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Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Teie käes on Lihula Teataja sajas 
number. 100 on üksjagu suur ja 
aukartustäratav number, mis on 
märk järjepidevusest ning tradit- 
sioonide väärtustamisest. Nii nagu 
Lihula Teataja on saanud sajal 
korral ilmuda tänu koostööle, on 
koostöö märksõna, mis iseloo- 
mustab ka Lihula valla tänavu 
esimese poolaasta tegemisi. 
Koos tegutsedes saime rahastuse ka- 
he korterelamu lammutusprojektile. 
Tänu sellele, et oleme üheskoos pa- 
nustanud, on Lihula õmblustöökoda 
taas avatud, Metsküla algkool Kesk- 
konnakäpa vabariiklikul konkursil 
rahva lemmikuks hääletatud ning Li- 
hula vald Läänemaa valdade suve- 
mängudel kõiki üllatanud ning üld- 
võidust vaid ühe punkti kaugusele 
jäänud. Rohkelt kiidusõnu teenis Li- 
hula Valla Spordiklubi, kes koostöös 
Läänela Spordiliiduga selle aasta su- 
vemänge korraldas. 

Kogukond on kaasatud 

Koos aitasime kaasa sellele, et Lihula 
kooli vilistlased, tänased Õigusaka- 
deemia tudengid, saaksid kümne nä- 
dala jooksul Lihula vallas tasuta 
õigusabi anda. Rohkem kui 50 ini- 
mest oli lisaks kooliperele kaasatud 
Lihula koolinoorte Eurovisiooni kor- 
raldamisesse ning koos nelja põlv- 
konna esindajatega käisime “Maale 
elama” messil, mille tulemusel on 
suurenenud huvi Lihula kinnisvara- 
turu vastu ning esimesed objektid 

juba ka uued omanikud leidnud.  
Lisaks uutele tulijatele on kodukanti 
naasnud mitu siitkandist pärit noort. 

Probleemid on lahendamiseks
Kui vaja, oleme koos lahendanud 
probleeme ja otsinud vastuseid. Mais 
avati Läänemaa Omavalitsuse Liidu 
ning Terra Maritima koostöös taas 
Lihula turismiinfopunkt, mida külas- 
tas esimese kuu aja jooksul pea 300 
inimest. Eelmises lehes avaldatud 
üleskutsele tänavavalgustite teemal 
kaasa mõelda tuli mitmesugust ta- 
gasisidet ning toodi välja erinevaid 
kitsaskohti, mida uusi valgusteid 
paigaldades silmas pidada. Võtsime 
vastu Lihula valla teehoiukava perioo- 
diks 2015–2017. Kõnealuse teehoiu- 
kava, mille eelarve on 543 000 eurot, 
üks eesmärk on Lihula linna tänavate 
musta katte alla saamine. Pikemas 
plaanis on prioriteediks kogu valla 
elukondliku tähtsusega teede seisu- 
korra parandamine. Lisaks toimus 
juuni alguses kolmas Lihula valla 
turvalisuse ümarlaud. 

Ühiselt pingutades ja selle nimel töö- 
tades avasime Lihula Teataja uudiste- 
portaali, mille eesmärk on muuta 
Lihula elu puudutav info ja teated 
nähtavamaks ning paremini kätte- 
saadavamaks. Ikka selleks, et ühes- 
koos märgata, suhelda, teineteist 
kursis hoida ning arutada, kuidas 
saaks paremini.

Aitäh kõigile, kes on panustanud! 
Ilusat suve!

Lõpetajate nimekirjad
Direktorite tagasivaade
   õppeaastale
Kasari kooli viimane 
   lõpuaktus
Lihula jalgpallielu
   hetkeseis
RJK Leola hooaja
   kokkuvõte
Meie inimesed: 
   Vaarika Thomberg
Eakate tegemised
Suvine kultuurikava

Lisaks kord kvartalis ilmuvale 
paberlehele on Lihula Teatajal 
alates juuni algusest olemas 
ka elektrooniline versioon: 

   www.lihulateataja.ee
Tegemist on Lihulat tutvustava 
ning kohalikku elu-olu toetava 
kogukonnaportaaliga, kus lisaks 
päevakajalistele uudistele ja 
kultuurikavale hakkame kajas- 
tama kohalike inimeste ning 
ettevõtete tegevust, tutvustades 
muuhulgas ka siinkandis paku- 
tavaid tooteid ja teenuseid. 

Sealt leiate ka meediakajastuse  
lehekülje, kuhu oleme kokku 
kogunud kõik viimase poole 
aasta olulisemad sündmused 
ning vastavad uudised, et saak- 
site toimuvast kiire ja mugava 
ülevaate. Lisaks juhatab see 
lehekülg teid meie valla koolide 
ajalehtede juurde.

vallavanema veerg SELLES
NUMBRIS:

Lihula vald avas
uudisteportaali



Lihula valla lasteaia ja koolide lõpetajad 2015

Lihula lasteaed

Metsküla algkool
6. klass

1. Toomas Anijärv 
2. Ester Arpiainen 
3. Katrin Aruots 
4. Gerli Grau 
5. Liis Kaisel 
6. Berta-Benita Kalmet   
7. Maarja Kolõtšev 
8. Gervin Konstabel 
9. Melissa Koppel 
10. Kerttu Liik 
11. Laura Mäekuusk 
12. Kaarel Mänd
13. Lisandra Neeme 

1. Liset Laev 
2. Ryan-Kennet Nõmmik 
3. Käde Vald 

Klassijuhataja: Pille Kaisel

Kasari kool
1. Indrek Heinroos 
2. Kaidi Pääbo 
3. Andreas Toonikus (kiituskirjaga) 

Klassijuhataja: Pille Kast

14. Robin Oosim
15. Klaudia-Lisandra 
         Žandarov  
16. Jessica Parm 
17. Sandra Pikkmets 
18. Karl Robin Raud 
19. Mairo Roosma 
20. Roosi Saare
21. Charli Takk 
22. Taavi Tiidussalu 
23. Andra Timm
24. Tormi Ulm 
25. Karl-Kristjan Vokk 

Kasvatajad: Imbi Post, Monika Tükk, Sirja Kanter
Õpetaja abi: Reet Niineorg
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Dokumentide vastuvõtt 
Lihula gümnaasiumisse 2015/16
kuni 30.06 kell 10.00-14.00
1.-4. juuli kokkuleppel telefoni teel 50 538 50
Liia Põld (sekretär).
18.-31.august 9.00-15.00
Jaama 9, Lihula vald, Läänemaa
Lisainfo: www.lihula.edu.ee

Lihula gümnaasium ootab õpilasi ka 
mittestatsionaarsesse õppesse
Õpilasi võetakse õppima nii 10., 11. kui 12. klassi. 
Õppetöö toimub kursuste kaupa kahel päeval nädalas, 
võimalik on arvestada õppurite individuaalsusega.
Õppida saab üksikuid kursusi, mis kunagi varem on soorita- 
mata jäänud. Õppetöö täpne korraldus selgub pärast õpilaste 
registreerimist. Gümnaasiumisse astumiseks tuleb isiklikult 
kohale tulla, võttes kaasa kõik eelnevad haridusttõendavad 
dokumendid (tunnistused, õpinguraamatud jne).
Dokumentide vastuvõtt on alanud.
Info: tel 5129921 või heli@lihula.edu.ee, Heli Raavel
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Lihula Gümnaasium
9. klass

