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Taas on käes aasta lõpp – 
kokkuvõtete tegemise aeg. 
Oleme möödunud aastal 
tegutsenud sihikindlalt, 
liikunud püstitatud eesmärkide 
poole, oleme pingutanud, et 
Lihula elu edendada, oleme 
teinud oma tööd ausalt ja 
pühendunult.

Meie hulgas on aga inimesi, kes 
on ette võtnud rohkem, kui neilt 
nõutakse või oodatakse, kes on 
terve aasta jooksul näidanud üles 
oma vaba tahet ning panustanud 
oma aega ja raha meie ühiste 
unistuste elluviimiseks, kes on 
tegutsenud vabatahtlikult selle 
nimel, et meie elu parem saaks.

Sellise väljanägemise ja sisuga 
ajaleht „Lihula teataja“, 
mida praegu käes hoiate, 
ilmub juba kuues kord. Kõigi 
viimasel aastal ilmunud kuue 
numbri koostamine, lugude 
toimetamine, kujundamine ja 
küljendamine on olnud suur 
töö, mis selle aasta jooksul on 
ära tehtud vabatahtliku tööna, 
palka saamata. Ajalehe kogu 
ülesehituse kontseptsiooni, 
kujunduse ja küljenduse mõtles 
välja ja viis ellu Ain Saare. Pea 
kõik ajalehele saadetud artiklid 
vaatas oma professionaalse 
pilguga üle ja toimetas 

Heli Raavel. Jõulunumbri 
koostamisel liitus vabatahtlike 
lehetegijatega Kristi Märk, kelle 
eestvedamisel on sündinud 
antud numbri kogu sisuline osa. 
Kust see aeg leiti, teavad vaid 
tegijad, kuid see on olnud nende 
vaba tahe kogukonna heaks 
panustada. Aitäh!

Vaba tahet kohaliku elu 
edendamisel kaasa lüüa 
on üles näidatud ka otsest 
rahalist panust andes. 
Lihula vallavolikogu esimees 
Jaak Kastepõld andis 
volikokku kandideerides ühe 
ebatavalise lubaduse – ta lubas 
annetada kogu oma volikogu 
tegevusest saadud isikliku 
tulu heategevuseks. Nagu 
ütleb eesti vanasõna – “meest 
sõnast, härga sarvest” ja nii 
ta ongi kogu volikogu esimehe 
töö eest saadud tulu, kokku 
3020€, annetanud Lihula 
vallas toimetatud ettevõtmiste 
hüvanguks. Jaak Kastepõld 
on oma annetustega toetanud 
meie valla järgmisi ettevõtmisi ja 
organisatsioone: Eesti Kristlikku 
Nelipühi Kirikut, EELK Lihula 
Eliisabeti kogudust, Tuudi 
Külaseltsi, Kirbla Külaseltsi, 
Lihula Meeskoori, MTÜ 
Keskaegne Lihula muuseumi 
taasavamise ettevalmistusi, 

Lihula Muusika- ja Kunstikooli 
puhkpilli osakonda, MTÜ KR 
Racing Kasari Rahvasprindi 
korraldamist, EELK Kirbla 
Püha Nikolause kogudust 
vabaõhu lauatennise laua 
soetamisel, Lõuna – Läänemaa 
Jalgpalliklubi kuulitõuke 
ringi rentimisel Lihula 
Kultuuripäevadeks, Lõuna-
Läänemaa Raskejõustikuklubi 
Leola, Lihula Lõviklubi 
heategevusprojekti ja Lihula 
Teataja 2014. aasta jõulunumbri 
väljaandmist. Aitäh!
 
Tänan kõiki häid inimesi, kes 
sellel aastal on oma tööd – nii 
ametialast kui vabatahtlikku, 
südamega teinud, kes on 
panustanud oma energiat ning 
olnud nõu ja jõuga abiks meie elu 
edendamisel!

“Soovin kõigile ilusat 
jõuluaega, rõõmurohket 
aastavahetust ja edukat uut 
2015. aastat.”
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Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Lihula valla ajaleht

Foto: LM 518, Lihulas Jaani kõrtsi ees, talvel u 1915 

Soov teha rohkem kui oodatakse



 nr 5 (98) / detsember 2014
2

18.12. kell 16.00 Jõulukontsert maakonna eakatele 
Haapsalu kultuurikeskuses. Esineb tšellokvartett 
C-Jam. Üritus on tasuta. Ühine väljasõit 18.12 kell 14.30 
Lihula bussipeatusest, transport 3€, osalemisest teatada 
eelnevalt telefonil 477 8191. 

19.12. kell 13-18.00 Jõulukuuskede müük ja 
käsitööliste jõululaat Lihula meistriaias 
(Tallinna mnt 7).

20.12. kell 11.00 Kogupereüritus “Talvepäev 
Kaitseliiduga” Lihula mõisas ja selle ümber

21.12. kell 19:00 IV advent Lihula mõisas. Perekond 
Järvi kontsert „Püha öö”, pilet 5€

21.12. kell 11.00 IV advendi jumalateenistus 
armulauaga Lihula kirikus

24.12. kell 18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus Lihula 
kirikus

25.12. kell 11.00 I Jõulupüha jumalateenistus 
armulauaga Lihula kirikus

25.12. kell 15.00 Lihula Jõuluturniir korvpallis Lihula 
Gümnaasiumi spordihoones. Kõik on oodatud kaasa 
elama.

28.12. kell 11.00 Jumalateenistus armulauaga 
Lihula kirikus

30.12. kell 18.00 Ilutulestik Lihula Konsumi kohal. 
Korraldajaks Lihula Tarbijate Ühistu.  

07.01.’15 kell 19:00 Animafi lm „Solani ja Ludvigi 
jõulud” Lihula kultuurimajas. Pilet 3€

10.01.’15 kell 18:00 Uusaastakontsert Lihula 
kultuurimajas - Inga ja Toomas Lunge. Pilet 5€

16.01.’15 kell 19:00 Noortepidu - Reality Rave! 
16+ Lihula kultuurimajas.

Lihula Kultuurikeskuse sündmusi saab jälgida veebilehelt 
kultuurimaja.weebly.com

Lihula Muuseum
Avatud näitus vokkidest! Näitust saab vaadata kuni 
veebruari lõpuni. Avatud N 14:00-18:00, R 12:00-16:00

Lihula kirik
Jaanuaris Lihula koguduste ühised jumalateenistused 
Lihula kultuurimajas igal pühapäeval algusega kell 12.00

Lihula Lasteaed
Lihula Lasteaia jõulupidu toimub 18. detsembril algusega 
kell 17.00 lasteaia saalis kõikide rühmade lastele ja nende 
vanematele. Jõuluvana külastab lapsi rühmades sama 
päeva hommikupoolikul.

Lihula Muusika- ja Kunstikool
Lihula Muusika- ja Kunstikooli jõulupidu leiab aset 
20. detsembril algusega kell 13.00. 

