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Lääneranna suvemängudel võidutses Tuudi kant

Annika Urbel
Spordi- ja noorsootöö spetsialist

L ääneranna suvemängude ränd-
karikas ilutseb Tuudi raamatu- 

kogus alates juuli keskpaigast, kui 
koju toodi Lääneranna valla III 
suvemängude esikoht. Rändkarikas 
rändab küll järgmisel aastal edasi 
uutele võitjatele, kuid võidu meenu-
tuseks jääb kandile raamitud serti-
fikaat.

Lääneranna valla III suvemängud 
peeti sel aastal Koongas 18. juulil, mis 
traditsiooni järgi oleks pidanud olema 
Mihkli laada toimumise päev, kuid 
koroonaviiruse puhangu tõttu üritus 
tühistati. Ka suvemängude väljakuu-
lutamist lükati mitu korda edasi ning 
viimaks, enne jaanipäeva võeti vastu 
otsus, et selle aasta mängud siiski 
toimuvad.

Tänu Lääneranna Noortekeskuse 
teisele malevarühmale sai võimali-
kuks ürituse korraldamine niivõrd 
lühikese ajaga. Noored tegid vajalikud 
heakorratööd Koongas ning neil oli 
oluline roll mängude läbiviimisel.

Suvemängudele registreerus esialgu 
seitse kanti, kuid suvemängude ajaks 
oli selge, et sel korral ei õnnestu Varb- 
lal piisavalt huvilisi kokku saada. 
Seega kohtusid Koonga koolimaja 
tagusel alal Koonga, Lihula, Kirbla, 
Tuudi, Vatla ja Massu kandi võist-
konnad, kokku 180 sportlast. Nen- 
dest rohkearvulisemalt oli esindatud 
võõrustaja Koonga 42 sportlasega 
(2019 osalus 31), järgnesid Massu 37 
sportlasega (Hanila 2019 osalus 32), 
Tuudi 31 sportlasega (2019 osalus 44), 
Kirbla 29 sportlasega (2019 osalus 32), 
Lihula 23 sportlasega (2019 osalus 28) 
ja Vatla 18 sportlasega (2019 osalus 31).

Nagu eelmisel aastal, oli tänavugi 
alasid 11, millest 7 meeskondlikku: 
pendelteatejooks, segavõrkpall, 
tänavakorvpall, sulgpall, jalgpall, 
mälumäng, köievedu. Muudatusi oli 
individuaalaladel, kus arvestati kor-
ralduspaiga võimalusi ning toodi 
võistlejateni mäkkejooks ja orien-
teerumine. Tänavugi olid kaks popu- 
laarsemat individuaalala noolevise 
113 osalejaga (2019 aastal 117) ja kuuli-
jänn 93 osalejaga (2019 aastal 85). 
Mäkkejooksul osales 60 sportlast ehk 
see osutus menukamaks kui eelmise 
aasta jooksuala „Viimase mehe jooks“, 
kus osales 36 võistlejat. Seevastu  
orienteerumises osales vaid 24 sport-
last ning eelmisel aasta discgolfi täp-
susvisetel 80 võistlejat. Järgmise 

aasta korraldajatel tasub statistikast 
järeldusi teha või tuua võistlejateni 
sootuks uusi alasid. 

Individuaalalad läksid arvesse üld-
kokkuvõttesse summeerides kandi 
kahe parima mehe, kahe parima 
naise, parima tüdruku ja parima poisi 
kohapunktid, v.a orienteerumine, 
kus summeeriti parima mehe, parima 
naise, parima poisi ja parima tüdruku 
tulemused. Noorte vanusegruppi kuu-
lusid poisid ja tüdrukud, kes on sündi-
nud aastal 2004 või hiljem.

Ilm oli suvemängudele kohaselt päik-
seline ja palav, mis omakorda muutis 
päeva veelgi väljakutsuvamaks. 
Väljakute ääres pakkus sportlastele 
jahutust ja joogipudelite täitmise 
võimalust Koonga Vabatahtlike Pääs-
teselts. Lapsed said lõbusalt aega veeta 
mänguväljakul ja Teet Killingu karus-
sellil samal ajal, kui täiskasvanud 
suvemängudest osa võtsid. 

Kantide võistkonnad olid väga 
tasavägised ning tihedas heitluses oli 
võistkondlikult edukaim Tuudi kant 
107 punktiga, kelle sportlasi oli nagu 
valatult Tuudi külaplatsil ootamas 
pidu. Järgnes teisel kohal 103 punk-
tiga Massu ning kolmandal kohal 101 
punktiga Koonga. Neljandale kohale 
tuli 91 punktiga Lihula, viiendale 86 
punktiga Kirbla, kuuendale 65 punk-
tiga Vatla. Täpsemate tulemustega 
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Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised
Lea Heinsoo 
Sekretär-registripidaja

P erioodil 10. juuni – 10. august 2020 toimus kaheksa 
Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingu- 

tele, nagu loa andmine avalike ürituste korraldamiseks, 
sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine ja 
maksmine, sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse maks- 
misest keeldumine, huvitegevuse toetuste eraldamine, 
hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ja hooldajatoe-
tuse maksmise lõpetamine, koduteenuse osutamine, 
eluruumi kohandamise kulude hüvitamine, koduteenuse 
osutamine,  maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside 
määramine, kinnisasjal isikliku kasutusõiguse oman-
damine, maa ostueesõigusega erastamine, ehituslubade 
väljastamine, kasutusloa väljastamine, pärimismenetluse 
algatamine, projekteerimistingimuste määramine, projek-
teerimistingimuste andmisest keeldumine, puurkaevu 
asukoha kooskõlastamine ja kooskõlastamata jätmine,  
hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande 
heakskiitmine, hajaasustuse programmi toetuste rahul-
damine ja rahuldamata jätmine, korraldatud jäätmeveoga 
liitumise kohustusest vabastamine ja korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemise taotluse rahuldamata jät-
mine, otsustati järgmist:

 » Eraldati mittetulundusliku tegevuse toetust järgmistele 
ühingutele: MTÜ Kirbla Külaselts, projektitoetus „Kirbla 
rahvamaja elektritööde lõpetamine”, 1500 €; MTÜ EELK 
Mihkli Miikaeli kogudus, projektitoetus „Suvine ore-
likontsert Mihkli kirikus” 300 €; MTÜ Lõuna–Lääne-
maa Raskejõustikuklubi Leola projektile „Eerik Pank ja 
Stefan–Lauri Mölder Eesti koondise treeninglaagrites 

osalemine” 1048 €; MTÜ Kodukant Läänemaa  projekti 
toetuseks  700 €.

 » Otsustati mitte eraldada toetust mittetulundusühin-
gule Kidise Kontserditalu „Kidise Tiigimuusika 2020” 
projekti toetamiseks. Komisjon ei toetanud toetuse 
eraldamist, kuna taotlusest ei selgunud projekti kogu 
eelarve ega see, kui suur on projekti omatulu.

 » Vastavalt Kumari Reisid OÜ taotlusele vormistati 
Lihula mõisas asuva kontoriruumi rendileping ümber 
Mittetulundusühingule Loodusturismikeskus.

 » Korraldatakse väikehanked: Koonga koolimaja 
lokaalvõrgu rekonstrueerimistööd, eesmärgiga rekonst- 
rueerida Koonga koolimaja andmeside lokaalvõrk; 
Koonga teeninduskeskuse ja Koonga katlamaja fiiberop-
tilise liitumise rajamine, eesmärgiga paigaldada Koonga 
koolimaja hoonest Vallavalitsuse teeninduskeskuse ja 
katlamaja hooneteni fiiberoptiline kaabel. Pakkumuste 
hindamise kriteeriumiks on madalaim hind, kutsed esi-
tatakse ostumenetluses osalemiseks valdkonnas päde-
vust omavatele isikutele, kellega on hankijal varasem 
kogemus sarnaste tööde teostamisel.

 » Pikendati  MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi pro-
jekti „Avatud kalasadamate päeva korraldamine Virtsu 
kalasadamas”, lõpptähtaega ning määrati uueks projekti 
lõpptähtajaks 30.04.2021; MTÜ Paadrema Külaseltsi 
projekti „Suvel kodus ja kaugemal”, lõpptähtaega ning 
määrati projekti uueks lõpptähtajaks 30.06.2021; MTÜ 
Mihkli Kihelkonna Kultuuriseltsi projekti „Mihkli laat”,  

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

13. augustil toimus Lääneranna Vallavolikogu kolme-
kümne kolmas istung, kus osales 16 ning puudus 5 valla-
volikogu liiget. Päevakorda kinnitati 7 punkti. Vastu võeti 
5 otsust.

 » Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude 
büroo keskkriminaalpolitsei Lääne talituse eriasjade 
uurija Teet Pruuli viis läbi koolituse korruptsiooni 
teemal.

 » Toimus esimene lugemine „Lääneranna valla ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2020–2032 kinnitamine”, mille esialgset eskiisi tutvus-
tas Sven Otsmaa.

 » Otsustati võõrandada Lääneranna vallale kuuluv 
maatükk Nupu kinnisasja omanikule. Maatükk asub 
Lääneranna valla omandis oleval Veltsa mõisa kin-
nisasjal, üldpindalaga 6,26 ha, katastritunnusega 
33401:001:0451, kinnistu registriosa nr 6977350, üld- 
kasutatava maa sihtotstarbega.

 » Otsustati garanteerida meetmesse „Puuetega inimeste 
eluasemete füüsiline kohandamine (III voor) – 

20.01.2020–31.08.2020” esitatud projekti „Lääneranna 
valla puuetega inimeste eluasemete kohandus 2020” 
omaosalus Lääneranna valla eelarvest summas kuni 
1630 eurot.

 » Otsustati eraldada Riigihalduse ministri 15.05.2020. a 
määrusega nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku oma-
valitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja 
remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise 
ning kasutamise tingimused ja kord” saadud investee-
ringutoetusest 70 000 eurot Lihula Gümnaasiumi spor-
dihoone lisa- ja muudatustööde katteks.

 » Otsustati lähetada vallavolikogu esimees Arno Peksar 
27.08–28.08.2020 Pärnumaa Omavalitsuste Liidu se- 
minarile ning lubati tasustamata puhkusele 7 kalend- 
ripäevaks perioodil 07.09–13.09.2020. 

 » Loeti Andres Annasti Lääneranna Vallavalitsuse liikme 
volitused lõppenuks alates 28.07.2020. a.

 Järgmine vallavolikogu istung toimub 17. septembril Lihu-
la vallamaja III korruse saalis.

Merike Ehasalu 
Sekretär-registripidaja

VALITSUS

saate tutvuda Lääneranna Teataja vee-
biportaalis ajaleht.laaneranna.ee.

Lääneranna Vallavalitsus tänab MTÜ 
Koonga Kogukonda, kellega koostöös 
Lääneranna valla suvemänge korral-
dati. Suured tänud meie kohtunikele 

Mai-Reet Vesik, Eliise Lepp, Silver 
Sepp, Roland Šimanis, Rein Künnap, 
Jaan Allik, Sander Blehner (OK 
West), Kristi Kangur ja erilised tänud 
peakohtunikule Ursula Kuningale. 
Täname suurepäraseid malevlasi ja 
nende rühmajuhte! Suured tänud Jaan 

Palm, Madis Põder, Timo Krangolm, 
Kertu Kangur, Tuuli Pikkmets, Kris-
tina Kukk, Tiina Vambola ja Koonga 
kool. Suurimad tänud kõigile sport-
lastele ja kaasaelajatele!
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lõpptähtaega ning määrati uueks projekti lõpptäht- 
ajaks 18.08.2021; seltsingu Segaansambel „Ei või olla” 
projekti „Suvine kontsertreis Lääne-Soome Pohjanmaa 
piirkonda” lõpptähtaega ning määrati uueks projekti 
lõpptähtajaks 30.09.2021.

 » Nõustuti Saue Noortekeskuse läbiviidava Saue noorte 
töömaleva läbiviimisega Pivarootsi Õppe- ja Puhke- 
keskuses ajavahemikul 18.07–26.07.2020, laagri korral-
damise eest vastutab Saue Noortekeskus (registrikood 
75009421).

 » Tunnistati Kirblas asuva kahetoalise korteriomandi 
Vana tee 4–4,  kolmetoalise korteriomandi Vana tee 
4–5, ühetoalise korteriomandi Vana tee 4–8, kahetoali- 
se korteriomandi Vana tee 4–12 võõrandamiseks oksjo- 
niportaalis www.osta.ee korraldatud enampakkumine 
edukaks. Enampakkumise võitjatega sõlmitakse ostu-
müügileping ühe kuu jooksul.