Lihula Gümnaasium
12. klass

1. Joosep Bork 
2. Ainar-Sten Junker 
3. Kristjan Kadakas 
        (kiituskiri)
4. Angeelika Kardin 
5. Aidar Kello
6. Werner-Veiko Kleinod  
7. Kenneth Kuusik 
8. Helerin Leemets 
9. Erik Mikkus 
         (kiituskiri)
10. Karmen Murumets 

1. Kaisa Esko  (hõbemedal)
2. Kairo Evert  
3. Maarja Jalakas  (kuldmedal)
4. Joonas Kaskmäe  (kuldmedal)
5. Riina Kivisalu  
6. Gerda Oad  
7. Remo Oosim  
8. Kert Pääbo  
9. Geithi Rammul  
10. Jaanika Teppan  
11. Kuldar Veek 

Mittestatsionaarne õpe 1. Taavi Lepp 
2. Evelin Kappak 
3. Koidu Kütt  (kuldmedal)
4. Raili Küttmann  (hõbemedal) 

               Kursuse juhendaja: Heli Raavel

Klassijuhataja: 
      Liina Vaimla

Lihula muusika- ja 
kunstikool
1. Eliise Lepp 
2. Reno Mark
3. Margot Männik
4. Keitlin Nikkel
5. Svea Stahlman
6. Martin Teppan

klaver, õp Anu Kurm     
klaver, õp Merje Vahula
klaver, õp Merje Vahula
kunst, õp Aire Arge
klaver, õp Anu Kurm
kitarr, õp Irja Hark

11. Karl Mäger 
12. Kert Paulus 
13. Alar Piller
14. Paul Pilme 
15. Heino Pärnpuu 
16. Annabel Raudkivi 
17. Helen Uibu 

Klassijuhatajad: 
      Raili Linn, Väino Põld
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Lihula muusika- 
ja kunstikooli

24. augustil 
kell 17

Uute õpilaste
vastuvõtt

Uue kooliaasta
aktused
1. septembril 2015 

8.00     Lihula lasteaed
9.00     Lihula gümnaasium 
14.00   Metsküla algkool
16.00   Lihula muusika- 
               ja kunstikool



Ülemaks kui hõbevara

Kasari Koolis on järjepidevalt 
haridust antud juba aastast 
1853, mil Kasari mõisas avati 
kool 4 poisi ja 6 tüdrukuga 
(praegu 5 poissi ja 4 tüdrukut). 
Seega on lapsed juba 162 keva- 
del siit koolist saadud tead- 
miste ja oskustega „välja lenna- 
nud“, jätkates haridusteed või 
töömehe elu. Praegusest majast 
75 kevadel.

Lendude loendamist alustati 
1945. aastast, kui kool oli seitsme- 
klassiline (Kasari Mittetäielik Kesk- 
kool). 1. lennus oli 17 lõpetajat. 
Õpilaste arv koolis oli 100 võrra 
suurem kui täna – 109. Koolis 
töötas 5 õpetajat ja 2 kooliteenijat.

Olgu nende arvudega nagu on. 
Elu Eestimaal on muutunud. 
Noori meelitavad suurlinna tuled 
ja kauged maad. Külades jääb 
noori peresid vähemaks ja koolis- 
käivaid lapsi samuti. Koolimajad 
on endised ja vajavad ülalpidami- 
seks palju raha. Et paremini hak- 
kama saada, on paljud koolipida- 
jad, omavalitsused, pidanud tege- 
ma raskeid otsuseid koolide 
sulgemiseks. Nii ka Lihula vald 
Kasari Kooli sulgemiseks. See- 
kordne lend, 71. on viimane.

Aga mitte raha ei ole siin elus 
kõige tähtsam.

„Ülemaks kui hõbevara,
kallimaks kui kullakoormad
tuleb tarkust tunnistada“

„Kalevipoeg“

Tarkust, teadmisi, oskusi on oman- 
datud vähem või rohkem. Väikest 
osa nägime-kuulsime kontserdi 
osas. Nüüd on kokkuvõtete aeg.

Oleme aasta jooksul palju teha 
jõudnud. Peale igapäevase õppe- 
töö on saanud teha palju muudki. 
Septembris käisime MAFF-il, ok- 
toobris tähistasime õpetajate päeva. 
Detsembris oli tore jõulupidu ja 
käisime Tallinnas (Peetri külas) 
keeglit mängimas. Jaanuaris tähis- 
tasime 74 aasta möödumist õppe- 
töö algusest selles koolimajas aja- 
lootunni ja näitusega raamatu- 
kogus. Veebruaris oli sõbrapäev, 
tore vastlapäev Lihula mõisas ja 
nagu ikka ka vabariigi aastapäeva 
pidulik aktus koolis. Sügisel ja 
kevadel oli KIK-i toetusel loodus- 
laager Silma õpikojas. Aasta läbi 
huvitavaid tegemisi seiklusringis ja 
paar päeva tagasi käisime lustimas 
Vembu-Tembumaal. Suur aitäh 
kõigile, kes on meile selle juures 
abiks ja toeks olnud! 

Koolitunnistus ei tähenda midagi – 
alles elus näitab inimene, mis ta 
tõepoolest väärt on.

Karl Ristikivi, “Hingede öö”

Valikulisi noppeid direktor Maidu 
Leeveri kõnest Kasari kooli viimasel 
lõpuaktusel 3. juunil 2015

Õpetajad ja töötajad

Pille Kast - klassiõpetaja, 
näiteringi juhendaja
Aili Karell - klassiõpetaja, 
kunstiõpetus, käsitööringi 
juhendaja
Eevi Pärt - kehaline kasvatus, 
inglise keel, rahvatantsu 
juhendaja
Heli Esko - muusikaõpetus, 
tüdrukute käsitöö, seiklus- ja 
muusikaringi juhendaja
Inna Esko - vene keel
Eve Männi - kokk
Raili Küttmann - kokk, 
majahoidja
Marje Põldäär - koristaja
Evi Renning - õpilaskodu 
kasvataja
Esta Valgma - õpilaskodu 
kasvataja
FIE Tiit Meel - remonditööd
Maidu Leever - direktor, 
arvutiõpetuse ja poiste 
tööõpetuse õpetaja

Õpi tegema siis kui ei taha
ja leppima siis kui ei saa.
Õpi nägema siis kui on pime
ja kuulma ning kuulama ka.
Õpi naerma siis kui on valus
ja uskuma siis kui ei tea.
Õpi andma kui keegi ei palu
ja minema siis kui ei pea.
Õpi jätkama valitud radu
ja vabanda kui sa teed vea.
Õpi olema nii et on rahu
ja elama nii et on hea.

(Tundmatu autor)

Niimoodi kõlasid Heli Esko ette 
kantud luuleread, mis lõpetasid 
Kasari kooli viimase lõpuaktuse.

