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Hiljuti küsis üks tuttav tänaval 
minu käest, kuidas meil läheb? 
Tulin just Lihula Gümnaasiumi 
kevadpeolt „Su nägu kõlab 
tuttavalt“, olin saadud elamusest 
üliheas tujus, rõõmus meie oma 
laste vahva koostegutsemise üle 
– kogu kool oli ju laval! Ja nii ma 
vastasingi, et väga hästi läheb, 
valmis jagama äsja nähtud muljeid. 
Minu suureks üllatuseks ütles küsija 
selle peale imestunult, kuidas saab 
hästi minna, kui vallal on vähe raha 
ja laenukoormus suur.

Hästi minemist saabki mitmet moodi 
mõõta. Saab rahas ja tõsi see on, 
et raha meil napib. Tuleb kriitiliselt 
üle vaadata oma kulutused ja teha 
muudatusi, et ei oleks raiskamist, 
et töö oleks efektiivsem ja paremini 
korraldatud. Ja seda me kindlasti ka 
teeme.

Hästi minemist saab aga mõõta ka 
teisiti. Saab mõõta inimeste olemises ja 

tegutsemises, ühistes õnnestumistes, 
nutikuses kasutada väheseid 
vahendeid otstarbekalt, sõbralikes 
suhetes, heas tahtes panustada 
rohkem kui oodatakse, koostöös. Ja 
seda kõike meil Lihulas jagub.

Meil läheb hästi, sest: 
• 2013. aastal sündis Lihulas 21 

uut ilmakodanikku, sellel aastal 
on lisandunud juba 7 beebit – 
tulevikku on;

• Lihula lasteaias käib tänavu 
ligi sada last. Lasteaias on 
vahvad töötajad, kasvatajad, 
kelle juhendamisel mängitakse, 
õpitakse, kasvatatakse tomateid, 
tantsitakse ja lauldakse;

• Lihula vallas on tegusad koolid – 
Metsküla Algkool, Kasari Kool ja 
Lihula Gümnaasium, kus 1.- 12. 
klassides õpib sellel aastal kokku 
244 õpilast. Tublide direktorite 
ja õpetajate juhendamisel on 
saavutatud häid tulemusi 
õppimises, olümpiaadidel, 
osaletud erinevates projektides;
 

• meil on gümnaasium ja me oleme 
selle üle väga uhked. Sellel aastal 
lõpetab arvult väike, aga väga 
tubli lend – neljast lõpetajast kolm 
lõpetavad gümnaasiumi medaliga;
 

• meil on Muusika- ja Kunstikool, 
mille sellel aastal lõpetasid kaks 

noort kunstnikku ja kolm noort 
muusikut;
 

• meil on Kultuurikeskus, kus 
tegutsevad vahvad kollektiivid, 
suvel taasavame Lihula Muuseu-
mi;
 

• sellel aastal remondime nõue-
tele vastavaks ka Noortemaja, et 
noorsootöö uue hingamise saaks. 
Selleks kasutame projektiraha 
ja omaosaluse eest tasumiseks 
on vallale rahalise annetuse 
teinud Holger Wachmeister’i 
mälestuseks tema sugulased. 
Suur tänu neile!

Valla toetusel toimuvad traditsiooni-
lised suvised suursündmused – Lihula 
Muusikapäevad, Lihula Lilltikandi 
Festival, Lihula Kultuuripäevad, 
Matsalu Loodusfi lmide Festival.

Tegelikult ei ole ma üldsegi paadunud 
optimist,  nagu sellest kirjatükist võib 
välja lugeda. Olen oma loomult pigem 
muretseja. Tean väga hästi, kui palju 
on meil valukohti, kui palju on vaja 
ehitada, parandada ja arendada. Ja 
seda me oma igapäevatöös ka teeme.

Aga ikkagi. Arvan, et vaatamata 
raskustele peab alati nägema ka seda, 
mis on hästi. Nägema ja välja ütlema.

Soovin kõigile ilusat kevadet ja 
elmusterohket suve.

Kuidas meil läheb? Taustapilt: Indrek Üksvärav
Linnuloss: LG 5 klassi poisid
TauTauauustastastasttataaastastapppilpipilpilt:t:t:: IndIndddddrekrerekrekkekekekreek ÜkÜksväsvä
LiLii lllll LLGGG 5555 kk

Lihula valla ajaleht

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem
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Heakorda Lihula vallas reguleerib 
Lihula Vallavolikogu 22. augusti 
2003. a määrus nr 20 „Kaevetööde 
ja heakorraeeskirjade kehtestamine 
Lihula vallas”, mis kehtib Lihula 
valla haldusterritooriumil ja on 
kohustuslik täitmiseks kõigile 
siin elavatele, tegutsevatele, 
viibivatele ning kinnisvara või 
maaüksust omavatele füüsilistele 
ja juriidilistele isikutele. Heakorra 
eeskirja nõuete täitmisel on 
omanikuga võrdsustatud tema 
poolt volitatud valdaja, haldaja või 
kasutaja, kuid eeskirja täitmise eest 
vastutab omanik. 

Heakord kinnistul ja ehitise 
territooriumil tähendab kinnistu 
omanikule kohustust hoida oma 
kinnistut igakülgselt korras 
ning sealhulgas rakendada 
meetmeid kinnistu reostamise 

ja risustamise vältimiseks. Nii 
näiteks tuleb suveperioodil tagada 
õigeaegne muru niitmine, võsa 
lõikamine, heki pügamine ning 
vajadusel kraavide ja truupide 
puhastamine. Ka kanalisatsiooni või 
heitveekogumiskaevu korrasoleku, 
veepidavuse ning õigeaegse 
tühjendamise korraldamine kuulub 
kinnistu omaniku kohustuste 
hulka. Tulenevalt eelnimetatud 
määrusest on omaniku ülesanne 
lisaks hoolitseda kinnistul paiknevate 
hoonete fassaadide ja sinna kuuluvate 
elementide väljanägemise eest 
(numbrimärk, välistrepp, vihmavee 
süsteemid jms), likvideerida lagunevad 
rajatised või prügihunnikud ning 
tagada ehitusmaterjalide, küttepuude 
ja muude kinnistul paiknevate asjade 
korrastatud hoidmine. Niisamuti 
vastutab kinnistu omanik jäätmete 
kogumise ja äraveo eest.

