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Meil on ööpäevas 24 tundi, 
see on ainus, mida on kõigil 
ühepalju – sisukuse ja tähen-
duslikkuse otsustab igaüks ise. 
Minu aeg, mis on antud mulle, minu 
aeg, mida jagan teistega, teiste aeg, mis kingitakse 
mulle, aeg, mis on antud meile, aeg, mille oleme 
otsustanud koos olla ja koos tegutseda. Meile kin-
gitud aeg.  

Otsus aega võtta ja väärtustada

Sel suvel, 8. augustil, tähistab Lihula esmamainimise 
806. aastapäeva omanäolise kultuurigalaga „Kingitud 
aeg”, milles erinevad põlvkonnad, erinevad esinejad – 
meie enda valla inimesed, naabrid ja külalistena pro-
fessionaalsed loojad, seovad ühel õhtul tervikuks eri-
nevad stiilid ja ajastud. Lihula saab kingituseks aja ja 
lood, meie inimesed saavad kingituseks ühiselt koos- 
oldud aja – kõige olulisema, mida meil üksteisele anda.
Tänavu toimunud ettevõtluspäeval Lihulas ütles päeva 
moderaator ja üks esineja, koolitaja Indrek Maripuu, et 
ideid ei saa leida, sest siis peaks keegi olema need enne 
ära kaotanud, ideid saab luua. 
Sama kehtib minu arvates ka aja kohta. Aega ei saa 
leida, kuid iga inimene saab luua oma aja sisu, teha va-
likuid, kelle ja mille jaoks seda jagatakse, valida olulise 
ja vähemolulise vahel, võtta vastu otsuseid ja nende 
eest vastutada. Kuigi reaalselt aega juurde tekitada ei 
saa, on selle väärtust võimalik ühise pühendumise ja 
panustamise abil võimendada. Õnneks on täna Lihulas 
palju neid, kes on otsustanud võtta ning kinkida oma 
aega selleks, et Lihula saaks parem.

Koostegemine, ühise panustamise aeg Lihulas

Ka vallavalitsuse tegemisteks on antud kindel aeg, 
reeglina nelja aasta kaupa. Praegu on meie aeg, meie 
vastutame selle eest, milline on selle aja sisu. Oleme 

teinud oma tööd südamega ning andnud endast pari-
ma, et siinse piirkonna elu edeneks. On meie õnn, et 
Lihulas on nii palju sarnases suunas mõtlevaid inime-
si, kellega koos tegutseda. Nende nelja, meile kingitud 
aasta jooksul oleme kõik koos edendanud Lihula elu ja 
liikunud seatud eesmärgi poole – elada sõbralikus ja 
arenevas Lihulas. Lihulas, kus on tugev lasteaed, edu-
meelsed koolid, vilgas kultuuri- ja spordielu, kus on te-
gevust nii suurtele kui ka väikestele, kus koos toimeta-
vad ettevõtjad, vabaühendused ja kohalik omavalitsus, 
kus üksteisest peetakse lugu, toetatakse, innustatakse 
ning kui on raske, aidatakse. 
 
Aeg on kõige väärtuslikum kingitus, mida kellelegi an-
da saab. 
Kingime üksteisele oma tähelepanu ja aega!  
Päriselt-päriselt...

Tänan kõiki ühise, koosoldud aja eest Lihulas, kaasa-
mõtlemise ja koostegutsemise eest!
Tänan kingitud aja eest!
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Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Fotol: Lihula mõis ~1920’ndad, Johannes Grünthal
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Kingitud aeg

• Meie koolilõpetajad 

• Lihula valla kohvikutepäev 

• Tänased põlvkonnad ja erinevad 

ajastud

• Lühiuudised

• Saame tuttavaks: KOONGA vald

• Lillekastid

• 9. rahvusvaheline klassikalise 

muusika festival Lihula 

Muusikapäevad

Meie lood
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KULTUURIKAVA

• 1.07 kell 20:30 Tuudi külaplatsil Tuudi  
Külapäev. Humoorika etendusega elust enesest 
“Mees ja naine...” esineb Lendteater. Kell 22.00 
astub lavale ansambel Metsik Lääs. Tasuta

• 3. juulil kell 19.00 Lihula kultuurimajas ani-
mafilm “Mina, supervaras 3”. Pilet 3€

• 17. juuli kell 19.00 Lihula laululaval  
Komöödiateatri etendus “Elagu eurotoetused”.  
Pilet 14/12€.

• 13.–16.07 Lihula muusikapäevad

• 16.07 kell 11–16 Lihula staadionil Aleksan-
der Kreegi IV mälestusvõistlused kuulitõukes ja 
kettaheites

• 20.–22.07 Lihula staadionil noorkergejõustik-
laste suvelaager

• 22.07 Kirbla küla spordiplatsidel tervise- ja 
spordipäev “Terve ja sportlik Kirbla küla”

• 22.07 kell 20.00 Lihula mõisas Hedvig Hansoni 
kontsert “Suveõhtu laulud”. Piletid müügis Pile-
tilevis ja tund enne kontserdi algust kohapeal. 
Piletid eelmüügist 11/13 €, alates 1. juulist ja 
kohapeal 15 €   

• 24.–26.07 Lihula kultuurimajas V.A.T. Tant-
sustuudio laager “Tantsukolmnurk”. Registree-
rimine: Lihula Noortemajas või noortemaja@
gmail.com 3 päeva, 3 tantsu ja 3 vanusegruppi! 
Osalustasu 10 €

• 27. juuli kell 11.00-14.30 Lihula kultuurima-
jas Doonoripäev.

• 27.07 kell 12–17 Lihula kultuurimajas  
elamustuur Laste Vabariik. Tasuta.  
Lisainfo www.minaka.ee

• 27.07 kell 18.00–20.30 Lihula mõisas sarja 
“Eesti mõisad 2017” avakontsert. Esineb ba-
rokkansambel Corelli Consort ajastu pillidel 
ja solistid. Kontserdi vaheajal jutustab Jüri  
Kuuskemaa kõike põnevat ajaloost, arhitektuu-
rist ja inimestest, kes mõisaga on seotud. Piletid 
müügil Piletilevis

• 29.07 Lihula valla kohvikutepäev. Avatud on 
20 ühepäevakohvikut, millest 7 külades ning 
13 Lihula linnas.  
Lisainfo: www.facebook.com/lihulavallakohvi-
kutepaev    

• 29.07 kell 19.00 Lihula laululaval “Soovi-
kontsert 2017”. Esinevad Männiste perebänd,  
Toivo Asmer, Merle Lilje, Taniel Vares ja Peeter  
Kaljuste. Piletid Piletilevis või kohapeal. 