 » Tunnistati Tõusi külas asuva korteriomandi Kon-
nalupsu 4, registriosa nr 4325206, võõrandamiseks 
elektroonilise enampakkumise korras korraldatud 
enampakkumine pakkumiste puudumise tõttu nurju-
nuks. Otsustati võõrandada kõnealune korteriomand 
taas kord elektroonilise enampakkumise korras inter-
netioksjonite keskkonnas www.osta.ee. Vara müügi 
alghind 2450 eurot, tagatisraha suurus 80 eurot. Lääne- 
ranna Vallavalitsus korraldas väikehanke Lääneranna 
vallamaja I ja II korruse küttesüsteemi rekonstrueeri- 
miseks. Kutsed ostumenetluses osalemiseks ning pak-
kumuste esitamiseks saadeti kolmele ettevõtjale, kes 
kõik ka nõuetele vastavad pakkumised esitasid. Lõpetati 
ostumenetlus ja tunnistati edukaks TJ Hooldus OÜ pak-
kumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping 
ostumenetluse tingimustel.

 » Lääneranna vallas Lihula linnas aadressil Tallinna mnt 
63a asub tööstushoone koos kõrvalhoonetega (vana pii-
makombinaat), mis on kasutusest väljalangenud, hooned 
on amortiseerunud ja mehaaniliselt ebastabiilsed, hoo-
nete konstruktsioonid on vee- ja külmatsüklite tagajär-
jel niivõrd kahjustunud, et hooneid ei ole võimalik 
enam kasutusele võtta. Otsustati lammutada tööstus- 
hoone koos kõrvalhoonetega, kuna kasutusest väljalan-
genud hooned on muutunud varisemisohtlikuks ning 
nende renoveerimine ei ole otstarbekas.

 » Lääneranna vallas Hälvati külas asub kasutusest väl-
jalangenud loomakasvatushoonete kompleks (sigala), 
Sigala on tänaseks amortiseerunud ja mehaaniliselt 
ebastabiilne. Sigala katus on osaliselt sisse varisenud 
ning esineb edasine varisemisoht. Otsustati lammutada 
loomakasvatushoonete kompleks, kuna kasutusest väl-
jalangenud hooned on muutunud varisemisohtlikuks 
ning nende renoveerimine ei ole otstarbekas.

 » 2020. aasta hajaasustusprogrammi riigipoolne toetuse 
summa Lääneranna vallale on 40 567 €, eelarves on 
planeeritud vallapoolne toetuse summa 50 000 €. Val-
lavalitsus kinnitas Hajaasustusprogrammi 2020. aasta 
vallapoolseks toetussummaks 50 000 €.

 » Anti osaühingule Figer (registrikood 14535207) üürile 
aadressil Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Lääneranna vald, 
Pärnu maakond asuvad Lääneranna valla omanduses 
olevad Kõmsi teeninduspunkti ruumid nr 28 arves-
tusliku pinnaga 12,8 m² üürihinnaga 45 eurot kuus. 
Osaühinguga Figer sõlmitakse üürileping tähtajaga 5 
aastat, alates 06.07.2020.a.

 » Kinnitati sileraudsete püsside IŽ nr C12355, BM-16 
nr 29559, IŽ-27-E nr Л19194, Toz nr A09479 võõran-
damiseks oksjoniportaalis www.osta.ee korraldatud 
enampakkumised edukaks. 

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke 
„Koonga koolimaja lokaalvõrgu rekonstrueerimistööd” 
eesmärgiga rekonstrueerida Koonga koolimaja andme-
side lokaalvõrk. Kutsed ostumenetluses osalemiseks 
ning pakkumuste esitamiseks saadeti kolmele ettevõt-
jale, kellest esitas tähtajaks nõuetele vastava pakku-
muse üks ettevõtja. Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati 
edukaks Prodigi OÜ pakkumus, eduka pakkujaga sõlmi-
takse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke 
„Koonga teeninduskeskuse ja Koonga katlamaja fiiber-
optilise liitumise rajamine” eesmärgiga paigaldada 
Koonga koolimaja hoonest Koonga Vallavalitsuse tee- 
ninduskeskuse ja katlamaja hooneteni fiiberoptiline 
kaabel. Kutsed ostumenetluses osalemiseks ning pak-
kumuste esitamiseks saadeti kolmele ettevõtjale, kellest 
esitas tähtajaks nõuetele vastava pakkumuse üks 
ettevõtja. Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks 
Prodigi OÜ pakkumus, eduka pakkujaga sõlmitakse 
töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » 1. augustist 2020 kinnitati Lääneranna Spordikooli 
direktoriks osalise töökoormusega Janar Sõber.

 » Anti mittetulundusühingule Aruküla Vesi tähtaja- 
tult tasuta kasutusse ning sõlmitakse vallavara tasuta 
kasutamise leping katastriüksuse aadressiga Veejaama, 
Aruküla, Lääneranna vald, Pärnu maakond kohta koos 
seal asuvate järgmiste objektidega: hoone pumbamaja, 
rajatis puurkaev nr 305, rajatis külmaveetorustik. Mit-
tetulundusühingule Aruküla Vesi eraldati hoone ja 
rajatiste renoveerimiseks sihtfinantseeringuna 10 000  
eurot.

 » Kinnitati meenekonkursi „Kotkas kotti!” võitjateks järg-
mised konkursil osalejad: Rain Rosin – turismimeene 
kavandi „PUIDUST SÕLG“ esitaja ja konkursil turismi-
meene kategooria I koha võitja,  Mirjam ja Robert Vaan 
– turismimeene kavandi „MESI“ esitaja ja konkursil 
turismimeene kategooria II koha võitja, Reelika Ilves 
– turismimeene kavandi „PROSS“ esitaja ja konkursil 
turismimeene kategooria III koha võitja. Lääneranna 
Vallavalitsus avaldas tänu ning andis tänukirja turis-
mimeene kategooria võitjatele.

 » Avaldati tänu, tunnustati ning anti Lääneranna Valla-
valitsuse tänukiri Lea Heinsoole 30. tööjuubeli täitumise 
puhul kohalikus omavalitsuses, Aare Laurenile seoses 
juubelisünnipäevaga, Maire Pangale seoses juubelisün-
nipäevaga ja kauaaegse töötamise eest Lääneranna 
vallas, Mati Mandelile seoses juubelisünnipäevaga ning 
kauaaegse Läänemaa ja Pärnumaa ajaloo jäädvustamise 
ja tutvustamise eest.

 » Kinnitati Lääneranna valla 2020. a I lisaeelarve tege-
vusalade ja  artiklite lõikes. 

 » Lääneranna Vallavalitsus otsustas korraldada väike-
hanked: Lihula Jaama 1 päikesepaneelide paigaldus, 
Ausamba pargi lipuvarraste ja valguslahenduse teos- 
tamine, Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku kon-
serveerimisprojekti koostamine, Kõmsi rahvamaja 
suure saali valgustuse rekonstrueerimine ja  Lihula 
mõisa peahoone frontooni katuse avarii-restaureeri- 
mistööd. Kutsed esitatakse ostumenetluses osalemiseks 
valdkonnas pädevust omavatele isikutele, kellega on 
hankijal varasem kogemus sarnaste tööde tegemisel, 
või korraldatakse menetlused riigihangete registri 
kaudu. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks määrati 
madalaim hind. Lihula mõisa peahoone frontooni 
katuse avariitööde tegemiseks korraldatud väikehange 
osutus edukaks ja lõpetati.  Edukaks  osutus Resteh 
OÜ (10677873) pakkumus, lõpetati ka Kõmsi rahva- 
maja suure saali valgustuse rekonstrueerimiseks kor-
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raldatud väikehange, edukaks tunnistati Teh-Projekt 
OÜ (10525637) pakkumus. Lõpetatud on ostumenetlus 
Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku konserveeri- 
misprojekti koostamiseks, edukaks tunnistati B210 OÜ 
pakkumus. Kõigi pakkujatega sõlmitakse töövõtuleping 
ostumenetluse tingimustel.

 » Anti üürile valla omanduses olev eluruum aadres-
sil Lõpe küla, Lõpe keskus 4–9, üürnikuga sõlmitakse 
tähtajatu üürileping.

 » Kokkuleppel kinnistu omanikuga omandas Lääneranna 
vald, Kirbla külas Vana tee avalikuks kasutamiseks 
vajaliku ligikaudu 505 m² suuruse osa Töökoja kinnis-
tust. Sõlmitakse asjaõigusleping.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas väikehanke Lõpe 
4–10 korteri remonditööde tegemiseks. Kutsed ostu-
menetluses osalemiseks ning pakkumuste esitamiseks 
saadeti kolmele ettevõtjale, kes kõik esitasid nõuetele 
vastavad pakkumised. Ostumenetlus lõpetati ja tunnis- 
tati edukaks Marofix OÜ pakkumus. Eduka pakkujaga 
sõlmitakse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.

 » Tunnistati pakkumiste puudumise tõttu nurjunuks 
elektroonilise enampakkumise korras korraldatud 
enampakkumised järgmiste varade võõrandamiseks: 
kergkütte katel De Dietrich koos põletiga Bentone, 
sõiduauto Mazda reg.nr 381MEM, väikebuss Iveco reg.
nr 126AYI. Kõnealused varad võõrandatakse taas kord 
elektroonilise enampakkumise teel internetioksjonite 
keskkonnas www.osta.ee. Kergkütte katel De Dietrichi 
müügi alghind 100 eurot, tagatisraha 5 eurot; sõidu-
auto Mazda reg. Nr 381MEM müügi alghind 100 eurot, 
tagatisraha 5 eurot; väikebussi Iveco reg.nr 126AYI 
müügi alghind 1000 eurot, tagatisraha 50 eurot. 

 » Otsustati võõrandada kinnistu kaasomand Hendriku, 
Rannu küla, katastrinumber 41101:001:0577 avaliku 
kirjaliku enampakkumise käigus internetioksjonite 
keskkonnas www.osta.ee. Enampakkumisest teavi-
tatakse Lääneranna valla veebilehe kaudu, vara müügi 
alghind 2000  eurot, tagatisraha suurus 100  eurot.

 » Lõpetati Lääneranna vallas Kunila külas asuva lauda 
(Rehe laut), peremehetuks ehitiseks tunnistamise 
menetlus, lauda omanikuks tunnistati Zinaida Pärnpuu.

 » Moodustati Lääneranna valla vallavara mahakand-
mise aluste hindamiseks, vallavara mahakandmise akti 
koostamiseks ja mahakandmise akti vallavara valitse-
jale kinnitamiseks esitamiseks kolmeliikmeline alatine 
komisjon järgmises koosseisus: Aare Lauren – vara-
haldur, komisjoni esimees,  Eda Männilaan – finantsjuht, 
komisjoni aseesimees, Ilme Pärjala – raamatupidaja- 
kassapidaja, komisjoni liige.

 » Algatati peremehetu ehitise hõivamise menetlus, et 
selgitada välja Kulli külas Palatu lauda katastriüksusel 
asuvate lautade, mille omanik ei ole teada, peremehe-
tus, ehitise hooldajaks määrati Lääneranna Vallavalit-
sus. Teade avaldatakse hõivatava ehitise, selle asukoha 
ning viimase teadaoleva omaniku kohta väljaandes 
Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Pärnu Postimees.

 » SA Lääneranna Hoolekanne liige Andres Annast esitas 
27.07.2020 avalduse SA Lääneranna Hoolekanne nõu-
kogust tagasi astumiseks alates 28.07.2020. Avaldus 
rahuldati.

 » Kinnitati Lääneranna Vallavalitsuse 24.07.2020. a 
põhivara mahakandmise akt, mille alusel kanti valla-
valitsuse põhivaradest maha Lihula tänavavalgustus 
summas 4967,94 eurot. Mahakandmise põhjuseks on 
tänavavalgustuse demonteerimine ja utiliseerimine 
uue tänavavalgustuse ehitamise käigus.

 » Lääneranna Vallavalitsus korraldas 2020 hankeplaani 
alusel avatud hankemenetlusega riigihanke (viitenum-
ber 225287) „Lääneranna kruusakattega teede remont 
– 2020 täiendavad tööd”.  Hange oli jaotatud 14 osaks. 
Tähtajaks esitas e-riigihangete keskkonnas kolm pakku-
jat kokku 40 pakkumist. Kõik pakkumused tunnistati 
hanke alustingimustele vastavaks. Pakkumuste hin-
damise kriteeriumiks oli madalam hind. Hanke edu-
kateks pakkumusteks  tunnistati osades 1, 2, 4, 9, 11, 12 ja 
14 Valicecar OÜ (11102086) pakkumused, maksumusega 
kokku 140 090,00 €; osades 3, 5, 6, 7, 8 ja 13 Lääne Teed 
OÜ (10879306) pakkumused, maksumusega kokku 97 
742,12 €; osas 10 OÜ Warren Safety (10465545) pakku-
mus, maksumusega 8 808,00 €. Anti nõustumus pakku-
jatega hankelepingute sõlmimiseks peale 10-päevase 
ooteaja möödumist.

