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Lihula valla ajaleht
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Lihula on meie nägu
Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Lihula on Sinu, minu,
meie nägu, nende inimeste nägu, kes siin
elavad,
toimetavad,
panustavad – me kõik
esindame oma kodukohta, igaüks meist
loob oma olemise, tegude ja ütlemistega
arvamust
Lihulast,
igaüks meist kujundab Lihula nägu.

esindame. Teame ju kõik ütlemisi, et kõik eestlased
on…, kõik noored on..., kõik ametnikud on… jne, jne.
Nõnda tehakse üldistusi ka Lihula ja meie inimeste
kohta. Seega tasub mõelda sellele, et Lihula on meie
kõigi nägu ning see, kuidas me Lihulat tunnetame ja
kui uhked tema üle oleme, on meie endi teha.

Kohtasin hiljuti inimest, kes esimest korda Lihulas
olles oli siiralt üllatunud Lihula kodususe, armsuse
ja tubliduse üle. Ta oli meie tegemisi jälginud vabariiklike uudiste, meie enda Lihula Teataja uudisteportaali ja Facebooki-lehe vahendusel ning kõigest sellest oli talle jäänud mulje, et tegu on suure linna ja
elanikerohke vallaga. Seda suurem ja positiivsem oli
tema üllatus: „Teid ei ole palju, aga te olete suured ja
paistate kaugele.”

Lisaks sellele, et Lihula esmamainimisest möödub
tänavu 805 aastat, on sünnipäev ka Lihula vallal –
nimelt täitub sellel sügisel 25 aastat valla loomisest.
Lihula valla juubeli tähistamiseks kutsume Teid kõiki
21. oktoobril Lihula kultuurimajja, kus sünnipäevapidu viib meid tagasi aastasse 1991, et ajastutruus
võtmes meenutada, mis nägu oli Lihula siis.

Eks Lihula ongi meie inimeste nägu, meie kodu on
meie moodi. Ei ole jah väga suur koht, aga meil on
tublid inimesed ja nende suured teod ning suur panus elu helgemaks ja rikkamaks muutmisel, ning see
loeb. Oluline on, et suurtest mõtetest ning unistustest saab reaalsus – Lihula Muusika- ja Kunstikooli
lavastatud ooper „Uku ja Vanemuine”, meie noorte
tähelepanuväärsed võidud nii aineolümpaadidel kui
spordis, OÜ Narma vaibavabriku rajatud võrratu haljastus, mis pälvis ka Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse, Lihula valla kohvikutepäev, Discgolfi Klubi
rajatud 18 korviga discgolfirada Linnusemäel jpm.
Üldistamise jõud on suur ja sageli kujundab ühe
inimese tegu, käitumine või väljaöeldud mõte arvamust kogu paikkonnast, kohast, kust tuleme, mida

Lihula 805. juubeli kontsertaktuse kõnes võrdlesin
Lihulat inimesega. Minu jaoks on tänavu sünnipäeva
tähistav Lihula nagu keegi, kes on avatud, külalislahke, helge, kompromissialdis, hea energia ja suure
südamega.

Tänan kõiki, kes on läbi aja Lihula valla ning meie
inimeste arengusse panustanud ja kaasa mõelnud!

Meie lood
• Kultuurikava

• Haldusreform ukse ees
• Lihula uudisteportaali TOP15
• Uuel õppeaastal uue hooga
• Suveooper ja kohvikutepeäv
• Teadaanded ja lühiuudised

nr 3 (105) / oktoober 2016

2

LIHULA KULTUURIKAVA

•

15. oktoober 18.00 Lihula kultuurimajas kontsert. Esinevad Vilniuse
Õpetajate Maja naiskoor Aidas, Lihula
naiskoor Leelo ja Segaansambel Ei või
olla.

•

19. oktoober 19.00 Lihula kultuurimajas animafilm „Kubo ja kaks
pillikeelt”. Pilet 3 €, alla 6 a mittesoovitatav

•

21. oktoober 19.00 Lihula kultuurimajas Lihula valla 25. juubel. 90ndate stiilis SÜNNIPÄEVAPIDU. Tervitused ja sõnavõtud, komöödiateatri
etendus „Orav ja Ilves”, retro- ja
videodisko, DJ Felix. Sissepääs
tasuta.

•

26. oktoober 19.00 Lihula kultuurimajas film „Teesklejad”. Pilet 3 €, alla
12 a mittesoovitatav
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SISSEPÄÄS TASUTA

November
•

7. november 19.00 Lihula kultuurimajas
Rakvere teatri etendus „Must prints”. Osades: Liisa Aibel, Saara Kadak, Ülle Lichtfeldt,
Tiina Mälberg, Hannes Kaljujärv (Vanemuine),
Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer. Pilet 14/12 €.
Piletite broneerimine E–R kell 10.00–16.00
Lihula Kultuurimajas või 477 8191

•

14. november 11.00 Lihula kultuurimajas Reky teatri etendus „Pipi Pikksukk”.
Pilet 7 €,
piletite broneerimine E–R
kell 10.00–16.00 Lihula kultuurimajas või tel
477 8191

Detsember
•

4. detsember 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi loengusarja „Võimalik vaid Nõukogude ajal”
seitsmes ettekanne. Esineb olümpiavõitja Mait
Riismann, kes räägib spordist Nõukogude ajal.
Tasuta

Pakume ajastule kohaseid suupisteid ning kõik
on oodatud kandma 90ndatele iseloomulikke
riideid ja aksessuaare

•

19. november 9.00 Lihula kultuurimajas sügisandide ja hoidiste festival ning Mardi-Kadri
laat. Võistlustööks sobib kõik, mis silmale ilus,
mekkides maitsev ning enda valmistatud või
kasvatatud. Töid oodatakse Lihula kultuurimajja 16. novembriks.

•

20. november 12.00 Lihula mõisas Ajalooklubi loengusarja „Võimalik vaid Nõukogude ajal”
kuues ettekanne. Esineb Elvi Nassar, kes räägib nõukogulikest põllumajandusnäitustest.
Tasuta

Kavas võib toimuda muudatusi.
Täpsem info kultuurimaja.weebly.com ja
www.lihulateataja.ee/kultuurikava või
Lihula kultuurimajast tel 477 8191,
kultuurimaja@lihula.ee
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Haldusreform ukse ees!
Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

Hea Lihula valla elanik! Peagi on päriselt
käes hetk, kus tuleb
otsustada,
kuidas
edasi. Kui siiani pidasime plaani ja kaalusime erinevaid võimalusi, siis nüüd oleme
pea kahe aastase töö
tulemusena jõudnud
punkti, kus tuleb asuda reaalsetele tegudele. Võimalik valdade
ühinemine ja meie edasine tegevusplaan on tehtud, kaalutud on nüüdseks kõiki võimalikke ja ka
võimatuid variante. Ümbritsevate omavalitsuste
seisukohad on teada ja valitud on meie jaoks parim variant. Parim selles mõttes, et ühinemas on
vallad, kus on reaalselt leitud, et koos on parem
ja tugevam ning ühine nägemus tuleviku kohta
paigas.

