus on tagada tulevikus 
ka pakendite kogumise võimalus.

Piret Mäestu 
järelevalvespetsialist
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K aitseliidu Lihula üksikkompanii 
üheskoos naiskodukaitse Lõu-

na-Läänemaa jaoskonnaga tähistas 
laupäeval, 4. jaanuaril vastavalt 95. 
ning 92. aastapäeva. Pidulikul aktu-
sel, mis toimus Kõmsi rahvamajas, 
osales ühtekokku sadakond organi-
satsioonide liiget ja külalist.

Lippude sissetoomise ja hümni laul-
mise järel toimus piduliku aktuse 
sissejuhatuseks traditsiooniline Kait-
seliidu ajalugu käsitlev lühiloeng, 
mille ettekandjaks oli sel korral Eesti 
Ajaloomuuseumi teadur-kuraator, 
ajaloolane Mati Mandel, kes rääkis 
Kaitseliidu Lääne maleva minevikust, 
sealhulgas “Pilliroo pataljonist”. Aas-
tapäeva kõne pidasid Lihula üksik-
kompanii pealik Reimo Reimer ja 
Lõuna-Läänemaa jaoskonna esinaine 
Triin Pärnpuu. Tervitusi tõid Lääne 
maleva pealik kolonelleitnant Meelis 
Pernits ja teiste Kaitseliidu allüksuste 
esindajad ning Lääneranna Vallavo-
likogu esimees Arno Peksar. Aktuse 
kava täiendasid Lääne maleva orkestri 
vähendatud koosseisu etteasted Mati 
Põdra juhendamisel. Peale aktust 
jätkus seltskondlik koosviibimine 
ühes tantsuõhtu ja heategevusliku 
loteriiga.

Lääneranna Teataja toimetaja Kristina 
Kukk vestles mõlema allüksuse juhiga 
minevikust, olevikust ja tulevikust.  

Reimo Reimer, millised on olnud 
eelmise aasta meeldejäävamad 
hetked?

Kõik hetked eelmisel 
aastal olid sellised, 

mida ei taha unustada. 
O l u l i s e m a t e k s 
märksõnadeks on 
olnud aktiivsus ja 
koostöö. Aktiivsus 

üksikkompanii liik-
meskonnas ja koostöö 

naabritega. Lääneranna 
valla eripäraks on see, et 

ühe valla territooriumil toimeta-
vad kahe maleva erinevad allüksused 
– Lääne maleva Lihula üksikkompanii 
ja Pärnumaa maleva Soontagana 

malevkond. Lõppenud aasta pärandas 
meile esimesed ametlikud ühised üri-
tused. 23. juunil korraldasime ühiselt 
võidupühale pühendatud piduliku 
jalutuskäigu läbi Lihula koos piduliku 
rivistusega Lihula Vabadussõja mäles-
tussamba juures ning septembri lõpus 
Lihula üksikkompanii korraldataval 
patrullvõistlusel Sügistorm olid Soon-
tagana malevkonna mehed abiks.

Oma kõnes kinnitasite aastapäeval 
viibinutele, et Lihula üksikkom-
paniil on kõik hästi nii liikmeskonna, 
kodu, naiste, noorte kui sõprade ja 
naabritega. Kas on midagi, millega Te 
siiski rahul ei ole?

Sellega, et ei ole veel suutnud kõiki 
Lihula üksikkompanii liikmeid tagasi 
tuua meie ühiste toimetuste juurde. 
Alanud aastal on üks minu priori-
teete leida viise, kuidas oleks kõigil 
üksikkompanii liikmetel võimalik 
panustada just teda kõnetavasse tege-
vusse.

Kõnes märkisite, et vaid 10 liikmel 
ei õnnestunud leida endale sobi-
vat üritust, kus osaleda. Parandage 
mind, kui ma eksin, aga see on 
ju suurepärane näide sellest, kui 
pühendunud on suurem osa liik-
metest?

Tänaseks on see number täpsustunud 
ja neid üksikkompanii liikmeid, keda 
me lõppenud aastal ei suutnud kõne- 
tada, on 14. Aga nagu ma eelnevalt 
ütlesin, siis tegeleme sellega, et ka 
nemad leiaksid oma koha ja tegut-
semise võimalused meie ridades.

Kui Lihula üksikkompaniis rääkida 
numbrite ja protsentide keelt, siis kõik-
sugused osavõtu ja aktiivsuse näitajad 
on meil väga suurelt üle Kaitseliidu 
keskmise ja selle üle võib vaid rõõmu 
tunda. Rõõmu tunda ja tänada üksik-
kompanii liikmeid ning nende pere-
kondi, abikaasasid ja elukaaslaseid. Sel 
aastal tunnustasime üksikkompanii 
aastapäeval tavapärase aktiivse kait-
seliitlase tunnustamise asemel tema 
abikaasat või elukaaslast panuse eest 
riigikaitsesse, sest eks mehe lubamine 

perega koosveetmise aja arvelt Kait-
seliidu üritusele nädalavahetusel on 
minu hinnangul suurimaid panuseid 
riigikaitsesse, mida üks kaitseliitlase 
pereliige saab anda. 

Oleme igati püüdnud arvestada oma 
liikmete peredega ja oleme korral-
danud ka üritusi, kus Kaitseliitu 
mittekuuluvad pereliikmed saavad 
osaleda. Sel aastal ootab suvel meid ees 
ka koos Naiskodukaitse Lõuna-Lääne-
maa jaoskonna naistega läbiviidav 
perelaager, kus ühe nädalavahetuse 
veedame kõik koos metsalaagris. 

Räägime pisut uue aasta 
eesmärkidest – millised need on?

Peale üksikkompanii sisemise elu mit-
mekesistamisele ja eelnevatel aastatel 
algatatud tegevuste elujõus hoidmise- 
le on üheks alanud aasta eesmärgiks 
rohkem panustada Lihula üksikkom-
paniiga Lääneranna valla kogukonda. 
Sooviks on jõuda kohalikus kogukon-
nas tagasi staatusesse, kus Kaitseliit 
oli u 90 aastat tagasi, mil Kaitseliit ja 
kaitseliitlane oli kodukandi tugisam-
mas nii füüsiliselt, vaimselt kui ka 
sotsiaalselt. Ja kindlasti loodan siin ka 
naabermalevkonna abile, sest vald on 
meil suur ja igale poole üksikkompanii 
ei jõua ja ei saagi jõuda, sest ei ole ilus 
naabrimehe õues pangedega kolistada, 
kui peremees kodus.

Kuuldavasti on Lihula üksikkom-
panii unistus kasvada malevkonna 
staatuseni. Reimo, mis Te arvate, kui 
kiiresti on see unistus teostatav ja 
mida peab selleks ette võtma?