 » Võõrandatakse tasuta Vatla Spordiseltsile (registri- 
kood 80347166) Lääneranna Vallavalitsusele kuuluv 
15-kohaline buss RENAULT MASTER (registri tunnus 
949AOS) tingimusel, et spordiselts rahastab sõiduki teh-
nilise seisundi nõuetele vastavusse viimise ning edas-
pidised bussi hooldamisele ja ülalpidamise vahenditele 
minevad kulutused. Vatla Spordiseltsiga sõlmitakse 
vallavara tasuta võõrandamise leping.

 » Lääneranna Vallavolikogu päevakorda esitati kuus eel-
nõud.

Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on 
leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest do-
kumendiregistrist www.laanerannavald.ee/dokumendi- 
register.

M erilin Merirand on sündinud 17. mail 1995. aastal 
Pärnus. Oma lapsepõlve veetis ta Vändra lähistel 

Kergu külas. Õppis Koidula gümnaasiumis, misjärel suun-
dus Eesti Maaülikooli kinnisvara planeerimise ja maakor-
ralduse erialale, kus omandas bakalaureusekraadi. 

Peale kooli lõpetamist asus Merilin tööle AS-is Pärnu Vesi, 
kus koostas lihtsamaid torustike projekte ja tehnilisi tingi-
musi. Töö kõrvalt jätkas õpinguid Eesti Maaülikooli magist- 
rantuuris linna- ja tööstusmaastike korralduse erialal, kus 
omandas 2019. aasta suvel magistrikraadi. 

Pärnu linnavalitsuses töötas Merilin üle 2 aasta planeering-
ute spetsialistina, andes oma panuse Pärnu linna arengusse. 

Seejärel kandideeris Lääneranna valla ehitusspet- 
sialistiks, sest väiksemad Eesti paigad on talle alati 
südamelähedased olnud. Merilin soovib oma 
teadmiste ja oskustega edendada Lääneranna 
valla ehitusvaldkonda. 

Vaba aega meeldib Merilinil veeta neljajalgse 
sõbra, beagle Charliega looduses ja linnast eemal. 
Tema hobideks on discgolf ja jalgrattasõit. 

Merilin võtab kodanikke vastu eelneval kokkuleppel 
esmaspäeviti ja neljapäeviti, muul ajal saab temaga ühen-
dust võtta telefonitsi numbril 5686 8253 või e-posti teel 
merilin.merirand@laaneranna.ee.

Saame tuttavaks: Lääneranna Vallavalitsuse 
ehitusspetsialist Merilin Merirand

Foto: erakogu

PERSOON
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L ääneranna Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi 
Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu 

ehitise hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 alusel.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehe-
tute ehitistena arvele kaks lauta ehitisregistri koodidega 
103025844 ja 103025845. Laudad asuvad Lääneranna vallas 
Kulli külas katastriüksusel Palatu laut, katastritunnusega 
43001:001:0696.

Ehitisregistri andmetel oli mõlema ehitise viimane omanik 
äriregistrist 21.05.2015 kustutatud Aktsiaselts AM Puit, 
ettevõtteregistri reg nr 56032006, äriregistri nr 10314389.

Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku 
omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada 30. 
septembrini 2020. a Lääneranna Vallavalitsusele, aadressil 
Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 
Pärnu maakond või e-posti aadressile vallavalitsus@laane-
ranna.ee, tel 472 4630.

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Mihkel Kalmaru 
Maa- ja arendusspetsialist

TEATED

T aas kord võib 
öelda, et meie vald 

on jäätmetest oluliselt 
puhtam kui mõned kuud 
tagasi. Nimelt toimusid 
juuli- ja augustikuu 
keskpaigas Lääneranna 
vallas SA Keskkonnain-
vesteeringute Keskuse 
toetuse abil jäätmete 
kogumisringid, mil era- 
isikud said tasuta üle 
anda kodus tekkinud 
ohtlikke jäätmeid ja 
eterniiti. Osavõtt mõle-
mast kogumisringist oli 
suur ning kokku koguti 
ligikaudu 5 tonni oht-
likke jäätmeid ning 50 
tonni eterniiti.

Suur aitäh kõigile osale-
jatele, sest tänu Teile 
on meie vald 55 tonni 
jäätmete võrra puhtam! 
Täname ka SA Keskkon-
nainvesteeringute Kes-
kust ning jäätmevedajat 
Ragn-Sells AS ja tema 
meeskonda, kelle jõud 
ei raugenud nii suure 
koguse jäätmete kokku 
kogumisel!

Meie vald on taas kord puhtam!
Piret Mäestu 
Järelevalvespetsialist

Lihula jäätmejaam (Oja tn 8) on perioodil 
01. juuni – 31. oktoober avatud teisipäeval ja 
reedel kell 16.00–18.00 ning laupäeval kell 
11.00–14.00.

Lihula jäätmejaama on Lääneranna valla 
elanikel võimalik tasuta ära anda: 

 ◦ Paber ja papp

 ◦ Plastpakendid ja kile

 ◦ Koduelektroonika

 ◦ Ohtlikud jäätmed

 ◦ Klaastaara

 ◦ Suurjäätmed (vana mööbel, kraani- 
kausid, aknad jms).

Ehitusjäätmeid vastu ei võeta, need tuleb 
ehitustööde tegijal viia eraldi konteineriga 
prügilasse.

Lihula postkontor augustist avatud kolmel päeval nädalas

O mniva Lõuna regiooni juhi abi Kaja Peelo andis 
Lääneranna Vallavalitsusele teada, et alates 

3. augustist on Lihula postkontor avatud kolmel päeval 
nädalas: esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 10.00–16.30 ja 
reedeti kell 10.00–14.00.

Peelo tuletas meelde, et kõikidel ettevõtetel ja eraisikutel 
on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta 
koju või kontorisse kliendiinfo telefonil 661 6616. Tellimusi 
võetakse vastu tööpäevadel kell 9–20 ja nädalavahetusel 
9–15.

Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid: 
 ◦ kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja 

kättetoimetamine

 ◦ rahakaartide kättetoimetamine

 ◦ ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine

 ◦ postimaksevahendite müük

 ◦ maksete vahendus 
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Ohtlikke jäätmeid saab ära anda ka Koonga 
kogumispunktis. Jäätmete äraandmine tuleb 
eelnevalt kokku leppida telefonil 518 7259 (Jaan 
Palm).
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L ääneranna valla meenekonkurss „Kotkas kotti!” on 
lõppenud. Esindusmeenet seekord välja ei valitud, 

kuid see-eest selgus rahvahääletuse tulemusel turismi-
meene esikolmik.

Leidmaks uusi ja omapäraseid meeneid, mida külalistele 
kinkida või turistina siinses piirkonnas reisides kaasa osta, 
kuulutas Lääneranna Vallavalitsus tänavu jaanuaris välja 
meenekonkursi „Kotkas kotti!”. Kokku esitati konkursile 
12 tööd – kuus turismi- ja sama palju ka esindusmeene 
kategooriasse. Meenekonkursile olid oodatud huvitavad ja 
omanäolised esemed, mille valmistamisel on kasutatud val-
lale omaseid motiive või sümboolikat. Materjali- ja tehnika-
valik oli vaba, kasutada võis nii puitu, plastmassi, keraami-
kat, tekstiili kui ka lõnga jm. Meeneks sobis ka piirkonnale 
omane või siinkandis toodetav toiduaine.

Esindusmeene kategooriasse esitati viis põnevat eset ja 
üks toiduaine: keraamiline tass, veinipudeli sulgur, villane 
torusall, võtmenagi, tiibadega seljakott ja kohaliku tootja 
mesi. Kuigi kõik tööd vastasid konkursi tingimustele ja olid 
omamoodi põnevad, ei valinud konkursikomisjon nende 
seas välja ühtegi võitjat. „Tööde ideed olid väga head, kuid 
ükski toode ei olnud selline, mille puhul oleks tekkinud 
vau-efekt. Näiteks võtmenagi oli iseenesest tore idee, 
kuid selle teostus vajaks meie arvates arendamist,” ütles 
konkursi komisjoni esimees Mikk Pikkmets. Ain Saare, kes 
on Lääneranna valla visuaalse identiteedi arendaja ja üht-
lasi meenekonkursi komisjoni liige, sõnul on ka torusallide 
idee väga hea, kuid materjal, millest need on toodetud, üsna 
kapriisne: „Osad inimesed ei kannata villaseid tooteid, sest 
see ärritab nende nahka. Samuti nõuavad sellest materja- 

list toodetud esemed käsipesu, mis on ei ole paljude jaoks 
mugav lahendus.”

Turismimeene kategooriasse esitati samuti viis põnevat 
eset ja üks toiduaine: puidust sõlg, pross, võtmehoidja, 
magnet, punutud korvide komplekt ja kohaliku tootja mesi. 
Vastavalt konkursi tingimustele suunati kõik antud kate-
gooriasse saabunud võistlustööd rahvahääletusele. Kuu 
aega kestnud rahvahääletusel said osaleda kõik Eesti Vaba-
riigis elavad ja ID-kaarti omavad isikud. 

Rahvahääletuse tulemusel kuulutati võitjaks puidust sõlg, 
mille autoriks on Rain Rosin. Teisele kohale valisid inimesed 
Mirjam ja Robert Vaani esitatud mee ning kolmandaks Ree-
lika Ilvese toodetud portselanist prossi. 

„Lääneranna veskiraha walla sõlg on kujundatud Hanila 
ja Lihula piirkonna sõle iidse mustriga, mille keskel on 
Lääneranna valla vapikotkas koos rannajoone kujutisega. 
Vana sõle ürgselt ilusad ja kaitsvad mustrid on meid 
paelunud juba pikemal perioodil,” kirjutas Rain Rosin sõle 
tutvustuses.

Komisjoni liikme Kristina Kuke sõnul tuli komisjonil idee 
pakkuda meenekonkursil osalenutele võimalust lüüa 
kaasa ühise meenekataloogi koostamisel. „Lääneranna 
valda külastab palju turiste, kes kindlasti sooviksid midagi 
meeldejäävat kaasa haarata,” ütles Kukk, „Soovime koos- 
tada kataloogi, kus oleks sees meenekonkursil osalenute 
tööd ja kontaktid, mille seas saaksid kohalikud kaupme-
hed huvi korral valida välja tooteid, mida oma äripindadel 
müüa.”

Lääneranna valla turismimeeneks valiti puidust sõlg

Mattias  Mereväli     13. VI 2020 
Maiken  Tšorni      16. VI 2020 
Elsa  Raud   22. VI 2020 
Loore  Aasväli  29. VI 2020 
Janelle  Laos                                   06. VII 2020 
Leena   Noora   Kustov                         27. VII 2020 
Aurore  Kask                                    27. VII 2020 
Liisi  Ilves                 30. VII 2020

Õnnitleme vastsündinuid ja  Õnnitleme vastsündinuid ja  
nende vanemaid!nende vanemaid!

Mälestame meie seast lahkunuid 

(11.06.2020 – 10.08.2020) 

Ellen Käär      24. IX 1931 – 18. VI 2020
Hertha Lilleoja    21. XI 1928 – 02. VII 2020
Aili Hiis    03. VII 1957 – 20. VII 2020
Aino Kasemaa       07. I 1936 – 22. VII 2020
Linda Sipp      27. II 1932 – 27. VII 2020
Linda-Rosalie Kruusimaa     24. II 1926 – 31. VII 2020
Kalju Hallik                08. VIII 1928 – 01. VIII 2020
Raivo Lahe   21. IX 1957 – 03. VIII 2020
Ants Takk   30. XI 1955 – 07. VIII 2020

 Avaldame kaastunnet lähedastele

Elanike arv 5250Elanike arv 5250
  ◦◦ 2564 naised2564 naised
  ◦◦ 2686 mehed2686 mehed

Sündide arv 22 Sündide arv 22 
Surmade arv 61 Surmade arv 61 

Saabus elanikke 90 Saabus elanikke 90 
Lahkus elanikke 82Lahkus elanikke 82

Elanikkonna statistikaElanikkonna statistika Lääneranna Vallavalitsus
Kontakt: 472 4630, 
vallavalitsus@laaneranna.ee

Hanila teeninduskeskus 
tel: 477 2243
 
Koonga teeninduskeskus 
tel: 447 3741

Varbla teeninduskeskus  
tel: 449 6680

Palume nõu, abi ja konkreetsete 
teenuste saamiseks võimalusel eelis-
tada telefoni ja elektroonilist (e-kirja 
teel) suhtlemist. Juhul kui küsimuse 
saab lahendada üksnes kohaletuleku-
ga, siis palume eelnevalt registreer-
uda vastava ametnikuga kontaktee- 
rudes või ülaltoodud üdtelefonile  
helistades.

Fotod: Kristina Kukk
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K ui Lihula üksikkompanii pealik 
Reimo Reimer jaanuaris peetud 

organisatsiooni aastapäevakõnes 
heategevuslikku oksjonit mainis, ei 
kujutanud ta ettegi, et väike unistus 
päädib suurema projektiga.