Täispilet 13 €,  
õpilane, tudeng, pensionär 11 €,  
Laps (10–12 a) 8 €,  
erivajadusega inimene 8 €,  
lastele vanuses kuni 9 a (k.a) tasuta

• 07.–13.08 Lihula kultuuripäevad

• 7.08 kell 18.00 Lihula staadionil jalgpallitur-
niir naiskondadele     

• 8.08 kell 17.00 Lihula kultuurimaja ees Lihula 
806. sünnipäeva tordi söömine   

• 8.08 kell 17.30 Lihula kultuurimajas ja selle 
ümbruses kultuurigala “Kingitud aeg”

• 9.08 Lihula kultuurimajas kinoõhtu nii lastele 
kui ka täiskasvanutele    

• 10.08 kell 12–22 Lihula Noortemajas noorte-
päev “Tule ja seikle”

Ajakava:

12.00 Avamine

12.15–14.00 Mullijalgpalli võistlused

14.00–17.00 Maastikumängud, mida aitavad 
läbi viia ja korraldada kohalikud kodutütred 
ja noorkotkad. Vahepunktides ootavad noori 
erinevad teemad ja ülesanded, näiteks foto-
jaht, meeskondlikud võistlused jms

17.00–18.00 Ühine piknik ja hingetõmbe-
paus

18.00–22.00 Slackliner’ite töötoad ning väik-
sematele meisterduste töötoad

Juuli

August

Kultuurikavas 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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• 11.08 kell 18.00 Autode orienteerumine. Start 
Lihula kultuurimaja eest     

• 11.08 kell 22.00 Lihula kultuurimaja nõl-
val öökontsert “Mulle meeldib maa”. Esineb  
Marko Matvere koos akordionist Peep Rauniga.  
Pilet 8€. 

• 12.08 kell 12.00 Lihula Muusika- ja Kunstikooli 
maja taga asuval platsil kõrgushüppevõistlused, 
muusika ja tule-show

• 12.08 kell 10–16 Vana-Läänemaa Ajaloo 
Seltsi mõisatuur bussiga vanal Läänemaal 
Reisijuht on Tarvi Toome, TLÜ Arheoloogia tea-
duskogu konservaator, mõisate huviline. Re-
gistreerimine ja osalustasu 10 € saab tasuda 
Lihula raamatukogus 1.–3. augustini. Lisainfo:  
Larissa Mandel 5397 7603, larissa.mandel@
gmail.com    

• 12.08 kell 17.00 Lihula kultuurimajas vallava-
nema vastuvõtt. Kontserdiga esineb Jaan Tätte. 
Tasuta    

• 12.08 kell 20.00 Lihula laululaval simman  
ansambliga Audru Jõelaevastiku Punt. Pilet 6€.

• 13.08 kell 9.00 Lihula mõisamäel laat 

• 13.08 Lihula mõisas VII Lihula Lillkirja Festival, 
mis on pühendatud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liidu aasta teemale “Tulest tulnud”.

Festivali kava

10.00–12.00 töötoad mõisa saalis: Lihula ti-
kandi töötoad, Muhu käsitööselts Oad ja Eed 
töötuba (Muhu tikandiga prossi valmistamine)

12.00 festivali avamine

12.10–13.30 seminar. Esinevad ehtekunstnik 
Keiu Kulles teemal “Kihelkondlikud ehted ja 
nende kandmine” ning Lihula Rahvakunsti-
selts, kelle liikmed tutvustavad lillemotiivi ka-
sutamise võimalusi keraamikal

13.30–15.30 võistutikkimine

15.30–16.00 kontsert. Esineb ansambel Nelja 
Tuule Kotkad Ristilt

16.00 autasustamine, lõpetamine. 

Päeva juhib Andreas Rahuvarm. Kogu festivali 
programm on külastajatele tasuta

• 13.08 kell 14.00 Lihula staadionil Eesti meistri-
võistlused jalgpallis

• 20.–25.08 Lihula kultuurimajas V.A.T. Tantsu-
stuudio tantsulaager

• 29.08 kell 12.00 Lihula staadionil 1.–3. klassi 
õpilastele jalgpalliturniir  “Tere kool”

• 10.09 Kirblas Matsalu X rattamaraton.  
Lisainfo: www.marimetsakapp.ee    

• 20.–24.09 Matsalu Loodusfilmide Festival.  
Lisainfo: www.matsalufilm.ee 

20.05–31.08 Lihula Muuseumis eesti nukukunstnike autorinukkude näitus “Lihulasse suvitama” 
1.06–31.08 Lihula Muuseumis Läänemaa etnograafiliste kirikinnaste näitus “Kirjas on vägi” 
8.–13.08 Lihula Muuseumis Lihula Lillkirja Seltsi näitus

Lihula Muuseumi näituseid saab külastada T–L 11.00–17.00. Pilet 1,50/3,00 €

17.05–25.09 Matsalu looduskeskuses Penijõel 
Eesti Loodusmuuseumi rändnäitus “Kakkude elu-
ring”. Meeleolukate piltide vahendusel saab näha 
kaku arengut munast täiskasvanud linnuks händka-
ku näitel. Fotode autor on Sven Zacèk, fotod on üles 
võetud Tartumaal aastatel 2007–2013. Lisaks pildi-
vaatamisele saab spetsiaalses proovikabiinis katse-
tada oma nägemisulatust ja võrrelda seda händkaku 
omaga. 

04.05–30.09 Penijõe mõisa III korrusel fotonäitus 
Ameerika rahvusparkidest. Välja on pandud 15 pla-
katit USA looduskaunitest kohtadest.  

Mõlemad näitused on avatud looduskeskuse lahti- 
olekuaegadel E–R 9–17 ja L–P 10–18

Lihula raamatukogus avatakse suvel mitu näitust:

Juunis – Moldova endise suursaadiku fotonäitus 
Juulis – Lihula juurtega Anu Veski fotonäitus 
Juuli lõpus (vahetult enne kohvikutepäeva) tulevad rahvusraamatukokku kaks rändnäitust: “Metsiku küla 
biblioteek” ja “25 kaunimat Eesti raamatut 2016. 5 kaunimat Eesti lasteraamatut 2016”, mis jäävad avatuks 
augusti lõpuni.

Näituste täpsemad ajad selguvad töö käigus: jälgige tänavareklaami ja postitusi Lihula valla raamatukogude 
Facebooki-lehel: www.facebook.com/lihulavallaraamatukogu

September

Suvised näitused Lihulas
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Kauni kevade ja päikeseliste ilmade, koolide lõ-
petamiste, suvepuhkuste alguses on maailm just-
kui eriliselt naeratav ning kõik on uus ja huvitav. 
Tunned energiat kehas ja tahaksid midagi meele-
tut ette võtta. Suvi selleks ongi, et laadida ennast 

energiaga, rõõmu tunda ja lähe-
dastega midagi vahvat ette 

võtta. Kuid ometi kutsuks 
korraks oma mõtetes 
teid kõiki veidi teistel 
teemadel kaasa mõtle-
ma.
 