Nagu ma aastapäeva kõnes lõpetuseks 
ütlesin – unistus kasvada malevkon-
naks ei ole enam unistus, vaid eesmärk. 
Ja kui on eesmärk, siis peaks ka mingi 
ajaraam olema. Omavahel on olnud 
jutuks, et meie üksuse 100. aastapäeva 
võiks juba tähistada malevkonnana. 
Ma usun, et liikmeskonna kasvuks on 
vajalikud kaks komponenti. Esiteks – 
üksuses sees peab olema kõik korras. 
Iga liige peab tundma, et ta on vajalik 
ja tal on võimalik anda meie ühisesse 
tegevusse just sellist panust, nagu 

Lihula üksikkompanii pürgib malevkonna staatusesse
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ta suudab anda. Teiseks – aktiivne 
panustamine kogukonda ja olla kogu-
konna suhtes avatud. Ainult sel- 
lega saame tekitada huvi enda vastu 
ja soovi meie hulka kuuluda. Liik-
meskonna kasvu potentsiaali näen ma 
kogu meie vastutusala ulatuses. Nagu 
kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho 
Ühtegi on öelnud, siis ei ole tähtis, kui 
palju on liikmeid üksuses ja kuidas 
üksus ennast nimetab. Tähtis on, et 
oleks inimesed, kellel on soov koos 
panustada ühistegevusse ja riigikait-
sesse ning soov seda teostada läbi Kait-
seliidu ridadesse kuulumise. Ja kui 
igas külas või piirkonnas on sellised 
väikesed meeskonnad, siis tervikuna 
kokku moodustukski malevkond.

Lääneranna vallas on kindlasti väga 
palju neid, kes ei kuulu Kaitseliitu, 
olgu põhjuseks liigsete kohustuste 
pelgamine või trots militaarvaldkon-
na vastu. Kui Te saaksite kummutada 
inimeste eelarvamusi, siis mida Te 
neile ütleksite ja miks võiksid nad 
kaaluda Kaitseliitu kuulumist?

Tavapäraselt ma ei püüa kedagi mõju-
tada Kaitseliitu astuma. Pigem küsin 
hoopis vastu, mis on põhjuseks, et ei 
kuulu veel Kaitseliitu. Enamjaolt on 
põhjuseks teadmatus, teadmatus Kait-
seliidu tegevuste, rolli ja ülesannete 
kohta, teadmatus enda võimalikust 
rollist Kaitseliidus. Ja teadmatus põh-
justab ka eelarvamusi.

Ma kinnitan, et eelarvamustel ei ole 
põhjust. Kaitseliit ei ole ainult mili- 
taarvaldkond – see on küll üks orga- 
nisatsiooni ja kaitseliitlaste olulise-
maid ja kandvamaid rolle, kuid mitte 
ainus. Kaitseliidul on sisejulgeoleku 
tagamise, noorte kasvatusega tegele-
mise, spordi ja kultuuriga tegelemise, 
seltsieluga tegelemise ülesandeid 
jne. Huvilisel on võimalik olla Kait-
seliidu või Naiskodukaitse liige. Alla 
18-aastane saab panustada liikmena 
noorkotkaste või kodutütarde tegemis- 
tesse liikmena ja vanemana noorte-
juhina. Kui aga tahaks lihtsalt liik-
meks olemata toetada Kaitseliitu, siis 
on võimalik olla Kaitseliidu või mõne 
tema allorganisatsiooni toetajaliige.

Kaitseliitu kuuluvus annab hea 
võimaluse enda vaba aja sisusta-

miseks ennast huvitavate tegevustega 
suurepärases seltskonnas ning lisand-
väärtusena annab see juurde oskuse ja 
teadmise kuidas ennast, lähikondseid 
ja riiki vajadusel ohuolukorras kaitsta.

Kaitseliitu või mõnda tema allorga- 
nisatsiooni kuuludes annad tugeva 
panuse Eesti riigikaitsesse ja saad 
vastu võimaluse olla osaline suures 
vennaskonnas.

Lääne Maleva pealik Meelis Pernits 
ütles aastapäeva tervituses, et ma-
leva juhatus on otsustanud esitada 
Teid, Reimo Reimer, aasta kaitseliit-
laseks. Lihula üksikkompaniis on 
loodetavasti peagi kaks aasta kait-
seliitlase tiitli omanikku (esimene oli 
2017. a Marko Reisel – toim). Mis on 
selle fenomeni saladus? 

Lihula kaitseliitlaste hing. Kui Marko 
2017. aastal selle tiitli sai, siis ta oma 
tänukõnes ütles, et see tiitel ei ole 
talle, vaid Lihula üksikkompaniile. 
Täna ma veel ei tea, kas ma jõuan selle 
tiitlini, milleni tema jõudis. Aga olles 
igast Kaitseliidu viieteistkümnest 
malevast välja valitud viieteistkümne 
nominendi seas, võin kinnitada, et ma 
ei oleks seal, kui ei oleks Lihula üksik-
kompanii vabatahtlikke. Kaitseliidu 
algusest tänaseni on Lihula ümbruses 
toimetanud kaitseliitlasi alati ise- 
loomustanud silmapaistvalt suur 
aktiivsus ja soov ühiselt kokku lepitut 
ellu viia. See meie tunne oli tugev siin 
1918., 1930., 1995., 2000. aastal ja on 
ka täna. Kui kunagi hakatakse valima 
aasta allüksust Kaitseliidus, siis usun 
et Lihula üksikkompanii (või malev-
kond) on üks esimesi tiitli saajaid.

Triin Pärnpuu, naiskodukaitse Lõu-
na-Läänemaa jaoskond tähistas 92. 
aastapäeva, kuid oma kõnes märki- 
site, et tähistate 5. tegevusaastat. 
Miks see nii on, kas allüksus oli va-
hepeal varjusurmas ja kuidas see 
taasloodi?

20ndate aastate lõpul, kui loodi Kait-
seliit ja Naiskodukaitse, oli praeguse 
Lääneranna valla territooriumil kokku 
8 Naiskodukaitse jaoskonda: Paadre-
maa, Kirbla, Lihula, Paatsalu, Varbla, 
Massu, Veltsa, Virtsu. Esimesena loodi 
Paadremaa jaoskond – 11.12.1927. Võt-

sime aastapäeva tähista-
miseks just selle aasta. 

1942. aastal hukati 
Sverdlovski oblasti 
Serovi rajooni Sosva 
küla vangilaagris 
mitmed Naiskodu-
kaitses juhtivatel 
kohtadel olnud naised. 
Repressioonide ohvriteks 
langesid paljud Naiskodu-
kaitse ja Kaitseliidu liikmed. (allikas: 
naiskodukaitse.ee)

Taasiseseisvunud Eestis taastati Nais-
kodukaitse tegevus 1991. aastal. 

Mõte, et Lihulas Naiskodukaitse 
jaoskond taastada, tuli Marko Reise-
lilt, kes oli tol ajal Lihula üksikkom-
panii pealik. Võib-olla oli see mõte 
tal juba varem (seda peab Markolt 
küsima), aga tegudeni jõudsime 5 
aastat tagasi – 2014. aasta septembris. 
Kuna liikmeid on meil ka väljastpoolt 
Lihulat, siis panime jaoskonna nimeks 
Lõuna-Läänemaa jaoskond. Asuta-
jaliikmeid oli 10 ringis, aga nüüd on 
meie liikmete arv kasvanud 29ni.

Viie tegevusaasta jooksul olete kind-
lasti jõudnud väga palju korda saata, 
ehk tooksite välja kõige märgilise-
mad saavutused või teod, mille üle 
olete eriti uhked?

Oleme oma ridadesse saanud juurde 
palju aktiivseid ja tublisid naisi. Osa-
leme peaaegu kõigil ringkonna üritus- 
tel, paneme erinevatele võistlustele 
võistkondi välja. Oleme kõik need viis 
aastat osalenud üritusel “Anname au!”, 
kus oleme Lihula vahel veteranide 
toetuseks sinililli müünud.