Lihula üksikkompanii tähistas 
jaanuaris 95. aastapäeva. Peol, mis 
sedapuhku toimus Kõmsi rahva- 
majas, kõlasid õnnitlused, parimatele 
jagati ergutusi ning sünnipäevale 
kohaselt ei puudunud hea muusika 
ja mõnus kehakinnituski. Ometigi 
toimus veel midagi, mis pealtnäha oli 
pelgalt lõbus ettevõtmine – õnneloos, 
kus iga pilet võidab. Panus oli vaba, 
kes andis 5 eurot, kes 10 – nii natukese 
kaupa koguti kokku üle 420 euro, mis 
anti hiljuti üle Lääneranna Vallavalit- 
susele kui sihtotstarbeline annetus 
Lihula Vabadussõja mälestussamba 
uue lipumasti soetamiseks.

Mõni kuu hiljem, kui Lihula üksik-
kompanii pealik Reimo Reimer ja 
Lääneranna Vallavanem Mikk Pikk-
mets ühise laua taga kohtusid, sündis 
esialgsest ideest, valgustada mäles-
tussamba juures olev lipumast, plaan 
astuda esimesed sammud pargi kor-
rastamiseks. Lääneranna Vallavalit- 
sus tellis valguslahenduse Lihula 
esmatasandi tervisekeskuse parklale 
ning ühtlasi sellest üle tee asuvale 
Vabadussõja mälestussamba pargile. 
Valguslahenduse töötasid koostöös 
Silmani Elekter AS-iga välja Lihula 
peatänava arhitektuurivõistluse võit-
jad arhitektuuribüroost b210 OÜ. 
Koos valguslahendusega tellis Lääne- 

ranna Vallavalitsus ka kolm 8-meet- 
rist lipumasti ning vajaliku elektri-
taristu rajamise.

Lipuväljaku avamine
4. augustil tähistati Lihula Tohtri 
pargis, mis sai nime ammusel ajal 
vahetus läheduses elanud tervisenõu 
andnud mehe mälestuseks, Vaba-
dussõja mälestussamba avamise 85. 
aastapäeva. Ühes sellega toimus ka 
Lääneranna Vallavalitsuse ja Lihula 
üksikkompanii ühise töö vilja esitle-
mine rahvale.

Lipuväljaku avamisele saabusid tei-
sipäevasel pärastlõunal Lääneranna 
Vallavolikogu esimees Arno Peksar, 
vallavanem Mikk Pikkmets, Lihula 
Kultuurimaja direktor Tiina Lobja, 
Lihula aukodanik ja endine linnapea 
Tõnis Mets ning Kaitseliidu Lääne 
maleva Lihula üksikkompanii ning 
Pärnumaa maleva Soontagana malev-
konna võitlejad ühes Lääne ringkonna 
naiskodukaitsjate, noorkotkaste ja 
kodutütardega. Pealtvaatajaid oli 
kohale tulnud kokku ligi poolsada.

Avakõnes tänas Lihula üksikkompanii 
pealik Reimo Reimer Lääneranna Val-
lavalitsust selle eest, et viimane oli 
võtnud oma südameasjaks korrastada 
Vabadussõja mälestussamba park. „On 
hea meel, et Lihula üksikkompanii 
unistusest valgustada Lihula Vaba-
dussõja mälestussamba juures asuv 
lipumast, on Lääneranna Vallavalit-
suse abiga sündinud oluliselt suurem 
projekt,” ütles Reimer.

Lääneranna vallavanem Mikk Pikk-
mets ütles omakorda, et antud ühis-
projekt on hea näide sellest, kuidas 
koostöö võib viia kiirema arenguni. 
„Tõsi ta on, et vastavalt seadusele olek-
sime pidanud selles pargis olevat lippu 
igal õhtul langetama ning hommikuti 
heiskama, sest lipp ei tohi pimeda ajal 
valgustamata lehvida. Selles osas ongi 
hea, et Lihula üksikkompanii andis 
oma tõuke, et see asi saaks paranda-
tud,” ütles vallavanem. „Täna (4.08 – 
toim) saame avada vaid lipuväljaku, 
sest kahjuks ei ole valgustid veel 
kohale jõudnud, kuid kogu vajalik 
ettevalmistus nende paigaldamiseks 
on tehtud,” ütles Pikkmets ning andis 
lootust, et augusti lõpuks on park 
saanud uue ilme.

Lihula valla aukodanik ning endine 
linnapea Tõnis Mets rääkis kohale 
tulnutele Lihula Vabadussõja mäles-
tussamba ajaloost, sellest, kuidas see  
4. augustil 1935. aastal avati ning 1948. 
aastal õhku lasti, aga ka sellest, kuidas 
1988. aastal 40 aastat elupuu all pei-
dikus olnud vabadussamba 2 graniit-
tahvlit üles kaevati ning seejärel uue 
vabadussamba püstitamist alustati.

Pidulik tseremoonia lõppes Eesti 
Vabariigi, Lääneranna valla ja Lihula 
linna lipu heiskamisega, misjärel 
kutsus Lihula Kultuurimaja direktor 
kõiki kohalviibinuid Lihula 800 kivi 
juurde, kus avati pidulikult juba 27. 
korda toimuvad Lihula kultuuri- ja 
spordipäevad.

Koostöö viib kiirema arenguni
Kristina Kukk 
Lihula üksikkompanii tegevliige

Fotod: Kristina Kukk

ELU
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Läneranna Noortekeskusel oli tegus suvi 
Eliise Tiidussalu 
Lääneranna Noortekeskuse noorsootöötaja

S eljataga on tegusad suvekuud, 
mil toimusid Lääneranna vallas 

noortemalevad, Lääneranna Noorte-
keskuse suvelaager, Lääneranna 
noortepäev ning hulgaliselt välitingi-
mustesse püstitatud pop-up-noorte-
keskuseid. 

Juuni alguses otsustas Lääne- 
ranna Noortekeskus viia noorsootöö 
suvekuudeks välitingimustesse, et 
noorsootöö toimiks turvaliselt ja 
jõuaks võimalikult paljude noorteni. 
Suvekuude jooksul liikusid noor-
sootöötajad paikadesse, kus noored 
on noorsootöö tegemistes valmis 
aktiivselt kaasa lööma, ning püstitasid 
rohkem kui kümnes kohas välitingi-
mustesse pop-up-noortekeskused. 
Lähtuti põhimõttest, et tegevused 
oleksid noortele kättesaadavad ja 
toimuksid seal, kus on noored. 

Alates juunikuust toimusid välitingi-
mustes noortele loomingulised ja 
mängulised  tegevused, mille planee- 
rimisel ja elluviimisel lähtuti noorte 
avaldatud soovidest, mis tulid välja 
noorsootöö kvaliteedi hindamise 
küsitlusest. Küsitluses oli noortel 
võimalik avaldada arvamust, millised 
tegevused peaksid pop-up-noortekates 
toimuma. Esimene ühepäevanoorte- 
keskus toimus veel 2+2 reegli kehtimise 
ajal, 16. juunil Lõpel.  

Lääneranna Noortekeskuse juhataja 
Anneli Pikkmetsa jaoks oli positiivne 
üllatus, et noori on palju: „Positiivne 
on see, et kokku on tulnud suur hulk 
noori, kuid siinjuures on oluline 
järgida ka ohutusreegleid, sest pide-
valt peab noortele meelde tuletama, et 
järgida tuleb kehtivat 2+2 reeglit ning 
ohutusnõudeid.”

Augustikuu soojad suveilmad ning 
noorte soov osaleda noortekeskuse 
tegemistes innustas Lääneranna 
Noortekeskust korraldama rohkelt 
välitegevusi ka augustis. Neid tegevusi 
kajastasime aktiivselt noorteportaalis 
noored.laaneranna.ee.

Lääneranna suvised noorte-
malevad
29. juuni hommikul kogunes Lihu-
las 19 noort malevlast Lääneranna 

Noortekeskusesse töölepinguid allkir-
jastama. Algas Lihulas kaks nädalat 
kestnud noorte ööbimiseta töömalev, 
mida koordineerisid Anneli Pikkmets 
ja Lilia Urb.

Noortemaleva töövahetus algas 
tööpäeva hommikuti kell 9.00 ning 
tööpäevad lõppesid kell 13.00. Kaks 
nädalat kestnud noortemalevas toi-
musid noortele ka erinevad vaba-aja 
tegevused, seiklusmängud, võistlused, 
samuti  küberturvalisuse, tuleviku-
oskuste, edukuse ja keskkonnasääst-
likkuse teemadel silmaringi avarda-
vad töötoad, mida viisid läbi oma ala 
eksperdid.

„See oli imeline kogemus kõigile meile,” 
rõõmustab noor malevlane Kertu 
Kangur. „Kindlasti soovitan järgmisel 
aastal kandideerida, sest sellist koge-
must oleks vaja kõigile.”

Lääneranna Noortekeskuse juha-
taja Anneli Pikkmets väljendas suurt 
rõõmu, et malev toimus ka sel aastal: 
„Eelnenud eriolukorra tõttu kartsin, et 
sel aastal jääb malev toimumata ning 
lükkub järgmisesse aastasse, kuid mul 
on äärmiselt hea meel, et traditsioon 
jätkub ja noored on rõõmsalt tööpos-
til.”

Pühapäeval, 5. juulil alustas tööd lisaks 
Lääneranna Noortemaleva Lihula 
vahetusele ka teine maleva meeskond 
Lõpel. Noortemaleva teises vahetuses 
osales kokku 15 noort, noorsootööta-
jad Kristel Rohumägi ja Eliise Tiidus-
salu. Malevas olid praktikal Tallinna 
Ülikoolis noorsootööd õppiv Eliise 
Lepp ning Tartu Ülikooli Viljandi kul-
tuuriakadeemias õppiv Monika Hale.

Lihulas toimunud noortemalevas 
osales 19 noort vanuses 13–15 eluaastat 
ja malev oli ööbimiseta, Lõpe malevas 
osales 15 noort vanuses 16–18 eluaas-
tat ning ööbiti Lõpe Klubis. Maleva 
tegevusi toetasid Lääneranna Valla-
valitsus, Haridus- ja Teadusministee-
rium ning Eesti Noorsootöö Keskus.

Lääneranna Noortekeskuse 
suvelaager
Soe suvepäike, kadakad, ilus Pivarootsi 
Õppe- ja Puhkekeskus, tore seltskond 

ja inspireerivad esinejad. Just nii sai 
28. juulil alguse neli päeva kestnud 
Lääneranna Noortekeskuse suve-
laager, kus osalejaid kokku poolsada. 
Meedia- ja tantsulaagriks jagunevasse 
laagrisse oli lisaks Lääneranna vallale 
tulnud noori ka Saaremaalt, Türilt ja 
Tallinnast. 

Tantsuteemalisi tegevusi ja töötubasid 
viis laagris läbi noorteseriaalist „Pind” 
tuntud Sharlotte Parvei ning kangoo 
jumps’i tutvustas noortele treener 
Carina Jurs.

Meediateemalistes töötubades inspi- 
reerisid noori Eesti esimese heade 
uudiste portaali GoodNews looja 
Monika Kuzmina, Lastekaitse Liidu 
koordinaator ja Märka Last platvormi 
toimetaja Kristi Märk ning Märka Last 
noortetoimetajad Triin Sooäär ja Kulla 
Saatmäe, edukas ettevõtja Kustas 
Kirsipuu, tuntud näitleja Andrus 
Vaarik, Postimehe suvereporter Sille 
Võsaste, telemaastikult tuntud saate-
juht Hannes Võrno, igale koolilapsele 
arvuti kampaania algataja Kätlin 
Rohilaid-Aljaste, saatejuht Erkki Sara-
puu ning Monika Hale Moostuudiost. 
Lisaks toimusid Kaitseliidu teemalised 
töötoad ja mängud, mida viisid läbi 
Lihula Üksikkompanii mehed Karel 
ja Kevin Kelder ning Lõuna-Lääne-
maa jaoskonna naised Triin Pärnpuu, 
Ragne Kalmet, Marge Kelder ja Lilia 
Urb. 

Meedialaagris osalenud koolitaja 
Triin Sooäär avaldas laagrist äärmi-
selt positiivse arvamusloo, mis on 
täismahus leitav Lääneranna Noorte-
portaalis noored.laaneranna.ee. „Suht-
lusoskuse arendamine oli ka korral-
dajate poolt kesksel kohal – noortega 
suheldi kui võrdsetega, suunates neid 
otsima eelkõige lahendusi ja nägema 
positiivset,” on Triin Sooäär korralda-
jatele tänulik. „Tegemist on järjekordse 
näitega, kuidas Lääneranna noor-
sootöö on juba praegu kolm sammu 
olevikust eest.”