Heakord avalikus kohas tähendab igale 
kodanikule vastutust oma tegevuse 
ning kaasnevate tagajärgede eest. 
Avalikus ruumis on keelatud risustada 
või reostada valla territooriumi, 
sealhulgas panna maha prügi 
selleks mitteettenähtud kohtadesse, 
kahjustada keskkonda keelatud 
mürkainete, pestitsiidide, kütte- ja 
määrdeõlide vm saastavate ainetega 
ning pesta sõidukeid veekogudes 
ja neile lähemal kui 10 meetrit vee 
piirist. Lubamatu on rikkuda ehitisi 
(kritseldada hoone seinale, piirdeaiale, 
pingile, kõnniteele jne), kahjustada 
lilli, pargiinventari ning haljasala, 
sealhulgas parkida mootorsõidukit 
murule, lastemänguväljakule, 
kalmistule ja teistesse selleks 
mitteettenähtud kohtadesse. 
Omavoliliselt on keelatud ümber 
paigutada avalikus kohas paiknevat 
inventari (lille- ja prügikastid, pingid 

Lihula kultuurimaja kutsub

Heakord Lihula vallas

01.06.2014 / kell 12:00 Lastekaitsepäeva kontsert 
“Millest on tehtud väikesed lapsed” kaupluse 
Konsum ees.

14.06.2014 / kell 20:00 Vana Pritsumaja ees parklas 
“Meenutus”. Süütame küünlad, kuulame katkendeid 
Jüri Kindeli raamatust “Vana mesipuu saladus”, viiulil 
Gunnar Grencštein.

22.06.2014 / kell 21:00 “Lihula Jaanik”. Autode 
orienteerumine, kontsert, üllatusesinejad, jaanituli, 
simman - Vares&Kalmet. Üritus TASUTA!

23.06.2014  Tohtripargis Võidupüha!
 
Kultuuriürituste kavas võib toimuda muudatusi, 
seepärast jälgige  reklaami ka meie kodulehelt 
kultuurimaja.weebly.com

Võistluse aeg ja 
koht: Pühapäev, 
22. juuni 2014, 
start Lihula 
Kultuurimaja 
juurest.

Ajakava:
15:15 – 15:45 registreerimine 
15:30 - nägude kontroll ja jõuvankrite kiitmine
15:45 – Võistlejate koosolek
16:00 - esimese jõuvankri start. Stiili valib sellel aastal 
iga võistkond ise. 

Eelregistreerimine ja info telefonil 5665 6338 või 
jyri.hinsberg@audi.ee Samuti võib end kirja 
panna ka Lihula Kultuurimaja valvelauas.

Autode orienteerumine 

Lihulas 22.06.2014

Katrin LehtpuuHelen Mihkelson
Vallasekretäri abi Keskkonna- ja maaspetsialist
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Elust ja olust

11. mail tähistasime emadepäeva. 
Lihula Kultuurimajas toimunud 
pidulikul „Aasta beebi“ üritusel 
vaatasime tagasi möödunud aastale. 
Rõõm oli tõdeda, et meie vallas 
sündis juurde 21 last. Ilus number 
ja justkui lootustandev suurusjärk 
tuleviku suhtes, seda eriti võrreldes 
üleeelmise aastaga, kus sündimus oli 
pea kaks korda väiksem. Samas teeb 
see number murelikuks. Meie vallas 
sünnib juurde napp üks klassitäis 
lapsi aastas. 

Arvestades rahvastiku liikumise 
trendi, töökohtasid,  maapiirkondade 
tagasihoidlikke võimalusi 
toimetamiseks, siis meie vallas kooli 
läheb neist ehk 80%, nii mitmedki 
lahkuvad. Perspektiiv ei ole paljulubav, 
kuid seda rohkem peame pühenduma 
antud küsimusele ja rohkemate 
võimaluste loomisele just noortele, 
lastega peredele. 

Meil, valda juhtivatel inimestel, on 
eriline vastutus leida lahendusi, mis 
muudaksid meie inimeste elu-olu 
lihtsamaks ja paremaks. Oluline, et 
kõik meie valda oma kodu loonud või 
siia elama asuda soovijad mõistaks, 
et lapsed ja kohalikud inimesed on 
meie suurim väärtus ning just neist 
sõltub meie püsimajäämine. Ainult 
laste kaudu suudame püsida toimiva 
vallana ja atraktiivse elukeskkonnana. 
Juba sellest sügisest saab teoks 
valimisteaegne lubadus, mis on 
ka sõlmitud koalitsioonilepingus 

- tasuta toit lasteaias käivatele 
lastele. Selle lubaduse täitmine ei 
ole  valimatult raha laiali jagamine. 
Tasuta lasteaiatoit on selleks, et kõige 
raskemini toime tulev osa ühiskonnast 
– lastega pered – mõistaksid, et me 
märkame neid ja anname omapoolse 
panuse nende igapäevaseks 
toimetulekuks. Tõenäoliselt oleme me 
sügisest üks väheseid valdu Eestis, 
kus kõigis haridusetappides on toit 
tasuta, seda siis lasteaiast kuni 
gümnaasiumi lõpuni välja. 

See on tore samm, kuid sellest üksi ei 
piisa. Meil on vaja ühiselt pingutada, 
eelpool toodu on vaid piisk meres. 
Väärtustatud elukeskkonna ja „oled 
vajalik“ tunde kujundame me kõik 
üheskoos. Me peame leidma kõikidel 
elualadel lahendusi, muuta tuleb 
mõttemaailma. Jätkuvalt kutsun 
üles kõiki kodanikke tegema midagi 
teistmoodi, midagi isetut ja sellist, 
mida sinult tavaolukorras ei oodataks! 
Olen palju kuulnud, et meil pole 
eriti võimalusi ühe või teise asja 
tegemiseks - seda enam tuleb olla 
ühiskondlikult aktiivne ja vastuvõtlik. 
Peame oskama näha inimesi, kes 
püüavad kuhugi edasi liikuda, midagi 
muuta. Eriti valus oli kuulda Lihula 
Gümnaasiumi tänupeol kõlama jäänud 
kriitikat valla juhtorganite aadressil 
ja seda õpilasomavalitsuse esindaja 
suust.  Mis on sellise etteaste tegelik 
sisu ja mõte? Hetkel on tehtud kõik 
endast sõltuv, et hoida elus täna 
Eestis üht väikseimat gümnaasiumi. 

Jätkame olemasoleva koolivõrguga 
nii kaua kui võimalik ja ei anna 
järgi Haridusministeeriumi poolt 
pandud rahalisele survele, et me 
murduksime ja sulgeksime enamuse 
oma hariduse kantsidest.  Jah, teiste 
eluvaldkondade esindajad võiksid täna 
küsida, miks mina kannatan kooli(de) 
pärast? Mina küsiks vastu, mille 
nimel siis veel kannatada, kui mitte 
meie endi laste pärast? Allakirjutanu 
algatas koos teiste volikogu 
esindajatega eelarve arutelu käigus 
parandusettepaneku, kus võeti raha 
vähemaks kultuurikeskuselt ja anti 
juurde ka gümnaasiumile huvitegevuse 
tarbeks ning spordihoonele. See 
oli maksimum, mida käesolevaks 
aastaks lubada saime. Igapäevaselt 
töötame efektiivsema ja paremini 
kulusid juhtiva süsteemi nimel, et iga 
viimane kui euro oleks sihipäraselt 
ja õiglaselt kasutatud. Muutusi tuleb 
veel ja päris palju. Olgem selleks 
valmis! Ärme lasku külajuttude ja 
sapiste vahemärkuste tasandile. 
Kõigel tehtaval on põhjus ja eelkõige 
on toimetused suunatud meie parema 
elu ja olu saavutamiseks. Hoiame 
neid, kes täna on võtnud vastutuse ja 
suudavad ja tahavad selles suhteliselt 
raskes olukorras edasi liikuda.

