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Kuigi kohati tunduvad asjad ja 
olukorrad keerulised, toimib 
elu tegelikkuses võrdlemisi 
lihtsalt. Tänu sellele, et on 
olemas terve hulk põhitõ-
desid, mille järgi oleme ka 
meie oma igapäevast elu 
elanud, tööd teinud, otsu-
seid vastu võtnud ja vastu-

tust kandnud.

Ole sõbralik, ole julge, ole lugupi-
dav, ole tolerantne, ole töökas, ole kan-

natlik, ära ole kunagi ükskõikne, ole uudishimulik, näe 
kõiges võimalusi ning usu, et kui väga tahta ja selle 
nimel pingutada, on kõik võimalik! Isegi siis, kui raha-
lisi vahendeid napib, tasub alati küsida, kuidas saab, 
sest kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. 

Oluline on, et inimesed, inimlikud suhted ja suhtlus 
ning võimalus koostööd teha on meil alati olemas. Kui 
soov on siiras ja tuleb südamest ning seal juures on 
reaalne tahe koos teha, on koostöö kõige suurem või-
malus, meeletu ressurss, mille abil on võimalik korda 
saata väga suuri asju. 

Miks Lihula? 

Sellepärast, et Lihula on äge, suurte võimalustega, 
armas, südamlike inimestega koht, mille eest ja nimel 
oleme koos teinud suuri pingutusi, võidelnud, tutvus-
tanud, ise uskunud, teisi uskuma pannud, et kõik 
on võimalik, rõõmustanud, muretsenud, nutnud, 
naernud, vihastanud, armastanud, kurvastanud, 
uhked olnud, kokku hoidnud, üksteist toetanud, hoo-
linud, kaasa elanud. 
Minu jaoks on need neli aastat olnud aeg, mida ma ei 
annaks mingi hinna eest ära, sest see on olnud niivõrd 
oluline ja tähenduslik etapp Lihula elus. Viimaste 
aastate jooksul tehtu on tulnud südamest, väga suure 
hoolimise ja entusiastliku fanatismiga. Oleme kõik 
koos palju ära teinud, palju algatanud ja loonud.

Lisaks, niivõrd head ja ühtehoidvat meeskonda, nagu 
meil siin Lihulas on olnud, kohtab harva, ja selle eest 
olen ülimalt tänulik oma väga kallitele kolleegidele val-
lamajas, ning kõigile, kellega meil on õnnestunud moel 
või teisel koos tegutseda. Aitäh!

Hakkame otsast peale

Olgu situatsioon milline tahes, alati saab olukorra 
ümber hinnata, kohaneda ning öelda „Hakkame otsast 
peale!” Ja seda tuleb lähitulevikus öelda palju, kuna 
muudatusi ja uusi algusi tuleb rohkesti. Praeguseks 
oleme erinevate projektidega toonud valda 2.1 miljonit 
lisaraha, pluss mitme projekti taotlused on hetkel veel 
kinnitamisel, taotlused esitamisel.

Seega, ette võtnud ja alustanud oleme väga palju, ning 
minu suur soov on, et põhimõtted, mille järgi oleme vii-
mastel aastatel tegutsenud, toimiksid ja oleksid aluseks 
ka edaspidi.  Ma loodan südamest, et see, mis alusta-
tud, jätkuks ning et alati oleks esikohal kõige olulisem 
ja võimsam, mis meil on – meie inimesed ning koostöö. 

Meie tänast koostegemist, ühist aega ning aja lõputut 
kulgu jääb sümboliseerima Lihula mõisa uus kell, mis 
mõõdab aega ja näeb elu liikumist ka uues Lääneranna 
vallas...

Tänan siiralt ja kogu südamest selle au ja võimaluse 
eest viimased neli aastat koos tegutseda! Soovin kõigile 
edasiminemiseks arukust, tasakaalukust, mõistmist, 
sõbralikkust ja väga suurt tahet koostööd tehes ühiste 
eesmärkide poole liikuda ja neid ellu viia. 

Kõik on võimalik!
Aitäh kõigile, aitäh Lihula!
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Koostöö ja ühine aeg

• Kultuurikava

• Neli aastat ühiseid toimetusi

• XII noorte laulu- ja tantsupidu

• Lihula kohvikutepäev

• Kingitud aeg

• Uuel õppeaastal uue hooga

• Lühiuudised

• EQUASS Assurance sertifikaat

• KOV valimised 2017

• Lihula valla aukodaniku tiitel

• Saame tuttavaks: Varbla vald

Meie lood

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Fotol: Lihula mõisa uus kell, Ragner Sildre
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KULTUURIKAVA

• 07.10 kell 11.00 Lihula Gümnaasiumi spordi-
hoones Gustav Vahari memoriaal kreeka-rooma 
maadluses

• 10.10 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Komöö-
diateater „Elu on parim meelelahutus”, Andrus 
Vaarik. Pilet 14/12 €

• 18.10 kell 15.00 Lihula Muusika- ja Kunstikooli 
saalis Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli 
muusikapäev   

• 21.10 kell 17.00 Lihula kultuurimajas kontsert 
„100% eestimaine”. Esineb Lihula MKK puhk- 
pilliorkester, dirigent (külalisena) kolonel-leitnant 
Peeter Saan (Kaitseväe peadirigent), kavas uudis- 
ja unarloomingut Eesti autoritelt. Tasuta

• 01.11 kell 19.00 Lihula kultuurimajas Rakvere Teater etendusega „Küllus”. Pilet 15/13 €    

• 08.11 kell 11.00 Lihula kultuurimajas Eesti Lasteteater etendusega „Papagoi seiklused”.  
Pilet 2,50 €    

• 18.11 kell 09.00–15.00 Lihula kultuurimajas Mardi-Kadri laat ning Moosifestival

• 03.12 kell 16.00 Lihula linna kuuse juures I advendi tähistamine

• 03.12 kell 18.00 Lihula kultuurimajas I advendi tähistamine. Esinevad Iren Sieberki laululapsed    

• 17.12 Lihula kultuurimajas III advendi tähistamine. Esinevad Järvide perekonna muusikud

Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses Penijõel on avatud järgmised näitused:

• 25.09–31.12.2017 Eesti Ornitoloogiaühingu korraldatud rasvatihase aasta lastejoonistuste näitus

• 19.09–31.10.2017 III korruse kohvikusaalis Ennu Põldma loodusfotode näitus

Näitusi saab vaadata külastuskeskuse lahtiolekuaegadel E–R 9–17.

Oktoober

November

Detsember

Näitused

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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2013. aasta Lihula Teataja jõulunumbris, esi-
meses ajalehenumbris, mis ilmus peale eelmisi 
KOV valimisi, kirjutasin meie tänase koalitsiooni 
sünnist ja tundsin rõõmu, et meie kohaliku elu 
otsustajate ringi on tulnud palju uusi inimesi. 
Avaldasin lootust, et suudame ühiselt meie valla 
elu veelgi paremaks saada ja riigi silmad Tallin-
nast kaugemale suunata. See oli meie siht, siiras 
soov ja tahe. 

