nr 4 (97)
nr
(97
97) / oktoober
okto
ok
toob
to
ober
ob
e 2014
er
201
014

1

Lihula valla ajaleht
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Kuidas paremini toime tulla ehk arenguks
on vajalikud muudatused

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Selleks, et meie elu areneks, käiks
ajaga kaasas ja muutuks paremaks,
peame aegajalt oma tegemised üle
vaatama ja vajadusel ette võtma
muudatusi.
Omavalitsuse põhieesmärgiks on oma
elanikele pakkuda head elukeskkonda.
Kohaliku omavalituse korralduses
seadusest tulenevalt peab omavalitsus
oma eesmärkide täitmisel olema
tulemuslik, see tähendab mõjus (et
tegelikud eesmärgid ja tulemused
oleksid omavahel vastavuses), tõhus/
efektiivne (et kulutuste ja nende abil
saavutatud tulemuste suhe oleks
optimaalne) ja säästlik (et eesmärkide
saavutamiseks tehtavad kulud oleksid
minimeeritud).
Lihula vallas oleme oma tööd
planeerides ja tehes eelpoolloetletust
lähtunud.
Selleks, et olemasolevate võimaluste
juures kohalikule omavalitsusele
pandud eesmärke paremini täita,
tellis Lihula Vallavalitus kevadel
konsultatsioonifirmalt OÜ Cumulus
Consulting analüüsi „Efektiivsuse
suurendamine Lihula valla
majandamisel“. Analüüsi läbiviimine
oli vajalik, et leida lahendusi, kuidas
Lihula vald saaks vähendada oma
igapäevaseid kulusid ja selle põhjal
välja töötada ettepanekuid võimalike
ümberkorralduste osas.

Analüüsi käigus hinnati Lihula
valla eelarvet, valla ametiasutuse,
allasutuste ja vallale kuuluvate
sihtasutuste töökorraldust,
majandamise korraldust ja kulusid,
vallale kuuluva kinnisvara olukorda ja
haldamise kulusid. Ülevaate saamiseks
olukorrast külastasid konsultandid
kõiki vallale kuuluvaid asutusi.
Toimusid seminarid, kus osalesid
vallavalitsuse- ja volikogu liikmed ning
valla allasutuste ja sihtasutuste juhid.
Analüüsi eesmärk oli leida võimalusi
kuidas vald saaks oma tegevust ümber
korraldades efektiivsemalt tegutseda.
Analüüsi käigus selgus, et suurimad
efektiivsuse parendamise võimalused
Lihula valla majandamisel peituvad
kinnisvara haldamise, heakorra ja
hariduskorralduse valdkondades.
Samuti on võimalik kulusid
optimeerida ka toitlustamise,
hankimise, IT juhtimise ja
finantsjuhtimise valdkondades.
Analüüsi tulemusena esitati mitmed
konkreetsed ettepanekud kulude
vähendamiseks. Olulisemad neist
on SA Lihula Vara baasil Lihula
vallavalituse majandusüksuse
loomine ja Lihula valla haridusvõrgu
korrastamine - Kasari kooli sulgemine.
Lisaks pakuti kulude kokkuhoidmise
võimalustena välja ka valla
suurköögi etapilise väljaarendamise,
raamatupidamiste ühendamise
ja vallale kuuluvate hoonete
energiavajaduste vähendamise ideed.
Oluliseks kokkuhoiu võimaluseks on
ka koostöö naaberomavalitsustega
eelkõige IT halduses ja ühishangete
korraldamises.
Sooviga muuta Lihula valla
majandamine efektiivsemaks, oleme
alustanud tegevusi analüüsi käigus

esitatud ettepanekute elluviimiseks.
Sellel sügisel alustasime valla
ametiasutuse juurde majandusüksuse
loomist - plaanis on alates uuest
aastast SA Lihula Vara tegevus Lihula
valla ametiasutuse ja allasutuste
põhjal järk-järgult ümber korraldada.
Tegime ka raske valiku Kasari Kooli
sulgemiseks. Kuna sellel aastal alustas
Kasari Koolis õpinguid ainult 9 õpilast,
tegi Lihula Vallavolikogu 25. septembri
istungil otsuse Kasari Kooli sulgemise
kohta järgmisest õppeaastast. Samas
otsime võimalusi Kasari koolihoonele
uue funktsiooni leidmiseks. Hetkel
on kõige tõsiseltvõetavam idee SA
Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja
Sotsiaalhoolekande Keskuse tegevuse
laiendamine koolimaja ruumidesse.
Muudatused on alati keerulised,
need puudutavad paljusid inimesi,
muudavad nende harjumuspärast
tegutsemist ja mõtlemist, nõuavad
pingutamist ning vahel ka
ebapopulaarseid otsuseid. Kuid
muudatused on vajalikud, et muutuva
ajaga kaasas käia.
Sageli võib tunduda kõige lihtsam
mitte midagi teha, lasta elul edasi
tiksuda endisel moel, mitte midagi
muuta. Ja samas olla pidevalt
rahulolematu, et midagi ei toimu,
arengut ei ole ja elu läheb justkui
halvemaks.
Teine võimalus on tegutseda, ellu
viia muudatusi, hea eesmärgi nimel
pingutada – et meie elu areneks ja
muutuks paremaks. Meie oleme
valinud teise võimaluse.
Jõudu ja jaksu kõigile!
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KULTUURITEATED

KULTUURIMAJA

7.12.2014 / kell 16:00

2.11.2014 / kell 16:00

II advent Lihula Kultuurimaja
peeglisaalis. Esineb Lihula
Naiskoor

Hingedepäevale pühendatud
kontsert „Sõnalõimijad“
Laulab Maian Kärmas ning
kitarril saadab Ain Agan ja
Andre Maaker. Pilet 6€

4.11.2014 / kell 11:00
Tsirkus „MirOnOff Show“
Pilet 4€

14.12.2014 / kell 15:00
III advent Lihula Kultuurimajas. Esinevad
Iren Sieberki laululapsed

17.12.2014
Lihula valla eakate jõulupidu

5.11.2014 / kell 19:00
Vana Baskini Teatri etendus
„Ootamatu ettepanek“
Pilet 13€, sooduspilet 11€

12.11.2014 / kell 19:00
Animafilm „Maagiline Oz“
Pilet 3€

15.11.2014
• Kell 9:00 / Mardi-Kadri laat
• Kell 11:00 / II Moosifestival Teie poolt
valmistatud põnevaid moose
ootame 11.novembriks Lihula
kultuuri- majja! Hinnatakse
maitset, tekstuuri, välimust.

