nr 4 (93) / detsember 2013

1

Lihula valla ajaleht
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Hea Lihula valla rahvas!
Väärtustame seda, mis meil
olemas on ja vaatame lootusrikkalt tulevikku!
Jõulud tulevad igal aastal, see
on kindel. Kindel on ka see, et
igal aastal on need erinevad,
korduvad kordumatult, kantud

mööduva aasta sündmustest ja
toimetustest. Kogetud rõõmud
ja mured on jätnud meisse jälje
ning muutnud meid inimesena
tugevamaks ja targemaks. Jõulud ja aasta lõpp on kokkuvõtete
ning uute plaanide tegemise aeg.
See, milliseks kujuneb meie edasine elu, sõltub meist kõigist. Oleme positiivsed,
teeme koostööd ja toetame
üksteist - koos tegutsedes jõuame kaugemale ja
oleme tugevamad.
Peale minevikku vaatamise ja tuleviku planeerimise on aga oluline väär-

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Pilt: Helena-Karmen Kamarik

tustada ka praegust hetke. Veedame lähedaste seltsis aega nii, et
oleme ka mõtete ja tunnetega
nende juures, see loob tihedama
sideme perega ja sõpradega ning
muudab kõiki õnnelikumaks. Ja
vaatame kaugemalegi – kuidas
läheb teistel inimestel meie ümber. Ehk vajab just praegu keegi
abi, nõuannet või toetavat sõna,
et elus edasi liikuda? Aitame
neid.
Soovin kõigile hingerahu
kaunist Jõuluaega!

ja

Foto: Ain Saare
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Lihula kultuurimaja kutsub
22.12.2013 kell 15:00 advendikontsert „Jõulud –
headuse aeg...“, esineb Lihula naiskoor „Leelo“
23.12.2013 kell 19:00 kontsert “Püha öö”
Lihula mõisas. Esinevad Karolina Leedo (flööt),
Riivo Kallasmaa (oboe), Miina Järvi (viiul), Ida Teppo (viiul), Madis Järvi (viola), Marius Järvi (tšello),
Mihkel Järvi (klaver). Pilet 5€
04.01.2014 kell 17:00 uusaastakontsert saksofonikvartetilt „SaxEst“. Pilet 30.detsembrini 7€,
hiljem 10€
10.01.2014 kell 18:00 Läänemaa parimate sportlaste
tunnustamine
13.01.2014 kell 19:00 koguperefilm „Väikelinna
detektiivid ja Valge Daami saladus“, pilet 3€
23.01.2014 kell 19:00 Vana Baskini Teatri etendus
„Tule tagasi,Gabriel!“, pilet 12€ / 10€
08.02.2014 kell 14:00 vabariiklik lauluklubide üritus
12.02.2014 kell 13:00 Rakvere Teatri etendus lastele
„Hobune, kes kaotas ära prillid“, pilet 5€
12.02.2014 kell 19:00
Rakvere Teatri etendus
„Leenane`i kaunitar“, pilet 11€ / 9€

Lihula suurüritused 2014
Klassikalise Muusika Festval
“VI Lihula Muusikapäevad”
10.-13. juuli 2014

12. Matsalu loodusfilmide festival
17.-21. September 2014
Lihula-Haapsalu

Juba kuuendat korda toimub Lihulas rahvusvaheline
klassikalise muusika festival Lihula Muusikapäevad,
mille
agatajaks
olid
maailmakuulsa
Järvide dünastia noored muusikud eesotsas Miina
Järviga, kelle esivanemad on seotud Lihulaga. Ürituse
eesmärk on kõrgetasemelise klassikalise muusika tutvustamine ka pealinnast kaugemal.
www.lihulamuusikapaevad.ee

Matsalu loodusfilmide festival propageerib looduslähedast ja säästvat elulaadi ning põlisrahvaste sügavalt
loodusega seotud traditsioonide austamist. Festival on
pühendatud loodusele, looduse ja inimese suhetele.
Traditsiooniliselt on festivali osaks ka mitmed loodusfotonäitused.
www. matsalufilm.ee

Lihula Lillkirja Festival
09.-10.august 2014
Lihula Lillkirja Festival tutvustab ja propageerib
Lihula lilltikandit. Festivali raames avatakse näitus
lilltikandiga kaunistatud esemetest, toimuvad lilltikandi seminar, tikkimise töötoad ja võistutikkimine.
www.rahvaulikool.ee
lihulatikand.blogspot.com

Lihula kultuuri- ja spordipäevad
05.- 10.august 2014
21. korda peetakse Lihulas kultuuri- ja spordipäevad,
kus mitme päeva jooksul toimub hulgaliselt kultuuriüritusi igale maitsele ja vanusele: kontserte, etendusi,
näitusi, spordivõistlusi, laat, simman.
Pidev info kultuuri- ja spordiüritustest Lihula valla
kodulehel www.lihula.ee ja infostendil.
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Jõuluõnnistusega julgelt edasi
Aastalõpu aeg on üks eriline
aeg aastaringis. See on aeg, mil
vaatame selja taha. Mõtleme
selle peale, mida möödunud aasta meile tõi, mida ta meilt viis.
Meenutame kindlasti ka tänuliku
südamega neid, kes meie keskelt
igaviku radadele siirdusid.
Küllap mõtleme neil päevil uue
aasta peale. Peame plaani, mida
oleks vaja ette võtta, kuidas võiksid asjad minna. Selja taha jäänut teame hästi, tulevat tunneb
aga ainult Suur Looja. Tema rahva
liikmetena võime aga ka meie uue
aasta tundmatule teele asuda julge
südamega. Jõulude keskne sõnum
on, et ära karda! Esimesel jõuluööl
kuulutas taeva saadik ehmunud
karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale“. Seda
ülalt pärit julgust vajame kindlasti
ka meie tänasel päeval, et mitte
kartma lüüa kõige selle ees, millega