Lõppenud oli just valitsemisperiood, mille käigus 
maksti tagasi eelkõige varasemate valitsejate liiga 
agaralt võetud laenuotsuseid, mis omakorda või-
mendusid 2008. aasta majandussurutise pealt. On 
siiras rõõm tõdeda, et meil õnnestus väga suurel 
hulgal koalitsioonilepinguga võetud plaane ja kohus-
tusi täita. Veelgi enam, õnnestusid mitmed projektid, 
mida tol hetkel aimatagi ei osanud.

Koostöö jõud

Jah, neli aastat tundub ühest küljest pikk aeg, kuid 
riigi elus on tegu üpris lühikese perioodiga. Seda 
enam pidime keskenduma vaid olulisele ja tegutsema 
sihikindlalt ning pühendunult. Üheskoos tegutsedes 
oleme Lihula kaardile toonud ja seda mitte ainult 
kohalikku piirkonda silmas pidades, vaid eristusime 
ka kogu Eesti mõistes. 

Meid märgati, meid kuulati ja meie erinevaiud ühiseid 
toimetusi toodi eeskujuks mitmeis paigus üle Eesti. 
Olgu selleks siis turvalisuse ümarlaud, kogukondlik 
koostöö või viimase eriti ereda näitena meie teadlik 
ja üksmeelne koostöö naabritega haldusreformi läbi-
viimise protsessis valdade ühinemisel. Sellega lõime 
kindla vundamendi Lääneranna valla sünniks.
Veel tagasi vaadates on siiras rõõm, et nelja aasta 
jooksul vastuseisu volikogu töös ega vallavalitsuse 
tasandil ei olnud ega tekkinud. Praktiliselt esimesest 
päevast käisime nagu üks meeskond ühte jalga oma 
otsuste ettevalmistamisel, otsustamisel ja elluviimi-
sel. Enamus volikogu otsuseid võeti vastu väga kaa-
lutletult ja ühehäälselt – see on suurim tunnustus 
ja parim näide minu enda kogemustest pea 24 aasta 
jooksul kohaliku omavalitsuse töös osalemisel. 

Palju panustajaid

Tänulik olen kõigi inimeste eest. Igast üksikisikust 
alates, asutuste töötajate, nende juhtide; vallava-
litsuse töötajate, liikmete ja volikogu komisjonide 
liikmete ja volikogu liikmeteni. Lisaks meile igapäe-
vaselt teada inimestele oli väga suurel hulgal ka lisa-
tegevust mitmes teises ettevõtmises, näiteks kogu 
valdade ühinemistega seotud küsimuste lahendami-
sel, kus kooskäimiste ja erinevate lahenduste leid-
miseks tehtud ettevalmistustööde maht oli meeletu. 

Meie turvalisuse ümarlaud, kuhu olid kaasatud eri-
nevad elanikkonna grupid, Politsei, Päästeamet, 
Naabrivalve liikumine, ettevõtjad. Samuti muud kok-
kusaamised ja kohtumised teiste omavalitsustega, 
Pärnumaa organisatsioonidega, valitsuse liikmetega, 
riigikogu esindajatega – suur-suur aitäh kõigile, kes 
panustasid!

Uus aeg ja uued väljakutsed

15. oktoobril on järjekordsed kohalike omavalitsuste 
valimised. Seekordne valik on täiesti uutel alustel, 
sest oleme nüüd midagi palju enamat – oleme üks 
suur vald koos oma lähedaste naabritega. Kõikide 
valijate vastutus on väga suur, sest iga meie hääl ei 
muuda enam mitte paari tuhande inimese elu ja olu, 
vaid lausa 5600 inimese oma. Meie territoorium on 
väga suur ja väljakutseid selleks, et kõik tunneksid 
end kaasatuna, on väga palju. 

Ühinemislepinguga, kuhu on kokku köidetud kõigi 
nelja ühinenud valla tulevikuplaanid, on paika 
pandud väga suur osa meie järgmise nelja aasta toi-
metustest. Vabariigi valitsuse otsusega on see ka 
heakskiidu saanud. Kõik suured lubadused, mis 
väljuvad ühinemislepingu piiridest, ei saa kahjuks 
teoks. Ärgem laskem tekkida rumalal vastandumisel, 
vaid pühendugem koostööle. 
Kes iganes järgmisena volikogu esimehe juhtkirja 
kirjutab, peaks võtma sihiks kiiresti ühiseks liita 
aastaid meie vahel olnud valdade piirid ja nende taga 
olevad kogukonnad. Seejärel saame öelda, et meie 
uus suurvald on oma sisult veelgi suurem.

Meile kõigile tarku tulevikuotsuseid soovides ja tänu-
likult nelja aasta peale tagasi vaadates.

Neli aastat ühiseid toimetusi
Jaak Kastepõld
Lihula Vallavolikogu esimees 2013–2017



 nr 3 (109) / oktoober 2017
4

30. juunist – 2. juulini toimunud XII noorte 
laulu- ja tantsupidu „Mina jään” tõi Tallinnasse 
kokku ligi 37 000 last, neist sadakond Lihula ja 
Hanila vallast.
 
Tantsupeol osales kokku 585 kollektiivi, neist viis 
meie vallast: kolm Lihula Gümnaasiumist ja kaks 
Metsküla Algkoolist. Metsküla Mürakarude ridades 
tantsis ka neli Kõmsi Lasteaed-Algkooli neidu.

Laulupeol esines 797 kollektiivi, neist neli – Lihula 
Gümnaasiumi, Lõuna-Läänemaa ja Kõmsi Algkooli 
mudilaskoor ning Lihula Muusika- ja Kunstikooli 
puhkpilliorkester – olid need, kus mängisid Hanila 
ja Lihula valla ning Pärnumaa omavalitsustes 
elavad noored.

Rahvamuusikapeole tuli üle 550 pillimängija, neist 
kümmekond Lihula Muusika- ja Kunstikooli rahva-
muusikaansamblist Pillilugu. Enamik meie puhkpil-
liorkestri liikmetest ja osad rahvamuusikaansambli 
liikmed olid laval ka sümfooniaorkestrite ridades.

Meie noorte tegevusi käisid kohapeal kajastamas ka 
pressiakrediteeringu saanud fotograaf Olev Mihkel-
maa ning Lihula valla info- ja arenduspetsialist Kris-
tina Kukk. Nende kuue päeva jooksul, mil toimu-
sid nii proovid kui ka etendused, jäädvustasid nad 
ühtekokku ligi 5000 pilti ning tegid pea 20 otse-lüli-
tust internetis, millest populaarsemat vaadati suisa 

12 000 korda! Lisaks valmis ka mitmeid artikleid.

