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Lihula valla ajaleht
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Inimesed on kõige tähtsamad
Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Käesolevasse Lihula Teatajasse
oleme kogunud lood suurema
osa selle aasta juubilaride, kuid
kindlasti ei ole see nimekiri lõplik
ning kuulub teie kõigi abiga
täiendamisele.
Päikesepatareidega
tänavavalgustus
“Tänapäevane riik kujutab
endast universaalset poliitilist
vormi, mille moodustavad
rahva ja territooriumi
ühtsus,” on kirjas “Õiguse
entsüklopeedias”. Ka vald on
kogum infrastruktuure, alustades
hoonetest ja lõpetades teedega,
mida on reaalselt vaja ainult
siis, kui jagub inimesi, kes neid
kasutavad. Loomulikult – majad
ja teed peavad olema, sest muidu
ei saa, kuid kõige tähtsamad
on ikkagi inimesed, sest ainult
hoonetest, ilma et seal sees oleks
elu, pole kellelgi kasu.
Juubelite aasta
Rääkides inimestest ja majadest,
siis alanud aasta tähendab Lihula
valla ning siinsete elanike jaoks
paljude asutuste ja kollektiivide
juubeleid. Kõige väärikamat
vanust tähistab naiskoor Leelo,
kes saab 70. Kultuurimajal täitub
25, Midli-Madli tantsurühmal
ja Lihula Rahvakunsti Seltsil 15
aastat. Sama kaua on Lihulas
tegutsenud OÜ Pagaripoisid.
20 aasta täitumist tähistavad
Lihula muuseum, tütarlaste
koor Reede ja Matsalu Naisselts.

Vallaelanike abi ja kaasamõtlemist palume ka Lihula
valla tänavavalgustuse
teemadel. Lihula vallale laekub
sellel aastal riigieelarvest
sihtotstarbeline eraldis 20 000
eurot ning vald lisab sellele
oma eelarvest 4000 eurot
tänavavalgustuse parandamiseks.
Selle raha eest soovime
paigaldada päikesepatareide
ja liikumisanduritega töötavad
tänavavalgustid, et tagada kõikjal
vallas turvaline kodutee.
Nüüd on meie ühine ülesanne
kaardistada Lihula valla
pimedad kohad, mis vajavad
kindlasti lisavalgust, et kõigil
oleks turvaline liikuda. Kutsun
siinkohal kõiki inimesi üles
meile teada andma pimedatest,
valgustamist vajavatest kohtadest
Lihula vallas.
Teie arvamused on oodatud
telefonil 472 4630 või
e-postiaadressil
vallavalitsus@lihula.ee
Meieni jõudnud info põhjal
koostame pingerea ja asume
tööle.

Ohutus ennekõike
Turvalisuse ja inimeste teemadel
jätkates jagan teiega lugu, mis
juhtus eelmise aasta lõpus.
Elus esimest korda seisin
õnnetuspaigas, vaadates abitult
pealt, kuidas mu sõprade maja
põles ja kuidas päästjad, nii
kutselised kui ka vabatahtlikud,
töötasid selle nimel, et tule levikut
takistada. Seda turvatunnet,
mida nende meeste, teiste hulgas
Lihula päästekomando päästjate,
oskuslik ja julge tegutsemine
minus tekitas, on raske
sõnadesse panna. Nad tulid, tulid
ruttu, ja aitasid. Aitäh! Nendest
meestest räägime lähemalt ka
käesolevas ajalehenumbris.
Siinkohal meeldetuletuseks –
veebruarist toimub
Eestis üleminek ühtsele
hädaabinumbrile 112, mille
kaudu saab kutsuda nii kiirabi,
päästjaid kui ka politseid.
Lõpetuseks – teeme koos
kõik selleks, et meie elu oleks
täiuslikum, helgem ja turvalisem,
sest inimesed on kõige
tähtsamad.
Soovin kõigile ilusat ja
pühalikku Eesti Vabariigi
sünnipäeva ja kutsun osalema
Eesti Vabariigi 97. aastapäevale
pühendatud kontsertaktusel
Lihula kultuurimajas
22. veebruaril kell 16.00.
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Aastapäeva eel, heitliku maailma tuultes!
Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

ajalooline naaber Venemaa ei
suuda kuidagi leppida oma
riigi piiridega ja positsiooniga
maailmas ning on asunud sõjalise
tegevusega õõnestama rahu
Euroopas.

Meie riik saab 24. veebruaril
97-aastaseks ja 2. veebruaril
möödus 95 aastat Tartu rahu
sõlmimise päevast. Tartu rahu
sõlmimise dokument oli ühtlasi
ka meie Vabadussõja lõpu tähis
ja iseseisvuse garantii ning
peaks olema seda ka tulevikuks.
Kuid paraku peame tänasel
päeval vaatama iseseisvusele
ja omariiklusele hoopis teise
pilguga. Meie habrast ja justkui
vankumatut iseseisvust ähvardab
taas mitu ohtu. Sest meid
ümbritsev maailm on muutunud
väga ettearvamatuks ning meie

Konfliktipiirkondi on olnud läbi
ajaloo, kuid nii lähedal ja meile
sarnase kultuuriga ühiskonnas,
nagu seda on Ukraina, ei ole
selliseid sõjalisi operatsioone
pärast Teist maailmasõda
ette võetud. Toimuvat
saadab saladusteloor, julm
manipuleerimine ja hämamine,
mis teeb olukorra veelgi
keerukamaks. Üks mis kindel,
meil on viimane aeg tegutseda ja
mõelda, mida me saame omaenda
turvalisuse ja iseseisvuse kaitseks
ära teha? Me peame olema valmis
igasugusteks arenguteks.
Jah, meid kaitseb NATO, oleme
ise ka NATO liikmed. Ent kui
pinged kasvavad väga suureks
ja meid reaalselt sõjaliselt

rünnatakse, kas siis rakendatakse
kollektiivse kaitse kokkulepet?
Kas astub kogu maailm sõtta
ühe väikese Eesti territooriumi
hinnaga? Neile küsimustele ei tea
täna vastust keegi. Seega parim,
mida teha saame, on omaenda
tegevuse kaudu anda sõnum
meie naabritele: me kaitseme
oma riiki, me kaitseme oma
kodu, kaitseme oma rahvast ja
teeme seda omaenda elu hinnaga.
Uskuge mind, seda märgatakse
ja sellest peetakse lugu, parim
heidutusvahend on meie enda
sõjavägi ja Kaitseliit.
Olgem usinad meie riigile olulistes
elulistes küsimustes kaasa lööma
ning andkem üheskoos panus
Eesti iseseisvuse kestvusele ja
riigi püsimajäämisele! Ilusat
lähenevat vabariigi aastapäeva,
tarku otsuseid eelseisvatel
valimistel ja toredat peagi
saabuvat kevadet!