Kasari koolipere 
2015. a kevadel

1. klass - Kristo Ling
2. klass - Janek Ling 
    ja Alondra Toonikus
3. klass - Jakob Leever
      (kiituskiri)    
4. klass - Eliine Kidra
5. klass - Kelli Nurm
6. klass - Kaidi Pääbo, 
    Indrek Heinroos,
    Andreas Toonikus 
       (kiituskiri)

Kasari koolipere
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Peale Kasari kooli 
viimast lõpuaktust 
istutas iga õpilane, 
õpetaja ja
koolitöötaja 
ühe tamme.
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Lihula lasteaia uurimuslik avastusõpe

Uurimuslik avastusõpe on leid- 
nud kindla koha lasteaia õppe- 
ja kasvatustöö kujundamisel. 
Lasteaia õppekava üheks läbi- 
vaks teemaks on kodukoha loo- 
duse ja vaatamisväärsuste vahe- 
tu tundmaõppimine ning oma 
koha leidmine selles. 

Põnevad väljasõidud 
loodusesse 

Ka sel õppeaastal said lapsed eri- 
nevatel aastaaegadel KIKi rahas- 

tatud keskkonnateadlikkuse aren- 
damise projektide „Olen osake 
loodusest II” ja „Mitmekesine 
kodukoha loodus” abil tänuväärse 
võimaluse osaleda RMK Matsalu 
looduskeskuse retkejuhtide eest- 
vedamisel õppeprogrammides 
Penijõe ja Varbla õppeklassis ja 
-radadel. Väljasõidud loodusesse 
on alati oodatud.

Kevadel veetsid pea 50 mudilast 
hommiku Ranna rantšo looma- 
pargis ning tutvusid sealsete roh- 
kearvuliste asukatega, said neid 
sööta ja paitada, harjata. Igaüks 
leidis endale oma lemmiku. Laste- 
aia kolme vanema rühma lapsed 
kasvatasid rühmades Räpina 
Aianduskooli saadetud sidrun- 
melissi ning suhkrulehe taimi ja 
otsisid programmi „Tere, kevad” 
raames esimesi tärkava kevade 
märke. Praeguseks tuntakse juba 
õige mitme linnu laulu. 

Ise tehtud, hästi tehtud

Vahva ettevõtmine oli iga rühma 
poolt ühe õpitud lavastuse esita- 
mine teistele rühmadele. Kõik 
etendused olid toredad. Kõige ma- 
hukamaks ning huvitavamaks 
osu-tus tänavu vanema rühma 
poolt esitatud „Leiutajateküla 
Lotte” ainetel loodud lugu.

Meeleolukad ja rahvarohked olid 
vanavanemate peod, jõulupidu, 
kevadpeod ning vanemate poiste 
mõõduvõtt Kehtna ja Rapla maad- 
luspoistega.

„Ise tehtud, hästi tehtud” ja 
„Parim asi on elus asi” on nii laste 
kui lasteaia igapäevaelu edasi- 
viivateks motodeks.

Anne Ööpik
direktor

Metsküla algkooli edu Keskkonnakäpa 
konkursil
“Metsküla Algkool on ainuke 
tegutsev kool Matsalu rahvus- 
pargis. Koolis on välja töötatud 
tõhus kava õnnelikuks loodus- 
õppeks läbivalt erinevates aine- 
tes. Õpilased osalevad kõigis 
võimalikes programmides väga 
edukalt, hoiavad rahvuspargi 
pärandit.” 

Nende sõnadega alustades seati 
üles Metsküla algkooli kandida- 
tuur Keskkonnakäpa konkursil. 
Keskkonnaameti korraldatava kon- 
kursi eesmärk on tõsta esile ha- 
ridusasutusi, õpetajaid ja klassi- 
kollektiive ning mitteformaalse 
keskkonnahariduse keskuseid ja 
looduskoole tulemusliku tegevuse 
eest keskkonnateadlikkuse suu- 
rendamisel ja säästvat arengut 
toetavate väärtushinnangute ning 
hoiakute kujundamisel.

Koolide arvestuses kuue parima 
hulka jõudnud Metsküla heitles 
rahvahääletusel Saaremaa ühis- 
gümnaasiumiga. Veel päev enne 
hääletuse lõppu oli Metskülal 388 
ja lähimal konkurendil 379 häält. 

Lihula valla Facebooki postitust, 
kus kutsusime inimesi Metsküla 
algkoolile kaasa elama, jagas pea 
sada inimest. See, kuidas rahvas 
kaasa tuli ning kaasa elas, oli 
imetlusväärne. Tulemuseks oli 
uskumatu lõpuspurt ning lõpp- 
seis jäi 698–384 Metsküla kasuks. 

Kokkuvõttes tõi Metsküla algkooli 
ettevõtmine "Keskkonnaõpetus 
kogu koolielu vältel" neile Kesk- 
konnakäpa konkursilt tiitlid 
Õnnelik õpe 2015 (selle määras 
zürii) ja Rahva lemmik 2015.
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Meeleolukad ja rahvarohked olid 
vanavanemate peod, jõulupidu, 
kevadpeod ning vanemate poiste 
mõõduvõtt Kehtna ja Rapla maad- 
luspoistega.

„Ise tehtud, hästi tehtud” ja 
„Parim asi on elus asi” on nii laste 
kui lasteaia igapäevaelu edasi- 
viivateks motodeks.

Anne Ööpik
direktor

Metsküla algkooli edu Keskkonnakäpa 
konkursil
“Metsküla Algkool on ainuke 
tegutsev kool Matsalu rahvus- 
pargis. Koolis on välja töötatud 
tõhus kava õnnelikuks loodus- 
õppeks läbivalt erinevates aine- 
tes. Õpilased osalevad kõigis 
võimalikes programmides väga 
edukalt, hoiavad rahvuspargi 
pärandit.” 

Nende sõnadega alustades seati 
üles Metsküla algkooli kandida- 
tuur Keskkonnakäpa konkursil. 
Keskkonnaameti korraldatava kon- 
kursi eesmärk on tõsta esile ha- 
ridusasutusi, õpetajaid ja klassi- 
kollektiive ning mitteformaalse 
keskkonnahariduse keskuseid ja 
looduskoole tulemusliku tegevuse 
eest keskkonnateadlikkuse suu- 
rendamisel ja säästvat arengut 
toetavate väärtushinnangute ning 
hoiakute kujundamisel.

Koolide arvestuses kuue parima 
hulka jõudnud Metsküla heitles 
rahvahääletusel Saaremaa ühis- 
gümnaasiumiga. Veel päev enne 
hääletuse lõppu oli Metskülal 388 
ja lähimal konkurendil 379 häält. 

Lihula valla Facebooki postitust, 
kus kutsusime inimesi Metsküla 
algkoolile kaasa elama, jagas pea 
sada inimest. See, kuidas rahvas 
kaasa tuli ning kaasa elas, oli 
imetlusväärne. Tulemuseks oli 
uskumatu lõpuspurt ning lõpp- 
seis jäi 698–384 Metsküla kasuks. 

Kokkuvõttes tõi Metsküla algkooli 
ettevõtmine "Keskkonnaõpetus 
kogu koolielu vältel" neile Kesk- 
konnakäpa konkursilt tiitlid 
Õnnelik õpe 2015 (selle määras 
zürii) ja Rahva lemmik 2015.