Tänavune pidu jäi kõikidele meelde nii oma noorte 
esinejate kui ka viimaste mässumeelsusega: kui kor-
raldajad otsustasid tantsupeo teise etenduse halva 
ilma tõttu ära jätta, näitasid noored ja sotsiaalmee-
dia oma võlusid. Vaevu kolme tunniga suudeti kor-
raldada uus tantsupidu – suisa Vabaduse väljakul!

„Minus on viimasel ajal süvenenud tunne, et 
tänased noored on erilisemad, võimekamad ja küp-
semad, kui ma ise sama vanalt oskasin, tahtsin või 
suutsin olla. See ei puuduta ainult neid säravaid 
esinejaid, keda laulu- ja tantsupeol nägin, vaid 
kogu põlvkonda. Nende noorte soovide ning püüd-
luste läbi oleks justkui midagi suurt sündimas, 
mida keegi täna veel ette ei kujuta,” rääkis kokku-
võtteid tehes Olev Mihkelmaa. „Laulu- ja tantsupidu 
andis sellele tugeva kinnituse. Praegustes noortes 
on mingi eriline energia, tahtejõud ning pühendu-
misvõime. Ehk on asi selles, et nemad pole näinud 
midagi muud peale selle, mis on praegu. Pole mine-
vikutaaka ega vajadust tegeleda küsimusega, kust 
me tuleme? Nii saab keskenduda ainult tulevikule 
ja sirge seljaga edasi astuda. Usun, et just seda nad 
teevadki.”

XII noorte laulu- ja tantsupeol „Mina 
jään” osales sadakond Lihula last

Fotod: Olev Mihkelmaa
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29. juulil oli Lihula vald üks populaarne siht-
koht: põhjuseks teist aastat toimunud Lihula 
valla kohvikutepäev. Tänavu oli see suurem kui 
mullu, sest uksed avas ühtekokku 20 kohvikut: 
13 linnas ja 7 külades.
 
Seekordne kohvikute menüü ja kultuuriprogramm 
ei jätnud kedagi külmaks: rändkino, erinevad näi-
tused ja põnevad kontserdid, fotosessioonid, kala-
püügivõistlus, tehaseekskursioonid, pritsuautodega 
sõit ning töötoad. Loomulikult pakuti igas kohvikus 
ka mõnusat sööki-jooki ja suupisteid. Näljasena ei 
lahkunud Lihula vallast ükski külaline, sest kohvi-
kute menüüd olid niivõrd mitmekesised, et igaüks 
leidis midagi meelepärast.

Teist aastat toimunud kohvikutepäev tõi kohale 
meeletu rahvamassi – hinnanguliselt külastas meie 
valda ühtekokku 5000 inimest. Kohvikutes käis 
keskmiselt paarsada inimest ning populaarsemates 
kõvasti üle 600! Büttneri hoovikohviku külaliste-
raamatus oli kirjas 591 nime. Inimesed tulid kohale 

üle kogu Eesti: Tõrva, Alatskivi, Rakvere, Kallaste, 
Pärnu, Haapsalu, Muhu ja Kärdla on vaid väikene 
osa neist asulatest, mis kirja said.
Külastajaid tuli ka välismaalt: India, Soome, 
Chicago (USA), Lõuna-Aafrika ja Moskva olid vast 
põnevaimad leiud. Kohviku perenaise Marje Hins-
bergi sõnul võis neid külastada ühtekokku ligi 700 
inimest, sest paljud end kirja ei pannud.

Kohvikutepäev numbrites

• Pärna kohviku Tuletõrje Ekspress tegi umbes 
30 sõiduringi: ühtekokku liikus sellega 130 
inimest.

• Pärna kohvikus kulus söökide peale 20 liitrit 
vahukoort, 4,5 kg hapukoort, 2,5 kg majoneesi, 
16 pätsi Saibi, 1,5 kg Bitteri šokolaadi, 3 kg 
toorjuustu, 90 muna ja 18 pakki kohupiima.

Lihula kohvikutepäev tõi kohale 
tuhandeid külalisi ja välisturiste
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• Aru ja Tooma talu kohvikus kulus päeva jooksul 
u 35 liitrit külmi jooke; pirukate kõrvale söödi 
ära 10 kg tomatisalatit; leiva juurde 6 kg soola- 
kurki; 70 sefiiritoru; 7 suurt plaadipirukat; 8 
koduleiba viiludena; kuhjadena kooke, keekse ja 
muffineid.

• Olev Mihkelmaa valmistas 199 jäätist, millest  
u 20 läks nende suure pere nahka ning 55 jõudis 
õhtul Tapamaja Galeriisse tantsuõhtu külasta-
jaid rõõmustama, 124 leidis omaniku Fotokoh-
vikus.

• Kirbla kohvikus Vanaema Juures küpsetati 
kaheksast liitrist tainast 80 pannkooki.

• Sillerdavas Saiakeses müüdi 200 makrooni, 
lisaks hulganisti Napoleoni kooki ja palju muud 
head.

• Sipa kohviku kalapüügivõistlusel saadi kätte  
146 g koger.

• Tapamaja Galeriis müüdi 300 asja ja 2 kana. 
Asjadeks olid kook, võileib või klaas jooki.

• Kohvikus Suitsvad Rõõpad suitsutati 30 kg lõhet 
ning 5 kg lutsu ja ahvenat.

• Heinakohviku külastajate lemmikuks kujunes 
kihisev angervaksajook, mida kulus 20 liitrit.

• Suitsukala kohvikus söödi ära 15 liitrit suppi.

Teatavasti nõuab iga suurürituse korraldamine 
mitmete ning isegi mitmekümnete inimeste omava-
helist koostööd. Nii on ka kohvikutepäevaga.

Kujutage vaid ette: igas kohvikus küpsetab, peseb 
nõusid, teenindab, korraldab meelelahutust ja teeb 
muid vajalikke nähtavaid ja nähtamatuid töid mini-
maalselt 8-10 inimest, mis teeb juba 160-200 inimest.

Nendele lisanduvad kõik teised, kes väljapoole väga 
ei paista, kuid on oluliseks taustajõuks: kujundajad, 
turundajad, reklaamitiim, fotograafid ja paljud teised 
abilised, keda oli kokku pea 30.
Milline koostegemise jõud!

Õnneks meie tiim on tugev ning jaks ei rauge. 
Seega, mis muud, kui teeme koos ja teeme hästi 
ning jätkame traditsiooni!

Fotod: Kristina Kukk

Foto: Ragner Sildre

Korraldusmeeskonna nimel 
Kristina Kukk
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8. augustil tähistas Lihula 806. sünnipäeva suu-
rejoonelise kultuurigalaga „Kingitud Aeg”, mis 
viis osalejad ja vaatajad kunsti-, muusika- ja 
tantsuetenduste toel ajas rändama. 