Pisut enam kui kolme 
kuu pärast saab Eestis 

tõeks haldusreform ning 
selle sündmusega lõpeta-

vad vallad oma eksistent-
si tänasel kujul ja meist saab 

märgatavalt suurem omavalitsus-
üksus. Jah, ma tean, et paljude jaoks on jutt haldus-
reformist juba tüütuseni leierdatud ja pigem soovi-
takse, et tehke ükskord ära! Kuid ometi nõuab see 
pingutust meilt kõigilt. Kuidas suudame olla keskus 
ja kuidas ühendame kogukonnad? Kuidas saavutada 
üksmeel ja ühine siht? Küsimusi on palju ja võib ju 
lihtsalt vastata, et arengukavas on kirjas. Me soovi-
me olla keskus ja pakkuda paljusid teenuseid, et olla 
toeks meid ümbritsevatele küladele – kogukondadele, 
kellel täpselt samad mured. Keskuse staatuse kaudu 
suudame tugevdada iseennast ja niiviisi omakorda 
mõjutada protsesse meie ümber. 
 
Kuid süüvigem korra meie tulevikku puhtalt numb-
ritele keskendudes. Meie vallas on sündinud lapsi 
viimase nelja aasta jooksul keskmiselt 19 last aastas 
(2013 – 22 sündi, 2014 – 13 sündi, 2015 – 22 sündi ja 
2016 – 19 sündi). See number on murettekitav, sest 
selline sündide arv annab rahvastiku taastootmise 
seisukohalt vaevalt 1400 inimeselisele vallale juur-
dekasvu. Seega ootavad meid ees suhteliselt keeruli-
sed ja kitsad ajad näiteks lasteaia täitumisel ja hari-
duselu korraldamisel. Kuid tulemas ei ole keerulised 
ajad mitte ainult selles valdkonnas. Rolli mängib ka 
rahvastiku teine pool ehk vanemate inimeste osakaal 
ja selle kasv. Rahvastiku vananemisel on suur mõju 
kogu majandusele ja suureneb just sotsiaalvaldkon-
na koormus. Tööealised inimesed saavad suurema 
koormuse, pensionide summad kasvavad ning vaja-
dus sotsiaaltöötajate, haiglate ja hooldekodude järele 
kasvab. Eeltoodu on ilmekas näide sellest, miks tege-
likult haldusreformi vaja on.
 
Kuid kas meil on teisi valikuid? Need on olemas, aga 
nendeni jõudmiseks on vaja muuta mõttemustreid, 
näidata üles sallivust ja suuta ise muutuda. Eakate 

osas on lahenduseks neile rakenduse leidmine, suu-
rem kaasamine, harjumuspärase mõttemustri muut-
mine. Meie suur häda on töökohtade nappus. Näeme 
palju vaeva, et kutsuda inimesi maale elama, kuid 
kõik ei ole ega suuda olla endale tööandjaks. Neile 
peame leidma ühiselt rakendust. Meile ju ometi on 
lapsi ja täiskasvanuid juurde vaja! Ettevõtluse elavda-
mise kaudu suudame muuta protsesse enda ümber. 
Üheks näiteks meie valmisoleku (või siis mittevalmis-
oleku) kohta oli otsus rajada Lihulasse erihoolekande 
asutus. Mitmed inimesed olid emotsionaalselt sellele 
vastu – me risustame oma elukeskkonda; tänavate-
le ilmuvad inimesed, kes tekitavad ebamugavust –, 
seda kurba loetelu võiks veelgi jätkata. Suutmatus 
protsesse lahti mõtestada pani kaalule ligi 14 töö-
koha loomise Lihulasse. Aga millest ma eespool kõ-
nelesin? Harva on omavalitsus saanud nii aktiivselt 
muuta protsesse enda ümber ja reaalselt olla osaline 
uute töökohtade loomisel. Ka Piirimäe tööstusala pla-
neering on suunatud tulevikulahenduste leidmisele 
ja lisatöökohtade loomisele. Need protsessid on aga 
aeganõudvad ja eeldavad pühendumist vastavatele 
teemadele.
 
Mida sellises olukorras teha? Kas igaüks meist saab 
kuidagi kaasa aidata? Vastus on, et saab küll. Tu-
leb olla osaline kõiges, oma mõtteid avaldada, olla 
kaasas, õigel ajal küsida, selgitada, kutsuda kaasa 
mõtlema, muutuda ise ja soovida päriselt olla toeks 
meie piirkonnale. Viimase nelja aastaga oleme ühi-
selt ladunud väga tugeva vundamendi meie säilimi-
seks, erinevaid projekte ja lisaraha tuleb valda ma-
hus, millest mitmed ei julgenud unistadagi. Kuid see 
kõik eeldab, et me ei peatuks ega mõtleks, et nüüd on 
kõik valmis. Olgem ühiselt avatud kõigele uuele, mis 
tulemas, ja naeratades öelgem: “Tere tulemast!” nii 
uutele ideedele kui ka kõigile neile, kes astuvad vas-
tu meile tänaval ja on otsustanud oma elust kas või 
lühikese etapi elada meie tänases Lihulas või homses 
suurvallas!
 
Päikest ja kaunist suve! Hoidkem üksteist!

Ühiselt edasi!
Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees 
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Ronan Pajumets
Nathali Ploomipuu
Siret Põldäär
Agnes Sooääre
Roland Söötmaa
Katrin Veek
Arton Veepalu
Eglyd Villers
 
Klassijuhataja  
Kaire Pärnpuu

Lihula Gümnaasium 
9. klass

Jane Anijärv
Kati Anijärv
Grete Grau

Dagmar Ann Isak
Rainer Kleinod

Laura Lepik
Reno Mark

Birgit Mikkus
Raul Neeme

Keitlin Nikkel

Birgita Roos
Kardo Saun
Kairon Talviste
Carmen Tiivits
Raiko Tšorni
Kristella Viherpuu
 
Õpetajad Viive Õismaa, 
Monika Tükk; õpetaja 
abi Leili Siitsmann

Lihula Lasteaed
Anni Annabel Anijärv

Eenok Arpiainen
Vivia Aruots

Ranek Heinmets
Radele Kanter

Taimar Lillemets
Nora Markus

Liisa Mets
Sander Mänd

12. klass
Maris Esko

Karl Jaan Kivisalu
Getriin Koldits

Laura Kärp
Meribel Lahe

Siki Lauren
Tauno Leinasaar

Andreas Luuk
Kristi Malk
Reilo Mark

Margus Morševitski

Margot Männik
Merili Männilaan
Mattias Pajumets
Epp Sillukse
Toomas Teppan
Kairis Toonikus
Teele Trossmann
 
Klassijuhataja  
Hilje Tammaru

Meie koolilõpetajad
Lihula Muusika- ja Kunstikool
Vasakult: Melody Villers (klaver), 
Anett Aavik (kunst), Laura Lepik (trompet), 
Jane Anijärv (klaver)

Mittestatsionaar
Taidi Bluum

Janet Peet
Endrico Litau

Alari Palm

Kursuse juhendaja 
Heli Raavel

Metsküla Algkool
Samuel Kastepõld, Joosep Michels,

Hugo Noormets, Silver Nikkel

Klassijuhataja Pille Kaisel

Foto: Helerin Leemets

Foto: Pildikompanii OÜ

Foto: Liset Kuusik

Foto: Pildikompanii OÜ

Foto: Kaarel Kaisel
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Möödunud aastal ülipositiivset vastukaja saanud 
ning Läänemaa kodanikeühenduste atraktiivsei-
maks teoks tunnistatud Lihula valla kohvikute-
päev tuleb taas 29. juulil. Tänavu avab külasta-
jatele oma uksed koguni 20 ühepäevakohvikut, 
mis on seitsme võrra rohkem kui mullu.
 