tuleb siin silmitsi seista. Jõuluaeg
tuletab meile taas meelde, et Looja
ei ole, kõigist inimese eksisammudest hoolimata, seda maailma
hüljanud ega kedagi unustanud.
Jumala Poeg sündis inimese
lapseks, et meie võiksime olla
Jumala lapsed - jumalanäolised
julged inimesed.
Üks hea sõber, kes nüüd taevastel radadel rändab, pidas väga
oluliseks püha Fransiskuse palvet,
kus on sõnad: „Õpetaja, tee nii, et
ma ei otsiks lohutust, vaid lohutaksin, et ma ei otsiks mõistmist, vaid
mõistaksin, et ma ei otsiks armastust, vaid armastaksin“. Nii see on,
et mida enam me selle palve sõnade
kohaselt mõtleme ja teeme, seda
ilusamad jõulud meile tulevad!
Mida rohkem me ka uuel aastal
selle palve sõnade järgi talitame,
seda õnnelikumad saame olema,
ka siin Lihulas! Ilusat jõuluaega
ja õnnistatud uut aastat!

PS. Jõuluõhtul kell 18.00 on
kõik oodatud jõuluteenistusele
ja loodetavasti saame selleks
õhtuks ka kiriku soojaks!

Kaido Saak

EELK Lihula koguduse pastor

Foto: Ain Saare

Jõulusoovid vallarahvale
Taaskord on kätte jõudnud aasta
kõige müstilisem aeg, kus päev
on õige lühike ja pimedus saabub
vara ning välisteks toimetusteks
on aeg õige napp.
On sobiv hetk meenutamaks olnut
ja süüvida enda ja oma lähedaste
töödesse-toimetustesse. On kokkuvõtete tegemise ja sihtide seadmise, aga ka lähedastega olemise
aeg.
Läinud aasta on Lihula valla jaoks
olnud märgilise tähtsusega. Vallarahvas on selge sõnaga mõista
andnud, et edasi liikuda
saab ainult tulevikku
vaadates ja kogukonna kõiki

liikmeid kaasates. Oleks vaid, et
noori jaguks ja lapsi jätkuks! Valimised möödusid suurema kisa ja
kärata, uus vallavolikogu ja uus
vallavalitsus on kindlalt haaranud ohjad ja täis tegutsemistahet,
energiat ja uusi mõtteid. Täna saab
rõõmuga öelda, et juhtorganites on
väga palju uusi inimesi. See annab kindlust, et meie tulevik läheb
korda väga paljudele ja annab
jõudu meile kõigile! Selge, et raha
võim ja riigiisade silmad ei näe
suurlinnadest – keskustest kaugemale, kuid seda valjemini peame
ise häält tegema ja seisma oma
vajaduste ning soovide eest - seda
me ka teeme! Proovi sinagi anda
omapoolne panus, mis iganes mõte
ka pähe ei tule, astu julgelt ligi ja
räägime, oleme kõik ühise asja eest
väljas.

algusesse. Käes on jõuluaeg - aeg
lähedastega olemiseks. Mõtle ja
vaata enda ümber - ega Sa kedagi
kogemata unustanud pole? Kui Sa
tunned, et keegi on saanud pisut
vähem tähelepanu või sootuks Sinu
toimetustest eemale jäänud, siis
nüüd on just õige hetk näidata, et
hoolid ega pole kuhugi kadunud.
Kaunistatud jõulupuu, kingituste,
jõululaulude ja säriseva verivorsti
kõrval väike meelespidamine võib
korda saata suuri imesid, pakkuda
soojust ja kindlustunnet, mida me
kõik vajame. Soovin suuremaid ja
väiksemaid imesid Teile kõigile!

Aga enne kui suuremate asjade
juurde minna, läheks tagasi jutu

Jaak Kastepõld

Kaunist jõuluaega ja parimat
eesootavat 2014. aastat!

Vallavolikogu esimees
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Persoon - Tiiu Aasrand
Mulle meeldib väga uute raamatute lõhn. Kui saime töökaaslasega
Läänemaa parimateks maaraamatukoguhoidjateks,
siis
ütlesin:
„Raamatute seltskond on tore, ei
ole lärmakas aga samas tarkust
kui palju ümberringi“. Raamatukogus aeg ei seisa, siin kogu aeg
midagi muutub, tulevad uued
raamatud, külastajad arutavad päevateemasid. Meeldiv on külastajaid
aidata ja hea tunne on, kui nad on
sinu soovitatud raamatuga rahul.
Raamatukogutöötaja raskused on
seotud rahanappusega, tahaks ju
palju rohkem uut kirjandust ja ka
perioodikat osta.