K
aa

re
l K

ai
se

l



Lihula Gümnaasium elab 
ja hingab täiel rinnal 

Visioonina kirjas olev lause “Ole- 
me tuntud ja tunnustatud üld- ja 
loodusharidust andev gümnaa- 
sium, piirkonna hariduselu kes- 
kus, mis kooskõlas keskkonna ja 
kogukonna vajadustega toetab 
elukestvat õpet” on saanud meie 
igapäevase töö aluseks. 

Looduskallakuga kool
Hea meel on selle üle, et meie 
õpilaste arv püsib 210 piirimail. 
Maakoolide seas oleme suur kool. 
2014. aastal 10. klassi astunud 
20 õpilast, lisaks mittestatsio- 
naarsed õppurid, kinnitasid veen- 
dumust, et Lihulas on gümnaa- 
sium vajalik ning nii õpilased kui 
nende vanemad usuvad siit saa- 
dava hariduse kvaliteeti.

Kuigi otsest õppesuundadeks jaga- 
mist seadused enam ei nõua, pea- 
me end endiselt looduskallakuga 
kooliks, ent muutuste tuules oleme 
paindlikud ja seda, kust üks tee- 
made valdkond lõppeb ja teine 
algab, on üha raskem eristada. 

Kaasaegne tehnika ning 
praktiline õpe
Muutunud maailm on toonud 
kaasa uued ootused õpetajate 
tööle ja laste õppimisele ning aja- 
ga on vaja kaasas käia. Selleks 
oleme kaasajastanud algklasside 
õppetingimusi, sisustades need 
kvaliteetse heli- ja esitlustehni- 
kaga. Samuti peame oluliseks 
praktilist õppimist, kogemusõppe 

päevi ja väljasõite. Lisaks oleme 
hulgale spordihuvilistele pakku- 
nud võimalust end proovile panna 
väljaspool kooli ja kodumaakonda. 
Olümpiaadidel oleme sel õppe- 
aastal osalenud innuga ja saavu- 
tanud häid kohti. 

Valikkursused ja 
koostöö kogukonnaga
Selleks, et pakkuda gümnaasiumi 
noortele valikkursusi, oleme otsi- 
nud erinevaid inimesi pidama huvi- 
tavaid loenguid ja oleme ka ennast 
koolitanud. Kui meie kogukonnas 
on inimesi, kel on erioskus, mil- 
lest saab valikkursusi kokku pan- 
na, oleme neist väga huvitatud. 
Tegelikult lausa januneme selliste 
inimeste järele ja ootame infot, et 
koostööd teha. Koostöö on ka 
kogu meie senise tegevuse märk- 
sõna nii õpilastevahelises, kogu- 
konnapõhises, kool-kodu suhetes 
kui ka erinevate projektide tule- 
muste mõõtmes. Põhikooli osas on 
kõige keerulisem vastata murduva 
lapse muutuvatele ootustele ja 
lootustele. Siin on oluliseks eel- 
duseks lapsevanema ja kooli vahe- 
line teineteise mõistmine ja valmis- 
olek koostööks, et jõuda õigel ajal 
appi ja märgata noort tema mures.

Mitmekesine huvitegevus
Huvitegevuses oleme endiselt mit- 
mekesised, koolis tegutseb 15 ringi. 
Uutena on oma koha leidnud 
kitarriring ja neidude käsitööring. 
Projekti „100 tamme“ koordineerib 
Marje Loide. Jätkuvalt töised on 
tütarlastekoor Reede, mudilaskoor, 
võrkpall, jalgpall, maadlusring, 
saalihoki, lauatennis, mälumäng, 
koolileht Tikker, kodutütred ja 
noorkotkad, liiklusring. Puudust 
tunneme tütarlaste ja miks mitte ka 
noormeeste tantsulisest liikumisest.
Õpilaste ühistegevustest väärib esi- 
letõstmist sõbrapäeva tähistamine 
koos valitud sõprusklassiga. Esi- 
mest korda panid ÕE-noored end 
proovile algklassiõpilastele küünla- 
päevaürituse organiseerimisel. Meel- 
diva kogemuse võrra said õpilased 
rikkamaks, kui 10. ja 11. klassi 
noored viisid läbi koolikaaslaste 
hulgas inimeseõpetuse tunni „Elu- 
terve elustiil“. Samuti on noorte 
hulgas populaarne omaalgatuslike 
tegevuste viljelemine: koolibändid, 
sõpruskondade spordiringid, laadad 
jms. Sündmuste kulminatsiooniks 
oli kevadine Lihula Eurovisioon, 
millega meie tänane koolipere end 
Lihula ajalukku kirjutas.

Ainult nii – panustades eesmärgi 
saavutamisse energiat ja väärtus- 
likku aega, on võimalik jõuda suu- 
repäraste tulemusteni. Ja Lihula 
Gümnaasiumi õpilaste olümpiaa- 
dide, spordivõistluste ning taid- 
luses saavutatu põhjal võime öel- 
da, et LIHULA GÜMNAASIUM 
ELAB JA HINGAB TÄIEL RINNAL!

Janar Sõber
Lihula Gümnaasiumi direktor
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Abiturientide tandem keeleõpe 
Narva Kolledži tudengitega.

Loe täispikka lugu:
www.lihulateataja.ee 

Lihula Eurovisiooni publiku lemmik, 8. klass
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Lihula muusika- ja kunstikooli 
rahvusvahelised projektid

Sel kevadel lõpeb meie 2-aas- 
tane rahvusvaheline Comeniuse 
projekt "Art Snapshots of the 
Past and Present". 

Projektis osales 9 riiki ja see oli 
meie kunstiõpilaste projekt. Töö 
käigus võrreldi vanadel maalidel 
kujutatut tänapäevaga ja tutvuti 
põhjalikumalt maalide autoritega. 

Oli ka küsimustik vanavanema- 
tele, et märgata muutusi haridus- 
süsteemis ja koolikorralduses. 
Siinkohal täname Taivo Kaste- 
põldu, kes andis väga põhjalikku 
tagasisidet oma koolielu kohta. 
Kõikide riikide andmeid võrreldes 
selgus, et kõige rohkem muutusi 
on olnud Türgi hariduselu korral- 
duses.

Projekti käigus külastasime koos 
õpilastega ka kõiki partnerriike. 
Kokku sai reisida 18 õpilast. Vii- 
mane külaskäik ja projekti lõpe- 

tamine toimub juunikuu lõpus 
Tšehhis. Projekti rahastab Eu- 
roopa Komisjon. 

http://artsnapshots.edicy.co/en

Täiskasvanute maaliring osales 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
rahastatud Nordplus koostööpro- 
jektis. Selles projektis osalesid 
kolm Balti riiki ja Soome. Seal te- 
geleti vanade legendide, müütide 
ja nende illustreerimisega. Ka see 
projekt kestis 2 õppeaastat ja 
lõpeb sel kevadel.

http://nordplusmyths.edicy.co/en

Piia Saak
direktor
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192 starti ja 6 medalit tiitlivõistlustelt

Raskejõustikuklubi Leola maad- 
lejad osalesid sel hooajal 27 
võistlusel, millest 5 peeti Lihu- 
las. Kokku tegid Lihula poisid 
192 starti, kust toodi koju või 
jäeti koju mitu auhinnalist koh- 
ta. Iga kogemus, nii kaotus kui 
võit, on oluline, ning iga medal 
tähtis, kuid olgu siinkohal eral- 
di välja toodud Eesti meistri- 
võistlustelt välja võideldud me- 
dalid, mis RJK Leola poistele 
kaela riputati.