Metsküla Algkool
Metsküla algkooli jõulupidu toimub 17. detsembril 
algusega kell 18.30 Metsküla koolimajas.

Kasari Kool
Kasari Kooli jõulupidu toimub 19. detsembril algusega 
kell 11.00 Kasari koolis.

Lihula Gümnaasium
Lihula Gümnaasiumi 1.-7. klassi jõulupidu pealkirjaga 
„Päkapikkude jõuluõhtu“ toimub 17. detsembril 
algusega kell 18.00 kooli aulas.

Lihula Gümnaasium 
8.-12. klassi jõulupidu pealkirjaga „Maskiball“ toimub 
18. detsembril algusega kell 18.00 Lihula kultuurimaja 
peegelsaalis.

Jõulupeod haridusasutustes

Pühadeaegne ürituste kalender
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Taaskord Jõulud!

Muusikat täis hubane paik

Kirjutama asudes võtsin kätte 
oma eelmise aasta jõuluaegse 
kirjutise ja jäin mõttesse - 
mõttesse just seetõttu, et 
aasta on kadunud kui viiv 
ja ei oskagi kohe seda üdini 
kiirelt läinud perioodi paari 
lausesse panna. Tundeid on 
palju, erinevaid mõtteid veelgi 
rohkem. Kas lihtsalt mõtiskleda 
siin koos Teiega või manitseda 
või hoopis kiita möödunu eest? 
Või pakkuda veelgi midagi uut; 
midagi, mis sütitaks ja paneks 
naerma ja haaraks endaga? 
Või hoopis püüda seda jubeda 
kiirusega kihutavat elutempot 

veidigi rahustada ja kutsuda Teid 
kõiki hoopis endasse vaatama 
ja eelkõige enda sisemist rahu 
ja õnne leidma? No ääretult 
keeruline on see väike ja nii 
südikas inimene ning väga raske  
on seda jõuluaja ootust ja lootust 
sisustada millegi uuega. Ei, ärge 
saage minust valesti aru, ma ei 
soovigi teha täna ümberjutustust 
jõuluimest ja valguse võidust 
ja kõigest muust sinna juurde 
kuuluvast – seda Te kõik juba 
teate niigi. Minu siiras soov on, 
et eesootav oleks palju lihtsam, 
et me ei kaotaks iseennast selles 
meeletus kiirustamise tuhinas, 
et kõik jätkuks oma tasasel ja 
sõbralikul ja haarataval kombel. 
Liiga palju muutusi ja uut on 
rahuliku meele ja olemusega 
eestlase jaoks tabamatu ja pigem 
ebakindlust tekitav!

Aga siiski meie toimetustest paari 
sõnaga. Aasta on olnud edukas. 
Meie volikogu, vallavalitsus ja 
asutused on toiminud väga hästi 

ja töökalt. Oleme oma kahanevate 
materiaalsete vahendite ja 
aeglasel sammul väheneva elanike 
arvu kiuste olnud toimetulevad 
ja mitte ainult, oleme hästi toime 
tulnud! Tehtud on päris palju, 
ees seisavad uued väljakutsed ja 
vaadates meie tänast potentsiaali 
ja ette võetud ülesandeid, siis 
käed rüpes istuda pole lihtsalt 
võimalik. Ei, ma kindlasti ei hakka 
täna üksikasjalikult neid samme 
üles lugema, mis peagi tulemas 
on - selleks on teised lehenumbrid 
ja uued lood. Tänane on kõigest 
väike kokkuvõte toimunule tagasi 
vaadates. Minu siiras tänu kõigile, 
kes on andnud oma panuse meie 
ühiste pingutuste nimel! Seda 
pole vähe ja olete olnud kõik väga 
tublid – minu sügav kummardus 
ja tänu selle eest kõigile!

Kaunist Jõulude ootust, rahu, 
rõõmu ja õnne kõigi Teie 
südameisse! Toredat aasta lõppu 
ja kõige paremat 2015. aastat.

Mittetulundusühing 
Muusikatuba Päevalill alustas 
oma tegevust 2013. aasta 
novembris, kui seadsime end 
sisse ajaloohõngulise Jaani 
kõrtsi ruumides. 

Meie eesmärgiks on pakkuda 
muusikale niisugust lähenemist, 
mis erineb tavakooli omast. See 
tähendab, et tulles muusikatuppa, 
ei tehta kellelegi nende vanusest 
olenemata sisseastumiskatseid. 
Samuti ei hinnata tunnis 
osalemist ega õppija omandatud 
teadmisi ja oskusi. Tõsi, kui see 
soov on, saab seda teha! Eksa- 
mite, arvestuste ja kohustusliku 
noodiõpetuse asemel on tegemist 

muusika õppimisega, kus igaüks 
seab endale eesmärgid ise. Kõige 
tähtsam on see, et muusikatuppa 
tulija, olgu ta suur või väike, 
tuleb siia omal vabal tahtel, 
rõõmsal meelel ja sooviga tegeleda 
muusikaga.

Mõnikord on minu käest 
küsitud, miks ma seda teen? 
Vastus on tegelikult lihtne - kui 
sa tunned, et suudad endast 
teistele anda midagi head, midagi, 
mis nende meele rõõmsaks teeb, 
siis tunned ka ise oma 
tegemistest ja tööst 
rõõmu. 

Sellel imelises 
jõuluootuse ajal 
valmistuvad 
muusikatoas osalejad 
oma jõuluesinemiseks, 
mis mõeldud nende 
lähedastele. On kuidagi 
nii koduselt hea tunne, 

kui su pere ja sõbrad tulevad sind 
kuulama ja vaatama, naeratus 
näol, soe kallistus ja käepigistus 
alati olemas.

Soovin helisevat jõuluaega 
kõigile Muusikatoas olijatele, 
kaasamõtlejatele ning kõigile 
nendele, kes veel ei ole 
muusikat endas või iseenda 
jaoks avastanud. Teadke, et 
olete alati oodatud!

Jaak Kastepõld

Piret Paabo

Vallavolikogu esimees

Sinilindu püüdmas. Foto: Kaie Treiman

Foto: Ain Saare
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“Selle aasta viimases kirjatükis 
räägin oma unistusest, mis 
puudutavad Lihulat, meie kooli 
ja kooli noori. Üks tark mees, kes 
meil koolis külas käis, arvas, et 
unistustest tuleb rääkida, siis 
lähevad need täide. Nii nagu meie 
kooli õpilased, kes panid sel aastal 
kirja oma unistused meie koolist, 
tegin seda ka mina. Ma riskin 
ja räägin välja oma unistuse, 
lootuses, et ehk läheb see täide...” 

