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“Iga lõpp ei ole muud, 
kui algus uus…”, just nii 

kõlavad mõne aasta taguse 
Eesti eurolaulu sõnad. Eks 

elus just nii ongi, iga inimese, 
iga liidu, iga omavalitsuse elus – üks etapp saab 
läbi ja algab uus. Ja uuele tuleb võimalus anda. See, 
milline uus kellegi jaoks saab, sõltub inimesest en-
dast – tema suhtumistest, hoiakutest, usust ja tah-
test ning tegudest.
Lihula vald on uue alguse lävel. Viimased kaks ja pool 
aastat oleme pidanud aktiivselt läbirääkimisi valda-
de ühinemiseks, meie inimesed on töötanud tuleviku 
arenguks parimate lahenduste väljatöötamise nimel. 
Selle töö tulemusel kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus 12. 
jaanuaril 2017 Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla 
ühinemise üheks haldusterritoriaalseks üksuseks ni-
mega Lääneranna vald, mis kuulub Pärnu maakonda. 
Ühinemine jõustub kaheksa kuu pärast, 2017. aasta 
oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimis- 
tulemuste väljakuulutamise päeval.
Ent uue alguse loomisega tegeleme juba täna. Hoog ei 
ole ühe etapi lõpuga vaibunud, vaid vastupidi, tegutse-
me jõuliselt mitmel rindel.
 

Töö jätkub

Selle nimel, et uus saaks hea alguse, jätkame igapäeva-
elu toimetamisi ja alustatud plaanide elluviimist. Suu-
remad projektid Lihula vallas, mida soovime Euroopa 
Liidu struktuuritoetuste abil ellu viia, on esmatasandi 
tervisekeskuse loomine, mille ettevalmistustööd het-
kel käivad, erihoolekande üksuse rajamine SA Lõu-
na-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Kesku-

se juurde. Juba on olemas rahastus ja alustatud on 
projekteerimistöödega soojatorustiku renoveerimiseks 
OÜ Lihula Soojuse eestvedamisel. Esitatud on taotlus 
Lihula valla (Lihula linn, Kirbla, Tuudi) tänavavalgus-
tuse rekonstrueerimiseks. Ettevalmistamisel on taotlus 
Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala (Valuste tee, 
Valuste põik, Pärnu maantee, Piiri tänava, Raudtee tä-
nava, Pärnu-Lihula maantee piirkond) avaliku taristu 
arendamiseks. 

Alustame ka Lihula Kultuurimaja remonditööde ja Li-
hula Gümnaasiumi spordihoone projekteerimisega, et 
olla valmis võimalike toetustaotluste esitamiseks. Loo-
mulikult jätkame teehoolduskava elluviimist, planeeri-
me liikluskorralduskava II etapi rakendamist, taotleme 

nr 1 (107)  / Veebruar 2017Lihula valla ajaleht

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Fotol: Tuudi-Liiva koorejaam 1929, Erakogu

F
ot

o:
 A

rv
o 

T
a
rm

u
la

Et uus saaks 
alguse

• EV 100 juubelipidustused 

algavad juba tänavu aprillis 

• Saame tuttavaks tulevaste 

naabritega. Hanila 

• Detsember oli Lihula lasteaias 

kingitusterohke kuu 

• Lihula Teataja TOP10 

• Spordiuudised

• Lihula Konsumis on peale 

juurdeehitust suurem kaubavalik 

ning oluliselt rohkem ruumi 

• Lühiuudised ja teated

• Kultuurikava

Meie lood



 nr 1 (107) / veebruar 2017
2

raha EASist ja Leader meetmest haridus- ja kultuu-
riprojektide elluviimiseks.
 

Ettevalmistused käivad

Hea uue alguse nimel Lääneranna vallas tegeleme 
ka uue valla toimimiseks vajalike  ettevalmistuste-
ga, mille tegevuskava leppisime kokku ühinemisle-
pingus. Järgneva kaheksa kuu jooksul töötame välja 
uued dokumendid, asjaajamis- ja töökorrad, sotsiaal-
toetuste ühtsed määrad ja -teenuste osutamise kva-
liteedinõuded. Valla sümboolika (vapp ja lipp) koos-
tamiseks kuulutame välja avaliku konkursi, et saada 
valla sümboolika tööversioon valmis 1. septembriks 
2017. Hiljemalt 15. septembriks töötame välja uue 
valla põhimääruse, arengukava ja eelarvestrateegia 
projektid, uue personalistruktuuri alusel ametikoh-
tade ametijuhendid. Lisaks loome vallale uue kodu-
lehe.  

Selleks, et uus saaks hea alguse, oleme loonud te-
gusad kontaktid ja alustanud koostööd Pärnumaa 
partnerorganisatsioonidega: Pärnumaa Omavalitsus-
te Liit, Pärnumaa Ettevõtluskeskus, SA Pärnumaa 
Turism, Pärnumaa Ühistranspordikeskus.

Lõpetuseks arvan, et on suhtumise ja vaatenurga 
küsimus, millisena näha uut algust ja Lääneranna 
kohta ning positsiooni tuleviku Eestis. Olen veen-
dunud, et edu võti on Lääneranna inimeste endi kä-
tes, ning on meie enda teha, et oleme tulevikus väga 
erinäoline, tegus ja arenev piirkond. Mina arvan, et 
just Lääneranna vald on tulevikus ühendaja ja liitja – 
tänasele suhtlusele ja koostegutsemisele naabritega 
Läänemaal lisanduvad nüüd ka meie naabrid tänasel 
Pärnumaal.

Iga lõpp ei ole muud, kui algus uus…

Ilusat Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva soovides!

Hea lugeja! Oleme 
koos astunud tähe-
lepanuväärseid ja 
muutusi esiletoovaid 

samme. Oleme vastu 
võtnud otsuseid, mis on 

meie lähiajaloos murran-
gulised. Muutused on alati 

keerulised, eesootav on uus ja 
huvitav, samas ka natuke hirmutav. Kuidas kõik 
olema hakkab, mis saab ühest või teisest asjast? 
See kõik on mõistetav ja inimlik.  

Kahjuks olen viimasel ajal kokku puutunud ka ekst-
reemsema suhtumisega. Need lood jutustavad ini-
mese kitsarinnalisusest ja hirmust muutuste ees, 
rahulolematusest ning ehk ka oskamatusest oma elu 
kujundada. Jah, need sõnad on ehk liiga käredad 
paljude jaoks,ent kõnealused teemad elavad endiselt 
meis ja kammitsevad meie toimetusi.  Sellisest tee-
mast ajendas mind kirjutama umbes kuu-paar tagasi 
toimunud sõnasõda sotsiaalmeedias, valla ametlikul 
Facebooki-lehel, ajaleheveergudel ning vahel ka sil-
mast-silma. 

Kes vastab kriteeriumitele?

Valus on, kui me ei hoia üksteist ja tambime kogu 
tehtu nii lihtsalt jalge alla. Kui kritiseerijate käest kü-
sida, mis oleks parem või mida nad teistmoodi teek-
sid, siis vastust ei tule. Õlgade kehitades tuleb pigem 
tagasihoidlik: “No küll siis otsustatakse!”  See näitab, 
et meie hulgas on olemas terve seltskond kaaskond-
seid, kelle ainus soov on vastu seista, hoolimata sel-
lest, et vastuseisu põhjuseks ei ole parem lahendus. 
Pigem takerdumine mingitesse küsimustesse, mille 

seletamiseks või põhjendamiseks pole kritiseerijal 
tahtmist ega alust. 

Tegelikkuses on veelgi raskem, kui mõtlen meie riigi 
tänaste suundade peale, kus räägime riigi avatusest. 
Räägime kaasavast juhtimis- ja elustiilist, leplikku-
sest ja võrdõiguslikkusest, et tulla toime maailmas 
toimuvate arengutega. Et luua võimalusi näiteks kas 
või maal elamiseks, et meil oleks homse päeva suhtes 
kindlus. Kurb hakkab, kui  tegus ja aktiivne inimene 
ei sobi ametisse, sest ta on pärit Tallinnast, Tartust 
või kellegi isa on näiteks Saadjärvelt. Talle kleebitak-
se külge silt ja rünnatakse pahatahtlikult, kuna ta 
pole üks meie seast, ei ole viiendat põlve läänlane! 
Kui suur hulk meie valla inimestest vastab sellistele 
kriteeriumitele? Ilmselt peaksid nad kõik asjad kok-
ku pakkima ja minema sinna, kus on tarvis hakka-
jaid ja aktiivseid inimesi, olenemata nende päritolust. 
Kurb. Ilmselgelt oleks sellise suhtumise korral Lää-
nemaa saatus olla tulevikus palju väiksem kui täna-
ne Haapsalu linn!

