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UUDISED INTERNETIS - lihulateataja.ee

LÄÄNERANNA
T E A T A J A

24. veebruaril sai Eesti Vabariik 
saja-aastaseks, mis ühe riigi jaoks on 
väga oluline sündmus, kuid ajalooliselt 
ei ole just väga pikk periood. Samas on 
see kõik suhteline ja tunnetuslik – see 
on pikem aeg kui enamiku inimeste 
eluiga ning selle ajaga on juhtunud 
väga palju, nii head kui ka halba. Ometi 
on rõõm tõdeda, et oleme tänaseks 
teinud riigina märkimisväärseid 
edusamme. Juba vabaduse väljavõitle-
mine on midagi nii erakordset, et seda 
ei ole võimalik kuidagi alahinnata.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähista-
mine sai alguse juba möödunud aasta 
aprillis, kui Mihkli kirikus tähistati saja 
aasta möödumist kahe kubermangu 
ühendamisest, misjärel tekkis esimest 
korda geograafiliselt Eesti riik sellisena, 
nagu me seda täna tunneme. Nimetatud 
üritusest saati on toimunud kümneid 
ja sadu üritusi meie riigi sünnipäeva 
tähistamiseks ning toimub veelgi lige-
male aasta jooksul. Ühe riigi loomine ei 
ole pelgalt manifesti ettelugemine, vaid 
pikaajalise ja meelekindla töö tulemus. 
Seetõttu ongi meie vabariigi 100. aas-
tapäeva tähistamine pikk sündmuste 
jada ning iga inimese panus sellesse 
tema enda teha.

Lääneranna vald sai veebruari alguseks 
100 päeva vanaks, ent kuna kõik neli 
valda jõudsid ära pidada 25. sünnipäeva 
võib matemaatilise lihttehtena öelda, et 
ühinenud vald on samuti 100-aastane.

Nagu Eesti riigi puhul, on ka valla jaoks 
kõige olulisemal kohal inimesed, sest 
meie elukorraldus on meie endi kätes. 
Kõik meie otsused ja tegevused on tin-
gitud soovist korraldada meie elu soovi-
tud suunas. Jah, inimeste arvamused, 
arusaamad ja prioriteedid on tihtipeale 
erinevad, kuid aruteludest ja vaidlustest 
sünnibki tõde.

Täna töötame alles välja uusi ja ühtseid 
aluseid, mille järgi meie ühiseid tege-
vusi planeerida. Olgugi, et liitusid neli 
suhteliselt sarnast valda – hajaasustus, 

väike rahvaarv –, 
on tavad ja viisid, 
kuidas iga vald on 
oma elu korral-
danud, olnud mitmes 
valdkonnas väga 
erinev. Et soovitud 

tulemusteni jõuda, on eelnevalt vaja 
läbi vaadata ja analüüsida, milliseid 
praktikaid edaspidi kasutada ning mida 
mitte. Soovime viia elu- ja töökorralduse 
ühtsetele alustele käesoleva aasta jook-
sul või haridusvõrgu osas järgmisest 
kooliaastast.

Nagu ühe riigi loomine on pikaaja- 
lise ja meelekindla töö tulemus, nii on 
ka liitunud valdade ühtse tervikuna 
toimima panemine pikk protsess, mille 
õnnestumine sõltub kõigist meist, kes 
me siin elame.

Nagu ühe riigi loomine on pikaajalise ja meelekindla töö tulemus, 
nii on ka liitunud valdade ühtse tervikuna toimima panemine pikk 
protsess, mille õnnestumine sõltub kõigist meist, kes me siin 
elame.

100 aastat Eesti riiki, 100 päeva 
Lääneranna valda

Lääneranna valla ajaleht / NR 3 / Veebruar 2018

Lääneranna vallas tähistati 
EV100
Eesti Vabariigi sünnipäevanädalal 
toimus Lääneranna vallas mitmeid 
suuremaid ja väiksemaid üritusi.

LK 5-6

Lääneranna vallas saavad 
lasteaialapsed tasuta süüa
Lääneranna Vallavolikogu võttis 18. 
jaanuari 2018 istungil vastu otsuse, 
mille alusel saavad kõik Lääneranna 
valla koolieelsetes lasteasutustes 
käivad lapsed tasuta süüa.

LK 12

Bussitranspordi lühiuudised
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
rahuldas 31. jaanuaril Pärnumaa 
ühistranspordikeskuse (PÜTK) taotluse 
saada toetust ...

LK 5

Palju õnne kõigile Eesti Vabariigi  
100. aastapäeva puhul ja positiivset 

teguderohket tulevikku meile kõigile –  
nii Eestis üldiselt kui ka meie uues  

koduvallas!

Mikk Pikkmets 
Lääneranna vallavanem

Foto: Kristian Pikner
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 » 18. jaanuaril 2018 toimus Lääneranna Vallavolikogu 
viies istung. Päevakorras oli 14 punkti. Vastu võeti 2 
määrust ning 7 otsust. 

 » Esimeses päevakorrapunktis kuulati ära OÜ Südame-
kodud esindajate informatsioon. 

OÜ Südamekodud on Eesti kapitalil põhinev 
ettevõte, mis tegeleb hooldekodude üldhoolduse 
arendamisega. OÜ Südamekodud on huvitatud SA 
Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande 
Keskuse operaatortegevuse ostmisest ning hoones-
tusõiguse lepingu sõlmimisest. Volikogu otsustas 
anda volitused vallavalitsusele ja volikogu komisjoni- 
dele, et alustada läbirääkimisi OÜ-ga Südamekodud 
tingimuste ettevalmistamiseks.

 » Kinnitati lasteaia kohatasu suuruseks 20 eurot/kuu 
ja iga järgneva sama pere lapse eest 10 eurot/kuu. 
Lasteaia toidu eest tasu ei lisandu ja määrust rakend-
atakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

 » Kinnitati Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu 
alammääraks 978 eurot alates 01. jaanuarist 2018.

 » Kinnitati vallavalitsuse koosseisu viies liige, kelleks 
on konkursi korras valitud abivallavanem hariduse, 
sotsiaal- ja kultuuri valdkonnas Andres Annast.

 » Otsusega garanteeriti projekti “Lihula Piirimäe 
tootmis- ja ettevõtlusala arendamine” elluviimist 
omaosalusega kuni 150 000 eurot. Investeeringuga 
ehitatakse kommunikatsioonid, et luua võimalused 
ettevõtluse arendamiseks. Lisaks garanteeriti pro-
jekti “Virtsu ettevõtluskeskus, ala kommunikatsioo- 
nide väljaehitus” omaosalus kuni 150 000 euroga. 
Mõlemad projektid on ühinemislepingu lisas nr 4 
“Prioriteetsete investeeringute kava 2017–2021”.

 » Toimus Lääneranna valla 2018. aasta eelarve esimene 
lugemine ning volikogu otsustas suunata eelarve 
teisele lugemisele, selleks ajaks on eelarvest detail-
sem ülevaade.

 » Astuti uuesti MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 
liikmeks, kuna selts oli Hanila ja Lihula valla seltsist 
välja arvanud seoses haldusreformiga.

 » Volikogu delegeeris MTÜ-le Pärnumaa Omavalit-
suste Liit Pärnu maakonna sümbolite (lipp ja vapp) 
kasutamise korraldamise ning Pärnumaa Vapimärgi 
andmise korraldamise. 

 » Tunnistati Lääneranna valla sümboolikakonkurss 
nurjunuks, kuna leiti, et rahvahääletuse võitnud 
lipp ja vapp ei sobi valla sümboliteks. Lepiti kokku, 
et komisjonid ja vallavolikogu liikmed esitavad oma 
ettepanekud sümboolika kohta 1. veebruariks.

 » Otsustati võtta kasutusrendile uus sõiduk 
täisteenusliisingu lepinguga rendiperioodiga  
48 kuud, määrati teenuse maksumuse piirmääraks  
30 000 eurot ja anti vallavalitsusele ülesanne korral-
dada hankemenetlus. 

 » Esimesel lugemisel olid Lääneranna Vallavolikogu 
töökord ja Lääneranna valla põhimäärus. Mõlemad 
suunati teisele lugemisele ja lepiti kokku, et konk-
reetsed ettepanekud esitatakse 1. veebruariks.

 » Astuti MTÜde Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Pär-
numaa Omavalitsuste Liit liikmeks. Eraldi otsusena 
delegeeriti viimasele neist eelnevalt maavalitsuste 
haldusalas olnud maakonna arengu kavandamine ja 
selle elluviimise suunamine, lisaks rahvatervise ja 
maakonna turvalisuse ning kultuurikorralduse vald-
konna ülesanded.