Tänavu üllatab kohvikutepäev külastajaid mitme 
muudatusega. Neist suurimaks on tõsiasi, et kohvi- 
aroomid hakkavad Lihula vallas levima juba alates 
hommikust ning kestavad õhtuni välja. Kohvikute 
lahtiolekuaegade erisus tagab selle, et külastajad 
saavad paremini planeerida oma marsruuti ning 
soovi korral jõuavad oluliselt rohkematesse kohta-
desse.
 
Nagu mullu, tulevad ka tänavu kohvikud nii küla-
desse (7) kui ka Lihula linna (13). Lisaks möödunud 
aasta tegijatele on lisandunud uusi kohvikupida-
jaid.
Kõigil neil on üks soov: anda endast parim ning 
muuta külaliste päev meeleolukaks, üllatades 
neid parimate hõrgutistega ning võimaluse korral  
lahutada meelt erinevate näituste, esinejate ja isegi  
kinoga.
 

Kohvikutepäeva teise muudatusena saavad külas-
tajad soovi korral oma sõiduauto ära parkida ning 
rentida Lihulas elektriratta, et loodussõbralikult 
meie kohvikute vahel ringi liikuda.
Elektriratas on kombinatsioon jalgrattast ja rolle-
rist. Sellega saab vändates trenni teha ning kui jaks 
otsa saab, siis elektrimootori abil kiirelt ja higista-
mata edasi sõita. Maksimumkiirus elektrimootoriga 
sõites on 25 km/h ning ühe laadimisega saab sõi-
ta umbes 20 km. Igal juhul on särtsurattaga sõites  
positiivne emotsioon garanteeritud!
Firma Bali osalemise kohvikutepäeval tegi võimali-
kuks Lihula vallas tegutsev ettevõte Greencube.
 
Juulis on korraldajatel kavas alustada kohvikute 
tutvustamisega Lihula valla kohvikutepäeva Face-
booki-lehel. Samal ajal algab ka kohvikutemäng, 
kus loosi lähevad iga kohviku väljapandud auhin-
nad.
 
Kõik värsked uudised on kättesaadavad:  
www.facebook.com/lihulavallakohvikutepaev

Lihula valla kohvikutepäeval avab 
uksed koguni 20 ühepäevakohvikut

Fotod: Kristina Kukk
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Ajakava

Kultuurigala “Kingitud aeg” algab 8.augustil kell 
17.00, mil külalistele pakutakse Lihula 806. sün-
nipäeva torti. Kell 17.30–23.30 on planeeritud igal 
pooltunnil ainulaadne etteaste, mis kestab 20–25 
minutit, etteastete vahel jääb külalistel aega, et 
liikuda järgmise lava juurde, kus toimub juba uus 
ja sootuks teisest ajastust etteaste. 
 
Kultuurigala läbivaks teemaks on AEG – nii saab sel 
õhtul erinevatel lavadel näha esinejaid lastest mem-
mede-taatideni. Üles astuvad Läänemaa ainus mees-
koor – Lihula Meeskoor, samuti Lihula Naiskoor, 
Lõuna-Läänemaa Mudilaskoor, Lihula Muusika- ja 
Kunstikooli puhkpilliorkester ja noorte big band, 
rahvatantsijad Lihula ja Hanila vallast.  Õhtu seovad 
ühtseks tervikuks tänased põlvkonnad ja erinevad 
ajastud: keskaeg, barokk, romantism ja kaasaeg. 

KINGITUD AEG
Saame kokku Lihulas
 
8. augustil tähistab Lihula 806. sünnipäeva suure-
joonelise kultuurigalaga “Kingitud aeg”, mis viib 
osalejad ja vaatajad kunsti-, muusika- ja tantsue-
tenduste ajas rändama.

Teisipäeval, 8. augustil on Lihula Kultuurimajas ning 
selle ümbruses avatud seitse lava, kus lisaks meie 
enda tegijatele astuvad külalistena üles professio-
naalsed muusikud ja klassikalise balleti artistid. 

Atmosfäär

Sündmuse idee autoriks ja kunstiliseks juhiks on  
Pille Saatmäe, kes oli ka möödunud aasta samal 
kuupäeval Lihula linnusemäel etendunud ooperi 
“Uku ja Vanemuine” algataja ja hing.   
  
“Selle õhtu võlu seisneb erinevate atmosfääridega 
kontsertides, millest igaüks on oma kava ja ülesehi-
tusega eraldi tervik. Kontserdid on suhteliselt lühi-
kesed, et publik ei väsiks, just nii, nagu delikatesse 
pakutakse väikeste ampsudena, et jaksaks nautida,” 
kirjeldas Pille Saatmäe, pannes külastajatele süda-
mele, et kontserdid algavad täpselt ja hilinejad pea-
vad ootama järgmise kontserdi algust. “Palun seda 
mõista ja sellega arvestada, sest ainult nii saab tekki-
da õige õhustik ja artist anda endast parima.” 
Kogu protsessi seob tervikuks “sammuv kell”, juha-
tades publikut iga järgneva kontserdipaiga juurde. 
Kuidas see täpsemalt toimub, saavad kõik külastajad 
näha 8. augustil. 
“Artistid, kes lisaks meie enda kollektiividele seda  
õhtut sisustavad, on tõelised maiuspalad kuns-
ti-muusika-tantsu maailmast ja üllatusi jagub õhtu 
lõpuni!” kinnitas peakorraldaja Pille Saatmäe, kutsu-
des kõiki galast osa saama.  

Kultuurigala korraldusmeeskonnas löövad kaasa  
Lihula ja Hanila valla elanikud: allasutused, õpeta-
jad, tantsijad, kultuuritöötajad, omavalitsuste juhid 
ja aktiivsed kogukonnaliikmed.

• 17.30 Avasõnad ja Lihula 806. sünnipäeva tordi söömine

• 18.00 Lõuna-Läänemaa mudilaskoor

• 18.30 Pärimuskultuuri toovad tantsusammudega külalisteni Lihula ja Hanila valla tantsurühmad

• 19.00 Tulevikumuusikat toob kuulajateni Madli-Marje Sink ja löökpillimängijad

• 19.30 Naiskoor Leelo

• 20.00 Klassika toob külalisteni Tallinna balletikool

• 21.35 Lihula Meeskoor

• 22.00 Romantismiajastu toob kuulajateni Marko Martin

• 22.30 Retromuusikat mängib Lihula Muusika- ja Kunstikooli Junior Danceband

• 23.00 Ajastud võtab kokku modern-folk ansambel Uppsar

Tänased põlvkonnad ja 
erinevad ajastud

Jälgige infot Lihula Teataja veebist: www.lihulateataja.ee
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Lühiuudised

Veebruaris Lihula kultuurima-
jas toimunud Eesti Vabariigi 
99. aastapäevale pühendatud 
Lääne maavanema ja Läänemaa 
omavalitsuste liidu esimehe 
vastuvõtul anti üle Läänemaa 
teenetemärgid ja maavalitsuse 
tänukirjad.