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine
20. veebruar kell 14.00 avatakse Lihula raamatukogus Kaitseliidu
Lääne maleva ja Haapsalu linna näitus “Haapsalu Vabadussõja
mälestussammas vanadel fotodel”. Näituse juhatab sisse koostaja
Heiki Magnus. Kaitseliidu tänapäeva tutvustab Lääne maleva pealik,
major Arnold Juhans.
22. veebruar
• kell 12.00 ajalooklubi Lihula mõisas. Mati Mandel “Sõjajärgsed
mässumeelsed noorsoo-organisatsioonid Lihulas”
• kell 16.00 kontsertaktus Lihula kultuurimajas. Esineb Lihula
meeskoor
23. veebruar kell 12.30 Lihula Gümnaasiumi aulas
• Tervituskõned: Neeme Suur, Varje Ojala Toos,
Janar Sõber
• Eesti Kontsert esitleb: Jüri Aarma ja ooperkvartett “Ei pea
mitte püsti tõusma”. Kontsert pakub mõtteainet hümni kui riigi
muusikalise sümboli tähendusest.
Kontserdile järgneb rongkäik parki ja pärgade asetamine
ausamba* jalamile.
• Sõnavõtud ausamba juures.
*Ausamba juurde jõutakse esialgse plaani kohaselt umbes
kell 13.45
24. veebruar kell 11.00 Metsküla rahvamajas. Esinevad Metsküla
kooli lapsed ja rahvatantsurühm Kirivöö. “Lauake kata end …” ehk
söögi ja joogi võtab igaüks ise kaasa.
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Lihula Kultuurimaja
19. märts kell 15.00 eakate koosviibimine
23. märts kell 13.00 Rakvere Teater “Buratino”. Pilet 6€
23. märts kell 19.00 Rakvere Teater “8 armastavat naist”.
Pilet 13/11€
4. aprill kell 17.00 Kaitseliidu ühendorkestri kontsert
“Mönuga”
6. aprill kell 19.00 Ugala Teater “Eesriie avaneb”.
Pilet 13/10€
15. aprill kell 11.00 Ukraina tsirkus. Pilet 3€

25. veebruar kell 19.00 Elmo Nüganeni film “1944”.
Pilet 3€

23. aprill kell 15.00 eakate koosviibimine

4. märts kell 19.00 koguperefilm “Kapten Mõõkhammas ja
Lama Rama aare”. Pilet 3€

2. mai kell 17.00 Naiskoor Leelo juubelikontsert
“On ainult hetk...”

6. märts Kooliteater 2015 Läänemaa eelvoor

13.–22. mai näitus “Lõuna-Läänemaa laste looming”

7. märts kell 18.00 Juubelipidustuste kontsert

21. mai kell 15.00 eakate koosviibimine

Juubilarideks on:
Lihula Kultuurimaja – 25 aastat
Naisrahvatantsurühm Midli-Madli – 15 aastat

31. mai kell 9.00–15.00 Kevadlaat. Lastele Astra
lastelaulud ja pannkoogimäng

Õnne tulevad soovima teised selle aasta juubilarid:
Naiskoor Leelo – 70 aastat
Rahvatantsurühm Kirivöö – 5 aastat
18. märts kell 19.00 Animafilm “Muumioru lood”. Pilet 3€

Muuseum
29. oktoober 2014 – 31. märts 2015 avatud näitus
“Villast vokini”.
1. jaanuar – 31. detsember 2015 Lihula mõisas Madli
Roosiorg-Kirchhoffi graafika näitus. Näitus on pühendatud
kunstniku 90. sünniaastapäevale.

16. mai Muuseumiöö “Öös on muusikat”
Kavas võib toimuda muudatusi!
Täpsem info kodulehelt kultuurimaja.weebly.com

16. mai – 30. september 2015 näitus “Kelmikas aluspesu
– ajalugu ja tänapäev”

Lihula ajalooklubi üritused Lihula mõisas
22. veebruar kell 12.00 Mati Mandel. “Sõjajärgsed
mässumeelsed noorsoo-organisatsioonid Lihulas”

26. aprill kell 12.00 Piret Hiie-Kivi.
“Saaremaa mäss 1919”

15. märts kell 12.00 Jaak Valge. “Punased sõjaeelses
Eesti Vabariigis”

Lihula Gümnaasium
26. märts Eesti Panga muuseumi ja Eesti Ajaloomuuseumi
rändnäitus “Eesti raha margast euroni” Lihula
Gümnaasiumi I korrusel
12. märts Eesti Kontsert esitleb: Eeva ja Villu Talsi
ansamblist Curly Strings muusikalektoorium “Meie tee
muusikutena” Lihula Gümnaasiumi aulas. Pilet 1 €.

8. mai Kooli kevadine suursündmus “Eurovisioon – Lihula
eri” Lihula kultuurimajas.
18. mai Lihula Gümnaasiumi tänupidu ja tütarlastekoor
REEDE 20. aastapäeva kontsert Lihula kultuurimajas.

nr 1 (99) / veebruar 2015

4

Liikumine tervendab maailma
Erik Mikkus
Lihula Gümnaasium, 9. klass
Kodanikupäeva 2014 XIII vabariiklik esseekonkurss, riigikogu eriauhind.

Universumis on justkui tavaks
saanud, et alati peab toimuma
mingisugune liikumine. Küll
liigub edasi aeg, taevakehad,
siis jällegi molekulid. Kuid
miks kõik liigub? Miks on
vaja, et universum poleks
statsionaarne? Võib-olla ei ole
neile küsimustele vastust. Võibolla polegi neile vastust vaja.
Ükskõik kui suur või väike,
igas struktuuris toimub alati
liikumine, kas kogu meid
ümbritsevas universumis või ka
kõige väiksemates moodustistes,
mis olemas on. Maailmas on nii
tavaline, et miski liigub. Ning see
liikumine on hea.
Kas pole mitte nii, et kõik
liikumine on kaudselt tegelikult
hea? Aeg liigub edasi koos
meid ümbritseva maailma ja
inimestega. Kas poleks mitte
imelik, kui seda ei toimuks?
Oleme harjunud, et miski ei püsi
paigal. Ehk oled püüdnud seista
paigal nii kaua kui suudad?
See on keeruline, sest me
oleme harjunud end liigutama.
Liikumine tervendab. Liikumine
tervendab maailma.