„Aeg on üks asi, mida meil kõigil on alati võrdselt 
ja ühepalju, seda mitte elu, vaid ööpäeva pikkuse 
mõttes. See, mis me selle 24 tunniga peale hakkame, 
on igaühe enda valik. Meie valida on, milliseid 
mõtteid me mõtleme. Meie valida on see, kellega me 
suhtleme, ning teod, mida teeme,” rääkis kultuuri-
gala avakõnes Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

Sünnipäeva avapidustustel oli eriline koht ühel 
üllatusel. Nimelt tähistab Narma tänavu 25. sün-
nipäeva ning nagu neil kombeks, sooviti seda teha 
tavapärasest erinevalt. „Midagi uutmoodi teha ei 
ole teadupärast lihtne, sest see nõuab pingutust, 
panustamist ja julgust,” selgitas Narma juht Janek 
Vipre. „Rääkides paljude heade inimestega sellest, 
kuidas teha seda aastat Narma ja Lihula jaoks 
meeldejäävaks, tõstatasin küsimuse: mida võiksime 
Lihulale ja kogukonnale kinkida? Midagi sellist, 
millel oleks püsiv ja sügavalt sümboolne tähendus.”

Janeki sõnul oli ideid igasuguseid, aga parim neist 
oli mõte, mis ütles välja vallavanem. „Oli mõte, see 
sai sõnaks ja sõna sai teoks. Seisan siin, et anda 
üle Narma vaibavabriku kingitus Lihulale ja Lihula 
rahvale. See on Lihula mõisa fassaadi uus kell, mis 
on peale pikki aastakümneid taas tagasi, et kaunis-

tada mõisa ja näidata õiget aega,” ütles Janek Vipre 
tõmmates kingituse pealt valge lina, tuues nähta-
vale 1,2-meetrise läbimõõduga kella.

Lihula sünnipäeva tähistamine jätkus suurejoone-
lise kultuurigalaga – mitusada inimest nautis ajas-
tuülest klassikat, romantismi, barokki, kaasaegset 
löökpillimuusikat ja rahvatantse. Lihula kultuuri-
majas oli avatud ühtekokku seitse lava. Kell 17.30–
23.30 toimus pea igal pooltunnil ainulaadne ette-
aste, mis kestis 20–25 minutit, etteastete vahel jäi 
külalistel aega, et liikuda järgmise lava juurde, kus 
toimus juba uus ja sootuks teisest ajastust etteaste.

Kultuurigala läbivaks teemaks oli AEG – nii võis tol 
õhtul erinevatel lavadel näha esinejaid lastest mem-
mede-taatideni. Pealtvaatajate ette astusid Lihula 
meeskoor, Lihula naiskoor Leelo, Lõuna-Läänemaa 
mudilaskoor, Junior Danceband, rahvatantsijaid 
Lihula ja Hanila vallast, neile lisaks Tallinna balle-
tikooli õpilased, Marko Martin, barokkmuusikaan-
sambel, Madli-Marje Sink ning löökpillimängijad ja 
modern-folk ansambel Uppsar.

„Õhtu läks veel toredamalt, kui julgesin loota. Et 
etteasted tulevad väga head, selles ei kahelnud, kuid 
väike hirm oli põues, et äkki on kõike liiga palju 
ja publik väsib. Kuid ei! Viimane esineja – Uppsar 
andis veel sellise laengu, et sellest süttis ilutules-
tikki!” võttis kultuurigala idee autor ja kunstiline 
juht Pille Saatmäe kogu ettevõtmise kokku.

Kingitud aeg: 
Narma kinkis Lihulale 

sünnipäevaks mõisa kella

F
ot

od
: 

G
er

d
a
 E

h
a



 nr 3 (109) / oktoober 2017
8

Esimene september on alati oluline ja meeldejääv 
päev – eriti neile, kes esimest korda kooli või las-
teaeda läksid. „Kõik, kõik on uus septembrikuus,” 
kõlab üks värsirida ning annamegi ülevaate õpi-
laste arvust, suvevaheajal tehtud remonttöödest 
ja muudest arengutest. 

Tänavu 1. septembril astus Lihula Gümnaasiumi 
esimesse klassi 15, kümnendasse 16 ning mittes-
tatsionaarsesse esimesse gümnaasiumiastmesse 
1 õpilane. Lisaks kasvas koolipere 17 uue õpilase 
võrra, kes läksid vaheklassidesse. Kokku õpib tänavu 
sügisel Lihula Gümnaasiumis 242 õpilast.
Metsküla Algkoolis alustas tänavu oma kooliteed 
üks uus õpilane – kokku on koolis 20 last. 
Lihula lasteaia nimekirjast leiame 23 uut pisikest 
põngerjat. Kokku on lasteaias lapsi täpselt sama 
palju, kui vanaks sai tänavu Eesti Vabariik – 99. 
Muusika- ja Kunstikoolil on põhjust rõõmustada – 
lisaks olemasolevatele õpilastele otsustas 9 uut noort 
koolivälisel ajal end kunstiliselt või muusikas harida. 
Kokku on käesoleval õppeaastal põhiosakonnas 64 
õpilast, kellele lisanduvad veel oktoobris alustavad 
vaba õppekavaga klasside õpilased. Viimaste arvu 
saab aga teada oktoobris, sest avaldusi võetakse 
vastu septembri lõpuni.

Lihula Gümnaasiumi õpilased saavad tänavu rõõ-
mustada täielikult remonditud vene keele ning  
1. klassi ruumide ning põhjalikult puhastatud ja 
lakitud spordihoone põranda üle. Lisaks on sisus-
tatud, komplekteeritud ja renoveeritud kaks klassi 
erivajadustega lastele. Suvel toimunud töömaleva 
noored aitasid värvida koolis olevaid trepikäsi-
puid, puhastasid seinu ning lihvisid-lakkisid toole.  

„Koolimajas on lisaks tehtud pisitöödele remonditud 
elektrikilp ning karestatud-lihvitud esimese korruse 
põrand. Mitmed suuremad tööd on tehtud tänu 
meie heale koostööle valla majandusosakonnaga,” 
nentis Lihula Gümnaasiumi majandusjuhataja Aino 
Merevoo.

Ka lasteaias jõuti kevade lõpus ja suvel ära teha 
nii mõndagi: kevadel märgiti maha ning täiendati 
Maanteeameti projektitaotluse toetusel liiklusväljak, 
mille pidulik avamine toimus 14. septembril. Lisaks 
eemaldati territooriumilt ning selle ümbruses ohtli-
kud oksad, õlitati põrandaid ning likvideeriti niiskus-
kahjustusi ja tehti katusetöid võimla ja ühe rühma-
ploki katusel. 
Kevadise kohvik-laada kasumi eest soetati uued lii-
vakastimänguasjad kõigile rühmadele 540 euro väär-
tuses.

Lihula Muusika- ja Kunstikool sai projektiga „Igal 
lapsel oma pill” uue kitarri, digiklaveri ja ksülofoni, 
projektiga „Varaait” soetati droonid ning juba oktoob-
ris alustatakse uue huviringiga.