Kaks aastat järjest oleme koos Lihula 
Üksikkompaniiga osalenud Lihula 
kohvikutepäeval, kus oleme elanik-
konnale Kaitseliidu ja Naiskodukaitse 
tegevust tutvustanud. Sel aastal tut-
vustasime “Ole valmis!” äppi. 

Oma jaoskonnaga oleme üritusi vähe 
korraldanud, sest ringkonna ja vaba-
riiklik aastaplaan on nii tihedalt üri-
tusi täis, et oma jaoskonna üritusteks 
ei ole väga aega. Meil kõigil on ka 
pered ning mõni nädalavahetus tuleb 
ikka nendega ka veeta.
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Sul on küsimusi? 
Meil on vastuseid!

S elleks, et kaasata Lääneranna 
Teataja valmimisse valla 

kodanikke, alustasime eelmi-
sel aastal uue rubriigiga “Lugeja 
küsib, ametnik vastab”. 

Esimesed küsimused said vastuse 
juba mitu numbrit tagasi, kuid kah-
juks käesoleva numbri valmimise 
ajaks ei esitatud toimetusele ühtegi 
küsimust.

Meie usume, et valla kodanikud on 
uudishimulikud ning neile läheb 
korda see, mida vallas tehakse. 
Seda väidet ilmestab statistika, 
mille kohaselt on aasta jooksul 
vallavalitsusele esitatud ligi 30 tea-
benõuet. 

Julgustame siinkohal kõiki lugejaid 
esitama oma küsimused  ka Lääne- 
ranna Teataja toimetuse e-postile 
ajaleht@laaneranna.ee või telefoni 
teel 472 4640. 

Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe 
küsimuse, mis puudutab võima-
likult paljusid valla kodanikke 
,ning palub ametnikul, kelle vastu-
tusalasse see küsimus kuulub, sel- 
lele vastata.

Levib arusaam, et naiskodukaitse 
liikmed tegelevad üksnes supi keet-
misega. Kas see vastab tõele?

Millegipärast on levinud tõesti 
arusaam, et Naiskodukaitse on see 
organisatsioon, kus naised katla ääres 
suppi keedavad. Tegelikult on meie 
tegevusvaldkond väga suur. Naiskodu-
kaitsjad saavad valida omale tegevuse 
8 erialagrupi vahel: formeerimine, 
meditsiin, noortejuhid, toitlustamine, 
side ja staap, avalikud suhted, sport 
ja kultuur. Igaüks peab valima omale 
ühe põhigrupi, kuhu ta soovib kuu-
luda, ning hakkab siis sellel erialal 
väljaõpet saama. Ka teistest eriala-
gruppide töödest võib osa võtta, see ei 
ole keelatud. Samuti kuuluvad Naisko-
dukaitse liikmed Kaitseliidu etteval- 
mistavatesse üksustesse.

Lõuna-Läänemaa jaoskonna naistele 
meeldib väga püssi lasta. Kord nädalas 
või kiirematel aegadel kord kuus min-
nakse nelja-viiekesi koos Haapsallu 
lasketiiru laskma. Oleme käinud pal-
judel laskevõistlustel, ühelt võistlusel 

saavutasid Lõuna-Läänemaa jaos- 
konna naised sel aastal 1. koha.

2019. aastal  ja ka sel aastal on meie 
põhirõhk evakuatsiooni meeskonna 
komplekteerimisel ning õppuste 
läbiviimisel. Evakuatsioon on teata- 
vasti inimeste ümberpaigutamine 
ohustatud alalt ohutule alale. Naisko-
dukaitse evakuatsioonirühma üles- 
anne on evakuatsioonipunkti töö tag-
amine – inimestega tegelemine, toit-
lustamine, meditsiinilise abi andmine 
(kergematel juhtudel) jpm.

Igaüks leiab omale meelepärase eriala. 
Ja meie jaoskonnas on vähe naisi, kes 
on oma erialagrupiks toitlustamise 
valinud, see et naised ainult supipaja 
ees seisavad, ei vasta tõele.

Tooge välja viis põhjust, miks peaks 
iga naise jaoks olema auasi kuuluda 
Naiskodukaitsesse?

 ◦ Tahe aidata kaasa turvalisema 
elukeskkonna loomisele.

 ◦ Tahe anda oma panus meie riigi 
kaitsesse.

 ◦ Soov ennast erinevates olukor-
dades proovile panna.

 ◦ Oskus hädaolukorras ise toime 
tulla ning oskus ka teisi aidata.

 ◦ Saada igapäevaelule vaheldust. 
(Tean naisi, kes käivad metsas 
puhkamas, nt oma tööst jms. 
Kes tahab aktiivselt puhata, 
siis seda saab Naiskodukaitses 
kindlasti teha).

Lihula üksikkompaniil on väga am-
bitsioonikas eesmärk kasvada viie 
aasta jooksul malevkonna staa-
tuseni. Mis on Naiskodukaitse Lõu-
na-Läänemaa jaoskonna eesmärk?

Meie nii ambitsioonikad ei ole, Lõu-
na-Läänemaa ringkonda meil ei ole 
plaanis looma hakata. Loodame, et 
meie jaoskond püsib, püüame iga 
aastaga ka liikmete arvu 1–2 võrra 
tõsta. Nii et kõik aktiivsed naised, kes 
soovivad end proovile panna ning kes 
soovivad ühte ägedasse ja ühtehoid-
vasse Naiskodukaitse jaoskonda kuu-
luda, olete oodatud meie sekka!

K ohaliku Omaalgatuse pro-
grammi 2019. aasta kevadisest 

voorust taotlesime Irta külamaja 
räämas saali renoveerimiseks raha ja 
saime positiivse vastuse. Kevadine ja 
suvine periood oli kõigil kiirem aeg ja 
otsustasime, et alustame remondiga 
sügisel.

Plaan oli saada mõne nädalavahe- 
tusega ruum puhtaks, seinad sirgeks 
ja lagi soojustatud, aga tegelikkuses 
kulus kaks kuud. Nädalavahetustele 
lisaks tegime pikki tööpäevi nädala 
seeski ja jõudsime täpselt talvise jõu-
lupeo ajaks valmis. Nüüd on meil 
lisaks saunale ilus ja puhas ruum, kus 
korraldada erinevaid töötube, semi- 
nare ja üritusi.

Jõuluüritusel esines Miku-Manni 
teater lasteetendusega “Salasoov”. 
Meie rõõmuks tuli lapsi ja vanemaid 
kõigist ümbruskaudsetest küladest, 
kokku u 60 inimest. Maja oli rahvast 
täis ja nii mõnigi piilus etendust saali 
ukse vahelt. Peale etendust olid lastele 
mängud ja kõige lõpuks tuli väga ooda-
tud jõulumees, kellel kotis kingid igale 
lapsele.

Õues toimetasid mehed meie tradit-
sioonilise jõulugrilliga, kus valmisid 
krõbedad verivorstid, ja kõrvale pak-
kusime enda tehtud kõrvitsasalatit. 
Toas ootas külluslik kohvilaud, kuhu 
igaüks tõi head ja paremat. Tegime 
suures potis oma retsepti järgi vürt-
sikat glögi, mille aroom levis karges 
õhus ja tekitas jõulusema tunde.

Tagasivaatena 2019. aastasse on hea 
meel tõdeda, et LEADER-meetme toel 
renoveeritud saun on kenasti toimima 
hakanud. Igal laupäevaõhtul ootab 
kuum saun kõiki soovijaid lähemalt ja 
kaugemalt küladest. Neid õhtuid ise- 
loomustab hea leil ja eesruumis toimu-
vad alati põnevad vestlused. Meestel 
käib jutuvada kõrvale vahel ka kaar-
dimäng. Meie jaoks on peamine, et 
oleme suutnud elustada külakultuuri 
ühe olulise osa.