Intervjuu raamatukoguhoidja,
Läänemaa sädeinimese
Tiiu Aasrannaga.
Sädeinimese tiitel omistati talle
30. novembril k.a. Haapsalus aktiivse tegevuse eest Kirbla külaelu
edendamisel. Sädeinimeste tunnustamist
korraldavad Lääne
Maavalitsus koostöös Läänemaa
Arenduskeskuse ja MTÜ Kodukant Läänemaaga.
1. Kus on Teie juured? Mille
eest olete tänu võlgu oma vanematele?
Olen põline Läänemaa elanik,
sündinud Kullamaa vallas. Oma
lapsepõlve saatsin mööda
Liivi
külas, seal Liivi jõekaldal asub on
minu kodukoht. Kooliteed alustasin Liivi koolis aga põhikooli lõpetasin juba Kullamaal. Peale Haapsalu I Keskkooli lõpetamist jätkasin
õpinguid Eesti Põllumajandus Akadeemias (praegu Eesti Maaülikool)
agronoomia erialal.
Kahjuks on minu isa juba aastaid
surnud aga hingeliselt olin lähedasem oma isaga. Meil oli ka ühine
huvi, nimelt raamatute lugemine.
Üldiselt olen kodunt saanud kaasa
sellised isikuomadused nagu kohusetunne, töökus ja iseseisvus.
Kuna mu tädid olid õmblejad ja

ka ema oskas õmmelda, siis õmblemise oskused anti ka mulle edasi.
Varases lapsepõlves enne kooli olime põhiliselt vanaema kasvatada,
sest vanemad käisid tööl, ema oli
raamatupidaja ja isa ehitaja.
2. Kaua olete olnud seotud
Kirblaga?
Peale EPA lõpetamist tulin tööle
tollasse Lihula sovhoosi, kuna oli
nende stipendiaat, elamispind anti
mulle Kirblasse. Sovhoosis töötasin aastakese, siis tuli juhtkonna
vahetus ja mul avanes võimalus
asuda tööle Kirbla raamatukogusse, see oli aastal 1982, selleks
ajaks olin ka juba abielus kohaliku
noormehega nii ma Kirblasse jäingi
ja kodu siia rajasin.
3. Millised on raamatukogutöötaja rõõmud, raskused?
Raamatukogus töötades olen ennast raamatukogualaselt täiendanud, nimelt 1995.a. käisin Tallinna
Pedagoogilises Instituudis raamatukoguhoidjate täienduskursusel
ja omandasin raamatukoguhoidja
kutsetunnistuse. Hetkel oman
raamatukoguhoidja III astme kutsetunnistust.
Raamatukogutöötaja rõõmuks on
see, kui on palju lugejaid ja on uusi
raamatuid, mida lugejatele jagada.

4. Milline on Teie lemmiktegevus
töövälisel ajal?
Kevadel ja suvel meeldib mul
tegeleda hobiaiandusega. Meeldib
tantsida, kunagi tegelenud aastaid
rahvatantsuga, vahepeal õppinud
peotantsu, kuid hetkel piirdun
linetantsuga. Ma lihtsalt pean
saama liikuda, võiks öelda “tantsinud läbi elu“ just tänu eri tantsuliikidele, mida olen harrastanud.
Muidugi üks lemmikumaid tegevusi on lugemine, kuid väga meeldib
lahendada ka ristsõnu.
5. Miks olete end sidunud külaelu arendamisega?
Külaelu arendamise juurde sattusin vajaduse pärast, külas tegutses
küll naisselts aga see ei jõudnud
enam üksi külaelu elavdada, samuti hakkas rahvamaja lagunema,
kus koos käidi, midagi tuli ette võtta nii asutasime Kirbla külaseltsi.
Nüüd pidi keegi hakkama tegema
projekte rahade taotlemiseks, nii
läksingi koolitusele ja õppisin projektide kirjutamise selgeks. Käsi
oli antud ja nüüdseks olen kirjutanud mitmeid projekte ja külaseltsiga teinud paljusid üritusi. Kuna
oli vaja teha ka külaseltsi raamatupidamist, siis õppisin kaks aastat
Haapsalu Kutsehariduskeskuses
ka majandusarvestust. Ma ei ole
kahetsenud, et olen end sidunud
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külaelu edendamisega, olen kohtunud paljude huvitavate inimestega,
meil on olnud külas palju toredaid
ettevõtmisi. Need inimesed, kes on
üritustest osa võtnud on rahule
jäänud. Tegelikult on mul ka üks
tõetera, millega end lohutan. See
on, et kõigi meele järgi ei saa kunagi olla. Ehk sain veidi kultuuri
tegemise pisikut ka sellest ajast,
kui mu ema töötas kultuurimaja
juhatajana, olin seal pidevalt abiks.
6. Kuidas läheb Teie lastel ?
Mul on kolm tütart ja poeg, kõik on
täisealised. Tütred on lõpetanud
koolid, kes töötab, kes kasvatab
last, poeg lõpetab tänavu kutsekooli. Üks tütardest elab Soomes.
Olen ka kahekordne vanaema.