Mõista või mitte? Hukka mõista ehk siiski mitte?

Minu mõte ei ole kedagi omakorda hukka mõista. Iga-
ühe teod jäävad ikka tema enda kanda ja kuni meil 
on kehtivad volitused esindada meie valla rahvast, 
läheme heade mõtete ja hooga edasi ning anname pä-
riselt endast kõik, et eesootav 110%-liselt õnnestuks. 
Küll aga on allakirjutanul tõsine mure, kuidas saame 
valda juurde vahvaid kaasamõtlejaid ja uusi inimesi, 
kui võtame neid vastu sellise halvakspanuga? 

Vale on väita, et Eestis ei ole pagulaskriisi. On küll, 
meie endi seas, meie endi sees. Kui meis ei jagu 
mõistmist oma kaasmaalaste suhtes, kes kas või 

Mõtteid meist!
Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees 
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naabervallast pärit on, siis kuidas peaksime suhtu-
ma välisriikidest saabunud inimestesse? Millistele 
kriteeriumitele siia asuv inimene peaks siis vastama? 
Meie tulevik saab olla vaid arenev, tulevikku suu-
natud, ühtehoidev, mõistev ja suurenev kogukond. 
Meie tugevus on salliv, mõistev ja kaasav toimetami-
ne ilma mõttetu halvakspanuta. Tuleb leida viis, kui-
das me tunneme, et seda, mida teeme, tehakse meie 
kõigi hüvanguks.

Nüüd aga elust Pärnu suunal. Nagu paljud teist 
on kindlasti lugenud, hakkab uus keskus peagi 
Haapsalu asemel olema Pärnu. Siin ei ole mitte mi-
dagi kohustuslikku ja need, kes on harjunud omi 
toimetusi Haapsalu suunal ajama, võivad soovitud 
teenuste olemasolul rahulikult harjumuspärase-
ga jätkata. Lihtsalt Pärnu pakub palju enamat, kui 
esimese hooga paistab. See tuleneb eelkõige hoopis 
suurema rahvahulga teenindusvajadusest. Kui täna-
se Haapsalu puhul räägime u 20 000 elanikust, siis 
Pärnu suunal 90 000 elanikust. Ka Pärnumaa ter-
ritooriumist räägime kui Eestimaa suurimast, seega 
mõõde on midagi palju enamat. 

Pöörduge julgelt 

Oleme alustanud koostöös Pärnu Maavalitsusega eri-
nevate sidus- ja katusorganisatsioonidega ühisosa-
de leidmist ja teenuste väljakujundamist. Juba täna 
saavad meie inimesed minna nõu küsima PEAK-ist 
(see on SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, 
analoogne nagu siiani oleme harjunud Haapsalu 
suunal LAK-iga ehk Läänema Arenduskeskusega). 
Kindlasti soovitan näiteks MTÜ-del ja seltsidel ning 
kõikidel teistel vabatahtlikkuse alusel tegutsevatel 
organisatsioonidel pöörduda sealsete spetsialistide 
poole. Samuti kõigil ettevõtjatel, kes täna meie val-

las toimetavad ja tunnevad, et soovivad oma tegevust 
avardada. Võimalusi, koolitusi ja head nõu saate 
kindlasti kõik. Kes ei leia kontakte, siis allakirjuta-
nu lahkelt jagab, võtke vaid ühendust. Lisaks antud 
temaatikale oleme välja töötamas ühiseid plaane ja 
tegevusi ühenduste parandamiseks, mõtlen eelkõige 
bussiliiklust ja kõiki sellega seonduvaid võimalusi. 

Uuteks väljakutseteks valmis

Pärnumaal on selline vahva ühendus nagu PÜTK ehk 
siis Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Nimetatud 
organisatsioon on ellu kutsutud just ühiselt trans-
pordiprobleemide lahendamiseks ning kogu piirkon-
da hõlmava liinivõrgu ja taristu vajadustest lähtuva 
hoidmiseks ja arendamiseks. Ka siin vallas on meil 
suur samm edasi astuda, et parendada meie inimeste 
liikumisvõimalusi. Pärnumaa Omavalitsuste Liit ehk 
POL on samuti oluliselt suurem ühendus kui meie 
tänane LOVL, ühistoimetustel ja tegevustel hakkab 
olema kordades suurem kaal kui siiani. Ühest küljest 
oleme palju suurema toimepiirkonna liikmed, teisalt 
on peagi teoks saav maavalitsuste kadumine reaal-
selt uusi lisakohustusi ja ka võimalusi kaasa toov 
protsess. 

Need on lisaks paljudele muudele protsessidele ai-
nult mõned näited sellest, millised väljakutsed meil 
ees seisavad. Olen enam kui kindel, et mõne aasta 
möödudes tagasi vaadates tekib nii mõnelgi meist 
küsimus, miks me ise varem selliste valikute peale 
ei tulnud?

Head Vabariigi aastapäeva! Kindlasti on see parim 
aeg mõelda sellistest teemadest nagu mina, minu 
kaaskondsed ja hingerahu!

LIHULA

HANILA KOONGA

VARBLA

Lääneranna vald
Üldinfo
Elanike arv
Pindala km2
Alevikud / külad / linnad

5602
1361
1 / 150 / 1

Kultuur
Kultuuri- ja/või rahvamajad
Raamatukogud

9
11

Andmed seisuga 01.01.2017

Haridus
Koolid
Lasteaiad
Muud õppeasutused 
(huvikoolid)

8
6
1

Sotsiaal ja tervishoid
Pere- ja/või lastearstid
Apteek
Hambaravi
Kiirabi
Tervishoiu ja sotsiaal-
hoolekande keskus

4
2
1
1
2

LIHULA

KOONGA

VARBLA

HANILA

Fotod: Kristina Kukk, 
Arno Peksar ja Sivar Tõnisson
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19. juuni 2014
Koonga Vallavolikogu tegi ettepaneku alustada hal-
dusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirää-
kimisi Varbla, Hanila ja Lihula vallale, et ühineda 
üheks omavalitsuseks.

26. juuni 2014
Lihula vallavolikogu nõustus Koonga Vallavolikogu 
ettepanekuga.

19. november 2015
Lihula Vallavolikogu tegi ettepaneku Martna ja Kul-
lamaa vallale läbirääkimiste alustamiseks, et moo-
dustada uus haldusüksus kuue omavalitsusüksuse – 
Lihula, Hanila, Koonga, Varbla, Martna ja Kullamaa 
valla – baasil.

29. jaanuar 2016
Varbla Vallavolikogu otsustas mitte nõustuda Lihula 
Vallavolikogu ettepanekuga läbirääkimiste alustami-
seks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle 
kuue omavalitsusüksusega.

28. jaanuar 2016
Lihula Vallavolikogu nõustus Kullamaa Vallavolikogu 
ettepanekuga alustada läbirääkimisi Haapsalu linna- 
ning Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noaroot-
si, Nõva, Ridala, Vormsi ja Märjamaa vallavolikoguga 
haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühise 
omavalitsuse moodustamiseks.

17. veebruar 2016
Lääne-Nigula Vallavolikogu keeldus läbirääkimiste 
alustamisest eelnimetatud 11 kohaliku omavalitsuse 
üksuse baasil uue haldusüksuse moodustamiseks.

Perioodil märts-aprill 2016 toimusid  Lihula val-
la eestvedamisel haldusreformi teemalised koh-
tumised ühisosa ja parimate lahenduste leidmi-
seks järgnevate omavalitsustega: Hanila, Koonga,  
Varbla, Kullamaa, Martna, Tõstamaa, Vigala,  
Halinga vald. Varasemalt kohtuti ka Muhu  
valla esindajatega. Lisaks sellele käidi omandamas  
kogemusi Lääne-Saare vallas, kus kohtuti kolme 
juba ühinenud omavalitsuse esindajatega.

25. aprill 2016
Kullamaa vallal on avatud läbirääkimised kolmel 
suunal: Vigala ja Märjamaa; Lihula, Hanila, Koonga, 
Varbla ja Martna; Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva ja 
Martna. Rahvahääletuse tulemusel soovis enamus 
hääletanuid liituda Märjamaa suunal.

28. aprill 2016
Koonga Vallavolikogu otsustas teha ettepaneku hal-
dusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääki-
mistega liitumiseks Tõstamaa Vallavolikogule uue 
haldusüksuse moodustamiseks viie omavalitsus-  
üksuse – Hanila, Koonga, Lihula, Tõstamaa ja Varbla 
valla – baasil ning mitte nõustuda Lihula Vallavoliko-

gu ettepanekuga kaasata läbirääkimistesse Martna 
ja Kullamaa valda.