Sel aastal on suurematest üritusest 
plaanis kindlasti korraldada jaani- 
tuli. Irta külamajja soovime kutsuda 
esinejaid ja töötubade läbiviijaid. 
Oleme avatud põnevatele ettepane-
kutele ja ideedele, milliseid seminare/
töötubasid korraldada, et pakkuda ela-
musi võimalikult paljudele.

Loodame, et meie tegemistega tullakse 
kaasa ja neist võetakse rohkelt osa, 
mis omakorda muudaks kogukonna 
ühtsemaks ja õnnelikumaks.

Irta külamaja saal sai valmis!
Sandra Saul, Janika Annerviek 
MTÜ Jänistvere Külad liikmed

Foto: Andri Annerviek
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L aupäeval, 15. veebruaril 
tähistavad Lihula naiskoor 

Leelo, Lihula Kultuurimaja ja rah-
vatantsurühm Midli-Madli juubeli-
hõngulisi aastapäevi suure ühiskont-
serdiga, kus ei puudu tänuavaldused, 
vahvad tagasivaated tehtule ning 
loomulikult laul ja tants.

Need, kes lähevad peole, saavad kind-
lasti väga toreda ülevaate piirkonna 
kultuuriajaloost. Nendele, kes ühel või 
teisel põhjusel ei saa üritusel osaleda, 
panime kokku põgusa ülevaate juubi-
laride tegevusest.

Lihula naiskoor Leelo –  
75 aastat täis helisevat laulu

Lihula naiskoor Leelo loodi 1945. aasta 
märtsis. Suurearvulisena, 35–40 laul-
jaga alustanud koori kokkukutsumise 
ajendiks sai kolm aastat hiljem toi-
muma pidanud esimene üldlaulupidu. 
1952. aastal reorganiseeriti see sega-
kooriks, kuid naiste nõudmisel jätkati 
aasta hiljem siiski naiskoorina. Teine 
katse teha Leelost segakoor oli 1973. 
aastal, mis samuti luhtus ja sealt alates 
on tegutsetud järjepidevalt ainult 
naiskoorina. 

Lähiajalukku ehk viie viimase tegut-
semisaasta sisse mahub osalemine 
nii keeruka ja mahuka repertuaariga 
üldlaulupeol, 2016. aastal Lihula lin-
nusemäel etendunud ooperis “Uku ja 
Venemuine”, Eesti Vabariigi 100. aas-
tapäeva avaüritusel Mihkli kirikus 
kui ka piikide murdmine Toomas Volli 
juhendatava tütarlastekooriga Argen-
tum Vox “Suvenaabrite” telesaate 
salvestusel. Viimasest väljuti võitja- 
tena! 

“Selle viie aasta sisse jääb ka aeg, mil 
meist sai ühtäkki Pärnumaa kollektiiv 
ja otsustasime sel puhul teha tutvust 
oma uue kodumaakonna kirikutega. 
Kontserdid toimusid Tori ja Hääde-
meeste kirikus, aga ei jäänud unarusse 
ka koduvald ja helisema pandi Karuse 
kirik karusepäeva ja reformatsiooni 
aastapäeva puhul,” ütles naiskoor 
Leelo liige Kati Pilme, kelle sõnul on 
viie aasta jooksul käidud esinemas 
ka välismaal, täpsemalt Poolas, Val-
gevenes ja Makedoonias.

Käesoleval hooajal on naiskooris koos 
dirigentidega, kelleks on Ülle Tam-
mearu ja Ave-Piia Rohtla, 32 liiget. 
Staažikaim liige naiskooris on Eva 
Kääramees, kelle hääl on neis ridades 
kõlanud juba 43 aastat. Koori kesk-
mine vanus on 45 aastat, noorim liige 
on 16 ja varim 76-aastane. 26 tublit 
naist on näinud vaeva, et kasvatada 
tulevasi uusi liikmeid nii nais- kui 
meeskoorile. Vanaema uhket tiitlit 
kannab kollektiivis 14 liiget ja vana-

vanaema tiitliga võib uhkeldada üks 
laulja. “Kooriproovid toimuvad nel-
japäeviti Lihula kultuurimajas ja uued 
liikmed on alati oodatud liituma meie 
sõbraliku perega,” ütles Kati Pilme 
lõpetuseks.

Lihula Kultuurimaja –  
30 aastat ilu, võlu ja valu

80ndatel, tekkis vajadus ehitada 
Lihulasse uus kultuurimaja, sest kul-
tuurimaja vana hoone oli amorti-
seerunud ja ajale jalgu jäänud. Lihula 
sovhoosi direktor August Kallam 
valis välja tulevase kultuurimaja 
asukoha ja hakkas pidama läbirääki-
misi projekteerimiseks, sest tegijatel 
tuli arvestada nii muinsuskaitse kui 
keerulise asukoha, aga ka kohaliku 
kogukonna vajadustega. Hoone pro-
jekteerijaks oli Rein Tomingas, siseku-
jundajaks Maire Kangro. 1984. aastal 
algasid arheoloogilised väljakaeva- 
mised, kaks aastat hiljem, oktoobris 
paigaldati nurgakivi. Kuigi Lihula kul-
tuurimaja valmis 1989. aasta novemb- 
ris, võttis mööbli, kardinate ja kaadri 
komplekteerimine omajagu aega ning 
seetõttu toimus hoone pidulik ava- 
mine 3. märtsil 1990. Aasta hiljem hin-
nati ehitist ENSV GRAND PRIX auhin-
naga ja tunnistati aasta ehitiseks.

30 aastat on selles majas käinud vilgas 
tegevus – teatrid, digikino, kont-
serdid, festivalid, koolitused ja pal-
ju-palju muud. Esmaspäevast reedeni 
saavad majas kokku taidlejad: laul-
jad, tantsijad ja võimlejad. Maja saale 
rendivad ka asutused ja eraisikud 
erinevate sündmuste-tähtpäevade 
tähistamiseks. “Kuigi maal rahvas-
tik väheneb ja on nutiajastu, siis 
meil ei ole põhjust külastatavuse üle 
nuriseda,” ütles Lihula Kultuurimaja 
direktor Tiina Lobja. “Eelmisel aastal 
külastas meie maja pea 20 000 inimest 
ning toimus kokku 408 sündmust.”

Lobja sõnul on maja 30 aastaga veidi 
väsinud: remonti vajaks kütte-, elekt- 
ri- ja kanalisatsioonisüsteemid, väl-
javahetamist teatrisaali istmed ning 
parandamist ligipääsetavus, eeskätt 
liikumispuudega inimestele. Esimesed 
sammud hoone renoveerimiseks on 
siiski astutud – EASi toel vahetati 
hiljuti välja uksed-aknad. “Loodame 
väga, et lähitulevikus saame ka teised 
probleemid lahendatud,” ütles Tiina 
Lobja.

“Ükski kultuurimaja ei saaks toimida 
kultuuritegijate ja toetajateta. Siin-
kohal tahan tänada kõiki ringijuhte, 
taidlejaid, koostööpartnereid, vaba-
tahtlikke, sõpru-tuttavaid ning loomu-
likult töötajaid – olge te tuhandest 
tänatud. Ilma teieta, teie toeta, tööta, 

loomingulise lennuta poleks seda 
kõike,” ütles kultuurimaja direktor 
lõpetuseks.