Kõik liikumine on kaudselt hea,
seda vaid ühel olulisel põhjusel.
Igast halvast asjast leiame midagi
head. Igas kurvas sündmuses
leidub mingi positiivne terake,
mis edaspidises elus kasulikuks
saab. Ka ajaloos on nii olnud.
Paljud peavad kunagisi võimsaid
diktatuure jubedateks ning
arvavad, et demokraatia on
maailmas palju olulisem ja
parem, kui ükskõik milline
raudne käsi. Ning demokraatia
tagasitulek ongi aset leidnud selle
pärast, et ajaloos toimus midagi
halba – midagi, mis maailmale
õpetas. Õpetus on tervendav.
Esimest maailmasõda õppides
kuuleb palju, kuidas inimesed
romantiseerisid sõda ja lausa
ootasid selle tulekut. Inimesed ei
olnud teadlikud sõja jubedustest,
kuid kui see „armastatu” lõpuks
saabus, avastasid kõik alles, kui
halb see kõik oli. Vigadest õpiti.
Liikumine toimub alati, seda
ka maailma väiksemates
struktuurides. Küll liiguvad edasi
väikesed inimgrupid, näiteks
perekonnad, samal ajal, kui edasi
liiguvad riigid. On väga oluline,

et kõik see toimuks omavahel
seotult, sest muidu leiamegi end
anarhiast, mis on kui seosetu
sodi-pudi meie ümber. Kuid mis
on see, millega kõik peaksid
end siduma? Milline liikumine
on kõige õigem? Kas kõik teised
liikumised peaksid alluma sellele
õigele?
On tõsi see, et enda arvates
liiguvad kõik parema poole.
Kuid kui need inimesed, kes
peavad ühte paremat kõige
paremaks, maailmas meelt
avaldavad, kas siis ei oleks
mõistlik sellele paremale alluda?
Miks on maailmas nii palju
tagakiusamist? Miks on maailmas
vägivalda? Arvan, et see kõik on
selle pärast, et liigutakse, kuid
mitte õiges suunas. Liikumises
peab olema seos.
Liikumine tõesti tervendab
maailma, nagu on seda näha
üksikinimeste liikumisest
tulenevast tervise paranemisest.
Kuid arvan, et liigutakse valesti.
Ei leita õiget suunda. Ning see on
liikumise juures kõige olulisem
küsimus – milline on õige suund?
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LIHULA

JUUBELDAB

Alanud muusika-aasta toob Lihula valla rahvale mitu juubelit ja
hulgaliselt pidustusi.

Palju õnne, Lihula kultuurimaja!
krohvimata, pahteldamata,
viimistlemata.
9.

Tuleb arvestada
teatriprojektiinstituudi
konkreetsete nõuetega (eriti
lavakarbi osas).

Lihula klubi sai valmis

Lihula kultuurimaja, mille algse
asukohana kaaluti kas parki
või sama kohta, kus asus vana
kultuurimaja, tähistab sel aastal
veerand sajandi täitumist.
1990. aastal avatud maja
suurejooneline projekt valmis
7 aastat varem, 1983. aastal,
kandes nimetust “Haapsalu
rajooni Lihula klubi projekt”.

(kõrguste vahe klubihoone
pikkuses ca 4,0 m)
3.

Tuleb näha ette krunt
perspektiivselt ehitatavale
raamatukogule ja
külanõukogudele nii, et
see ei kahjustaks oluliselt
klubihoone paigutust ega
arhitektuurset ideed.

4.

Klubihoone ei tohi olla
tuim suur ehitusmaht,
vaid inimliku mastaabiga
liigendatud hoone.

5.

Ümbruskonna hoonestust
arvestades peaksid
klubihoonel olema
kaldkatused.

6.

Kehvade geoloogiliste
tingimuste tõttu (põhjavesi on
kõrgel) ning asjaoluga, et lubi
paikneb muinasalevi kohal,
kust võivad ehitustööde
käigus ilmneda muinasalevi
rajatiste vundamendid, ei ole
soovitav klubihoonet suures
osas kellerdada.

Klubihoone paigutus ja
arhitektuurne idee
Lihula, olles üks vanemaid
Eesti alevikke, ei oma tänaseni
ühtki saalehitust kohalike
elanike kultuuriliste vajaduste
rahuldamiseks.
Lihula klubi – maaklubi –
peab olema lihtsakoeline,
funktsionaalse sisuga ning
vastupidav meie kliimale.
Projektiga on püütud lahendada
klubihoone kõiki eritingimusi.
See oli raske ülesanne, kuna tuli
arvestada alljärgnevat:
1.

2.

Eritingimuste kohaselt peab
klubihoone olema ühtses
ansamblis mõisahoonetega.
Projekteeritud klubihoonet
ja mõisahooneid lahutab
aga Tallinn-Virtsu maantee
ning vana tihe kahekordne
puudereaga saare allee.
Klubi on ette nähtud
paigutada reljeefiga krundile

7.

Reljeefsele pinnasele
rajatud hoone puhul tuleb
looduslikku kallet kasutada
ära nii sise- kui välisruumi
loomisel.

8.

Klubihoone eksterjöörid ja
interjöörid peaksid olema
ajahambale vastupanevad,
st kasutada tuleks ehituses
materjale, mis jääksid

Detailideni läbi mõeldud ja
lahti kirjutatud projekt nägi
ette, et klubi mahutab kuni 480
külastajat, klubi personalina
on tööl 20 inimest ning baar
võimaldab serveerida kuni 250
rooga. Suursugune hoone valmis
1990. aastal ja avati
3. märtsil. Tänaseks, 32 aastat
pärast projekti kirjutamist, on
ajahammas maja natuke purenud
ja tehnika aegunud, kuid maja on
endiselt kaunis ning oma vanuse
kohta hästi säilinud.
“Laiemas plaanis on kultuurimaja
olemasolu Lihula arengu
seisukohast üliolulise tähtsusega.
See on suur asi, et meil on
nii korralik maja ja suur lava,
kuhu saavad tulla ka kutselised
teatrid. Lisaks kõik meie enda
kollektiivid: suur naiskoor,
Läänemaa ainuke meeskoor, neli
rahvatantsurühma, kes kõik kogu
aeg ju ka laulu- ja tantsupeole
pääsenud. See on Lihula-suguse
väikese koha kohta ülihea
näitaja,” on kultuurimaja direktor
Tiina Lobja uhke.
Juubelit pidava hoone esindaja
sõnum on lihtne: “Kultuurimaja
töötab teie jaoks ja teie heaks.
Külastades meie üritusi, ostes
pileti, toetate Lihula kultuurielu,
sisustate oma vaba aega ja
rikastate maailma. Lihula
kultuurimaja perega täname kõiki
inimesi, kes on nende 25 aasta
jooksul leidnud tee kultuurimajja
– kas kultuuri tarbima, nautima
või ise tegema.
Fotod: Ain Saare
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Lihula Muuseum 20

SUUR JUUBELIPIDU
LIHULA KULTUURIMAJAS
7. märtsil kell 18.00

Juubilarideks on
Lihula kultuurimaja 25
Midli-Madli 15
Õnne tulevad soovima
teised selle aasta juubilarid
Lihula naiskoor Leelo 70
Kirivöö 5

Leelo tähistab 70. sünnipäeva 2. mail
toimuva juubelikontserdiga
“On ainult hetk …”
Segarahvatantsurühm Kirivöö, kelle õige
sünnipäev on 8. septembril, peab juubelipidu
esialgse plaani kohaselt detsembris.