Tee tipuni on olnud pikk ja me 
kõik alustame algusest – nendele 

medalitele on otseselt või kaudselt 
kaasa aidanud kõik trenni poisid, 
nii väikesed kui suured, sest 
tipptulemused ei tule heade tree- 
ningpartneriteta.Tiitlivõidud on ju 
vaid jäämäe tipp, kuhu viivad 
igapäevane töö ning väikesed edu- 
sammud, millele pannakse algus 
oluliselt varem. Selle kõige valgu- 
ses on lasteaialaste maadluspäev 
minu silmis sama oluline kui 
tiitllivõistlus. Tänud kõigile pois- 
tele, toetajatele ja Leola juhatuse 
liikmetele. Tänan ka iseennast, 
oma lapsi ja peret mõistmise ning 
toetuse eest.

UUS HOOAEG 
Treeningutega jätkame 
septembris ja nagu tavaliselt, 
Lihula lasteaia maadlussaalis ja 
kolmes vanuseastmes.

Lasteaed: T ja N, kell 16.15–17
1.–3. klass: E, K ja R, kell 17–18
4.–12. klass: E, K ja R, kell 18–20 

Kõik poisid, kes soovivad meie 
vägedega ühineda, on alati 
oodatud ja igal ajahetkel. Eelnev 
ettevalmistus ei oma tähtsust. 

Lisainfo: 
http://rjkleola.blogspot.com 

Janar Sõber

Art Snapshots of the Past and Present
Türgis

Medalistid
Roland Söötmaa – 59 kg, õpilased, Kreeka-Rooma 
maadluse III koht  (Valga, 07.02.15)

Joonas Kaskmäe – 85 kg, täiskasvanud, 
Kreeka-Rooma maadluse III koht  (Tartu, 01.03.15)

Rainer Kleinod – 46 kg, kadetid, Kreeka-Rooma 
maadluse III koht  (Tapa, 12.04.15)

Werner-Veiko Kleinod – 63 kg, kadetid, 
Kreeka-Rooma maadluse II koht  (Tapa, 12.04.15)

Joonas Kaskmäe – 96 kg, juuniorid, Kreeka-Rooma 
maadluse II koht  (Paikuse, 25.04.15)

Ainar-Sten Junker – 69 kg, kadetid, vabamaadluse 
III koht  (Põltsamaa, 10.05.15)



Lihula jalgpallielust

Lihula valla jalgpallielu astub 
pikkade sammudega ülesmäge. 
Oleme Lihula valla jalgpalllielus 
saavutanud seisu, kus meil on 
olemas nii poiste ja tüdrukute 
võistkonnad kui ka meeskond ja 
naiskond.   Kokku saame Lihula 
vallas jalgpalliharrastajaid lugeda 
100 ringis. Lisaks maailma popu- 
laarseima spordiala harrastami- 
sele toimivad meil oma turniirid 
ja hoiame elus oma kindlaid tra- 
ditsioone. 

Lihula Gümnaasium on 
vabariigi parimaid koole 
Alustades koolijalgpallist on hea 
ja kindel väita, et järjepideva töö 
tulemusena on Lihula güm- 
naasium jõudnud jalgpallis kind- 
lalt Eesti koolide tippu. Juba 
kaheksa aastat järjest on meie 
gümnaasium võitnud Eesti Kooli- 
spordi Liidu meistrivõistlustelt 
kohti esikuuikus ja enamikel 
aastatel on võidetud ka medal. 
Tegelikult on medaleid võidetud 
alates aastast 2000. Lõppenud 
õppeaasta alguses saabus aga 
Lihula Gümnaasiumi tähetund – 
8. oktoobril krooniti   7.–9. 
klasside tütarlapsed Viljandis 
Eesti koolide meistriks. Seda 
meistritiitlit oli lastega koos eriti 
eriline tähistada. Varasemalt on 
Lihula gümnaasium saanud Eesti 
koolide meistritiitli aastal 1991 ja 
1992 korvpallis, kui 7.–9.klassi 
poisid seda kaks aastat järjest 
suutsid, ning 1948, kui Lihulasse 
toodi võrkpalli esikoht. Seega on 
Lihula kool võitnud Eesti meist- 
ritiitli lausa kolmel erineval palli- 
mängualal. 

Vähem tähtis pole ka see, et 
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi 
Eesti meistrivõistlustel mängivad 
võistkonnad koosnevad suuresti 
Lihula gümnaasiumi õpilastest. 
Kooli juures tegutseb jalgpalliring 
neljale erinevale vanuseastmele 
ja meie treeningutel käivad lap- 
sed mitmest ümberkaudsest koo- 
listki. Toimuvad klassidevaheli- 
sed võistlused ja Lihula güm- 
naasium on võitnud palju esi- 
kohti Läänemaa Koolispordi Liidu 
meistrivõistlustelt, nii poiste kui
ka tütarlaste võistlustelt. Lisaks 

on Lihula gümnaasium agar koos- 
tööpartner nii Eesti Koolispordi 
Liidu kui ka Eesti Jalgpalli Lii- 
duga. Koos korraldatakse turniire, 
osavusfestivale ja jalgpallipäevi.

Lõuna-Läänemaa 
Jalgpalliklubi sai 20
Lõuna-Läänemaa JK kahekümne 
tegutsemisaasta jooksul on klu- 
bis treeninud pea 1000 noor- 
sportlast ja meie klubist on välja 
kasvanud mitu Eesti rahvus- 
koondislast nii noorte kui ka 
täiskasvanute hulgas. Klubi män- 
gib   juba 16 aastat Eesti noorte 
meistrivõistlustel ning lõppenud 
sisehooajal tegime kaasa 23 
saaliturniiril. Sellel aastal mängib 
klubi Eesti meistrivõistlustel ühe 
võistkonnaga, kaasa teevad 2003.– 
2004. aastal sündinud poisid. 
Hetkel treenib klubis 60 last, meil 
on oma võistlussarjad, mida kor- 
raldame, ning mängime kaasa pal- 
judel meile pakutavatel turniiridel. 
Lisaks on klubi juures kindlalt 
tegutsemas ka tütarlaste ja 
naiste võistkond. Tütarlapsed 
võitsid näiteks viimastel Eesti 
C-klassi meistrivõistlustel 5. koha 
ja on teinud häid etteasteid erine- 
vatel noorteturniiridel. Turnii- 
ridel osaleb ka klubi naiskond, 
kes on viimastel aastatel Lääne- 
maa naiste meistrivõistlustelt me- 
daleid võitnud. Tervelt kahel 
korral on naiskond tulnud ka 
Läänemaa sisemeistriks.

Meie mängijad võõrsil

Mitmed meie klubi noormängijad 
on asunud mängima teistesse
sse klubidesse. Sellel hooajal 
teevad seda näiteks Rocco Mõtt, 
Reno Mark, Karl Mäger, Rasmus 

Nikkel, kes löövad kaasa Pärnu 
Vapruse ridades, ning Kristjan 
Kadakas ja Rivo Oosim, kes män- 
givad Läänemaa Jalgpalliklubis. 