20.11.2014 / kell 15:00
Eakate koosviibimine

27.11.2014
Sädeinimeste tunnustusüritus (korraldajaks Lääne
Maavalitsus koostöös
Läänemaa Arenduskeskuse ja
MTÜ Kodukant Läänemaaga)

30.11.2014 / kell 16:00
I advent linna kuuse juures!
Esineb Lihula Meeskoor,
tervitused.

5.12.2014 / kell 19:00
Rakvere Teatri etendus
„Maalermeister“. Pilet 13€,
sooduspilet 11€

MUUSEUM
Lihula Muuseum on avatud
30.novembrini (N 14:00
- 18:00, R 12:00 - 16:00)
Külastada saab
Ingrid Maasiku fotonäitust
“Värvid ja mustrid“

29.oktoober
Avatakse näitus vokkidest!
Näitus on üleval kuni veebruari
lõpuni. Avatud N 14:00-18:00,
R 12:00-16:00
Kavas võib toimuda
muudatusi!
Täpsem info kodulehelt
kultuurimaja.weebly.com

NÄITUS

VOKKIDEST
ALATES 29.10.2014 / LIHULA MÕISAS
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Mis põnev ilmaelu?
Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

Ilmaelu läheb aina huvitamaks ja
tundub, et ka hüsteerilisemaks.
Põnevust jagub kõikidesse
eluvaldkondadesse ja
reaalse elu pilt kaob otsekui
muinasjuturaamatu lehtede vahele.
Meie väikest ühiskonda ja riigi
olemuse alustalasid kõigutanud
kooseluseaduse läbisurumine oli
ainult piisk meres kogu suurt
pilti vaadates. Rootsi tundmatu
allveeobjekti otsingud, Ukraina
kriis, ebola levik ja kohe otsa ka
kodune ministrite heitlus jätavad
mulje, nagu muud meile polegi enam
tarvis. See kõik on ainult näiline
ja sügavamate protsesside tagune
maailm, mida meile peegeldatakse
ainult valitud nurkade alt. Päris tõde
me ei saa teada kunagi ja kas see
teekski meie elu paremaks?
Õnneks kulgeb kõige toimuva
kõrval väheke mõistlikumas tempos
kohalikku elu reguleeriv maailm ja
oma valla elu korraldamisel oleme
jätkuvalt püüdnud ikka tegeleda
protsessidega, mis meie reaalset elu
paremuse poole suunaks. Volikogul
ja vallavalitsusel on käed-jalad tööd
täis, mitmedki teemad tuleb enne
uut eelarveaastat ära lahendada.
Hetke suurim muutuste valdkond on
SA Lihula Vara ümberkujundamine
ja sellega koos kogu Lihula valla

majanduspoole ülevaatamine.
Oluline on viimast õppeaastat
alustanud Kasari kooli hoonele sama
väärika tuleviku leidmine, oleks
patt antud hoone lihtsalt lagunema
jätta. Jah, raske südamega olime
sunnitud astuma sammu ja ühe
meie valla haridusasutuse sulgema.
See oli kahjuks paratamatu ja
kui soovime kõiki teisi asutusi
elusana ning jätkusuutlikuna
hoida, siis majanduslikus mõttes
möödapääsmatu. Samas, erilist
rõõmu teeb meie Lihula Gümnaasiumi
10-ndasse klassi õppimaasunute
arv. Kui nii edasi, siis tulevik
on helge ja me suudame jätkata
gümnaasiumihariduse andmist.
Tänaseks on ka riigi tasandil
aru saadud, et maapiirkondade
elushoidmise lahendus ei saa olla
ainult majanduslikult mõõdetav,
vaid haridusrahade jagamisel on ka
regionaalne mõõde. Rõõm, et kooli
toidu osas jõudis oma otsustega meile
riik järgi ja on aru saadud, et koolitoit
kõikides astmetes oleks keskselt
rahastatud. Meie oleme selles osas
palju kaugemale liikunud, alusharidus
on sama tähtis ja kohalikule inimesele
on suureks toeks tasuta lasteaiatoit.

käivituvad mitmed meetmed, millest
on soovi osa saada, et meie vallas
asjad paremaks läheksid. Oma
aega ootab meie kultuurikeskus,
gümnaasiumi staadion ja spordihoone
ja perearstikeskus. Lisaks tegeleme
valgustusest kuni teede-tänavate
ja kogu muu eluks vajalike
infrastruktuuriosade parendamise
projektidega, et need siis ka järkjärgult ellu viia. Kui palju ja mis
osades ja kui kiiresti meil õnnestub
neid kõiki küsimusi lahendada, näitab
aeg. Meie oleme valmis ja iga päevaga
läheb meie võimekus ka projektide
omaosaluse katmise osas aina
paremaks. Oleme majandanud väga
vastutustundlikult.
Hoolimata saabuvast pimedast ajast,
ärge jääge koju teleka ette, olge
jätkuvalt ühiskondlikult aktiivsed!
Kaunist sügist soovides.

Kõige igapäevase kõrval valmistume
uuteks investeeringute rahade
jagamise etapiks, aastast 2015

Parkimisest Lihula Lasteaeda tulekul
Anne Ööpik
Lihula Lasteaia direktor

Lihula Lasteaias käib ligi sada last,
kelle lasteaiatee hõlmab suuremal
või vähemal määral kokkupuudet
meie, täiskasvanute, liiklus- ja
käitumiskultuuriga.
Selleks, et vähendada ohtlikke olukordi
Lihula Lasteaia Aia tänava väravast
sisenemisel ja väljumisel, planeerisime
lasteaia renoveerimisel liiklus- ja
parkimisväljaku Lihula Kultuurimaja
poolsesse külge eesmärgiga see
muuta peamiseks sisenemisteeks just
autoga lasteaeda saabujaile. Kuna
arvestatav osa lapsi tuleb lasteaeda

jalgsi, kärude või ratastega ning nende
peamine sisenemiskoht on just Aia
tänava värav, siis muutus nende
ohutu jõudmine lasteaeda risti-rästi
pargitud autode vahel seigeldes
keeruliseks. Tänaseks on Aia tänaval
lasteaia väravas parkimine vastava
liiklusmärgiga keelatud, kuid uus tava
on visa juurduma. Tänusõnad muidugi
kõigile neile lasteaia külastajatele, kes
uut korraldust on märganud ning seda
järgivad. Mõned lisasammud, mida
lasteaeda tulekul nüüd teha tuleb ei
ole ületamatud, küll on muutunud
ohutumaks laste lasteaiatee.