Rahvatantsurühm Midli-Madli –  
20 aastat tantsulusti

17. veebruaril 2000 said Lihula kul-
tuurimajas kokku aeroobikahuvilised 
neiud, naised ja noorikud. Üllatus oli 
suur, kui juhendaja Astrid Bork palus 
hoopis pastlad jalga panna ja rah-
vatantsu õpetama hakkas. Esimene 
ülesastumine oli juba sama aasta 
juunis Haapsalus toimunud XX üle-
maailmsel meestelaulupäeval. 

Esimestel aastatel tantsurühmal nime 
ei olnud, lihtsalt Lihula naisrahvatant-
surühm. 2004. aasta üldtantsupeole 
registreerudes selgus, et rühmal peab 
olema ka nimi. Järjekordse tant-
sutrenni lõppedes ei tohtinud keegi 
enne koju minna, kui nimi olemas. 
Kerge see valimine ei olnud. Kõiksugu 
kummalistest pakkumistest jäi sõelale 
Midli-Madli!

20 tegevusaasta jooksul on Midli–
Madlil olnud õnn osaleda kolmel 
suurel tantsupeol, kahel Eesti naiste 
tantsupeol ja teatetantsus, kus korraga 
tantsis maanteel 1–2 paari ja nii paare 
vahetades läbis üks tantsurühm 4–5 
km. Midli-Madli naised on tantsinud 
pea kõigil Läänemaa tantsupidudel, 
käidud on kahel talvisel tantsupeol 
ning Saare-, Hiiu-, Pärnu- ja Läänemaa 
ühistel tantsupidudel. Lugematuid 
kordi on esinetud ka erinevatel tra-
ditsioonilistel tähtpäevadel ja sünd-
mustel: Eesti Vabariigi aastapäeva 
aktustel, jaanipäevadel, valla sün-
nipäevadel ja teistel piirkonna kul- 
tuuriüritustel. Midli-Madli tegutse-
misaastatesse mahuvad ka kolm suurt 
vabaõhuetendust – 2000. aastal “Roots- 
laste häving Lihulas”, 2016. aastal 
“Uku ja Vanemuine” ning 2018. aastal 
“Saja-aastane öö”. Üheskoos Lihula 
naiskoori Leeloga on käidud kontsert- 
reisidel Austrias, Leedus, Slovakkias ja 
Lätis.

2019. aasta hooaja alguse seisuga on 
tantsurühmas jalga keerutanud 44 
tantsijat. Eesti Vabariigi 100. aas-
tapäeva ajaks 2018. aastal oli tant-
surühmal õpitud üle 100 tantsu ja 
esinetud üle 100 korra.  Eesti Vabariigi 
200. aastapäevaks on need arvud juba 
hoopis teised, sest tantsulusti Midli- 
Madlil jätkub! 

Juubelite sära Lihula Kultuurimajas
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Lääneranna valla kultuurikava
Veebruar

2.02 kell 15.00 Varbla Rahvamaja väikeses saalis 
küünlapäeva kontsert “Õhus on alati õrnust”. Esineb 
akustiline duo Liis Mäesalu ja Tarvo Valm. Pilet 8 €, 
lapsed kuni 10 aastat tasuta!

5.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Maskeeritud spioon”. Pilet 3 €

7.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Oskar Lutsu 
romaani põhjal valminud eesti film “Talve”. Pilet 5 €

12.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Oskar Lutsu 
romaani põhjal valminud eesti film “Talve”. Pilet 5 €

14.02 Lihula Kultuurimajas Lihula peatänava ja seda 
ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistluse võitjate 
ja rahva lemmiku väljakuulutamine. Kellaaeg täpsus-
tub, palume jälgida reklaami. Rahva lemmiku hääletus 
toimub 27.01–11.02 kohalike omavalitsuste istungite 
infosüsteemis VOLIS aadressil www.volis.ee ja Lihula 
Kultuurimajas. Lisainfo käesolevas paberlehes

15.02 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas kontsert-ak-
tus “Juubelite sära”. Tähistame üheskoos Lihula nais-
koor Leelo 75-, Lihula Kultuurimaja 30- ja rahvatant-
surühma Midli-Madli 20-aastaseks saamist!

16.02 kell 12.00 Lihula mõisas ajalooklubi. Läänemaa 
Kaitseliidu hävingust räägib ajaloolane ja mitmete 
ajalooraamatute autor Mati Mandel. Tasuta. Suupistete 
kaasavõtmine ühisele kohvilauale on sobiv

19.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas dubleeritud 
seiklus-animatsioonifilm “Siil Sonic”. Pilet 3 €, mit-
tesoovitatav alla 6-aastastele

21.02 kell 10.00 Lihula Kultuurimajas uus eesti anima-
film “Sipsik”. Pilet 3 €

21.02 kell 18.00 Varbla Rahvamajas Eesti Vabariigi 
102. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-vastu-
võtt. Esinevad rahvamaja kollektiivid ja Varbla Kooli 
õpilased, hiljem toimub Lääneranna Vallavolikogu esi-
mehe Arno Peksari ja vallavanem Mikk Pikkmetsa pi- 
dulik vastuvõtt. Üritus on tasuta, bussiga tulla soovija-
tel palume võtta ühendust piirkonna rahvamajaga

22.02 kell 17.00 Kõmsi Rahvamajas Eesti Vabariigi 
102. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert

23.02 kell 14.00 Lihula Kultuurimajas noorte puhk-
pilliorkester Livonia kontsert. Dirigendid Gunnar Pet-
taig, Riina Reismaa, Bert Langeler, Anton Kogan, Jaan 
Tamm, Mati Põdra ja Elli Käbin. Sissepääs tasuta!

26.02 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas uus eesti anima-
film “Sipsik”. Pilet 3 €

Märts

2.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Rakvere teater 
etendusega “Ükssarvikute farm”. Pilet 16/14 €, piletite 
broneerimine T–R kell 10.00–16.00 Lihula Kultuurima-
jas või telefonil 477 8191

7.03 kell 20.00 Kõmsi rahvamajas traditsiooniline 
naistepäevapidu. Tantsumuusikat mängib ansambel 
Qvalda. Peo esinejad täpsustamisel. Pilet eelmüügis 8 €, 
kohapeal 10 €

8.03 kell 12.00 Lihula mõisas ajalooklubi. Teise maail-
masõja aegsest põgenemisest Läände ja eestlastest vabas 
maailmas räägib Sander Jürison. Tasuta. Suupistete 
kaasavõtmine ühisele kohvilauale on sobiv

31.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Vana Baskini 
teater Claude Magnier' etendusega “Unerohi”. Pilet hin-
naga 15.50/17.50 € saadaval Piletilevis

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

Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!Hea kultuuri- ja spordiürituse korraldaja!
Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava  Kui ka Sina soovid, et info Sinu korraldatava  

koolituse, kontserdi, võistluse, laada, külapäeva, koolituse, kontserdi, võistluse, laada, külapäeva, 
näituse avamise või mõne muu vahva ürituse kohta  näituse avamise või mõne muu vahva ürituse kohta  

jõuaks tuhandete meie valla elanikeni, jõuaks tuhandete meie valla elanikeni, 
lisa teave aegsasti veebilehele lisa teave aegsasti veebilehele www.kultuurikava.eewww.kultuurikava.ee.