Meil ei ole võimalik alati näiteks ajaloo vaatevinklist
jääda vanadesse kammitsatesse. Noh, tegelikult on
ikka ka, kuid sellega sulgeme ukse iseenda parema
homse ja tuleviku võimaluste ees. Need, kes täna
püüavad meile teistpidi lahendusi peale suruda, ei
lähtu meie tegelikest vajadustest, vaid isiklikest ambitsioonidest ja kasuahnusest. Õnneks on Vabariigi
Valitsus ja regionaalminister, kellel antud küsimuses
tähtsaim positsioon, kindlal seisukohal, et vabatahtlike ühinemistega sätestatud soove ei hakka valitsus
enam ümber tegema. Sellest lähtuvalt on meil tõeline
ja ainukordne võimalus päriselt ise otsustada ja kujundada enda homset. Meie ajalooline taust ja identiteet ei kao kuhugi, seda ei kanna kohanimi, vaid
inimesed, kes siin elavad. Olgem asjalikud ja valigem
endale parim tulevikulahendus!

Äsja avalikustati meie valdade ühinemisleping ja seal
on päris põhjalikult lahatud, mis ja kuidas, ning on
kirjeldatud kõikide ühinejate varasemaid plaane.
Välja on toodud meie järgnevate sammude alustalad
ühisel toimetamisel. Uus plaanitav omavalitsus saab
olema tõeliselt äge, 1361 ruutkilomeetrit (u 1,5 Hiiumaad!) ja 5700 elanikku. Tekkiv vald on Eestimaal
kõige hõredamini asustatud piirkond. Samas suhteliselt suures ulatuses puutumatu loodusega, pakkudes elukeskkonnana privaatsust ja palju võimalusi.
Jah, ei saanud asja suure Läänemaa ideest, samuti
ei suutnud me leida ühist keelt üle Kasari jõe asuvate naabritega. Kuid seda väärtuslikum on kogemus,
mida pakkusid meile naabrid Pärnumaa poolelt.
Kuna meie riigi regioonide idee ning tulevikuplaan
on üle tänaste maakondlike piiride, siis vaadakem
tulevikku ning valigem meile parim ja kõige rohkem
võimalusi pakkuv lähima tulevase regioonikeskuse
suund. Üks raskemaid küsimusi oli pikka aega maakonna piir, mis ühinejate vahelt nagu punane joon
läbi jooksis. Jah, emotsionaalselt on see mõte alguses harjumatu, et meie uus suurvald paikneb Pärnu maakonnas. Ent kui veidi süüvida reaalsusesse,
siis uus on hoopis loogilisem – meie hariduselu võrgustiku piir tipneb Kasari jõega, meie perearstide ja
tulevase perearstikeskuse teeninduspiirkond ulatub
Lihulast Varbla, Koonga ja Tõstamaani. Meie lähim,
parimaid teenuseid pakkuv haigla on Pärnu Regionaalhaigla, meie lähimaks ja kõige rohkem valikuvõimalusi pakkuvaks ostu- ja teeninduskeskuseks on
samuti Pärnu. Loomulikult võib ka Tallinnasse, Kuressaarde või hoopis Riiga sõita, kuid need kohad on
juba paljudele kättesaamatus ja ebamõistlikus kauguses, kui me lähtume kohapealsest elust ja operatiivsusest, loogilisusest ja mugavusest.

ÜHINEMISLEPINGU JA SELLE LISADE AVALIK VÄLJAPANEK
3.–25. OKTOOBER 2016 VALLAVALITSUSTE KANTSELEIS,
RAAMATUKOGUDES NING VALLA VEEBILEHEKÜLGEDEL
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Lihula Teataja uudisteportaali TOP 15
Juuli–september 2016
1. Lihulast pärit maailmarändur Meigo Märk – 2 aastat
ja 10 000 kilomeetrit
(17. juuli)

Eelmisel nädalal, 8. juulil
tähistas jalgsi ümber maailma rändav 26aastane Meigo
Märk Koebini külas, Myanmari riigis oma teekonna
10 000 kilomeetri täitumist.
Natuke rohkem kui kaks
aastat ja kaks kuud on möödunud päevast, kui Lihula
noormees alustas rännakut,
mille jooksul on ta praeguseks läbinud 15 riiki.

vastu võtnud Ullaste Puhkemaja, mis asub Salevere
salumäe vahetus lähedu-

ses, on ideaalne peatuspaik
kõigile linnuvaatlejatele ja
teistele loodusnautlejatele.
Kui autoga hoovi keerasime,
võttis meid vastu värskelt
niidetud suur õu, naeratav
majaperemees ning suviselt
soe õhtupäike.
4. Lihula Ettevõtlike Naiste
Klubi esimesel kohtumisel
arutati äriideid ilumaailmast põllumajanduseni
(6. september)

2. Kelu külas asuv Sepa-Jaani
Puhkemaja, kaua tehtud
kaunikene (11. juuli)

mis kannab nime Lihula
Tööriistarent. Lihula Teataja
otsustas asja uurida ning
jagada ka Teiega, et kes, mis
ja kuidas?
6. Kaupluste kett Meie Toidukaubad laieneb Lihulasse
(30. august)

Artikkel on täismahus avaldatud ka käesolevas paberlehes.
7. Fotogalerii: Lihulas tähistati Läänemaa maakaitsepäeva (27. juuni)

Lihula vallas, Matsalu rahvuspargis asuvas Kelu külas
on valminud imeilus puhkemaja, mis on ühelt poolt
suurele maanteele mugavalt
lähedal, kuid teisalt piisavalt kaugel, et tekiks tunne,
justkui oleks see muust
maailmast eraldatud. Omanik
Sander Ollik ostis Sepa-Jaani
talu juba 2005. aastal, nii et
on seal praeguseks toimetanud 11 aastat.
3. Matsalu rahvuspargis avas
uksed Ullaste Puhkemaja
(20. juuli)
Juuni lõpus esimesi külalisi

Möödunud teisipäeval toimus
Lihula mõisas Lihula Ettevõtlike Naiste Klubi esmakohtumine, kus osales kokku
18 õrnema soo esindajat. Sel
suvel, 14. juulil loodi Facebooki grupp Lihula ettevõtlikele ja aktiivsetele naistele, et
arutada omavahel ettevõtluse, investeerimise ja eneseteostuse üle.