PARKIMINE
KEELATUD
07:30-18:00
HEA LASTEAIA KÜLASTAJA, PALUME EDASPIDI
LASTE OHUTUSE TAGAMISEKS PARKIDA TÖÖPÄEVITI
ENDA SÕIDUK MEIE LIIKLUSVÄLJAKULE.
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Mina liigun, liigu Sina ka!
Katrin Lehtpuu
Vallasekretäri abi

29. septembril käivitas spordiliit
Läänela kokku viies Läänemaa
omavalitsuses projekti “Mina
liigun, liigu Sina ka!”. Üks neist
ettevõtmisega ühinenud valdadest
on ka Lihula. Projekt on suunatud
Läänemaa inimeste teadlikkuse
tõstmisele liikumisharrastuse
kasulikkusest ning eesmärgiks
on tuua inimesed kodudest välja,
eelistatult värskesse õhku liikuma.
Selleks toimub vallas iga kuu kuni
märtsini 2015 üks sariüritus,
millest osavõtu korral kogutakse
templeid. Templid osalemisest
märgitakse spetsiaalsesse
spordipassi (mille omandad ükskõik
millisest liikumissarja üritusest
osavõtmisel) ning kui märtsiks on
neid kogunenud vähemalt kuus, oled
lähedal loosiauhindade võitmisele.
Tegelikkuses sai projekt Lihulas alguse
juba varem, 16. juunil toimunud
rulluisukoolitusega, kus oma ala

proff Kert Keskpaik koos Meelis
Aaslaga õpetas nii kohaletulnud
lastele kui täiskasvanutele peamisi
sõidu ning pidurdamisega seotud
nippe. Proovida ja katsetada sai lisaks
tuntud rulluisutootja uusi mudeleid.
Õhtupoolikuga rulluiskudel jäid rahule
koolitajad, aga ehk enamgi õnnelikud
olid uute teadmiste omandajad.
Eriliselt kiitsid koolitajad kahte
Lihula poissi Anderot ja Kerolit,
kellele lubasid rullibussi poolt anda
võitluste ajaks parimad rulluisud
kui poisid peaksid soovima osa võtta
juulis peetud Pärnu rullimaratonist.
Loodame, et poisid ka võimalust
kasutasid.
Esimene liikumissarja arvestusse
läinud üritus toimus aga 30.
septembril, mil Rahvusvahelise
Kepikõnni Liidu väljaõppega treener
Renè Meimer jagas teadmisi
kepikõnnist ja tervisespordist
üldisemalt kui ka viis läbi praktilise

õpetuse kuidas kõnnikeppe
liikumisel õigesti kasutada. Sellest
innustust saades jätkus kepikõnni
praktiseerimine 15. oktoobril
toimunud liikumissarja teise
üritusega, mil võeti ühiselt ette pikem
jalutuskäik keppidega.
Kõige aktiivsemad ei pea aga piirduma
vaid Lihula valla sariüritustega,
sest osaleda on lubatud nii Nõval,
Vormsil, Kullamaal kui ka Ridala
vallas toimuvatel sariüritustel, sest
just need on need ülejäänud neli valda,
kes projektiga on liitunud. Kõikide
omavalitsuste sarjade kuupäevad ja
info on väljas Facebooki lehel “Mina
liigun, liigu Sina ka!”. Lihula valla
sariürituste kohta saab informatsiooni
nii Lihula valla Facebooki lehelt kui
Lihula Raamatukogu ees olevalt
infotahvlilt. Niisiis, mina liigun, liigu
Sina ka!
Foto: Ülle Lass

MAFF 2014 peavõidu otsustas festivali maine
Helen Arusoo
Zürii liige, Ajakiri Loodusesõber

“Kas sulle Niassa film meeldis?”
pööras züriiliige, ameerika “National
Geographic´u”endine toimetaja
Priit Vesilind oma rõõmsa näo
minu poole. Ta oli just kõrvaklapid
peast võtnud ja järjekordse filmi
vaatamise lõpetanud, mina aga

kohmitsesin aknalaualt uut filmi
otsida. “See oli väga hea film. Oled
Niassat juba näinud?” Olin näinud,
meeldis. Aga Niassast ei saanud
võidufilmi.
Päev enne festivali kohtusid

züriiliikmed Lihula kultuurimaja
videotoas, kus koosolekusaali ringlaua
taga oli üles seatud kümmekond
kuvarit ja arvutit. Päikselisest
sügiskuu päevast vaiksesse hämarasse
ruumi astudes noogutas sulle keegi,
kõrvaklapid peas ja vaatas süvenenult
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edasi ekraani. Aknalaual seisid DVD-d
reas, ootamas züriiliikmeid. Sealt
tuli otsida õige numbriga film, veidi
kolistada tooliga, ning asuda ka ise
vaikselt ekraani vahtima. Nõnda neli
päeva järjest.
Võistlusprogrammi 29 filmi tõi zürii
silme ette niivõrd laia temaatika, et
esialgu ei suutnud orienteeruda, mida
hinnata: kas kaadreid tantsivatest
Aafrika himba hõimu naistest oma
jõge kaitsmas, veeimetajate seiklusi või
loomakaitsjate töövõite? Kuidas neid
filme omavahel võrrelda? Mõnes filmis
oli teema nii oluline, et teostusele ei
märganud tähelepanu pööratagi.
Näiteks filmis “Vaimolendid, Niassa
nähtamatu kuningriik” olid autoritel
õnnestunud talletada haruldasi
kaadreid cyao hõimu rituaalist, kuidas
külaelanikud käivad püha järve
ääres paaviane austamas ja nendega
koos tantsimas ja söömas, pidades
paaviane esivanemate kehastuseks.
“See oli erakordne leid minu arvates,”
ütles Priit Vesilind, et tema pole
kunagi näinud kaadreid sellest,
kuidas metsloom ja inimene kohtuvad
hingeliselt võrdsel tasandil. Film avas
vaataja silmad ühe ilusa kultuuri
suhtes Aafrikas, millest me väga vähe
teame.
“Niassa vaimolendid” aga võidufilmiks
ei sobinud. Sest see oli lühike
ja napi eelarve tõttu korralikult
kokkulõikamata. Tasapisi koorus
siit ka zürii hindamismetoodika
– iga silmapaisteva teemaga film
otsustati kasvõi kiituskirjaga ära
märkida, sest võrdsetel alustel kõigi
reastamine osutus võimatuks. Nõnda
anti preemiad 29 võistlusprogrammi
filmist lausa 16-le, sealhulgas “Niassa
vaimolenditele”.