Naisrahvatantsurühm Midli-Madli 15
17. veebruaril 2000. aastal sai kokku rühm
aeroobikahuvilisi naisi, kes aeroobika asemel
hakkasid tegelema hoopiski rahvatantsuga. 2004.
aasta üldtantsupeo ajaks oli vaja rühmale nimi välja
mõelda ja kuna igasugused tantsuga seotud nimed
olid justkui võetud, siis otsustati nimeks panna
Midli-Madli. Tänu sellele toredale nimele on meid
hellitavalt kutsutud veel nimega Kudli-Kadli. Eriti
vahva oli, kui ühes esinemiskohas oli meie nimi
lohakalt kirjutatud ja siis loeti välja nimi Mitu Madu.
15 aasta jooksul oleme esinenud kolmel
üldtantsupeol, millele eelnes suur töö ja pingutus,
sest konkurents naisrühmade seas on väga suur.
Oleme osalenud ka talvistel tantsupidudel, mis
on olnud omamoodi tore kogemus. 2009. aastal
osalesime Tuhamägede tantsupeol ja 2012 krõbeda
pakasega Viljandi tantsupeol. Vastupidiselt
pakaselisele tantsupeole toimus 2011. aastal naiste
I tantsupidu Jõgeval lõõskava päikese käes ja vett
toodi tantsijatele lausa tsisternidega.
Tänu Ülle Tammearule on paljud taidlejad saanud
toredaid reise piiri taha. Midli-Madli on koos
naiskoor Leeloga käinud kontsertreisidel Slovakkias,
Lätis, Leedus ja Austrias. Tants on lõõgastav ning
rõõmupakkuv seltskondlik tegevus, mis aitab alati
tusatuju vastu, ja nii on Midli-Madli tantsija alati
rõõmus.
Astrid Bork, Midli-Madli juhendaja

Novembris 20. aastaseks saav Lihula Muuseum
tähistab sünnipäeva 28. novembril 2015 ettekannete
ja näitustega. Juubeliaastale on pühendatud ka
näitus “Madli Roosiorg- Kirchhoffi graafika”,
mis on vaatamiseks avatud jaanuarist detsembrini.
Novembrist alates on plaanis teha näitus Lihula
etnograafilistest rahvariietest.
Üleskutse: Kui teil juhtub kodus olema Lihula või
ümbruskonna külade rahvariideid, olete oodatud
ajutise näituse kokkupanemisel koostööd tegema.
Maarja Jõevee, Lihula Muuseum

Lihula tütarlastekoor REEDE 20
Tütarlastekoori REEDE juubelikontserdist saame
osa 18. mail, mil Lihula kultuurimajas toimub
Lihula Gümnaasiumi tänupidu. “Koor on loodud
1994. aasta septembris, nii et meie juubeliaasta
praegu kestab, kuid juubelite tähistamine on alati
toimunud kevadel, kui hooaeg lõpeb,” ütleb koori
looja ja dirigent Iren Sieberk.

Lihula Rahvakunsti Selts 15
1. septembril 2000 asutati viie tubli naise
eestvedamisel Lihula Rahvakunsti Selts, et elavdada
kohalikku seltsielu ja eelkõige hakata ise valmistama
savist esemeid. Viiest liikmest on saanud juba
kakskümmend viis ja kõiki meie tegemisi saab näha
FB lehel www.facebook.com/lihularahvakunstiselts.
15. tegutsemisaastat tähistame 20. augustil Lihula
mõisas.

Matsalu Naisselts 20
Matsalu Naisselts asutati 12. veebruaril 1995.
aastal ning on Matsalu küla ja lähiümbruse
naiste vabatahtlik mittetulunduslik ühendus.
Seltsi põhieesmärkideks on küla ühistegevuse
igakülgne edendamine, piirkonna külade ajaloo ja
rahvakultuuri säilimine ning tervislike ja keskkonda
säästvate eluviiside ja hariduse propageerimine.
Seltsi asutajaliikmeteks oli 14 Matsalu küla naist.
Praeguseks on seltsi lisandunud nooremaid liikmeid
ning suvitajaid. Lisainfo seltsi tegemiste kohta:
www.matsalukyla.ee

Pagaripoiste 15 aastat Lihulas
Veebruari keskel, täpsemalt 15. veebruaril,
täitus 15 aastat sellest ajast, kui Lihula Leib
on tegutsenud OÜ Pagaripoisid tütarettevõttena.
Kuigi suurema osa sellest ajast on tehtud ka
saia, leiba ja sepikut, on ettevõte viimase aasta
jooksul spetsialiseerunud külmutatud väikesaiade
tootmisele.
Tänaseks oluliselt moderniseeritud ja arenev
Lihula Leiva pagaritööstus pakub tööd ligikaudu 25
inimesele.
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Naiskoor Leelo suur juubel – 70 aastat laulmist
Kas teadsite, et…?
enda selleks puhuks kirjutatud
luuletusi kooriliige Tiina Markus.
Suure osa naiskoori repertuaarist
moodustab meie oma Läänemaa
helilooja Sirje Kaasiku looming.
Repertuaarivaliku eest hoolitsevad
meie suurepärased dirigendid
Ave-Piia Rohtla ja Ülle Tammearu,
kelle töö tulemusena saab selgeks
iga keeruline laul.