Lääneranna Noortekeskus korraldas 
esimest korda noortele suvelaagrit, 
mille toimumise üle rõõmustas Lääne- 
ranna Noortekeskuse juhataja Anneli 
Pikkmets: „Lääneranna Noortekeskuse 
esimese suvelaagri positiivne järelkaja F
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kostub veel päevi hiljem – olgu sel- 
leks siis tuttavate lapsevanemate tele-
fonikõned, toetavad ja tänusõnadega 
e-kirjad või lihtsalt tänaval kohatud 
soe naeratus ja kuuldud tänusõnad.” 

„Laagri emotsioonid ja energiatulv 
on nii mega, et senini tulevad sel- 
lest külmavärinad!” rõõmustab noor-
sootöötaja Kristel Rohumägi. „Pea 70 
erinevat inimest, isiksust ja mõttelaadi 
said kokku ühes imelises paigas.”

Lääneranna Noortepäev 2020
Päike, hulk rõõmsaid noori, tore 
seltskond ja lõbusad tegevused. Just 
selline oli õhkkond 6. augustil Lihula 
mõisamäel, kus toimus Lääneranna 2. 
noortepäev. Lihula mõisamäge ning 
kohapealseid tegevusi külastas päeva 
jooksul üle paarisaja noore nii Lääne- 
ranna vallast kui väljastpoolt.

Noortele pakkusid mõisamäel lõbusaid 
tegevusi Kaitseliit ja Naiskodukaitse, 

PlayCenter OÜ rodeo ja sumomaad-
lusega, kiiking, minifarm ja Jumpy 
Pandas OÜ Skyjumps batuutidega. 
Lääneranna noortepäeva lõpetas 
noorte armastatud artist Villemdril-
lem, kelle esinemine oli tore lõpetus 
positiivsele päevale.

Lääneranna noortekeskuse suviste 
tegemiste täismahus lood, fotod ning 
videod on nähtavad Lääneranna 
Noorteportaalis noored.laaneranna.
ee.

In memoriam  
Kalju Hallik 8.08.1928–1.08.2020

L ahkunud on 
pikaaegne Hanila 

Vallavolikogu esimees, 
teenekas ehitusvald-
konna juht ja põllu-
mees Kalju Hallik.

Kalju Hallik omandas 
ehituse alal kõrghari-

duse ning töötas selles 
valdkonnas kuni pensionile 

jäämiseni. Viimaseks ehitusvald-
konna töökohaks oli tal Eesti suurima 
projekteerimisettevõtte EKE Projekt 
juhtimine.

Kalju oli aktiivne kala- ja jahimees. 
Hanila kandis kalal käies jäi talle silma 
Kopli talu, mille ta juba nõukogude 
ajal ostis. Pensionile jäädes hakkas ta 
aktiivselt seal põllumajandusega tege-
lema, kasvatades peamiselt lambaid.

Lambakasvatus sai talle nii hingelähe-
daseks, et ta oli Eesti Lambakasvata-
jate Seltsi taasasutaja 1990. aastal ning 

lammaste tõulava pidaja. Kalju Hallik 
valiti taasasutatud seltsi esimeseks 
presidendiks. Kahjuks pole Kalju 
noorem poeg saanud talus lambakas-
vatuse traditsiooni enam jätkata, sest 
selle muutsid siia kanti asunud šaaka-
lid võimatuks.

Kalju Hallik valiti 1993. aastal esi-
meseks valla taastamise järgseks 
Hanila Vallavolikogu esimeheks. 
Kalju juhtis volikogu kolmel korral, 
kokku 12 aastat. Seda tööd tegi ta väga 
rahulikult ja tasakaalukalt, aidates 
aktiivselt külanõukogust valda üles 
ehitada. Tema sõnul lähtus ta volikogu 
juhtides sellest, et volikogu tegeleb 
põhimõttelistel ja kontseptuaalsetel 
tasanditel ning muuga peab hakkama 
saama vallavalitsus.

Kalju Hallik osales aktiivselt ka muus 
ühistegevuses. Ta oli Hanila Muuseu- 
mi Seltsi asutaja. Samuti osales aktiiv-
selt kohaliku taluseltsi tegevuses.

2001. aastal tunnustas Vabariigi Presi- 
dent Lennart Meri teda valgetähe V 
klassi ordeniga tegevuse eest Põhisea-
duse Assamblee liikme, Hanila Valla-
volikogu esimehena, taluniku ja lam-
maste tõulava pidajana.

2007. aastal tunnustas Hanila Valla-
volikogu Kalju Hallikut panuse eest 
piirkonna arendamisse, nimetades ta 
valla aukodanikuks.

Kalju Hallikut jäävad kurbusega 
mälestama kaks tütart, kaks poega, 
lapselapsed ja lapselapselapsed. Kalju 
oskas hoida perekonda koos, õpetada 
ja olla eeskujuks.

Kõigile, kes küsisid tema nõu ja abi, 
ei keelanud ta seda kunagi. Hoidkem 
mälestus temast helge.

Arno Peksar 
Lääneranna Vallavolikogu esimees

V irtsu alevik võttis osa arukate külade üleeuroopa-
lisest konkursist ja osutus valituks. Tegemist on 

Euroopa Komisjoni initsiatiivil loodud rahvusvahe-
lise konkursiga „Smart Rural 21”, mis annab võimaluse 
väikestel kogukondadel üle Euroopa osa saada põnevast 
arenguprogrammist. Programmi eesmärk on tutvustada 
Euroopa maapiirkondi, anda tõuge nende majanduse ja 
arengu elavdamiseks.

Konkurss pälvis Euroopas suurt tähelepanu ning ühte-
kokku esitati üle 700 taotluse, millest 14 Eestist: Kõduküla, 
Kohtla-Nõmme, Kose-Uuemõisa, Lähkma-Saunametsa, 
Linnamäe, Lohusuu, Paide, Peedu, Saaremaa, Ulila, Luunja, 
Virtsu, Võsu ja Lääne-Harju piirkond.

Eestist sai programmi Virtsu alevik, kes pääses 16 hulka 
ning seega on Virtsule tagatud projekti poolt kõik tugi- 
tegevused.

Ees ootab 1,5-aastase erinevatest moodulitest koosneva 
arukate külade arenguprogrammi loomine, õppereisid, 
mentortugi ja rahvusvaheline koostöö. Kõik selleks, et 

muuta Virtsu atraktiivseks nii kodumaistele kui ka välis-
turistidele, tekitada juurde arukaid ja nutikaid lahendusi 
ettevõtluse piirkonda meelitamiseks ning säilitada elu 
maapiirkonnas.

Programmi raames on võimalik Virtsu kogukonnal oman-
dada ulatuslikke ekspertteadmisi. Märksõnadeks on sot-
siaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele 
võtmine, võrgustike ja toimivate partnerluste loomine ning 
hoidmine, inimeste kaasamine, elanike piirkonda meelita-
mine, elamumajandusega seonduv, kohaturundus.

Suur tänu Stanislav Nemeržitskile, kes on üks selle pro-
jekti eestvedajatest. Stanislav annab Virtsule hoogu juurde 
Virtsu Kooli direktori ametis ja Virtsu Arenguseltsi juha-
tuse liikmena.

Projektiga seotud partnerid on Euroopa Liit ja LEADER 
tegevusgrupid, Kodukant, maaeluvõrgustik, Maaeluminis- 
teerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Linnade ja Valdade 
Liit. Esialgne hinnanguline eelarve on 60 000 €.

Virtsu – arukas küla
Maris Raudsepp 
Virtsu Arenguselts
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Lääneranna valla kultuurikava
September

05.–06.09 algusega kell 10.00 
Massu Ratsaklubis  toimuvad 
Massu Sügis 2020 ja Pärnumaa 
meistrivõistlused takistussõidus. 
Avatud kohvik

05.09 kell 10–14 Varbla rahva- 
maja tagusel platsil (vihma korral 
saalis) sügislaat. Oodatud on kaup- 
lejad, kes pakuvad valmisriideid, 
talutoodangut, kohalikku toitu, 
mett, käsitööd, taimi, istikuid 
jne. Avatakse kirbukas, müügiks 
sobivad kõik asjad, mis kodus üle 
on ja ammu nukralt uut omanikku 
otsivad. Nunnukonkurss – korral-
dajad ootavad nunnusid rahvama-
jas reedel, 04.09 kell 10.00. Muusi-
kalist meeleolu loob Hanila Kapell

06.09 kell 12.00 Lihula mõisas 
Ajalooklubi. Ettekande teemal 
„Kommunistid ja Läänemaa enne 
1940. aastat” teeb Ajaloomuuseu- 
mi teadur Mari-Leen Tammela

06.09 kell 13.00 Pikavere vennas-
tekoguduse palvemajas palvetund

08.09 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas vaatemänguline ulmemärul 
„Tenet”. Pilet 5 €, alla 12 a mit-
tesoovitatav 

09.09 kell 10.00 Lihula Kultuuri-
majas silmade kontroll ja prillide 
müük. Eelregistreerimine telefonil 
5323 2454.

11.09 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
majas silmade kontroll ja prillide 
müük. Eelregistreerimine telefonil 
5323 2454.

12.09 kell 17.00 Varbla rahva- 
maja väikeses saalis Häädemeeste 
Huviteatri esituses Miina Piiri 
etendus „Jutt Jumala õige... sün-
nipäev Jumalaga”. Pilet 5 €, piletid 
müügil kohapeal

13.09 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

16.–20.09 Lihula Kultuurimajas 
Matsalu Loodusfilmide festival, 
mis pakub külastajatele maailma 
loodusfilmide paremikku. Lisaks 
filmilinastustele pakub festival 
loodusfotoprogrammi ning tege-
vusi noortele ja lastele. Lapsed 
saavad festivalile tasuta, kõik 
teised saavad Lihula üritustele 
sisse passiga. Festivalile lisahoo 
andmiseks on võimalik soetada 
toetajapass. Passid müügil Pileti-
levis

20.09 kell 13.00 Pikavere vennas-
tekoguduse palvemajas palvetund

22.09 kell 19.00 Lihula Kultuuri-
majas uus Eesti film „Rain”. Pilet 5 €, 
alla 12 a keelatud

24.09 kell 20.00 Kõmsi rahva- 
majas Karuse Mälumänguklubi 
44. hooaja avavoor. Oodatud on 

ka uued võistkonnad. Lisainfo: tel  
501 7929

27.09 kell 10.00 Kõmsi rahva- 
majas traditsiooniline maa- 
lähedane piirkonna sündmus koos 
laada meluga ehk Hanila maapäev. 
Maapäeval on esindatud piirkonna 
toidutooted, kodukohvikud. Erine-
vad käsitööd, näitused, degustee- 
rimised. Laada muusikaline meele-
lahutus ansamblilt Vanad Sõbrad. 
Täpsem info ja müügikohtade 
broneerimine telefonil 525 3236

27.09 kell 12.00 Lihula mõisas 
Ajalooklubi. Eesti Vabaõhumuu-
seumi teadur Elo Lutsepp räägib 
asundustalude rajamisest Lääne-
maal 1920. ja 1930. aastatel

27.09 kell 14.00 Mihkli Miikaeli 
kirikus armulauaga jumalateenis-
tus

Oktoober

11.10 kell 12.00 Lihula mõisas 
Ajalooklubi. Lektor Oliver Orro 
esineb ettekandega „Arhitektuuri- 
ajaloolase pilguga Lihulas ringi 
vaadates”

24.10 kell 20.00 Kõmsi rahvama-
jas hooaja avapidu. Tantsumuusika 
ansamblilt Fookus ja videodisko 
VJ Urmas Rämmal. Kohal Kelmar 
Catering. Kohtade broneerimine 
ja täpsem info telefonil 525 3236. 
Pilet 10/12 €

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

võistluse, laada, külapäeva, näituse avamise või mõne muu vahva ürituse kohta võistluse, laada, külapäeva, näituse avamise või mõne muu vahva ürituse kohta 
jõuaks tuhandete meie valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehelejõuaks tuhandete meie valla elanikeni, lisa teave aegsasti veebilehele  

www.kultuurikava.ee.www.kultuurikava.ee.

K oroonaaeg mängis meile kätte võimaluse alustada 
kultuurimaja küttesüsteemi ja teatrisaali remondiga 

juba aprillis. Tulime kogu kollektiiviga tööle ning palu-
sime appi valla haldusosakonna mehed, et lammutada ja 
utiliseerida vanad toolid – sellega hoidsime kokku 8000 
eurot. Lihvisime seina- ja uksepaneele, kruntisime ja vär-
visime.

Tänaseks on suures saalis seinad, laed, lava ja rõdu värvi-
tud, saal on saanud ka uued uhked toolid ja põrandakatte. 
Tööde tegemisel jälgisime uut sisekujundusprojekti ja 
tulemus on hoopis rõõmsam ja helgem. Ma ei hakka siin-
kohal kirjeldama, mis värvitoonid uues sisekujundused 

domineerivad ning millised on uued toolid – olgu see teile 
üllatuseks. Kõigil uudishimulikel on võimalus külastada 
meie majas toimuvaid üritusi ja oma silmaga näha, milline 
on lõpptulemus.