Kahe kuhja vahel
Otsides parimat filmi, läksid
võistlustulle kahe kategooria
võiduteosed “Jahtides jääd”
ning “Austraalia loodus 1 –
punakängurude riik”. Filmid oli
operaatoritöö, loo kandvuse ja rezisööri
panuse järgi võrdsed. Nagu kaks
tippatleeti 100 meetri jooksurajal, kus
teineteise paremust mõõdetakse vaid
sajandiksekunditega.
Dramaatiline lugu “Jahtides jääd” oli
ülesehitatud Ameerika tippfotograafi
James Balogi soovile tõestada,
et kliima soojeneb ebanormaalse
kiirusega. Loo autor tuli ideele
paigaldada kümnetele liustikele
fotokaamerad, mis näitaksid, kui
kiiresti liustikud taanduvad ka talvel.
Et sulamine toimus veel kiiremini, kui
arvati, jõudis fotograafi meeskond
vaevu mööda Arktikat kihutades
õigeaegselt kohale, et pildikaameraid
ümber sättida jää kaadrist kadumisel.
See töö nõudis mägironija oskusi ning
inseneride kiirreageerimisrühma.
Austraalia film seevastu kulges
dramaatikata, üks ilus nn trofeekaader
loodusest järgnemas teisele. “Ent
linateoses oli ka palju värsket
teaduslikku infot,” kiitis eelmise aasta
Grand Prix võitja Oliver Götzl.
“Näiteks kaamerasilm känguru kukrus
näitas, mitut poega ema korraga
kannab. Oli aru saada, et film baseerub
põhjalikel uudsetel teaduslikel
uuringutel.”
Lõpuks tundus, et züriil ei jää muud
üle, kui hääletada kõige labasemal
tasandil – meeldib, ei meeldi. Kahe
megafilmi duellis ei aidanud ka
temaatika väärtuse kaalumine:

keskkonnakaitse on võrdselt tähtis
armastuse äratamisega looduse vastu.
Siiski leidus üks suleke
kaalukausil, mis kallutas Grand
Prix austraallastele. Zürii istus
parasjagu Lihula kultuurimaja punase
diivaniga väikses toas fuajee kõrval,
oli neljapäeva õhtu ja võitja tuli ära
otsustada. “Ma olen nõus ükskõik
kumma filmi võiduga,” võttis sõna zürii
esimees Oliver Götzl, lõbusalt tukka
üle pea heites, ”aga kuna oleme just
Lihulas loodusfilmide festivalil, siis
las ma märgin, et olen käinud paljudel
festivalidel ja tean, et “puhtaid”
loodusfilmide festivale on mitu korda
vähem kui keskkonnafilmide omi ja
film “Jahtides jääd” on olemuselt
keskkonnafilm. Ma paluks seda
kaaluda. Lihulas toimuval festivalil
on maailmas väga hea maine just
loodusfilmide väärtustajana.”
Selle argumendiga oli asi otsustatud,
kõik züriiliikmed olid pärast pealiku
kõnet äkitselt nõus, et “Austraalia
loodus” saab Grand Prix. Ehk
teisisõnu, zürii hääletas võidufilmiga
koos veidi ka Matsalu loodusfilmide
festivali olemuse poolt.
Võimalik foto allkiri: Zürii oli ühel
nõul, et Matsalu filmifestivali eredate
pärlite hulgas kaks säravamat olid
Austraalia looduse imelised vaated
“Punakängurude riigis” ning
valusalt lõikava teemaga “Jahtides
jääd”. Sellega zürii üksmeel lõppes
ja vaidlused algasid: kas tõsta esile
erakordselt kaunist loodusfilmi
või kliimasoojenemisest pajatavat
keskkonnafilmi?
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Veri pole paksem kui vesi ehk
kinkelepingust, inimeste keeles!
Ermil Miggur
Lihula vallasekretär

Juristi ja ametnikuna puutun
liigagi tihti kokku probleemiga, kus
heausksed vanemad on kinkinud
enda elukohaks oleva korteri või
maja oma lastele lootuses, et
lapsed kannavad nende eest hoolt.
Hiljem on pidanud aga tõdema, et
pärast kinkelepingu sõlmimist on
neid kodust välja tõstetud või vara
lihtsalt maha müüdud.
Kodu lastele pärandamine oma eluajal
(st kinkimine) on täiesti normaalne
tegevus, aga kui teil on soov selles
majas elada kuni oma elupäevade
lõpuni, siis pange see kinkelepingusse
kirja. Sellisel juhul kannab notar
märke kinnistusraamatusse ning teile
on elu lõpuni elukoht tagatud.

Teine näide elust enesest. Olete
ilma lasteta üksik vanur, keda käib
igapäevaselt abistamas lihtsalt tore ja
hea inimene ning teie ainuke vara on
maja, kus elate. Ühel päeval otsustate
selle kinkida nimetatud heategijast
isikule, kes on truult olnud teie kõrval
juba kuid või isegi aastaid. Taas täiesti
mõistetav ja südamlik soov, kuid siin
tuleb meeles pidada kahte asja, sest
tihti juhtub, et heategija abistamise
soov kaob koos kinkelepingu
sõlmimisega.
Esiteks, kui soovite selles majas elu
lõpuni elada, siis pange see lepingusse
kirja. Teiseks, soovitan kirja panna,
et kingisaaja on kohustatud teid
hooldama elu lõpuni vms, olenevalt

vajadusest. See on vajalik näiteks
olukorras, kus tervisliku seisundi tõttu
osutub vajalikuks teie elama asumine
hooldekodusse ning teie pensionist
üksi kohamaksu ja muude arvete
tasumiseks ei piisa.
Need näited ja väited võivad tunduda
veidi küünilised, kuid praktika
kahjuks näitab, et lepingute puhul
tuleb käituda vastupidiselt ütlusele
“Veri on paksem kui vesi”, sest
suusõnalisi kokkuleppeid on hiljem
raske tõendada. Olen kindel, et
heausksel inimesel, kes soovib teid
tõeliselt aidata, ei ole midagi selle
vastu, et teie heaolu tagavad punktid
on kinkelepingus kirjas.

Naiskodukaitse laienes Lõuna-Läänemaale
Kaja Lotman
Naiskodukaitse, Lõuna-Läänemaa jaoskonna esinaine

Ukrainas toimuv on murelikuks
teinud kogu me rahva. Seetõttu
ei olnudki üllatus väga suur, kui
ettpanekule moodustada Lihulasse
uus Naiskodukaitse jaoskond,
reageeris 19. septembril ligi 20
naist. Valisime uue jaoskonna
nimeks just Lõuna-Läänemaa
seetõttu, et meil on liikmeid
nii Virtsust, Tuudilt, Matsalust,
Metskülast, Kirblast kui ka
Lihulast. Oleme eri vanuses,
erinevatelt elualadelt ning erineva
elukogemusega. Suudame üksteist
edukalt täiendada. Nii mõnelgi on
juba varasem Kaitseliitu kuulumise
kogemus. Suur rõõm on tõdeda, et
hoolimata töökoormusest, kuulub
meie ridadesse ka Lihula vallavanem
Varje Ojala -Toos.
Meie eesmärk on kasvatada
kaitsetahet, kaitsta oma kodu nii
kitsamas kui ka laiemas tähenduses.
Täiendame oma teadmisi ja treenime
selleks, et rasketes oludes paanikasse
sattumata tegutseda ja abistada.
Tänapäeval saab organisatsioonis
treenida end sportlikumaks ja
osavamaks, kuid on võimalik