 » Otsustati lõpetada Varbla Vallavalitsuse halla- 
tava asutuse Varbla Hooldekodu tegevus iseseisva 
üksusena ning anda selle kasutuses olev vara ja sel-
lega seonduvad õigused ning kohustused üle Siht- 
asutusele Koonga Hoolekanne.

 » Kinnitati Lihula Oja tn 9 detailplaneering, mis näeb 
ette kolmest hoonest koosneva erihoolekandeüksuse 
rajamise nimetatud maa-alale.

 » Kõikide vastuvõetud otsuste ja määrustega on võima-
lik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse dokumendi-
registris, mis asub aadressil www.laanerannavald.ee

 » 2018. aasta jaanuaris toimus viis Lääneranna Valla-
valitsuse istungit.

 » Otsustati osutada lastele tugiisikuteenuseid ja maksta 
kodanikele erinevaid toetusi.

 » Anti nõusolek vee erikasutuseks ja esitati arvamus 
jäätmeloa muutmise taotluse kohta. Kinnitati haja- 
asustuse programmi projektide aruanded. Kinnistuid 
vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumise kohus- 
tusest ja anti nõusolekuid ühise jäätmemahutiga  
liitumiseks.

 » Anti luba SEB Liising AS-ilt  sõiduki SEAT Toledo ost-
miseks jääkväärtuse summaga 3872,50 € ja sõiduki 
PEUGEOT 208 Active ostmiseks jääkväärtuse sum-
maga 4910,00. Otsustati sõlmida OÜ-ga Reinmaa & 
Partnerid Advokaadibüroo tähtajatu kliendileping 

Lääneranna vallale õigusabi osutamiseks.

 » Määrati maaüksustele lähiaadressid, koha-aadressid 
ja sihtotstarbed ning jagati katastriüksuseid. Seati 
sundvalduseid. Anti välja tee kasutamise luba.

 » Anti välja ehituslube ja kasutuslube, kooskõlastati 
puurkaevude asukohti ja väljastati projekteerimis- 
tingimusi.

 » Otsustati korraldada lihthange “Omanikujärelvalve 
Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimisel” ja 
lihthange “Lihula erihooldekodu projekteerimise ja 
ehitustööde omanikujärelevalve teenus”, anti nõus-
olek  lihthankemenetluse “Lihula valla tänavaval-
gustuse taristu põhiprojekti koostamine”,  riigihanke 
„Lihula erihooldekodu projekteerimine ja ehita-
mine”, lihthankemenetluse “Koonga tänavavalgus-

Lääneranna Vallavolikogu lühiuudised

Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised

Merike Ehasalu 
Lääneranna Vallavalitsuse sekretär-registripidaja

Cariina Pähk 
Lääneranna vallasekretär

VALITSUS
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tuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine” 
ja lihthanke “Omanikujärelevalve Koonga ja Lõpe 
katlamajade renoveerimisel” edukate pakkujatega 
lepingute sõlmimiseks.

 » Võeti järjekorda eluruumi taotlejaid ja anti üürile 
eluruume. Võõrandati Lääneranna valla omandis 
olev eluruum hinnaga 5900 eurot.

 » Otsustati korraldada ostumenetlus “Lääneranna valla 
info- ja meediateenuse osutamine”. Ostumenetluse 
edukaks pakkujaks tunnistati Ain Saare pakkumus.

 » Muudeti Lihula Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldust 
Lihula Valla Raamatukogu teeninduspäevade ja kel-
laaegade kinnitamise kohta.

 » Anti tegevusluba Siili Palliklubile 11.–16.08 2018    
spordilaagrite läbiviimiseks Lääneranna vallas 
Paatsalu külas.

 » Korraldati konkurss Lihula Muuseumi juhataja vaba 
ametikoha täitmiseks.

 » Otsustati küsida Varbla mürakaardi hinnapakku-
mused.

 » Kehtestati tasuliste teenuste hinnad valla autobus-
side, traktorite ja greideri tööde tellimisel.

 » Anti luba lepingu sõlmimiseks Lihula Maaparandus 
AS-iga töövõtuleping Lemmerga tee  ehitustööde teos- 
tamiseks summas 15 882,60 eurot.

 » Kehtestati Lääneranna valla haridusasutuste person-
ali toidukorra ning õpilastele pakutava hommikue-
ine maksumuse ja Lääneranna valla haridusasutuste 
hoolekogude kord.

Rubriigis “Saame tuttavaks” toome järgnevates ajalehe- 
numbrites meie lugejateni Lääneranna Vallavolikogu 
ja -valitsuse liikmete tutvustused.

S ündinud 27. septembril 1953 Pärnus. Oma hari-
dusteed alustas ta Koonga koolist, misjärel suun-

dus Pärnu-Jaagupi Keskkooli. Aastatel 1972–1977 
õppis Rait õigusteadust Tartu Riiklikus Ülikoolis ning 
õigusteaduse kandidaadi kraadi kaitses 1985. aastal.

Aastal 1977–1992 on Rait Maruste töötanud Tartu 
Riiklikus Ülikoolis erinevatel ametikohtadel õpetajast 
kateedririjuhataja-dotsendini. 1992–1998 oli ta Riigi-
kohtu esimees, 1998–2010 Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtunik (Strasbourg). Aastatel 2011–2015 oli Rait 
Riigikogu liige ja põhiseaduskomisjoni esimees, 2015–
2016 Riigikogu asendusliige. 

Aastast 2017 naudib Rait pensionipõlve endise Varbla 
valla Mereäärse külas. Ta on abielus rootslannast  
Elisabet Furaga. Rait Marustel on 2 täiskasvanud last 
esimesest abielust ning üks lapselaps.

“Miks kandideerisite mullu valimistel ning mida 
soovite Lääneranna valla volikogu liikmena nelja 
aasta jooksul ellu viia / korda saata?” 

Kandideerisin, sest soovin edendada kodukandi elu 
ning anda oma teadmisi ja kogemusi edasi.

S ündinud 2. juunil 1970 Haapsalus. Haridusteed 
alustas ta 1977. aastal Virtsu koolist. 1985. aastal 

suundus Meelis peale 8. klassi lõpetamist Kehtna 
Näidissovhoostehnikumi, mille lõpetas 1989. aastal. 
2012 alustas õpingutega EELK Usuteaduse Instituu-
dis, kus õpib siiani.

Meelise sõnul on ta elu jooksul pidanud mitmeid 
ameteid, sh olnud rahavedaja, põllumees ja ehitu-
stööline. Leiba on teenitud ka AS K.Met erinevatel 
ametikohtadel. Hetkel on tema peamised tegemised 
lisaks Lääneranna valla volikogu tööle järgmised: 
EELK Karuse, Lihula ja Mihkli koguduse diakon; Kait-
seliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii kaplan ja 
teavituspealik ning OÜ Köök&Korsten juhatuse liige. 
Lisaks põhitööle on Meelis 12-aastase staažiga diplo-
meeritud korstnapühkija ning mitme seltsi aktiivne 
liige.

Meelis Malk on abielus ja 4 lapse isa.

Kandideerisin valimistel, et ka siinkandis oleks 
tunda seda õiget eestluse hõngu ja saaksime aas-
tate pärast rääkida sellest, et oleme ja elame oma 
rahvana vabalt meie esivanemate maal. Ühe rah-
vuslikku ideoloogiat kandva konservatiivse era-
konna nimekirjas kandideerimine on üks nend-
est viisidest, kuidas seda suunda hoida. Eestlane 
peab olema Eestimaal peremees, selle sõna kõige 
paremas tähenduses.

Soovin hoida silma peal meie oma vallavolikogus 
välja töötatud ja heaks kiidetud seaduste täitmisel 
ning jälgida, et need seadused ei kahjustaks koha-
like inimeste huve. Samuti annan endast parima, 
et seadused ja määrused oleksid kõigile üheselt 
arusaadavad ja kõiki inimesi koheldaks nende alu-
sel võrdselt. Soovin seista selle eest, et riigi poolt 
kas juba tehtud või tehtavad otsused arvestaksid 
kohalike elanike arusaamade ja soovidega, ning va-
jadusel ka algatada nende tagasipööramist. Soovin 
seista kristlike väärtuste eest ja hoida neid au sees. 
Soovin esindada väärikalt ja ausalt oma valijaid, 
keda siinkohal ka tänan. 