Lääne-Eesti piirkondlik komisjon soovitas oma 
28.04.2016 kirjas kõigil piirkonnas mitme erineva 
partneriga ühinemisläbirääkimisi pidavatel kohali-
ku omavalitsuse volikogudel teha valik ühinemis-
partnerite osas ja võtta vastu vastavad volikogu 
otsused hiljemalt maikuu lõpuks.

09. mai 2016
Martna Vallavolikogu tegi otsuse lõpetada Lihula 
Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimised 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle, mille 
eesmärgiks oli moodustada uus haldusüksus kuue 
omavalitsusüksuse – Lihula, Hanila, Koonga, Varbla, 
Martna ja Kullamaa valla baasil.

26. mai 2016
Lihula Vallavolikogu otsustas lõpetada läbirääkimiste 
pidamise haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
üle Martna ja Kullamaa vallaga ning jätkata läbirää-
kimiste pidamist Hanila, Koonga ja Varbla vallaga. 
Samuti nõustus Lihula Vallavolikogu Koonga Valla-
volikogu ettepanekuga kaasata haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise läbirääkimistesse Tõstamaa 
vald.

10. juuni 2016
Tõstama Vallavolikogu keeldus ettepanekust alus-
tada ühinemisläbirääkimisi Hanila, Koonga, Lihula, 
Varbla ja Tõstamaa valla baasil ühise omavalitsus- 
üksuse moodustamiseks.

3.–25. oktoober 2016
Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepin-
gu ning selle lisade avalik väljapanek Lihula Vallava-
litsuse kantseleis, Lihula valla raamatukogudes ning 
valla veebilehel www.lihula.ee. Lisaks kajastati seda 
ka 3. oktoobril Lihula Teataja veebilehel ning valla 
Facebooki-lehel.

Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühine-
mislepingule ja selle lisadele sai esitada 25. oktoob-
rini 2016. 

Samal ajavahemikul toimus kokku 12 rahvakoosole-
kut: 3 igas ühinevas vallas. Rahvakoosolekute info oli 
Lihula valla elanikele kättesaadav nii valla ametlikul 
kodulehel, Lihula Teatajas kui ka valla Facebookis. 
Lisaks sellele oli Lihula vallas 20 sellekohast plakatit.  

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekus 
kokku 31 ettepanekut, millest kuus olid Lihula valla 
elanikelt. Siinkohal tasub märkida, et ühtegi sisulist 
ettepanekut maakondliku kuuluvuse vaidlustami-
seks ega valla tulevase nime kohta ei olnud. Suurem 
osa ettepanekutest hõlmas kruuskattega teede reno-
veerimist ja bussiliikluse korraldamist.

Haldusreformist: kuidas see 
võimalikuks sai?
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15.–17. november 2016
Jõudis kõikide Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla 
elanike postkasti Ühinemisleht, kus oli välja toodud 
ühinemisleping, kuhu olid sisse viidud arvestatud 
muudatusettepanekud. Lisaks sellele kajastati ning 
kutsuti ühinevate valdade inimesi osalema rahva-
hääletusel.

Kutset osalema rahvahääletusel kajastati nii kohali-
kes veebikanalites (Lihula valla ametlik leht, Lihula 
Teataja) kui ka maakondlikus meedias (Lääne Elu).

21.–27. november 2016
Korraldati ühinevate valdade territooriumil rahva-
hääletused. 27. novembri seisuga oli Lihula valla 
hääleõiguslike elanike nimekirja kantud 1947 isi-
kut. Arvamust avaldas neist 167 (sh elektroonilisel 
hääletusel 107 isikut) ehk 8,58% nimekirja kantud 
isikutest. Ühinemise poolt hääletas 128 isikut ehk 
76,65% arvamust avaldanutest.

8. detsember 2016
Kinnitas Lihula Vallavolikogu ühehäälselt ühinemis-
lepingu ja selle lisad.

12. jaanuar 2017
Kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus Hanila, Koonga, 
Lihula ja Varbla valla ühinemise üheks haldusterri-
toriaalseks üksuseks nimega Lääneranna vald ning 
kuuluvusega Pärnu maakonda.

Fotod: Ain Saare, Eduard Laur, Kristina Kukk
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Tänavu 20. veebruaril tähistab Hanila vald 25 
aastat omavalitsusliku staatuse kinnitamisest. 
232 km² pindalaga ning rahvaarvuga 1441, moo-
dustab ta tulevase Lääneranna valla pindalast 
17%  ja elanikkonnast 25,1%.

Hanila valda läbivad järgmised suuremad riigimaan-
teed: Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maantee, 
Karuse–Kalli maantee ja Audru–Tõstamaa–Nurmsi 
maantee.

Rahvaarvult on suurim asula Virtsu alevik, millele 
järgnevad Vatla küla ja praegune vallakeskus Kõmsi 
küla. Kokku on vallas 28 küla ja 1 alevik.

Suuremad tööstusettevõtted Hanila vallas on traa-
ditooteid valmistav K.MET AS, dolokivi kaevandaja 
Nordkalk AS ja Kvaliteetaken OÜ. 2014. aastal loo-
di praeguseks ka Lihulasse laienenud moodulmaju 
tootev ettevõte Green Cube OÜ. Lisaks neile asub 
Hanila vallas mootorsõidukite elektrikontaktide 
kokkupanekuga tegelev EH Connector OÜ ning mit-
meid teisi ettevõtteid. Üks suuremaid tööandjaid on 
sadam koos parvlaevaliiklusega.

2002. aastal rajati Virtsusse Eesti esimene tuule-
park, tänaseks on vallas kokku 29 tuulegeneraato-
rit. Hanila vallas asub vabariikliku tähtsusega Virt-
su sadam, mis teenindab Saaremaa ja Mandri-Eesti 
vahelist transiitliiklust ja rahvusvahelist kauba- 
vedu.

Viimastel aastatel on üheks valla suureks projek-
tiks olnud Virtsu kalasadama rekonstrueerimine, 
mis asub kahel pool Virtsu vasallilinnuse varemeid. 
Koos sadamaehitusega toimub paralleelselt linnuse 
taastamine.

Praeguse valla territooriumist moodustavad 30% 
erinevad hoiureziimiga kaitsealad. Valla piirides-
se jäävad Puhtu-Laelatu looduskaitseala, osaliselt 
Matsalu Rahvuspark, Tuhu maastikukaitseala ja 
Nehatu looduskaitseala, erinevad hoiualad. Prakti-
liselt kogu vallaga piirnev mereala on looduskaitse 
all.

Hanila vald hõlmab endiseid Hanila ja Karuse ki-
helkonna alasid. Hanila muinaskihelkonda (Anhel) 
on kirjalikes allikates mainitud esimest korda 1154. 
aastal ja Karuse (Cozzo) muinaskihelkonda 1218. 
aastal. 

Oma jälje Hanila valla kultuuriloosse on jätnud 
mitmed tuntud inimesed.

• Hanila on kirjutanud oma “Hõbevalgesse” meie 
president Lennart Meri.

• Karuse pastor Aleksander Ludwig Baumann 
asutas 1842. aastal Karuse kihelkonna kogu-
duse raamatukogu, mis oli esimene avalik maa-
raamatukogu Eestimaal.

• Kirjanik Karl Ristikivi elas lapsepõlves Pivaroot-
si külas. Oma varase noorpõlve kasvukohad 
on kirjanik jäädvustanud Tallinna triloogias 
(1938–1942). Karl Ristikivi mälestuseks paigu-
tati 1987. aastal Pivarootsis Juurika talu seina-
le mälestustahvel.

Hanilas korraldavad üritusi valla allasutused ja 
erinevad mittetulundusühingud. Sageli toimuvad 
ettevõtmised, et lõpptulemus parem saaks, mitme 
organisatsiooni koostööna.

Hanila valla olulisemateks ja rohkema osavõtuga 
kultuurisündmusteks peetakse peamiselt suveajal 
toimuvaid vabaõhuüritusi: Virtsu merepäev, erine-
vates kohtades jaanipäeva tähistamine, suvelõpu-
pidu Ridasel, karusepäev Kinksis, erinevad laadad 
Kõmsil jne. Talvel toimuvad suuremad üritused ja 
peod Kõmsi rahvamajas.