Ilusat ja sündmusterohket 
suveperioodi! Oleme rõõmsad, lahked 
ja osavõtlikud - tihti on see parim 
panus tunnustamaks tegijaid!

jm) ning raiuda või vigastada puid-
põõsaid, murukamarat ning teekatet. 
Pöörame ka tähelepanu, et vastavalt 
kehtivatele heakorraeeskirjadele 
on mitmekorruseliste elumajade 
rõdul keelatud kloppida vaipa ning 
kuivatada pesu rõdupiirdest kõrgemal. 
Loomulikult on kaaskodanike 
huvidest lähtuvalt keelatud tekitada 
ülenormatiivset müra, vibratsiooni või 
tolmu.

Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

3

Korras 
koduhoov ning 
meid ümbritsev 
avalik ruum on 

rõõmuks meile kõigile, 
andkem selleks siis 

oma panus!
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Nagu paljudes Eestimaa pühakodades, nii oli ka 
meie kirikus enne II maailmasõda mälestustahvel 
Vabadussõjas ja I maailmasõjas langenud Lihula 
kihelkonnast pärit sõdurite nimedega. Nõukogude 
võimudele mõistagi mälestus meie võidust nende 
üle ei meeldinud ja 1941. aasta 17. juulil see tahvel 
Hävituspataljoni poolt ka lõhuti. Praegu on kiriku seinal 
tänavapoolse ukse kõrval alles tahvli kinnitused. 
   
Vabadussõja mälestussammaste ja -tahvlite saatused üle 
Eestimaa on olnud üsna erinevad. Mõned peideti võõra 
võimu eest ära, et need siis õigel ajal taas omale kohale 
tagasi panna. Karuse kirikus näiteks pandi mälestustahvlile 
lihtsalt ette kapp ja selle varjus ta paremaid aegu ootaski. 
Paljud sambad ja mälestustahvlid  siiski  hävitati lootusega 
see kangelaslik etapp meie  rahva ajaloolisest mälust 
jäädavalt kustutada. Kuid ajad muutusid ja nüüdseks 
seisab enamik sambaid, tahvleid uuesti oma endises kohas, 
meenutades meie esiisade vaprust. 

Nüüd on idee ka meie kirikus olnud mälestustahvel endisel 
kujul taastada. Tahvli avamine peaks toimuma käesoleva 
aasta augusti algul Lihula Kultuuripäevade aegu. Kes 
tunneb, et tahab sangarite mälestuse taastamist toetada, 
võib teha annetuse EELK Lihula Eliisabeti koguduse 
arveldusarvele EE032200001120076599 selgitusse 
kirjutada „mälestustahvli taastamiseks“. Heade toetajate 
nimed saavad (toetaja nõusolekul) jäädvustatud. Täpsema 
info saamiseks võib pöörduda allakirjutanu poole. Samuti 
oleksin väga tänulik igasuguste mälestustahvli avamist või 
mahavõtmist puudutavate mälestuste eest. Ehk on kellelgi 
säilinud mõni foto tahvlist, selle avamisest või teab keegi 
täpsemalt selle mahavõtmise loost? 

Aprillis registreeriti Lihula valla territooriumil kokku 
seitse kuritegu, sealhulgas viis vargust, mis pandi toime 
taludes ja töökodades ning üks joobes sõiduki juht. 

Väärtegusid avastati aprillis kokku kaheksateist, 
millest kümme olid liiklusseaduse rikkumised. 
Alaealiste poolt pandi toime viis väärtegu, mis olid  
tubakaseaduse rikkumised. Lihula vallas teenindati 
Lihula valla territooriumil kokku viis väljakutset, millest 
kaks olid võimalike joobes juhtide kohta, üks teade 

kuriteosündmuskohale ning kaks teadet kahe naabri 
omavahelise läbisaamise kohta. 

Kutsume kõiki külaseltse üles julgemalt kutsuma 
politseid kaasa rääkima turvalisuse teemadel.

Vabadussõja sangarite 

mälestustahvli taastamisest

Sündmused ja tegemised aprillis 

Lihula vallas politsei pilgu läbi

Kaido Saak

Kiur Klippberg

EELK koguduse õpetaja

Risti konstaablijaoskonna
piirkonnavanem
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Kaksteist õpilast 2.-6. klassis - 
selline on Metsküla algkool lõppeval 
õppeaastal. Just nüüd, kevadel, on 
paras aeg kooliaastale tagasi vaadata 
ning “tibukesed” üle lugeda. Pikkade 
kuude sisse mahtus nii mõndagi, 
mille üle rõõmu tunda.

Projektid

Septembris võõrustasime Comeniuse 
projektipartnereid viiest riigist. 
Esindatud olid Inglismaa, Türgi, 
Saksamaa, Soome ja Itaalia, kokku 
16 õpetajat ning 3 türgi õpilast. Kahel 
päeval, mil külalised koolis veetsid, 
oli meil tõeline inglise keele laager. 
Kõik lapsed said külalistega suhelda 
ning oma keeleoskuse proovile panna. 
Koos veedetd päevade tipphetkeks 
oli kindlasti Metsküla rahvamajas 
toimunud rahvusvaheline õhtu, mis 
lõppes suure ühistantsuga.

Teise (ja ühtlasi viimase) projektiaasta 
jooksul lahendasime üksteise 
koostatud matemaatikaülesandeid, 
õpetasime eakaaslastele partner-
koolidest oma rahvatantse ning 
õppisime nende omi, jagasime ja 
katsetasime toiduretsepte, koostasime 
ühiselt muinasjuturaamatuid ning 
lavastasime muinasjutte.

Kevadisel koolivaheajal toimus 
projektikohtumine Soomes, kuhu 
sõitsime kogu kooliperega. Lapsed, ka 
kõige pisemad, elasid peredes ja said 
võõrkeelse suhtlemisega suurepäraselt 
hakkama. Saime ka suure kooli 
kogemuse - kahel päeval olime 
koolitundides koos soome lastega. 
Rahvusvahelisel õhtul tutvustasime 
Eestit kama, kiluvõileibade ning 
rahvatantsuga.

Ees on veel projektikoosolek Itaalias 
ning siis saabki kaheaastane projekt 
otsa.

KIKi toel käisime oktoobri 
alguses õppepäeval RMK Nõva 
looduskeskuses, juuni alguspäevadel 
toimub kahepäevane looduslaager 
Silma õpikojas.