7. Mis teeb elu elamisväärseks?
Elu teeb elamisväärseks see, kui
sul on kodus kõik korras, lapsed ja
lapselapsed on terved, saad tegeleda sellega, mis sulle meeldib ja on
olemas väga kallis inimene, kellega
oma muresid ja rõõmusi jagada.
Kindlasti peab ka olema häid sõpru, kellega aeg ajalt aega veeta.
8. Millised võiksid olla kolm põhitarkust, millele inimesed saaksid oma argielus toetuda?
Teen lühidalt:
1. Oma tegude eest tuleb ise
vastutada.
2. Nii nagu koer külale, nii küla
koerale.
3. Kui kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab.

9. Mida tahaksite öelda Lihula
valla rahvale?
Soovin kõigile rahulikku ja rõõmsat meelt, olgem üksteise suhtes
abivalmid, sõbralikud ja koostööaldid ning, et kõik teie unistused täituksid. Külastage ikka
alati erinevaid valla piires korraldatud üritusi, sest nende korraldamisega näevad inimesed palju vaeva
ja muidugi külastage jätkuvalt
raamatukogu. Ilusat jõuluaega!

Kersti Ajaots

Haridus- ja kultuurinõunik
Foto: Erakogu

Lihula Gümnaasiumis kaitsti uurimistöid
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks on kõigil
õpilastel kohustus sooritada uurimistöö.
11.detsembril kaitseski 3 Lihula Gümnaasiumi abiturienti ja 21 9.klassi õpilast komisjoni ees oma ligi
kahe aasta jooksul valminud uurimusi. Valdavalt oli
tegemist tõsiste teemade käsitlemisega, kuid teiste
hulgas oli ka mõni humoorikam või praktilisem töö.
Tööd olid sisukad, põhjalikud, huvitavaid avastusi
pakkuvad. Suur osa õpilastest said pingelisele tööle ka
väärilise hinde, koguni 15 tööd hinnati „väga heaks“.
Lisaks õpilastele oli suur osa tööde valmimisel nii
juhendajatel-õpetajatel kui lastevanematel.

Lihula õhu tahmasisalduse näitel võrreldes teiste
Eesti linnadega“ sai juba enne kaitsmist pärjatud
Saaremaa miniteaduspäevadel, Heini Heinlaidi töö
„Omavalitsuse finantsanalüüs majandusaasta aruannete põhjal – Lihula vald“ pakub huvitavat lugemist Lihula valla majandusest paljudele kohalikele,
Heddi Heinlaidi „Internet versus post inimestevaheliste suhetes“ kinnitab postiteenuste muutumist
viimastel aastatel.
Kõikide töödega on võimalik tutvuda kooli raamatukogus. Järgmine kaitsmine toimub juba märtsikuus.

Heli Raavel

Abiturientide uurimused olid ääretult põhjalikud. Simo
Stahlman tööga „Tahm kui õhu kvaliteedi mõjutaja

Jõululaua kombed

Jõuluõhtul peeti tavaliselt suur söömaaeg ja mitu
väikest. Süüa tuli kas 12, 9, 7 korda, et viljasaak
edeneks. Pereisa luges söögipalve ja õnnistas roogi.
Jõulusöömaajal ei tohtinud rääkida ega naljatada.
Jõululaual pidi toit seisma kogu öö. Jõululaualt pühitud raasukesi hoiti hoolega alles ja tarvitati haiguste
vastu. Lauaalune oli jõulude ajal püha koht. Mõnel

LG õppealajuhataja

pool puistati laua alla teri, mis hommikul kokku pühiti ja loomadele anti. Laua alla vaatamine oli jõuluööl
rangelt keelatud. Usuti, et vaimud võivad laua all viibida. seepärast jäeti kõik, mis laualt pudenes maha,
vaimudele.
Allikas: ERM
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LG abituriendid ja esimene klass ühispildil 01. september 2013. Foto: Kadi Ehasalu

Tegus aasta Lihula Gümnaasiumis
2013. aasta oli Lihula koolile sündmusterohke. Aasta alguses võitsime „Loodusetarga“ telesaates
24 kooli arvestuses III koha, jättes
selja taha mitmeid tugevaid koole.
Meie
õpilased saavutasid krossis, jalgpallis ja maadluses Eesti
meistrivõistluste medaleid, olles
mitte ainult Läänemaa, vaid vabariigi parimate seas. Kodutütred,
võrkpallurid ja mälumängurid on
mööduval aastal pakkunud palju
meeldejäävaid hetki. Lauatennises
ja kergejõustikus oleme Läänemaa parimate seas. Ka erinevatel konkurssidel, viktoriinidel ja
olümpiaadidel on nii õpetajad kui
õpilased olnud tublid.
Erinevad õppesuunad on loonud
õpilastele palju lisaväärtust läbi
matkade, laagrite ja kõikvõimalike projektide. Oma ettevõtlikkust
oleme arendanud läbi erinevate
projektipäevade: Geeks on Wheels,
Entrum, Lahe koolipäev jne.
2013. aastal sai Lihula valla noorsootöö kaardistatud, mis osutus
üheks
mitmekesisemaks
kogu
vabariigis. Suur tänu siinkohal
Lihula Kunsti- ja Muusikakoolile,