Minu unistuste kool

Kui mul sündisid lapsed, 
mõtlesin et minust saab 
maailma parim isa. Ka siis, kui 
sain treeneriks ning hakkasin 
õpetajaks, lubasin endale, et 
minust peab saama maailma 
parim treener ja õpetaja. Kooli 
juhtima hakates võtsin endale 
ühe eesmärgi – teha Lihula koolist 

maailma kõige parem kool.
On olnud perioode, kus olen 
nõudnud endalt ja oma õpetajatelt 
rohkem, kui tööandja või ülemus 
seda tegema peaks, olen olnud 
iseendale kõige karmim kriitik ja 
õelaim kubjas. On olnud raskeid 
ja keerulisi perioode. Eesmärk, 
mille nimel tööle hakkasin, näis ju 
võimatu.

Ühel esmaspäeva hommikul oli 
minu töölaual õpilaste unistused 
seoses Lihula kooliga. Lugesin 
neid ja leidsin Epp Sillukse 
kirjatüki, mille pealkirjaks 
unistuste kool ning seal olid kirjas 
järgmised read:
“Koolis on vaja kokkuhoidu ja 
armastust. Kui ma tulen hommikul 
tundidesse või astun koolimajja 
sisse, pean aru saama, et olen 
siin oodatud, minust hoolitakse 
ja väärtustatakse just sellisena, 
nagu ma olen. Naeratav direktor 
hommikuti ongi, kes teeb minu kui 
õpilase hommikul positiivseks ja 
säravaks. Mina olen arvamusel, 
et koolina on Lihula väga hea ning 
olgugi, et väike kool, siis on siin 
väga tore. Inimene saab rahul olla 
ainult sel juhul, kui teda ümbritseb 
headus. Olen ümbritsetud 
parimast klassist, suurepärastest 
õpetajatest ning üle mõistuse 
tublist direktorist. 
Unistuste kool on juba loodud ning 
ma jätkan siin oma kooliteed.”
Peale nende ridade lugemist 

olin saanud ühe kõige tähtsama 
õppetunni oma elus. Maailma 
parim ei ole mitte tiitel või 
medal, vaid suhtumine. Kui ma 
suhtun iseenda asjadesse ja 
tegevustesse, oma kodukohta ning 
end ümbritsevatesse inimestesse 
– emasse-isasse, õpilasesse, 
õpetajasse või kooli kui maailma 
parimasse, siis see muutubki 
maailma kõige paremaks asjaks. 
Maailma parimaks asjaks minu 
jaoks. Ja see ongi oluline.

Head kooli ei tee mitte direktor 
ega õppealajuhataja, vaid kõik 
koos, kes siin majas toimetavad 
– kokad, koristajad, ringijuhid, 
treenerid, lapsevanemad, õpetajad 
ja peamiselt ikka teie – õpilased! 
Ma tahan tänada tkõiki, kes 
te olete aidanud teha Lihula 
gümnaasiumist maailma kõige 
parema kooli. See ongi minu 
unistus. Hoiame seda!

Ma soovin kõikidele oma 
sõpradele, õpetajatele-
õpilastele, trennipoistele, 
lapsevanematele ja Lihula 
ettevõtjatele, kes meid 
erinevatel viisidel aidnud, 
rahulikku jõuluaega ja head 
vana aasta lõppu!

Seisan Lihula mõisa mäel ja 
naudin imelist vaadet mere 
suunas – milline õnn, et laugel 
Läänemaal avaneb võimalus 
näha nii kaugele! Siin 
segunevad minevik ja olevik 
ning sestap on lihtne puudutada 
igavikku. Lausa luksus on 
viibida kohas, kus jääb aega 
olemiseks, mõtlemiseks ja 
rahulikult silma vaatamiseks 
– kas siis kaaslasele või 
iseendale!

Mõnikord on mul tunne, et 
siinsete põlispuude vahelt 
piiluvad metshaldjad ja 
päkapikud ning muigavad, nähes, 
kuidas meie, inimesed, suudame 
vaadata vaid iseenda nina ette. 
Me kõnnime ringi, ärevad tunded 
põues ja keerulised mõtted 
mütsi all vasardamas, oskamata 
nautida hetke ja nägemata oma 
elusündmusi veidi laiemas ja 
igavikulisemas plaanis. Mis 
tundega me soovime tagasi 

vaadata möödunud aastale, 
läbitud eluetapile, oma eluteele 
tervikuna? Milline on see jälg, 
mis jääb meist maha maailma ja 
teiste inimeste mälestustesse? 
Vastus sellele küsimusele võiks 
olla igaühe enda teadlik valik 
ja otsus, mille me langetame 
juba täna, luues oma elukäiku 
nüüd ja praegu. Meil on olemas 
vaba tahe ning võimalus 
valida igal hetkel kriipsusuu 
asemel naeratus. Endasse 

Olla maailma parim ...

Jõulumõtteid mõisa mäelt

Janar Sõber

Riin Hiieväli

Lihula Gümnaasiumi direktor, 
RJK Leola asutaja ja treener

Holistiline loodusraviterapeut, 
psühholoogiline nõustaja

Foto: Ain Saare
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kapseldumise asemel võime 
riskida ja julgeda end avada 
ümbritsevatele. Hukkamõistu 
asemel võime ulatada naabrile 
abikäe. Meenutame, et igaühel on 
lubatud olla ekslik ja andestada 
saab nii iseendale kui ka teistele 
– õpime ju läbi eksimuste. Olla 
elus, see tähendab koguda 
kogemusi ja neid teadvustada – 
nii rõõmurohkete kui ka valusate 
hetkede kaudu.

Terapeudilt oodatakse sageli 
retsepti paremaks eluks. 
Minu retsept pühadeajaks 
on seesugune: võtame aega, 
et nautida (tõesti, nautida, 
mitte lihtsalt vitsutada) 

kõhtu paitavaid pühaderoogi, 
nuusutada kuuselõhna ja 
jälgida küünlaleeki. Istume ja 
tunneme rõõmu sellest, mis meil 
juba olemas on, keskendumata 
sellele, mis veel puudub. Ja 
loomulikult, võtame aega, et 
kuulata, mida on öelda armsatel 
inimestel meie ümber. Uurigem, 
kuidas teisel tegelikult läheb ja 
rõõmustagem selle üle, et oleme 
üksteise jaoks olemas, seda nii 
pühade ajal kui ka argipäeval. 
Õppida väärtustama seda, mis on 
igpäevaselt meie ümber – see on 
sulaselge õnne valem!

Kuid mis peamine – ärgem 
unustagem, et päkapikud 

on tegelikult olemas! Mõned 
neist toimetavad juhtumisi 
inimkehastuses, tuues meie 
ellu imelisi hetki ja meeldivaid 
üllatusi. Teised piiluvad salaja 
akende taga, püüdes aimata meie 
soove, et nende täitumisele jõudu 
juurde anda. Kui soov tuleb otse 
siirast südamest, saavad usk 
ja lootus kaasa aidata imede 
käegakatsutavaks muutumisele. 
Jagugu meist igaühel indu 
unistada ja uskuda!

Rõõmuderohket pühadeaega!