Lääneranna Vallavoli-
kogu liikmed

Saame tuttavaks:

Rait Maruste
Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

Meelis Malk
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

PERSOONID

Foto: Erakogu Foto: Erakogu
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S ündinud 21. juunil 1982 Luunjas. Oma haridus- 
teed alustas ta Luunja keskkoolis, kus õppis põhi-

kooli lõpuni. 2000. aastal lõpetas Janar Tartu Hugo 
Treffneri Gümnaasiumi, misjärel asus õppima Tartu 
Ülikooli kehakultuuri teaduskonda treeninguõpe-
tuse ja spordijuhtimise erialale, mille ta 2003. aastal 
edukalt lõpetas. 2007. aastal astus Janar taas Tartu 
Ülikooli koolikorralduse magistriõppesse. 

Ülikooli ajal töötas Janar treeneri ja ringijuhina Luunja 
Keskkoolis, peale ülikooli aga Pärnu tennisehallis 
treenerina. 2005–2011 töötas Janar Lihula Gümnaa- 
siumis kehalise kasvatuse õpetajana ning 2011. aastast 
tänaseni koolijuhina. Lisaks on Janar Sõber raskejõusti-
kuklubi Leola treener.

Koos abikaasa Nelega kasvatab Janar kolme last.

Kandideerisin, sest tunnen teatud vastutust kogukon-
na ees, tean oma võimeid ja ma ei olnud nõus kellele-
gi teisele oma häält andma. Olen volikogus teist ringi ja 
kui aus olla, olin endas pettunud, sest Lihula Gümnaa-
siumi suurimad mured jäid endiselt alles. Koolimaja 
vajab suurt rahasüsti – fassaad on väsinud ja laseb  
tuult läbi; kanalisatsioon, elektrisüsteem, küttesüs-
teem on suuresti sellest ajast, kui maja 1964. aas-
tal valmis. Staadion on meil poolik ja spordihoone 
oli minu teada esialgu planeeritud juurviljahoidlaks, 
ütleme nii, et viimaseks sobiks see hästi. Soovin väga, 
et nelja aasta pärast ei peaks ma uuesti tundma ise- 
endas pettumust. Tean, et asjade tegelikuks muut-
miseks on vaja suuri otsuseid. Andku Jumal sellele 
volikogule tarkust ja julgust neid teha.

S ündinud 3. oktoobril 1955 Koonga vallas. Oma 
haridusteed alustas ta Koonga Koolis, kus õppis 

põhikooli lõpuni. 1974. aastal lõpetas ta Nõo Keskkooli. 
Kõrghariduse omandas Andres Tallinna Polütehni-
lises Instituudis, mille lõpetas 1979. aastal süsteemi- 
insenerina elektronarvutite erialal. 

Pärast ülikooli töötas Andres omandatud erialal Tal-
linnas. 1987. aastal kolis ta taas koduvalda, kus jätkas 
tööd ettevõtjana. Aastatel 1996–2013 oli ta Koonga 
vallavanem, misjärel töötas taas kord ettevõtjana ning 
2017. aastast  kuni valimisteni oli Andres Sauga valla-
vanem.

Andres on abielus, kahe lapsele isa ja kahe lapselapse 
vanaisa, kelle hobideks on pillimäng ja muusika.

Opositsioonis olles on võimalused küll piiratud, kuid 
tahaksin väga, et praeguse haldusreformi  käigus võim 
rahvast oluliselt ei kaugeneks ning elu vallakeskusest 
eemal ja maal üldse veel kiiremini hääbuma ei hak-
kaks. Oluliselt vähenenud kultuurisündmuste hulk ja 
vähene läbikäimine teevad inimesed võõraks ja küsi-
tavaks ka elu mõttekuse antud piirkonnas.

VALITSUS

L ääneranna valla noored alustasid koostööd ning 
koolituse ja koosoleku tulemusena loodi noorte- 

volikogu, kuhu kuulub paarkümmend aktivisti.

Laupäeval, 27. jaanuaril toimus Varbla Koolis Lääne-
ranna noortevolikogu esimene istung, kus valiti volikogu 
esimees ja aseesimehed ning kinnitati põhikiri. Esime-
heks valiti Lihula Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Liisa 
Raavel, aseesimeesteks aga Kärol Kalde Lihula Gümnaa-
siumi 12. klassist ning Eesti Maaülikooli tudeng Kaspar 
Arusalu.

Volikogusse kuulub kokku 17 Lääneranna valla noort, 
kelle tegevust koordineerib Lääneranna valla spordi- ja 
noorsootöö spetsialist Annika Urbel.

“Soovime koostööd teha erinevates valdkondades, esin-
dada suure Lääneranna valla noorte huve ning kaa-
sata kõiki noori oma tegemistesse,” lausus Lääneranna 
Noortevolikogu esimees Liisa Raavel.

Noortevolikogu istungeid peetakse vähemalt kord kuus 
ja need on avalikud.

Lääneranna vallas loodi noortevolikogu
UUDISED

Soovime koostööd teha erinevates valdkondades,  
esindada suure Lääneranna valla noorte huve ning 
kaasata kõiki noori oma tegemistesse

Andres Hirvela
Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

Janar Sõber
Lääneranna Valimisliit

Foto: Annika Urbel

Foto: Ain Saare

Foto: Erakogu
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E ttevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas  
31. jaanuaril Pärnumaa ühistranspordikeskuse 

(PÜTK) taotluse saada toetust projektile “Bussipeatuste 
taristu – Pärnumaa bussiterminalide võrgustik”, mis 
toob maakonda minibussijaamad. Minibussijaam ehi-
tatakse ka Lääneranna vallas Lihulasse ja Koongasse.

“Projekti eesmärk on Pärnu maakonda seitsme uue bus-
siterminali rajamine ja ühe jaamahoone nüüdisajas-
tamine,” rääkis PÜTKi juhataja Andrus Kärpuk. “2020. 
aastaks ehitatakse minibussijaam Audrusse, Torisse, 
Tootsi, Kilingi-Nõmme, Koongasse, Aresse ja Lihulasse.”

Kärpuk täpsustas, et minibussijaamad ehitatakse tüüp-
projekti alusel ja arhitektuurilt sarnanevad need veidi 
Pärnu uue bussijaamaga. Jaamades on köetav ooteruum, 
WC, rattahoidla, istepingiga varjualune ja ooteplatvorm. 
Projekti koostamisel on arvestatud ka erivajadustega 
inimestega.

“2019. aastast maaliinidel kasutusele võetavate ilma 
astmeteta maakonnabusside ja invavõimekusega Pärnu 
bussijaamaga paraneb oluliselt erivajadustega inimeste 
pääs ühissõidukitesse,” lisas PÜTKi juht.

V eebruarist alates lisati liinile nr 326 (Pärnu–
Varbla–Vatlamäe–Koti) sõiduvõimalus Vatlamäelt 

edasi kuni Kotini, tellimusel. See on vajalik, et õhtul Tal-
linnasse sõitjad saaksid Kotil ümber istuda Kuressaare–
Tallinna bussile. Seda tegid küll sõitjad varem Lihulas, 
kuid Tallinna liin peatub ka Kotil. Samuti saavad nüüd 
helistajad/soovijad sõita Kotile vajadusel Karuselt, Lõolt 
ja Linnuselt.

22. veebruarist piken-
dati kahel päeval 
nädalas (esmaspäeval 
ja neljapäeval) liini nr 
55 (Pärnu–Paadrema) 
lõunast väljumist 
Pärnust kell 13.25 
Paadremalt Vatlamäe 
kaudu Lihulani. Buss 
on Paadremal kell 14.27, jõuab Lihulasse 15.00 ja väljub 
Lihulast tagasiteele 16.45. Tagasisõiduaeg Paadremalt 
Pärnusse jääb samaks.

Bussitranspordi lühiuudised

Aprillis saab Lihulas ja Varblas taotleda ID-kaarti

Lääneranna vallas tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva

www.peatus.ee – kogu info Eesti 

ühistranspordi kohta maal, õhus 

ja vees käepäraselt internetis. 

Reisiplaneerija, bussiliinid, 

raudteeliinid, lennuühendused ja 

praamliinid – kõik ühest kohast.

4. aprillil on Lääneranna valla elanikel taas kord 
võimalik taotleda ID-kaarte. Politsei- ja Piirivalveameti 
töötaja võtab taotlusi vastu Varblas kell 10–11 ning 
Lihulas kell 13–14.

Tuletame meelde, et ID-kaartide taotlusi saab esi-
tada lisaks teeninduspunktidele ka posti ja e-posti 
teel ning nende staatust saab jälgida PPA kodulehel  
www.politsei.ee

 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 » isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet;

 » isikut tõendav dokument;

 » üks värvifoto mõõtmetega 40×50 mm; e-postiga esi-
tatava digitaalse värvifoto minimaalsed mõõtmed 
on 600×800 pikslit (formaat JPG); *

 » riigilõivu tasumist tõendav dokument.