5. Lihulas avatud tööriistarent – kes, mis ja kuidas?
(21. juuli)
Sotsiaalmeedia aktiivsemad
kasutajad panid ilmselt tähele, et mõned päevad tagasi
ilmus Facebooki lehekülg,

Võidupühal, 23. juunil
tähistati Lihulas Läänemaa maakaitsepäeva. Lihula linnusemäele jõudnud
võidutuld jagati Läänemaa
valdade esindajatele, kes selle
üle maakonna laiali viisid.
Lihulas peetud Läänemaa
maakaitsepäeval avati ka
Kaitseliidu Lihula üksikkompanii uued ruumid ning pühitseti lipp. Lihula võõrustas
maakaitsepäeva teist korda.
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8. Tänavused Lihula kultuuripäevad – mitmekesisemad
kui eales varem (2. august)

Juba sel neljapäeval algavad Lihula kultuuripäevad,
millega tähistatakse mitut
juubelit ning toimub üritusi
igale maitsele: autode orienteerumine, ralli, kontserdid,
laat ning loomulikult ka
lillkirja festival. Pidustused
kulmineeruvad Lihula 805.
juubeli kontsertaktuse ning
suurejoonelise ooperiga.
9. Ülimenukaks osutunud
kohvikutepäeva galerii ja
järelkaja (8. august)

5

sünnipäeva uue komöödiaga
(8. juuli)

Matsalu Näitemängu Seltsing
tähistab tänavu kümnendat tegutsemisaastat uue
komöödiaga, mille esietendus toimub 23. juulil kell
20.00 Metsküla rahvamajas.
Kümme aastat tagasi otsustas Meelvast pärit ning 1989.
aastast edukalt näitemänge
lavastanud Silvi Laev asutada Matsalu Näitemängu
Seltsingu. Esimest ametlikku
aastat alustati Virve Osila
tragikomöödiaga „Poolikud
patud”, millest on tänaseks
kujunenud publiku lemmik
läbi aegade.
12. Fotogalerii ja tulemused:
Lihula valla külade suvemängud tõid kohale rohkesti võistlejaid ning kaasaelajaid (4. juuli)

Üle ootuste palju rahvast
kokku toonud Lihula valla
kohvikutepäevast on möödunud veidi üle nädala, kuid
külastajate ja korraldajate
positiivsed emotsioonid kestavad siiani, pakkudes kõneainet ja tekitades elevust.
10. Ooperi „Uku ja Vanemuine”
ettevalmistused on täies
hoos (3. august)

Tähelepanelikumad inimesed
on ilmselt märganud, et Lihula linnusemäel on viimasel
ajal liikumas näha oluliselt
rohkem rahvast kui tavapäraselt. Käimas on ettevalmistused ja proovid peatselt
etenduvaks ooperiks.
11. Matsalu Näitemängu Seltsing tähistab kümnendat

30. juulini on jäänud veidi
rohkem kui nädal ning õhus
on tunda ootusärevust ja põnevust. Nimelt on peagi käes
Lihula valla esimene kohvikutepäev, mille kohta saate
hea ülevaate värskelt valminud Google Maps kaardi abil.
14. Tööpakkumine: Narma vaibavabrik võtab tööle müügiassistendi (11. august)

Lihulas asuv Narma OÜ vaibavabrik otsib oma kollektiivi
müügiassistenti, kelle töö
peamiseks eesmärgiks on
kvaliteetse klienditeeninduse
tagamine.
Lisaks heale suhtlemisoskusele on nõutav üldkasutatavate arvutiprogrammide
valdamine ning inglise keele
oskus nii kõnes kui kirjas,
sest Narmal on täna kliente
rohkem kui kümnes ning
koostööpartnereid enam kui
kahekümnes riigis.
15. BFMi laager toob Lihulasse
neljaks päevaks ligi 70 filmitudengit (31. august)

Möödunud laupäeval toimusid Tuudil üheksandad
Lihula valla külade suvemängud, kus võistles rekordiline
arv meeskondi. Lihula Valla
Spordiklubi ja Tuudi Külaseltsi korraldatud suvemängudel võisid osa võtta Lihula
valla küla või piirkondade
moodustatud võistkonnad,
kuhu tohtisid kuuluda nii
päris-, suve- kui ka vanematekodu elanikud.
13. Lihula valla kohvikutepäeva kaart nüüd olemas ka
Google Maps rakenduses
(21. juuli)

Sel nädalal, 1.–4. septembril,
on Lihulasse oodata pea 70
Tallinna Ülikooli Balti filmi-,
meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFMi)
tudengit. Nimelt võõrustab
meie väikelinn BFMi uue õppeaasta alguse laagrit, mille
eesmärk on ühise töö ja loominguliste harjutuste kaudu
meeskonnaks sulanduda.

Kõiki artikleid saate täismahus lugeda uudisteportaalist
www.lihulateataja.ee,
sisestades otsingusse vastava
märksõna või pealkirja.
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Uuel õppeaastal uue hooga
Esimene september on alati oluline ja meeldejääv
päev – eriti neile, kes esimest korda kooli või lasteaeda läksid. „Kõik, kõik on uus septembrikuus”
kõlab üks värsirida ning annamegi ülevaate õpilaste arvust, suvevaheajal tehtud remonttöödest
ja muudest arengutest.
Tänavu 1. septembril astus Lihula Gümnaasiumi
esimesse klassi kogunisti 22, kümnendasse 21 ning
mittestatsionaarsesse esimesse gümnaasiumiastmesse neli õpilast. Ka Metsküla Algkoolil on põhjust
uhkustada – tervelt kuus uut last, kellest viis istusid
koolipinki esimest korda. Lihula lasteaia nimekirjast
leiame 22 uut pisikest põngerjat. Muusika- ja Kunstikoolil on põhjust rõõmustada – lisaks olemasolevatele õpilastele otsustas 20 uut noort koolivälisel ajal
end kunstiliselt või muusikas harida.

Lihula Gümnaasiumi õpilased saavad tänavu rõõmustada uue kunstiklassi, põhjalikult puhastatud
ning lakitud spordihoone põranda ning ka söökla ja
koridori värskenduskuuri üle. Uue hingamise said
kolmandal korrusel olevad rahvariiete joonistused.
„See on kooli majandusjuhataja ja valla majandusosakonna hea koostöö vili,” nentis kooli direktor
Janar Sõber. Tema sõnul on veel uuendamata kolmanda korruse vene keele klass ja raamatukogu.
Kusjuures, viimasest saab õppekeskus, kust saab
tuge nii olümpiaadiks valmistuja kui pikapäevarühma laps, kes soovib mängida lauamänge.
Ka lasteaias jõuti suve jooksul ära teha nii mõndagi:
lisaks igasugustele nipet-näpet töödele said mitmes
rühmas parandatud niiskuskahjustuste jäljed ning
välja vahetatud mõned väsinud fassaadilauad. Sügise hakul parandati võimla katus. Kõik rühmad said

endale uued kahekapilised täispuidust nukunurgaköögid, mis direktor Anne Ööpiku sõnul meeldisid nii
lastele, õpetajatele kui ka vanematele.
Õppeaasta algul kajastasime Lihula Teataja veebiväljaandes ka Lihula Muusika- ja Kunstikooli uusi paremal tasemel õppevahendeid. Suvel saadi tänu edukatele projektidele täiesti uus klaver, viiul ja 3D-printer.
„Septembris kingiti meile ka üks väga korralik akordion,” rääkis kooli direktor Piia Saak.