suur tänu Lihula Gümnaasiumi
ringijuhtidele.
Mittestatsionaarne õpe on leidnud
oma koha koolielus, uusi õpilasi
võtame vastu ka tuleval aastal.
Esimesed vilistlasedki on juba tunnistused saanud.
Väärikalt tähistasime keskhariduse
75.aastapäeva,
avasime
Lihula kooli õpetajatele tammepuust pingi ning kutsusime külla
toredad ja õnnelikud Lihula gümnaasiumi vilistlased. Märkimata
ei saa jätta õpilaste initsiatiivi ja
ettevõtlikkust, mille finaaliks oli
septembris
esilinastunud
film
„Õige õiglus“ projektis „Parim
eneseväljendus läbi omatehtud
kunsti“.
Siiski parim tunnustus ja saavutus oli 2013. aasta kevadel, mil
Lihula Gümnaasiumi lõpetas edukalt sooritatud riigieksamitega 18
abiturienti. Nendest 15 asus edasi
õppima erinevatesse kõrgematesse
õppeasutustesse. Oleks ülekohtune alahinnata lasteaia ja algkooli
osatähtsust lapse arengus, kuid
fakt on see, et ülikoolid annavad

hinnangu ennekõike gümnaasiumi
ja põhikooli vanimas osas tehtud
tööle. Nimetatud kaks üldhariduse
viimast kooliastet peavad olema
Lihula valla hariduspoliitika prioriteedid, mitte üksnes nelja järgmise
aasta jooksul, vaid jäävalt läbi aja.
Kui lugeda kõrgemate õppeasutustesse sissesaamist hinnanguks
koolile, siis sel kevadel hindasid
erinevad kõrgkoolid, sealhulgas
Tartu ja Tallinna Ülikool, tehtud
tööd Lihulas hindega suurepärane,
võttes vastu 15 meie kooli lõpetajat.
Väitku
küünikud
ministeeriumis või lähemal mida tahes, mina
väidan täna, 2013. aasta lõpus
– gümnaasiumi haridus on liiga
väärtuslik kaup, et sellest loobuda. Ükskõik kui palju Lihula vald
selle eest raha välja käima peab,
oleme me saanud selle mõistliku
hinna eest. Lihula asukohta silmas
pidades on see raha investeeritud
õigesse kohta – lootusrikkasse tulevikku!

Janar Sõber
LG direktor
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Meie noorjalgpalluritel oli väga edukas aasta
Meie noored jalgpallurid näitasid
sellel aastal ennast väga heast
küljest. Klubi tegemistele tuleb
vaadata tagasi kolmes erinevas
võtmes.
Esiteks Lihula Gümnaasiumi suur
edu koolidevahelistel võistlustel.
Meie lapsed võidutsesid Läänemaa
tütarlaste 4.-6.klasside ja
7.-9.
klasside meistrivõistlustel, sama
vanad poisid saavutasid sellel
võistlusel teise koha, nagu ka 7.-9.
klassi poeglapsed. Kõrgemalt tuleb
aga hinnata seda, kuidas mängiti
Eesti koolide meistrivõistlustel.

võistluse lausa võitsid, individuaalselt saavutasid Siret Põldäär, Vaike
Reinmaa ja Marjana Kuldsaar kolmikvõidu.
Edasi toon esile Lõuna-Läänemaa
Jalgpalliklubi tegemised. Kõigepealt väärib märkimist see, et käesoleval aastal võtsid meie klubi jalgpallurid osa rekordiliselt paljudest
turniiridest. Mitte kunagi varem
ei ole noorjalgpallurid saanud nii
palju võistelda. Kuna oli esimene
aasta 14 aasta järel, mil klubi ei
osalenud Eesti meistrivõistlustel,
siis oligi alternatiiviks pakkuda

tervikuna. Meil on kindlad üritused, mida klubi aastaid korraldab ja millele oma partneritega
suurt rõhku paneme. Samuti
oleme leidnud uusi toetajaid ja
abilisi. Alati on abiks olnud lapsevanemad. Nii oleme kooraldanud
iga-aastaseid lastelaagreid, alati on
suurpäevaks lastekaitsepäeva turniir. Meeleolukas on jalgpalliaasta
lõpetamine koos lastevanemate ja
kuulsate jalgpalluritega. Samuti
toob talviti Lihulassse palju teisi
klubisid meie saaliturniiride sari.
Sellel aastal mängis meie kaheksal saaliturniiril 41 võistkonda 19
klubist kokku 450 lapsega.
Hea meel on, et sellel aastal leidsime
võimaluse oma noormängijatele
pakkuda mängimist Eesti noortemeistrivõistlustel teiste klubide
eest. Rivo Oosim FC Kuressaarega
võitis lausa pronksmedali. Rocco
Mõtt ja Reno Mark tegid kaasa
Tallinna Kalevis, Rasmus Nikkel
Pärnu Vapruses. Lisaks liitusid
Eesti naiste meistrisarja klubi
Tallinna Kalevi treeningutega Anni
Ratas ja Kai Simpson.
Oleme saanud pidevat tähelepanu
vabariiklikus meedias, meie tegemiste vastu tuntakse elavat huvi.
Kõiki lapsed olid sellel aastal tublid
ja väärivad kiitust, suur aitäh ja
ilusat jõuluaega.
Samuti suur tänu kõikidele toetajatele ja pöidlahoidjatele.