Eesti teadusagentuur rahastas läbi 
õppeaasta töös olnud teadusringi ning 
mai alguses toimunud kahepäevast 
laagrit AHHAA-keskuses. Kõige 
põnevam oli kindlasti ise teadusteatri 
tegemine. Iga laps õppis selgeks ühe 
katse, mida teisel päeval teistele 
esitles, täpselt nii, nagu seda teevad 
AHHAA teadusteatri “näitlejad”. 
Selline teaduslaager toimus juba teist 
korda ning projekt sai rahastuse ka 

järgmiseks õppeaastaks.
Oleme osalised Räpina aianduskooli 
algatatud sõbrapäeva tomatiprojektis 
ning koos tuhandete koolilastega 
üle terve Eesti otsime märkame 
kevadekuulutajaid projekti “Tere, 
kevad!” raames. Sügisel panime 
mulda u 400 tammetõru, et Eesti 100. 
sünnipäevaks tublid tammeistikud 
kasvatada (projekt “Eesti 100 
tamme”).

Olümpiaadid ja muud 
võistlused

Jõudumööda oleme osa võtnud 
kõigest, mida pakutakse. Selle 
õppeaasta erksamad tulemused:

Olümpiaadid

• Silver Nikkel (3. kl): bioloogia (6. 
kl) I, emakeel II, ajalugu (6. kl) II

• Samuel Kastepõld (3. kl): 
matemaatika (4. kl) III-IV, 
emakeel V

• IV klassi kirjanduslik olümpiaad 
II koht (Silver Nikkel, Samuel 
Kastepõld, Joosep Michels)

Pranglimine

• Eva-Maria Kastepõld (2. kl) I 
(vabariigis 11.)

• Samuel Kastepõld 
I (vabariigis 9.)

• Alvar Nikkel (2. kl) V

Matemaatikavõistlus Känguru

1.-2. klassi arvestuses (u 4000 
osalejat)

• Eva-Maria Kastepõld maakonnas 
I, vabariigis 12. 

• Johannes Lepp (2. kl) maakonnas 
III (246.)

• Laura Ulm (2. kl) maakonnas IV 
(301.)

3.-4. klassi arvestuses 
(u 4500 osalejat)

• Samuel Kastepõld maakonnas II 
(199.)

• Silver Nikkel maakonnas IV (273.)

E. Enno omaloominguvõistlus

Johannes Lepp äramärgitud töö 
1.-3. klassi vanuserühmas 

Metsküla koolist

Pille Kaisel

Kadrilaat 2013, foto: Kaarel Kaisel 

Metsküla algkooli juhataja
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TÜ Loodusmuuseumi 
linnuviktoriin 

6.-7. kl arvestuses tuli meie 3. klassi 
meeskond III kohale 
(Silver Nikkel, Samuel Kastepõld, 
Joosep Michels).

Läänemaa KSL 
meistrivõistlused 
orienteerumises

III koht koolide arvestuses 
(Silver Nikkel, Johannes Lepp, 
Tõnis Lepp, Alvar Nikkel).

RMK metsaviktoriin

4. kl I koht, 2. kl III koht
Õpilasi juhendasid õpetajad 
Astrid Nikkel ja Pille Kaisel.

Huvitegevus

Peale koolitunde (ja tundide 
vahel) tegutsesid muusikaring 
(oleme osalised Lõuna-Läänemaa 
mudilaskooris), näitering, silmaring 
(võitsime Miniturniiri suure ringi 
küsimustele vastates mitu auhinda), 
loodus- ja teadusring, robootika- ja 
programmeerimisring, spordi- ja 
matkaring ning rahvatantsuring. Kõik 
2.-4. klassi õpilased on noorkotkad ja 
kodutütred.

Kord veerandis ilmub Metsküla Kooli 
Leht, millele teevad kaastööd kõik 
õpilased.

Üheksa õpilast on ka Lihula 
muusika- ja kunstikooli õpilased. 
Meil on kunstnikke, klaverimängijaid, 

viiuldajaid, saksofoni- ja 
trompetimängijaid ning akordioniste. 
Kõik meie kooli õpilased oskavad 
mängida plokkfl ööti ja väikekannelt.

Kolmapäeviti käime 
soovijatega Läänemaa 
orienteerumiskolmapäevakutel.

Selline aasta oli meil. Puutalgud on 
juba peetud (priske AITÄH kõigile 
isadele ja suurtele vendadele!), 
nastikud ammu oma teed läinud. Veel 
mõned päevad kooli, siis maakonna 
tantsupidu 31. mail, seejärel lõpuaktus 
2. juunil ning lõpuks kauaoodatud 
Kukeranna laager. 

Ja ongi suvi käes. 
Uue õppeaasta alguseni jääb veel 
kõigest kolm kuud...

Lihula Lasteaias käib ligi sada 
last, kelle põhitegevuseks on 
õppimine mängu kaudu. Kuna 
oleme  looduskaunis kohas 
asuv maalasteaed, siis on õppe-
kasvatustöö üheks eesmärgiks, 
et laps oskaks end paigutada 
loodusesse, märgata selle ilu ja 
mitmekesisust, tuleks toime 
looduses liikudes, oskaks hoida end 
ümbritsevat keskkonda. 

Tänavuse õppeaasta traditsiooniliseks 
keskkonnakasvatuslikuks projektideks 
olid planeeritud KIK-i rahastatud 
projekt “Olen osake loodusest“ I ja II. 
Samuti tähtsustame draamakasvatust 
ning selle kaudu õppimist. Aastaks 
olid planeeritud igasse kuusse 
õpetlike sisudega lavastused nii 
kutselistelt kui hobiteatritelt ning 

lastelt- õpetajatelt endilt. 
Õppe-kasvatustöö toimub 
lasteaias 6 valdkonnas: 
keel ja kõne, mina ja 
keskkond,  matemaatika, 
kunst, muusika, 
liikumine. Tore, et laste 
füüsiline arendamine 
on heal järjel: lisaks 
kahele liikumistegevusele 
nädalas saavad kahe 
vanema rühma tüdrukud 
- poisid 2 x nädalas 
osaleda võimlemis- 

ja maadlustreeninguil. Lisaks 
muusikatundidele ootavad lapsed  
seda, mil õpetaja Iren lapsi üksi laulma 
kutsub. Nii käib individuaalõpetusel 
üle 40 laululapse. Kuni märtsikuuni 
oli  võimalus paarikümnel lapsel 
käia raskeid häälikuid paika 
seadmas ning sõnavara rikastamas 
individuaalõpetaja Maili juures.

Aasta oli tegus. Mida põnevat lisaks 
igapäevasele õppetegevusele veel sellel 
õppeaastal tegime...

September 
Toimusid tervisenädal koos 
sügisandide näituse, tervislikult 
toitumise õpetusega, salatite 
valmistamisega, väljasõit  Salevere 
Salumäele. Külas käis Lihula 
Päästekomando.