Maakonna kõrgeima autasu ehk 
teenetemärgi nr 010 sai tunnus-
tatud looduskaitsetegelane Kaja 
Lotman. Tema teeneteks on näi-
teks Matsalu looduskaitseala rah-
vuspargiks kujundamine, säästva 
turismi sertifikaadi väljavõitlemi-
ne, loodushariduse edendamine. 
Täna töötab Kaja Lotman Kesk-
konnaameti looduskaitse vald-
konna nõunikuna.
 
Lääne maavalitsuse tänukiri anti 
üle isikutele, kes on märkimis-
väärselt panustanud Läänemaa 
arengusse või kes on maakonnas 

edukalt ettevõtlust edendanud.
Haridusvaldkonna arendajatest 
said tänavu tänukirja Lihula 
gümnaasiumi direktor Janar Sõ-
ber ja Metsküla algkooli direktor 
Pille Kaisel.

Ettevõtjatest kuulus tänu inno-
vaatiliste moodulmajade toot-
misega tegeleva Greencube OÜ 
müügi- ja arendusjuhile Henri 
Bekmannile.

Aprillis avalikustas Külaliiku-
mine Kodukant tänavused aasta 
küla nominendid. Läänemaalt 
osaleb võistluskarussellis Kirbla 
küla. 
 
Aasta 2017 kõige tunnustust 
väärivama Eesti küla valib seits-
meliikmeline komisjon, mida tra-
ditsiooniliselt juhib Riigikogu 
esimees ja kuhu kuuluvad Maa- 
eluministeeriumi, Siseministee-
riumi, Eesti Maaomavalitsuste 
Liidu, Maainfokeskuse, Maalehe 
ning eelmise aasta küla – Saare-
maa Leedri küla – esindaja. Maist 
juulini külastatakse kõiki küla-
sid ja kogukond saab võimaluse  
ennast tutvustada.

15 küla hulgast saab oma lemmi-
ku valida ka rahvas: traditsioo-
niliselt teeb Kodukant ses osas 
koostööd “Terevisiooniga”, kus 
tutvustatakse aasta küla kandi-
daate.
 
Aasta küla 2017 kuulutab Riigi- 
kogu esimees Eiki Nestor välja  
4. augustil kell 19 Eesti külade  
XII maapäeval Vana-Võidus.

Konkursil osalevate küladega saab 
põhjalikumalt tutvuda Kodukandi 
kodulehel www.kodukant.ee/aas-
ta-kula/aasta-kula-2017

Lihula Vallavalitsus alga-
tas 26.04.2017 korralduse-
ga nr 111 Lihula linnas Oja 
tn 9 kinnistu (katastritunnus 
41201:002:0035, pindala 8183 
m2) detailplaneeringu. Riigi 
omandis olev kinnistu on hoo-
nestamata ning paikneb detail-
planeeringu kohustusega maa-
alal (Lihula linn).
Detailplaneeringu eesmärgiks on 
Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtots-
tarbe muutmine, hoonestusala, 
ehitusõiguse, liiklus- ja parki-
miskorralduse, servituutide, teh-

novõrkude ja -rajatiste asuko-
ha kindlaks määramine seoses 
30-kohalise erihooldekodu (kolm 
10-kohalist peremaja) hoonete 
ehitamisega. Erihooldekodu ope-
reerijaks on kavandatud SA Lõu-
na-Läänemaa Tervishoiu ja Sot-
siaalhoolekande Keskus.
Detailplaneeringuga muudetak-
se Lihula valla üldplaneeringut. 
Lihula valla üldplaneeringus on 
planeeritav maa-ala reserveeritud 
tootmismaana, detailplaneeringu-
ga kavandatud uus sihtotstarve 
on ühiskondlike hoonete maa.

Planeeringuga kavandatud tege-
vused ei kuulu keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimis- 
süsteemi seaduse § 6 lg 1 loetle-
tud olulist keskkonnamõju oma-
vate tegevuste hulka ning § 6 lg-s 2 
loetletud tegevuste hulka, mille 
kohta peab otsustaja andma eel-
hinnangu, kas tegevusel on olu-
line keskkonnamõju ning kas on 
vaja detailplaneeringu koostamise  
käigus läbi viia keskkonnamõju 
strateegiline hindamine.

Tunnustused

Kirbla – aasta küla nominent

Lihula Oja tn 9 detailplaneeringu algatamine
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Video: Ain Saare
Lugu: Kirbla külaselts

Muusika: Marek Sadam
Aeg: 2017.a. kevad

QR kood 
Vaata Kirbla küla 

videot Youtubes

generated at BeQRious.com
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Eelmisel aastal jõustunud ehi-
tusseadustiku ja planeerimis-
seaduse rakendamise seaduse 
kohaselt tuleb ehitisregistri 
andmed korrastada 2020. aasta 
1. juuniks.

Registrisse tuleb kanda kõik hoo-
ned, mille ehitisalune pind on 
suurem kui 20 m2 ja kõrgus üle  
5 m. Korrastamise käigus kan-
takse registrisse kõik sinna seni 
kandmata hooned, neid hakatak-
se tuvastama ortofotode alusel.
Oma ehitiste andmeid saab iga-
üks kontrollida riikliku ehitis-
registri veebilehel www.ehr.ee 
Juhul, kui ehitised on ehitisre-
gistrisse kandmata, tuleks kõige-
pealt kontrollida, kas on olemas 
dokumente, mis näitavad ehitise 
püstitamise seaduslikkust (näi-
teks hoonete projektid, krundi 
plaanid, inventariseerimise jooni-
sed, fotod, kindlustusdokumen-
did, nõukogudeaegsed ehitusload, 

ostu-müügilepingud jne). Enne 
vana ehitusseaduse kehtestamist  
(01. jaanuar 2003) ehitatud hoo-
ned saab  tõendite ja dokumentide 
olemasolul ning omaniku esitatud 
andmete esitamise teatise  alusel  
ehitisregistrisse kanda.
Andmete esitamise teatise  vormid 
saab võtta ehitisregistri veebile-
helt. Elamu kohta tuleb täita ka 
lisa 1 – eluruumi andmed.

Andmete esitamise teatised koos 
lisadega esitada vallavalitsuse 
ehitusnõunikule:  

Vjatšeslav Fomtšenkov  
Tel. 5340 4001 või  
slava@lovl.ee  
Vastuvõtt Lihula vallamajas  
teisipäeviti kell 09.00–13.00.

Lihula Vallavalitsus esitas koos-
töös Hoolekandeteenused AS-iga 
taotluse kolme peremaja loomi-
seks Lihulas Oja tn 9 kinnistule, 
kuhu suunatakse Koluvere Ko-
dust 30 erivajadusega inimest, 
kes saavad võimaluse elada ko-
duses keskkonnas.
Hoonete rajamise projekti rahas-
tuseks saadakse pea 900 000 
eurot Euroopa Regionaalarengu 
Fondist.
Hoonete valmimisel antakse need 
üle SA Lõuna-Läänemaa Tervis-
hoiu ja Sotsiaalhoolekande Kes-
kusele, kes hakkab igapäevaselt 
osutama erivajadustega klientide-
le ööpäevaringset hooldusteenust.