Metsküla Algkoolis tehti suvel samuti värvimis- ja
lakkimistöid. Lisaks sellele saadi tänu Hariduse Infotehnoloogia SA projektile õppetööks mitu uut seadet:
Ozobot, BlueBot, Edison, Dash&Dot ja MakeyMakey.
Neid kõiki saavad noored kasutada sel aastal taas
käima lükatud nutiringis.

nr 3 (105) / oktoober 2016

7

Suveooper linnusemäel:

Fotod: Avo Kiisk

inimvõimete piirid nihkusid taas
kaugemale
8. augusti tuulisel hilisõhtul oli Lihula linnusemägi täis sigimist ja sagimist: inimesed tulid, pleedid
kaenlas, vaatama vabaõhuetendust. Lihula Muusika- ja Kunstikool otsustas oma juubeleid tähistada suurejooneliselt ning kutsus sedapuhku kokku
kõik Lõuna-Läänemaaga seotud esinejad, et üheskoos etendada Eesti esimest ooperit „Uku ja Vanemuine”.
Just sellel õhtul tehti Lihulas taas ajalugu. Lavatükist, mida omal ajal teenimatult alahinnati ja millega
ei osatud suurt midagi peale hakata ka kümmekond
aastat tagasi, tehti suurejooneline vaatemäng. Just
selline, mida oleks lauleldise autor Karl August Hermann ehk ise omal ajal näha igatsenud.
Sajad esinejad ja tuhatkond pealtvaatajat, kaunid
kostüümid ja rahvariided, elav hääl ja elav muusika, võimas lava ja valgusmäng – kõike seda, mis tol
õhtul aset leidis, ei ole võimalik selgitada neile, keda
ennast kohal polnud. Samuti ei ole sõnu, et seletada
seda tugevat ja võimsat koostegemise tunnet, mis asjaosalisi valdas, sest seda saavad kogeda vaid need,
kes ise sellest etendusest osa võtsid.
Kui võtta etendus kokku ühe lausega, siis tsiteeriksin siinkohal Miina Järvit: „See on võimalik vaid Lihulas.” Pealtvaatajate ja asjaosaliste emotsioonid ei
tahtnud raugeda veel mitu head päeva: kiitusi ja tänuavaldusi tuli igalt poolt.
Vanemuise rolli mänginud René Soom ütles: „Kallid!
Sügav kummardus Teie kõigi (iseäranis Pille, Mati ja
kogu armsa kogukonna) ees! Olles verelt lihulane,
samas juba eemal, tunnen ka suurt kadedust oma
hinges nende imeliste noorte ja vähem noorte suhtes,
kelle asemel oleksin aastakümneid tagasi iga hinna
eest olla tahtnud! Ajad muutuvad ja ei ole sõnu väljendamaks, kui palju see teadmine hinge head toob!
Veel kord: jagugu vaid tervist ja Looja soosingut, sest
ülejäänu on Teil olemas! Siiralt pisarsilmil, Vanemuine!”

Sajad abilised ja sajad osalejad tegid
võimatu võimalikuks
Lihulas etendunud ooperilavastuse „Uku ja Vanemuine” algataja Pille Saatmäe on õnnelik ja rahul:
„Olen tänulik! Muusika- ja kunstikool koos vallaga
tegi uhke sünnipäevakingi kõigile, kes ooperiõhtust

osa said, kuid ennekõike mõtlesime siiski nendele
lastele, kes siin praegu õpivad. Tunda end ühe suure
ja päris asja liikmena on ehk kaugeleulatuva mõjuga
ja motiveeriv, ja ehk nii mõnigi õpilane julgeb nüüd
muusiku elukutsest unistada ja igapäevane harjutamine saab uue mõtte.”
Etenduse partituuri uusversiooni autor ja dirigent
Mati Põdra on uhke Lihula Muusika- ja Kunstikooli
kasvandike üle. „Laias laastus jagunevad inimesed
kahte lehte: ühed, kes teevad midagi ainult siis, kui
kästakse ja täpselt nii palju kui kästakse, ning teised, kes teevad enne, kui kästakse, ja rohkem, kui
kästakse. Need noored, kes meil on, kuuluvad eranditult seltskonda number kaks. Ja seetõttu on nad
jõudmas kunagi ka väga kaugele. Loomulikult ei saa
praegu, kui tegemist keskmiselt 14-aastastega, veel
öelda seda, kas just selle pilli peal, kas kuskil orkestris või hoopis oma tarkusi järgnevale põlvkonnale
edasi andmas, kas Lihulas või kuskil mujal – aga kui
see mõte leiab kodudes toetust, siis tehes seda, mida
armastatakse, tuleb ka eduelamus,” ütles ta.
Lihula Muusika- ja Kunstikooli direktor Piia Saak tõi
välja, et eriliselt on vaja tänada kõiki neid 100 ja 1
toetajat ning 100 ja 30 osalejat ning tuhandet, mõnedel andmetel lausa tuhandeid, vaatajaid, tänu kellele
see kõik võimalikuks sai. „Jäänud on veel unistus, et
sellest ühekordsest etendusest saaks vormistatud ka
ooperile vääriline DVD, seda nii tulevastele põlvedele
kui eelkõige siiski osalistele mälestuseks,” rääkis ta
ning lisas: „Tänu Heini Heinlaidi juhitud meeskonnale ja Indrek Viireti kasutada antud tehnikale on meil
heal tasemel must salvestusmaterjal juba olemas.”
Piia nendib, et materiaalsete kulude ja rahalise poole pealt on antud ettevõtmine tema jaoks olnud üks
keerukamaid: „Mõtleksin ikka väga hoolega enne,
kui milleski taolises uuesti osaleksin. Kui, siis ainult
koos Pillega. Ja siis ainult koos kõigi nende kohalike
toetajatega, tänu kellele see suur asi nüüd peaaegu
tehtud on.”