Oktoober
Laste esinemine Lihula valla 
õpetajate päeval kultuurimajas. 
Valla „Aasta õpetaja“ tiitli 
pälvis õpetaja Viive, maakonna 
lasteaednike „Aasta õpetaja“ 
individuaalõpetaja Maili.

Toimusid väljasõidud Penijõele 
RMK õppeklassi ning loodusesse 
ja Kolga kaitsealale, vanavanemate 
poolt armastatud traditsioonilised 
vanavanemate peod igale rühmale. 

November
Isadepäeva puhul käisid  rühmades 
oma töödest - toimingutest 
rääkimas ja koos lastega 
meisterdamas Roosi, Tormi, Karl 
Robini, Raikko, Mirelli ja Oliveri 
isad.

Rahvarohke oli poiste maadlus- 
päev koos Kehtna ja Rapla kooli- 
eelikutega.

Detsember
Jõuluootuse aeg, laululaste 
esinemised advendihommikutel ja - 
õhtutel nii lasteaias, gümnaasiumis 
kui kultuurimajas, hooldekodus, 
Konsumi kaupluses, eakate 
jõulupeol kultuurimajas. Jõululaat.

Jõuluhommik ja ühine jõulupidu. 

2013./2014. õppeaasta Lihula Lasteaias

Anne Ööpik
Lihula Lasteaia juhataja

Kolga matkarajal, foto: Anne Ööpik
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Pärnu Hambapolikliiniku ülemõde 
Maris õpetas lapsi hoolitsema oma 
hammaste tervise eest.

Jaanuar
Õpetaja Karini eestvedamisel läks 
uuesti käima beebikool.

Veebruar
Sõbrapäeval käisid meil külas 
Kõmsi lasteaia lapsed, vabariigi 
aastapäeval aga kodutütred ja 
noorkotkad.

Märts
Algasid loodusvaatlused „Tere, 
kevad!“ ja Räpina Aianduskooli 
„Tomatiprojekt“, kohalikud 
aknapealsed külvitööd kastidesse. 

Teatrikuu raames käisime 
vastukülaskäigul Kõmsil, kus 
nautisime Kõmsi Algkooli lavastust 
„Saabastega kass“, samas asusid 
kõik meie lasterühmad ette 
valmistama endapoolset lavastust, 
mida etendada kogu maja lastele.

Märtsikuusse jääb ka väga kurb 
sündmus - jätsime hüvasti oma 
kauaaegse kolleegi õpetaja Mailiga.

Aprill
Lavaküpseks said lavastused 
„Punamütsike“, „Vares 
keedab hernesuppi“, „Hunt 
ja kitsetalled“,„Härja maja“, 
„Lepatriinude jõulud“ja 
„Tibutüdruk Tereesa läheb 
muusikakooli“ ning õpetajate 
esitatud lihavõttenäidend 
„Jänkupere munavärvimise 
võistlus“.

Meie lasteaias toimus Kullalinnu 
Lihula eelvoor, kus astusid üles 18 
tublit laululast.

Meil käisid laulmas Reede koori 
tütarlapsed. Vanema rühma 
võistkond osales jüriööjooksul.

Mai
Rahvarohked olid emadepäevale 
pühendatud kevadpeod rühmade 
kaupa, huvilisi jagus poiste 

maadluspäevale.  Tänusõnad 
treener Janarile! Esinemas käisid 
Lihula Muusikakooli õpilased. 
Laululapsed andsid emadepäeva 
kontserdi kultuurimajas, tulekul 
kontsert muuseumis, hooldekodus  
ning lastekaitsepäeval.

Ootamas on veel väljasõidud Puhtu 
kaitsealale ja Topi tallu, viiendat 
korda toimuv lasteaia „Laululaps“ 
kontsert ja liikumispidu laululaval.

Koolieelikuid ootab paadisõit Suitsu 
jõel ning kevadpäevade laager 
Pivarootsis ja lasteaia lõpupidu 
30.mail algusega 17.00.

Maikuu lõpuks valmib ka Lihula 
Gümnaasiumi õpilaste poolt 
meisterdatud „Liiklusvanker“, 
mille abil liikluskasvatuslik töö 
lõbusamaks muuta.

Rahvusvahelises 
koostöös on 
Lihula Muusika- 
ja Kunstikool 
osalenud 
aastast 2005. 
Sel õppeaastal 
on meil käimas 
2 kunstipõhist 
projekti.

Esimene nendest 
kannab pealkirja „Art Snapshots of the Past and Present“  
ja selles osaleb 9 erinevat riiki. Projekti sisuks on tutvuda 
ise ja tutvustada teistele kohalikke kunstnikke, nende 
loomingut ning analüüsida ajas toimuvaid muutusi. Võtame 
näiteks ühe ajaloolise Lihulat kujutava gravüüri, otsime 
rohkem infot teose teinud kunstniku kohta, analüüsime, 
kuidas vaade sellele paigale ajaloo jooksul muutunud 
on ning lõpuks teeme ka oma, tänapäevase kunstiteose 
versiooni. Projekt kestab 2 õppeaastat ja selle jooksul 
külastatakse ka kõiki partnerriike. Sügisel käisid meie 
õpilased Rumeenias, talvel Türgis ja nüüd maikuu esimestel 
päevadel toimus projektikoosolek Lihulas. Koosolekust 
võttis osa 40 inimest ja selle jooksul korraldasime külalistele 

muusika- ja kunstialaseid töötubasid, ekskursioone 
lähiümbruses ja Tallinnas, meie õpilased esinesid näituste 
ja kontserdiga. Külalisõpilased said osaleda meie tavakooli 
tundides, võrrelda oma riigi ja meie koolisüsteemi. 
Järgmisena sõidame kunstikooli õpilastega juunikuu 
viimaseks nädalaks Poola, kohtume taas sõpradega kõigist 
9-st riigist ja teeme seal ka oma sellesuvise maalilaagri. 
Koostöö on rahastatud Euroopa Komisjoni Elukestva õppe 
programmi kaudu mille tegevust Eestis koordineerib SA 
Archimedes. 
Teine projekt on rahastatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
poolt ja on loodud põhjamaade koostöö tugevdamiseks. 
Meie koolist osaleb selles Nordplus projektis täiskasvanute 
maaliring. Esimene selle projekti kohtumine toimus 
aprillikuus Vilniuses, teine on plaanitud juunikuus Soomes 
ja kolmandaks kohtumiseks ootame kõiki oktoobrikuu 
alguses Lihulasse. Selle projekti sisuks on kohalikud 
ajaloolised müüdid, legendid, uskumused. Maaliringi 
liikmed tutvuvad kohalike muistenditega, loovad neile 
illustratsioone ja tutvustavad neid ka partneritele. 
Võrdlusest on välja tulnud, et paljud legendid on naabritega 
(Soome, Läti) sarnased.

Täpsemalt saab meie tegevusest lugeda ja pilte vaadata meie 
kooli kodulehelt ning ka projektide kodulehtedelt.