Jõulud on aeg, mil me kõik 
võtame aja maha ning vaatame 
hetkeks enda ümber ringi. Nii 
tegime ka meie ning seadsime 
sammud Lihula lasteaeda, 
sest kuigi hall rutiin on kerge 
tekkima, saab sellest lapseliku 
mõtlemise ja nende lõputu 
fantaasia abil kiiresti lahti. 

Sipsiku rühma lastega jõuludest 
jutustamine mõjus kui soe päike, 
mis tekitas mõnusa tunde. Meid 
võeti vastu ootusärevuses ning 
ülimalt rõõmsalt. Lapsed olid 
õhinas ning uute küsimustega 
tuhinas. Peamiselt küsisime, 
mis seostub jõuludega, millised 
on kingi soovid ja millised need 
päkapikud ja jõuluvanad ikkagi 
on. 

Kas te oskate pakkuda, millist 
kinki lasteaia lapsed kõige 
rohkem ootavad? Kingisoove 
uurides oli positiivne avastada, 
et nad ei väärtustagi kõige enam 
nutividinaid. Kordagi ei käinud 
läbi, et keegi tahaks telefoni 
või tahvelarvutit, mida võiks 
ju tänapäeva tehnika arengu 
põhjal arvata. Soovideks olid 
hoopis meie enda lapsepõlvest 
tuttavad barbie-nukud, lego, 
rula, raamatud ja näiteks räägiv 
papagoi. Tõsi, ta mõtles rääkivat 
mänguasja, mitte päris papagoid. 

Nende jutt, milline on jõuluvana 
ja kuidas ikka päkapikud jõuavad 
igale poole, oli lõputu. Laste 
silmist oli näha seda elevust. See 
fantaasia rohkus oli tore ja pani 

ka meid unistama ning laiemalt 
mõtlema. Olime kui üks nende 
endi seast ning uskusime, kui 
Sipsiku rühm terves koosseisus 
kui ühest suust kinnitas: 
“Jõuluvanal on olemas võlupulber, 
millega ta saab end väikseks 
muuta, et korstnasse mahtuda ja 
põhjapõdrad lendavad.”

Ühe asjaga olime kõik nõus - igal 
lapsel on oma ingel, kes kaitseb 
nii teda kui ka tema hinge.

See külaskäik lõi meie päeva 
särama ja andis positiivse laengu. 
Ühtlasi tuletas see meile meelde, 
kui oluline on lastele rohkem 
tähelepanu pöörata ja ka enda 
sees see laps taas üles leida, sest 
lapsed teavad jõuludest rohkem 
kui meie kõik kokku.

Jõuluootus Lihula lasteiaias
Epp Sillukse ja Eliise Tiidussalu
Koolilehe Tikker tegijad

Foto: Monika Tükk
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Meil, eakatel, meenub jõuludega 
seoses nii meeldivat kui ka 
vähem meeldivat. Lapsepõlvest 
mäletame, kuidas jõulukuuske, 
mis toas oli, tuli võõraste eest 
peita, kuidas küünlaid sai 
põletada vaid kaetud akendega 
ruumis ning traditsiooniline 
jõuluroog, verivorst, oli 
poodides defi tsiit. Lastena 
me kõike seda muidugi ei 
mõistnud, kuid mälestus sellest 
on endiselt alles.

Nüüdseks on ajad teised 
ning ootusärevus aasta kõige 
ilusamate pühade ees suur. 
Kuigi saame eakatega kokku iga 
kuu kolmandal neljapäeval, on 
detsembrikuine koosviibimine 
alati teistest erilisem. Esiteks on 
see alati pidulikum, katame laua, 
einestame koos ning tervitame 
külalisi. Sel aastal ootame endale 
külla tunnustatud akordionist 

Henn Rebast ja Hanila küla- 
kapelli.

Tegusad oleme aga olnud 
kogu eelneva aasta: osaleme 
võimlemisringis, laulame 
Õie Liivi juhendamisel, 
tegeleme kokandusega. Lisaks 
oleme Ukrainasse saatmiseks 
aktiivselt sokke kudunud ning 
võõrustanud külalisi erinevatest 
valdkondadest. Täname 
külaskäigu eest  naiskodukaitse 
esindajat ja samuti meie 
vallavanem Varje Ojala-Toosi, 
kes on alati meie koosviibimistel 
osalenud, et ühiseid rõõme ja 
muresid jagada. 

Jaanuaris ootame külla volikogu 
esimeest, politsei esindajat ning 
ühte riigikogu liiget. Eakad, tulge 
kodudest välja, ootame Teid 
endi hulka!

Algavate pühade eel soovime 
kogu Lihula valla rahvale häid 
pühi, soovide täitumisi ning 
soojust ja headust südamesse. 

Viimasel paaril kuul on Lihula 
rahvas märganud, et nende 
apteeki on end sisse seadnud 
keegi tundmatu meesterahvas, 
kes on valge kitli selga ajanud 
ja linnarahvale hoogsalt 
ravimeid ja nõuandeid jagab. 
Siinkohal kasutangi ära mulle 
pakutud võimalust, selgitamaks, 
mis siis tegelikult toimumas on. 
Minu nimi on Toomas Talving 
ja oma erialalt olen proviisor, mis 
lihtsamalt väljaöelduna tähendab 

kõrgharidusega apteekrit. Kindel 
plaan oli ilmtingimata arstiks 
õppida, ent saatuse tahtel sai 
minust hoopiski proviisor.Peale 
ülikooli lõpetamist asusin tööle 
tolleaegsesse Haapsalu Rajooni 
Keskapteeki juhataja asetäitja 
ametikohale. Sealt said alguse 
ka kontaktid teiste rajooni 
apteekidega, kaasaarvatud 
Lihulaga ja tema kollektiiviga, 
millest tänaseni osa rahvast 
apteegis töötab. Kui töötasin Eesti 

Oi aegu ammuseid...

SAAME TUTTAVAKS

Lihula eakad

Eakate maakondlikud päevad Lihula päevad 2012

Henn Rebane 
Foto: Tähelaeva toimetus

Toomas Talving
Lihula Apteegi uus proviisor
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esimeses välismaises ravimifi rmas 
Nycomend SEFAs, jäi minu 
kureerida ja hallata, kuna olen 
ise Läänemaa mees, Eestimaa 
lääne piirkond, kuhu kuulus ka 
Lihula. Peale Nycomedi sai oldud 
veel paaris maailma suurima 
ravimikontserni Eesti esindustes 
nagu Pfi zer ja GlaxoSmithKline, 
kuni sellel suvel tehti mulle 
ootamatult ettepanek tulla sõna 
otseses mõttes tagasi maa peale, 
teha midagi väga olulist ja mis 
veel olulisem, seda kõike oma 
kodukandis. Lihula puhul on 
minu jaoks tähtis veel üks tõsiasi. 
Nimelt see, et ma olen oma 
suguvõsas kolmas põlv, kes on 

selle kohaga seotud. 1937 – 1940 
elas ja töötas siin advokaadina, 
notarina minu vanaisa Siim 
Talving. 1962. aastal tulid 
noorte arstidena Lihulasse tööle 
Siim Talvingu poeg, minu onu, 
Tõnu Teet Talving koos arstist 
abikaasa Heli Talvinguga. Seega, 
mul polnud vaja pikaajalist 
vaagimist, et selline otsus 
langetada. Apteegis on käinud 
inimesi, kes neid aegu veel 
väga hästi mäletavad ja kellega 
ma kindlasti nendel teemadel 
kavatsen vestelda. Arvestades 
asjaolu, et suur hulk maa-
apteeke on suletud ja me oleme 
siin ainukesed teenindamaks 

mitme valla inimesi, on mind 
vallanud suur missioonitunne – 
Lihula apteegi lippuigas olukorras 
kõrgel hoida esiisadele kohaselt! 
Ma soovin kõigile toredaid jõule! 
Hoidke tervist! 