VARBLA RAHVAMAJAS
EESTI VABARIIGI 102. AASTAPÄEVALE 

PÜHENDATUD PIDULIK KONTSERT-VASTUVÕTT 

TI
1

IIIIRR II
EESTI

102
VABARIIK

ESINEVAD RAHVAMAJA KOLLEKTIIVID JA 
VARBLA KOOLI ÕPILASED

JÄRGNEB VALLAVOLIKOGU ESIMEHE ARNO PEKSARI JA 
VALLAVANEM MIKK PIKKMETSA 

PIDULIK VASTUVÕTT

Bussiga tulla soovijatel palume 
võtta ühendust oma piirkonna 
rahvamaja juhatajaga.

21.02 18.00
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A jalehe toimetusele on tulnud teateid, et Eesti Posti 
laialikantav otsepost jõuab nüüd postkastidesse 

pakitud kujul ehk kahelt poolt servast väikese kleepsuga 
kinni panduna. Juhime siinkohal tähelepanu, et otse-
postina saadetakse ka Lääneranna Teataja, mistõttu võib 
tekkida olukord, kus ajaleht on pakitud koos reklaam- 
lehtedega. 

Mitmed lugejad on kinnitanud, et nad on äärepealt 
reklaamipaki ära visanud, kuid viimasel hetkel märganud, 

et selle hulgas on olnud lisaks ka valla ajaleht. Otsime 
hetkel lahendust, kuidas levitada Lääneranna Teatajat nii, 
et see ei oleks ülejäänud otsepostiga koos, kuid seni palume 
lugejatel olla tähelepanelikud ning veenduda enne otse-
posti minema viskamist selles, et selle hulgas poleks valla 
ajalehte.

Tuletame meelde, et Lääneranna Teataja paberlehte on 
võimalik lugeda ka veebist aadressil ajaleht.laaneranna.
ee/paberleht

Hea Lääneranna Teataja lugeja!

HARIDUS

T änapäeval on noorte elu telefonis – oleme vist kõik 
kuulnud sarnast ütlust. Ent mida siis noored selle 

telefoniga õieti teha oskavad? Üks võimalus on avastada 
endas tulevane režissöör, operaator või tähtnäitleja. Just 
seda pakkusimegi meie kooli 7. ja 8. klassi õpilastele. 
2019/2020. õppeaasta I trimestri jooksul eraldasime ligi 
7 nädalat filmitegemise projektõppele. Appi kutsusime 
meie enda vilistlase, nüüdseks professionaalse filmimehe 
ja režissööri Romet Põhako Romulus Studios OÜ-st. Romet 
on meid varemgi kaamera ja filmitegemise oskustega 
aidanud, näiteks sel kevadel filmis ta Virtsu Kooli 8. 
kl Hooandja projekti jaoks reklaamklipi, samuti osales 
Lääneranna valla ettevõtluslaagrite projektis.

Leppisime kokku tehnoloogia- ja tööõpetuse ning käsitöö- 
õpetajaga, et noored panevad end proovile hoopis muus – 
ent tänapäeval aina kasvavas ning nõutud valdkonnas.

Mida siis selle kahe kuu jooksul tehti? Noored õppisid 
teooriat – ehk kuidas sünnib üks lugu, mis sellele eelneb 
ja järgneb. Missugused on loo jutustamise põhitalad ja nii-
öelda emotsionaalsed taktilöögid. Kuidas teha valmis stse-
naarium, mismoodi seda vormistada ja mida kõike selleks 
vaja läheb; mis on kadreering, montaaž ja kuidas üks lugu 
tehniliselt valmis saab. Rometi enda kommentaaride koha-
selt ei olnud tegu lihtsa mehaanilise õppega sellest, kuidas 
hoida käes kaamerat või mismoodi tõsta ühte klippi teise 

Virtsu Koolis saab kino!
Stanislav Nemeržitski 
Virtsu Kooli direktor

M ullu oktoobris kuulutasid Lääneranna Vallavalit-
sus ja Eesti Arhitektide Liit välja arhitektuurivõist-

luse, mille käigus otsiti uut terviklikku lahendust Lihula 
linna peatänavale, et muuta linnasüda tänapäevaseks, 
esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks 
ruumiks.

Ideekonkursile “Lihula peatänava ja seda ümbritseva lin-
naruumi arhitektuurivõistlus” laekus 19. detsembriks 
7 tööd, mis kõik kvalifitseerusid konkursi tingimustele. 
Esmaspäeval, 20. jaanuaril sai Lihula vallamaja kolmanda 
korruse saalis kokku võistluse žürii, kes hindas töid ning 
valis välja võitjad, kes tehakse teatavaks 14. veebruaril 

Lihula Kultuurimajas. Siiski, enne märgusõnaga ümbrike 
avamist ja võitjate väljakuulutamist, otsustati korraldada 
ka hääletus rahva lemmiku leidmiseks. Rahvahääletus 
toimub 27. jaanuarist – 11. veebruarini kohalike omavalit-
suste istungite infosüsteemis VOLIS aadressis www.volis.ee 
ning oma lemmiku eest saavad hääle anda kõik Eesti Vaba-
riigis elavad ja ID-kaarti omavad inimesed.

Konkursile laekunud tööde ja seletuskirjadega saab tut-
vuda Lihula Kultuurimajas 12. veebruarini. Lihula Kultuuri-
majas saavad pabersedelil hääletada ka kõik need, kellel 
puudub ligipääs internetile või kehtiv ID-kaart.

Aita valida Lihula peatänava arhitektuurikonkursi  
rahva lemmik! 

1. märtsil 2020 suletakse seni politsei kutsumiseks kasu-
tusel olnud vana lühinumber 110. Alates möödunud aasta 
suvest informeerib automaatteavitus helistajaid nende 
kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. Alates märtsist 
kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helista-
jat, et number on suletud ja valida tuleks 112. Edaspidi jääb 
Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust saab kut-
suda appi nii politseid, päästet kui ka kiirabi.

Olukorra leevendamiseks ja veendumaks, et kõik hädas- 
olijad saavad abi, monitoorib Häirekeskus alates 1. märtsist, 
kas vana lühinumbri valinud siiski pöörduvad pärast seda  
numbrile 112. Tahame olla kindlad, et keegi ei jää abita.

Ühtlasi paneme inimestele südamele, et nad vaataksid üle 
erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja avalikes 

infokanalites, kus peab olema kirjas hädaabinumber 112, 
mitte muud numbrid. Pöörake tähelepanu sellele, et eri-
nevad stendid, voldikud, bülletäänid, reisi- ja matkajuhid, 
turismitaludes ning hotellides olevad meelespead oleksid 
kaasajastatud. Vale info võib halvimal juhul maksta kellegi 
elu.

1. märtsist saab politseid kutsuda vaid numbrilt 112
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L ääneranna Vallavolikogu otsustas novembrikuu 
istungil luua alates alates 1. jaanuarist 2020 Lääne- 

ranna Vallavalitsuse hallatava asutusena huvikooli 
Lääneranna Spordikool. Lääneranna Teataja toimetaja 
Kristina Kukk esitas valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaal-
valdkonna abivallavanemale Andres Annastile üksteist 
küsimust rajatava huvikooli kohta.

Miks on Lihulasse spordikooli rajamine vajalik?

Lääneranna Spordikooli rajamisel oli mitu eesmärki.