Rahvusvahelisi tegemisi Lihula Muusika- ja Kunstikoolis 
Piia Saak

Kunstitöötuba KUMA’s, foto: Piia Saak

Muusika- ja Kunstikooli juhataja
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Lihula Muusika- ja Kunstikool

Teeme ära 2014

Lihula Muusika- ja Kunstikooli lõpetasid sel kevadel 5 
õpilast:

Joosep Bork (kunst) õp. Piia Saak
Rene Figol (akordion) õp. Helgi Vellemäe
Helerin Leemets (kunst) õp. Aire Arge
Ben Ranno Nõmmik (kitarr) õp. Irja Hark
Joel Rummel (kitarr) õp. Irja Hark

Kunstikooli põhiosakond on kestnud 5 aastat, 4 päeva 
nädalas ning muusikakool 7 aastat, tunnid 2-3 korda 
nädalas. See pole kindlasti kerge, iga lõpetaja vääriks 
medalit. Tuleb palju harjutada, tulla siia kauge maa 
ja pika päeva järel tavakoolis. Ka siin on eksamid, 
arvestused ja hinded. 

See on töö ja vaev. Aga inimene, kes selle töö ja vaeva 
tagant näeb siiski ka muusika- ja kunsti tegemise rõõmu, 
ei anna kergelt alla. 5-7 aastat on noore inimese elus pikk 
aeg, selle jooksul on mõndagi muutunud. Enamasti tegeleb 
tubli laps ju veel paljude asjadega väljaspool kooli – sport, 
tants, laul, tavakooli ettevõtmised, sõbrad jm. Mingil 
hetkel enam kõike ei jõua ja siis tuleb teha valikuid. Alati 
on alustajaid rohkem kui lõpetajaid. Alati on võitjaid ja 
kaotajaid. Ja peaaegu alati on kaotajaid rohkem. Võitjad on 
need, kes on valinud õige võistluse, õige meeskonna ja õige 
võitmisviisi. Võit on seda tõenäolisem, mida valivam ollakse 
nende võistluste suhtes, millest kavatsetakse osa võtta. 
Suurem osa meie kordaminekutest pärineb võistlustelt, 
millest ise soovisime osa võtta. Enamik meie läbikukkumisi 

juhtub võidujooksudel, millest meid panevad osa võtma 
teised. Kuid tuleb teha vahet sundimisel ja innustamisel. 
Viimane on kindlasti mõõtmatult oluline nii õpetajate kui 
ka lapsevanemate poolt.  Õpetaja, kes õpetab ilma õpilases 
õpihimu äratamata, taob külma rauda ja käsu peale ei 
teki armastust ka muusika ja kunsti vastu. Kindlasti on 
määrav osa toetaval perekonnal. Kogemus ütleb, et kui 
ema-isa, vanaema rõõmustab koos lapsega, käib kuulamas 
kontserti ja vaatamas meie kunstinäitust, kiidab, siis 
see laps ka tunneb suuremat rõõmu oma tegevusest, 
arenevatest oskustest ja tal on jaksu minna edasi. Oleme 
rõõmsad, et nende viie õpilase huvi muusika ja kunsti vastu 
on need aastad vastu pidanud ning muidugi loodame, et 
kooli lõpetamisega huvi ja armastus ei lõpe. Palju õnne 
lõpetajatele!

Juba mõtleme ka uute õpilaste peale meie koolis 
ning võtame vastu avaldusi järgmiseks õppeaastaks.
Muusikaosakonnas on võimalik õppida klaveri, akordioni, 
viiuli, kitarri, suupilli, puhk- ja löökpilli erialal. Muusika 
põhiosakonda soovija (vanuses 7-12) peab edukalt sooritama 
vastavad katsed. Kevadised katsed toimuvad 2.juunil 
2014 kell 17.00 muusikakoolis. Kunstiosakonda astujatel 
(vanuses 10-13) katseid ei ole, on septembrikuine katseaeg. 
Õppimine kunstiosakonnas sisaldab joonistamise, 
maalimise, kompositsiooni, vormiõpetuse ja kunstiajaloo 
tunde.
Lapsevanemal tuleb esitada õpilase sünnitunnistuse koopia 
ja täita koolis avaldus-ankeet.

Õppetasu suuruseks põhiosakonnas on 76,8 EUR  ja 
vabaklassis 134,4 EUR õppeaastas.
Vabaklassi (nii muusikas kui ka kunstis) on kohtade 
olemasolul võimalik õppima asuda sõltumata east ja  katseid 
õppima soovijatele ei korraldata.

Lisainfo kooli kodulehel ja tel. 56465792

2008. aastal toimunud üle-eestilisest prügikoristusest alguse saanud 
igakevadine suurüritus „Teeme ära!“ leidis sel aastal aset 3. mail.  
Lihula vallas oli talguid registreeritud 10 ning neid jagus nii Lihulasse, Tuudile, 
Vanamõisa, Kirblasse kui Matsalu ja Keemu küladesse. Registreeritud osavõtjaid 
oli vallas palju, kuid kindlasti leidus suur hulk neidki inimesi, kes vaikselt oma 
hoovis ise või koos kaaskondlastega kevadisi toimetamisi tegid. Ehkki ürituse 
peaeesmärk on endiselt koduümbruse korrastamine, ei saa tagaplaanile jätta 
kogukonna ühendamise ning tugevdamise funktsiooni. Niisiis, kiidame meie 
ettevõtlikke kodanikke, kes võtsid vaevaks läbi ühise tegemise suurendada 
ühtekuuluvustunnet ning parandada elukeskkonda!

Joosep Bork ja Helerin Leemets 
Tekst ja foto: Piia Saak

Kiviaia ehitus Tuudi külaplatsil
Foto: Inga Rennit Tekst: Katrin Lehtpuu

Lilli siniseid ja valgeid 
tammikutes tärkab taas. 
Kevadpäike paitab palgeid, 
seemet viljakandvas maas. 

Õpik otsa saama hakkab, 
päevik saama hakkab täis, 
pingi nühkimine lakkab 
mõnel jütsil juba mais. 

Ott Arder
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2013./2014. õppeaasta Lihula Gümnaasiumis

Taaskord on aastaring lõppemas. 
Kuuskede asemel ootavad 
kooliinimesi värsked kased, lume ja 
tuisu asemel soe õhk ja rand.

Koolis keskenduvad õpilased 
tunnikontrollideks, kontrolltöödeks, 
üleminekueksamiteks. Gümnaasiumil 
on juba  emakeele ja inglise keele 
riigieksamid tehtud, veel on teha 
matemaatika. Põhikoolil on veel 
natuke aega oma mõtete kogumiseks 
ja koondamiseks. Teeme kokkuvõtteid 
õpitust.

On olnud tavaliselt keeruline aasta, 
tulemuslik ja teguderohke. Käime 
konkurssidel, olümpiaadidel,  reisimas, 
võistlemas ja väljasõitudel, korraldame 
pidusid ja pidustusi. Oleme harinud 
end kodumaal ja kogemusi korjanud 
väljaspool. Oleme võõrustanud 
riigimehi ja vilistlasi. 