Ärgem üritagem kogu aasta 
sööke ja jooke selle ühe kuuga 
ära tarbida! Uus aasta tuleb ka! 

Olge rõõmsad! Rõõmus inimene 
on terve.

Kuna kirikuaasta algab 
advendiajaga, on aastast 
kokkuvõtet tehes igati kohane 
alustada möödunud jõuludest. 
Erilised olid need jõulud Lihulas 
kindlasti seetõttu, et jõuluõhtu 
kirik oli soe. Ja mitte ainult 
seda, et soe tunne oleks olnud 
südames, vaid kirikuhoone oli 
ka ihu jaoks mõnusalt soojaks 
köetud.

Endistel aegadel tuldi jõuluõhtul 
kirikusse ikka saaniga, korralik 
lambanahkne kasukas seljas 
ja uhke tikitud saanitekk veel 
üle. Nende aegade inimene 
oli harjunud külmaga väljas 
toimetama ja nii ei olnud 
paaritunnine jumalateenistus 
kütmata kirikus eriline probleem. 
Tänapäeva inimene tuleb kirkusse 
oma soojast toast sooja autoga. Nii 
võibki juhtuda, et ainus mälestus 
jõulukirikust on see, et väga 

külm oli. Loodame, 
et õnnestub ka 
seekord asjad 
nii korraldada, 
et jõuluõhtul 
saame õnnistegija 
sündimisest rõõmu 
tunda soojas 
pühakojas. Nagu 
juba aastaid tavaks, 
algas kalendriaasta 
kolme kohaliku 
koguduse ühiste 
jumalateenistustega 
kultuurimajas. 

Seekordsete teenistuste 
ühendavaks teemaks oli kodu 
ja kodumaa. Nendel teenistustel 
on alati osalenud ka inimesi, kes 
muidu koguduste pühapäevastel 
kooskäimistel eriti ei osale. 
Nõnda ootame ka eeloleva aasta 
jaanuarikuu pühapäevadel kõiki 
uusi ja vanu huvilisi ühistele 
jumalateenistustele kultuurimajja!

Suvi tõi kirikusse mitmeid toredaid 
kontserte. Meeldejäävamad olid 
kindlasti Lihula Muusikapäevade 
raames aset leidnud perekond 
Järvide etteasted. Nagu tavaks, 
sadas küll lõppkontserdi ajal 
väljas paduvihma ja möllas 
rajutuul, aga see ainult kinnitas 
imelist tundmist, et Issanda 
kirik on kindel varjupaik 
maailma tormituulte käes. 
Aasta kõige meeldejäävamaks 
sündmuseks oli Vabadussõjas 
langenud Lihulast pärit sõdurite 

mälestustahvli taastamine ja 
taasavamine. 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 kapp ette ja selle varjus 
ta paremaid aegu ootaski. Paljud 
sambad ja mälestustahvlid siiski 
hävitati. Õnneks ajad muutusid 
ning nüüdseks seisab enamik 
sambaid ja tahvleid uuesti oma 
endises kohas, meenutades meie 
esiisade vaprust. Nüüd siis ka meil 
Lihulas. Ettevõtmine sai teoks 
Rakverest pärit ärimehe Raivo 
Laasmäe initsiatiivil ja toetusel. 
Tänu tublidele töömeestele Raulile 
ja Henrile sai ka kirikuhoone 
sisemus suve jooksul märksa 
värskema väljanägemise.
Puule jäävad igat aastat 
meenutama aastaringid. Nendesse 
ringidesse talletub kõik olnu. 
Samamoodi talletuvad kusagil 
jäljed meie igast elatud aastast. 
Tänu Looja õnnistusele sai 
möödunud aastaring meie Lihula 
koguduses üsnagi ilus. Tänu ka 
kõigile headele kaastöölistele, 
kes selle aastaringi kujundamisel 
abiks olid!

Loodame ja palvetame, et 
Suure Looja õnnistus võiks olla 
meiega ka uuel aastal. Ilusat 
pühadeaega kõigile!

Ilus aastaring Lihulas

Foto: erakogu

Kaido Saak
Koguduse õpetaja

Selle suve leerilapsed. Foto: Piia Saak
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“Angelika Puda on aktiivselt tegev 
mitmes kodanikuühenduses: 
MTÜ Kirbla Külaselts, Kirbla 
Maanaiste Seltsing, EELK 
Kirbla Püha Nikolause kogudus, 
seltsing-segaansambel „Ei või 
olla“. Ta on ideede generaator, 
projektide kirjutaja ja elluviija. 
Viimase aasta tegevustest võib 
esile tuua tema eestvedamisel 
EELK Kirbla Püha Nikolause 
Koguduse poolt ellu viidud 
projekti vabaõhu lauatenniselaua 
soetamise noortetööks, 
segaansambel „Ei või olla” 
ellukutsumise ja eestvedamise. 
Kogukonna liikmed kiidavad 
Angelika Puda tegevust laste 
ja noortega tegelemisel. Ta 
on eestvedaja küla talgute 
korraldamisel, kaasates alati noori. 
Ta osaleb kohalike spordivõistluste 
ettevalmistamisel ning läbiviimisel, 
on eestvedaja vabatahtlike 
tegevuste korraldamisel.
Ta on inimene, kes seob erinevaid 
osapooli – viib kokku noored 
ja tööandjad (noorte suvine 
töötamine), korraldab külaseltsi 

ja kohaliku 
omavalituse 
kohtumisi jms.”

Nii kõlavad 
tunnustavad 
sõnad, millega 
Angelika Puda 
sel aastal 
Läänemaa 
sädeinimese 
kandidaadiks 
esitati.

Angelika, mis 
tunne on olla 
Lihula valla 
sädeinimene 
2014?

Sädeinimese tiitel 
tuli mulle suure 
üllatusena. 
Kindlasti ei ole 
see tunnustus 
ainult minule, 
vaid kõigile 
neile inimestele, 
kes on olnud 
alati mu kõrval, 

mind julgustanud ja toetanud, 
andnud nõu ja ulatanud abistava 
käe. Projektide kirjutamine 
ja õnnestumine ning ürituste 
korraldamine ei ole ainult ühe 
inimese töö, vaid nendesse 
tegevustesse on alati kaasatud 
palju inimesi. Suur tänu kõigile, 
kes oma panuse andsid!