Mitu aastat on meie noored 
käinud ka Eesti noortekoondise 
laagris. Viimasel aastal Kristjan 
Kadakas ja Karl Mäger U16 ja 
tänavu Rocco Mõtt U15 koon- 
dises. Täpsustuseks veel, et Roc- 
co on tänaseks treenimas Pärnu 
Vapruses ja on ka selle klubi 
ametlik mängija.

Lihula Jalgpalliklubi 
mängib Eesti 
meistrivõistlustel
Lihula JK mängib juba seits- 
mendat aastat Eesti meeste 
meistrivõistlustel. Meeskonna 
esitused on olnud stabiilsed ja ka 
2015. aasta III liiga läänetsoonis 
ollakse hetkel esirinnas. Kõige 
rõõmustavam on aga see, et Argo 
Mõtti juhendatav klubi koosneb 
90% meie oma poistest, kellest 
enamik on jalgpallimänguga 
alustanud just Lihulas. Kuigi 
paljud mehed töötavad mujal, 
treenitakse nädalas korra ikkagi 
ka koduväljakul. Meeskond on 
ühtehoidev ja klubil on kuju- 
nenud kindel fänniarmee, kes 
käib meeskonnale kaasa elamas. 
Meeskond on täielik tervik – igaks 
kodumänguks seatakse üheskoos 
korda   ka Lihula jalgpalliväljak. 
Lisaks Eesti meistrivõistlustele 
osaleb ka Lihula JK erinevatel 
turniiridel ning Läänemaa saali- 
meistrivõistlustelt on alati ka 
medaleid võidetud. Samuti on 
meeskond olnud üliedukas Lää- 
nemaa valdade suvemängude 
jalgpalliturniiril.

Jaanus Getreu

Lihula võidukad 
jalgpallitüdrukud
koos teeneriga.
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Põline lihulanna...
Läinud lumevaesel talvel ärgitas 
silma punases mantlis daam, 
kübar peas. Astus mõõduka sam- 
muga mööda linnatänavaid, oli aja 
päralt. Kui tolle daamiga silmitsi 
kohtusin, oli imestus suur: 
Vaarika Thomberg. Täiesti Lihula 
inimene!

Väliskoristaja
Töökombinesoon seljas, müttamas 
muruniidukiga, luuaga teid pühki- 
mas, meestepundis puuoksi lõika- 
mas – nii olin teda aastaid näinud. 
Tema töös. Väliskoristaja töö, nagu ta 
ise ütleb: „Kaheksatunnised tööpäe- 
vad. Minu hooldada olid park, bussi- 
jaam, selle ümbrus, surnuaed. Talviti 
pidin puisteliivaga kõnniteid ohutu- 
na hoidma. Kevaditi lillekastide pai- 
galdamine. Olen neid lillepunte isegi 
oma jalgrattal transportinud mööda 
alevit laiali. Aga see pidev väljas töö- 
tamine igasuguste ilmadega on ikka 
ka tervisele mõjunud. Mõnikord pol- 
nud aega lõunalegi minna, kohv ter- 
mosega kaasas, võileivake, nii sai ka 
väheke puhkehetki.”

Nüüd on ta seoses Lihula Vara likvi- 
deerimisega koondatud ja töötu. „Sel- 
line omapärane seis on, täiesti uus 
seisund, ei ole kuskile minna, midagi 
teha, tehnika tungib peale, ka meil 
siin, Lihulas...” on naine üsna kurb, 
sest pole nagu aeg veel pensionipõlve 
pidada. Ometi pole norutama jäämi- 
ne Vaarikale iseloomulik, pigem püü- 
ab ta näha igas olukorras positiivset 
ja usub, et ei ole ühtegi halba ilma 
heata ja vastupidi: “Eks puhkust ja 
aega iseendale oligi vaja, et elu teise 
pilguga näha.” 

Remondirätsep
Ega Vaarikal ole olnudki mõttes ku- 
hugi mujale elama minna. Sündis ta 
Lihula rajooni ajal 1957. aastal 
Tallinna mnt 52 Mätiku saunas, aga 
lapsepõlve veetis Kelu külas Kulli- 
Hansu talus vanaema kodus: „Seal 
kasvasin suureks!”

Saanud suureks, viis Vaarika tee 
teda Tallinna ametit õppima. Huvi- 
tav elukutse: remondirätsep.

Naine imestab praegu isegi sellise 
nimetuse üle. Ametipaber käes, tõi 
tee tagasi Lihulasse. Individuaal- 
õmblustsehhi. Seal ei saanud ta 
suurt kaua töötada. Vaarika Sitsist 
sai proua Thomberg. Algas abielu ja 

esiklapse ootus. Keskkooliharidus 
tuli töö ja pere kõrvalt – kaugõppes 
1984. aastal.

Ema
Vaarika oma lapsed on nüüd täis- 
kasvanud ja elavad oma elu. Vanem 
tütar Marika töötab Valgu koolis 
klassiõpetajana, tal on kolm toredat 
tütart, kellest vanim lõpetab tänavu 
keskkooli. Raili, Vaarika pesamuna, 
otsustas kolm aastat tagasi Lihula 
gümnaasiumi mittestatsionaari tulla. 
Ka tema lõpetab sel aastal ja hõbe- 
medaliga. Kolme lapse kõrvalt õppida 
ja nii tulemuslikult!

Perepoeg Thomas elab Tartus ja tege- 
leb keemiaga, teadur. Keemia filo- 
soofia doktor. Rändab maailmas kon- 
verentsidel ringi, kogub teadmisi. 
Sõbrad kutsuvad teda isekeskis pro- 
fessoriks. On selline heatahtlik mõ- 
nus seltsiline.

Kasuema
Vaarika enda lapsed ei ole talle ku- 
nagi oma kasvamisega probleeme te- 
kitanud ja seetõttu, kui ta otsustas 
kasuemaks hakata, algasid mured, 
mida ta emana kunagi varem tund- 
nud polnud.

„Mõtlesin ikka väga kaua, raske oli 
otsustada. Kasuvanem? Anu-Ly Jür- 
manni selgitustöö mõjus. Võtsin 
Reino oma hõlma alla,” meenutab 
naine. Siis selgus, et Reino vend Rai- 
gogi on jäänud emata ning isa Kaido 
Kasu vajas tugevat abi kõrvale. Koliti 
kokku, sai suur pere.