Eredaimad hetked, mida siinkohal 
välja tuua, on 2013. aasta sügisel 
täitunud 75 aastat keskhariduse 
õpetamist-omandamist Lihula 
gümnaasiumis. Nädala jooksul 
külastas oma kodukooli  terve hulk 
õnnelikke ja toredaid vilistlasi. 

Õpilaste ning õpetajate jaoks on 
pingelisemad ja rõõmurohkemad 
hetked seotud samuti ülekooliliste 
üritustega, traditsioonilised jõulupeod 
ja kolmandat aastat kultuurimajas 
toimunud muusikaline suurüritus, 
millest on saanud üks meeleolukas 
ja rohkearvuline, 400-500 esineja-
pealtvaatajaga kevadpidu Lihula vallas. 
Loomulikult ei ole Lihula 
gümnaasiumist kuhugi kadunud, 
vaid üha süveneb õppimise-õpetamise 
kallak. Õpilaste õpimotivatsioon, 

omaalgatus ja vastutamine on 
omandanud gümnaasiumile kohase 
dimensiooni. Siinkohal panen 
südamele, et lapsed ja kodud 
teeksid kooli valikul kaalutud 
otsuse. Gümnaasium on ennekõike 
järgmiseks kõrgemaks õppeasutuseks 
ettevalmistumise koht. Kui on plaan 
omandada kõrgharidus, rakenduslik 
kõrgharidus või mõni keerulisem 
eriala kutsekoolist, siis selleks saab 
Lihula gümnaasiumist eeskujuliku 
ettevalmistuse. 

Hea üheksanda klassi lõpetaja, 
astudes Lihula gümnaasiumisse pead 
Sa olema valmis raskeks õppimise 
tööks, millele järgneb vääriline 
palk – Sulle sobiv õppekoht Eesti 
gümnaasiumiharidusele järgnevas 
kõrgemas haridusasutuses.  

Tule ja tee kolm järgmist aastat 
oma elust superlahedaks seikluseks, 
valmistudes samal ajal tudengieluks!

Aasta Beebi 2013

Emadepäeval, 11. mail, toimus 
Lihula Kultuurimajas üritus 
„Aasta Beebi 2013“. Tegemist 
on iga-aastase traditsioonilise 
kontsertaktusega kõigile eelneval 
aastal sündinud lastele, nende 
vanematele, õdedele-vendadele 
ning vanavanematele. 

Vallajuhtide õnnitluste ning 
muusikalise etteaste osaliseks saama 
oli sel aastal kutsutud 10 pisikest 
tüdrukut ning 11 poissi, kes kõik 
sündinud 2013. aastal. See arv süstib 
positiivsust, sest võrreldes 2012. 
aastaga on lapsi sündinud suisa 10 
võrra rohkem. Kontsert oli ilus ning 
kuulajaid palju, lootus vähemalt 
samavõrdselt rahvarohkele üritusele 
püsib, sest sel aastal oleme saanud 
rõõmustada juba 7 lapse sünni üle. 
Seega kohtume juba aasta pärast 
üritusel „Aasta Beebi 2014“.

Ühispilt Lihula Kultuurimaja Peeglisaalis
Foto: Liset Kuusik
Tekst: Katrin Lehtpuu

Janar Sõber
Lihula Gümnaasiumi direktor

SNKT 2014 / Foto: Ain Saare
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Aktiivne õpilaste aasta

Lihula gümnaasiumi õpilasesindusele 
kui ka kogu kooliperele on lõppev 
õppeaasta olnud väga teguderohke. 
Oleme saanud kaasa rääkida nii kooli 
kui ka valla argielu küsimustes. 

Sügisel toimunud Eesti 
Õpilasesinduste Liidu üldkoosoleku 
järgselt on hea tõdeda, et meie koolis 
on võrreldes mitmete suurkoolidega 
olemas tasuta koolitoit, õppevahendid, 
transport ja mingil määral ka 
õpilaselamu. Meil on tore kool, kus 
iga õpilane on tähtis ning igaühel 
meie seast on võimalik kooli argipäeva 
huvitavamaks muuta. 

ÕE on aasta jooksul läbi viinud palju 
traditsioonilisi üritusi. Suuremate 
projektidena võib välja tuua iga-
aastase Matsalu Loodusfi lmide 
Festivali korraldusmeeskonnas 
osalemise, kooli „75 aastat 

keskharidust Lihulas” juubelinädala, 
aasta kestnud 5500-eurose eelarvega 
üleriigilise fi lmiprojekti „Parim 
eneseväljendus läbi omatehtud 
kunsti” läbiviimise ning viimasel ajal 
taas käivitunud koolipidude seeria, 
mille korraldamist veavad Reality 
Rave’i nime all meie aktiivsed noored. 

Menukate õpilasüritustena võib välja 
tuua kooli jõulupeo, kus tänavu reisiti 
ümber maailma. 8. mail toimus aga 
kolmandat korda kooli suur kevadpidu, 
mille raames kogunes kultuurimajja 
enam kui 400 inimest. Üritus kandis 
nime „Su nägu kõlab tuttavalt!”. 
Liikumisaastale kohaselt oli klasside 
ülesanne jäljendada tuntud artiste. 
Publik hääletas rahalise panuse näol. 
Tulemuseks 550 eurot koolinoorte 
spordielu toetuseks. Koolis ilmub teist 
aastat järjepidevalt igaveerandiline 
koolileht Tikker, mis on kättesaadav nii 

paberil kui ka veebis. Esimese kolme 
veerandiga on 52 Tikri lehte täidetud 
paljude kooli uudiste, fotode ning 
õpilastöödega. Seega soovitus - lihtne 
moodus olla meie koolis toimuvaga 
kursis on külastada kooli veebilehte 
ning lugeda igal veerandil koolilehte! 
Õppeaastat kokkuvõttev Tikker on 
samuti peagi ilmumas. 

Iga uus kooliaasta on tundunud 
eelmisest erilisem, huvitavam ja 
aktiivsem. Usun, et selline trend jätkub 
ja nõnda me näitame, kui suur kool 
me tegelikult oleme. Elagu Lihula 
gümnaasium!

Heini Heinlaid (12. kl)
Lihula Gümnaasiumi ÕE juht

Kevadpeo „Su nägu kõlab tuttavalt!” võitjaklass (6.kl) 
jäljendas oma liikumises N-Eurot Jüriööjooks 2014 Lihula linnusemäel

Kooli jalgpalli neiud

Kooli võrkpalli neiud9a klass

9b klass12 klass

Su nägu kõlab 
tuttavalt galerii

Fotod:  Ain Saare
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Kasari Kooli tegemised 2013.-2014. õppeaastal

Teated

Õppetöö algas 2. septembril 
aktusega. Õppetööd alustas 13 
õpilast, 1. klassis 1 õpilane. 
Lisaks tuli 4 uut õpilast teistesse 
klassidesse.