* fotot on võimalik soovi korral ka kohapeal teha (tasuta)

E esti Vabariigi sünnipäevanädalal toimus Lääne-
ranna vallas mitmeid suuremaid ja väiksemaid 

üritusi.

Lisaks traditsioonilistele haridusasutuste korraldatud 
kontsertaktustele toimus Lihula Kultuurimajas valla- 
vanema ja Vallavolikogu esimehe vastuvõtt. 

22. veebruaril külastasid Lääneranna valda ministrid 
Kadri Simson ja Urve Palo, kes asetasid sinimustvalged 
sallid Illuste külas sündinud Jaan Teemanti ja Uluste 
külas sündinud Jüri Uluotsa fotoskulptuuridele.

23. veebruaril toimus meie ainsa gümnaasiumi tradit-
siooniline rongkäik Lihula Vabadussõja mälestussamba 
juurde, kus kõlasid ka aupaugud Eesti vabaduse eest 
võidelnute mälestuseks.

Eesti sünnipäeva tähistasid ka mitmed meie valla rahva- 
ja seltsimajad.

Sada aastat 
Eesti Vabariiki

Foto

: E
rakogu
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Sada aastat 
Eesti Vabariiki

Fotod: Andres Annast, Ain Saare,  
Mariann Peksar, Anneli Lobjakas, Eliise Lepp, 

Merike Pikkmets, Piia Saak, Erika Tee 

Kasuta nutitelefoni või tahvel- 
arvuti QR koodi lugejat ja vaata  
SUURT EV100 FOTOGALERIID 
lihulateataja.ee veebilehel
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Lihula Meeskoor kutsub! 
Mees, kui Sul on häälemurre juba olnud ja 

vanustki veel alla 100  

Tule laulma!

Proovid toimuvad alates 7.03 kolmapäeviti kell 19.30  

Lihula Kultuurimaja peeglisaalis. 

KULTUUR

Märts

6.03 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Koopainimene”. Pilet 3 €

7.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas komöödia 
“Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused”. Pilet 3 €, 
alla 14 a keelatud!

9.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas kontsert, 
esineb ansambel Naised Köögis. Pilet 10 €

10.03  kell 20.00 Kõmsi Rahvamajas naistepäeva- 
pidu. Esineb ansambel Fookus, mustlastantsutrupp 
Al Sol. Pilet eelmüügist 7 €, kohapeal 8 €

13.03 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas animafilm 
“Koopainimene”. Pilet 3 €

15.03  kell 16–17 Varbla Rahvamajas Käbilt-kännule 
puidumaali õpituba. Juhendab Monika Hale Moo- 
stuudiost. Oodatud on noored vanuses 7–26. Kui ei 
ole vanuserühmas, aga soovid osaleda, võta julgelt 
ühendust tel 528 2621

17.03 kell 10.00 Koonga Koolis toimuvad XLII 
Koonga Mängud. Mandaat kell 9.30. Osalejatel on 
võimalus võistelda 8 alal: meestevõrkpall, naistevõrk-
pall, male, koroona, sops, mälumäng, sisesõudmine ja 
sangpomm.

20.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas märulipõne-
vik “Tomb Raider”. Pilet 3 €

21.03 kell 18.00–20.30 Lihula Gümnaasiumis 
Lääneranna koolide ühine playback-kontsert

21.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Komöödia-
teater estraadikavaga “Kohe näha, et vanad sõbrad”. 
Pilet 15/13 €, piletid saadaval ka Piletilevis

23.03 kell 20.00 Kõmsi Rahvamajas Tornimäe rah-
vateater “Tungal” etendusega “Vandekohus”. Lavas-
taja Krista Kütt. Pilet: 3/5 €

26.03 kell 11.00–14.30 Lihula Kultuurimajas doo-
noripäev

27.03 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas koguperefilm 
“Seltsimees laps”. Pilet 3 €

28.03 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas koguperefilm 
“Peeter Pikk-kõrv”. Pilet 3 €

29.03 kell 12.00 Kõmsi Rahvamajas Kõmsi Laste-
aed-Algkooli muusikaline etendus “Saladus ja aarded”

Aprill

3.04 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas koguperefilm 
“Peeter Pikk-kõrv”. Pilet 3 €

4.04 kell 17.00 Lihulas orienteerumiskolmapäevak. 
Start avatud kella 19.00, finiš 20.00. Stardimaks 3 €,  
SI-pulga rent 1 €. Alla 18-aastaste stardimaks 0 €, 
SI-pulga rent tasuta.

Kõigil päevakutel osalejatel võiks olla EOL-kood. 
Lisainfo http://uus.ok-okas.ee/

5.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas koguperefilm 
“Seltsimees laps”. Pilet 3 €

7.04 kell 13.00 Varbla Rahvamaja väikeses saalis 
Valtu Külateater “Anderaasuke” Küllike Veede 
komöödiaga “Ema läheb mehele”. Pilet 3 €

7.04 kell 16.00 Kõmsi Rahvamajas Valtu Külateater 
“Anderaasuke” Küllike Veede komöödiaga “Ema 
läheb mehele”. Pilet 3 €

11.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas märulipõne-
vik “Tomb Raider”. Pilet 3 €

17.04 kell 13.00 Varbla Rahvamaja väikeses saalis 
eakate kevadpidu. Külas on Siiri Känd kontsert- 
kavaga “Mis värvi on armastus”. Pilet 3 €. Vajalik eel-
registreemine, 9. märtsini. Info telefonil: 528 2621

20.04 kell 17.30 Lihula mõisamäel jüriööjooks. Lisa-
info Janar Sõber: 5567 4748

20.04 kell 19.00 Lihula Kultuurimajas Vana Baskini 
Teater etendusega “Öökuninganna”. Pilet 16/14 €, 
piletid saadaval ka Piletilevis

21.04 kell 14.00 Virtsu Kooli kokkutulek

23.04 kell 17.00 Kõmsi Rahvamaja jüripäevajooks. 
Marsruut Kõmsi–Ridase vabaõhuplats–Kõmsi, kor-
raldab rahvamaja spordi- ja vabaajaring

24.04 kell 18.00 Lihula Kultuurimajas Austraalia 
auhinnatud muusik Kaurna Cronin oma bändiga. 
Pilet 6 €

Näitused:

Varbla Raamatukogus on avatud näitus “100 raama-
tut ja käsikirja, mis seotud Varblaga”

Kultuurikava
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J aanuari lõpus kogunes Lihula mõisas Lihula kohvi-
kutepäeva meeskond, et arutada mullust ettevõt-

mist ning panna paika plaanid uueks aastaks.

Käesoleva aasta esimesel meeskondlikul koosolekul 
osales ühtekokku 20 inimest ja üks Bella-nimeline 
beagle: oli nii neid, kes lõid kaasa juba eelmisel korral, 
kui ka neid, kes sooviksid seda teha tänavu. Nii on osale-
missoovi avaldanud näiteks Naiskodukaitse Lääne ring-
konna Lõuna-Läänemaa jaoskond.

Lihula kohvikutepäeva koordinaatorina on mul ülimalt 
hea meel, et entusiasm ja soov sellises ettevõtmises kaasa 
lüüa ei ole raugenud ning juba praeguseks on kohviku 
avamisest andnud teada koguni 14 meeskonda.

Kõige enam teeb rõõmu meeskondade tagasiside, millest 
selgub, et mullune kohvikutepäev möödus hästi ning 
ainsaks õppekohaks tulevaseks ürituseks on see, et 
värskekapsasuppi süüakse väga pika hambaga.

Lihula kohvikutepäeva meeskonnal on ka tänavu varuks 
üllatusi, kuid nendest räägime lähemalt siis, kui aeg on 
küps. Seniks aga anname teada, et Lihula kohvikutepäev 
toimub traditsiooniliselt juulikuu viimasel laupäeval ehk 
28. kuupäeval.

Seega, võite selle kuupäeva endale märkmikusse kirja 
panna ning selleks ajaks ka kõik sõbrad-tuttavad külla 
kutsuda, sest kogu endise Lihula valla territoorium saab 
kohvikuid täis!

Neile, kes soovivad tänavu meie tubli ja toimeka 
meeskonnaga liituda, anname teada, et osalejate 
nimekiri pannakse lukku 31. märtsil, seega aega julgust 
koguda veel on. Tänavu ootame liituma meeskondi, kel 
on plaanis avada kohvik Lihula linnas või lähedalasu-
vates külades.

Sooviavaldus meeskonnaga liitumiseks edasta vabas 
vormis emailile cristina.kukk@gmail.com.