Lihula Gümnaasiumi noorema astme tüdrukud saavutasid teist aastat
järjest Eesti koolide meistrivõistlustel II koha. Saama vanad poisid
olid väga tugevas konkurentsis neljanda koha väärilised. Ükski teine
kool Eesti Koolispordi ajaloos ei ole
tüdrukute ja poiste arvestuses esinelikusse jõudnud. Ka vanemad
tütarlapsed ja noormehed saavutasid koha esikümnes.
Koolidevahelisi võistlusi peetakse
ka Osavaima Jalgpalluri festivalil.
Käesoleval aastal oli Lihula Gümnaasium kokkuvõttes Eesti parim
kool. Tüdrukud 4.-6. klassist selle

noortele palju turniire. Osalesime
kokku 36-l võistlusel. Mis peamine, meie noored olid turniiridel
üliedukad. Enamus turniiridel
olime esikolmikus, tervelt 12 turniirilt tõime ära võidukarika. Kõik
see näitab, et meil on väga tublid
spordipoisid ja –tüdrukud, kelle
õppimine koolis on samuti väga
hea. Oleme osalenud väga tugevakoosseisulistel turniiridel Lihulas,
Haapsalus, Suure-Jaanis, Pärnus,
Pärnu-Jaagupis, Paides, Raplas ja
mujal.
Kolmandaks tõstaksin esile LõunaLäänemaa Jalgpalliklubi arengu

Jaanus Getreu
Treener

PILDIL: Lõuna Läänemaa
Jalgpalliklubi, jõuluturniir - 1 koht.
Foto: Maarika Mäger
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Maadlusest Lihulas
2013. aastal oleme palju, isegi
väga palju võistelnud ja võitnud,
2013. aastal saavutasime viis
Eesti MV medalit. Tulemuste
poolest kuuluvad õpilased Läänemaa parimate noorsportlaste
hulka. Noori maadlejaid tuleb
igal aastal juurde, suvelaagrit tegime juba kahe vahetusega.
Hästi on meeles hetk, mil meie
tänane esinumber, koondise kandidaat Joonas Kaskmäe tuli oma
sõbra Fred Martin Mägi õhutusel
trenni, et proovida, mis see maadlus endast kujutab. Joonas oli kindel, et tema võistlema ei hakka, 3
ja pool aastat hiljem – 2013.a jõulukuu teisel nädalavahetusel esin-

das Joonas kreeka-rooma maadluses Vilniuses Eesti vabariiki.
Üha raskemaks läheb eesmärkide
seadmine, sest pea kõik, mis
väikese maaklubi võimuses, on
suuresti
juba
saavutatud. Üks
tore mõte, mis
trenni
poiste
suust läbi käib,
on see, et nad
just sellepärast
Lihulasse jääksidki, et siin
saab
maadelda. Võib olla
olen ka mina
just sellepärast

Lihulasse jäänud, et siin on kellega maadelda, seda igas parimas
mõttes.
Häid jõule ja head vana aasta
lõppu!

Lihula noormaadleijad Läänema
MV 2013, Foto: Ilona Kastepõld

Janar Sõber
Maadlustreener

Lihula valla aukodanik Tõnis Mets - 75
1968 - 1990 töötas Haapsalu Maaparandusvalitsuses.
Tõnis Mets osales paljudes poliitilistes meeleavaldustes, sealhulgas Hirvepargi miitingus, ning oli ka Rahvarinde aktivist.
1980ndate aastate lõpus Lihula Rahvarinde tugigrupi
eestvedaja.
1990 - 1992 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige, tegutsedes rahvussuhete komisjonis.
20. augustil 1991 hääletas Eesti iseseisvuse taastamise poolt, oli ka Eesti Kongressi saadik.
Arhiiv, foto: Tiit Kaljuste

26.detsembril saab 75-aastaseks poliitik ja Lihula
valla aukodanik Tõnis Mets.
Tõnis Mets on pärit isa poolt Valuste Metsade sugupuust ja ema poolt Alaküla Kaere talu Nõmmedest.
Koolitarkust on ta saanud Lihula Keskkoolist ja Olustvere sovhoostehnikumist, kus omandas agronoomi
kutse.
Olulisi daatumeid Tõnise elust:
1941 küüdatati lapsena Siberisse.
1956 asutas põrandaluse Eesti Vabadusvõitlejate
Liidu.

1993 taastati Tema initsiatiivil Lihula Vabadussammas.
1991 - 2002 valiti Lihula Vallavolikogusse.
1993 - 1999 Lihula Linnapea.
2006 sai Temast Lihula valla aukodanik.
Tõnis Metsa on autasustatud 2002. aastal Riigivapi
V klassi teenetemärgi ja 2006. aastal Riigivapi III klassi teenetemärgiga.
Tõnise hobideks on ajaloohuvi, lugemine, numismaatika.
Soovime Tõnis Metsale kogu Lihula valla rahva
nimel tervist ja erksat meelt!

1959 arreteeriti ja oli 6 aastat Mordva ANSV-s
vangilaagris.