Lihula naiskoor Leelo on vanim järjepidevalt
tegutsenud ja seni tegutsev kultuurikollektiiv
Läänemaal ja loomulikult kõige kauem
tegutsenud Läänemaa laulukoor üldse.
Naiskooris on käesoleval hooajal 38 liiget.
Naiskoori keskmine vanus on sel hooajal 47 aastat.
Naiskoori vanim liige on 71- ja noorim 22-aastane.
On päris tavaline, et kooris laulab mitu põlvkonda
ühe perekonna naisi korraga, aga eelmisel
hooajal laulis kooris vanaema oma kahe tütre ja
tütretütrega.
Naiskoori tegevliikmetest kõige kauaaegsem liige on
laulnud naiskooris 38 aastat.
Neljapäeva õhtuti on meie “koduks” Lihula
kultuurimaja, kus ootab soe proovisaal ja tore
seltskond. Kultuurimaja meeldiv kollektiiv toetab
meid igapäevategevuses ja kontsertreisidel.
Kooriproovi seavad sammud igal neljapäeval
naised nii Lihulast ja Lihula vallast, Hanila vallast,
Kullamaalt ja Kullamaa vallast, Martna vallast kui
ka Tallinnast ja Järvamaalt.
Meie kannatlikud perekonnad peavad hooaja jooksul
saama ilma meieta hakkama keskmiselt:
• 37 neljapäevaõhtul, mil maadleme Lihula
kultuurimajas repertuaariga;
• kolmel laupäeval, mil valmistume tähtsateks
kontsertideks;
• ligemale kümnel päeval, mil pakume
esinemisega rõõmu kõigile kuulata soovijaile;
• lisaks jätame pere omapäi suviste
kontsertreiside ja laulupidude ajaks.
Hääleseadjaks, kes koori olulisteks esinemisteks
häälde seab, on koori nimele sobivalt kutsutud
Leelo Talvik. Klaverisaatjaks on meie tähtsatel
ülesastumistel Anu Kurm.
Kõikide naiskoori kontsertide vahepaladeks esitab

Lihula naiskoor on südamest
tänulik kauaaegsele toetajale ja
ainsale eraisikust sponsorile
Tõnis Metsale, kelle auks anti
eelmisel hooajal ka tänukontsert.
Igaks välisreisiks õpitakse ka
üks lugu selgeks sihtriigi keeles,
mistõttu on meie repertuaari tekkinud arvestatav
hulk võõrkeelseid laule, sealhulgas läti-, leedu-,
soome-, rootsi- ja saksakeelsed lood.
Naiskooril on aja jooksul tekkinud mitu
sõpruskollektiivi, kellega koos antakse kontserte
ja käiakse suvistel kontsertreisidel. Nendeks
on Lihula meeskoor, segaansambel Ei Või
Olla, naisrahvatantsurühm Midli-Madli, Sipa
naisansambel Cantare, Vigala meeskvintett ja
Laukna segarahvatantsurühm Kaareke. Samuti
oleme andnud ühiseid kontserte Kullamaa kooli
laululaste ja Lõuna-Läänemaa neidudekooriga.
Dirigent Ülle Tammearu pärjati eelmisel aastal
tehtu eest Läänemaa kultuuritegija tiitliga.
Tema nomineerimise taotlusesse olid muuhulgas
kirjutatud sellised ilusad read: “Läbi aegade on Ülle
Tammearu eestvedamisel ja juhendamisel esindatud
Lihula valda mitmesugustel üritustel nii kohalikul
kui laiemal tasandil ning pakutud muusikaelamusi
ja laulurõõmu nii publikule kodukandis kui ka
erinevates Eestimaa paikades ja välismaal. Ülle
on elavdanud kohalikku kultuurielu, tehes oma
tööd südamega, tegemata järeleandmisi ühelegi
esinemisele. Ülle Tammearu on pärl lauljate jaoks!
Ta on suurepärane dirigent ja võrratu inimene!”
Tekst ja fotod: Kati Pilme

nr 1 (99) / veebruar 2015

8

Lihula aukodanikuks sai Mati Mandel
pühendatud kontsertaktusel. Ettepaneku aunimetuse
andmiseks tegi vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld.
Mandel on seitsmes Lihula aukodanik. Varem on
aukodaniku nimetuse pälvinud omavalitsustegelane
Tõnis Mets, õpetaja Luigi Koik, kunstnik
Madli Kirchhoff, loodusteadlane Taivo Kastepõld
ning ettevõtjad Loit Somp ja Argo Pärnpuu.

Lihula vallavolikogu otsustas 29. jaanuari istungil
anda Lihula aukodaniku nimetuse ajaloolasele
Mati Mandelile, kes pälvis tiitli väljapaistvate
teenete eest Lihula ja selle lähiümbruse ajaloo
uurimisel ning Lihula valla arendamisel ja
tutvustamisel oma elutöös.
Vastav tunnistus koos aurahaga antakse üle
22. veebruaril, Eesti Vabariigi 97. aastapäevale

Ühtlasi said Mati Mandel ja ettevõtja Sulev Saareväli
Läänemaa kõrgeima autasu ehk Läänemaa
teenetemärgi. See teenetemärk antakse Lääne
maakonna arengule silmapaistva töö ja tegevusega
kaasa aidanud ning maakonnale tunnustust toonud
inimestele.
Lihula aukodanik ja Läänemaa teenetemärgi omanik
ise ütleb lihtsalt: “Nii kaua, kui jalg tatsub ja
tervis lubab, teen tööd edasi!” ja selle jutu loogilise
edasiarendusena avaldamegi Mati Mandeli üleskutse,
kus ta palub inimestelt abi, et koguda kokku
sõjaeelse Kaitseliidu teemalisi fotosid ning muid
materjale.
Foto: Malle Elvet

Otsitakse Kaitseliitu puutuvaid materjale
Teatavasti loodi Kaitseliit
Johan Pitka ning Ernst Põdderi
algatusel varasema Omakaitse
baasil juba 11. novembril 1918.
aastal. Pärast 1924. aasta
1. detsembri kommunistlikku
mässukatset Kaitseliit
reorganiseeriti.
Organisatsiooni hakkasid juhtima
kutselistest sõjaväelastest
instruktorid, asutati ajakiri
Kaitse Kodu, allorganisatsioon
Naiskodukaitse ning noorsooorganisatsioonid Noored Kotkad
ja Kodutütred. 1939. aastal
oli Kaitseliidus 42 600,
Naiskodukaitses 16 600,
Noortes Kotkastes 19 800 ja
Kodutütardes 20 000
liiget. Niisiis oli tegu
massilise vabatahtliku
organisatsiooniga,
mis valmistus ohu
korral kodumaad
kaitsma. Nõukogude
okupatsioonivõimude
nõudel Kaitseliit 1940.
aasta juunis likvideeriti,
paljud selle liikmed
represseeriti.
1944. aasta märtsipommitamise ajal hävis
peaaegu täielikult ka
Tallinnas säilitatud
Kaitseliidu malevate arhiiv.