Tahan täpsustada, et 
segaansambli “Ei või olla” 
ellukutsuja ja eestvedaja on 
ikka meie hea, tubli ja alati 
rõõmsameelne dirigent 
Ülle Tammearu. Mina laulan 
ansamblis ja andsin omapoolse 
panuse selles, et koostasin 
seltsingulepingu ning kirjutasin 
Lihula valda toetuse taotlemiseks 
avalduse.

Ja veel, et viimastel aastatel on 
Kirbla küla talgute eestvedajaks 
olnud pigem Lihula valla eelmise 
aasta sädeinimene Tiiu Aasrand. 
Olen võimalusel alati nõu ja jõuga 
abiks olnud ning aidanud seal, 
kus vaja. Meil on Kirblas palju 

toredaid ja hakkajaid inimesi, kes 
igas ettevõtmises kaasa löövad. 
Suurt abi on osutanud Osaühing 
Kirbla. Ajame kõik ju ühist asja 
ja tegutseme ikka koos. Igaüks 
annab oma panuse.

Kuigi see tiitel tuli ehk 
ootamatult, oled ju ometi nõus, 
et käesolev aasta oli Sinu jaoks 
tegus ja õnnestunud? 

Jah, seda küll. Kirjutasime 
EELK Kirbla Püha Nikolause 
koguduse nimel Leader-meetme 
projektitoetuse taotluse ja 2014. a 
augustis soetasime projekti käigus 
vahva lauatennise laua Cornilleau 
Park, mis on ilmastikukindel, 
võimaldab mängida lauatennist 
aastaringselt ning sobib seega 
ideaalselt külaplatsidele. Projekti 
elluviimisele aitasid kaasa 
toetajad ja annetajad Jaak 
Kastepõld, Arnold Kannike ja 
Kristjan Linkov OÜ-st Elpa i.e. 
Oleme väga rõõmsad ning siiralt 
tänulikud toetajatele, annetajatele 
ja abistajatele. Lauatennise 
laua olemasolu tagab meile 
mitmekesisemad võimalused vaba 
aja veetmiseks ning spordihuvi 
realiseerimiseks. Saame edaspidi 
rikastada Kirbla külas toimuvaid 
spordiüritusi ning muuta 
atraktiivsemaks koguduse laste- ja 
noortetöö. 

“Järgmise aasta kevadel on 
meil plaanis korraldada üritus, 
kus mängime lauatennist 
ja täname toetajaid. Kõik 
huvilised on oodatud, nii et 
jälgige reklaami.”

Lisaks muutis selle aasta 
tegusamaks ja ausalt öeldes 
ka oluliselt keerulisemaks 
korteriühistu Kirbla-Annuse 
juhatuse liikmeks olemine. Tõeline 
katsumus ühele naisterahvale! 
Puutusin kokku ehitusalaste 
teemadega, millest ma midagi 
ei teadnud ja olin kohustatud 
rääkima asjadest, millest polnud 
kuulnudki. Kortermajas, kus ma 
elan, vahetati välja nii katusekate 
kui trepikodade aknad ja uksed. 
Sellega tegelemine pani mind 
mõtlema, miks on tekkinud 

Angelika Puda - Lihula valla sädeinimene 2014
Intervjuu
Kristi Märk

Foto: Ants Maripuu
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olukord, et naised puutuvad üha 
enam kokku tööde ja tegemistega, 
mis käivad neil üle jõu ega kuulu 
“naiseks olemise kohustuste” 

hulka? Õnneks ei pidanud ma 
seda kõike siiski üksi tegema.

Sa toimetad suure osa oma 
ajast Kirblas, kas see koht Sulle 
väikeseks ei jää?

Kirbla on olnud minu kodukoht 
1978. aastast alates. Olen veetnud 
siin oma elu kõige õnnelikumad 
päevad. Igavust ei ole ma siin 
kunagi tundnud, sest maal elades 
on kõik justkui oma kätes ja ise 
saab väga palju ära teha.

Ma olen kolme poja õnnelik ema, 
mul on hästi armas minia ja 
imetore elukaaslane! Minu ümber 
on palju positiivseid inimesi ning 
tänu neile tunnen ma end rõõmsa 
ja õnnelikuna.

Olen hästi tänulik oma 
vanematele, kelle abi ja toetust 
on tunda igal hetkel ja õele, kes 
on alati minu jaoks olemas. Mul 

on suurepärased sõbrad, kes on 
osanud mind ära kuulata ja mulle 
alati ilma tingimusi esitamata 
nõu andnud. Lisaks on mu ümber 
vahvad töökaaslased, kellega 
igapäevaseid rõõme ja muresid 
jagame.

Kas Sul on mõnikord selline 
tunne ka, et aitab küll, ma 
rohkem ei taha?

Elus tuleb ikka ette pingelisi 
perioode, kuid ei tohi pead norgu 
lasta, vaid väärikalt edasi minna.
Kindlasti on igal inimesel elus 
asju, mis on toredad ja pakuvad 
rõõmu, raskematel hetkedel 
tulebki keskenduda neile. 
Elust tuleb rõõmu tunda ja 
nautida kõike ilusat, millega Sa 
ümbritsetud oled. Tuleb hoolida 

oma tervisest ja osata tööde-
tegemiste vahel ka puhata.
Vahelduseks igapäevastele 
tegemistele pakuvad mulle rõõmu 
laulmine Lihula naiskooris Leelo 
ja segaansamblis Ei või olla. 
Kord nädalas käin mõisas 
käsitööringis ja kord kuus 
annan oma  võimete kohase 
panuse Lihula valla haridus-, 
kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni 
töös. Enamasti püüan osa saada 
kõikidest kohalikest üritustest ja 
kõige meelsamini naudin perega 
koosolemist.

Jõulud on ukse ees, mis on Sinu 
jõulusoov? 

Jõulud on märkamise aeg, kus 
jagatakse rõõmu, häid mõtteid 
ja tehakse kingitusi. On palju 
väärtusi, mida saab üksteisele 
kinkida, kuid mis ei maksa 
midagi. Üks neist on märkamine. 
Vahel võib võõrale inimesele 
kingitud naeratusest ja osutatud 
abikäest olla palju rohkem abi, 
kui mistahes rahal. Usun, et 
iga inimene saab enda, teiste 
ja oma kodukoha heaoluks 
midagi ära teha, olgu see siis 
maast prügi üles korjamine 
või abivajajate märkamine, 
aitamine, tunnustamine. Olgem 
üksteise suhtes sõbralikumad ja 
sallivamad!

Soovin kõigile head tervist, 
rahulikku meelt ja hubast 
kodusoojust!