N ädalalõpp Varblas on pika traditsiooniga üritus, 
mis esimest korda toimus juba 2011. aastal. Kahe-

päevasel üritusel saab külastada käsitöö- ja omatoodan-
gulaata, simmanit ning kirikukontserti. 2016. aastal 
lisandusid programmi õuekohvikud.

Eelmisel aastal avas “Ampsu teel mööda Varbla valda” 
uksed kümme kodukohvikut, kus pakuti erinevaid 
soolaseid ja magusaid hõrgutisi ning mõnusat meele- 
lahutust – toimusid näitused, õpitoad, kontserdid.  
Hinnanguliselt külastas mullu avatud kohvikuid  
500–800 inimest ning tagasiside on olnud üdini 
positiivne. “Mitmed meeskonnad nentisid, et nad poleks 
eales arvanud, et külastatavus tuleb nii suur,” selgitas 
Varbla Rahvamaja juhataja Anneli Lobjakas. Tema sõnul 
pani nii mõnigi kohvik keset päeva praeahjud uuesti 
tööle, et hõrgutisi juurde teha.

Osalejate registreerimine on avatud

Nädalalõpp Varblas toimub tänavu 14.–15. juulil ning 
osalejate registreerimine on juba hoo sisse saanud. Esi-
meste seas andis osalemisest märku mullu Roosi ja Roosa 
Romantilise Kohviku meeskond, kes eelmisel aastal 

paistsid eriliselt silma nii hõrgutiste kui ka tuntud esine-
jatega, nagu Koit Toome ja Marco Margna. Samuti Popi 
Kohvik, kes üllatas külastajaid eriliste alkoholivabade 
kokteilidega.

“Registreerimise lõpuni on veel veidikene aega, kuid 
mida varem saame soovidest teada, seda paremini 
oskame kogu ettevõtmist planeerida,” ütles Anneli Lob-
jakas. “Julgustaksin kõiki kaasa lööma, sest mida rohkem 
kohvikuid avatakse, seda suurejoonelisem saab meie 
ühine üritus olema.”

Kohviku avamise soovist saab teada anda e-kirja-
ga aadressil anneli@varbla.ee või telefonil 528 2621.  
Registreerimine lõppeb 1. aprillil.

Traditsioon kestab

Traditsiooniliselt on ürituse ajal Uue-Varbla Muuseumi 
hoovis avatud laat, saab külastada õhtust simmanit ning 
kirikukontserti. Samuti on korraldajatel plaanis avada 
üks ülipõnev näitus, mis pühendatakse Eesti Vabariigi 
100. aastapäevale, ning ettevõtmisi pere noorimatele.

Lihula kolmas kohvikutepäev toimub 28. juulil

Nädalalõpp Varblas tuleb taas

Kristina Kukk 
Lihula kohvikutepäeva koordinaator

Foto: Kristina Kukk Foto: Ragner Sildre Foto: Anneli Lobjakas

Foto: Anneli Lobjakas
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E esti Külaliikumine Kodukant avab vabariigi 
sajanda aastapäeva puhul kogukonnaprojektide 

taotlusvooru. Taotlusi saavad ühingud esitada 1.–12. 
märtsini.

Taotlusvoor on ellu kutsutud spetsiaalselt EV100 
juubeliaasta pidustusteks – projektis peab kindlasti 
olema EV100-ga seotud osa, tavavormi ja -sisuga kordus- 
ettevõtmisi ei toetata.

Oluline on, et käivitatav algatus ning sellega loodud 
püsiv väärtus ja selle mõju kestaks edasi ka peale Eesti 
Vabariigi juubeliaastat.

Toetatakse maa- ja linnakogukondade algatusi, tegevusi, 
investeeringuid, mis ühendavad kogukonna eri vanuse 
ja tegevusalaga liikmeid ning kaasavad maksimaalselt 
kohalikku kogukonda korraldusprotsessi ja läbiviimisse. 
Oodatud on projektid, mis väärtustavad paikkonna 
eripära või traditsioone, on seotud selle paiga elu- või 
looduskeskkonnaga või väärtustavad paiga minevikku, 
olevikku ja tulevikku. Võimalusi väärilise kingituse 
tegemiseks on palju!

Toetatakse projekte, mis on oma eesmärgiks 
seadnud:

 » kogukonna ühtsustunde tõstmise (näiteks tõstavad 
seltside, külade, ühingute jt kogukonnana toimimise 
võimekust);

 » elutervema ja vaimsema keskkonna loomise (näiteks 
kutsuvad rohkem õues liikuma, peredega koos aega 
veetma, suurendavad põlvkondade vahelist sidusust, 
pärandavad traditsioone ja loovad uusi, sh on suu-
natud väärtustele);

 » füüsilise elukeskkonna rikastamise: loovad püsivaid 
väärtusi tuleviku heaks (näiteks aitavad luua lin-
napilti, külasid ja asulaid rõõmsamaks, atraktiivse-
maks; on seotud ajaloolise ja kultuurilise mälu säili-
tamisega, parendavad elukeskkonda).

Toetuse taotlemine toimub elekt- 
roonselt ajavahemikul 1.–12. märts 
2018 kell 23.59 (kaasa arvatud). 

Taotleja esindusõigusliku isiku 
digitaalselt allkirjastatud toetuse 
taotlus tuleb esitada e-postile ev100@kodukant.ee.

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud avalikes 
huvides tegutsevad eraõiguslikud mittetulundusühin-
gud ja sihtasutused, mis on enne 01.01.2018 kantud 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja on 
nähtavad e-äriregistris.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on kuni 5000 
eurot (sisaldab kõiki kulusid, sh riiklikud maksud ja 
lõivud, mida ei tagastata). Projekti omafinantseering ei 
ole nõutav, toetusmäär kuni 100%.

Lisainfo toetuse kohta ning vajalikud dokumendid leiate 
Eesti Külaliikumine Kodukant kodulehelt  
www.kodukant.ee.

19. märtsil kell 8 kuni 23. märtsil kella 16 saavad projek-
titoetust taotleda enne haldusreformi MTÜ Pärnu Lahe 
Partnerluskogu (PLPK) tegevuspiirkonda kuulunud 
kohalikud omavalitsused ja vähemalt kuus kuud PLPK 
tegevuspiirkonnas tegutsenud MTÜ-d, SA-d, mikro-
ettevõtjad.

PLPK LEADER tegevuspiirkond on endiste Audru, 
Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Saarde, Sauga, Tahku-
ranna, Tõstamaa, Varbla valla territoorium.

Projektitaotleja peab uue e-pria www.pria.ee kaudu 
projektitoetuse taotluse esitamisel kinni pidama taot-
lusvooru tähtaegadest, kellaaegadest ja esitama kõik 
nõutavad dokumendid.

Palume tutvuda PRIA kodulehel LEADER meetme ja 
PLPK kodulehel www.plp.ee meetmetega, sh PLPK 
nõutavate lisadokumentidega.

Leader projektitoetust saab taotleda järg-
mistest PLPK meetmetest:

 » Meede 1 – Ettevõtluse arendamine ja mitmekesista-
mine

 ◦  Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud 
tegevuspiirkonnas tegutsenud ettevõtjad, ettevõt-
jate MTÜ-d (üle 50% ettevõtjad)

 ◦ Maksimaalne toetus 50 000 eurot

 ◦ Toetus kuni 60%, omaosalus vähemalt 40%

 » Meede 2 – Aktiivne kogukond

 ◦ Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud 
tegevuspiirkonnas tegutsenud MTÜ-d, SA-d

 ◦ Maksimaalne toetus 30 000 eurot

 ◦ Toetus kuni 90% (taristul kuni 60%), omaosalus 
vähemalt 10 % (taristul vähemalt 40%)

Lisainfo +372 433 1053 ja +372 509 2261 või  
plpparnu@gmail.com 

Kodukant avab kogukondade kingituste 
taotlusvooru

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab LEADER 
taotlusvooru

MAJANDUS

Loomakasvatustoetuste  
taotlemiseks tuleb kasutada 
e-PRIAt
2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja 
üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu. Suurim muu-
datus varasemaga võrreldes on see, et taotlusi saab esi-
tada ainult e-PRIA vahendusel.

e-PRIAsse saab siseneda läbi PRIA kodulehe ja teenuste 
kasutamiseks tuleb taotlejal end süsteemis tuvastada 
ID-kaardi või mobiil-IDga. 