Lääneranna vallas on kokku kuus treenerikutsega ini- 
mest, kelle juhendatud ringides osaleb u 70 last, kellest 
omakorda u 25 on lasteaialapsed. Lisaks on meil ka neid 
treenereid, kel küll puudub vastav kutse, kuid kelle juhen-
datud spordiringides osaleb veel u 100 last. Selleks, et 
ühtlustada juhendajate palgad, pakkuda neile sotsiaalseid 
garantiisid ning motiveerida treenereid tegelema kutse 
saamisega ning kvalifikatsiooni tõstmisega, et seeläbi saada 
veelgi motiveerivamat palka, leidsime, et on mõistlik luua 
üks allasutus.

Laste ja ka nende vanemate poolt vaadatuna on treenin- 
gute läbiviimisel väga oluline, et lapsel oleks turvaline 
ning temaga tegeleks professionaalne treener. Selle 
kindluse annab huvikooli seaduse alusel tegutsev spor-
dikool. Arvestades Lääneranna vallas tegutsevate treene- 
rite arvuga oli mõistlik luua üks spordialasid koondav 
spordikool kui hakata klubidelt nõudma huvikooli tege-
vuslubasid.

Kolmas oluline aspekt peitub Lääneranna valla ühinemis-
lepingus, mille kohaselt tuleb meil töötada välja ja raken- 
dada sporditreenerite tasustamise ühtsed alused ja kord.

Mis on peamised muudatused võrreldes praegusega (nii 
treeneritele kui ka trennis käijatele)?

Spordikooli koonduvate treeningute rahastamine käib juba 
praegu osaliselt läbi valla eelarve – seda siis kas läbi hal-
latavate asutuste eelarvete või vabaühenduste toetuseks 
ettenähtud vahenditest. Spordikooli loomisega ei sõltu 

treenerite töö enam niivõrd toetustest ja sponsoritest ning 
nii saavad nad keskenduda treeneritööle.

Nagu eelnevas küsimuses vastasin, siis laste ja ka nende 
vanemate poolt vaadatuna on treeningute läbiviimisel väga 
oluline, et lapsel oleks turvaline ning temaga tegeleks vas-
tavat kvalifikatsiooni omav treener. Täna tegelevad meile 
teadaolevalt kvalifikatsiooni saamisega ka need spordirin-
gide juhendajad, kel see veel puudub, seega võib öelda, et 
spordikooli loomine on juba praegu toonud endaga kaasa 
positiivseid muutusi.

Kas kõik treenerid, kellel praegu vastavat lisentsi ei ole, 
peavad spordikoolis treenerina töötamiseks selle oman-
dama?

Kandideerida saavad kindlasti ka need treenerid, kel 
praegu vastavat kutset ei ole, kuid me eeldame, et nad on 
valmis kohe alustama vastavate kutseõpingutega, et kutse 
kiiremas korras omandada – seetõttu ongi plaanis luua 
töötasusüsteem, mis meie hinnangul peaks motiveerima 
kõiki spordikoolis töötavaid treenereid hankima ning 
tõstma oma olemasolevat treenerikutset.

Milline on treenerite töötasu praegu ja milline saab see 
olema siis, kui nad tulevad tööle huvikooli? Kui motiveeriv 
on treenerite jaoks kutsetaseme tõstmine?

Hetkel saab valla palgaline treener olenemata tasemest ligi 
650 eurot brutotasuna.

Spordikooli eelarve kavandi järgi hakkab abitreener ehk III 
kutsetaset omav treener saama töötasu 800 €/bruto. Kut-
setasemete tõstmisel suureneb ka töötasu. Maksimaalne 
töötasu kõige kõrgema kutsekvalifikatsiooniga (tase 8) on 
eelarve kavandi kohaselt kuni 1600 €/bruto.

Kuidas ja millal hakkaks spordikool reaalselt toimima?

Spordikool kui selline ei saa toimida enne, kui tal pole 
põhikirja, treeneritega koostöös loodud õppekavu ega tege-
vusluba. Kogu vajaliku n-ö paberimajandusega tegeleb 
Lääneranna Vallavalitsus juba praegu ning meie eesmärk 

Üksteist küsimust Lääneranna Spordikooli kohta 
SPORT

järele, vaid pigem sellest, miks tõsta ühte klippi just selle 
järele sellisel viisil? Miks panna kaamera inimesest nii 
kaugele ja filmida nii kõrgelt või nii madalalt? Miks üldse 
lugu jutustada ja kust leida selleks materjali? “Rõhk oli 
filosoofilisel käsitlusel, et ka õpilased rohkem oma peaga 
mõtleksid, et öelda midagi tõest praeguse aja ja üldiselt 
inimkonna kohta. Filmindus põimiti läbi filosoofiliste küsi-
mustega, kuidas elada n-ö vooruslikku elu ja eksisteerida 
hetkes,” ütles ta.

Noored katsetasid, alates režiist kuni monteerimiseni, sel 
puhul oma suurima sõbra ja abivahendi ehk telefoni abil, 
eesmärgiga luua oma väikestes töögruppides lühikesed 
linateosed. Ning lõpuks noored ka esitlesid – projekt kulmi- 
neerus detsembri alguses ühise kinoseansiga Virtsu Kooli 
jõululaada päeval, kus noored näitasid kogu koolirahvale 
enda tehtud lühifilme.

Tagasiside? Ainult positiivne! Noored ise kirjeldasid pro-
jekti kui silmiavavat ja teistmoodi, “õpid midagi PÄRIS, 
midagi vajalikku”. Kuigi õppetöö käigus tuli ette ka raskusi, 
said meie õpilased suurepäraselt hakkama. Ka õpetajatel 
jagus vaid toetussõnu: meedia on aina suurema tähtsusega 
maailmas, milles tänased õpilased elama hakkavad. Ning 
oskus ise lugusid luua ja vesta (kas siis esinedes live’is või 
filmi vahendusel), aitab elus edasi jõuda. Rometi enda sõnul 
ei ole tänapäeval enam esineja ja publiku lahusust, vaid 

pigem osaleme kõik loomise ja tarbimise jätkuvas protses-
sis. “Kunst on inimkonna dialoog iseendaga, mis ulatub 
sadade ja tuhandete aastate kaugusele minevikku. Viimas-
tel aastakümnetel on selle dialoogiga liitunud ka tehnoloo-
gia – me näeme üha enam selliseid vorme, mida meie esi- 
vanemad ei olnud suutelised ettegi kujutama. Inimkonna 
dialoog on muutunud tundmatuseni võrreldes tagasihoid-
liku algusega, ja me ei tea, mida see võib endaga kaasa tuua, 
aga me teame, et me tahame sellest osa saada,” ütles ta.

Sestap, järgmiseks õppeaastaks planeerime filmitegemise 
algkursust juba suuremas mahus, ikka nii et kaamerad säh-
viks ja action käiks! F
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Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302

 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
ajaleht.laaneranna.ee

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

TOIMETUS

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

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

Leia meid Instagramis @laaneranna

Fotod (vasakult): Lihula Gümnaasiumi esindus TV 10 olümpiastardi 
Pärnumaa II etapil (autor: Romet Mihkels), Janar Sõber ja Eerik Pank 

(autor: erakogu)

Kergejõustik
14. jaanuaril toimus Pärnu Spordikooli kergejõustikuhallis 
TV10 olümpiastardi Pärnumaa II etapp, millest võttis osa 
10 Lihula Gümnaasiumis õppivat ja Jaanus Getreu käes all 
treenivat noort. Esiviisikusse pääsesid Radele Kanter (tei-
vashüpe 3.74 – 5. koht) ja Keiro Ristikivi (kaugushüpe 4.55 
– 4. koht). Neile lisaks võistlesid Kerlin Rüütel, Lisandra 
Neeme, Kertu Kärp, Kirsi Kunz, Karmen Ristikivi, Helena 
Klimpuš, Kenneth Lomp ja Timmo Kaasik. Täpsemate 
tulemustega saate tutvuda Lääneranna Teataja veebiväl-
jaandes ajaleht.laaneranna.ee.