Kuna allakirjutanu on hakanud
tegelema Lääne Maleva vanema
osa ajaloo koostamisega, palume
selleks inimeste abi.
Kellel on säilinud fotosid sõjaeelse
Kaitseliidu õppustest, lasketiirude
rajamisest, paraadidest, samuti
sugulastest kaitseliitlaste
fotosid, grupipilte, diplomeid ja
muid autasusid, paluks võtta
allakirjutanuga ühendust.
Väga vajalikud on ka fotod
Naiskodukaitse tegevusest.
Neid materjale pole vaja käest

ära anda, neid vajatakse
vaid ülespildistamiseks või
skaneerimiseks.
Mati Mandel
ajaloolane
MTÜ Keskaegne Lihula
Linnuse tee 1
90303 Lihula
Tel 5621 9309
mati.mandel@ajaloomuuseum.ee
Foto: Arhiiv
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Tunnustame ja täname hea töö eest!
Jaanuaris tehti teatavaks Läänemaa 2014. aasta
silmapaistvamad kultuuri- ja spordielu edendajad.
Muusikaelu edendamise eest Kultuuritegija tiitli
saanud Ülle Tammearust oli eelpool juba juttu.
MTÜ Lihula Lilltikandi Selts sai aasta
kultuuritegija tiitli Lihula lillkirja festivali
korraldamise ja raamatu “Lihula lilltikand”
väljaandmise eest.
Seltsi tegevuse eesmärk on uurida, tutvustada,
propageerida ja arendada Läänemaale ainuomast
Lihula lilltikandit. Kogu nn nõukogude aja
varjusurmas olnud Lihula lilltikand on taas
publiku ette toodud. Lihula Lilltikandi Selts
on nelja tegutsemisaasta jooksul korraldanud
lilltikanditeemalisi koolitusi, infopäevi, õpitube.
Lisainfo: lihulatikand.blogspot.com

Läänemaa aasta spordielu edendajaks valiti
Jaanus Getreu, kes on Lihula Gümnaasiumi
pühendunud jalgpallitreener ning Lõuna-Läänemaa
Jalgpalliklubi eestvedaja. Eelmisel, 2014. aastal
20. sünnipäeva tähistanud klubi tegemistest
kirjutasime pikemalt eelmises Lihula Teatajas.
Jalgpallurite tegemistega saab end kursis hoida
leheküljel www.lljk.ee
Tiitli “Aasta piirkondlik spordisündmus 2014
Läänemaal” võitis Lääne-Eesti rahvaralli,
kuid nominendina esitati ka IV Gustav Vahari
mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses
Lihulas. MTÜ Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi
Leola neljandat korda korraldatud võistlus on
muutunud traditsiooniks, mis tutvustavad Läänemaa
aktiivset spordielu üle Eesti. Maadlusklubi info on
leitav rjkleola.blogspot.com

Mati Põdra – mees nagu orkester
Kristi Märk

2011. aasta suvevaheajal vaatasin
töökuulutusi selle pilguga, kus
saaksin ka reaalselt midagi ära
teha. Pean ütlema, et olen väga
valiv nii töökeskkonna kui ka selle
suhtes, kellel endale midagi öelda
lasen. Umbes viis kohta jätsin
luureandmete põhjal mängust
välja, paari kohta kaalusin, aga
Lihula tegi kõige arusaadavama
pakkumise, mille sisu oli asjadega
nullist pihta hakata.
Kas puhkpilliorkestri idee oli
kohe või tekkis töö käigus?

Mati Põdra on eesti dirigent
ja muusikapedagoog, kes on
töötanud muusika-teoreetiliste
ainete ja muusika-ajaloo
õpetajana, olnud Islandil
instrumendiõpetaja ning
erakoolis kitarriõpetaja.
Ta koordineerib Kaitseliidu
orkestrite õppetegevust
ning on rahvusvaheliselt
tunnustatud arranzeerija, kelle
seatud muusikateoseid on
mänginud erinevad puhkpilli- ja
sümfooniaorkestrid nii Eestis
kui ka Venemaal, Lätis, Soomes,
Norras, Islandil, Austrias ja
Saksamaal.
Alates 2011. aastast töötab

Mati Põdra Lihula Muusika- ja
Kunstikoolis vaskpuhkpillide ja
löökpillide õpetajana.
Eelmisel, 2014. aastal oli tema
juhendatav Lihula ja PärnuJaagupi ühendorkester kahe
maakonna peale, kui Pärnu linn
välja arvata, ainuke laulupeole
pääsenud puhkpilliorkester.

Mati, kuidas Sa Lihulasse
sattusid?
Töötasin enne seda paar aastat
Islandil. Õpilased olid toredad, aga
ühel hetkel hakkasin tundma, et
veel aastake – ja olengi Eesti jaoks
maha maetud. Ei tahtnud enam.

Lihulasse töövõtuvestlusele tulles
ootas mind ees veidi suurem
delegatsioon, kui ise eeldasin.
Sain muuhulgas kuulda, et vald
on huvitatud puhkpilliorkestri
taastamisest. Jah – miks ka
mitte, aga ainumõeldav on see
siiski luua kooli juurde. Eestis
on lademes halbu pasunakoore,
kelle mängijad pole kunagi
õigesti mängima õppinud, ei
oska seda olevikus ega taha
ka tulevikus osata. Selliseid
olematu tööharjumuse ja
-kultuuriga tegelasi ma ühelegi
õpilasele ligi ei lase, aga kes on
huvitatud tõepoolest MÄNGIMA
ÕPPIMISEST, siis on ta oodatud
muusikakoolis eksisteerivasse
vabaklassi ja pääseb orkestrisse
sealtkaudu. Nii ma siis ütlesingi.
Kas ja kui palju see kellelegi
meeldis, aga nii lihtsalt oli.

nr 1 (99) / veebruar 2015

10

Ja juba mõne aja pärast oligi
Lihula puhkpilliorkester jälle
olemas?
Eks kõik ülejäänu, mille
tulemused nüüd juba natuke
nähtavale hakkavad ilmuma,
on pikemaajalise läbimõeldud
strateegia vili. Esimesest
klassist peale võimalikult palju
ansamblimängu – olen selle arvelt
kaotanud küll mõneti raha, sest
ametlikult on ette nähtud, et
õpilane oleks tunnis üksi, aga
mul on rahast suhteliselt ükskõik.
Võimalikult palju erinevaid
ajastuid ja stiile. Võimalikult palju
esinemisi. Võimalikult palju välise
taristu kasutamist – kas siis
minnakse kambakesi kuskile
koolitusele või kutsutakse
keegi töötuba tegema. Umbes
kolmandik õpilastest osaleb
Kaitseliidu orkestriteenistuse
mentorprogrammis. Minu peamine
põhimõte on, et kõik eeskujud
olgu head.
Kuidas Sa nad nii kiiresti
mängima said?
Ei ole olemas Moskva
kvaliteedistandardit, Tallinna või
Lihula oma, põhimõtteliselt ei ole
olemas.
Ja selle tegin ma lühidalt ja
konkreetselt, lapsevanemate
juuresolekul, selgeks ka oma