Lisainfo: www.pria.ee
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Aasta kooriks 2017 sai Colle-
gium Musicale, mille diri-

gendiks on Lihulast pärit 
Endrik Üksvärav

Laupäeval, 20. jaanuaril kuu-
lutas Eesti Kooriühing Esto-
nia kontserdisaalis välja 
koori- ja puhkpillimuusika 
aastapreemiad. Aasta kooriks 
2017 sai Collegium Musicale, 
mille dirigendiks on Lihulast 

pärit Endrik Üksvärav.

Collegium Musicale võitis 
mullu oktoobris EBU rahvusva-

helise koorikonkursi “Let the Peop- 
les Sing” täiskasvanute kategooria ja 

kogu konkursi Grand Prix’. Koor andis 
2016/2017. hooajal 54 erinevate kavadega kõrge-

tasemelist kontserti, neist 23 väljaspool Eestit.

Lihula noorte töömalev “Piiridest välja” oli 
aasta noortemaleva nominent
26. jaanuaril toimus Tallinnas, SpaceX keskuses 
noortevaldkonna tunnustussündmus, kus haridus- ja 
teadusminister Mailis Reps kuulutas välja valdkonna 
kõige vägevamad tegijad. 

Aasta noortemalevaks kandideeris lisaks Paide linna 
töömalevale Lihula noorte töömalev “Piiridest välja”. 
Seekord rändas tiitel küll Eestimaa südamesse, kuid 
sel-lest hoolimata paista silma vabariigi teise malevana 
juba esimesel toimumisaastal, on suur tunnustus kogu 
meeskonnale.

Lihula noorte töömaleva koostöö kohalike noorte, valla-
valitsuse ja ettevõtjatega andis 2017. aasta suvel malevas 
osalenud noortele võimaluse tutvuda nelja kohaliku 
ettevõtte juhi ja nende ettevõtete tegevustega.

Maleva “Piiridest välja” idee on kombineerida ühelt poolt 
malevale omaseid kergemaid, noortele sobivaid töid 
ning anda neile võimalus näha ja kuulda, mis toimub 
piirkonna suuremates ja igapäevaselt ekspordiga tegele- 
vates ettevõtetes, samuti tutvuda nende juhtidega. See 
on oluline selleks, et noored õpiksid ja saaksid kogemusi, 
teadmisi ning oskuse ettevõtjatega kaasa mõelda.

Uudse lähenemisega maleva korraldamisega suutsid 
Lihula vallavalitsuse noorsootöötajad astuda n-ö piiri- 
dest välja: avada noortele ukse kohalikesse ettevõtetesse, 
kaasata ettevõtjaid noorsootöösse ning jagada noortele 
kohalike ettevõtete edulugusid. Noored said koostöös 
ettevõtjatega malevas nii väärtusliku töökogemuse kui 
ka võimaluse siseneda enesekindlamalt ja teadlikumalt 
tööturule.

Lääneranna ettevõtja Janek Vipre sai 
presidendilt teenetemärgi
President Kersti Kaljulaid andis 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
eel riigi teenetemärgid tänuks 
166 inimesele, kelle pühen-
dumus oma kutsetööle või 
kogukonnale on muut-
nud kogu Eesti elu pare-
maks. 

Ettevõtja ja kohaliku 
elu edendaja, Narma 
OÜ juhatuse liige 
Janek Vipre sai presi- 
dendilt Valgetähe V 
klassi teenetemärgi 
ettevõtluse edendami- 
se eest.

Narma on ehe näide sel- 
lest, et ka nišitootega võib 
olla globaalselt edukas ja 
tooteportfell ei pea olema 
väga lai, et olla omas valdkon-
nas tegija. Disain saab alguse 
tehnoloogilistest lahendustest 
ja Lihulas kootud ainulaadsed new-
Weave vaibad ning Haapsalu külje all Uue-
mõisas valmivad plastvaibad on artiklid, mille 
järgi ettevõtet tuntakse ja hinnatakse enim.

Piia Saak ja Ave-Piia Rohtla 
said Läänemaa tunnustus-
preemiad
16. veebruaril toimus Uuemõisa 
mõisas Eesti Kultuurkapitali 
aastapreemiate tunnustusüri-
tus, kus anti teiste seas välja ka 
Läänemaa tunnustuspreemiad, 
mille pälvisid kaks Lääneranna 
valla tubli ja tegusat inimest – 
Piia Saak ja Ave-Piia Rohtla. 

Piia Saak – loome- ja kunstivald-
konna edendaja

Piia Saak avas mullu suvel, 9. juunil Lihula 
peatänaval omanäolise nimega galerii – Tapamaja 
Galerii. Hoones, kus sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal asus 
Oosimi Lihakarn ning tsaariajal kõrts ja peenviinapood, 

Tänukirjade sadu Lääneranna piirkonda

Foto: Collegium Musicale

Foto: Andres Haabu

Foto: Arvo Tarmula
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sai nende kuude jooksul, mil galerii oli avatud, nautida 
kohalike kunstnike loomingut alates maalidest ja ehetest 
lõpetades savi- ja puutöödega.

Suvel olid Tapamaja Galeriis üleval erinevad näitused, 
toimusid tantsuõhtud ja töötoad, mitmel korral oli gale-
riis avatud ka ühepäevakohvik. Omanäolist ja hubast 
kohta külastas suve jooksul mitu tuhat turisti Eestist ja 
mujalt Euroopast ning koguni Jaapanist. Galeriis müüda-
vad pildid rändasid lisaks Eesti eri paikadele ka Soome, 
Rootsi ning Saksamaale.

Ave-Piia Rohtla – noorte muusikaelu edendaja

Ave-Piia Rohtla on Lõuna-Lääänemaa neidude-, Lõuna- 
Läänemaa ja Lihula Gümnaasiumi mudilaskoori ning 
Lihula naiskoor Leelo pikaajaline dirigent. Seda ametit 
on Ave-Piia pidanud juba ligemale 15 aastat. Lisaks eel-
nimetatud kooridele on ta juhendanud Lõuna-Läänemaa 
poistekoori, kus laulsid noorsandid Lihulast, Kullamaalt, 
Virtsust, Martnast ja praeguseks suletud Kasari koolist.

Ave-Piia on laulma pannud ka need lapsed, kes esialgu 
viisi ei pea. Kaks korda pidas Kasari kool Ave-Piia eestvõt-
tel Kasari Ööbiku laulukonkurssi. Lääne maakonna Lau-
lurästa võistlusel said Ave-Piia lapsed mitu esi- ja muud 
kohta. Käesoleval aastalgi osalesid tema dirigeeritavad 
koorid noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään”.

Lihula lilltikandi meister Maie Roos valiti 
aasta pärandihoidjaks

Laupäeval, 10. veebruaril selgusid 2017. aasta 
pärandihoidjad, kelleks said metallikunstnik 
Harvi Varkki, Lihula lilltikandi tutvustaja ja 
arendaja Maie Roos ning käsitöömeister Katre 
Arula.

Pärandihoidja on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liidu ning Rahvakultuuri Keskuse poolt aas-
tast 1998 väljaantav aastaauhind esemelise rah-

vakunsti alalhoidmise ja edasiarendamise eest.

Maie Roos on Lihula lilltikandi uurija, tutvustaja, 
propageerija, arendaja ja õpetaja. 2017. aastal kanti 

Lihula lilltikand Eesti vaimse kultuuripärandi nimis-
tusse ning just Maie on sinna märgitud lilltikandi 

meistrina.

Maie osalusel valmis Lihula rahvaülikoolis 2009. aastal 
raamat “Lihula lilltikand ja meistrid” ning aasta hiljem 
DVD konkreetsete tikkimisõpetustega.

Maie kuulub Lihula Lilltikandi Seltsi alates selle loomi-
sest 2011. aastal ning on üks selle aktiivsemaid liik-
meid. Ta on osalenud igal aastal Lihula lillkirja festivali 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel, pannud välja lillkirja- 
liste tekkide näitusi, juhendanud Lihula tikandi töötube 
mardilaadal. Maie on 2014. aastal ilmunud raamatu 
“Lihula lilltikand. Õpetus. Mustrid. Inspiratsioon” üks 
autoritest.

Maie Roos on ühtlasi ka Läänemaa Kultuurkapitali esi-
mese elutööpreemia saaja, lisaks pälvis ta 2016. aastal 
Lihula aukodaniku tiitli väljapaistvate teenete eest 
Lihula piirkonna rahvakultuuri pärandi hoidmise ja 
loomise ning Lihula lilltikandi uurimise, tutvustamise ja 
arendamise eest.

Foto: Andres Haabu

Foto: Arvo Tarmula
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L ääneranna Vallavolikogu võttis 18. jaanuari 2018 
istungil vastu otsuse, mille alusel saavad kõik 

Lääneranna valla koolieelsetes lasteasutustes käivad 
lapsed tasuta süüa. Lisaks vaadati üle lasteaia kohata-
sude määrad.