täiendada
end esmaabi,
toitlustuse, avalike
suhete ja juhtimise
valdkonnas.
Osaleme üleskutses
kududa Ukraina
toetuseks. Esimesed
Eesti ja Ukraina
lipuvärvides
sokipaardid on juba
valmis. Plaanime
veel tegeleda
meie piirkonna
looduseõppega,
osaleda vastupidavusvõistlustel,
harjutada käelist osavust käsitöö- ja
kokandusvaldkonnas ning täiendada
teadmisi ajaloo valdkonnas.
Naiskodukaitse ajalugu Läänemaal on
pikk ja veel vähe uuritud. Esimesed
osakonnad Läänemaal moodustati
1925. aastal Haapsalus, Emmastes ja
Ristil. 1935. aastast on säilinud foto
Lääne ringkonna naiskodukaitsjad
Tuudi-Liival 1935. aastal. Oleme väga
huvitatud igasugustest mälestustest
või fotodest Lõuna-Läänemaal
tegutsenud liikmetest.

Kõik, kes tunnevad, et soovivad ka
olla meie tegemistes, saatke e-kiri:
kajalotman@gmail.com

Ajalooline foto: Lihula jaoskonna naised
Illustes 16.-17. juuni 1934. Tagaplaanil
Illuste mõisahoone.
Allikas: www.naiskodukaitse.ee
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Lihula valla heakorrakonkurss 2014
Helen Mihkelson
keskkonna- ja maaspetsialist

Lihula valla heakorrakonkursi
eesmärgiks on valla heakorra
parandamine, sellele enim
kaasaaidanud kodanike ja
organisatsioonide tunnustamine
ning ilusa koduvalla tunde
süvendamine.
Tänavu tunnustas Lihula Vallavalitsus
ühtekokku nelja kaunist kinnistut ja
nende omanikke. Heakorrakonkursi
auhindu anti välja kahes kategoorias:
ühepereelamud Lihula linnas ning
talud. Kategooriate võitjaid autasustati
majamärgiga, mille kujundas
Ain Saare ning valmistas K.MET AS.
Lisaks tunnustati kaht majapidamist
tänukirjaga.
Kategoorias ühepereelamud Lihula
linnas osutus parimaks perekond
Agni ja Jaan Laats´i Põllu tänav 2
kinnistu. Põllu tänav 2 aed on avar
ja muidu piireteta, vaid tänavamürast
eraldab seda tihe kuusehekk ja
teeääres paiknev hoonestus. Tegu
on hästi tsoneeritud aiaga: hoonete
ümbrus, kus käimist rohkem, on
sillutatud ja valgustatud, mujal aias,
kus käimistrajektoorid hajuvad, katab
maapinda mõnus murukamar. Majast
eemal, üle muruala, aia kagupiiril
asuvad järjestikku kelder, koeraaedik,
lahedaks äraolemiseks varjualune/
väliköök, mille kõrval sobivalt
ürdipeenar. Aia lõunanurgas paikneb
peenramaa koos kasvuhoonega ning

Põllu tn 2. Foto: Piia Saak

sealt edasi viljapuud. Aia uhkuseks
on keset muruala kõrguv maakividega
ääristatud hiiglaslik lillepeenar,
mis igast aianurgast vaadates pilku
köidab. Samuti muudab antud aia
meeldejäävaks erilised pisidetailid,
näiteks räästa alla kuivama sätitud
kalad ja perepoja poolt meisterdatud
lillekastid.
Talude kategoorias pälvis võidu
Kaie Kattai Pikanina kinnistu
Saastna külas. Pikanina on erilise
hõnguga eraklik mereäärne koht
Matsalu rahvuspargis Saastna
poolsaare tipus, kuhu viib pikk
kadastikega palistatud tee.
Meretemaatika läbib kogu aeda, mitte
pealetükkivalt, vaid detailides – kohale
saabudes märkad kummuli keeratud
paate kadakate vahel, kuuri seinale
on riputatud päästerõngas, räästa
all kuivatatakse kala, klaaskuule
leidub nii puu ümber kui lillepeenras
ning seda kõike jälgib aknast pisike
kaptenikuju. Aeda ennast ümbritsevad
puud ja hekid kaitseks karmide
meretuulte eest. Elumaja vahetus
läheduses on avaramat muruala
ja lilleilu, aia lõunaosas paikneb
hästihoolitsetud tarbeaed.
Foto: Jaan Laats

Oma kaunite kodude ümbruse eest
hoolitsemisel tunnustati tänukirjaga
Vaike Ihermann´i ning Toivo ja
Helju Markus´t.

Pikanina. Foto: Piia Saak
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Intervjuu
Jaak Jaansoo
Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrollibüroo juhataja

jooksul ladestunud hulgaliselt tahma.
Kui nüüd hakatakse uuesti kütma ja
süsteemid on puhastamata, siis ajabki
ahi sisse ja halvemal juhul läheb see
tahm korstnas ka põlema.

Õue vaadates näeme, et kätte on
jõudnud sügis. Ilmad on jahedamad
ja rõsked. Käes on aeg, mil
päevakorda tuleb ahjude, pliitide,
kaminate kütmine. Kuidas kütta
nii, et oleks ohutu, aga ka piisavalt
soe, räägib Lääne päästekeskuse
tuleohutuskontrollibüroo juhataja
Jaak Jaansoo.
Kuidas on alanud sügis päästjatele?
Päästjatele annab märku sügise
saabumisest sagenenud väljasõidud
tahmapõlengutele. Sügisest annavad
märku ka suurenenud kaebused
naaberkorterite, -majade kohta,
kus köetakse oma kütteseadmeid
ning kõrvalruumidesse levib suits.
See annab aga omakorda märku
sellest, et kütteseadmed on tegelikult
kütteperioodiks ettevalmistamata.
2010. aastal hakkas kehtima uus
seadus, mis ütleb, et kortermajas
peab korsten saama pühitud
kutsetunnistusega korstnapühkija
poolt. Eramaja omanikud võivad
pühkida küll ise, kuid iga viie aasta
tagant tuleb lasta oma kütteseadmed
üle vaadata korstnapühkijal.
Esimene uuest seadusest tulenev
kohustus kutsuda kutsetunnistusega
korstnapühkija eramajja tekib
järgmisel aastal, enne 1. septembrit
2015. aastal. Kindlasti ei tasu jätta
kutsumisega viimase minutini, sest
järjekorrad võivad pikad olla ja nii ei
jõua õigeks ajaks korstnaid puhtaks
saada.
Mis on peamine probleem, millega
kokku puututakse, kui peale suve
kütteseadmed uuesti kasutusele
võetakse?
Kui eelnevalt on kütteperioodil
aktiivselt köetud, siis on selge, et
küttesüsteemidesse on selle aja