Algselt pidid Lihula Kultuurimaja uued toolid tulema 
Inglismaalt, kuid koroona tõttu me neid sealt ei saanud, 
see-eest leidis ehitaja uue tootja Poolast. Toolid ja vaiba 
paigaldas firma Ergonomik OÜ, tööd läksid maksma ligi 165 
000 eurot. Kuna standardmõõtmed on toolidel aastatega 
suurenenud, on iga tool 5 cm laiem. Just sel põhjusel on 
saalis nüüd toole vähem – 400 asemel 331, neile lisaks 2 
invakohta.

Lihula Kultuurimaja teatri- ja kinosaal sai uue kuue
Tiina Lobja 
Kultuurimaja direktor

KULTUUR
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Kui vanad toolid olid utiliseeritud ja saal tühi, avanes meil 
võimalus värvida ka saali lagi. Lihula Gümnaasiumi uut 
spordihoonet ehitav Sampo Ehitus tuli appi ning paigaldas 
tellingud ja juba nädalaga sai ka see töö tehtud.

Suur töö oli ka kogu küttesüsteemi vahetus ja uue 
soojasõlme ehitus, mille tulemusel on meil loodetavasti 
väiksemad küttekulud, ent senisest soojem hoone. 
Küttesüsteemi ehitus ja radiaatorite vahetus läks maksma 
ligi 90 000 eurot, töid tegi hanke võitnud TJ Hooldus OÜ.

Seekord sai uue kuue kultuurimaja suur saal, kuid kitsas-

kohti veel jagub. Elektrisüsteem, vee- ja kanalisatsioonito-
rustik vajab renoveerimist ning kui sisetööd on otsakorral, 
saab tegeleda välitöödega: parandamist vajavad maja fas-
saad ja trepid. Sellise suure lossi juures ei lõpe korrastus- 
tööd ilmselt kunagi. 

Oleme tänulikud Lääneranna Vallavalitsusele ja Vallavo-
likogule, kes meile valla eelarvest raha eraldasid.

Kultuurimaja suure saali pidulik avamine toimus 15. 
augustil Siim Koppeli UV trummi-show’ga. Kes tulid, need 
nägid.

S ügisannid kogunevad aitadesse, 
kured parvedesse ja loodus-

filmid Matsalu loodusfilmide festi-
valile. Sel aastal kaunistavad meie 
festivali plakati linnuteed ehtekunst- 
nik Merilin Pedastsaare hõbedased 
õnnetähekesed. Festivali programm 
on samamoodi täis pärleid igast 
ilmakaarest.

Ilusad loodusfilmid
Lausa mitmel filmiautoril on valminud 
kauneid filme öötaevast ja hämariku-
loodusest. Avastada saab nii polaarööd 
kui polaarpäeva, loodust nii poolustel 
kui ekvaatoril. Miljonite rändavate 
lindude, liblikate ja kalade elust teisel 
pool ookeani räägib noore Mehhiko 
autori film „Nomaadid”. Austria filmis 
„Armastuslaul” kuulame aga hoopis, 
kuidas laulavad maailma haruldasei-
mad ahvid ja kuidas nutikas helilooja 
aitab neil mobiiltelefoni abil elukaas-
lasi leida. Lastega vaatamiseks sobib 

hästi Saksa „Oravalugude” film, mis 
teeb ümbermaailmareisi ja näitab kui 
erilisi pähklisõpru looduses leida võib. 
Korduvalt festivali võidufilme teinud 
Jan Haft toob meieni suvise niidu loo-
dusrikkuse, Oliver Götzl aga hoopis 
kauge Aafrika vulkaani jalami elan-
ike igapäevaelu. Varasemalt Vene- 
maa loodust portreteerivaid filme 
nautinud publikule on ka sel aastal 
pakkuda mitu imelist filmi, ühes 
näeme Kamtšatka lõhede ja karude, 
teises Siberi põhjapõdrakasvatajate 
tänapäeva.

Põletavad keskkonnaprob-
leemid
Festivali võrratute looduskaadrite 
vahel saab end aga põhjalikult harida 
ka keskkonnaprobleemide alal – mis 
teema selle plastiga siis on? Miks 
koolinoored reedeti kliimamarssidel 
käivad? Kas talutoodang on loo-
dussõbralikum kui suurfarmi kraam? 

Kuidas vaatab tulevikku Marshalli 
saarte rahvas, kelle kodu soojeneva 
ookeani alla jääma hakkab? Kas ve- 
ganlus aitab loodust säästa? Kõigile 
neile küsimustele on otsinud vastu-
seid ka filmitegijad.

Tänavune aeg sobib hästi ka enese 
sisse vaatamiseks ja aja rahulikult 
võtmiseks, selleks soovitan tulla 
(taas)vaatama „Olemise ilu”, milles 
Fred Jüssi oma targal ja tasakaalukal 
kombel looduses olemist mõtestab. 
Hoopis ookeani peal enda ja loo-
duse vahelist piiri ja piiritust otsimas 
käinud teise eestlase – Uku Randma – 
ümber maailma purjetamise lugu „252 
päeva üksindust” on samuti festivali 
programmis.

Loodusfotod ja noored
Loodusfotode teemadega tegeleb ka 
filmiprogrammis üks Soome film, kus 
fotograaf näitab, kuidas ta looduse 
abil kunsti teeb. Lihula mõisas on fes-

Matsalu loodusfilmide festival 16.–20. septembril Lihulas
Silvia Lotman 
Festivali direktor
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tivali ajal nagu ikka võimalik tutvuda 
loodusfotode näitustega, Läänemaa 
kaunist loodust näitavad Haapsalu 
fotoklubilised, aga ka kaugema kandi 
rahvas. Sel aastal peame üksteisest 
hoolimist väljendama ka sel viisil, 
et hoidume liiga tihedalt kogunemi- 
sest, puhastame hoolega käsi ja tuleme 
võimalusel kohale maskiga. Kahjuks 
saab sellistes tingimustes meiega lii-
tuda vähem filmiautoreid, kuid filmi- 

pidu sellest pidamata ei jää. Eriti hea 
meel on mul selle üle, et esimest korda 
on meie valla ja kaugemalt tulevate 
koolilastega tegelema lubanud tulla 
Viljandi kultuuriakadeemia huvijuhi 
eriala tudengid, kelle käe all saavad 
filmide teemad lahti harutatud ka 
põneva maastikumängu abil.

Soovitan asuda jälgima festivali Face-
booki-lehte www.facebook.com/
matsalufilm, kus me varsti juba filmi- 

de tutvustusi ja treilereid jagame. 
Lapsed saavad festivalile tasuta, kõik 
teised saavad Lihula üritustele sisse 
passiga. Festivali toetamiseks on 
sel aastal võimalik soetada ka veidi 
kallim toetajapass. Soovitan aegsasti 
pass Piletilevist ära osta, et osale-
mispiirangute tõttu mitte heast ilma 
jääda. Lihula kultuurimaja uuendatud 
kinosaal ootab teid loodusfilmide maa-
ilma sukelduma 16.–20. septembril.

M uutusid KredExi väikeelamute rekonstrueerimis- 
toetuse tingimused, millest tulenevalt saavad 

eramute omanikud taotleda hoonete terviklikuks korda- 
tegemiseks toetust väljaspool suuremaid asulaid kuni 50% 
tööde maksumusest või maksimaalselt 50 000 eurot.

„Tänu valitsuse eraldatud lisavahenditele pakub KredEx 
väikeelamute rekonstrueerimistoetust varasemate aas-
tatega võrreldes enam kui kaks korda suuremas mahus,” 
lausus KredExi juhatuse esimees Lehar Kütt. „Maksimaalne 
toetussumma on kasvanud eelmiste aastate 15 000 eurolt 
sõltuvalt piirkonnast 30–50%ni ehituse kogumaksumusest 
või maksimaalselt 30 000–50 000 euroni.”

Kokku on väikeelamute (sh ridaelamute, suvilate ja aia- 
majade) rekonstrueerimistoetuse tänavune otsustatav 
maht üle 3,3 miljoni euro, millest kaks miljonit eurot eral-
das valitsus tänavuse lisaeelarvega.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin 
Reinsalu sõnul sõltub toetuse suurus eelkõige tehtavate 
tööde mahust ja eelarvest ning osaliselt ka hoone asuko-
hast – Tallinnas ja Tartus on väikeelamu tervikliku rekonst- 
rueerimise maksimumtoetus 30% või kuni 30 000 eurot, 
see-eest Pärnumaal on kuni 50% või kuni 50 000 eurot.

„Rekonstrueerimistoetust on võimalik taotleda ka suvila 
või aiamaja energiatõhususe tõstmiseks ja üksikelamuks 
ümberehituseks – seda kuni 30% tööde maksumusest või 
maksimaalselt kuni 30 000 eurot elamu kohta,” lisas Rein-
salu. „Võimalik on taotleda ka hoone osalise renoveerimise 
toetust kuni 30% või 20 000 eurot tööde maksumusest.”

Tänavune väikeelamute rekonstrueerimistoetus laiendab 
märkimisväärselt ka meetmele kvalifitseeruvate hoonete 
ringi. Toetust saab taotleda enne 2000. aastat (varase-

malt 1993. a) kasutusse võetud üksikelamu, ridaelamu või 
kaksikelamu sektsiooni, kahe korteriga elamu või rida- 
elamu, samuti suvila või aiamaja rekonstrueerimiseks.

Abikõlblike tööde hulgas on maja soojustamine, küttesüs-
teemide uuendamine, taastuvenergiaallikaid kasutavate 
seadmete kasutuselevõtt ning muud tööd, mis aitavad 
kaasa hoone energiatarbe vähenemisele. Toetus laieneb ka 
energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueeri-
misprojekti maksumusele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse 
asekantsleri Jüri Rassi sõnul on toetatavate majade ringi 
laiendamine oluline samm. „Kodumajapidamiste energia-
tarve moodustab 40 protsenti kogu riigi energiabilansist. 
Elamute energiakasutuse kokkuhoiu potentsiaal on väga 
suur ja sellega saab vähendada nii eluasemekulusid kui 
ka parandada leibkondade toimetulekut. Rekonstrueeri-
mine aitab jõuda ka kvaliteetsema ning tervist ja kliimat 
säästva elukeskkonnani, mistõttu peame leidma võimali-
kult efektiivseid viise, kuidas hooneid korda teha. Ka ühek-
sakümnendate aastate lõpul ehitatud väikeelamute hulgas 
on neid, mille puhul saab üht-teist ära teha, et hoone oleks 
energiatõhusam, ilusam ja ka ohutum.“

Positiivse taotluse esitanud elamu- või suvilaomanik 
peab rekonstrueerimistööd lõpule viima 12 kuu jooksul. 
Uuenenud tingimustel saab KredEx toetuse otsuseid teha 
2020. aasta lõpuni.

Alates 2016. aastast on väikeelamute rekonstrueerimistoe-
tust kasutatud ligi 800 hoone energiatõhususe tõstmiseks.

Lisainfot väikeelamute rekonstrueerimistoetusest saab 
Kredexi kodulehelt kredex.ee/et/majaduueks.

Väikeelamute rekonstrueerimiseks saab 
suuremat toetust

MAJANDUS

Fotod (vasakult): Oravamaailma filmi soovitavad korraldajad tulla vaatama koos lastega; "Kas hävitatud metsade vahel pillutatud ahve õnnestub 
mobiiliäpi abil kokku viia?" - vastuse sellele küsimusele saab MAFFil linastuvast filmist. Allikas: Maff ja filmide autorid
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Varbla Puhkekülas avati Eesti pikima muuliga jahisadamVarbla Puhkekülas avati Eesti pikima muuliga jahisadam
Kristina Kukk 
Lääneranna Teataja toimetaja

JJ uulikuu viimasel päeval oli Ran-uulikuu viimasel päeval oli Ran-
nakülas erakordselt ilus ilm, nakülas erakordselt ilus ilm, 

mida nautis ligi 250 inimest, nende mida nautis ligi 250 inimest, nende 
seas ka Eesti Vabariigi president seas ka Eesti Vabariigi president 
Kersti Kaljulaid. Siiski ei olnud rah-Kersti Kaljulaid. Siiski ei olnud rah-
vakogunemise põhisüüdlaseks ilm, vakogunemise põhisüüdlaseks ilm, 
vaid hoopis perekond Sabiin, kes koos vaid hoopis perekond Sabiin, kes koos 
sõprade, heade tuttavate ja äripart-sõprade, heade tuttavate ja äripart-
neritega avas Varbla Puhkekülas uut neritega avas Varbla Puhkekülas uut 
jahisadamat.jahisadamat.