Väga oluline on uute töökohtade 
tekkimine – uues üksuses saab 
tööd 13–14 tegevusjuhendajat.
Uue, ööpäevaringse erihoolekande 
teenuse osutamine annab siht-
asutusele võimaluse täiendada 
pakutavate teenuste nimistut, 

suurendada teenuste saajate hul-
ka, mis omakorda tagab asutuse 
konkurentsivõime ja jätkusuut-
likkuse.
Peremajade keskuse loomisega 
suureneb eelkõige kohaliku kau-
banduse ja apteegi käive, perears-
tid saavad juurde patsiente.
4. mail külastasid SA Lõuna-Lää-
nemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoo-
lekande Keskuse töötajad Kolu-
vere Kodu, kus kohtuti sealsete 
elanikega ning tehti ka valik, kes 
neist asub 2018. aastal  Lihula 
perekodudesse elama. Kuivõrd 
Lihulas tegeletakse juba praegu 
eakate erihoolekandega, on ka  
perekodude suund hetkel sama. 
“Koluvere Kodu kliendid on ena-
muses eakad, keskmine vanus 
Lihulasse elama asujatel on 68,7 
aastat ning esmapilgul ei erine 
nad meie asutuse praegustest 
üldhoolekande klientidest,” selgi-  
tas Vanda Birnbaum. “Nad on 
oma väikeste ja suuremate mure-

dega, nagu me kõik.”
Praegu käivad Koluveres ainult 
mõned kliendid koos tugiisikuga 
poes, ülejäänutele toovad nende 
endi taskuraha eest tellitud asjad 
töötajad kohale. Sarnaselt toimib 
see praegu ka meie asutuse üld-
hooldusosakonnas.
“Koluvere Kodu külastades saa-
vutasime tulevaste klientidega 
kohe usaldusväärse kontakti. 
Meile räägiti oma elust, sellest, 
kuidas on tuldud elama Koluve-
resse, oma lastest ja sugulastest 
ja suhetest sugulastega,” rääkis  
Vanda Birnbaum. “Kliendid, kel-
lega kohtusime, on inimesed meie 
endi seast, koos oma rõõmude ja 
muredega ning tuleviku unistus-
tega. Kindlasti on kolimine nende 
jaoks kõigele vaatamata raske, 
sest nende igapäevane rutiin saab 
rikutud ja kohanemine on keeru-
kas. Meie saame neile pakkuda 
turvatunnet ja abi, et kõige uuega 
toime tulla.” 

Ehitisregistri korrastamine

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja 
Sotsiaalhoolekande Keskus laieneb
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Suvel on Lihula mõisas avatud 
mitu näitust, AgniFelt käsitöö-
tuba ja turismiinfopunkt ning 
lisaks toimuvad kontserdid.
 
Alates 20. maist on Lihula Muu-
seumis avatud augusti lõpuni 
näitus “Lihulasse suvitama”, kus 
võib näha Eesti nukukunstnike 
autorinukke.
 
1. juunil avatakse muuseumis 
näitus “Kirjas on vägi”, mille ins-
piratsioon on saadud Läänemaa 
etnograafilistest kirikinnastest. 
Kindaid kudusid eelmisel talvel 
Martna, Kullamaa, Kirbla, Lihula 
ja Virtsu naised ja neiud. Näitu-
sel on kokku 100 kirikinnast ning 
see on pühendatud Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevale.

Lisaks on tulemas väiksemaid 
näituseid, mille kohta saate luge-
da Lihula Teataja veebileheküljelt: 
www.lihulateataja.ee

 
NÄITUSEID saab külastada  

muuseumi lahtiolekuaegadel  
T–L 11.00–17.00.  

PILET 1,50/3,00 eurot.
 

TURISMIINFOPUNKT  
on Lihula mõisas avatud  
22. mai – 24. september  

T–L kell 10–18  

22. juulil kell 20.00 Hedvig  
Hansoni KONTSERT “Suveõhtu 
laulud”, avatud mõisa KOHVIK.

Pileteid saab Piletilevist ja tund 
enne algust kohapeal. Piletid 
eelmüügist 11–13 eurot, alates  
1. juulist ja kohapeal 15 eurot.

27. juulil kell 18.00–20.30 “Ees-
ti mõisad 2017” sarja avakontsert. 
Esineb barokkansambel Corelli 
Consort ajastu pillidel ja solistid. 
Kontserdi vaheajal jutustab Jüri 
Kuuskemaa kõike põnevat aja-
loost, arhitektuurist ja inimestest, 
kes mõisaga on seotud.

Heategevuslik kontsertsari toetab 
sel aastal Hummuli mõisakoo-
li, avatud on annetuskast ja toi-
muvad heategevusmüügid. Pile-
teid saab Piletilevist ja tund enne  
algust kohapeal.

24.–26.07 toimub Lihula Kul-
tuurimajas V.A.T stuudio kol-
mepäevane tantsulaager. Osa-
võtutasu on kolme päeva kohta 
10 eurot ja oodatud on kõik ala-
tes 6. eluaastast kuni täiskasva-
nuteni välja. Kolm päeva, kolm 
tantsu ja kolm vanusegruppi 
(6–12 aastat, 13–19 aastat ja 
19+). Lisainfo: Lihula Noorte-  
maja Facebooki-lehelt
 
27.07 kell 12–17 peatub Lihula 
Kultuurimaja ees elamustuur 
Laste Vabariik.
Elamustuur Laste Vabariik sõidab 
suvel mööda Eestit ning tähistab 
koos lastega Eesti Vabariigi  peagi 
saabuvat 100. sünnipäeva. Laste 
Vabariigi programm on tasuta.
 
Laste Vabariik liigub ringi uhke 
haagisautoga ning ühendab en-
das teatri, mängu ja töötoad. Igas 
peatuspaigas saab näha just Laste 

Vabariigi jaoks valminud etendust 
“Kõige parem kingitus”, avastada 
Eestit unikaalsel labürint-mängu-
alal ning proovida oma käte osa-
vust ja mõtte erksust töötubades. 
Ainulaadsel autolaval saavad üles 
astuda ka kohalikud lapsed ja 
noored ning nii on Eesti 100. sün-
nipäevapidu igas kohalikus kogu-
konnas omanäoline ja eriline.
Elamustuuri Laste Vabariik kor-
raldab Eesti Lastekirjanduse Kes-
kus. Ettevõtmist toetavad EV100, 
Silberauto, Kultuuriministeerium, 
Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Avatud Noortekeskuste Ühendus, 
RGB ja Büroodisain. Elamustuuri 
läbiviimisesse on kaasatud paljud 
muuseumid, elamuskeskused, 
maa- ja omavalitsused, ettevõt-
ted ja head koostööpartnerid üle  
Eesti.
2017. aasta on laste ja noorte kul-
tuuriaasta “Mina ka!” ning selle 
läbiviimist kureerib Eesti Laste-

kirjanduse Keskus. Elamustuur 
Laste Vabariik on teema-aasta 
suurim ettevõtmine.
 