Aasta jooksul on peale igapäevase 
klassis õppimise toimunud ka palju 
muud huvitavat.

Septembris toimus meil paadimatk 
Suitsu ja Kasari jõel ning külastasime 
Matsalu Loodusfi lmide Festivali. 

Oktoobris käisime Pärnus 

Batuudikeskuses, 
osalesime Lihulas 1.-6. 
klasside teatevõistlusel 
ja uuringus „Läänemaa 
koolitoit 2013“.

Novembris toimus 
Haapsalus Veeviktoriin.

Detsembris mängisime 
Peetri külas keeglit. 
Kooli külastasid Viljandi 
Kultuuriakadeemia 
üliõpilased, oli loovust 
arendav päev.

Jõulude ajal olid koolis päkapikud ja 
toimus jõulupidu toreda eeskavaga.

Veebruar – sõbrapäev, Eesti Vabariik 
96 pidulik aktus. Aktusel anti üle 
Eesti Vabariigi presidendi tänukirjad 
joonistusvõistlusest „Meie Eesti head 
asjad“ osalejatele.

Märtsis oli sportlik vastlapäev. Käisime 
ka Kullamaal kalanduse õpitoas.

Aprill – märgaladele pühendatud 
õpilaskonverents „Märgalad 
ja põllumajandus“ Matsalu 
looduskeskuses Penijõel. Külastasime 
Kirbla OÜ uut robotlüpsilauta ja Uue-
Taatsi lambakasvatustalu.

Mais olnud ja tulemas – külaskäik 
Päästeameti Lihula komandosse, 
emadepäeva pidu, kooliekskursioon 
Viljandisse ja Soomaale, jalgrattapäev 
vigursõitudega,  KEAT (Kaitse End ja 
Aita Teist) laager.

Juunis  tulemas Vembu-Tembumaa 
külastus ja lõpuaktus on 5. juunil
Läbi aasta on tegutsenud seiklus-, 
näite-, käsitöö-, laulu- ning 
rahvatantsuring , osaletud erinevatel 
joonistuskonkurssidel õpetajate 
Aili Karelli, Pille Kasti, Eevi Pärdi ja 
Heli Esko juhendamisel.

Rohkem pildimaterjali meie tegemistest 
leiab Facebooki lehelt

Lihula Teataja ootab augustis ilmuvasse numbrisse 
kaastööd Lihula ajalugu käsitlevatel teemadel. 
Info (artiklid, fotod) palume saata hiljemalt 14. juuliks 
aadressile ajaleht@lihula.ee

Priitahtlike pritsimeeste paraad Lihulas, 
reedel 06.06.2014, kell 19:00

Lihula Gümnaasiumi lõpuaktused:
9. klass 15. juuni  kell 14.00 Kultuurimajas
12. klass 21. juunil kell 14.00 LG-s

Maidu Leever
Kasri Kooli direktori kt

Jõulupidu 2013

www.facebook.com/
pages/Kasari-Kool/
258076070939093

QR kood / otselink - kasuta 
vastavat mobiilirakendust

OÜ Perearst 
Külli Raudsik 
vastuvõtuajad:

E 10:00-15:00
T 17:00-18:00
K 09:00-14:00
N -
R 09:00-14:00

Pereõdede vastuvõtt

E 08:00-12:00
T 8:00-14:00
N 08:00-14:00

Praksis avatud tp 08:00-16:00
Tel. 477 8152
Lihula, Tallinna mnt 37

OÜ Perearst 
Mare Lõunat 
vastuvõtuajad:

Mare Lõunat

E 09:30-14:00
T 09:30-15:00
K 09:00-14:00
N 14:00-17:00
R 09:00-14:00

Eva Kääramees (lastearst)

E 08:30-11:00, 
   15:00-18:00
T 11:00-15:00
K,R 08:30-14:00
N 08:30-13:00

Pereõe vastuvõtt 
E,T,K 08:00-11:00  
N,R 08:00-10:00

Praksis avatud tp 08:00-16:00
Tel. 477 8157
Lihula, Jaama 3-2
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Ootame kaastöid ja huvitavaid valla eluga seotud kirjutisi, kohalikke pärimusid ja traditsioone - ajaleht@lihula.ee
Lihula Teataja toimetus: Lihula Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula, www.lihula.ee. Trükitud: NelliPrint trükikojas 
Jaga ja leia infot ka meie valla Facebook leheküljel. Keeletoimetaja: Heli Raavel, küljendus: Ain Saare

Pangabussi peatus:

Lihula
kultuurimaja juures
kell 16.30–18.00

II kvartalis
29. mail
12. ja 26. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole 
sularaha kanda ja välja võtta, teha 
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja 
sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega aad-
ressil www.swedbank.ee. Lisainfot 
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja 
peatuste kohta saate 24h telefonilt 
6 310 310.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Vallavalitsuse ja volikogu esimehe 
vastuvõtuajad

Vallavolikogu esimehe vastuvõtt teisipäeviti kell 14:00 - 17:00 
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 503 3663 või 
e-maili jaakk@hot.ee teel.

Vallavalitsuse ametnike vastuvõtuajad kodanikele 
tööpäeviti 09:00-13:00

Läänemaa Naiste Tugikeskus

Turvaline pelgupaik; toetus ja abi probleemide 
lahendamisel; psühholoogiline- ja juriidiline nõustamine.

Tel: 504 2300 (24 h)
E-post: laanenaistetugi@gmail.com

Üleriigiline tugitelefon 1492
Vägivallast on väljapääs. Aitame Sul seda leida.

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad. 

Tel 50 45 215, 
51 45 215,
E-mail: info@est-land.ee

Sina, mehine mees ja 
krapsakas naine! Kirivöö 
alustab sel sügisel uut 
hooaega. Ootame uusi 

liikmeid.

Kontakt tel 5365 2918

KUTSE 
RAHVATANTSULE

Lihula antiigiäri
OSTAB PARIMATE HINDADEGA 
ERINEVAT VANAVARA. ERILIST 
HUVI PAKUVAD VANAD FOTOD, 
POSTKAARDID JA HÕBE-
ESEMED.

KULLA JA HÕBEDA NING 
KODARATEGA RAHADE 
EEST GARANTEERITULT 
KÕRGEIM HIND 
VABARIIGIS!

AVATUD NÄITUS 

KODARRAHADEST JA 

MUUDEST VANADEST 

EHETEST!

TEL 5691 5347 

KAIDO SAAK

Head Lihula valla 
kassi- ja koeraomanikud

Olen väikeloomaarst Tallinnast, 
asun nädalavahetustel Lõuna 
-Läänemaal ja saan Teid aidata 
veterinaarsete probleemide korral.

Lugupidamisega
Piret Hints
Tel. 506 0284

Lihula, Tallinna mn 15