Kindlasti ei tohiks esimesel kütmisel
ahju panna tervet sületäit puid.
Alustama peaks tagasihoidlikult,
nii paari-kolme puuhalu kaupa.
Selliste rõskete ja jahedate ilmadega
ei hakka ahi tegelikult ka esimese
kütmiskorraga tõmbama, nii et tasub
ahju tasapisi kütmisega „harjutada“.
Talvel on suureks probleemiks
ülekütmine. Kuidas kütta
optimaalselt ja ohutult?
Ülekütmist on võimalik täiesti
vältida. Mitte mingil juhul ei tohiks
kütta mitut ahjutäit järjest! Seda
tuleks teha korra hommikul ja korra
õhtul. Kindlasti tuleb arvestada ka
küttepuude kütteväärtust ehk kui
palju ta meile põlemisel sooja annab.
Näiteks tavalisel lepal on kütteväärtus
väiksem, aga saarepuul hoopiski
suurem. Saarepuul piisab, kui te
panete vaid mõned puud ahju ja ongi
soe. Siin tulebki tähelepanu pöörata,
et kõrgema kütteväärtusega puudega
kütmisel ei tohi üle pingutada, sest nii
võib oma küttesüsteemid ära lõhkuda.
Millised on peamised
väärarusaamad, mille tõttu inimesed
võivad kütteperioodi alustades ohtu
sattuda?
On kolm peamist müüti, mida ma
tahaks siinkohal kummutada.
Esiteks, paljud on arvamusel,
et tuhaimuriga on võimalik terve
küttesüsteem korralikult puhtaks
saada,. See ei ole kindlasti nii.
Tuhaimur ei asenda kuidagi
korstnaluuda, sest on mõeldud lahtise
tahma tõmbamiseks. Selleks, et
suitsulõõrid saaks korralikult puhtaks,
tuleb kindlasti kasutada korstnaluuda
ja mehaanilisel teel lõõridesse
ladustunud tahm eemaldada. Kui see
töö tehtud, võib alles tuhaimuri appi
võtta.
Teiseks müüdiks on kadaka
sobilikkus korstna puhastamiseks.
Tõesti, vanasti oli see nii-seoti nöör
kadakale külge, pandi raskus külge
ja tõepoolest tegi väga suurepärase
töö. Asi on aga selles, et tänapäevased

küttesüsteemid ei ole enam nii
lihtsad, kui vanasti. Näiteks pliitide
soojamüüris on suitsulõõrid
käänulised ja seda ei ole kohe mitte
võimalik kadakaga korralikult puhtaks
teha. Ja pealegi, kadaka kasutamine
võib isegi keerulisemaks osutuda,
sest palju neid inimesi ikka on
kellel kadakas omast käest võtta on.
Lihtsam on minna poodi ja osta sealt
nõuetekohased riistad või kutsuda
asjatundja puhastama.
Kolmas müüt on montaazivahust.
Liigub ringi teadmine, et seda võib
kasutada küttesüsteemidesse tekkinud
pragude parandamiseks. Seda ei tohi
mitte mingil juhul teha, see on väga
tuleohtlik ja täiesti keelatud! Roosa
montaazivaht on kasutamiseks ainult
tuletõkke konstruktsioonides.
Milliseid häid nippe te veel
annate kütteseadmete ohutuks ja
ökonoomseks kasutamiseks?
Hea küttepuu on kuiv, ideaalis
kaks aastat kuivanud. Küttepuu
peaks olema toasoe, enne koldesse
panekut peaksid puud seisma toas 24
tundi. Kindlasti ei tohi puid hakata
kuivatama pliidi peal, et neid kiiremini
kuivaks saada. Ja kindlasti tuleb
puid hoiustada küttekoldest ohutus
kaugusel.
Ahjukütteks võib kasutada igat liiki
puid. Meeles peab pidama, et kase- ja
saarepuit on näiteks tihedamad ja
nende põlemistemperatuur kõrgem,
mistõttu peaks neid ahju panema
vähem.
Aastaringse puiduga kütmise
korral tuleb kütteseadmeid ja
lõõre puhastada kaks korda
aastas; hooajaliselt kasutatavaid
kütteseadmeid ükskord enne
kütteperioodi algust ja gaasikütte
seadmeid üks kord aastas.
Palju kasutatakse uusi metallkestaga
kaminaid. Nende puhul tuleb pöörata
tähelepanu sellele, et neid küttes ei
tohi kaminat silmini puid täis panna.
Piisab jällegi vaid mõnest halust.
Ja veel lõpuks, ahju, pliiti tuleb
kindlasti kütta lahtise siibriga. Kui te
jätate siibri poolkinnisesse asendisse,
tekib liiga palju tahma. See tähendab
aga seda, et küttesüsteeme on vaja
tihedamini puhastada.
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Tules hukkunud
Indrek Laanepõld
Lääne päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelvalve alal

Eestis on sel aastal hukkunud
tulekahjudes juba 32 inimest,
eelmisel aastal samal ajal oli
hukkunuid 28.
Eranditult kõikidel tulekahjudel, kus
hukkus inimene või lausa inimesed,
on ühiseks jooneks suitsuanduri
puudumine. Teine läbiv joon on
alkohol. Inimesed, kes tulekahjudes
hukkusid, olid eelnevalt tarvitanud
alkoholi.
Kui vaadata tulekahjudes hukkunute
statistikat, siis saab 2014. aasta
kaheksa kuu põhjal öelda, et
inimesed surevad oma elukohtades
kuu esimesel kümnel päeval. Ligi
pooled 32 hukkunust jätsid oma
elu kuupäevadel 1-10. See on
väga lihtsasti seletatav kuu alguses
makstavate toetuste ja pensionide
kätte saamisega ja selle järgneva
hoogsa pidutsemisega. Mis eelneva 25
päevaga on tegemata jäänud, tehakse
nüüd mõne päevaga tasa. Selle juures
mõtlemata edasisele 25 päevale, kui
raha otsas.
Tänaste numbrite järgi hukkub
nimetatud ajavahemikul mees,
vanuses 41-60. Peamiselt juhtub
see reedel, laupäeval või pühapäeval.
Hukkunu on pensionär või töötu,
suitsetab oma kodus elutoas voodis
või tugitoolis ning tal puudub
suitsuandur. Rahvuselt on ta eestlane
ja hukkumise hetkel alkoholijoobes,
tavaliselt tugevas joobes.
Päästeamet on selliste probleemsete
elamiste väljaselgitamiseks palunud
kohalikelt omavalitsustelt tagasiside.
Peab tõdema, et mõnel korral on
saadud omavalitsuselt ka negatiivset
tagasiside, nagu peaks omavalitsus
andmete väljastamisel rikkuma
Andmekaitseseadust, kuigi palutud on