Kasupere pole Eestis just igapäe- 
vane nähtus. Kärgpere ja kasupere – 
kaks hoopis erineva sisuga sõna. 
„Sain kasuemana koolitustest osa 
võtta, aga kui käes on paras pura, 
tekib muresid, polnud suurt kellegi 
käest abi saada. Sotsiaaltöötajad 
vaheldusid ka. Tõsi! Toetusi oli. 800 
krooni kuus lapse kasutada, soo- 
dustusi: suvelaagrites osalemine, 
teatripiletid; üritused, millest osa 
võtsime. Algus oli edukas. Hiljem 
läks minu, kasuema koht rohkem 
heategevuslikkusele. Kasuvanemana 
on see töö 24/7 – tasuta töö, hea- 
tegevus. Aga sain kasupoja endaga 
rääkima, südant puistama ja ta üt- 
les mulle ema. Läks kaua aega, kuni 
suutsin lapse mõtlemist muuta. Olin- 
gi siis paberite järgi kasuema rollis 

25. juulist 2001 kuni 3. detsembrini
2012. “On muresid, aga rõõmud jää- 
vad peale. Olen mõlemale noorme- 
hele ema. Raigo, kes praegu aega 
teenimas, saatis emadepäevaks lilled. 
Nii hea tunne!" ütleb Vaarika opti- 
mistlikult. Ta on töötanud palju aas- 
taid ka Lihula lasteaias söögitädist 
koristajani. Kunagi. Küllap sealt os- 
kus lastega suhelda ja nendega mu- 
rede, rõõmude jagaminegi. 

Jalgsi või jalgrattal
Vaarika ei hädalda, et on üle elanud 
vähi ja mitmed operatsioonid: “Kuigi 
ma mõnikord norutan, vihastan ma 
õnneks harva ning enamasti näen elu 
helgetes toonides. Näiteks luuletuste 
lugemine annab alati hea enese- 
tunde.” Lisaks võtab oma aja kodus 
aias toimetamine ning laste ja laste- 
lastega suhtlemine. Aga teda võib 
tihti näha kas jalutamas või oma 
lemmikuga, jalgrattaga, sõitmas. 
Vaarika ütlemine on: „Olen stabiil- 
ne, energiline, elav inimene! Kui ma 
alevisse-linna lähen, lähen Lihula 
inimesi vaatama. Nad mulle koju ei 
tule ju!”

No nüüd tulime!

Valli Ost

Lihula Gümnaasiumi abiturien- 
tide Joonas Kaskmäe ning Kert 
Pääboga tehtud intervjuu ilmub 
nende lõpuaktuse päeval, 20. juu- 
nil Lihula Teataja uudistepor- 
taalis.

"Nad on sõbrad ja mõttekaaslased, 
kellest üks on Eesti meister moto- 
krossis ning teine Eesti hõbemedali- 
mees maadlusmatil ja kuldmedali- 
omanik koolipingis."

Loe edasi:  www.lihulateataja.ee



Mida kuldsemas eas, 
seda aktiivsemad 

Lihula valla eakad paistavad silma 
aktiivse seltsielu ning väljasõitu- 
dega. Kohtutakse iga kuu kolman- 
dal neljapäeval, mil Lihula kul- 
tuurimajas toimuvale sündmusele 
on kutsutud ka külaline. “Iga kord 
käib ka vallavanem, astub kas või 
viieks minutiks läbi, aga tuleb ja 
kuulab meid ära,” ütles eakate 
klubi Vanaviisi eestvedaja Malle 
Jakobson. “Meil kehtib reegel: 
võta kaasa toit endale ja sõbrale 
ning ongi laud nagu äke.” Kohvi- 
raha kogutakse 1 euro inimese 
pealt.

Laul, tants ja 
võimlemine
Regulaarsetel kohtumistel, kuhu 
on alati oodatud ka kõik uued 
tulijad, käib koos umbes 20 ini- 
mest, kuid neid tegevusi, kus ea- 
kad aktiivselt kaasa löövad, on 
rohkem: lauluklubi, tantsimine ja 
võimlemine. 

Lisaks käiakse igal nädalal Märja- 
maal ujumas, autodega minnakse 
igal reedel, sõidukulu ja ujulapilet 
on kokku 5 eurot. Aasta tipp- 
sündmus on jõulupidu: “Seal on 
meid igal aastal pea sadakond. 
Meil on ju väga head võimalused 
ja suur kultuurimaja, kus kokku 
saada. Selle kevade erilised kiidu- 
sõnad lähevad seitsmele vaprale, 
kellest kahel vanust üle 80, kuid 
kes käisid rõõmsal meelel abiks 
mõisamäge koristamas,” kõlas ta- 
gasivaade möödunule.

Suvised tegevused 
Suveperioodil regulaarseid kohtu- 
misi ei ole. “Suvel tantsib igaüks 
oma aiamaal,” ütlesid naised nal- 
jaga pooleks. Küll aga on plaanis 
mõned väljasõidud. 

12. juulil toimub Kukerannas selts- 
konnatantsude festival, kus osale- 
vad ka Lihula eakate tantsutrupid. 
Kõik pealtvaatajad on oodatud. 

15.-16. juulil on Vanaviisil eks- 
kursioon Kihnu. Külla minnakse 
ka Kihnu Virvele. 

18. juulil on pensionäride maa- 
kondlik kokkutulek Ridalas. Välja- 
sõit kell 10:00 bussipeatusest. 
Praegu on registreerunud 26 tuli- 
jat. Lisainfo: 5558 4661 

Uue hooaja algus ja 
1199 aastat
Eakate suvevaheaeg kestab 3 
kuud ja järgmine igakuine koh- 
tumine leiab aset septembrikuu 
kolmandal neljapäeval, 17. sep- 
tembril. Aastaid siis kokku 1199. 
Selle numbrite looga on nii, et 
sünnipäevalaste vanus liidetakse 
kokku. Keegi enam täpselt ei tea, 
kuidas või kust see mõte tuli, aga 
ühel päeval see igal juhul tuli. Kui 
vanasti oli alati eraldi, et tema sai 
65 ja keegi teine 70, siis praegu 
liidetakse kõigi vahepealse peri- 
oodi sünnipäevalaste vanused kok- 
ku ning tähistatakse hoopis seda 
numbrit. Seega, 17. septembril on 
kõik oodatud Lihula kultuuri- 
majja, kus toimuval sünnipäeva- 
peol tähistatakse auväärt vanust 
1199.

asub Lihula mõisahoone esi- 
mesele korrusel. Kaunilt kujun- 
datud mõisa fuajees ja terrassil 
saab nautida masinakohvi ja 
taimeteed, kõrvale pakutakse 
aeg-ajalt ka kooki.

Lihula turismiinfopunkti hal- 
dab Kumari Reisid OÜ, kaas- 
rahastab MTÜ Terra Maritima.

LIHULA MÕIS
Lihula muuseum 
Suvehooajal on Lihula Muuseum 
avatud K–P 11.00–18.00

Muuseumi näitused:
Püsiekspositsioon
Madli Roosiorg-Kirchoffi graafika
„Kelmikas aluspesu“ – ajalugu 
ja tänapäev. Eksklusiivsel näitusel 
on pesuesemeid 20. saj algusest, nõu- 
kogude ajast ja tänapäevast, Kriss 
Sooniku Loungerie kollektsioonist.

Pilet: täiskasvanud 2 eurot, 
õpilased/pensionärid 1 euro.

Mõisas on avatud ka turismi- 
infopunkt ja kohvik. 