Pille Saatmäe
On 2016. aasta veebruar: Piia, Asso, Tiit, Mati, Peeter, Erika ja mina arutame üht augustikuu õhtut,
mil toimub ooperi etendus. Mati on hakanud koostama orkestrile partituuri ja esimesed solistid on
andnud osalemiseks jah-sõna. Tiit räägib üüratust
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rahanumbrist, mis kulub heli ja valguse peale. Erika
täpsustab tantsude arvu, karakteri ja tantsurühmad.
Arvutame koorilauljaid ning Mati mõõdab orkestrile
põrandapinda. Piia loeb kokku solistid, kellest vaja
lastega pildid joonistada.
Märtsis kohtume uue lavastajaga ja ohkan kergendatult – ooperist ei tehta janti. Tore! Käime „laval” ja
ronime müüridel – koht tundub ainuõige ning juba
paigutame esimesed võimendusetornid ja dirigent sätib end poodiumile.
Esimene ehmatus
Uku osale pole solisti! Kohalikud on otsas. Kogun julguse kokku ning küsin Renélt Kuslapi numbri; tean,
et ta on aastaid tagasi Ukut laulnud. Reibas hääl telefonis ütleb: „JAH, MA TULEN!” Ma ei julge rääkida müüridest ja pimedusest – Kuslap saab järgmisel
aastal 80.
Aeg läheb ja suvi läheneb, orkester teeb esimesi proove. See, mis kostab proovisaalist, ei sarnane veel sellega, mida kuulda arvuti helifaililt. Helistan Miinale
ja kutsun orkestri kontsertmeistriks. Miina vaatab
kalendrisse; 7. augustil lõpeb Leigo, õhtuks jõuab Lihulasse. 8.august ka veel vaba – TULEB! Ka Karin
tuleb metsasarve mängima ja Aabi aitab trombooniga – LAHE!

Omad lapsed orkestris tahavad järsku lisaproove, et
paremini mängida – kuula ja imesta! Tänaval astub
ligi tuttav ja pakub ennast vabatahtlikuks – teeb Sarvikutele suurepärase grimmi. Asendamatu!
Piia on kõik jooksvad asjaajamised enda peale võtnud. Uskumatu, kui palju ta jõuab – keegi ei jää märkamata. Orkester teeb pika nädalavahetuse proovi ja
Aire lindistab iga noodi. Lapsed, kes kohale sõitnud
Kuressaarest, Pärnust, Pärnu-Jaagupist, Tallinnast
ja keegi veel Viljandi poolt, toidetakse bussijaama
kohvikus ja majutatakse kas Mati või Gunnari kodus. Kõik viskavad nalja ja on heas tujus.
Järgmiseks hommikuks on Mati materjali kokku lõiganud ja lavastamiseks olemas „elus” fonod. Asso
keerutab ooperidiskoplaati kolm pikka lavastuse päeva – ikka rõõmus ja rahulik. Proovide ajal näen, kuidas kohalik rahvas ärkab ja innustub. Taas preemia!
Ilmataat teeb peaproovis pai. Varje vaatab kõiki viimaseid proove: talle meeldib, vist. Mati võlub orkestrist helipilte. Meelis leidis loodusliku lava parimad
võimalused. Tiidu loodud lummav valgusmaagia.
Laulavad päris hääled. Argo kehakeelt naudin ammulisui, Mardi võimas kehastus, Salme kaunis lüürika, Endli romantiline ujedus, Hämariku soe tämber,
Koidu kergus, Lemmingise lustlikkus, Vanemuisest
kiirgav armastus ja Uku uhke küpsus – VAIMUSTAV.
Olen tänulik!

Teine ehmatus
Üks taotlus jäi rahuldamata – helivõimenduseks pole
raha. Kas siia see lõpeb? Räägin Piiaga. See pole veel
lõpp! Käest kinni ja edasi – teeme Ooperikohviku!
Juuni keskpaik ja solistid kohtuvad lavastajaga müüridel. René sobib sinna üles; hirmu pole. Lavastuse
proovid lähevad fonoga, sest orkester jõuab eelmiselt
turneelt alles 7. augusti õhtul! OK! Tiit hoiab peast
kinni ja räägib, et ühe valgusprooviga sellist asja ei
tehta. Ma tean küll, kuid…
Ühel augustiõhtul tuleb Tiit oma kaadervärgiga kohale ja see kõik on imeline – Lihula rahvas näeb sellel ööl ufosid.
Juuli keskpaik ja sõidame Matiga Tallinnasse solistidega proovi tegema. Ursula sai Otsakooli proovisaali.
Kuslap tuleb ka. Läheme kolmandale korrusele. Kuslap jõuab enne üles kui mina – selge, võin müüridest
rääkida. Salme ja Endel, Koit ja Hämarik õpivad lehekülgede kaupa materjali pähe, üheks õhtuks küll...
Kui ilus on inimhääl!
Piia küsib jälle, mis seal ooperis juhtub, millest lugu
räägib? Raske seletada. Ei juhtu ju nagu midagi – ei
kakelda, kedagi ei peteta, ei tapeta. See selline uhke
eesti rahva asi, mis aetakse joonde – pulmad tulevad.
Naiskooril on olnud eriti tihe hooaeg ja nüüd see ooper ka veel, kuid sitked nad on ja väga püüdlikud.
Meeskoor süttib aeglaselt, kuid seda hingekosutavam see on. Siis veel mõned pillimehed, kes puudu;
ju tuleb otsida. Ja kuigi õige Lemmingiseni läks rada
samuti vinka-vonka, saab kõik õigesti – õiged inimesed, mõnus õhkkond.

Muusika- ja kunstikool koos vallaga tegi uhke sünnipäevakingi kõigile, kes ooperiõhtust osa said, kuid
ennekõike mõtlesime siiski nendele lastele, kes siin
praegu õpivad. Tunda end ühe suure ja päris asja
liikmena on ehk kaugeleulatuva mõjuga ja motiveeriv. Tahaks loota, et nii mõnigi õpilane julgeb nüüd
muusiku elukutsest unistada ja igapäevane harjutamine saab uue mõtte.

Argo Liik
Tõeline rõõm oli nii vahvas seltskonnas midagi täiesti
erilist teha. Suur kummardus kõigi ees.

Jaana Suija orkestrist
Mul oli tegelikult väga tore teie kõigiga mängida ja
see kontsert jääb kindlasti pikaks ajaks meelde.

Mati Põdra
8. augustil tehti Lihulas taas ajalugu. Lavatükist,
mida omal ajal teenimatult alahinnati ja millega ei
osatud suurt midagi peale hakata ka kümmekond
aastat tagasi, tehti suurejooneline vaatemäng. Just
selline, mida oleks ehk papa Hermann ise omal ajal
näha igatsenud. Hakata siinkohas toimunust eraldi
välja tooma mõnd komponenti oleks ebaõiglane teiste asjaosaliste suhtes, sest kõik moodustasid kokku
tugeva terviku.
Muusikakooli noorte pillimeeste (ja mõningate nende
väljastpoolt Lihulat tulnud sõprade) jaoks oli tegemist ka omamoodi „eluülikooliga”. Jah, ma tunnen
loomulikult nende kõikide olemasolevaid võimeid ja
sees pesitsevat potentsiaali, me käime väga palju
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nii ühe- kui ka mitmekaupa klassiruumi nelja seina
vahelt väljas – ja ometi leidsime sellegi projekti ajal
uusi teadmisi ja kogemusi. Kas või selle, et soe suveõhtu võib ootamatult kiiresti muutuda jahedaks ja
niiskeks ning hakata mõjuma nii pillidele kui mängijatele enestele. Oli mu endagi jaoks täielik üllatus,
et ka timpanite sünteetilised nahad võivad niiskudes
hakata „valetama” – ja samas oli hea meel, et mul on
mängija, kes selle probleemiga kiiresti toime tuli. See
on juba miski, mis professionaalsusele väga lähedal!
Ent samasuguseid ootamatusteks valmis inimesi oli
teisigi, ning seetõttu olid välitingimustes paratamatud kunstilised kaod minimaalsed. Aitäh kõikidele
asjaosalistele!