Hanila valla aktiivsemad seltsid ürituste organi-
seerimisel ja kohaliku elu edendamisel on Virtsu 
Arenguselts, Kinksi Küla Selts, Vatla Külaselts, 
MTÜ Vanalinna, Hanila Laulu- ja Mänguselts, Ha-
nila Spordiselts, Hanila Tuletõrje Selts, Massu Rat-
saklubi, Vatla Spordiselts.

Saame tuttavaks  
HANILA VALD
Fotod: Arno Peksar
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Hulgaliselt sportimisvarustust, suur kogus LEGO- 
klotse, „Aga Mina” põrandamäng ning positiivne 
rahastusotsus liiklusväljaku uuendamiseks. Just 
niisugune nägi välja aasta lõpp Lihula lasteaias.
   
Mullu 21. aprillil toimus Lihula kultuurimajas Lihula 
Lions klubi korraldatud heategevuslik kontsert-eten-
dus, kus lisaks lasteaia lastele esinesid vilistlased 
Ulla Helin-Mengel, Argo Liik ja Endrik Üksvärav. 
Lisaks toredale kontsertelamusele said pealtvaatajad 
teha head, annetades raha lasteaia sportimisvõima-
luste parandamiseks. Aprilli viimase nädalavahetuse 
seisuga oli Lihula Lions Klubi kontole kogunenud 
märkimisväärne summa, millele lisandus Konsumi 
poe fuajees seisva korjanduskera sisu.

1. detsembril andsidki Lihula Lions Klubi liikmed 
lasteaiale üle heategevusliku kontsert-etenduse tu-
lust soetatud sportimisvahendid: jalgpalliväravad, 
saalihoki-, discgolf’i-, sulgpalli- ja golfikomplektid, 
märklauad, pallid, hüppenöörid, teatepulgad ja palju 
muud spordivarustust 1050 euro väärtuses. Pidulik 
üleandmine või jõulupäev, nagu lapsed seda nime-
tasid, kulmineerus vanema rühma kasvandike ning 
täiskasvanute saalihokiturniiriga.

Juku Mänguasjakeskuse LEGO-klotside  
kampaania

Möödunud aasta novembri lõpuni kestnud Juku 
Mänguasjakeskuse kampaania „Too oma vanad 
LEGO - klotsid Jukusse ja saad uued tooted kuni 
25% soodsamalt” raames annetasid head eestimaa-
lased hinnanguliselt ligi 200 kg klotse, mis läksid 
jagamisele kümne lasteaia vahel – teiste seas oli ka 
Lihula lasteaed.

20. detsembril saabus Lihulasse kuller, kellel oli 
kaasas kaks suurt kastitäit klotse. Kingitus anti 
lastele üle samal päeval toimunud jõulupeol. Nüüd 
on igas lasteaiarühmas olemas märkimisväärne ko-
gus LEGO - klotse, millega lapsed saavad mängida 
ning oma fantaasiat ja peenmotoorikat arendada. 

MTÜ Aga Mina põrandamäng 

Novembri alguses kuulutas MTÜ Aga Mina koostöös 
MøllerGruppeni ja tema Baltimaades asuva esinda-
jaga, Møller Autoga välja konkursi, mille tulemusel 
kingiti „Aga mina” põrandamäng 50 lasteaiale. 

21. detsembril toimus Tallinnas, Møller Auto Musta-
mäe esinduses konkursi „Aga Mina mängin” pidulik 
tänusündmus, kus põrandamängud lasteaedadele 
üle anti. Jaanuari alguses külastas Lihula lasteaeda 
Ain Saare, mängu „Aga Mina” graafiline disainer, kes 
tutvustas lastele loovat põrandamängu ning jagas 
õpetajatele näpunäiteid, kuidas antud abivahendit 
õppeprotsessis kasutada. www.agamina.ee

Maanteeameti positiivne rahastusotsus

Lihula lasteaial õnnestus Maanteeameti 2016. aasta 
liiklusohutusprojekti sügis-talvisest taotlusvoorust 
saada lasteaia liiklusväljaku uuendamiseks-täienda-
miseks 50%-line rahastus, mis on 1292-eurose pro-
jekti kogumaksumusest 646 eurot.

Nii on kevadel plaanis joonida üle olemasolev väljak 
ja lisada sellele 8-kujuline sõidurada. Lisaks toimub 
22. märtsil lasteaias liiklusohutusepäev, kus Maan-
teeameti spetsialist koolitab nii vanemate rühmade 
lapsi kui õpetajaid.

Liiklusväljaku esmane eesmärk on kasutada seda 
õppevahendina, mis aitab kujundada üksteist arves-
tavat liikluskultuuri. Laps õpib mõistma, kuidas te-
kivad ohtlikud olukorrad ja kuidas on võimalik neid  
vältida. Samuti tekib seeläbi arusaam liiklusreeglite 
ja ohutu käitumise kohta ning mõistmine turvava-
rustuse kasutamise vajalikkusest (jalgrattaga sõitmi-
sel kiiver ning käe- ja põlvekaitsmed). Liiklusväljakut 
saab kasutada ka lasteaia muude õppetegevuste ning 
valla spordiürituste läbiviimiseks (nt spordipäev,  
perepäev).  

Kingituste-teemalised täismahus artiklid on kätte-
saadavad veebis www.lihulateataja.ee

Detsember oli Lihula lasteaias 
kingitusterohke kuu Foto: Kristina Kukk
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Lihula Teataja uudisteportaali TOP 10 
Detsember 2016 – jaanuar 2017

1. Aasta keskkonnateo rahva-
hääletust juhib Peeter Her-
miku eestvedamisel taasta-
tud puisniit (14. detsember)  
 
Aasta keskkonnategu on kon-
kurss, millega tunnustatakse 
inimesi, asutusi ja ettevõt-
teid, kes hoolivad meie elu-
keskkonnast ning hoolitse-
vad, et ka teised seda teeksid. 
Hetkel on rahvahääletust, 
kus valikus 22 silmapaistvat 
tegu, juhtimas Peeter Hermi-
ku eestvedamisel taastatud 
puisniit.

2. GALERII: Hanila, Koonga, 
Lihula ja Varbla vald allkir-
jastasid täna ühinemisle-
pingu (29. detsember)  
 
Täna kohtusid Lihula mõi-
sas Hanila, Koonga, Lihula 
ja Varbla valla volikogude 
esimehed ja vallavanemad, et 
üheskoos allkirjastada ühine-
misleping. Tegemist on kaks 
aastat kestnud produktiivse 
töö olulise vahefinišiga.

3. Anname üheskoos Lihula 
noorte kavandatavale muu-
sikalile hoogu juurde (13. 
detsember) 
 
MTÜ Eesti Avatud Noorte-
keskuste Ühenduse Faceboo-

ki-lehel on käimas hääletus 
parimate noorte omaalgatus-
like ideede väljaselgitamiseks, 
kust lisaks teistele leiame 
ka meie piirkonna noorte 
kavandatava muusikali ning 
bändilaagri.

4. Riigihalduse minister kin-
kis ühinenud omavalitsus-
tele uued vallasildid  
(3. jaanuar) 
 
Täna kohtus riigihalduse 
minister Mihhail Korb Lääne 
maavalitsuse saalis Lääne-
maa omavalitsuste juhtide ja 
Läänemaal asuvate riigiasu-
tuste esindajatega. 

5. Lihula Konsumis on peale 
juurdeehitust suurem kau-
bavalik ning oluliselt roh-
kem ruumi (23. detsember) 
 
Eelmisel nädalal toimus 
Lihula Konsumi juurdeehitu-
se pidulik avamine: pood on 
nüüd varasemaga võrreldes 
märkimisväärselt suurem ja 
avaram ning sortiment mit-
mekesisem.

6. GreenCube meeskond pää-
ses Ajujahil TOP30 hulka  
(1. detsember)  
 
Möödunud pühapäeval selgus 
Eesti suurima äriideede kon-
kursi Ajujaht TOP30, kelle 
hulgast leiame ka hiljuti Li-
hulasse laienenud GreenCu-
be OÜ meeskonna.  

7. Galerii: Lihula lasteaias 
toimus mängu „Aga Mina” 
tutvustus (18. jaanuar) 
 
Möödunud reedel külastas 
Lihula lasteaeda Ain Saare, 
mängu „Aga Mina” graafili-
ne disainer, kes tutvustas 
lastele seda loovat põranda-
mängu ning jagas õpetajatele 

näpunäiteid, kuidas antud 
abivahendit õppeprotsessis 
kasutada.

8. Reedel ja laupäeval on 
Lihulas oodata kokku nelja 
ilutulestikku (29. detsember)  
 
Selle aasta lõpus toimub 
Lihulas neli ilutulestikku, 
millest esimene lastakse 
taevasse juba homme, 30. 
detsembril kell 18 Konsumi 
katuselt. 