Vastu võetud otsusega kehtestati kõikides Lääneranna 
valla koolieelsetes lasteasutustes kohatasu määraks 20 
eurot kuus ühe lasteaias käiva lapse kohta. Kohatasu 
ühest perekonnast iga teise ja enama lasteaias käiva 
lapse kohta on 10 eurot kuus.

Kohatasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud pe- 
rioodi eest, v.a juunist augustini, mil tasutakse kohatasu 
vastavalt eelregistreerimisele. Arvestus toimub kalend- 
rikuu kaupa.

K ool oli sügisel vaevalt alanud, kui lapsed hakkasid 
küsima muusikali kohta: “Mis lugu me mängima 

hakkame? Millal tekstid saab? Mis laulud tulevad? Kes 
mängib keda?...” Maja täitis mõnus õhin, mis on tuttav 
neile, kes laval olnud ja seda nautinud. 

Kõmsi Algkool alustas muusikalide lavastamist 2006. 
aastal, mil Vaike Ihermann tõi W. A. Mozarti 250. sün-
niaastapäeva puhul lavale etenduse Mozarti lapsepõlvest. 

2008. aastal tõime lavale “Heliseva muusika”. Kapten 
Trappi peres oli selles etenduses 18 last – just nii palju oli 
koolis lapsi ja kapten von Trappi osa laulis suurepäraselt 
Lembit Tammsalu. 

2010. aasta oli kooli 25. sünnipäeva aasta ja lavale jõudis 
“Mary Poppins” – lisaks lastele olid laval kõik õpetajad 
ja töötajad. Unustamatu rolli tegi Berdi rollis Andreas 
Rahuvarm.

2012. aastal etendus “Seitse Lumivalgekest ja seitse 
pöialpoissi”. Vahvad tantsud etendusse seadis Varje  
Ojala-Toos. 

2014. aastal mängisime Kaari Sillamaa muusikaga 
“Saabastega kassi” ja 2016. aastal Mari Vihmandi muusi-

kali “Nukitsamees”,  etenduse “orkestriks” oli Anu Kurm 
ja esimest korda kaasasime ka lasteaialapsed.

Nüüd see tuleb taas! 

Neljapäeval, 29. märtsil kell 12.00 etendub  Kõmsi Rah-
vamajas muusikaline lavastus “Saladus ja aarded” Riine 
Pajusaare muusikaga. Laval on Kõmsi algkooli ja lasteaia 
lapsed. Lapsevanemad on valmis saanud kostüümid, 
lapsed saanud tekstid pähe ja laulud suupäraseks, õpeta-
jad loobunud nii mõnestki tunnist lavastamise kasuks, 
töömees aidanud rekvisiidid lavale ja asendamatu heli-
mees Asso teeb meiega viimaseid mikrofoniproove. 

Kohe-kohe on kõik valmis ja hüüame sõpru publikuks. 
Mängime etendust ju vaid ühe korra!

Etenduse läbivaks teemaks on juhtumised lapsepõlves, 
siis, kui ei ole kunagi igav, kui sinu õu on ka su sõbra õu 
ning sõbrad täidavad su päeva hommikust õhtuni. Inspi-
ratsiooni saime Bullerby lastest  ja muusika, mis lapse-
meelsusega hästi sobib, on kirjutanud Riine Pajusaar. 

Ootame teid teatrisse!

Lääneranna vallas saavad 
lasteaialapsed tasuta süüa

Kõmsi Koolil on muusikaliaasta

Foto: LLJK

Foto: pixabay.com

Fotod: Erakogu
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Spordiuudised

SPORT

KERGEJÕUSTIK
21. jaanuaril toimusid Tallinnas, 

Lasnamäe Kergejõustikuhallis EV100 
Eesti talvised mitmevõistluse meistri- 
võistlused U14, U16 ja U18 vanuse- 
klassis, kus osales Virtsu kooli õpilane 
Trinity Õismets. 

Läänemaa Kergejõustikuklubis 
treeniv Trinity Õismets saavutas üli-

tihedas konkurentsis 19. koha, kogudes 
2380 punkti. 

26. jaanuaril toimusid Pärnu Kergejõustikuhallis 
Pärnumaa maakoolide C- ja D-klassi sisekergejõustiku 

meistrivõistlused, kus osalesid Lääneranna valla kolme 
kooli õpilased.

Võistlustel osales kokku 13 Pärnumaa kooli pea saja 
noorsportlasega, kes on sündinud aastatel 2005–2008. 

Lääneranna valda esindasid Lihula Gümnaasiumi, Virtsu 
Kooli ja Kõmsi Lasteaed-Algkooli õpilased, kes võitsid 
kokku 8 medalit.

Tulemused:
TÜDRUKUD D-KLASS

 » HELENA KLIMPUŠ, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (10,5) – 16. koht

 ◦ kaugushüpe (3.51) – 4. koht

 » KERTU KESKÜLA, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (10,3) – 11. koht

 ◦ kaugushüpe (3.07) – 15. koht

 ◦ 600 m (2.30,5) – 7. koht

 » LISET KURNIM, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (10,4) – 14. koht

 ◦ kaugushüpe (2.89) – 17. koht

 » HELENA-CAROLY KUKISPUU, Kõmsi Lasteaed- 
Algkool

 ◦ 60 m (10,5) – 16. koht

 ◦ kuulitõuge (3.75) – II koht

 ◦ kaugushüpe (3.48) – 6. koht

 ◦ 600 m (2.32,0) – 8. koht

TÜDRUKUD C-KLASS

 » ELIISE KOLÕTŠEV, Lihula Gümnaasium

 ◦ kuulitõuge (9.66) – II koht

 ◦ 60 m (10,9) – 23. koht

POISID D-KLASS

 » KEIRO RISTIKIVI, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (9,2) – I koht

 ◦ kaugushüpe (3.91) – I koht

 ◦ kuulitõuge (7.85) – I koht

 ◦ kõrgushüpe (1.25) – I koht

POISID C-KLASS

 » Herman Reinmaa, Lihula Gümnaasium

 ◦ kuulitõuge (8.97) – III koht

 ◦ kaugushüpe (3.77) – 9. koht

 ◦ kõrgushüpe (1.15) – 6. koht

 ◦ Geron Noor, Virtsu Kool

 ◦ 60 m (9,7) – 11. koht

 ◦ kaugushüpe (4.21) – III koht

 » RAIKKO KANTER, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (10,0) – 17. koht

 ◦ kaugushüpe (3.78) – 8. koht

 ◦ 1000 m (4.13,9) – 12. koht

 » PAUL LOMP, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (9,6) – 10. koht

 ◦ kaugushüpe (3.74) – 11. koht

 ◦ kuulitõuge (6.34) – 9. koht

 » KEN-INDREK KLIMPUŠ, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (10,4) – 26. koht

 ◦ kuulitõuge (8.19) – 4. koht

 ◦ kõrgushüpe (1.10) – 8. koht

 » STEFAN-LAURI MÖLDER, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (9,4) – 7. koht

 ◦ 1000 m (3.50,8) – 5. koht

 ◦ kõrgushüpe (1.15) – 7. koht

 » TIMMO KAASIK, Lihula Gümnaasium

 ◦ 60 m (10,0) – 16. koht

 ◦ 1000 m (4.03,9) – 9. koht

28. jaanuaril toimusid Tallinnas, Lasnamäe Kergejõusti-
kuhallis Eesti talvised karikavõistlused U18 vanuseklas-
sis ja täiskasvanute arvestuses, kus osales meie vallast 
kuus sportlast, kes kõik treenivad Lihulas. Noored esin-
davad võistlustel Läänemaa Kergejõustikuklubi ning 
nende treener on Jaanus Getreu.

Tulemused:
 » KERLI RISTIKIVI, Virtsu Kool

 ◦ kaugushüpe (4.58) – 14. koht

 ◦ 60 m (8,68) – 13. koht

 ◦ 200 m jooks (29,05) – 12. koht 

15. jaanuar – 15. veebruar 2018

Foto: LLJK
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 » TRINITY ÕISMETS, Virtsu Kool

 ◦ kõrgushüpe (1.40) – 6. koht

 » KRISTIINA KUKK, Virtsu Kool

 ◦ kuulitõuge (8.92) – 13. koht

 » KRISMAR LIIV, Lihula Gümnaasium

 ◦ 800 m jooks (2.19,14) – 13. koht

 » MARTIN TEPPAN, Lihula Gümnaasium

 ◦ 800 m jooks (2.07,97) – 8. koht

 » TAMBET JÄRVE, Tallinna Inglise Kolledž

 ◦ 300 m jooks (41,62) – 4. koht

 ◦ 800 m jooks (2.6.30) – 14. koht

10.–11. veebruarini toimusid Tallinnas Lasnamäe Kerge-
jõustikuhallis U18, U20 ja U23 meistrivõistlused kerge-
jõustikus, kus osales kokku üle 500 noore 44 kergejõusti-
kuklubist, nende seas ka viis Lääneranna valla noort, kes 
esindasid Läänemaa Kergejõustikuklubi.