Lihula Vallavolikogu ja Vallavalitsus
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Näitus „Saima ja sõbrad“
2013. aasta on Eestis pühendatud kultuuripärandile. Aasta
eesmärk on, et inimesed teadvustaksid kultuuripärandit kõikjal enda ümber ning mõistaksid,
et seda tuleb ühiselt hoida - kultuuripärand on meie identiteedi
osa ja alus. Pärandi hoidmisel
tuleb lisaks sellele, kuidas me
seda teeme, mõelda ka sellele,
kellele me seda hoiame - aasta
juhtmõtteks on: “Pärijata pole
pärandit”. Seda, mida ja kuidas
me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama.
Selle kuu II advendi pühapäeval,
08. detsembril, avati Lihula kultuurimaja sammassaalis pärandihoidja Saima Mägi näitus “Saima
ja sõbrad”, et väärikalt lõpetada
kultuuripärandi aasta.
Näitusel on Saima ja tema õpilaste
kaunid käsitööd, peamiselt tikitud vaibad. Vaadata saab Saima
Mägi, Mai Roosi, Ilme Figoli, Mare
Kaiseli, Kaja Kaisi, Eda Aaviku, Liivi
Vainu, Epp Kärveti ja Matsalu Naisseltsi valmistatud vaipu. Näituse
avamisel heideti ka pilk minevikku.
Saima Mägi, Hellat Rumvolt, Krista
Kallavus ja Epp Kärvet meenutasid, kuidas kõik sai alguse 1990.
aastal. Näitused, käsitöökool, kursused, õpitoad, Rahvarinne, ERSP,
Kaitseliit jm. Võrreldes 1992. aasta näitusega olid sellel näitusel
vaatamiseks ainult uued vaibad,
mis on heaks märgiks käsitöömeistrite töö järjepidevusest.

Saima Mägi, Lihulas, 8. detsember 2013. Foto: Ain Saare

Näituse avamisel oli üle poolesaja
inimese, nii Lõuna - Läänemaalt,
Haapsalust kui ka Tallinnast. Suur
külaliste hulk näitab, millise huvi
ja
lugupidamisega
suhtutakse
Saima
Mägi
ja
ta
õpilaste
käsitöösse. Saima Mägi on neid
väheseid, kelle töödest tuleb rääkida kui loomingust, kes järgib küll
kõiki lilltikandi üldiseid põhimõtteid, aga tulemus on alati värske ja
originaalne. Õieti ei peakski temast
rääkima kui käsitöömeistrist, vaid
ikka kui kunstnikust.
Tema tööd on tunnustatud Kultuuriministeeriumi,
Rahvakultuuri
Keskuse ning Eesti Rahvakunsti
ja Käsitöö Liidu tiitliga „Pärandihoidja 2005“.

Üritus sai teoks Lõuna - Läänemaa Käsitööühenduse, Lihula Rahvakunstiseltsi, Keskkonnaameti ja
Lihula kultuurimaja koostöös. Näituse korraldajate jõulusooviks on,
et Lihula lilltikandiga vaip kaunistaks mõnda valla asutust.
Üritust sisustas muusikaga Lihula
Muusika- ja Kunstikooli ansambel „Pillilugu“ Gunnar Grencšteini
juhendamisel.
Näitus on avatud 23.12.2013

Kersti Ajaots

Haridus- ja kultuurinõunik
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Pakendikott - lihtne viis käituda
keskkonnasõbralikult
Kõikidel Lihula vallasisese linna
eramajadel on võimalus liituda
väga mugava pakendijäätmete kogumislahendusega – pakendi-kotiteenusega. Teenus on TASUTA.
Kulud kannab TVO, kes kasutab
selleks
pakendatud
kaupade
maaletoojate ja tootjate poolt
makstud teenustasudest saadud
raha.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte
kollast kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist
ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist
pudelid, klaaspurgid, mahla- ja
veinipakid jne).
Täpsem juhend saadetakse teenuse tellijale postiga koos esimese
kollase kotiga.
Teenuse kasutamiseks tuleb sõlmi-

da leping Ragn-Sells AS-iga, kes
on TVO poolt volitatud Lihula vallasiseses linnas antud teenust osutama.
Pakendikoti äravedu toimub ühel
konkreetsel nädalapäeval iga 28
päeva tagant. Vajadusel ka harvem. Täis pakendikott tuleb jätta
nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning
graafikujärgsel kogumispäeval viib
kogumisauto selle ära. Täis kilekoti asemele jäetakse alati uus tühi
kilekott.

teavitatud, tuleb teenuse tellijal tasuda tühisõidu eest 3,84 €
(sisaldab käibemaksu).
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel
www.tvo.ee/pakendikotiteenuse-tutvustus.
Lisaküsimustega võta julgesti
ühendust e-maili (info@tvo.ee) või
telefoni (681 1481) teel.
Keskkonnasõbralikult
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Pakendikoti äraveost loobumiseks
tuleb
jäätmekäitlejat
teavitada
vähemalt kaks päeva ette, et jõuaks
sõiduplaanid ümber teha.
Juhul kui tühjenduspäeval pakendikotti väljas ei ole ja sellest
ei ole jäätmekäitlejat ka eelnevalt

Keskkonnaprogrammi projektid
Veemajanduse valdkonna projektidele on KIKist
võimalik toetust saada kahest rahastusallikast:
Ühtekuuluvusfondist ja keskkonnaprogrammist.
Nii Ühtekuuluvusfondi kui ka keskkonnaprogrammi
veemajanduse programmi toetuste andmise eesmärk
on saavutada ja säilitada veekogude ja põhjavee hea
seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi.