Metsküla Algkoolis tänavu suuremaid remonttöid 
ette ei võetud – piirduti vaid klasside korrastamise ja 
maja ettevalmistusega uueks õppeaastaks.

Uuel õppeaastal uue hooga 
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MTÜ Terra Maritima juhataja 
ja Keskkonnaameti Läänemaa 
keskkonnahariduse spetsialist 
Nele Sõber valiti EUROPARC 
Föderatsiooni nõukokku.

6.–10. septembrini toimus Portu-
galis EUROPARC Föderatsiooni 
konverents, kus valiti uus föde-
ratsiooni president ja nõukogu. 
Teiste seas kandideeris nõukokku 
ka Nele Sõber, kelle kandidatuuri 
esitas Soome suuruselt kolmas 
rahvuspark Pallas-Yllästunturi.

„Mulle on suur au, et saan kaasa 
rääkida üleeuroopalise kaitse-
alade võrgustiku arengu teema-
des,” selgitas Nele Sõber ning 
lisas: „EUROPARC Föderatsioo-
niga olen seotud juba 2009. 
aastast, kui Keskkonnaamet oli 
partneriks projektis „Parks and 

Benefits”. Tihedamalt puutusin 
antud organisatsiooniga kokku, 
kui sain koordinaatoriks EURO-
PARCi Põhja- ja Baltimaade sekt-
siooni, kuhu kuulub 8 riiki: Eesti, 
Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, 
Taani ja Island.”

„EUROPARCi Föderatsioon on 
väga suur rahvusvaheline orga-
nisatsioon, kuhu kuulub ligi 400 
liiged 36 Euroopa riigist – neist 
enamus on erinevat tüüpi kait-
sealade administratsioonid. Nele 
valimine nõukogu liikmeks näitab, 
et Eesti looduskaitset tuntakse 
ja tunnustatakse. Olime Nelega 
hea meeskond juhtides Põhja- ja 
Baltimaade sektsiooni tööd ning 
ilmselt sellest ajast meid usalda-
takse,” selgitas Kaja Lotman, kes 
oli EUROPARCi Põhjamaade-Bal-
timaade sektsiooni president ning 

aastatel 2014–2017 organisat-
siooni nõukogu liige.

„Nele sai 100% häältest, mis on 
väga hea tulemus. Mina jätkan 
EUROPARCis aktiivselt tege-
vust säästva põllumajanduse 
töörühmas, kus koostame juhist 
Euroopa kaitsealade töö pare-
maks korraldamiseks,” lisas Kaja.

4.–6. augustil kogunes Vana-Või-
dus Eesti maarahva parla-
ment: toimus XII Eesti Külade 
Maapäev „Eesti Küla elab”, kus 
osales ligi 400 külade eestveda-
jat kõigist 15 maakonnast. 

Avatseremoonial kuulutas Riigi-
kogu esimees Eiki Nestor välja 
Eesti Aasta Küla 2017, millele 

kandideeris üks küla, alevik või 
kogukond igast maakonnast: Lää-
nemaalt oli selleks Lihula vallas 
asuv Kirbla küla. 

Aasta Küla 2017 tiitli sai seekord 
Lääne-Virumaal asuv Läsna- 
Loobu, kes oli ka rahvusringhää-
lingu korraldatud rahvahääletuse 
võitja.

Kirbla küla sai aga jätkusuut-
liku põllumajanduse edendamise 
eest eripreemia, mille pani välja 
Maaeluministeerium. Lisaks tun-
nustas Kodukant Eesti Kirblat kui 
isamaalist küla medaliga.
„Üllatus ja uhke tunne eriau-
hindade saamise üle oli suur,” 
sõnas kohapeal viibinud Kirbla 
küla elanik Pille Kast. „Mõtlesime 
pikalt põhjust, miks isamaalise 
küla tunnustus just meile tuli, 
kuid siis meenus, millise põhjalik-
kusega Maidu Leever komisjonile 
meie küla ajalugu tutvustas ning 
kuidas Larissa Mandel kiitis meie 
tublisid noorkotkaid ja kodutüt-
reid.”

Nele Sõber valiti Europarc Föderatsiooni nõukokku

Kirbla küla sai Aasta Küla 
konkursil kaks eripreemiat

LÜHIUUDISED

Foto: Gerda Eha
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Lihula Vallavalitsus võttis 
22.08.2017.a. korraldusega nr 
231 vastu Lihula linnas asuva 
Oja tn 9 kinnistu (katastritun-
nus 41201:002:0035, pindala 
8183 m2) detailplaneeringu. 
Riigi omandis olev kinnistu on 
hoonestamata ning paikneb 
detailplaneeringu kohustusega 
maa-alal (Lihula linn).

Detailplaneeringu eesmärk on 
Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtots-
tarbe muutmine, hoonestusala, 
ehitusõiguse, liiklus- ja parki-
miskorralduse, servituutide, teh-
novõrkude ja -rajatiste asukoha 
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 muudetakse 
Lihula valla üldplaneeringut. 

Lihula valla üldplaneeringus on 
planeeritav maa-ala reserveeritud 
tootmismaana, detailplaneerin-
guga kavandatud Oja tn 9 kin-
nistu uus sihtotstarve on ühis-
kondlike ehitiste maa.

Lihula Vallavalitsus otsustas 
26.07.2017.a. korraldusega nr 
210 mitte algatada Lihula Oja tn 9 
kinnistu detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilist hinda-
mist, kuna planeeringuga kavan-
datavad tegevused ei oma olulist 
keskkonnamõju. Planeeritav ala 
ei asu Natura 2000 võrgustiku 
alal ning kavandatud tegevused ei 
kuulu keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonna-juhtimissüsteemi 
seaduse § 6 lg-s 1 loetletud olulist 
keskkonnamõju omavate tege-
vuste hulka.

Lihula Oja tänav 9 kinnistu 
detailplaneeringu avalik väljapa-
nek toimub 09.09.2017.a. kuni 
08.10.2017.a. Lihula vallama-

jas Jaama 1, Lihula ning Lihula 
valla interneti koduleheküljel 
www.lihula.ee Arvamusi detail-
planeeringu kohta saab esitada 
kirjalikult avaliku väljapaneku 
lõpuni aadressil Lihula Vallava-
litsus, Jaama 1, Lihula 90302, 
Läänemaa või e-postiaadressil  
vallavalitsus@lihula.ee

Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu 
avalik väljapanek

Lihula valla vastutusalas on ligi 180 kilomeetrit 
avalikus kasutuses kohalikke teid. Loetellu kuu-
luvad nii mustkattega linnatänavad kui kruus-
kattega põlluvaheteed. Nende hooldamiseks ja 
remondiks saame aastas kasutada u 150 000 
eurot. Teehoiutööde hulka kuuluvad suvised hool-
dustööd, talvine lumetõrje ning teekatete remont 
ja ehitus. 
Riik rahastab teehoidu sihtotstarbeliselt, kuid arves-
tades 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 
määras seda Hollandist pärit 2650 tonni freespuru-
katte hange, millega kaeti 3,2 km kruuskattega lin-
natänavaid, lisaks keskenduti ohutusele.