Tulemused:
 » KERLI RISTIKIVI, Virtsu Kool, U18

 ◦ kaugushüpe (4.69) – 15. koht

 ◦ 200 m jooks (28.79) – 18. koht

 » KRISTIINA KUKK, Virtsu Kool, U18

 ◦ kuulitõuge (9.30) – 15. koht

 » KRISMAR LIIV, Lihula Gümnaasium, U20 

 ◦ 200m jooks (27,30) – 23. koht

 ◦ 400 m jooks (59,12) – 14. koht

 ◦ 800 m jooksu (2.16,83) – 16. koht 

 » AINAR-STEN JUNKER, Lihula Gümnaasium, U20

 ◦ kõrgushüpe (1.70) – 7. koht

 » MARTIN TEPPAN, Lihula Gümnaasium, U20

 ◦ 800 m jooks (2.05,56) – 6. koht

LAUATENNIS
20. jaanuaril toimusid Haapsalus Eestimaa Spordiliit 
Jõud meistrivõistlused ning samuti Haapsalu GP lauaten-

nises, kus osalesid ka Virtsu kooli ja Lihula Gümnaasi-
umi noored sportlased, kes saavutasid mitu medalikohta.

Allex Rummel saavutas finaalis III ning üldparemus-
järjestuses II koha. Keiro Ristikivi oli parim nii finaalis 
kui ka kadettide üldkokkuvõttes. Hugo Jan Rummel oli 
parim juunioride üldkokkuvõttes. Joonas Vestli on üld-
kokkuvõttes parim läänlane. Noori treenib Eduard Brok.

MAADLUS
3. veebruaril toimusid Tapal Eesti 
õpilaste meistrivõistlused Kree-
ka-Rooma maadluses, millest 
võttis osa 78 noormeest 22 
maadlusklubist.

Lääneranna vallast osales 
võistlusel kaks Raskejõus-
tikuklubi Leola kasvan-
dikku: Stefan Lauri Mölder 
ja Martin Mägist, keda 
treenib Janar Sõber. Martin 
võitis 57 kg kaalukategoo-
rias võistelnud noormeeste 
seas pronksi, 44 kg kaalukate-
goorias võistelnud Stefan Lauri 
Mölder saavutas 5. koha.

SAALIJALGPALL
10. veebruaril toimusid Taeblas Läänemaa saalijalgpalli 
meistrivõistlused naistele, kus osales ka Lõuna-Lääne-
maa Jalgpalliklubi naiskond, kes saavutas III koha. Nais-
konda kuulusid Kai Simpson, Sandra Pärnpuu, Maarja 
Jalakas, Anni Ratas, Trinity Õismets, Regle Kurnim ja 
Janet Peet.

Foto: Janar Sõber
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UISUTAMINE
10. veebruaril toimus Viljandis IX Mulgi Uisumaraton, 
millest võttis osa 268 inimest, neist 109 30 km distantsil 
ja 159 10 km rahvadistantsil.

Tulemused:
Maratonidistants

 » JÜRI SAATMÄE, M40 – 18. koht 

Rahvadistants

 » KULLA SAATMÄE, N14 – I koht 

11. veebruaril toimus Haapsalu III uisumaraton, millest 
võttis osa 135 inimest üle Eesti, sh meie valla sportlased.

Tulemused:
Maratonidistants

 » JÜRI SAATMÄE, M45 – 12. koht

 » KAAREL KAISEL, M45 – 20. koht

 » PILLE KAISEL, N40 – 6. koht

Rahvadistants

 » KAARO SAATMÄE, M18 – 1. koht

 » KULLA SAATMÄE, N18 – 1. koht

 » KATRIN ARUOTS, N18 – 14. koht

 » VIVIA ARUOTS, N18 – 15. koht

VABAVÕITLUS
27.–28. jaanuaril toimusid Tartu Ülikooli spordihoones 
Eesti meistrivõistlused sportlikus vabavõitluses, millest 
võttis osa 37 võistlejat 8 klubist, nende seas ka Lääne-
ranna valla volikogu aseesimees Vallo Kappak. 

Spordiklubi MMAces esindav Kappak saavutas –93,0 kg 
kaalukategoorias esikoha, alistades teises raundis kolm-
nurkkägistusega vastase Oleg Koreni.

Lääneranna Teataja toimetus 
Lääneranna Vallavalitsus,  
Jaama 1, Lihula 90302 
E-post: ajaleht@laaneranna.ee 
www.lihulateataja.ee 
 
Lääneranna Vallavalitsus on avatud  
E–R 9.00–17.00 / www.laanerannavald.ee

Toimetaja – Kristina Kukk 
Tel 5802 4630 
E-post: kristina.kukk@laaneranna.ee 
 
Keeletoimetaja – Anu Rooseniit  
(OÜ Keeletoimetus) 
Küljendaja – Ain Saare 
Print – NelliPrint

TOIMETUS

Kui teile on silma jäänud mõni sünd-
mus, mida võiks kajastada, või inimene, 
kelle tegemistest kirjutada, andke sel-
lest palun teada ajaleht@laaneranna.ee 

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

Foto: Janar Sõber

Foto: Eesti M
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Kokka
Paatsalu puhkekeskus otsib 

Paatsalu puhkekeskus otsib suvehooajaks 
oma meeskonda kokka, nii täistööajaga kui 

ka osalise tööajaga. 
Tööle asumise aeg on juuni.

Võta ühendust ja kandideeri : 
info@paatsalupuhkekeskus.ee 

www.kokk.paatsalupuhkekeskus.ee

SoovimeTeile
8 märtsil ilusat
naistepäeva

ArmasdLääneranna valla naised

Vallavalitsuse ja Vallavolikogu mehed

LIHULA, Tallinna mnt 23 / www.sakste.ee /  Tel 525 8032
VAATA KA e-poodi - pood.sakste.ee

SAKSTE
MAJA

Anno 1912

RUUMIDE RENT SAUN PESUPUNKT

Lihula  südames

LÄÄNERANNA TEATAJA on 
Lääneranna valla ajaleht, 
mis ilmub 11 korda aastas 
ning mille väljaandjaks on 
Lääneranna Vallavalitsus. 

Leht jõuab kõikidesse 
Lääneranna vallas 

registreeritud 
postkastidesse 

TASUTA.

Kui teate kedagi, kes on meie 
valla elanik, kuid pole ajalehte 

kätte saanud, paluge tal lehe 
toimetusega ühendust võtta, et 

selgitada üheskoos välja, kas tegu 
on postiljoni ühekordse eksimuse 

või millegi muuga.

 
Tel 5802 4630

REKLAAMI TELLIMINE 
ajaleht@laaneranna.ee

KUTSE
TANTSULE

HEI MEHINE MEES JA 
KRAPSAKAS NAINE!

Segarahvatantsurühm 
KIRIVÖÖ kutsub tantsima. 
Läheme üheskoos 2019.a. 

tanstupeole.

Tel 5365 2918

K-Elektar OÜ teeb elektritöid.
Kontakt: k.elektar@gmail.com
või 5099170

K-Elektar OÜ teeb elektritöid.
Kontakt: k.elektar@gmail.com
või 5099170

26.märts alates 10.00

VARBLA 
end. VALLAMAJAS 

 
Info ja registreerimine 
tel. 4496 624, 5242 485

29.märts alates 10.00

HANILA-KÕMSI 
end. VALLAMAJAS  
Etteregistreerimine 

tel. 5323 2454

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

Nedremaa Piiri talu vajab kiiresti asenduslüpsjat (ja puhkuse 
asendajat) 2 päeva tööl ja 4 päeva vaba. Kohapeal ööbimisvõimalus, 
saun, toidutegemise võimalus, pesupesemise võimalus. Tublile 
töötajale ka tubli palk. Info 5656 3531

Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja 
raieõiguseid. Küsi pakkumist timber@timberstock.ee või 507 1150

REAKUULUTUSED

KÜTTEPUUDE MÜÜK  
LÄÄNE-EESTIS

Lisainfo: 5457 5571 või  
puidux.puidux@mail.ee

 
Lihula Küttekontor