10.08 toimub Lihula noortepäev, 
mis on pühendatud noortele ja 
kus põnevaid tegevusi jätkub kõi-
gile.
 
Väljaspool üritusi on noortema-
ja avatud tavapärastel aegadel. 
E, T, K, R 13–20.

Noortemaja puhkab  
26.06–23.07. Ilusat suve! 

Lihula raamatukogu on kogu suve avatud tava- 
pärastel aegadel ehk
T–R kell 9.30–17.30
L 10–15. 

Teised, külades asuvad raamatukogud on töötaja 
puhkuse tõttu suletud järgmistel kuupäevadel:

Metsküla raamatukogu 22.05–14.06 ja 4.–19.09
Kirbla raamatukogu 4.–15.07 ja 24.07–15.08
Tuudi raamatukogu 11.–30.07 ja 17.08–01.09

Suvi Lihula mõisas

Suvi Lihula Noortemajas

Suvi Lihula valla raamatukogudes
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Mullu 12. detsembril täitus Koonga vallal 25 aas-
tat omavalitsusliku staatuse kinnitamisest. 440 
km² pindalaga ning rahvaarvuga 1051, moodustab 
see tulevase Lääneranna valla pindalast 32%  ja 
elanikkonnast 18%.
 
Teiste valdade ja maakondadega ühendavad Koonga 
valda riiklikud teed: Pärnu–Lihula, Pärnu-Jaagupi–
Kalli, Vanamõisa–Koonga–Ahaste, Karuse–Kalli ja 
Kalli–Tõstamaa–Värati maantee. Suurematest linna-
dest on Tallinnasse 125 km ja Pärnusse 37 km.
 
Koonga vald on asustuse poolest hõredamaid maa-
konnas, 2,6 inimest km2 kohta. Vallas on 42 küla. 
Suuremad keskused on Koonga, Lõpe ja Oidrema, 
kus elab kokku pea pool valla elanikkonnast. Rah-
vaarvult suurim on praegune vallakeskus Koonga 
233 elanikuga, millele järgnevad Lõpe 157 ja Oid-
rema küla 109 elanikuga. Kokku on vallas 42 küla, 
neist elaniketa 6.   
 
Koonga valla rahvas on aktiivne, vallas on registree-
ritud 89 OÜ-d ja 24 MTÜ-d.
Põhiliseks tootmisharuks on põllumajandus, mille 
suurimaks ja tuntumaks esindajaks on Lõpe Agro 
OÜ. Oma näo annavad vallale mahetootjad. Erinevate 
aladega tegelevad suuremad või väiksemad ettevõt-
ted: kallurvedude, maaparanduse ja teedeehitusega 
Valicecar OÜ, sõidukite tehnoülevaatusega Koonga 
Tehno OÜ, palkmajade ehitusega Kodu Talu OÜ, 
toitlustusega Ehar OÜ jne. Erilise tuntuse on saa-
vutanud mitmekesise ja maitsva toodanguga Mätiku 
talumeierei ja Sepa mahetalu.
MTÜ-dest on suurim EELK Mihkli Miikaeli Kogudus, 
aktiivsed on mitmed külaseltsid.
Vallas on perearst ja apteek, kaks kauplust ja posti-
punkt.
Vald on rikas maavarade poolest – siin kaevandatak-
se nii dolokivi, turvast kui ka liiva.
 
Koonga valla suurimateks projektideks on aastatel 
2007–2009 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi tagas-
tamatu abi korras ja valla kaasrahastusel ellu viidud 
Koonga valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste 
mahukas renoveerimine, EAS-i toel Koonga koolihoo-
ne renoveerimine aastatel 2014–2015 ning Lõpe klu-
bi uste-akende vahetus ja küttesüsteemi renoveeri-
mine 2016. aastal.
 
Aegade hämarusest nimetatakse Koonga valla kanti 
Junnumaaks, umbes nagu Mulgimaa või Setumaa. 
Nagu ühele suurele maale kohane, elasid siis ja ela-
vad nüüdki siin erinevad rahvakillud: puujunnlased, 

kivijunnlased, pussjunnlased jne.
Koonga valla alad kuni Pärnu lin-
nani kuulusid iidse ja mõjuvõimsa 
Soontagana kihelkonna valdustes-
se. Asus selles vallas ka üks muinas- 
eestlaste viimastena vallutatud kant-
se – Soontagana maalinn. Soode keskel 
asuvasse maalinna viinud väga salajane 
veealune tee. Täna ümbritseb iidset linnuse-
mäge kaunis pärandkultuurmaastik – niidud, 
vanad talukohad ja kiviaiad. Lisaks mõnusale ja-
lutuskäigule ja kaunitele vaadetele ootavad külasta-
jaid lõkkekohad ja matkaonn.
 
Auväärses eas Mihkli kiriku kohta arvatakse aga, 
et seal isegi Läti Hendrik ametis olnud. Mihkli kirik 
ehitati poliitiliselt mõjukasse Soontagana muinas-  
kihelkonda juba 13. sajandi lõpus ning on seega kogu 
Lääne-Eesti vanimaid ja omapärasemaid ehitisi.
 
Koonga vallas asub ka üks Eesti ja kogu Euroopa 
suurimaid puisniite. Kalli-Nedrema puisniidu nii-
detava ala suurus on kasvanud ligi 100 hektarini 
ning niidu väärtuseid tutvustab õpperada. Külastada 
soovitatakse ka ligi 300-aastast Mihkli tammikut ja 
Pärdimäge, mis on Lääne-Eesti tasandiku kõrgeim 
koht. Külastajal on võimalik Pärdimäel telkida ja  
lõket teha.
 
Koonga vallas on kaks haridusasutust: Koonga Kool 
ja Lõpe Kool, kus mõlemas asub kooliga samas hoo-
nes ka lasteaed. Lõpel on lisaks lasteaiarühmale ava-
tud lastehoid. Lõpel on kultuurikeskus, jõusaal ning 
spordiklubi. Koonga koolimajas käib koos naisrahva-
tantsurühm, toimuvad käsitöötöötoad külarahvale. 
Mõlemas külas on ka raamatukogu.
 
Koonga valla olulisemateks ja arvukaima osavõtuga 
kultuurisündmusteks peetakse Mihkli laata, mis 
toimub tänavu juba 29. aastat järjest ning leiab aset 
15. juulil. Juba 41 aastat on spordihuvilistele toimu-
nud Koonga mängud. Lisaks toimuvad külades jaa-
nipäevad, külapäevad, küladevaheline jalgpall, ke-
vadel vallavanema vastuvõtt tublimatele õppuritele, 
pensionäride pidu, beebide pidu.
 
Koonga valla aktiivsemad külaseltsid on Oidrema 
Naisselts, Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts, Oidrema 
Külaselts, Pikavere Küla Selts. Oidrema külakeskus 
on äsja renoveeritud. Hoogsalt on alustanud Koonga 
vabatahtlike päästeselts ja MTÜ Jänistvere külad.