Tänavu oli teehoiutööde põhirõhk suunatud enne-
kõike Kasari luhaäärsete ülikriitilises seisus olevate 
kruusateede remondile, kus muldkehade aluste 
tugevdamiseks viidi teede täiteks Lihula-Ristiku 18 

elamu ehitusjäätmed, mida oli kokku ligi 3000 m3. 
Seejärel kaeti need 10 cm paksuse kruusast kulu-
miskihiga: sel viisil remonditi 5,8 km teid.

Lisaks kapitaalremonditi osaliselt Annimõisa tee, 
tehti pealevedu Lautna-Kelu, Nurme-Alaküla, 
Aruküla ning Lihula-Alaküla teele. Kruusateede 
remondi kogumaksumuseks kujunes ligi 100 000 
eurot.

Lisaks töödele kruusateedel pindasime üle 2016. 
aastal taaskasutatava freesasfaldiga kaetud tänavad 
Lihulas, Kirblas ja Tuudil. Pindamise maksumuseks 
kujunes veidi üle 26 000 euro. 

Kevadel tehti suures mahus võsastunud teeäärte 
raiet – neid töid on kavas jätkata tänavu sügisel.

Suve jooksul remonditi ligi 10 km 
valla kruusateid
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Lihula mõisamäe tuuliku fassaad on lagunemas 
ning kriitilises olukorras: alumises osas kõrguseni 
~5 m on müüritise välimine voodrikiht suures 
osas lagunenud ja varisenud, samasugune olukord 
on kõrgemal kahes suuremas kohas ja üle terve 
fassaadi väiksemates kohtades.

Juuli lõpus alustatigi Lihula mõisamäe tuuliku müüri 
ja jalami avariikonserveerimistööd, milleks saadi 
Muinsuskaitseametilt toetust summas 6000 eurot. 
Tööde kogumaksumuseks kujunes 8428 eurot. 

Avariikonserveerimistööd hõlmavad suuremate lagu-
nenud kohtade müüritise taastamist: lahtiste pae-
kivide ajutist eemaldamist; avause puhastamist ja 
pesemist nõrga surveveega; avauste kinni ladumist 
paekivide ja lubjaseguga ning armeerimist roosteva-
bast terasest varrastega, vuukide täitmist lubjase-
guga. Tööde tegemiseks kasutatakse olemasolevaid 
välja langenud paekive, puuduvad paekivid müüri 
taastamiseks tuuakse Ridala vallast Ungru karjää-
rist.
 

Lihula mõisamäe tuuliku remonttööd algasid juba 
möödunud aastal, kui tuulikule paigaldati ajutine 
katus kaitsmaks müüre, ning selleks, et räästast 
nõrguv vesi müüre ei kahjustaks, ehitati tänavu 
välja vihmaveesüsteem, mille maksumuseks kujunes 
2421,92 eurot.  

Lisaks eelnimetatud töödele tehakse tänavu veel 
Lihula mõisa viinaaida lõunapoolsete väravate silluse 
avariiremont ning Tallinna mnt 17 (apteegi maja) välis- 
uste restaureerimine. Perearstipoolsed kaks ust res-
taureeritakse Muinsuskaitseameti toetusel, apteegi 
uks rahastatakse Lihula Vallavalitsuse eelarvest.

Lihula mõisamäe tuuliku konserveerimistööd

Foto: Kristina Kukk
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Vanda Birnbaum
SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse juhataja

EQUASS on Euroopa sotsiaal-
teenuste kvaliteedijuhtimise 
süsteem, mille on välja tööta-
nud Euroopa Rehabilitatsiooni 
Platvorm erinevate huvigrup-
pide (teenuse pakkujad, teenuse 
saajad, sotsiaalpartnerid, rahas-
tajad ja poliitika kujundajad) 
huve arvestades. See tähendab, 
et Lihulas pakutakse koduõen-
duse, üldhoolduse ehk hoolde-
kodu ja  erihoolekande teenu-
seid Euroopa tasemel ning need 
vastavad Euroopa Liidu nõue-
tele.

See on olnud kahe aasta pikkune 
tee asutuse töö korraldamisel, 
klientide vajaduste ja soovide väl-
jaselgitamisel, töö personaliga. 
Esmalt külastas meid konsultant, 
kes selgitas välja olemasoleva 
olukorra ja aitas koostada siht-
asutuse eneseanalüüsi. Töökoos-
olekutest võttis osa kogu tööta-
jaskond. Selgus, et toimetasime 
juba siis väga tublilt, kuid meil ei 
olnud peale asjaosaliste seletuste 
rohkem tõendeid 50 kriteeriumi 
täitmiseks. Paari järgneva aastase 
töö käigus pandi kirja kõik see, 
kuidas me igapäevaselt toimetame 
ja kuidas me tahaksime, et meie 
asutus tulevikus välja näeks. 
Selleks loodi hulk dokumente, 
tehti ümberkorraldusi igapäeva-
töös, leiti uusi lahendusi klientide 
jõustamises ja täiustati kodulehte 
www.lihulatervis.eu

Peale pooleteise aastast tööd käis 
meid testimas eelaudiitor, kes 
andis tagasisidet ja juhiseid lõpp- 
auditiks. Lõppauditeerimisel kin- 
nitas audiitor EQUASSi kehtes-
tatud indikaatorite vastavust 
asutuse külastusel dokumentat-
siooni kontrolli ja intervjuude abil. 
Kogu protsessi jälgib EQUASS 
autasukomitee (Awarding Com-
mettee). Lõppaudit toimus selle 
aasta juunis ja Brüsselist tuli 
heakskiit augustis.

EQUASS Assurance sertifikaat 
ehk tunnistus kehtib kaks aastat. 
Uuel taotlemisel 2019. aastal 
kehtib juba täiendatud metoo-
dika, kus pannaksegi rohkem 
rõhku kvaliteedi väljaselgitami-
sele suhtlemisest kõikide teenuste 
osapooltega, võrreldakse meie 
asutust teiste sarnaseid teenuseid 
pakkuvate asutustega. Meie jaoks 
tähendab see pidevat tööd taseme 
hoidmisel ja edaspidisel arenda-
misel.
EQUASS Assurance sertifikaat 
on praegu Eestis 53 asutusel. 
Nende seas on erinevate  suu-
rustega teenuse osutajaid, alates 
paariliikmelistest mittetulundus-
ühingutest kuni suurte asutus-
teni nagu Värska Sanatoorium, 
Haapsalu Neuroloogiline Rehabi-
litatsioonikeskus või Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskus. 
Pakutavad teenused on näiteks  
laste- või naisteturvakodud, nar-
komaania ennetusega tegelevad 
organisatsioonid, hooldekodud, 
rehabilitatsiooniteenused jne. 
EQUASSi süsteemis on võima-
lik taotleda kvaliteedimärki ka 

ainult asutuse mõnele osutata-
vale teenusele, nt SA Jõhvi Haigla 
– rehabilitatsiooniteenus, Pärnu 
Haigla - Psühhiaatriakliiniku Päe-
vakeskus, Psühhiaatriakliiniku ja 
Sisehaiguste kliiniku rehabilitat-
siooniüksused.  
 