Alates maikuust jagatakse Lihula 
turismiinfopunktis taas infot Mat- 
salu rahvuspargi mõjupiirkonna 
vaatamisväärsuste kohta ning abis- 
tatakse sobiva majutus- või toitlus- 
tuskoha leidmisel. Kohapeal saab 
rentida jalgrattaid ja kanuusid.
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Turismiinfopunkt
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Lihula suvine kultuurikava
JUUNI

20. juuni 15.00 Lihula Gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktus
21. juuni 15.00 Aleksander Kreegi II mälestusvõistlused 
kuulitõukes Lihula staadionil. Kohal on Eesti kuulitõuke 
paremik. Tund enne kuulitõukevõistlust toimub sealsamas 
laste palliviskevõistlus.
22. juuni 17.00 autode orienteerumine. Start antakse 
Lihula kultuurimaja parklast. Lisainfo ja registreerimine  
56 656 338 või jyri.hinsberg@audi.ee. Kohapeal saab 
registreeruda kell 16.30–16.45.

22. juuni 21.00 Lihula Jaanik linnusemäel. Esinevad SKT, 
HELLAD VELLED, DJ Karel Üksvärav. Kavas üllatusesineja 
jpm. Pilet 3 eurot.
23. juuni 12.00 võidupüha tähistamine Lihula 
Tohtripargis. Esineb Lihula meeskoor.
23. juuni 19.00 Vanamõisa jaanituli. Tantsuks mängib 
ansambel Jeti.  
26. juuni 20.00 Tuudi jaanituli. Esinevad Lihula G 
bändipoisid, tantsuks mängib ansambel Svips, vahepalad 
tantsuansamblilt Singirullid.

JUULI
1. juuli kell 20.00 Lihula Kultuurimaja taga Täna´va teater 
etendusega „Karla”. Lavakava Kaarel Kilveti lauludest. Pilet 
10/8 eur.  Halva ilma korral toimub etendus Lihula 
Kultuurimajas sees!
1. juuli Lihula mõisas avatakse ehtekunstnike näitus
9. juuli kell 20.00 Lihula kõlakojas kontsert-tuur, 
tantsuõhtu „Soovikontsert”, kus astuvad üles Toomas ja 
Tauri Anni, Mait ja Mikko Maltis ning ansambel Soov 
koosseisus Toivo Asmer, Merle Lilje ja Peeter Kaljuste. Pilet 
11/10 eur. Eelmüük toimub Lihula Kultuurimajas ja 
Piletilevis

LIHULA MUUSIKAPÄEVAD
9. juuli 19.00 Avakontsert Lihula Kunstide Maja saalis. 
Kavas: Romberg, Vähi. Pilet 6/4 eur.
10. juuli 22.00 Öökontsert Lihula mõisa saalis. Sergio 
Bastos & Band. Pilet 10/5 eur.
11. juuli 17.00 Kohvihetk klaverimuusikaga Lihula 
Kunstide Maja saalis. Mihkel Järvi, klaver. Pilet 3 eur
11. juuli 22.00 Öökontsert Lihula Eliisabeti kirikus. 
Goldbergi Variatsioonid. Kontsert tasuta.
12. juuli 19.00 Festivali lõppkontsert Lihula Eliisabeti 
kirikus. Kavas: Bruckner, Sibelius. Piletid 6/4 eur.

NB! Piletid müügil tund aega enne kontserdi algust 
kohapeal või Lihula Kultuurimajas E-R 10-16
Alla 12-aastastele lastele sissepääs tasuta.

AUGUST

teade

LIHULA KULTUURI- JA 
SPORDIPÄEVAD, 5.–8. august
5.–9. august Lihula lilltikandi seltsi näitus Lihula 
mõisas
6. august 17.00 Lihula Kultuuri- ja spordipäevade 
avamine! Esineb naisrahvatantsurühm „Tantsulust 
60+”. Sünnipäevatort.
6. august 20.00 Lihula Eliisabeti kirikus öökontsert. 
Esinevad Lihula meeskoor ja naiskoor Leelo.
7. august 19.00 autode orienteerumine. Start antakse 
Lihula kultuurimaja parklast. Lisainfo ja 
registreerimine 56 656 338 või jyri.hinsberg@audi.ee. 
Kohapeal saab registreeruda kell 18.30–18.50.
7. august 22.00 Öökontsert-piknik Kait Tamraga. 
Kontsert toimub Lihula Kultuurimaja taga. Pilet 5 eur
8. august Motokross Alaküla krossirajal
8. august 10.00 Vabadussamba juubel, ajaloopäev 
Lihula mõisas.
8. august 14.00 jalgpall Lihula Gümnaasiumi 
staadionil. Kohtuvad Lihula JK ja Pärnu JK Vaprus.
8. august 20.00 esitab Lihula kõlakojas Prantsuse 
šansoone Diana Klas. Hiljem astub lavale 
tantsuansambel „Duo Catarsis”. Pilet 5 eur
9. august 9.00–15.00 laat Lihula linnusemäel
9. august 12.00 antakse kõlakojas üle heakorra 
konkursi „Kaunis kodu” tiitel. Esinevad 
segarahvatantsurühm „Kirivöö” ja 
naisrahvatantsurühm „Haniale”.
8.–9. august Lihula Lillkirja festival Lihula Mõisas

1. ja 2. august 19.00 esineb Lihula mõisas NUKU koor 
kontsertetendusega "Suveöö armastus Lihula mõisas".
15. august 14.00 Vanamõisa kirbu- ja käsitööturg.  
Täpsem info ürituse kohta tuleb Vanamõisa Külade 
Ühenduse Facebooki lehele. 
16. august 20.00 Lihula Eliisabeti kirikus esineb 
kammerkoor „Collegium Musicales” Hendrik Üksvärava 
juhatusel. Kontsert kuulub Veljo Tormise juubeliaastale 
pühendatud sarja. Pilet 3 eurot.
18. august 19.00 Lihula kultuurimajas koguperefilm 
„Sipelgapoiss 2”. Pilet 3 eurot.
20. august Lihula mõisas Lihula Rahvakunstiseltsi 15. 
aastapäeva vastuvõtt
21. august 18.00 muusikakooli õpilaste kontsert Lihula 
kultuurimajas
23. august Metsküla kronu
20.–30. august Lihula Rahvakunsti Seltsi näitus

Kavas võib toimuda muudatusi. Täpsem info Lihula 
kultuurimaja kodulehelt kultuurimaja.weebly.com/ 
ja Lihula Teataja kultuurikavast 
lihulateataja.ee/kultuurikava.

ID-kaardi taotluste 
vastuvõtmine ja dokumentide 
väljastamine
Kodakondsus- ja 
migratsiooniametniku vastuvõtt 
toimub 26. juunil kell 10–12 
Lihula vallamajas.

www.lihulamuusikapaevad.ee



 nr 2 (100) / juuni 2015
12

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

Lihula Teataja toimetus: Lihula Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula, www.lihulateataja.ee. Trükitud NelliPrint trükikojas.
Jaga ja leia infot ka meie valla Facebook leheküljel. Toimetaja Kristi Märk, keeletoimetaja Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus),
küljendus Tiit Kaljuste

Vallavalitsuse ja volikogu esimehe vastuvõtuajad
Lihula vallavalitsus on avatud E-R 9-17 (lõuna 13-14).
Vallaametnike suvise puhkusegraafiku leiate www.lihula.ee esilehelt.

Vallavolikogu esimehe vastuvõtt toimub teisipäeviti kell 14-17.
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 5033663 või e-posti teel jaakk@hot.ee.