jõudmas kunagi ka väga kaugele. Loomulikult ei saa
praegu, kui tegemist keskmiselt 14-aastastega, veel
öelda, kas just selle pilli peal, kas kuskil orkestris
või hoopis oma tarkusi järgnevale põlvkonnale edasi
andmas, kas Lihulas või kuskil mujal – aga kui see
mõte leiab kodudest toetust, siis tehes seda, mida armastatakse, tuleb ka eduelamus.
Ja – ei varja absoluutselt, et võimalus selliste noortega tööd teha on isiklikult mulle tõsiseks põhjuseks,
miks olen viimaste aastate jooksul jätnud tähelepanuta igasugused suurlinna kolleegide repliigid stiilis:
„Mis sa seal Lihulas passid ja ennast kulutad?”

Minu kõige suuremad tänusõnad kuuluvad kannatlikele lapsevanematele. Laias laastus jagunevad inimesed kahte lehte. Ühed, kes teevad midagi ainult siis,
kui kästakse, ja täpselt nii palju, kui kästakse. Ning
teised, kes teevad enne, kui kästakse, ja rohkem, kui
kästakse. Need noored, kes meil on, kuuluvad eranditult seltskonda number kaks. Ja seetõttu on nad

Lihula valla esimest kohvikutepäeva
saatis suur menu
Korraldusmeeskonna nimel
Kristina Kukk

Lihula 805. sünnipäeva üheks oluliseks tähtsündmuseks oli Lihula valla suvine kohvikutepäev, mille korraldamisse oli kaasatud üle saja tubli tegija
ning mis osutus üle ootuste populaarseks. Nüüd,
paar kuud hiljem, on hea tagasi vaadata ning anda
ülevaade sellest, kuidas läks ning mis saab edasi.
30. juulil oli Lihula vallas avatud 13 ühepäevakohvikut. Tegemist oli ülevallalise üritusega, kus lõid kaasa nii linna kui ka külade elanikud: kohvikud olid lisaks Lihulale avatud ka Keemul, Tuudil, Kirikukülas
ja Kirblas. Kogu seda ettevõtmist aitas korraldada ja
läbi viia sadakond meie valla inimest ning neile appi
tulnud sõpru-sugulasi siit-sealt Eestimaa nurgast.
Lihula valla kohvikutepäev tõi kohale meeletu rahvamassi, mida poleks osanud oodata ei korraldajad ega
ka kohvikute pidajad. Usun, et ei liialda, kui ütlen, et
igas kohvikus käis paarsada inimest ning populaarsemates kõvasti üle 300 külastaja!

Kohvikute kultuuriline programm oli mitmekesine:
kontserdid, käsitöötoad, filmid ja näitused. Seda kõike saatis ka mitmekülgne menüü – tordid-koogid,
makroonid, 1930ndate hõngulised road, kodune leib,
aga ka näiteks idamaine sushi.
On hea tõdeda, et siiani on sündmuse tagasiside olnud üksnes positiivne, nii korraldajatelt kui ka külastajatelt. Selline soojus, koostegemise rõõm ning
ettevõtlik meeskond ajendab uuteks tegudeks ning
ilmselt pole üllatuseks ka see, et nii mõnigi inimene
on juba avaldanud soovi uuel aastal kampa lüüa.
Seega jah, esimene kohvikutepäev ei jää viimaseks,
sest juba on plaanis ka Lihula valla teine kohvikutepäev, järgmise, 2017. aasta suvel. Kõik, kes soovivad
meeskonnaga liituda, on palutud endast märku andma aadressil cristina.kukk@gmail.com
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Teadaanded ja lühiuudised
KAITSELIIDU SUURÕPPUS „ORKAAN” TOIMUB
SEL AASTAL LÕUNA-LÄÄNEMAAL
2.–4. detsembrini 2016 viib
Kaitseliidu Lääne malev Lihula
ja Hanila valla territooriumil
läbi sisekaitseõppuse „Orkaan”.
Lisaks Lääne maleva kaitseliitlastele osalevad õppusel võitlejad Kaitseliidu Pärnumaa, Rapla
ja Saaremaa malevast, Läti vabatahtlikust riigikaitseorganisatsioonist Zemessardze ning
koostööpartnerid tsiviilorganisatsioonidest, kokku ligi 700
vormikandjat. Peaasjalikult kulgeb õppus Lihula linnas, Virtsu
ja Vatla asulas ning lähiümbruses, kuid inimeste ja tehnika liikumist on ka mujal.
Õppusel harjutatakse koostööd
jõustruktuuride vahel, avaliku
korra tagamist, patrullimist ja
määratud objektide kaitsmist.
Ülesannete täitmisel kasutavad
„Orkaanil” osalejad imitatsioonivahendeid, mistõttu võib tegevuste käigus kosta laskmist ning
väiksemaid pauke.

Korraldajad soovivad enne õppuse
toimumist vestelda õppekohtade
piirkonda jäävate maaomanikega,
et saada nõusolek maade kasutamiseks. Palume teie mõistvat suhtumist.
Täiendavat informatsiooni on võimalik küsida Lääne maleva õppuseks aktiveeritud infotelefonilt
5887 4661 (E–R kell 9.00–17.00)
või aadressilt orkaan@kaitseliit.ee
Kaitseliit on Kaitseministeeriumi
valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi
valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mille ülesandeks on vabale
tahtele ja omaalgatusele toetudes
suurendada rahva valmisolekut
kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Lääne malev
hõlmab Lääne- ja Hiiumaa haldusterritooriumi ning sinna kuulub üle
1500 vabatahtliku liikme kõikidelt
elualadelt.

Fotod: Heino Rebane ja Silver Inno
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Kaupluste kett Meie Toidukaubad
laieneb Lihulasse
Kristi Märk
Lihula Teataja toimetaja

Lihulas, Jaama tänav 4 käib juba mõnda aega
vilgas ehitus. Nimelt avatakse endistes Vesiroosi ruumides õige pea uus toidupood Meie Toidukabad. Tegemist on poeketiga, millel on peale
Lihulas uste lahti tegemist 13 maakonnas 65
kauplust.
“Meile pakuvad huvi kõik keskmise suurusega asulad,” ütles Meie Toidukaupade juhataja Rein Reinvee.
“Kui tuli pakkumine, et järgmine kauplus võiks Lihulas olla, siis kuna koht osutus soodsaks, oligi otsus tehtud.”
Meie Toidukaubad hakkab Lihulas tööd pakkuma
4–5 inimesele. “Lihula poe avamise täpne kuupäev
selgub õige pea, kuid suure tõenäosusega jääb see
oktoobri teise poolde,” avaldas Reinvee lootust.