„Mul on kirikumaks makstud,” naljat-„Mul on kirikumaks makstud,” naljat-
leb Varbla piirkonna tuntuim ärimees, leb Varbla piirkonna tuntuim ärimees, 
Lääneranna Vallavolikogu liige Heino Lääneranna Vallavolikogu liige Heino 
Sabiin, kui küsin talt, kuidas ta ikka Sabiin, kui küsin talt, kuidas ta ikka 
nii ilusa ilma oskas tellida. „Kunagi nii ilusa ilma oskas tellida. „Kunagi 
paigaldasin Varbla kirikule oma raha-paigaldasin Varbla kirikule oma raha-
dega uue risti, sest vana oli nii mäda, dega uue risti, sest vana oli nii mäda, 
et kukkus katuselt alla. Nüüd on mul et kukkus katuselt alla. Nüüd on mul 
igaks ürituseks hea ilm tellitud!” Ja tõsi igaks ürituseks hea ilm tellitud!” Ja tõsi 
ta on – päike paitab külaliste rõõmsaid ta on – päike paitab külaliste rõõmsaid 
nägusid ja pisike tuuleiil hoiab vaimu nägusid ja pisike tuuleiil hoiab vaimu 
värskena.värskena.

Peagi on taamal näha sadamale lähe- Peagi on taamal näha sadamale lähe- 
nemas Vabariigi Presidendi korteeži ja nemas Vabariigi Presidendi korteeži ja 
rahvas jääb korraks vakka, kuulda on rahvas jääb korraks vakka, kuulda on 
vaid telefonide ja fotoaparaatide otsi-vaid telefonide ja fotoaparaatide otsi-
mise saginat. President Kersti Kalju-mise saginat. President Kersti Kalju-
laid väljub autost ning teda võtavad laid väljub autost ning teda võtavad 
vastu Varbla Puhkeküla AS omani-vastu Varbla Puhkeküla AS omani-
kud Heino ja Marika Sabiin. Üheskoos kud Heino ja Marika Sabiin. Üheskoos 
astutakse uue sadama poole, sinna, astutakse uue sadama poole, sinna, 
kus peagi algab pidulik lindi lõika-kus peagi algab pidulik lindi lõika-

mine. Õhkkond on üllataval kombel mine. Õhkkond on üllataval kombel 
pingevaba, mis on vaieldamatult õhtu-pingevaba, mis on vaieldamatult õhtu-
juhi rollis oleva Eesti purjetaja ja spor-juhi rollis oleva Eesti purjetaja ja spor-
diajakirjanik Kalev Vapperi teene.diajakirjanik Kalev Vapperi teene.

Kuivõrd Vabariigi President kiirustab Kuivõrd Vabariigi President kiirustab 
Hiiumaa praamile, ei raisata asjata Hiiumaa praamile, ei raisata asjata 
aega ning peagi alustatakse sadama aega ning peagi alustatakse sadama 
avamise piduliku tseremooniaga. Sini- avamise piduliku tseremooniaga. Sini- 
mustvalget linti on palutud lõikama mustvalget linti on palutud lõikama 
president Kersti Kaljulaid, sada-president Kersti Kaljulaid, sada-
makapten Heino Sabiin, Lääneranna makapten Heino Sabiin, Lääneranna 
Vallavolikogu esimees Arno Peksar ja Vallavolikogu esimees Arno Peksar ja 
vallavanema Mikk Pikkmets. „Palun vallavanema Mikk Pikkmets. „Palun 
linti lõikama ka kohaliku elaniku – linti lõikama ka kohaliku elaniku – 
Rait Maruste,” ütleb Kalevi jahtklubi Rait Maruste,” ütleb Kalevi jahtklubi 
kommodoor Kalev Vapper. Mõned kommodoor Kalev Vapper. Mõned 
õpetussõnad Vabariigi Presidendilt õpetussõnad Vabariigi Presidendilt 
ning lint saabki lõigatud. Kätte jõuab ning lint saabki lõigatud. Kätte jõuab 
kõnede aeg.kõnede aeg.

President Kersti Kaljulaid sõnab, et President Kersti Kaljulaid sõnab, et 
eestlastest on taas kord üle 50 aasta eestlastest on taas kord üle 50 aasta 
saamas mererahvas ja selleks, et saamas mererahvas ja selleks, et 
merele minna, peaksid olema kohad, merele minna, peaksid olema kohad, 
kuhu tulla ehk sadamad. Ta tunnustab kuhu tulla ehk sadamad. Ta tunnustab 
Heinot ja Marikat nende tehtud töö Heinot ja Marikat nende tehtud töö 
eest. Soojad sõnad kõlavad ka Heino eest. Soojad sõnad kõlavad ka Heino 
hea sõbra Rait Maruste suust. Piduliku hea sõbra Rait Maruste suust. Piduliku 
tseremoonia lõppakordi annab punase tseremoonia lõppakordi annab punase 
tamme istutamine, millega on ametis tamme istutamine, millega on ametis 
Vabariigi President ja Marika Sabiin.Vabariigi President ja Marika Sabiin.

Külalistele antakse aega tõmmata Külalistele antakse aega tõmmata 
hinge, president palutakse aga tut-hinge, president palutakse aga tut-

vuma sadamahoonega, kus asub uus vuma sadamahoonega, kus asub uus 
restoran, mis kannab nime Groot, restoran, mis kannab nime Groot, 
sadamakapteni tööruumid ja väike sadamakapteni tööruumid ja väike 
konverentsisaal. Abihoones on konverentsisaal. Abihoones on 
dušid ja tualettruumid külalisjahtide dušid ja tualettruumid külalisjahtide 
meeskondadele.meeskondadele.

Presidendi lahkumise eel vahetatakse Presidendi lahkumise eel vahetatakse 
kingitusi ning seejärel algab tõeline kingitusi ning seejärel algab tõeline 
pidu, kus külalistele pakutakse head pidu, kus külalistele pakutakse head 
ja paremat – alustuseks angerjasuppi, ja paremat – alustuseks angerjasuppi, 
seejärel toekamat sööki pardi- ja seejärel toekamat sööki pardi- ja 
veisefileega, näksimiseks erinevaid veisefileega, näksimiseks erinevaid 
suupisteid. Meeleolu loomiseks on suupisteid. Meeleolu loomiseks on 
kohale palutud segarahvatantsurühm kohale palutud segarahvatantsurühm 
Kirivöö ning kõrtsikolhoosi estraa-Kirivöö ning kõrtsikolhoosi estraa-
diorkester Metsik Lääs. Peaesinejaks diorkester Metsik Lääs. Peaesinejaks 
on aga Eesti üks armastatumaid laul-on aga Eesti üks armastatumaid laul-
jaid Anne Veski.jaid Anne Veski.

Märkamatult loojub päike ning Märkamatult loojub päike ning 
ühtäkki süttib välisvalgustus – ligi ühtäkki süttib välisvalgustus – ligi 
kilomeetri pikkust muuli, mis on kilomeetri pikkust muuli, mis on 
muide, Eesti pikim, valgustavad lambid muide, Eesti pikim, valgustavad lambid 
muudavad viimase eriliselt roman-muudavad viimase eriliselt roman-
tiliseks. Rahvas tantsib ja naudib tiliseks. Rahvas tantsib ja naudib 
head pidu. Püüan end mõttelt, et loo-head pidu. Püüan end mõttelt, et loo-
detavasti nüüd, uue jahisadama ava- detavasti nüüd, uue jahisadama ava- 
misega, jõuab Lääneranna valda järjest misega, jõuab Lääneranna valda järjest 
rohkem turiste ja ehk nii mõnigi neist rohkem turiste ja ehk nii mõnigi neist 
tuleb avastama „Paradiisi pärapõrgus”, tuleb avastama „Paradiisi pärapõrgus”, 
nagu Marika Sabiin seda kohta helli-nagu Marika Sabiin seda kohta helli-
tavalt nimetab.tavalt nimetab.

A nname teada, et HUGO.legal koostöös Justiitsminis- 
teeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele 

inimestele. Teid abistavad 50 juristi üle Eesti, kelle kesk-
mine tööstaaž on 17 aastat ning kes kõik omavad õigus- 
teaduse magistrikraadi. Õigusnõustamist on võimalik 
saada kohtumise, e-kirja, aga ka video teel.

Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine bru-
tosissetulek on kuni 1700 eurot kuus.

Lääneranna vallale lähimad HUGO.legal kontorid asuvad 
Pärnus aadressil Aia 6 ning Haapsalus aadressil Posti 26 II 
korrusel.

Selle projekti raames on 3 aasta jooksul tasuta ning soodus- 
tingimustel õigusabi jagatud juba 30 000 inimesele, kuid 
palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.

Tasuta õigusnõu saamiseks tuleb sõlmida kliendileping 
ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta 

see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele 
minnes enam lepingutasu maksma ei pea), alaealised on 
lepingutasust vabastatud; eelnevalt broneerida aeg kas 
internetis aadressil www.hugo.legal/broneeri või helista-
des telefonile 688 0400. 

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); 13 järgmise 
tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis. Võrd-
lusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 
umbes 140 eurot.

HUGO.legal senise praktika järgi jääb keskmine õigus-
nõustamise aeg kahe tunni piiresse ning see näitab, et esi-
meste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ja tüüpilisemad 
juhtumid lahenduse.

Lisainfo aadressil www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/ või 
helistades telefonile 688 0400.

Võimalus saada tasuta õigusabi
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Jalgpall
4. juulil toimus Tallinnas Eesti Jalg-
palliliidu turniir, millest võttis osa 
kokku kuus naiskonda, nende seas 
ka Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi 
esindanud naised, kes tulid pingelises 
võistluses II kohale. 

7. augustil toimusid Lihula Gümnaa-
siumi staadionil Pärnumaa naiste 
jalgpalli meistrivõistlused, kus 
kaksikvõidu saavutasid Lõuna-Lääne-
maa JK naiskonnad. Kokku osales 
võistlustel kolm naiskonda – Vändra 

JK Vaprus, kes tuli võistlusel III 
kohale, Lõuna-Läänemaa JK Seeniorid 
ja I koha võitnud Lõuna-Läänemaa JK 
Juuniorid.

Kergejõustik
Pärast pikka võistluspausi avati 
13.–14. juunil taas Pärnumaa noorte 
kergejõustiklaste võistlushooaeg, 
sedapuhku Pärnumaa TV10 olüm-
piastardi etappidega, millest võtsid 
osa ka Lihula Gümnaasiumi spordi-
lapsed. Esikolmikukohti saavutasid 
Kevin Leemets (I koht, kettaheide 

– 32.12; III koht, kuulitõuge – 10.92), 
Keiro Ristikivi (III koht, kõrgushüpe 
– 1.41), Henry Kurnim (III koht, 1000 
m jooks – 3.53,45) ja Radele Kanter 
(III koht, pallivise – 30.26). Lisaks 
neile võistlesid südilt Charli Takk, 
Kirsi Kunz, Lisandra Neeme ja Lisett 
Kurnim. Täpsemate tulemustega saate 
tutvuda Lääneranna Teataja veebipor-
taalis ajaleht.laaneranna.ee.

20. juunil toimusid Haapsalu linnastaa- 
dionil Läänemaa 2020. aasta kerge-
jõustiku meistrivõistlused, millest 
võtsid osa ka Lääneranna valla sport-

Spordiuudised
1. juuli – 10. august

Maadlussuvi
Janar Sõber 
RJK Leola treener

M aadlejate, nagu paljude 
teistegi sportlaste hooaeg 

üle ilma sai sel aastal väga järsu 
ja planeerimata lõpu juba märt-
sis, teadagi mis põhjustel. Keegi ei 
teadnud, kas spordivõistlused koos 
pealtvaatajatega kunagi üldse tagasi 
tulevad või mis saab kehtestatud olu-
korras näiteks kontaktsetest spordi- 
aladest, mida ka maadlus oma ise- 
loomult on. Ega tea praegugi.

Maikuus tulid esimesed head uudised 
ja saime hakata kõiki uusi reegleid 
arvestades harjutama. Kuna Tuudil 
seisab üks spordiplats kasutamata, 
harjutasime jaanipäevani seal, suured 
ja väikesed samal ajal, erinevates staa- 
dioni otstes. Harjumuspärase terekäe 
andmisel asemel pihustasime kätele 
pisikutapjat. 

Ka harjutusvara sai olla kõike muud 
kui maadlusega seotud. Niisiis tegi-
megi jooksu ja teatevõistlusi, ning 
suurematega jõu- ja sprindi harjutusi. 
Et treeningutel oleks ka vahendeid 
kasutada, tõi igaüks midagi kodust 
kaasa – nii saimegi endale takistusraja 
ja jõusaali.  

Tuudi plats sobis oma asukoha tõttu – 
Lihulast, Virtsust ja Kunilast tulnud 

said kohapealsetele treeningutele ligi 
tunnise jalgrattasõidu lisaks. 