õpilastele. Me ei hakka end
võrdlema sellega, kuidas keegi
klassikaaslastest kuskil õpib.
Me õpime ja me õpime nii, et kui
kellelgi neist peaks tulema mingil
põhjusel tahtmine minna ükskõik
millisesse kooli muusikat õppima,
siis nad saaksid seal ka hakkama.
Selle saavutamiseks on vaja kahte
asja: respekti ja tahet. Minu
klassi uksest seespool ei ole
olemas lauset “Ma ei oska seda!”
On lause: “Ma ei oska seda veel,
aga ma tahan seda osata ja ma
õpin selle selgeks!”
Tundub, et Sul on oma arvamus
ja Sa ei karda seda väljendada?
Miks ma peaksin midagi kartma?
Mida ma kardan? Külajutte,
mingisugust arvamust? Mehe
mõõdupuu on tema töö ja kui
inimesest hakatakse halvasti
arvama, teda kusagilt välja sööma
mingil muul põhjusel kui see,
kuidas ta oma tööülesannetega
hakkama saab, siis järelikult oligi
vale koht.
Teisalt, mul võib küll olla oma
arvamus, kuid kutse-eetikast
lähtuvalt pole ma mitte kunagi
ühegi teise õpetaja tööd maha
teinud. Ma ei saa seda endale
lubada, sest sinna võib kaduda
õpilaste soov ja tahe, kui nad
õpetajat vahetades esimese asjana

kuulevad, kui valesti eelmine
õpetaja on õpetanud. See on see
koht, kus tuleb olla hästi eetiline
oma õpilaste suhtes.
Kas ja kui palju Sa varem
Lihulast teadsid ning mil
määral see koht Sinu ootustele
vastanud on?
Ma olen geograafias üsna tugev,
aga tunnistan, et mul polnud
mitte kui mingeid ootusi, teen
oma tööd igal pool ühtmoodi,
kohanen suhteliselt lihtsalt ja olen
vähenõudlik ka olmetingimuste
suhtes. Seda, mis tänaval toimub,
ma pigem tähele ei pane. Mul on
õpilased, suhtlen maksimaalselt
palju lapsevanematega. Mul
on kolleegid, kellega me, kuigi
erinevate pillide ja meetodite abil,
teeme ometi täpselt sedasama –
hoiame siin väikeses Lihulas
muusikahariduse latti võimalikult
heal kõrgusel.
Mis on siinses (töö)keskkonnas
sellist, mis Sind paelus ja
loodetavasti siiani paelub?
Mul oli õnne, et sain Lihulasse
tulla n-ö puhta lehena ning mul oli
vabadus kujundada õppeprotsessi
vastavalt vajadusele. Ma ei
kannata mitte kuskil suhtumist
“me oleme juba kolmkümmend
aastat niimoodi teinud.” Meetodid
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ja paradigmad arenevad kogu aeg.
Mine oma teed, aga tea, kuidas
teevad teised. Tea, milliseid
asju teistes maailmanurkades
kasutatakse.
Kui sageli Sind Lihulas kohata
võib?
Esmaspäeviti, teisipäeviti ja
neljapäeviti on mul nii pikad
tööpäevad, et jään siia ööhoiule.
Kolmapäeva olen pühendanud
omaenda lastega tegelemisele, nii
et sel päeval mind Lihulas ei näe.
Reede on vastavalt vajadusele,
regulaartunde mul pole, aga
mõnikord pean mõne õpilasega
minema esinemisele või on koolis
mõni kontsert või Kaitseliidus
orkestrite õppused.
Samas, Lihula tänavatel ma
väga oma nägu ei näita, mul ei
jää selleks aega. Jalutan ainult
mõnikord antiigipoest läbi, et
ehk on keegi sinna toonud mõne
kasutuskõlbliku pilli, või astun
kaltsukasse sisse, et ehk on seal
mingi selline vidin, mida annab
õppetööks kohandada.
Mis on Sinu senise Lihula
karjääri kõige tähenduslikumad
ja meeldejäävamad hetked?

11

2014
Veebruar: Robin Mõtt pääses
vabariiklikul muusikakoolide
õpilaste konkursil finaali.
Märts: Birgit Mikkus
liitus edukalt Kaitseliidu
orkestriteenistusega.
Aprill: orkester läbis edukalt
ettemängimise ja kutsuti osalema
laulupeole. Kahe maakonna peale
ainsa orkestrina väljastpoolt
Pärnu linna.
Oktoober: Laura Lepik,
Tõnis Lepp ja Erik Mikkus
läbisid edukalt Kaitseliidu
orkestriteenistuse mentorkoolituse
ja liitusid teenistusega.
Detsember: orkestri väärikas
esinemine LC Lihula
heategevuskontserdil.
Kõige tähenduslikumad ja
meeldejäävamad hetked on
loodetavasti siiski veel ees. Kõigist
õpilastest ei pea muusikuid
saama, kuid minu töökohustus on
teha see võimalikuks. Kui nad on
vähegi asjalikku koolitust saanud,
siis vähemalt tublid harrastajad,
kes on igale poole oodatud, saavad
neist küll.

Esitan kronoloogilises järjestuses.

Fotod: Olev Mihkelmaa

November 2013: Kulla Saatmäe,
Laura Lepik ja Robin Mõtt
esinesid edukalt Pärnu regiooni
muusikakoolide ühiskontserdil.

Veebruaris on nii sõbrapäev kui
vabariigi aastapäev. Sel puhul
külastasime Lihula Gümnaasiumi
I klassi eesti keele tundi ning
uurisime, mida 7–8-aastased
õpilased sõpruse ja Eestimaa
kohta räägivad.

KES ON SÕBER?
SEE, KES EI REEDA SIND. KES EI VALETA
SULLE MITTE KUNAGI JA RÄÄGIB KÕIK
AUSALT ÄRA. KES EI OLE KADE. SÕBER
ON RÕÕMUS. TÖÖKAS. NAERATAV. USTAV.
SÕBER ON SEE, KES LUBAB SULLE ASJU.