Lihula saab endale
videovalvesüsteemi
Lihula vallavalitsuse praeguseks lõpusirgel projekt
„Turvaline Lihula, videovalvesüsteemi paigaldamine” oli üks nendest, mis sai siseministeeriumi läbi viidud üleriigilise kogukondliku turvalisuse
2015. aasta toetusvoorust positiivse rahastusotsuse
summas 15 562 eurot. Lihula vallavalitsuse omaosalus on 10%, mis teeb projekti kogumaksumuseks
17 291,81 eurot.
Projekti ühe osana paigaldas OÜ ProDigi 12 turvakaamerat, millest 5 suurt on Lihulat läbiva peatänava ääres ning 7 vallavalitsuse allasutuste juures.
„Ei ole tavapärane, et seesugune kaamerasüsteem
ehitatakse fiiberoptilisel kaablil baseeruvale võrgule,”
ütles ProDigi juhatuse liige Markko Salm, lisades, et
see on väikese valla kohta suur saavutus ja oluline
samm.
Foto: Kristina Kukk

“Lihula valla üldist elukeskkonda silmas pidades on
tegemist ülipositiivse arenguga – tekivad uued töökohad, laieneb toidu- ja esmatarbekaupade valik,” ütles
Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.
“Meie kontseptsiooniks ja edu pandiks on kiirelt kätte soodsa hinnaga,” kirjeldas juhataja Rein Reinvee
ettevõtet Meie Toidukaubad, millel täitus augustis 23
aastat tegutsemist ja kus on tänaseks päevaks üle
400 töötaja.
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Teehoiukava prioriteediks on ohutus
Rein Kruusmaa
Lihula valla majandusnõunik

Lihula valla vastutusalas on ligi 180 kilomeetrit
avalikus kasutuses kohalikke teid. Loetellu kuuluvad nii mustkattega linnatänavad kui kruuskattega põlluvaheteed. Nende hooldamiseks ja
remondiks saame aastas kasutada u 150 000 eurot. Teehoiutööde hulka kuuluvad suvised hooldustööd, talvine lumetõrje ning teekatete remont
ja ehitus.
Riik rahastab teehoidu sihtotstarbeliselt, kuid arvestades teede hulka ning seisukorda, sellest selgelt ei
piisa, sest suudame remontida vähem, kui laguneb.
Teehoiukava koostamisel oleme parima tulemuse ja
soodsaima hinna saavutamise nimel pannud aastati
põhirõhu ühetüübilistele töödele. Möödunud aastal
oli selleks suurema kasutusintensiivsusega kruuskattega teede remont, asfaltkattega parklate rajamine ning freespurukattega tänavate pindamine.
Tänavuse prioriteetsuse määras Hollandist pärit
2650 tonni freespurukatte hange, millega saime katta 3,2 km kruuskattega linnatänavaid. Pindamistöid,
mis sisaldasid nii vanade asfaltkatete seisundi parandamist kui ka suurema koormusega freesasfaltiga lõikude katmist, tegime enam kui 5 km ulatuses. Samuti uuendasime parklate lagunenud katteid
6000 m2 ulatuses. Oluliseks tööks võib lugeda Valuste tee tolmuvabaks muutmist. Tänavune kruusateede remont hõlmab avariiliste lõikude remonti kuni
550 tonni materjali üksikkoormatega pealeveoga
kokku 5,6 kilomeetril. Tuleva aasta kava järgi pindame tänavused freeskatted ja keskendume kruusateede remondile.

Oluliseks prioriteediks oleme seadnud liiklusohutuse. Koostatud analüüsid on hinnanud Lihula keskosa riskitaset väga kõrgeks ning seda ilmestab ka
liikluskindlustuse fondi statistika: Tallinna mnt lühikesel lõigul on varalise kahjuga õnnetusi kordades
rohkem kui sarnastes kohtades tavaliselt.
Liiklusohutusest rääkides on vaja keskenduda liiklejate, ennekõike jalakäijate ohutusele. Lisaks peab
liikluskorraldus tagama liikluskeskkonna sujuvuse,
mõistetavuse ja mõjuvuse. Viimane neist ülesannetest ei ole sugugi vähetähtis. Lihulasse rajatud künnised on just nii kõrged, et tagada nende ületamine
mitte kiiremini kui lubatud. Sõidukite suurem, kui
30 km/h liikumiskiirus piiratud alal ei ole ohutu,
mistõttu künnisest mõjusamat abinõu eesmärgi saavutamiseks ei ole. Arvestama peab, et nende ületamine lubatud kiirusega on Eestis tüübikinnituse
saanud sõidukitele ohutu, lubatust kiirem ületamine
võib aga sõidukit kahjustada.
Et liikluskorraldus oleks mõistetavam, paigaldame
korraldamist nõudvatesse kohtadesse liiklusmärke
ja korrastame, ning muudame ohutumaks jalakäijate
ülekäigurajad. Tuleva aasta eesmärgiks on kergliiklusteede rajamine.
Loodame, et liiklejad mõistavad tehtud tööde põhjusi.
Ohutut liiklemist!

Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute
detailplaneeringu kehtestamine
Lihula Vallavalitsus

Lihula Vallavolikogu kehtestas 23.08.2016 otsusega nr 44 Lihula Tallinna mnt 35 ja 37 kinnistute ning lähiala (katastritunnus 41201:005:0047,
41201:005:0062 ning 41201:005:0067) detailplaneeringu, planeeritava ala pindala kokku 0,85
ha. Planeeritav maa-ala asub Lihula linna vanema
asustuse muinsuskaitsealal. Kinnistutel paiknevad SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse hooned ning Eesti Apostlik-Õigeusu kirik.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Tallinna
mnt 35 ja 37 kinnistute hoonestusala, ehitusõiguse, sh olemasolevate hoonete juurdeehituste ulatuse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide,
tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning muinsuskaitse eritingimuste kindlaks määramine seoses SA
Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande
Keskuse tegevuse laiendamisega ning Lihula esmatasandi tervishoiukeskuse ehitamisega. Detailplaneeringuga ei muudeta Lihula valla üldplaneeringut.
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Suvekuude sport Lihula vallas
Jaanus Getreu