jääkreostuse likvideerimiseks ning joogi- ja reoveekäitluse projektidele. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 1 000 000 eurot ilma käibemaksuta.
Täpsemalt keskkonnaprogrammist saab lugeda
www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist

Keskkonnaprogrammist antakse nende eesmärkide
saavutamiseks toetust veekogude tervendamiseks,

Uus Lihula vallavalitsus alustas tööd

21. novembril 2013 kinnitas Lihula vallavolikogu ametisse uued vallavalitsuse liikmed.
Vallavanem Varje Ojala-Toos, arendusnõunik Margus Källe, pearaamatupidaja Maire Pank, SA Lõuna-Läänemaa
Tervishoiu ja Sotsialhooleknade Keskuse juhatuse liige Vanda Birnbaum, AS Uninaks tootmisdirektor
Endel Kadaks
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Valged lõngast inglid
Jõuluaeg on rahulik ja rõõmus aeg, mil saadakse kokku
lähedastega. Jõulukaunistused ja kodu kaunistamine
võiks pakkuda rõõmu ja tegevust kogu perele. Enda
valmistatud jõulukaunistused on läbi aegade olnud
ikka kõige armsamad. Maalähedased ja lihtsad valgest
lõngast inglid võib riputada akna ette või kuusele ja
nende meisterdamine ei nõua eriti aega ega vahendeid.
Vajalikud materjalid: kahekordne valge VILLANE
lõng, veidi punast lõnga, pappi, pliiats, joonlaud,
sukanõel ja käärid.
Samamoodi tuleb teha ka ingli käelabad.
5. Aseta käed lõngast keha vahele ja mässi ilusasti
kinni, sõlmi.
6. Lõika lõngad lahti, et tekiks inglile seelik.
7. Seo inglile pähe või kaela punane lõng.

Töö käik:
1. Lõika papist tükid 5 x 7,5 cm ja 4 x 5,5 cm.
2. Keri papi ümber lõnga ingli kehaks 30 ringi ja
käteks 15 ringi, jäta mõlemal alles lõngajupp käte ja
keha sõlmimiseks.

Ühe ingli meisterdamiseks kulub aega umbes
10 minutit.

3. Seo lõng ingli riputamiseks (nii pikk kui soovid).
Võta ettevaatlikult ära papitükid.

MÕNUSAT MEISTERDAMIST!

4. Et moodustuks ingli pea, tee paar ringi pikema lõngaga ümber kaela ja sõlmi.

Tööjuhis: Maarja Jõevee
Fotod: Ain Saare

nr 1, 2

nr 3,4

nr 5

nr 6,7
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Hapukapsavorm

Lihula Saeveski

metsakinnistuid
ja põllumaid

Mugav perenaine saab ahjupotis korraga valmis küpsetada nii
liha, kapsa kui ka kartulid. Kõige
parem tuleb vormiroog puuküttega ahjus, kus see küpseb kuni
3 tundi. Tulemuseks on lihtne ja
maitsev jõuluroog, millest jagub
ka suuremale perele. Kõrvale võib
pakkuda verivorsti.

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

1. Lõika liha väiksemat sorti õhukesteks viiludeks, maitsesta soolapipraga. Pane ahjupotti kiht hapukapsast (kui kapsas on väga hapu,
lisa suhkrut). Tõsta peale osa lihalõikudest.

Pärnu mnt. 38
Müüme aastaringselt
kuivi ja tooreid

küttepuid

ostab

Hinnad on alati
soodsad!
Telefon 5621 9592

Ostameraieõigustjametsamaad
Teostame metsa raie- ja väljaveoteenust,
võsa raie- ja väljaveoteenust, ekskavaatoritöid.
Puhastame tee- ja kraaviääred võsast.
Teie usaldusväärne partner Teie metsas
Ostom OÜ Janno Tomingas 5019780 ostomoy@gmail.com

2. Pane järgmiseks kihiks sibularõngad ja siis kartuliviilud. Jätka
kihtide ladumist, kuni ained on
otsas.
3. Vala peale puljong. Kata roa
pind võitükikestega. Küpseta 175
kraadises ahjus kaane all umbes
2 tundi.
Kogus: 6 portsjonit

Pangabuss

Kogus

Koostis- ja maitseained

500 g

Hapukapsas

700 g

Kartul

700 g

Kamara ja pekiga
sealiha

1 tk

Sibul

2 dl

Köögiviljapuljong või
lihapuljong

50 g

Või, sool, pipar

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatus:
Lihula
kultuurimaja juures
kell 16.30–18.00

I kvartalis 2014
16. ja 30. jaanuaril
13. ja 27. veebruaril
13. ja 27. märtsil

Autor: Lia Virkus
Allikas: toidutare.ee
Bussist saate nõu pangateenuste
kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole
sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja
sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja
peatuste kohta saate 24h telefonilt
6 310 310.

Päkapiku autor: Karita Üksvärav

Ootame kaastöid ja huvitavaid valla eluga seotud kirjutisi, kohalikke pärimusid ja traditsioone - ajaleht@lihula.ee
Lihula Teataja toimetus: Lihula Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula, www.lihula.ee. Trükitud: Haapsalu trükikojas
Küljendus: Ain Saare