Saame tuttavaks: KOONGA VALD

Foto: Sinisilm Films OÜ – 

Foto: Merike Pikkmets
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Foto: Merike Pikkmets Foto: Kristel Rohumägi

Foto: Kristel Rohumägi

Foto: Janete Künnap
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Lihula linna kaunistavad esimesed 
betoonist originaaldisainiga lillekastid

Juuni algul jõudsid Lihulasse esimesed kaks skulp-
tor René Reinumäe tehtud betoonist lillekasti –
üks vallamaja  ja teine mõisa ette. Kastid on hal-
list monoliit-betoonist, ülalt laieneva ristküliku 
kujulised, kaunistuseks Lihula linna stiliseeritud 
vapielemendi motiiv. Kastid on kujundanud Kadi 
Tuul MTÜ-st Maastikusõprade Liit koostöös Ingrid 
Tasesega OÜ-st Harjumaa Haljastus.

Lillekastid on osa Lihula linna haljastuskontsept-
sioonist, mille peamiseks lähtekohaks on Lihula 
ajalooliselt väljakujunenud miljöö väärtustamine ja 
esiletoomine. Kokku valmib suveks 10 istutuskasti, 

mis paigaldatakse peatänava piirkonda. Lillede istu-
tusskeem on loodud inspireerituna Lihula vapivär-
videst ja seetõttu kasutatakse ülekaalukalt punase- 
ja/või valgeõielisi taimi.
 
Lillekastide valmimist toetab AS Uninaks, kes andis 
kastide valamiseks vajaliku segu.

Rein Kruusmaa
Lihula valla majandusjuht

Foto: Gerda Eha
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Jäänud on veel üks aasta festivali Lihula Muusika-
päevade 10., juubelifestivalini. Tänavune, 9. festi-
val toimub 13.–16.7.2017.

Neljapäevase festivali avavad sellel korral Lihula 
Kunstide Maja saalis neljapäeval, 13. juulil algu-
sega kell 19.00 festivali peakorraldajad, viiuldaja  
Miina ja pianist Mihkel Järvi, kes on äsja saabunud 
üheksakontserdiliselt reisilt Hiinast. Kontserdi kavas 
on klassikalist kammermuusikat viiuli-klaveri duole 
ning muusikalisi suveniire kaks ja pool nädalat kest-
nud reisilt.

Festivali teine päev, reede, 14. juuli on pühenda-
tud löökpillivirtuoosidele Peterburist, Venemaalt. 
Päev algab kontserdiga lastele Lihula Kultuurimajas 
algusega kell 14.00. Kontserdil on oodata ka üllatust 
nii lastele kui ka nende vanematele.

Reede, 14. juuli teine kontsert toimub Lihula mõisas 
kell 22.00, kus löökpillivirtuoosid pääsevad näitama 
ennast veelgi virtuoossemas valguses. Küünlaval-
guses suveõhtukontsert on kindlasti kogemist väärt 
igale kuulajale.

Laupäeval, 15. juulil kell 22.00 toimub kontsert 
Lihula Eliisabeti kirikus. Mediteerivat barokkmuusi-
kat kuuldakse kitarri, viiuli, tšello ning Lihula kiriku 
kauni kõlaga oreli vahendusel. Kontserdi ajal saab 
näha ka Soome kunstnike teoseid.

Festivali kümnendat juubelit jätab ootama kontsert 
Lihula Eliisabeti kirikus, 16. juulil kell 19.00, esi-
neb koosseis Järvi Instrumentalists. Kuulata saab 
kahte keelpillikvartetti klassikalise muusika pärlite 
hulgast. Festivali peakorraldajate peamine eesmärk 
on jagada armsaks saanud Lihula ning kogu Lääne-
maa publikuga muusikalisi kogemusi, mida esitajad 
peavad kaunimateks. Lihula Muusikapäevade pub-
likule ning esinejatele saabub maitseelamusi pak-
kuma saatest “Eesti parim pagar” tuntuks saanud 
Ain, kes rõõmustab meid oma fantastiliste pitsadega.

13.7.2017 – festivali Lihula Muusikapäevad ava-
kontsert Lihula Kunstide Majas algusega  
kell 19.00

Kavas: J. Sibelius, C. Franck jt.
Miina Järvi, viiul
Mihkel Järvi, klaver

Pilet 6/4 €
 
14.7.2017 – löökpilliduo  Percussion de Fou 
kontsert lastele Lihula Kultuurimaja peegli saalis 
algusega kell 14.00

Pilet 6/4 €
 
14.7.2017 – löökpilliduo Percussion de Fou öö-
kontsert Lihula mõisas algusega kell 22.00

Pilet 10/6 €
 
15.7.2017 – öökontsert “Meditatsioon” Lihula 
Eliisabeti kirikus algusega kell 22.00

Kavas: J. S. Bach
Heiki Mätlik, kitarr
Urmas Vulp, viiul
Teet Järvi, tsello
Mari Järvi, orel

Kontsert tasuta
 
 
16.7.2017 – festivali Lõppkontsert Lihula Eliisa-
beti kirikus algusega kell 19.00

Kavas: E. Grieg, D. Šostakovitš
Järvi Instrumentalists

Pilet 6/4 €
 
Piletid enne kontserti kohapealt!

9. rahvusvaheline klassikalise muusika 
festival Lihula Muusikapäevad
Foto: Miina Järvi
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Järgmine Lihula Teataja on uute ja huvitavate päevakajaliste teemade ootel. Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida 
võiks kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada ajaleht@lihula.ee. Kõige uuemad uudised 
leiad nüüd ka internetist www.lihulateataja.ee ja www.lihula.ee

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

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

TAHADTAHAD
MIDAGI...  MIDAGI...  

EHITADA

Katused
Fassaadid
Üldehitus
Viimistlus

Aitame krundiga
Teeme projekti
Hangime load
Ehitame valmis

+372 5352 9476info@miltongrupp.ee www.miltongrupp.ee

RENOVEERIDA

+372 5352 9476

17.09 KELL 12.00 LIHULA MÕISAS 
EDGAR SAAR “ÜKS SOOME-UGRI 

SUGULASRAHVAID – HANDID”    

8.10 KELL 12.00 LIHULA MÕISAS 
LAURI VAHTRE “KUIDAS RÄÄKIDA 
VABADUSSÕJAST 21. SAJANDIL?”

5.11 KELL 12.00 LIHULA MÕISAS 
OLEV LIIVIK “BALTISAKSLUS SÕDADE-

VAHELISES EESTI VABARIIGIS”

10.12 KELL 12.00 LIHULA MÕISAS 
ROBERT TREUFELDT “VÄINAMERE 

POSITSIOON PETERBURI MEREKAITSES 
AASTATEL 1913–1918”.

Ajalooklubi loengud on tasuta.  
Soovi korral võib rikastada kohvilauda 

isevalmistatud suupistetega. 

Lisainfo:  
Mati Mandel 5621 9309,  

mati.mandel@ajaloomuuseum.ee 