9. Töötukassa karjäärinõus-
taja Piret Luik külastas 
Lihula Ettevõtlike Naiste 
Klubi (12. jaanuar)  
 
Lihula Ettevõtlike Naiste Klu-
bi hooaja viies kokkusaamine 
toimus 9. jaanuaril Lihula 
mõisa Kaitseliidu ruumides: 
kohal oli üksteist klubilist, 
nende seas ka uusi tulijaid. 
Külla tuli Eesti Töötukassa 
karjäärinõustaja Piret Luik.

10. Vabariigi Valitsus kinnitas 
Hanila, Koonga, Lihula ja 
Varbla valla ühinemise  
(12. jaanuar) 
 
Tänasel istungil kinnitas 
Vabariigi Valitsus Hanila, 
Koonga, Lihula ja Varbla valla 
ühinemise uueks haldus- 
üksuseks nimega Lääneranna 
vald, mis hakkab kuuluma 
Pärnu maakonna koosseisu.

Kõiki artikleid saate täismahus 
lugeda Lihula Teataja uudiste-
portaalist www.lihulateataja.ee, 
sisestades otsingusse vastava 
märksõna või pealkirja.
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Lihula Konsum on alates detsembri keskpaigast, 
mil toimus kaupluse juurdeehituse pidulik avami-
ne, suurem ja avaram ning sortiment mitmekesi-
sem. 

Kohtusime Lihula Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe 
Arvo Miilmetsaga, et uurida, kuidas kliendid suure-
ma poega rahul on ning mis plaanid tulevikuks on.

Milline on klientide tagasiside, on nad uue ja suu-
rema Konsumiga rahul?

Siiani oleme saanud vaid positiivset vastukaja: riiu-
lite vahe on suurem, inimesed mahuvad paremini 
liikuma ning sortiment on samuti laienenud. Mõned 
kliendid on kurtnud, et ei leia kohe kõiki vajalikke 
asju üles, aga eks see ole ka arusaadav – uus paigu-
tus vajab veidi harjumisaega.

Mainisite, et sortiment on laienenud, kas on tuua 
ka konkreetseid näiteid?

Esmalt tuleb märkida, et kui vanasti olime oma 600 
ruutmeetriga Konsumite grupi sortimendis ühed 
väiksemad, siis nüüd, kus pood on kokku 900 ruut-
meetrit suur, oleme jõudnud keskmisele Konsumi 
suurusklasside  tasemele.

Kui aga rääkida täpsemalt sortimendist, siis kuivõrd 
Lihulas puudub täna raamatupood, oleme suurenda-
nud raamaturiiulite osa, mis laienes pea kolmandiku 
võrra: seda on meie kliendid juba ise tähele pannud 
ning selle eest ka positiivset tagasisidet andnud. Sa-
muti on suurenenud majapidamistarvete ja kingi-
tuste osa: selline otsus tulenes sellest, et laupäeva 
õhtuti ning pühapäeval on Universaali ja E-Ehitus-
keskuse poed kinni, kuid inimestel tekib ikka soov 
osta vajalik pott, pann või mingi kingitus.

Suurenenud on  ka toidukaupade sortiment. Kui eel-
nevalt olime sunnitud välja panema vaid osa sorti-
mendis olevaid  tooteid, sest kõik ei mahtunud riiu-
litele füüsiliselt ära, siis nüüd on riiulipinda oluliselt 
rohkem ning seetõttu ka kogu ettenähtud sortiment 
väljas. Lisaks hakkasime pakkuma valmispitsasid, 
mis on juba praegu klientide seas eriti populaar- 
sed – me lihtsalt ei jõua nii palju valmis küpsetada, 
kui kliendid soovivad. Koos raamatute ja kingituste-
ga on meie põhisortimendis nüüd kokku 8400 toodet.

Kas laienemine tõi kaasa ka töökohtade arvu kas-
vu?

Lihula Tarbijate Ühistul on hetkeseisuga 74 töötajat: 
neist mõned töötavad osalise koormusega. Konsumi 
laienemisega võib tekkida vajadus personali hulka 
suurendada, kuid hetkel me ei kiirusta. Õigeid järel-
dusi saab teha alles uue kvartali möödudes.

Kas Konsumisse on tulevikus plaanis paigaldada 
ka iseteeninduskassad?

Tegelikult oli see idee meil olemas juba enne juurde- 
ehitust, kuid iga uuenduse suhtes kahtled pisut. 
Siiski usume, et võib-olla juba järgmisel aastal saa-
vad meie kliendid seda mugavusteenust nautida.

Nüüd, kui Konsum on laienenud, millised on Teie 
plaanid Universaali ja E-Ehituskeskusega?

See on hea küsimus. Teame, et need poed on kitsad, 
kuid siinkohal on meie piirideks hoonete suurused. 
Ilmselt on mõistlik teatud aja möödudes üle vaadata 
see, millised tooted meie kauplustes teineteist dub-
leerivad, viia need seejärel ühte konkreetsesse poo-
di ning tühjenenud riiulite arvelt suurendada sorti- 
menti.
Siiski on tegemist esialgsete plaanidega, millega me 
kohe ei torma, vaid laseme kiirema aja mööda, et see-
järel samm-sammu haaval edasi minna.

Lihula Konsumis on peale juurdeehitust suurem 
kaubavalik ning oluliselt rohkem ruumi
Kristina Kukk
Lihula Teataja

Fotod: Anne Mäekuusk
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JALGPALL

Lihula Gümnaasiumi jalgpallipoisid pronksmedalil
13. jaanuaril toimusid Haapsalus Läänemaa Kooli- 
spordi Liidu 7.–9. klasside saalijalgpalli meistrivõist-
lused, kus osalesid ka Lihula Gümnaasiumi sportla-
sed. Kaheksa võistkonna konkurentsis suutsid meie 
noored teha hea turniiri ning saavutasid III koha. 
Nädal hiljem olid võistlustules 4.–6. klasside noored. 
Kokku osales kümme võistkonda üheksakümne jalg-
palluriga. Lihula Gümnaasium oli esindatud kahe 
võistkonnaga ning saavutas vastavalt III ja VIII koha.

MAADLUS

RJK Leola noored maadlejad said Läänemaa meist-
rivõistlustelt 11 medalit
3. detsembril toimusid Lihula Gümnaasiumi spor-
dihoones Läänemaa meistrivõistlused kreeka-rooma 
maadluses, kus kõik Raskejõustikuklubi Leola võist-
lejad said kaela medalid.

Lihula maadlejad said nädalavahetusel Märjamaal 
kaksikvõidu, hõbeda ja pronksi
10. detsembril toimus maadlusvõistlus Märjamaa 
Kapp, kus pääsesid poodiumile kõik RJK Leola eest 
võistelnud neli noormeest, kes tõid koju kaksikvõidu 
ning hõbeda ja pronksi. Charli Takk – II koht, Stefan 
Lauri Mölder – III koht, Alvar Nikkel - I koht ja Mihkel 
Sibul - II koht. Võistlusel osales kokku 95 maadlejat, 
neist 13 esindasid Läänemaad.

RJK Leola kasvandik Eerik Pank võitis vabamaad-
luse turniiril pronksi
15. jaanuaril toimus Kohtla-Järvel vabamaadluse 
turniir “Nublust Nabiks”, kus osalesid ka kaks RJK 
Leola kavandikku. Eerik Pank saavutas +73 kg kaalu- 
kategoorias III koha ning Markus Sõber –66 kg kaalu- 
kategoorias V koha.

KERGEJÕUSTIK

Lihula noorkergejõustiklased said Läänemaa järel-
kasvuvõistlusel kaks medalit
6. detsembril toimus Haapsalus Läänemaa kerge-
jõustiku järelkasvuvõistlus, kus osales Lihulast viis 
spordilast, kellest kõik püstitasid erinevatel aladel 
isiklikke rekordeid ning kaks (Virgo Vallik ja Mario 
Reks) said kaela ka pronksmedalid.

Sisekergejõustiku meistrivõistlustel osales 50 
sportlast 
Lihula Gümnaasiumi spordimajas toimusid Lõuna- 
Läänemaa noorte meistrivõistlused sisekergejõus-
tikus, kus osalesid Lihula ja Hanila valla õpilased. 
Lihula Gümnaasiumist, Metsküla Algkoolist ning 
Virtsu, Kõmsi ja Vatla koolist tuli kokku 50 noort 
sportlast. 