EQUASS kvaliteedisüsteemi 
rakendamine andis meie asutu-
sele võimaluse hinnata oma tege-
vust ja mõelda rohkem tulevi-
kuplaanide peale. Selles projektis 
osalemine pani analüüsima oma 
tegevust ühtse meeskonnana. See 
liitis kogu personali.

Sertifikaadi saamine on tunnus-
tus meie asutusele ning töötaja-
tele, kes päevast päeva tegelevad 
klientide igapäevase heaolu hoid-
misega. 

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja 
Sotsiaalhoolekande Keskus hinnati EQUASS 
Assurance sertifikaadi vääriliseks
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Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimised 2017

Perioodil 5.–11. oktoober ja 15. oktoobril toimu-
vad Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu valimi-
sed. 

Eestis kehtivad valimisseadused ja rahvahääletuse 
seadus näevad ette võimalused hääletamiseks ka 
enne valimispäeva.
Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil on võimalik 
hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimis-
päeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi 
hääletamisviise.
Elektrooniline hääletamine algab kümnendal päeval 

enne valimispäeva alates kell 9.00. 
Elektrooniline hääletamine toimub 
kuni neljanda päevani enne valimis-
päeva (kolmapäev) kella 18.00-ni.
Kümnendast päevast kuni seitsmenda 
päevani enne valimispäeva avatakse 
igas maakonnakeskuses vähemalt 
üks valimisjaoskond, kus kõik valijad 
saavad hääletada väljaspool oma elu-
kohta. Hääletamine algab kell 12.00 ja 
lõpeb kell 20.00.
Kõik valimisjaoskonnad avatakse eel-
hääletamiseks kuuendal päeval enne 
valimispäeva (esmaspäeval). Hääleta-
mine toimub kolme päeva jooksul kell 
12.00–20.00.
Valimispäevale eelneval neljapäeval, 
reedel ja laupäeval hääletamist ei 
toimu.

Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate 
igale valijale saadetav valijakaart. Siinjuures on eriti 
oluline, et juhul, kui Te hiljemalt 15 päeva enne vali-
mispäeva ei ole saanud valijakaarti, tuleb Teil pöör-
duda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse (Tallin-
nas linnaosa valitsuse) poole. Kaardi mittesaamine 
võib olla märk, et Teid ei ole valijate nimekirjas.

Valimispäev on tänavu 15. oktoobril ning sel ajal 
e-hääletamist ei toimu. Valimispäeval algab hääle-
tamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Valimispäeval 
saate hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, 
mille valijate nimekirja olete kantud. Elukohajärgse 
valimisjaoskonna asukoha kohta saate teavet valija-
kaardilt või valimiste veebilehelt www.valimised.ee. 
Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskon-
nas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääleta-
mist kodus.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel peab hää-
letaja olema vähemalt 16-aastane. Hääletada ei saa 
isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnis-
tatud, ega isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning 
kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik 
olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et 
tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
aadress.
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12. augustil toimus Lihula kultuurimajas kont-
sertaktus, mille raames anti üle ka Lihula auko-
daniku tiitel, valla teenetemärgid ning kaunite 
kodude tänukirjad.
 
„Head ja ilusad asjad ei juhtu iseenesest, vaid neid 
tehakse, nende tegijateks on inimesed meie ümber. 
Siin saalis on täna palju neid, kes on teinud rohkem 
kui vaja, teinud südamest. Aitäh teile!” kõlasid Lihula 
vallavanem Varje Ojala-Toosi sissejuhatavad tänu-
sõnad.

Lihula vallavolikogu otsustas anda aukodaniku tiitli 
ning sellega kaasneva auraha ja tunnistuse pika-
aegsete ja väljapaistvate teenete eest lastetervishoiu 
valdkonnas ning panuse eest Lihula valla ühiskonna- 
ja kultuuriellu Eva Kääramehele.

Evat iseloomustatakse kui kohusetundlikku, abival-
mit ja suure empaatiavõimega lastearsti: abi saavad 
kõik, kes seda küsivad. Ülikooli lõpetades suunati 
Eva kolmeks aastaks Lihulasse, kuid nüüdseks on ta 
siin töötanud juba 40 aastat: lisaks lastearsti ametile 
Lihula haigla lasteosakonnas ja polikliinikus, on ta 
töötanud kiirabis ja perearstina.
Eva on aktiivne ka ühiskondlikult: kahel korral 
kuulus ta volikogusse, lisaks võtab osa noorsootöö 
komisjoni tööst, nõustab lapsi ja nende vanemaid. 40 
aastat on Eva laulnud Lihula naiskooris Leelo ja 20 
aastat pidanud koorivanema ametit: tema ettevõtmi-
sel on koorile muretsetud esinemis- ja rahvariideid 
ning korraldatud väljasõite, mis tõid Lihulale tuntust 
ka väljaspool Eestit.

Vallavalikogu otsusega anti sel aastal välja ka viis 
Lihula valla teenetemärki, mida antakse ühele isikule 
üks kord väljapaistvate teenete või pikaajalise loo-
mingu eest, mis on andnud püsiva ja olulise panuse 
kultuuri, majanduse või muu valdkonna arengule.

• Janek Vipre – teenetemärk pikaaegsete ja väl-
japaistvate teenete eest ettevõtluse edendamisel 
ning kultuuri-, haridus- ja spordielu järjepideval 
toetamisel.

• Kaja Lotman – teenetemärk pikaaegsete ja väl-
japaistvate teenete eest Matsalu ja Lääne-Eesti 
piirkonna looduskeskkonna ning -kaitse säilita-
misel ja tutvustamisel ning isamaaliste väärtuste 
hoidmisel ja edasikandmisel.

• Piia Saak – teenetemärk pikaaegsete ja välja-
paistvate teenete eest huvihariduse edendamisel 
ning kultuuri- ja ühiskonnaelu mitmekesistami-
sel Lihula vallas.

• Galina Tükk – teenetemärk pikaaegsete ja välja-
paistvate teenete eest tervishoiu valdkonnas.

• Jaak Kastepõld – teenetemärk pikaaegsete ja 
väljapaistvate teenete eest Lihula valla arenda-
misel ja juhtimisel.

Heakorrakonkurss 2017

• Indrek Idvani ja Gerli Tüür – Lihula valla 2017. 
aasta heakorrakonkursi parim talude kategoo-
rias. Tänukiri silmapaistva töö ja kauni tulemuse 
eest oma koduümbruse heakorrastamisel.