Ilmastikukindel lauatennise laud. Foto: Angelika Puda 

Käes on külmad ilmad ja 
kindlasti ei ole see kellelegi 
uudis. Külmade ilmadega on 
kahjuks traditsiooniks saanud 
sagenenud tahmapõlengud ning 
liigsest kütmisest alguse saavad 
tulekahjud.

Mõlemad õnnetused on aga täiesti 
välditavad. Et tahmapõlenguid 
ei tekiks, tuleb korstnat 
puhastada nii palju kui vajalik 
ning vajadusel tuleb kutsuda 
küttesüsteeme puhastama 
kutseline korstnapühkija. Ahju 

ei tohi kütta mitut ahjutäit 
järjest! Seda tuleks teha korra 
hommikul ja korra õhtul. 
Kindlasti tuleb arvestada ka 
küttepuude kütteväärtust ehk 
kui palju ta meile põlemisel sooja 
annab.

Lastele tuleb meelde tuletada, 
et veekogudele tekkinud jää ei 
ole veel piisavalt tugev, et sinna 
võiks mängima minna. Jääst 
läbi vajumisel saab saatuslikuks 
eelkõige külm vesi, mis mõne 
minutiga tegevusvõime halvab, 

mitte ujumisoskuse puudumine. 
+4 kraadises vees (jääalune 
vesi Eesti oludes) kaotab 
täiskasvanud inimene teadvuse 
kuni 10 minuti jooksul, lapsed 
ja eakad veelgi varem. Jääle 
on ohutu minna alles pärast 
paarinädalast püsivat külma.

Päästeameti teated
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse pressiesindaja
Päästeamet

INFO: 
Tel. 444 7819
Mob. 5887 2465
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Sel aastal tähistas Lõuna-
Läänemaa Jalgpalliklubi oma 
juubelit. Eduka tegevusaasta 
kulminatsiooniks oli see, et 
klubi asutaja ja eestvedaja 
Jaanus Getreu pälvis Eestimaa 
Spordiliidu Jõud aasta tegija 
tiitli kohaliku spordielu 
edendaja kategoorias. Auhind 
anti üle detsembri alguses 
Karksi-Nuias. 

20 tegevusaasta jooksul on 
klubi olnud töökas ja järjekindel, 
kasvatanud oma lapsi südamega 
ja soovinud, et nad jõuaksid läbi 
jalgpalli oma unistustele lähemale. 
Praegu toimub klubi tegevus 
Lihulas ja Virtsus, kuid treeningutel 
käivad lapsed ka teistest piirkonna 
koolidest. 

2014. aastal võisteldi ja saavutati 
palju. Tüdrukute C-klassi võist- 
kond saavutas Eesti noorte 
meistrivõistlustel 5. koha, Lihula 
Gümnaasiumi põhikooli võistkond 
võitis Eesti Koolispordi Liidu 
meistritiitli. Poiste D2-klassi 
võistkond saavutas Eesti noorte 
meistrivõistlustel oma alagrupis 
4. koha. Läänemaa meistritiitleid 
jagus sel aastal nii Lihula poistele 
kui tüdukutele kahel korral. 
Eestimaa peal on vähe kohti, kus 
sel aastal võistlustel ei käidud ning 
vähe turniire, kus silma ei 
jäädud.

Jalgpalli edu taga on 
laste võime näha enda 
kõrval kaaslast 

Käesolev aasta oli meie 
jalgpallilastele üliedukas. Nagu 
teame, on sport valdkond, kus 
edukust mõõdetakse suuresti 
tulemuste järgi, kuid vaadata tuleb 
ka seda, miks tulemused tulevad 
ja mille põhjal öelda, et tehtu oli 
hea ja tulemuslik.Tulemuslikkus 
ei pea alati tähendama kõrget 
kohta poodiumil, vaid seda, kuidas 
tegevus kulgeb. 

Juba ammu ei saa ühegi spordiala 
edu taga näha ühte inimest, antud 
juhul siis treenerit, seda enam, 
kui tegu on võistkonnaalaga ja 
seda ju jalgpall on. 

Üks tuntud individuaalala tegija, 
olümpia neljas ja maailma 
ning Euroopa meistrivõistluste  
medalimees, ütles mulle kunagi: 
“Minu treener on elu aeg väga hea 
treener, sest tal olin mina!” Siis ei 
saanud ma sellest aru, kuid nüüd 
saan. 

Võistkonna ehitamise protsess

Meeskonna- ja individuaal- 
spordialasid tuleb vaadata eraldi, 
tunnustades mõlema ala tegijaid 
ja juhendajaid, sest töö on raske, 

kuigi oma olemuselt erinev 
Meeskonnaaladel on huvitav 
võistkonna ehitamise protsess - ja 
just selle poolest oli lõppev aasta 
meile üliedukas.

Jalgpallivõistkonna arendamine 
ja heaks võistkonnaks saamine 
on pikk protsess ja seda on laadis 
treener-õpilane võimatu teha. 
Kogu protsess on nii keeruline ja 
samas ülihuvitav - just see ongi 
põhjus, miks seda tööd ikka veel 
teen. Muidugi on keeruline panna 
last protsessist aru saama ja seda 
armastama, kuid me oleme selle 
saavutanud ning tänu sellele 
lapsed taipavad, et need, kellega 
nad koos treenivad ja mängivad, 
on nende enda edu pant. See on 
tarkade ja intelligentsete laste 
tunnus. 

Kulla hind

Tunne, et trennikaaslane on kulla 
hinnaga, on aastatega läinud 
oluliselt suuremaks, ja tunnen, 
et see on teema, mis peab veelgi 
paranema. Eesmärgiks on osata 
oma kaaslastele tähelepanu 
pöörata ning osata veenduda, et 
kõik on asjast aru saanud. 
Kuigi tööd on veel teha palju, 
arvan, et olen meeskonnamängu 
arendamiseks leidmas õiget 
fi losoofi at. Annan endale aru, 
et ei saa võidelda kõigi väliste 
faktoritega, mis last mõjutavad. 
Ainult rääkida-rääkida-rääkida 
ka ei saa, on vaja konkreetseid 
näiteid, millele viidata. Selleks on 
meil teatud traditsioonid, kuhu ma 
kutsun alati tuntud jalgpallureid 
või enda kunagisi kasvandikke, 
kes jalgpallis kaugele jõudnud.

Jagatud vastutus 

Mulle meeldib vastutada, sest 
usun, et vastutus viib sihile. 
Õnneks on meie ringis vastutajaid 
järjest rohkem: lapsed, vanemad, 
toetajad, kuid ennekõike mina ise. 