Jalgpall

Motokross

Jalgpallis on Eesti meistrivõistlustel esindatud nii täiskasvanute
kui ka noorte võistkonnad. Meeste meistrivõistluste III liigas mängiv Lihula Jalgpalliklubi teeb taas
head hooaega: suvel on meeskond
noppinud positiivseid mänge rohkem kui negatiivseid. Võidetud on
FC Lelle 6:1, Lasnamäe JK Ajax
II 7:0, ja Kärdla JK 3:2. Viiki on
mängitud Läänemaa JK ja Nõmme FC Unitediga 1:1 ning Pakri
Alexelaga 3:3. Meeskonna kindel
eesmärk on teha sama hea hooaeg
kui eelmisel aastal, mil klubi saavutas kõrge viienda koha.
Noorte meistrivõistlustel mängib
juba 17. hooaega Lõuna-Läänemaa JK. Sellel aastal ollakse esindatud poiste U14 võistkonnaga.
Hooaeg, kus poisid mängivad esimest aastat suurel väljakul üheteistkümne mehega, on kulgenud
tõusude ja mõõnadega. Siiski astutakse pikkade sammudega päris jalgpallile lähemale ja 13-aastased poisid saavad iga mänguga
suure kogemuse. Suvekuudel on
alistatud Nõmme Kalju Laagri 3:2
ja FC Ülenurme 5:1.

Häid võistlusi on kaasaelajatele
pakkunud ka meie motomehed
Joosep Bork ja Kert Pääbo. Joosep
on võitnud Saku krossi MX D arvestuses ja olnud samas klassis
Tihemetsas III. Lisaks klassis MX
C Tihemetsa krossil 8. ja Türi
krossil 10. Kokku on Joosep TOP
200 arvestuses 339 krossimehe
hulgas 44. kohal.

Kergejõustik
Sellel suvel on paljud meie valla
sportlased esinenud hästi kergejõustikus. Läänemaa valdade suvemängudel tegid häid tulemusi
Katrin Lehtpuu, Anna Luuk, Johanna Lipp, Cardo Jurs, Janar
Sõber, Jaanus Getreu ja teised.
Tee kergejõustiku juurde on leidnud ka mitmed noored sportlased.
Lisaks Martin Teppani ja Ainar-Sten Junkeri Eesti meistrivõistluste medalitele ning Martini
Balti meistrivõistluste viiendale
kohale on edukad olnud ka Siret Põldäär, Maria Reks ja Gertu
Küttmann. Kõik need noored on
leidnud oma tulemustega ka koha
Eesti noorte edetabelis.
Kergejõustiku tulemusi oleme
jooksvalt kajastanud Lihula Teataja veebiversioonis.

Autosport
Autosuve üks meeldivamaid hetki
oli kindlasti Lihula kultuuripäevadel toimunud MTÜ KR Racing
Läänemaa rahvasprindi etapp.
See oli lausa nelja erineva sarja
osavõistluseks. Kokku osales 70
sõitjat ja väga paljud elasid rallile kaasa. Võistlusklasse oli üheksa ning neis osales 12 läänlasest
sõitjat. Meie oma Kasari mees Valmar Gilden võitis esikoha 2WDB (kaherattaveolised tänavasõiduautod) klassis.
Discgolf
Lihula elanike seas on populaarne ka discgolf: taldrikud lendavad
mõisamäel aastaringi ning mängivad noored ja vanad, tüdrukud
ja naised, poisid ja mehed. Lihula
noormees Karel Üksvärav saavutas sellel suvel olulise tiitli, tulles
Läänemaa meistriks.
Korvpall
Suvi algas meeleoluka korvpallilahinguga: Lihula Kooli juubelipäeval mängisid sõpruskohtumise Lihula Gümnaasium ja Lihula Kooli
vilistlased. Vilistlased olid kerges
ülekaalus ja võitsid mängu 12
punktiga. Korvpallis on suvel agaramad olnud veteranid: osaletud

on mitmel turniiril nii Pärnus kui
Võrus, kus mõlemal korral jõuti
tugevas konkurentsis esikümnesse.
Maadlus
Raskejõustikuklubi Leola korraldas ka sel suvel lastelaagri, mis
tänavu toimus Tuksis. Uueks
hooajaks koguti jõudu, sest eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste medalimeestele Ainar-Sten
Junkerile, Joonas Kaskmäele ja
Fred-Martin Mägile on vaja järelkasvu. Stefan-Lauri Mölder võistles augustis maadlusvõistlustel
Soomes.
Ratsasport
Lihula Gümnaasiumi kaks neiud
Marjana Kuldsaar ja Vaike Reinmaa võistlesid suvel Massu Ratsaklubi eest Väikeponide karikasarjades Tallinnas, Saaremaal,
Vändras, Perilas ja
Rakveres.
Vaike Reinmaa on hobusega Minni ühe etapi ka võitnud, ning asub
enne finaaletappi 43 ratsutaja
hulgas II kohal. Marjana Kuldsaar
on hobusega Martsipan 19. kohal.
Suve suursündmuseks oli Lihula
valla võit Läänemaa valdade XXIII
suvemängudel, mis sellel aastal
toimusid Haapsalus ja Virtsus.

Lisaks peeti suve lõpus traditsiooniline Matsalu IX rattamaraton.
Tänavu finišeeris põhidistantsidel tervelt 402 ning lastesõitudes
kokku 77 ratturit.
Foto: Agnes Pajur
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19.OKTOOBRIL 2016.A.
KELL 14.30-16.30
TOIMUB
LIHULA KULTUURIKESKUSES.
EESTI-SOOME JALATSIVABRIKU
NATURAALNAHAST TÄNAVAKINGADE MÜÜK
SUURUSES 36-42 NR. MÜÜGIL KA NAISTE
LAMBAVILLA VOODRIGA TALVESAAPAD.

HEAD PAKKUMISED!

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!
Tel 5691 5347
Kaido Saak
Lihula, Tallinna mnt 15

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

TEATED JA
REKLAAM
www.lihulate

ataja.ee

INE
INFO ja TELLIM
la.ee
ajaleht@lihu
Tel 472 4630

Vallavalitsuse ja volikogu esimehe vastuvõtuajad
Vallavolikogu esimehe vastuvõtt teisipäeviti kell 14.00–17.00. Vajalik eelnev registreerimine
telefonil 503 3663 või e-posti teel jaakk@hot.ee.
Lihula Vallavalitsus on avatud E–R 9.00–17.00. Lõuna 13-13.30

Järgmine Lihula Teataja on uute ja huvitavate päevakajaliste teemade ootel. Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida
võiks kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada ajaleht@lihula.ee. Kõige uuemad uudised
leiad nüüd ka internetist www.lihulateataja.ee ja www.lihula.ee
Lihula Teataja toimetus: Lihula Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula. Trükitud NelliPrint trükikojas. Jaga ja leia infot ka meie
valla Facebook leheküljel. Toimetajad Kristina Kukk ja Kristi Märk, keeletoimetaja Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus),
küljendus Ain Saare