• TÜ Lihula Tarbijate Ühistu – Lihula valla 2017. 
aasta heakorrakonkursi parim haldus-, äri- ja 
tootmishoonete kategoorias. Tänukiri silma-
paistva töö ning kauni tulemuse eest Lihula Tar-
bijate Ühistu hoonete ning nende lähiümbruse 
heakorrastamisel.

• Vahur Loo – Lihula valla 2017. aasta heakorra-
konkursi parim suvilate ja aiamajade kategoo-
rias. Tänukiri silmapaistva töö ja kauni tulemuse 
eest oma koduümbruse heakorrastamisel.

• KÜ Lihula Pärnu mnt 18 – Lihula valla 2017. 
aasta heakorrakonkursi parim korterelamute 
kategoorias. Tänukiri silmapaistva töö ning kauni 
tulemuse eest korteriühistu Lihula Pärnu mnt 18 
hoone ja selle lähiümbruse heakorrastamisel.

• Aime Vald – Lihula valla 2017. aasta heakor-
rakonkursi parim ühepereelamute kategoorias. 
Tänukiri silmapaistva töö ja kauni tulemuse eest 
oma koduümbruse heakorrastamisel.

Lihula aukodaniku tiitli sai 
Eva Kääramees
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Tänavu 17. juunil täitus Varbla vallal 25 aastat 
omavalitsusliku staatuse kinnitamisest. 314 km2 
pindalaga ning rahvaarvuga 824, moodustab see 
tulevase Lääneranna valla pindalast 23% ja ela-
nikkonnast 15%.
 
Varbla vald jaguneb neljaks tihedamini asusta-
tud osaks: Saulepi, Varbla, Paadrema ja Paatsalu, 
mis on endised mõisakohad. Kõige suurem alaliste 
elanike arv on Varbla külas  (93 inimest) ja Tõusi 
külas (82 inimest). Kokku elab Varbla vallas 2017. 
aasta andmetel 819 inimest.

Liivi lahe ääres paikneval vallal on üle 30 km ranna-
joont, mis on looduslikult väga mitmekesine: kivised 
ja roostikuga kaetud rannalõigud vaheldumisi liiva-
randadega. Tihedamalt asustatud alasid eraldavad 
hõredalt asustatud metsad ja soo. Valla territoo-
riumist on 57% metsamaad, millest 42% on riigi-
mets. Haritavat maad on 16% ja looduslikke rohu-
maid 8,6%. Vallakeskus paikneb 70 km kaugusel 
Pärnust, Audru-Tõstamaa-Nurmsi maantee ääres. 
Idas eraldab Paadrema jõgi Varbla valda Tõstamaa ja 
Koonga vallast.
 
Varbla on nime saanud Werpeli mõisa järgi ning 
oli läänimõisana erakätes juba 1426. aastal. 1799. 
aastal eraldus Varbla mõisast Uue-Varbla mõis. 
Paatsalus on tänaseni säilinud 1912. aastal Eduard 
Kleiseli ehitatud Illuste mõisahoone, mis on huvitav 
näide juugendstiilist. Hoonet ümbritsevad 19. sajandi 
lõpul rajatud pargi puuhiiglased.
Varbla valda tuntakse kui puhta elukeskkonna, rik-
kumata looduse ja kaunite liivarandadega paika, mis 
on alati olnud hinnatud puhkeala. Siinset maasti-
kupilti iseloomustavad Lääne-Eestile ja saarestikule 
iseloomulikud kadakad ja kiviaedu täis maalapid 
vaheldumisi metsadega. Kaunimad kadastikud võib 
leida Kadaka ja Mereäärse külast, samuti Paatsalu 
lahe ümbrusest ning Vaiste külast Matsini. Matsi 
rand, mis asub eakate rannamändidega metsatuka 
ääres, on siinse ranniku armastatuim rannapuhkuse 
paik.

Tänu poollooduslikele ja looduslikele kooslustele 
pakuvad kauneid vaateid Raespa puis- ja rannanii-
dud, Kõrgessaare saar ja Sõmeri poolsaar. Illussaare 
kaldal saab imetleda vaadet Paatsalu lahele. 

Paadisõidu armastajatele võivad huvi pakkuda 
Varbla laiud: 12 saare ja laiu vahel sõitmine on tore 
ajaviide nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kalastami-
seks sobivad enam Vaiste-Saulepi ja Paatsalu ranni-
kumeri.

Sisemaa suurim vaatamisväärsus on Kolga oja ja 
luited. Läbi luitestiku voolates on oja kujundanud 
sügava maalilise oru. Siinsete vanimate mändide 
vanus ulatub üle 170 aasta. Loodushuvlistele on siia 
rajatud ka matkarada.

Varbla kandis on sündinud eestlaste maadlussangar 
ja olümpiavõitja Kristjan Palusalu ja kirjanik Karl 
Ristikivi. Ristikivi kohta leiab palju huvitavat Uue-
Varbla mõisas asuvast valla muuseumist. Uue-Varbla 
mõisahoone on üks vähestest suhteliselt hästi säi-
linud varaklassitsistlikest puidust mõisahoonetest 
Eestimaal. Varblas asub ka EELK Varbla Urbanuse  
kirik, mille tagasihoidlikule välisilmele vastandub 
küllaltki rikkalik rannarootsi kirikute stiilis interjöör.

Valla ettevõtluses on tähtis osa põllumajandusel. 
Enamlevinud põllumajandusharud on looma- ja 
taimekasvatus. Vähem tegeletakse aianduse ning 
puu- ja köögiviljakasvatusega. Muudest ettevõtetest 
on olulisel kohal metsa ülestöötamise ja varumisega 
tegelevad ettevõtted ning puidu töötlemine. Paljudele 
inimestele annab olulise osa sissetulekust kalapüük. 
Teeninduses on esikohal turism kui kõige kiiremini 
arenev ettevõtlusharu.

Varbla valla olulisemateks ja rohkeima osavõtuga kul-
tuurisündmusteks peetakse „Nädalalõppu Varblas” 
ja selle raames peetavat kohvikutepäeva.

Saame tuttavaks: Varbla vald
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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, 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

VERESOONI 
KONTROLLIMA

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub  
16. oktoobril alates 9.00

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaal-
hoolekande Keskuses (Tallinna mnt 37, Lihula)

Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna 
Registreerimine toimub tööpäevadel  

kell 9-12 tel 5698 5633

Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli 
säärelihastes valu ja krambihooge

• KAS TEIL ON KÕRGE VERERÕHK?

• KAS TEIL ON KÕRGE KOLESTEROOLITASE?

• KAS TEIL ON PEREKONNAS ESINENUD 
SÜDAME-VERESOONKONNA HAIGUSI?

• KUI JAH, SIIS ON TEIL KÕRGENENUD 
RISK HAIGESTUDA JALAARTERITE 
ATEROSKLEROOSI.

HOOLI ENDAST JA TULE KONTROLLI!

Protseduur maksab 9 eurot

TERVISE TUGI OÜ KUTSUB 
KÕIKI HUVILISI