Sumo
12. jaanuaril 2020 toimusid Põltsamaal Pisisaare spordikes- 
kuses Eesti täiskasvanute meistrivõistlused sumos –115 kg 
kehakaalus, millest võttis osa Lääneranna valla noormees, 
endine Virtsu kooli ning praegune Lihula Gümnaasiumi 
õpilane, 16-aastane Eerik Pank, kes saavutas kuldmedali. 
Eerik Pank treenib Janar Sõbra käe all Raskejõustikuklubis 
Leola.

Spordiuudised
16. detsember 2019 – 15. jaanuar 2020

on jõuda sinnamaani, et tuleva aasta sügisel, 2020/2021. 
õppeaastal, saaksid kõik soovijad esitada avaldusi kooli  
sisseastumiseks.

Kõik praegused treeningud – maadlus, kergejõustik, 
lauatennis, jalgpall jne – toimuvad edasi veel 2020. aasta 
kevadel, kuid mitte veel õppekava alusel.

Millised spordialad spordikooli alla koonduksid?

Esmane eesmärk on viia spordikooli alla vallas toimuvad 
jalgpalli-, maadlus- ning lauatennisetreeningud. Kuid kavas 
on pidada läbirääkimisi ka korvpalli ja vibulaskmise osas.

Miks just need spordialad?

Sellel on mitu põhjust. Esiteks osaleb jalgpalli-, maadluse- 
ja lauatennisetrennides meil kõige rohkem lapsi. Teiseks 
on nende spordialade harrastajad toonud rohkelt tulemusi. 
Kolmandaks on nende nelja spordiala juhendajatel juba 
praegu olemas otsene seoses valla eelarvega. Jalgpalli (1) 
ning lauatennise (1) treenerite töö on tasustatud valla 
eelarvest ning maadlus (1) valla toetusega MTÜdele.

Kuidas on lood näiteks varustuse ostmisega ja võistlus-
tel käimisega? Kas konkreetse spordiala rahastus oleneb 
laste arvust või mis seda enim mõjutaks? 

Üldjoontes on varustuse ostmine, võistlustel käimine jms 
kooli juhtkonna pädevuses – siinkohal saab paralleele 
tuua üldhariduskooliga, kus viimase juht koostab asutuse 
eelarve, võttes arvesse õpetajate poolt edastatud vajaliku 
varustuse/inventari soetamise soovid ja ka selle, millistel 

võistlustel soovitakse osaleda. Erandiks on tulevane aasta. 
Kuivõrd valla 2020. aasta eelarve koostamine käis juba 
enne spordikooli loomist ja juhi konkurssi, koostas käes- 
oleva aasta eelarve vallavalitsus, kes lähtus 2019. aasta 
eelarvest.

Kui palju suureneb spordikooli loomisega valla eelarvest 
spordi toetamine võrreldes praegusega?

Kui 2019. aastal on tegevuskuludeks antud valla eelarvest 
7100 eurot, siis 2020. aasta eelarve kavandi järgi oleks see 
summa 25 350 eurot, millele lisandub treenerite ja abiper-
sonali palgafond. Tegevuskuludest suurema osa moodus- 
tavad transpordi-, inventari- ja majandamiskulud ning 
võistlustel ja laagrites osalemis- ja korraldamiskulud.

Kus hakkab spordikool reaalselt asuma?

Põhikirja järgi on Lääneranna Spordikooli juriidiline asu-
koht Jaama tn 9, Lihula ehk Lihula spordihoone. Tegu on 
ühe võimaliku treeningkohaga, millele lisanduvad veel 
Vatla spordihoone ning vallale kuuluvad välisväljakud.

Millal on kavas kuulutada välja Lääneranna Spordikooli 
direktori konkurss ja keda ootate kandideerima? 

Lääneranna Spordikooli direktori konkurss ei ole hetkel 
veel välja kuulutatud ja seetõttu ei saa veel rääkida ka 
täpsetest tingimustest. Küll on aga selge, et kandideerima 
on oodatud kõik, kes vastavad tingimustele, tunnevad huvi 
spordivaldkonna vastu ja tahavad panustada Lääneranna 
vallas spordi edendamisse. 
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REAKUULUTUSED

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

LÄÄNERANNA TEATAJA on 
Lääneranna valla ajaleht, mis 

ilmub 11 korda aastas ning mille 
väljaandjaks on Lääneranna 

Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse 
Lääneranna vallas registreeritud 

postkastidesse TASUTA.

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

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Osalemisest/
mitteosalemisest
teatamine hiljemalt
16.02.2020:
reimo.reimer@gmail.com
 
laane.kaitseliit.ee

Koosolek saab toimuma
22.02.2020 
algusega kell 17.00
Lihula Mõisas.
Järgneb seltskondlik
Eesti Vabariigi 102
aastapäeva tähistamine.
 
Kutsustud on kõik Lihula
üksikkompanii
tegevliikmed.
 

Lihula üksikkompanii
üldkoosoleku teade

KAITSELIIDU 
LÄÄNE MALEV
 

9. märts alates 10.00

VARBLA  
TEENINDUSKESKUSESS

Etteregistreerimine 
telefonil 449 6624, 

 524 2485

ARENDUSKESKUS

Ülevaade 2019. aastal
valla toetusel
toimunud projektidest

Kuidas tulla toime kriisis?

Tutvustame
kohaliku 
omaalgatusprogrammi
(KOP) uusi reegleid. 

Lääneranna valla
vabaühenduste
kohtumine

5. märtsil kell 16.00
Lõpe klubis 
Lõpe küla, Lääneranna vald

LIHULA JÄÄTMEJAAM 
(Oja tn 8) on avatud 1. november – 30. aprill laupäeval kell 11–14

•  Metall-, klaas-, plast- ja paberpakend
•  Vanapaber
•  Koduelektroonika 
•  Ohtlikud jäätmed
•  Suurjäätmed
NB! Äraantavad seadmed peavad olema kopleksed,

pakendid mõistlikult puhtad

Lihula jäätmejaama on Lääneranna valla elanikel 
võimalik tasuta ära anda:

Elektroonikat ja ohtlikke jäätmeid saab ära anda lisaks
Lihula jäätmejaamale ka Koonga kogumispunktis, mis asub 

endises elektroodkatlamajas Koonga 1. maja vastas. 

Jäätmete äraandmine tuleb eelnevalt kokku leppida 
telefonil 518 7259 (Jaan Palm)

NB! Lihula jäätmejaam on mõeldud väikejäätmete vastuvõtmiseks.  Olme- ja ehitusjäätmeid Lihula jäätmejaam ja Koonga kogumispunkt vastu ei võta!

(+372) 5622 6716
info@asrex .ee
www.asrex .ee

tel 5564 5433
Argo Kaas

NÜÜD AVATUD KA PESULA!

Autoremont      E–R 9–18
Pesula                E–R 9–14

Tallinna mnt 54, Lihula
+372 513 5678 / info@rasi.ee /  www.rasi.ee
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