Lihula Gümnaasiumi noored pälvisid kolmel erine-
val alal kokku 33 medalit. Neist 14 kulda, 9 hõbedat 
ja 10 pronksi. Metsküla Algkooli õpilased said kol-
mel alal kokku kolm medalit: kaks hõbedat ja ühe  
pronksi. 
Kergejõustiku harrastamine on tänavu meie piirkon-
na laste hulgas kasvanud kiire hooga ning just need, 
14. detsembril toimunud võistlused, panid sellele  
tihedale spordiaastale väärika punkti.

Lõuna-Läänemaa noored sportlased treenisid koos 
olümpiavõitja ja Euroopa meistriga
Lõuna-Läänemaa piirkonna noored sportlased on ala-
tes novembri lõpust agaralt treeninud, et teha head 
stardid aasta alguses toimuvatel Eesti noorte ker-
gejõustiku sisemeistrivõistlustel. Möödunud reedel 
osalesid noored Tallinna kergejõustikuhallis toimu-
nud treeningul, kus soovitusi jagasid olümpiavõitja 
Gerd Kanter ning Euroopa meister Mikk Pahapill, aga 
ka Eesti parim naiskeskmaajooksja, Eesti 1000 m ja 
1500 m jooksu rekordiomanik Liina Tsernov.

Lõuna-Läänemaa noored sportlased osalesid Karel 
Leetsari mälestusvõistlusel
26. detsembril toimus Pärnus Karel Leetsari mäles-
tusvõistlus, kus meie noored said ennast proovile 
panna 60 m sprindis ja kuulitõukes. Lihula Gümnaa-
siumi 7. klassi õpilane Randy Põld, kes võistles en-
dast aasta vanematega, jooksis isikliku rekordi 8.62 
ning saavutas sellega VII koha. 

Meie noorte südikad stardid Eesti kergejõustiku 
meistrivõistlustel
14.–15. jaanuaril Lasnamäe Kergejõustikuhallis toi-
munud Eesti noorte sisekergejõustiku meistrivõist-
lustel osales 7 Lihula noort. U16 ja U18 vanuserühma 
võistlustest võttis osa kokku üle 500 noorkergejõus-
tiklase 46 klubist üle Eesti. Meie noored esinesid sü-
dilt: oli sportlasi, kes sekkusid kõrgesse mängu, kuid 
enam teeb head meelt see, et noored püstitasid pal-
ju isiklikke tipptulemusi. Parima tulemuse saavutas 
Martin Teppan, saades IV koha  800 m jooksus.

KORVPALL

Lihula noored korvpallurid võitsid meistrivõist-
lustel hõbemedalid
Haapsalu Spordikeskuses toimusid Läänemaa Koo-
lispordi Liidu korvpalli meistrivõistlused 7.–9. klas-
sidele, kus Lihula Gümnaasiumi meeskond saavutas 
tubli II koha.

Lihula korvpallimeeskond saavutas Massu turnii-
ril teise koha
10. detsembril toimus Kõmsil juba kaheksandat kor-
da Lõuna-Läänemaa piirkonna harrastuskorvpallu-
ritele mõeldud Massu Sõprade turniir, kus Lihula 
meeskond saavutas II koha. Peakorraldaja Armand 
Reinmaa kutse võtsid vastu kõik antud piirkonnas 

Spordiuudised 
Detsember 2016 – jaanuar 2017  
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korvpalliga tegelevad keskused. Kokku osales viis 
meeskonda: Lihula, Virtsu, Vatla ja Massu I ning 
Massu II.

LÄÄNEMAA AASTA SPORTLASED

Läänemaa parimate sportlaste nominentide seas 
oli mitu Lihula valla tegijat
13. jaanuaril tunnustati Taebla kultuuri- ja spordi-
keskuses Läänemaa parimaid sportlasi. Siinkohal 
toome Teieni kõik meie vallaga seotud nominendid.
• Aasta noorsportlane: Joonas Kaskmäe, Fred 

Martin Mägi, Ainar-Sten Junker, Martin Teppan, 
Eerik Pank. 

• Aasta meessportlane: Kert Pääbo
• Aasta spordisündmus: Matsalu IX rattamaraton
• Aasta tegija: Janar Sõber
• Sportlik pere: perekond Sõber

Läänemaa sportlaste tänuürituse “Märgatud 
2016” tunnustuse sai Ann Meriste-White
“Märgatud 2016” kategooriaga soovis spordiliit Lää-
nela tunnustada neid, kes vabatahtlikuna on kaasa 
aidanud võistluste korraldamisel, panustanud raha-
lise toetusega maakonnas korraldatavatesse spordi-
üritustesse, või siis muid spordiinimesi, kes teiste 
esitatavate kategooriate alla ei sobinud. 
Kokku esitati antud kategoorias 5 kandidaati: Ants 
Kristjan Tamm, Kadri Lukk, Tarmo Tuisk, Anzelika 
Murik ja Ann Meriste-White, kellest just viimast tun-
nustati 2016. aasta tegemiste eest klaasmeenega.
Küsimusele, millised emotsiooid valdasid teda oma 
nime kuuldes, vastas Ann nii: “Olin väga-väga ülla-
tunud: ka eelmisel aastal kutsuti mind samale üri-
tusele ning seetõttu arvasin seekordki, et olen liht-
salt ruumitäiteks. Väga tore on teada, et meie väikest 
Massu Ratsaklubi ning mind on maakonna tasandil 
märgatud.”

Fotod: Arvo Tarmula, Kersti Kalberg, Ulrika Tülp,  
Trinity Õismets, Siive Knäzeva, Mairo Kanter,  Janar Sõber



 nr 1 (107) / veebruar 2017
12

Lühiuudised ja teated

Lihula valla raamatukogud on nüüd ka 
sotsiaalmeedias 
Alates 10. jaanuarist 2017 on Lihula valla raama-
tukogudel olemas ühine Facebooki-lehekülg www.
facebook.com/lihulavallaraamatukogu, kust saate 
infot uute raamatute, avatavate näituste ning muu-
de temaatiliste sündmuste kohta. Ühtlasi on sellise 
lehekülje kaudu võimalik raamatukogudega kiirelt ja 
mugavalt ühendust võtta.

Lihula valla kohvikute- 
päev toimub tänavu 
29. juulil 
23. jaanuaril toimus Lihula 
mõisas kohvikutepäeva mees-
konna kokkusaamine, kus 
peeti plaani uue, järjekorras 
teise kohvikutepäeva korral-
damiseks. Järgmine kohtumi-
ne, kus toimub ka tänavuste 
osalejate nimekirja lõplik kin-
nitamine, toimub 13. märtsil. 
Oodatud on kõik, kes soovi-

vad sel aastal kaaskorraldajatena oma panuse anda 
ning selle sündmuse korraldamisest osa saada.

Kultuuripreemiate sadu Lihula kandis

20. jaanuaril toimunud „Vähegi viitsijate päeval” 
peeti pidu ning jagati traditsioonilisi Läänemaa kul-
tuuripreemiaid.

Tänavu anti välja neli aastapreemiat järgmistele 
nominentidele: Pille Saatmäe, Lihula muusika- ja 
kunstikool, Krista Kumberg ja segakoor Sonore. 
Lisaks kultuuripärli, aasta-, elutöö- ja rahvatantsu-
preemiale tunnustati ka kultuuritegijaid. Ära märgiti 
seitse inimest, nende hulgas Lihulas tegutsev Mati 
Põdra. 
Meie kultuuritegijate ühendavaks tegevuseks ning 
muude tegevuste krooniks oli 8. augustil 2016 Lihula 
linnusemäel täispika ooperi „Uku ja Vanemuine” la-
vastamine. „Olgu kiidetud kõik eestvedajad, kaasa-
tulijad ja kõrvalt lahke pilguga vaatajad!” tänas Piia 
Saak, Lihula muusika- ja kunstikooli direktor.

Samal kuupäeval ehk 20. jaanuaril anti Kohtla-Jär-
ve Kultuurikeskuses üle Eesti Kultuurkapitali aasta-
preemiad 2016. aasta tegevuse eest. 

Filmihariduse jõulise ja süsteemse edendamise eest 
sai Audiovisuaalse Kunsti Sihtkapitali eripreemia 
Elen Lotman. 

Mitmekülgse ja pikaajalise loomingu eest filmikunst-
nikuna, kes on teinud rohkem kui 30 anima- ja män-
gufilmi, sai Audiovisuaalse Kunsti Sihtkapitalilt elu-
tööpreemia Halja Klaar. Perioodil sügis 2011 – kevad 
2013 juhendas Halja Klaar Lihula Muusika- ja Kuns-
tikooli täiskasvanute maalikursust.