ainult aadressi. Päästeamet on omalt
poolt panustanud selliste sündmuste
ennetamiseks suitsuandurite
paigaldamisega ja eluruumide
elanike nõustamisega ning ohtude
selgitamisega. Tavapäraselt see
suitsuandur sellistes eluruumides
kaua ei püsi, kuna segab elanikul
rahulikult toas suitsetamast. Eriti
murelikuks teeb asjaolu, et loo alguses
kirjeldatud meesterahvas ei riskeeri
sellise eluviisi juures mitte ainult enda
eluga, vaid tavapäraselt elavad temaga
ühes hoones ka teised leibkonnad,
kellele põhjustab ta oma eluviiside ja
käitumisega pidevat hirmu ja stressi.
Selline olukord ei saa olla normaalne,
kui inimesed elavad pidevas hirmus
võimaliku puhkeda võiva tulekahju
pärast. Päästeameti ennetajad ja
tuleohutusinspektorid on kirjeldatud
olukorra leevendamiseks paigaldanud
suitsuanduri isegi probleemse
majanaabri ukse taha koridor. Seda
selleks, et kui napsulemb on enda
korterist suitsuanduri laest alla võtnud
ja suitsuga magama jäänud, reageerib
vähemasti koridoris olev suitsuandur
algavale tulekahjule ja teavitab
majanaabreid õigeaegselt. Samas on
suur tõenäosus, et napsumees, kes
oma korteris väikest elupäästjat ei
kasuta, kaotab nii ise oma elu. Kuid
ikkagi on teiste naabrite teavitamine
tagatud. Karm, kuid tõsi.
Lisaks on võimalik paigaldada
suitsuandurid, mis omavahel
suhtlevad. Sellisel puhul on mõistlik
paigaldada üks andur probleemse
naabri sellisesse tuppa, kus ta ei
suitseta ja puudub vajadus seda alla
võtta, teine andur paigaldada jällegi
ühisesse koridori, kus see aegsasti
naabreid teavitab. Päästeamet on
sellist lahendust ühe probleemse maja
puhul kasutanud ja see toimib.
Siinkohal peab tõdema, et
päästeamet ei suuda kõiki selliseid
olukordi üksi lahendada. Naabrid
ja ka ülejäänud kogukond peavad
ise samuti oma turvalisusesse
panustama. Just kogukondlik
tähelepanu aitab lahendada
probleeme. Kogukondlik surve
napsulembese naabri ohjamiseks ja
võimaliku tulekahju ennetamiseks
on kõige tõhusam, tihti efektiivsem
kui mõnekümne eurone trahv.

Tere, minu nimi on NUBLU ja ma
olen Jaan Rannapi kirjutatud ja
Edgar Valteri kujundatud raamatu
“Nublu” tuletõrjujate Mustpea
ja Valgemaa truu abiline, Eesti
päästeteenistuse maskott ning laste
suur sõber.

KUI NÄED ÕNNETUST
HELISTA MULLE
NUMBRILE

112

Tegelikult ma enam oma heade
sõprade tuletõrjujate-päästjatega
sündmuskohtadel eriti ei käi. Siiski
tunnen iga kord, kui sireenidega
punased päästeautod minust mööda
kihutavad, et tahaksin taas istuda
koos meeskonna vanematega auto
esiistmel ja aidata neil voolikuid
kerida... Ja loomulikult olla abiks ka
õnnetustesse sattunute päästmisel.
Ma oskan seda ju nii hästi. Täna teen
ma aga veidi teistsugust tööd. Seda
nimetavad päästjad ennetustööks ja
see on sama tähtis, kui näiteks maja
kustutamine või kellegi jääaugust
väljaaitamine. See on selline töö, mida
tehakse selleks, et õnnetusi ei juhtuks.
Nii ma siis käin peamiselt koolides,
lasteaedades külas ja hästi paljudel
üritustel ning õpetan, kuidas tegutseda
nii, et midagi halba kellelgi ei juhtuks.
Võib olla oleme me Sinuga juba ka
kohtunud
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Täna aga tah - ja veeohutusest.
le
teadmised tu da minu koostatud
n
Selleks lahe ähesegadikust leia
t
mõistatused: jäid üle peale kõikide
is
need tähed, m t ning ujub ja upub
is
sõnade leidm otame vastuseks arvu,
o
mõistatusest . Õiged vastused saada
b
mitu asja uju rale Kätlinile, e-mailile
b
minu heale sõ rescue.ee
@
katlin.poopuu .
s
14. novembrik

Loositahtel selgitame kõikide
vastanute vahel välja kaks õnnelikku,
kellel saadame toreda kingituse.
Nii et, pead tööle ja kribama!
Seniks ole siis ikka tubli ja õpi ennast
hoidma ning kaitsma.
Sinu Nublu

UJUB VÕI UPUB

Otsi Sõnu!

Kui see asi vees ujub siis värvi üles poole näitav
nool, kui vajub põhja - värvi alla suunatud nool!

Tähemõistatusest leiad sõnad, mis seonduvad vee ja
veeohutusega. Sõnad võivad olla ükskõik mis suunas, ka
tagurpidi.
Ohutut sõnade otsimist!
KIVI

S M K A L L A S R I A A L M
A E T A M Ä N G U A S I E A
G M P Ä T Ä K N R J T N Ü T
N S E Ä D K E I A T V I M I
Õ D S S Ä N I E S S A B B D

PUUTÜKK

TÜHI PUDEL (KINNISE
KORGIGA)

PÄÄSTEVEST

R R D L I S A N K Ä T U E U
S J S M T B T R E Ä U Ä R K
I A U Õ Ä E I E E P H A M R

MÄRG KÄTERÄTT

VÕTI

M J K I B N N L V L U P I Õ
U M Ä I R E M I J E P D N V
J V K Ä T E R Ä T T S L E A

PENOPLAST

ÕHKMADRATS

U K E R G E R Ö A E I T K L
2 1 1 I E V V A Ö V Ä I A A
J 2 R L R S P Ä I N T K K K
päästevest, paat, vetelpäästja, jää, ujumisrõngas, rand, meri, järv, tiik, laps,
sild, bassein, ujumine, sõber, kallas, libisema, täispuhutav, mänguasi, vetikas,
katkine, pudel, nöör, kalavõrk, ümberminek, 112, kerge, raske, käterätt

UJUMISRÕNGAS
SRÕN

LIIVAKOTT
OTT

LAMAMISTOOL

nr 4 (97) / oktoober 2014

11

Ohutunnetus vajab „äratamist“
Piret Seire
ennetustöö büroo juhataja, Lääne päästekeskus

mis võivad veekogude ääres olla või
tekkida. Me saame ju koduõues olevaid
veesilmasid näiteks kas eraldada aiaga
või piirdega. Ja seda selleks, et juhul
kui on vaja vaid „korraks“ mujale
vaadata. Võõras kohas ujumas käies
tuleks samuti enne vette tormamist
hinnata, kas see on ikka turvaline
supluspaik nii teile endile kui ka teie
lastele.