Juulikuus olid piirangud leebemad 
ja saime viia läbi RJK Leola spordi- 
ja puhkelaagri. Sedapuhku Abjas, 
kus 11 aastat tagasi toimus Leola 
õpilaste esimene laager. Abja spor-
dikompleksi on selle ajaga ehitatud 
spordihoone, ujula, motokrossirada, 
jooksu- ja suusarajad, discgolfi rada, 
jõusaal. Parasjagu toimusid mahukad 
renoveerimistööd kergejõustiku staa- 
dionil. Spordikompleksi haldamine 
on loonud Lihula-suurusesse Abjasse 
juurde 5–6 töökohta.

Leola kaks tugevamat maadlejat – Ste-
fan-Lauri Mölder Lihulast ja Eerik 
Pank Virtsust – on sel aastal osalenud 
edukalt Eesti-sisestel tiitlivõistlustel. 
Eerik on Eesti U20 vanuserühmas 
klassikalise maadluse meister –130 kg 
kehakaalus, rannamaadluse hõbe-
medali võitja. Stefan-Lauri on õpilaste 
vanuse pronks nii vaba- kui ka klassi-
kalises maadluses –62 kg kehakaalus. 

Kuna Eerik kuulub Eesti koondisesse 
ja on oma kehakaalu esinumber ning 
Stefan-Lauri on teine-kolmas number, 
siis kutsuti mõlemad maadlejad sel 
suvel kahte järjestikusesse noorte-

koondise laagrisse. Laagrit korraldab 
Eesti Maadlusliit ning seal osalevad 
külalistena lähedaste naaberriikide 
koondislased ja neid juhendavad Liivi-
maa parimad treenerid. 

Siinkohal suur tänu Lääneranna 
vallale, kes poiste osalemist toetab. 
Maadlus ei ole küll kallis ala, aga 
kulud perele on tugeva poja/tütre 
tipus püsimiseks märkimisväärselt 
suured. Näiteks oli Eerik sunnitud 
suvel harjutama Tallinnas, Eesti koon-
dise meestega, kus õnnestus ka Heiki 
Nabiga mõned minutid maadlusmatil 
rammu katsuda. Stefan-Lauri seevastu 
on saanud harjutada Vändras, EM 
hõbeda Helary Mägisaluga.

29. augustil peaksid toimuma Eesti 
meistrivõistlused kadettidele, kus 
mõlemad sportlased ja teisedki Leola 
kasvandikud saavad püüda kohta, et 
pääseda Euroopa meistrivõistlustele, 
mille toimumine on maailma taas- 
avamise ootuses endiselt kahtluse all. 

Rõõm on näha, et antud olukorras on 
laste spordiisu ja motivatsioon õues 
tegutseda oluliselt tõusnud. 

Püsige mõistlikud ja näeme sügisel, 
seniks aga tarkust, tervist ja jõudu!

SPORT
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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

lased, kes tulid koju seitsme medaliga. 
Esikolmikusse jõudsid Maria Reks 
(I koht, odavise – 32.22), Ene Siits-
mann (II koht, kettaheide – 26.70; III 
koht, kuulitõuge – 9.95), Egert Indres 
(III koht, kettaheide – 31.72; III koht, 
odavise – 41.05), Keidt Siimon (III koht, 
1500 m jooks – 5.51,4) ja Kaaro Saat-
mäe (II koht, odavise – 46.63). Lisaks 
võistlesid Janne-Ly Siimon ja Kertu 
Kärp. Täpsemate tulemustega saate 
tutvuda Lääneranna Teataja veebipor-
taalis ajaleht.laaneranna.ee.

4. juulil toimusid Pärnu rannastaadio- 
nil Pärnumaa kergejõustiku meistri- 
võistlused. Kokku osales meilt 15 
sportlast ja koju toodi 20 medalit, neist 
7 meistritiitlit. Medalid pälvisid Ene 
Siitsmann (I koht, kuulitõuge – 10.67; 
I koht, kettaheide – 25.23; I koht, oda-
vise – 23.33), Jüri Saatmäe (I koht, ket-
taheide – 34.52), Jaanus Getreu (I koht, 
odavise – 25.40; III koht, 100 m jooks), 
Martin Murre (I koht, 1500 m jooks 
– 5.10,26), Janne-Ly Siimon (II koht, 
kõrgushüpe – 1.35; II koht, kettaheide – 
24.22; III koht, kuulitõuge – 8.95), Egert 
Indres (III koht odavise – 41.61), Maria 
Reks (II koht odavise – 30.86), Ste-
fan-Lauri Mölder (I koht, 400 m jooks – 
67,27), Paul Lomp (II koht, 400 m jooks 
– 69,03), Robico Villers (III koht, 400 m 
jooks – 69,59), Kevin Leemets (III koht, 
kuulitõuge – 10.54; II koht, kettaheide 
– 32.39), Ken-Indrek Klimpuš (II koht, 
kuulitõuge – 10.76; III koht, kettaheide 
– 31.85). Lisaks neile võistlesid Timmo 
Kaasik, Herman Reinmaa ja Keith 
Siimon.

11. juulil toimus Virtsus II Virtsu maan-
teejooks, millest võttis osa üle 70 lapse 
ja täiskasvanud jooksusõbra. Lääne- 
ranna valda esindas hulk jooksjaid. 
Naistest olid rivis Liispet Kaisel ja Liisa 
Oberschneider. Meestest Raul Ober-
schneider, Laur Oberschneider, Madis 
Oberscneider, Martin Murre ja Tambet 
Järve. Noortest Paul Lomp, kes pälvis 
oma vanuseklassis II koha, ja Timmo 
Kaasik, kes oli noortejooksu III, samuti 
Kenneth Lomp, kellele kuulus IV koht. 
Täpsemate tulemustega saate tutvuda 

Lääneranna Teataja veebiportaalis aja-
leht.laaneranna.ee.

21.–24. juulil toimusid Rakveres Eesti 
noorte meistrivõistlused kergejõusti-
kus U14, U16, U18, U20 ja U23 vanuse- 
rühmadele. Lääneranna valda tuli 
koguni kolm meistritiitlit. Paatsalu 
noormees Kaaro Saatmäe, kes treenib 
Niidupargi kergejõustikuklubis, võitis 
meeste U20 vanuseklassi vasara-
heite. Sellega arvati noormees ka Eesti 
noortekoondisse maavõistluseks Läti 
ja Leeduga. Koondisesse kuulub ka 
Gertu Küttmann, kes võitis kulla U20 
naiste seas nii kuulitõukes kui ka ket-
taheites, tulemused vastavalt 13.07 ja 
41.94. Gertu tegi kaasa ka U20 vasara- 
heites, kus tuli II kohale tulemusega 
51.32. Võistlustel osales ka Virtsust 
pärit noormees Reno Remec Kilp, 
kes nagu Gertu ja Kaarogi kuulub 
Niidupargi KJK-sse. Lõuna-Lääne-
maa Jalgpalliklubist esindasid meie 
piirkonda Eesti meistrivõistlustel 
Kevin Leemets, Herman Reinmaa, 
Robico Villers, Timmo Kaasik, Paul 
Lomp ja Maria Reks.

1.–2. augustil toimusid Pärnu ranna- 
staadionil U18 ja U20 vanuseklassi 
Balti riikide meistrivõistlused kerge-
jõustikus. Lääneranna vallast kuulus 
Eesti koondisesse kaks sportlast. Gertu 
Küttmann, kes treenib Niidupargi 
Kergejõustikuklubis, tegi kaasa U20 
vanuses kuuli- ja vasaraheites. Kuld-
medali noppis neiu kuulitõukes 
tulemusega 13.28. Vasaraheites jäi 
napi kolme sentimeetriga alla koon-
disekaaslasele. Hõbemedali andis 
tulemus 49.99. Gertu klubikaaslane 
Kaaro Saatmäe tegi samuti kaasa U20 
vanuseklassis. Vasaraheites mõõdeti 
noormehe viskekaareks 56.55, millega 
ta jäi napi kolme sentimeetriga neljan-
daks.

1. augustil toimusid Lihula Gümnaa-
siumi staadionil järjekorras seits-
mendad Aleksander Kreegi mäles-
tusvõistlused. Lääneranna vallast 
osales võistlustel 9 sportlast. Esikolmi-
kukohti saavutasid Robert Idvani (III 

koht, kuulitõuge – 9.36), Maria Reks 
(I koht, odavise – 27.10; I koht, ketta-
heide – 21.05; I koht, kuulitõuge – 7.86), 
Ene Siitsmann (II koht, kuulitõuge 
– 9.70; II koht, kettaheide – 23.60) ja 
Gertu Küttmann (I koht, kuulitõuge – 
13.54). Neile lisaks võistlesid Keiro Ris-
tikivi, Ken-Indrek Klimpuš, Herman 
Reinmaa, Joonas Vestli ja Vallo Mulk. 
Täpsemate tulemustega saate tutvuda 
Lääneranna Teataja veebiportaalis aja-
leht.laaneranna.ee.

2. augustil võtsid kohalikud noored 
Lihula Muusika- ja Kunstikooli tagu-
sel muruplatsil mõõtu Noorte IV kõr-
gushüppegalal. Võistlusel osalesid 
Keiro Ristikivi, Joonas Vestli, Paul 
Lomp, Timmo Kaasik, Henry Kurnim, 
Charli Takk, Liset Kurnim, Kirsi Kunz, 
Radele Kanter ja Lisandra Neeme. 
Täpsemate tulemustega saate tutvuda 
Lääneranna Teataja veebiportaalis aja-
leht.laaneranna.ee.

Maadlus
25. juulil toimusid Pärnus Eesti meistri- 
võistlused rannamaadluses, millest 
võttis osa ka RJL Leolas Janar Sõbra 
käe all treeniv Eerik Pank, kes saavu-
tas +80 kg kaalukategoorias 8 võistleja 
seas II koha.

Vibulaskmine
31. juulist – 2. augustini toimus Saku 
külje all Kajamaal järjekorras XIX 
maastikulaskmise vibuvõistlus Esto-
nian Open. Sama võistluse raames 
selgitati välja ka Eesti parimad vib-
ulaskjad maastikulaskmises. Lääne- 
ranna vallast võtsid jahivibude klassis 
võistlusest osa Aare ja Aire Lauren. 
Aire saavutas 7 naise konkurentsis 
tubli teise koha, Aare lõpetas 5 mehe 
konkurentsis esimese päeva liidrina, 
ega andnud seda kohta käest kuni 
lõpuni. Aire lasi enda isiklikud rekor-
did üle nii maastiku- kui jahiringis. 
Aare uuendas enda jahiringi parimat 
tulemust, mis tähistab ka Eesti uut 
rekordit.
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REAKUULUTUSED

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

Jalgratta remont Lihulas. Kontakt 523 6933 (Ants Urb)

Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, 
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanal oonitorustiku rajamine, reoveemahutite, isatsi
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite 
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee                        puurvesi      

www.puurvesi.ee 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

9. september alates 10.00

LIHULA 
KULTUURIMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

11. september alates 10.00

KÕMSI 
RAHVAMAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

15. september alates 10.00

KULLAMAA 
GOLDENBECKI MAJAS

Etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

RENT

Telefon: 5742 1487
Facebook: Korvtõstuki rent

Laeva Invest OÜ - asume Lihulas! 

PUKSIIRIABI
Avariiliste ja remonti 

vajavate sõidukite 
vedu

Autoromude ja 
muu tehnika 

vedu vanarauda

AUTOABI
Uste avamine  
 Käivitamine 

Rehviabi

+ 372 505 3741
 

Abi saabub 
Lihulast!

Oled vähemalt 17-aastane?
Sul on jäänud kool pooleli?
Tahad õppida töö kõrvalt?
Soovid õppida osalise 
koormusega?

Täpsem info 
üldharidusõppe kohta 

knud.jessen@hkhk.edu.ee 
tel. 5201485

Haapsalu Kutsehariduskeskuses 
toimub mittestatsionaarne 

üldharidusõpe, 
kus põhiliseks õppevormiks 

on rühma- ja
individuaalkonsultatsioonid.

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 
sooritada 3 eksamit: 

eesti keel, matemaatika 
ja valikeksam.

Gümnaasiumi lõpetaja sooritab 
eesti keele, matemaatika ja 

võõrkeele riigieksami.
Lisaks tuleb sooritada 

koolieksam
ja teha uurimis- 

või praktiline töö. 

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

Lihula naiskoor Lihula naiskoor 
LeeloLeelo  

kutsub taas kutsub taas 
endaga liituma endaga liituma 
uusi lauljaid.uusi lauljaid.

Proovid Proovid 
neljapäeviti neljapäeviti 

kell 18.30 kell 18.30 
Lihula Lihula 

kultuurimaja kultuurimaja 
peeglisaalispeeglisaalis