Aasta keskkonnateo auhinna pälvis 
Peeter Hermik

Keskkonnaministeerium valis aasta parimaks kesk-
konnateoks Peeter Hermiku organiseeritud puisnii-
tude taastamise Matsalu rahvuspargi aladel.
Hermik on Matsalu rahvuspargi alal taastanud ligi 
kümne hektari jagu puisniitu. Läänemaal on kokku 
umbes 100 hektari ulatuses puisniite, mistõttu on 
Hermiku panus nii keskkonnateadlikkuse tõusu kui 
ka pärandkultuuri säilitamisse arvestatav.
Hermiku keskkonnategu võitis ülekaalukalt ka rah-
vahääletuse. Aasta keskkonnateo auhinnaks on 
5000eurone preemia, lisaks õigus kasutada kesk-
konnamärgist.
Kui rahvahääletus oli poole peal ning Peeter Hermik 
ülekaalukalt juhtimas, ei proovinudki mees oma ül-
latust varjata: „Mina ise ei ole selles kuidagi osaline, 
vaid lihtsalt vahin tõllaratta suuruste silmadega ega 
saa aru, mis toimub, sest see tuli nagu välk selgest 
taevast.”
„Ainult nii palju saan aru, et see info on tohutult möö-
da minu häid sõpru ja tuttavaid levinud. Võib olla ka 
seepärast, et mul on siin aastate jooksul niivõrd palju 
talgulisi käinud. /---/ Eeldan, et see sprinterlik tege-
vus ja rohkelt hääli, mis minu ümber praegu toimub, 
ei pruugi olla lõplik, vaid pikamaajooksjad võivad siit 
vabalt veel oma võtta.”
Praeguseks on selge, et see sprint osutuski marato-
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niks ning nii rahvahääletuse kui ka zürii esikoht tuli 
justnimelt siiasamasse, Matsallu.

„Üllatunud olen siiamaani ega saa päris hästi aru, 
miks just mind paljude puisniidumeeste seast esile 
on tõstetud. Seda enam, et minu tegu ei mahu ka 
hästi aasta keskkonnateo konkursi raamidesse – 
metsaheinamaal ei tehta ühe aastaga kuigi palju ära, 
see töö nõuab tohutut püsivust ja kannatlikkust ning 
palju tegusaid aastaid.
Auhind teeb aga meele rõõmsaks ja annab kindlasti 
uut indu! Loodan, et nüüd saab puisniitude teema 
koos tegijate murede ja probleemidega rohkem pildi-
le. Selle nimel kavatsen kindlasti tegutseda. Auhin-
naraha kulutan vajaliku hooldustehnika soetamise-
le. Mida täpselt vaja, selle üle tuleb veel aru pidada. 
Tänan kõiki minu poolt hääletanuid! Minu eriline 
tänu kuulub aga väsimatule Raul Oberschneiderile!” 
oli 2016. aastal keskkonnateo konkursi võitnud Pee-
ter Hermik tänulik. 

27. veebruaril on Lihula vallamajas taas 
kord võimalik ID-kaarte tellida. Politsei- 
ja Piirivalveameti töötaja võtab taotlusi 
vastu kell 9.30–10.30.

Tuletame meelde, et ID-kaartide taotlusi saab esita-
da lisaks teeninduspunktidele ka posti ja e-posti teel 
ning nende staatust saab jälgida internetist.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

• isikut tõendavate dokumentide taotlusankeet 
(kas arvuti ekraanil täidetav ja välja prinditav) või 
käsitsi täidetav. Taotlusankeet on vaja täita posti 
ja e-posti teel taotlemisel;

• isikut tõendav dokument;

• üks värvifoto mõõtmetega 40×50 mm; e-postiga 
esitatava digitaalse värvifoto min mõõtmed on 
600×800 pikslit (formaat JPG);

• riigilõivu tasumist tõendav dokument.

2016. aastal alustas üle-eestiline pro-
jekt, millega pakutakse toimetuleku- 
raskustes inimestele tasuta nõustamis-
teenuseid

Antud projekti sihtrühmaks on toimetulekuraskus-
tes tööealised inimesed (15-aastased kuni pensioni- 
eani) ja nende pereliikmed. 
Projektiga liitumiseks toimub esmalt kohtumine, 
kus osalevad kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, 
koordinaator ja abivajav inimene. Vestlusega selgi-
tatakse välja, milliseid nõustamisteenuseid inimene 
paremaks toimetulekuks vajab.

Projekti raames pakutakse abivajajale tasuta psüh-
holoogilist nõustamist (individuaalne ja perenõusta-
mine), võlanõustamist ja tugiisikuteenust.
Psühholoogilise nõustamise eesmärk on toetada ini-
mese toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enese-
hinnangut, toetada teda probleemide lahendamisel 
ning vajalike elumuutuste tegemiseks uute oskuste 
ja jõuvarude leidmisel. Samuti igapäevaelus toime- 
tulekut takistavate probleemide analüüsimisel ja nei-
le lahenduste leidmisel.
Perenõustamine on abiks perele suhete, pereelu ja 
laste kasvatamisega seotud küsimustes. Perenõusta-
misest on abi ka peres toimunud muutustega toime-
tulekul ning vajalike ühiste ressursside leidmisel.
Võlanõustamisest võib tuge olla inimestele, kellel on 
juba tekkinud või tekkimas probleemid võlgadega. 
Võlanõustaja abistab inimest võlakohustustest üle-
vaate saamisel, majapidamiseelarve korrastamisel, 
võlanõuete õiguspärasuse hindamisel ja võlausal-
dajatega läbirääkimisel, õpetab tulevikus võlgnevusi 
vältima.

Tugiisikuteenuse sisuks on inimese abistamine ju-
hendamise ja täiendavate jõuvarude otsimise abil, et 
aidata tal paremini hakkama saada, näiteks raske 
olukorraga igapäevases elukeskkonnas, laste kasva-
tamisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel, ametiasu-
tuste külastamisel jne.

Nõustamissoovi korral palume pöörduda valla sot-
siaaltöötaja poole.

Täiendavat infot projekti kohta saab Sotsiaalkindlus-
tusameti piirkondlikult koordinaatorilt: Daisi Tatar 
5783 3628 või daisi.tatar@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kõik uudised on täismahus loetavad Lihula Teataja 
veebiportaalis www.lihulateataja.ee ning kõige kiire-
mini leitavad temaatilise märksõna abil.
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KULTUURIKAVA

• 23.02 kell 18.00  
Lihula kultuurimajas EV99 kontsertaktus 
„Hetked eesti muusikaga”. Esinevad Lihula 
muusika- ja kunstikooli õpilased ning Lihula 
meeskoor. Tasuta

• 24.02 kell 17.00 Metsküla rahvamajas EV99 
kontsert

• 27.02 kell 9.30–10.30 saab Lihula vallamajas 
tellida ID-kaarte

• 1.03 kell 16.00 Lihula Gümnaasiumi spordi-
majas Lõuna-Läänemaa koolide kiirjooksude 
võistlus   

• 1.03 kell 19.00 Lihula kultuurimajas uus 
kodumaine komöödia „Sangarid”. Pilet 3 €, alla 
12. a keelatud    

• 3.03 kell 10.00 Lihula Gümnaasiumi spor-
dimajas Eesti Jalgpalli Liidu osavusfestival 
Värav, 3.–5. klassidele

• 4.03 kell 18.00 Lihula kultuurimajas kontsert 
„Lõõtsavägilased”. Pilet 6/5 €    

• 8.03 kell 19.00 Lihula kultuurimajas anima-
film „Lego Batman”. Pilet 3 €     

• 10.03 kell 19.00 Lihula kultuurimajas 
R.A.A.A.M teater „Fenomen”. Pilet 14/12 €    

• 11.03 kell 11.00 Lihula Gümnaasiumi spor-
dimajas Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi IX 
naistepäeva saalijalgpalliturniir

• 12.03 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi 
loengusarjas „Võimalik vaid Nõukogude ajal” 

ettekandega „Medikamentoosne terror kui Nõu-
kogude Liidu represiivmeetod” esineb Jaanus 
Pihelgas. Tasuta

• 14.03 kell 15.00 Lihula kultuurimajas anima-
film „Lego Batman”. Pilet 3 €    

• 15.03 kell 19.00 Lihula kultuurimajas tragi-
komöödia „Kuues kord”. Pilet 3 €    

• 21.03 kell 15.00 Lihula kultuurimajas anima-
film „Baleriin”. Pilet 3 €    

• 22.03 kell 19.00 Lihula kultuurimajas kogu-
perefilm „Koera elu mõte”. Pilet 3 €, alla 6. a 
mittesoovitatav