On inimlik, et peame oma kodu
kõige turvalisemaks paigaks ning
pingutame kõvasti, et saaksime
tunda end kodus hästi ja mõnusalt.
Lapse sündides teeme kodus
lisaks palju ümberkorraldusi,
seda ikka selleks, et lapsel oleks
turvaline kasvada ja maailma
avastada. Tõstame asju kõrgemale,
paigaldame trepipiirdeid, vahel
isegi eemaldame uksepakkusid,
et väiksel maailmaavastajal oleks
lihtsam liikuda. Paraku on turvalise
kodu juures mõneti tähelepanu
alt väljas koduõu ja selle ümbrus.
Eelkõige pean siin silmas koduõue
tiike, kaevusid, basseine või muid
ujumiskohti. Miks ma nii väidan?
Seda seetõttu, et viimasel viiel
aastal on Eestis uppunud 23 last
ning eriti tähelepanuväärne on
selle sünge numbri juures asjaolu,
et neist 11 uppus koduõues või
selle läheduses olevasse tiiki või
veesilma. Enamasti on olnud need
kõik sündmused, kus vaid hetkeks
hajus täiskasvanu tähelepanu.
Meie, täiskasvanud saame teha,
õigemini peame tegema, enda poolt
kõik selleks, et meil ei upuks ükski
laps. Et me ei peaks tundma seda
traagikat ja hingevalu, millega peavad
need kuus peret, kelle lapsed sel aastal
uppusid, hakkama saama ja elama
kogu edasise elu.
Lapsi ei pea väevõimuga veekogudest
eemal hoidma ega kõiki tiike ja
ujumiskohti kinni ajama. Oluline on,
et me teadvustaksime endale ohtusid,

Tegelikult on kriitiline aeg vaid mõned
aastad pärast lapse käima hakkamist,
sest hiljem saab koos lapsega ohtlikud
olukorrad juba läbi arutada. Usun, et
suurem osa lastest saavad tegelikult
päris hästi ohtudest aru. Mittevähem
tähtis on ka lastele ujumise algõpetuse
andmine. Uppumiseks ei ole vaja
tingimata sügavat vett, vahel piisab ka
vähesest. Kuid laps, kes on ujumise
algõpetust juba natukenegi saanud,
oskab paremini reageerida ega satu
koheselt paanikasse, kui ootamatult
vette kukub ning hetkeks vajubki vee
alla.
Me kõik saame nendest traagilistest
lugudest õppida, kuid kas me peame
„ärkama“ alles siis, kui midagi tõsist
juhtub? Kas poleks mõistlik oma
ohutunnetust äratada varem? On ju
täiesti elementaarne, et teed ületades
vaatame me alati enne sinna astumist
vasakule, paremale, vasakule?! Aga
ujuma minnes hüppame võõras kohas
pea ees vette ja lubame seda teha ka
oma lastel? Randa minnes tegeleme
tihtilugu kõige muuga, aga mitte oma
laste jälgimisega? Kas pole imelik?
Jah, vesi on meie suur sõber, aga võib
olla veel suurem vaenlane, kui me ei
teadvusta ohte, mida ta endas peita
võib.
Mina ei vaja sellist äratust. Soovin, et
kellelgi meist ei oleks vaja. Vaatamata
sellele, olen minagi väga selgelt enda
jaoks nendest lugudest õppinud, et
oma väikelapsi jälgin ükskõik millise
veekogu ääres „kullipilguga“ ega tee
samal ajal muid toimetusi. Oluline on
neile veekogu ääres pühendada 100%
oma aeg. Tehke seda teiegi!

Politsei ametniku
vastuvõtt ning
isikut tõendavate
dokumentide
vormistamine
Haapsalu politseijaoskond
Lääne prefektuur

Piirkonnapolitseinik
Vello Vichterpali vastuvõtt Lihula
vallamajas (Jaama 1) iga kuu teisel
ja neljandal esmaspäeval
kell 09.30 - 10.30.
Kodakondususe ja migratsiooni
ametniku vastuvõtt Lihula vallamajas
isikut tõendavate dokumentide
vormistamiseks iga kuu teisel
esmaspäeval kell 09.30 – 12.00.
Vajadusel saab piirkonnapolitseinikuga
kontakti tööpäeviti kell 8.00 – 16.30
telefonil 473 2834 või kirjutades
e-posti aadressil
vello.vichterpal@politsei.ee
Kiiret reageerimist vajavate juhtumite
puhul helistada telefonil 110.

Teated
Lihulas avatud
Põhjala Tehno OÜ
tehnoülevaatuspunkt
Lahtiolekuajad
E-R
9-18
L
9-15
Lihula, Penijõe tee 3
Tel 472 0875
info@pohjalatehno.ee
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LIHULA ANTIIGIÄRI

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda
ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Lihula
kultuurimaja juures
kell 16.00–17.30

IV kvartalis
6. ja 27. novembril
4. ja 11. detsembril

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.

OSTAB PARIMATE
HINDADEGA ERINEVAT
VANAVARA. ERILIST HUVI
PAKUVAD VANAD FOTOD,
POSTKAARDID JA HÕBEESEMED.
KULLA JA HÕBEDA
NING KODARATEGA
RAHADE EEST
GARANTEERITULT
KÕRGEIM HIND
VABARIIGIS!
TEL 5691 5347
KAIDO SAAK
Lihula, Tallinna mn 15

LIHULA SAEVESKI
PÄRNU MNT. 38

MÜÜME AASTARINGSELT KUIVA JA
TOOREST KÜTTEPUUD, KOTIPUUD NING
SAEMATERJALI.

SÕBRALIKUD HINNAD
TEL 5621 9592

Vallavalitsuse ja volikogu esimehe
vastuvõtuajad
Vallavolikogu esimehe vastuvõtt teisipäeviti kell 14:00 - 17:00
Vajalik eelnev registreerimine telefonil 503 3663 või
e-maili jaakk@hot.ee teel.
Vallavalitsuse ametnike vastuvõtuajad kodanikele
tööpäeviti 09:00-13:00

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: NelliPrint trükikojas
Jaga ja leia infot ka meie valla Facebook leheküljel. Küljendus: Ain Saare