Just lapsevanematega oleme 
viimastel aastatel liikuma lükanud 
tõsise koostöövankri. Klubi ja 
lastevanemate vaheline koostöö 
on võtnud täiesti uue suuna ja 
saavutanud teise taseme. Arvan, 
et see on märk sellest, et ka 
lapsevanem on võetud võistkonda 

Jalgpalliklubi tähendusrikas juubel

Jaanus Getreu
Lõuna-Läänemaa JK asutaja ja treener

Jalgpalliklubi 20. juubel. Foto: erakogu



 nr 5 (98) / detsember 2014
11

ja see on väga oluline. Paljud 
pakuvad ise oma abi ja on neid, 
kes on igal võistlusel kohal. 
Vähem oluline roll pole ka neil, 
kes lihtsalt küsivad, kuidas läheb. 

See on meeskonnamäng, kus 
me kaitseme kaaslast ja eelkõige 
iseennast. Meist ei pea saama 
Madridi Reali jalgpallurid, meist ei 
pea saama Eesti koondislasedki, 
kuid meist peavad kasvama 
korralikud kodanikud. Kõikidele 
toetajatele ja abilistele ning 
muidugi lastele suur aitäh ning 
rahulikku jõuluaega ja sama 
edukat uut aastat!

Täispikk artikkel on loetav Lõuna-
Läänemaa JK kodulehel 
www.lljk.ee

Eesti noorte MV 2014. Fotod: Tiit Roos

Dublinis elav ja toimetav 
Paul Flanagan on pensionieas 
väärikas härra, kes oma elust 
rohkem kui 30 aastat astroloogiaga 
tegelenud.  Kuigi praeguseks 
on Paul, nagu ta ise ütleb, pisut 
roostes, on ta siiski alati nõus sel 
teemal mõtteid vahetama.

Astroloogia on valdkond, mille 
üle ma varemalt nalja heitsin, 
kuid kui ma ükskord sellele 
sõrme andsin ning seda teadust, 
mille õppimine võtab terve elu 
ja ka siis ei saa seda selgeks, 
uurima hakkasin, olin kergelt 
öeldes hämmastunud.

Minu silmis ei ole astroloogia 
peamiseks eesmärgiks nii väga 
tuleviku ennustamine, vaid 
ennekõike see, et iseennast 
tundma õppida ning selle 

tulemusel osata ka teistega 
paremini ümber käia. Kui kõik 
andmed sünnikaardile üles 
märkida, annab see inimese 
kohta päris hea pildi ning selge 
arusaama. Selle tulemusel on 
võimalik vältida loomupäraselt 
nõrkasid valdkondi ning arendada 
tugevusi, jõudes seeläbi elus 
kaugemale ja saavutades rohkem.

Lehes olevaid horoskoope tasuks 
võtta loovalt ja mänguliselt. 
Kust ma seda tean? Sest 
ma olen aastaid neid ka ise 
kirjutanud. Sunday Times 
ja Sunday Independent 
tähemärkide horoskoobid – 
need on lehesektsioonid, mis 
mõeldud olema lõbusad ning 
meelelahutuslikud.

Ajastamine on astroloogia, 
astroloogia on ajastamine. 

Pole olemas kahte ühesuguse 
astroloogilise kaardiga inimest, 
kõik on erinevad, kuid enda elu 
ei saa ega tohi astroloogia järgi 
elada, vaid selles osas tuleb 
ikkagi oma intuitsiooni usaldada. 
Vastasel juhul saab sinust 
astroloogia vang, rumal inimene.  
Ainus, mida astroloogia teha 
saab, on anda teejuhiseid ning 
märguandeid.

Enda elu jooksul olen jõudnud
arusaamadele, mis ei pruugi 
kokku langeda ei sinu ega teiste 
omadega. Annan endale aru, et 
elamiseks ning elu tõlgendamiseks 
(s.h ennustamiseks) on erinevaid 
viise ning pean neist kõigist 
ühtmoodi lugu. Peaasi, et ei 
unustataks, et elu ja õnn on 
ennekõike ikka iseenda kätes!

Horoskoop: mida toob uus aasta?
Kristi Märk
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Lihula Teataja järgmises numbris saate lugeda sellest, kuidas Mati Põdra eestvedamisel on Lihulasse tekkinud puhkpilliorkester, mille 
tegemised on silma jäänud nii kohalikul kui laiemal tasandil. Lisaks anname ülevaate Erasmus+ rahvusvahelisest projektist Healthy European 
Youth (Terved Euroopa Noored), mille motoks on “Terves kehas terve vaim!” Tegemist on 8 riigi strateegilise koostööga, kus Eesti esindajana on 
partneriks Lihula Gümnaasium. Ülejäänud leheküljed, mille sisu valmib koostöös teie kõigiga, on muude põnevate ja päevakajaliste teemade 
päralt. Seega, kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada või inimene, kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada  
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. Toimetaja Kristi Märk, keeletoimetaja Heli Raavel, küljendus Ain Saare

Pangabussi peatus:

Lihula
kultuurimaja juures
kell 16.00–17.30

I kvartalis
8. ja 22. jaanuaril
5. ja 26. veebruaril
5. ja 19. märtsil

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 aadressil 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

Politsei ametniku vastuvõtt ning isikut 
tõendavate dokumentide vormistamine

Piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal`i vastuvõtt 
Lihula vallamajas (Jaama 1) iga kuu teisel ja neljandal 
esmaspäeval kell 09.30 – 10.30.

Kodakondususe ja migratsiooni ametniku vastuvõtt Lihula 
vallamajas isikut tõendavate dokumentide vormistamiseks 
iga kuu teisel esmaspäeval kell 09.30 – 12.00. 

Müüa kinnistu 
asukohaga Kelu küla, 
Lihula vald, Läänemaa 
(katastritunnus 
41101:001:0406), 
koos Kelu lauda 
hoonega. Kinnistu 
pindala on 6487 m², 
sh ehitise alune pind 
844 m², sihtotstarve 
tootmismaa 100%. 

Laut on renoveerimist 
vajav. Lauda hoonel on 
tugevad kahekordsed 
silikaatkivist külg- 
seinad, kuid vajab 
katuse, akende ja uste 
vahetamist. 

Kinnistul on lisaks 
asfaltplatsid ja 
puurkaev ning hea 
võimalus elektriga 
liitumiseks. Kinnistu 
piirneb teega, seega 
ligipääs väga hea. 

Hind 10 000 EUR. 
Kontakt tel 5699 9699 

LIHULA ANTIIGIÄRI

LIHULA ANTIIGIÄRI SOOVIB KÕIGILE ILUSAT 
JÕULUAEGA JA EDUKAT UUT AASTAT!

SAMAS SAADAVAL HEA VALIK 
JÕULUKINGITUSI VANAVARA- JA 
KUNSTIHUVILISTELE!

JÕULUEELNE HÕBEDA 
JA KULLA KOKKUOST 
PARIMATE HINDADEGA!

OODATUD ON KÕIK MUUD 
VANAVARAPAKKUMISED!

TEL 5691 5347 

KAIDO SAAK

Lihula, Tallinna mn 15

PROMETS OÜ ostab 
METSAMAAD

ja RAIEÕIGUST.
Info tel. 5591 9930

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 

ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 

Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.

Tel: 56 111 900