• 28.03 kell 15.00 Lihula kultuurimajas kogu-
perefilm „Koera elu mõte”. Pilet 3 €, alla 6. a 
mittesoovitatav    

• 29.03 kell 19.00 Lihula kultuurimajas anima-
film „Baleriin”. Pilet 3 €    

• 31.03 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Vana 
Baskini Teater „Täna algab uus elu”. Pilet 
15/13 €

• 4.04 kell 15.00 Lihula kultuurimajas film 
„Power Rangerid”. Pilet 3 €    

• 5.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas anima-
film „Smurfid: kadunud külake”. Pilet 3 €    

• 7.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Anne 
Veski kontsert. Pilet 10/8 €    

• 11.04 kell 15.00 Lihula kultuurimajas anima-
film „Smurfid: kadunud külake”. Pilet 3 €    

• 12.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas film 
„Power Rangerid”. Pilet 3 €

• 16.04 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi 
loengusarjas „Võimalik vaid Nõukogude ajal” 

ettekandega „KGB kimbutused” esineb Heiki 
Ahonen. Tasuta    

• 17.04 kell 16.00 Lihula kultuurimajas action- 
film „Kiired ja vihased 8”. Pilet 3 €

• 19.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Rakve-
re Teater „Romaan”. Pilet 14/12 €    

• 20.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas anima-
film „Boss Beebi”. Pilet 3 €

• 26.04 kell 11.00 Lihula kultuurimajas Eesti 
Lasteteater „Imerohi”. Pilet 2.50 €     

• 26.04 kell 19.00 Lihula kultuurimajas action- 
film „Kiired ja vihased”. Pilet 3 €    

Veebruar

Märts

Aprill

99EESTI 
VABARIIKEV
23. ja 24. veebruar Lihula Vallas
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2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 100. sünni-
päeva, kuid juubelipidustused algavad juba 2017. 
aasta aprillis, kui möödub sada aastat eestlaste 
asuala ühendamisest ning kulmineeruvad 2020. 
aasta 2. veebruaril, mil täitub sada aastat Tartu 
rahu sõlmimisest.

Eesti soovib oma sünnipäeva Sinuga koos tähista-
da . See on meie kõigi pidu ja selle meeldejääv tä-
histamine on meie kõigi teha. „Kui rikkalik ja huvi-
tav saab olema kogu sünnipäevapidu, sõltub meie 
igaühe panusest,” on kirjas ka Eesti Vabariik 100 
Facebooki-leheküljel. 

Sünnipäeva puhul on kõige olulisem küsimus – 
mida kinkida sünnipäevalapsele? 
Eestil on hea meel kingituste üle, mis pakuvad rõõ-
mu ja rahulolu nii tegijatele kui ümberkaudsetele. 
Eestile kingituse tegemine on tegelikult kingituse 
tegemine meile kõigile. Sobivad sellised teod, ette-
võtmised, sündmused, mis pakuvad rõõmu kaas-
maalastele, muudavad nende elu paremaks ja rõõm-
samaks ning loovad kindlama tuleviku meie lastele.  

Pole vahet, kui suur või väike on see kingitus, oluli-
sem on see, et kingitus tuleb südamest ja loob mingi 
positiivse muutuse. 

Nii on näiteks Eesti 60 Lions klubil oma 1300 liik-
mega kavas kinkida Eesti Vabariigi 100 juubeli ning 
maailma suurima heategevusorganisatsiooni 100. 
aastapäeva puhul Eesti rahvale 100 heateopinki (Li-
hula LC on oma pingi juba paigaldanud). Keila rüh-

ma kodutütred ja noored kotkad kingivad 100 oma 
kätega valmistatud pesakasti: tegemist on praktilise 
kingitusega, millest saab osa ka emake loodus.

Lihula vald soovib teha kingituse tammepargi raja-
misega: aastaid tagasi lasteaia- ja koolilaste poolt 
tõrudest kasvama pandud puud, mis on vahepeal 
kasvanud väikesteks tammehakatisteks, ootavad 
endale toekamat kasvukohta. Meie päris oma tam-
mik saab kaunistama Ristiku 18 kinnistut.

Siinkohal kutsume kõiki kaasteelisi ja organisat-
sioone korraldama Eesti Vabariigi 100. juubeli tä-
histamiseks suuremaid või väiksemaid sündmusi 
ning lisama neid ühisesse sünnipäeva kavasse, 
mille leiab aadressilt www.ev100.ee. Toredat ja 
tähenduslikku sünnipäevapidu meile kõigile!

Mai
• 5.05 kell 17.00 Lihula kultuurimajas kontsert 

„Ema ja laps”. Esinevad Iren Sieberki laululap-
sed     

• 7.05 kell 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi loen-
gusarjas „Võimalik vaid Nõukogude ajal” ette-
kandega „Kas Ingerimaa eeskuju? Nõukogude 
sõjaväeraudtee projekt Läänemaal ja võimalikud 
raudteesuurtükkide positsioonid 1940–1941” 
esineb Robert Treufeldt. Tasuta 

• 28.05 kell 9.00 Lihula mõisamäel suur kevad-
laat     

• 8.–18.05 Lihula kultuurimajas lasteloomingu 
näitus 

EV 100 juubelipidustused algavad 
juba tänavu aprillis

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. 
Täpsem info kultuurimaja.weebly.com ja 
www.lihulateataja.ee/kultuurikava 
või Lihula kultuurimajast tel 477 8191, 
kultuurimaja@lihula.ee

KUTSE

Palun tule Eesti 
Vabariigi 100. 
sünnipäevale, mis  
toimub 2017. aasta 
aprillist kuni 2020. 
aasta veebruarini. 
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Järgmine Lihula Teataja on uute ja huvitavate päevakajaliste teemade ootel. Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida 
võiks kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada ajaleht@lihula.ee. Kõige uuemad uudised 
leiad nüüd ka internetist www.lihulateataja.ee ja www.lihula.ee

Lihula Teataja toimetus: Lihula Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula. Trükitud NelliPrint trükikojas. Jaga ja leia infot ka meie 
valla Facebook leheküljel. Toimetajad Kristina Kukk ja Kristi Märk, keeletoimetaja Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus), 
küljendus Ain Saare

Liiva (Tuudi) kõrts, koorejaam / 1929. a.

Liiva kõrtsi pidas Aleksander Linn oma perega 
1899. aastani. Peale seda ostis krundi Jaan 
Kutser. 1927. aastal kohendati kohalike inimeste 
abil lagunenud hoone koorejaamaks, mille 
juhatajad eri aegadel olid Eduard Veltmann,  
Jaan Kärner, Priidu Mäemurd jt. Hetkel on 
hoone kasutusel eramuna.  

Vallavalitsuse ja volikogu esimehe vastuvõtuajad

Vallavolikogu esimehe vastuvõtt teisipäeviti kell 14.00–17.00. Vajalik eelnev registreerimine  
telefonil 503 3663 või e-posti teel jaakk@hot.ee.

Lihula Vallavalitsus on avatud E–R 9.00–17.00

Esikaane foto. Erakogu

PUITBRIKETT ALUS 960 KG. ALUS 149 €
PUIDUGRAANUL ALUS 990 KG. ALUS 185 € 

* HINNAD SISALDAVAD KOJUVEDU LÄÄNEMAAL

Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee 
või 5891 5954

Kõrtsi Talu 
Puhkemaja

sünnipäevad     pulmad     firmapäevad                
seminarid     koolitused      laagrid

Meil on
• võrkpalliplats
• lõkkease
• telkimisvõimalus
• laste mänguväljak                                                                      • grill  
ja õuemööbel
• 8 ha õueala 

      
www.kukeranna.eu,   e-mail: kukeranna@hot.ee,   tel 53424313

Kõrtsi talu puhkemaja 
asub privaatses ja 
looduskaunis kohas 
Hanila vallas Kuke 
külas, 1,5 km kaugusel  
ilusast liivarannast.

Meil on
• suur saal 80-le inimesele
• väike saal tantsimiseks 
• Majutus 33-le inimesele       
• Saun, kaminaruum

Toitlustamine kokkuleppel.OÜ TRIOVARA 
HALDUSE OSTAB 
METSAMAAD, KASVAVA METSA RAIEÕIGUST JA 
PÕLLUMAAD. VÕIB PAKKUDA KA LÄBI RAIUTUD 
MAID. 

LISAKS OSTAME ERINEVAID PALKE JA 
PABERIPUID, SAMAS MÜÜA ERINEVAID  
3M KÜTTEPUID.

Halduse OÜ

TEL. 507 2231