KUIDAS SAADAKSE SÕPRADEKS?
KUI KAKS INIMEST KOHTUVAD
ÜKSTEISEGA JA HAKKAVAD KOOS
MÄNGIMA. EI, ESMALT TUTVUSTAD
ENNAST JA SIIS ÜTLED: “KAS HAKKAME
KOOS MÄNGIMA?” EI PEA OLEMA PALJU
SÕPRU, PIISAB KA ÜHEST AINSAST.
SÕBER SAAB OLLA NII SÕBRAPÄEVAL KUI
MUUL AJAL.

MIS ON EESTIMAA NING MIS ON
KODUMAA?
EESTIMAA ONGI KODUMAA. ILUS PAIK.
LAHKE. EESTIMAA ON LIHTSALT MAA, AGA
KODUMAA ON SEE, KUS ME ELAME.

MIS PUHUL HÜMNI LAULDAKSE?
“Ta ei keskendu sellele, et õpilane teeks vaid arvestuse ära ja siis on
kõik, vaid talle on oluline, et õpilane reaalselt ka midagi õpiks. Ta ütleb
alati, et kui oled arvestuse ära teinud, ole valmis sama lugu ka edaspidi
mängima. Mati on asendamatu, sest kui ta läks nädalaks välismaale ja
tõi meile asendusõpetaja, sain aru, et keegi teine ei saa teda tegelikult
asendada.”
Laura Lepik (13), trompeti eriala õpilane
“Mati on kingitus Lihulale. Ta on äärmiselt andekas, ambitsioonikas,
töökas, põhjalik, vaimukas. Esialgu mu oma laps kartis Matit tema
karuse oleku ja valju hääle pärast ning paljud õpilased pelgavad teda
siiani. Nüüd on ta õpilased õppinud teda hindama ja usaldama. “Kas
sa arvad, et ma mängiks nii hästi, kui Mati kõva häälega ei nõuaks ja
õpetaks?” ütles mu laps mulle pärast üht õnnestunud tundi. Veel olen
pannud tähele, et lapsed tulevad tema orkestritunnist ja on õhinas, et nii
lahe oli. Mati suudab õpilasi motiveerida ja panna nad uskuma, et see,
mida nad oskavad ja teevad, on päris, on privileeg.”
Pille Saatmäe, kolleeg ja lapsevanem

VABARIIGI PÄEVAL. KOOLI ALUSTAMISE
PUHUL. PARAADIDEL. KUI TÄDIPOEG ÜHE
KOOLI ÄRA LÕPETAS, SIIS SEAL ON KA
LAULDUD SEDA LAULU MINU TEADA.

I klassi juhataja Inna Esko, kes valiti
2014. aastal Lihula Gümnaasiumi
aasta õpetajaks, aitas Lihula
koolil 11. veebruaril 2015 ajalugu
teha. Nimelt oli see esimene kord,
kui keeletund toimus Skype´i
vahendusel ja tandemõppena
koos Tartu Ülikooli Narva Kolledzi
üliõpilastega
Esimese klassi õpilased, kes küll ise
veel vene keelt ei õpi, peavad oma
klassijuhatajat väga heaks õpetajaks:
“Ta on ustav õpetaja. Ta aitab meil
asjad selgeks saada. Ta on hea
südamega.”

nr 1 (99) / veebruar 2015

12

Jagatud rõõm on topeltrõõm
Maret Põld
EKNK Lihula koguduse juhatuse liige

ja üllatust siis, kui lapsed pärast
jõululugu kingitused avastasid!
Kaks päeva käisime ringi tõelises
jõulurõõmu pilves! Nähes
uudishimulikke ja särasilmseid lapsi
jõululugu avastamas ning kingituste
üle rõõmustamas, võisime kogeda
taas vana tuntud tõde – jagatud
rõõm on topeltrõõm! Siit väike vihje
igaühele, kes järgmisel aastal tõelist
jõulurõõmu tunda soovib – kui annad,
siis antakse ka sulle!

Jõulueelsetel päevadel oli EKNK
Lihula koguduse ja ühtlasi
Lõuna-Läänemaa Perekeskuse
hoone saginat täis. Ühel kargel
varahommikul vuras kiriku
hoovi suur veoauto, kust laaditi
maha sadu kirevates paberites
kingipakke.
Teist korda oli meil võimalik osa võtta
Saksamaa heategevusorganisatsiooni
Nehemia korraldatud jõulukingituste
jagamisest. Spetsiaalselt eri
vanuses poistele ja tüdrukutele
komplekteeritud pakke saadeti
Eestisse umbes 2000, millest Lihulas
jagati umbes 350. Kingitused on
kokku pannud tuhanded Saksamaa
pered – emad ja isad koos lastega.
Iga jõulukink oli pakitud kingakarpi,
mis omakorda jõuluteemaliselt
kaunistatud. Pakkides leidus
praktiliste pesuvahendite ja
koolitarvete kõrval ka mänguasju,
ehteid ning muud lastele meelepärast.
Mitmel Lihula koguduse liikmel ja
vabatahtlikel abilistel olid käed-jalad
varahommikust hilisõhtuni tööd täis,
et pakid kenasti koolide kaupa ära
sorteerida.

Kuna sel hooajal ei ole lastel
olnud võimalust perekeskuses iga
päev aega veeta, oli perekeskusel
kingituste jagamise programmiga hea
võimalus ise laste juurde minna, neid
rõõmustada ning anda ühtlasi edasi
ka sõnum, et neid ei ole unustatud!
Ühendades kaks – jõulude
peatähenduse, rõõmusõnumi Jeesuse
Kristuse sünnist, ning kingituste
jagamise – käisime läbi LõunaLäänemaa koole Lihula ja Hanila
vallas: Lihula, Metsküla, Kõmsi, Vatla
ja Virtsu. Kõmsil ja Virtsus ühinesid
kooliperega ka lasteaialapsed, kes
samuti kingist ilma ei jäänud, ning
Lihula lasteaialapsedki leidsid pakid
kuuse alt. Kasari kooli tervitasime
sel aastal suure kingikastiga, kust
loodetavasti jagus jõulurõõmu nii
suurtele kui väikestele.
Kõigepealt kuulsid lapsed tõelist
jõululugu ning said teada, et kogu
selle jõulumosaiigi – Maarja, Joosep,
Jeesuslaps, targad, karjased ja
tähed – põhjuseks on see, et nemad
saaksid endale puhta südame. Vastati
viktoriiniküsimustele ning meisterdati
endale jõulupilt. Oi seda rõõmu

Lõppeks võiks ju mõelda, kas ei ole
veidi kohatu rääkida nüüd, keset
veebruarikuud, veel jõuludest?
Ei, sugugi mitte, sest erinevalt
päkapikkudest ja jõuluvanast,
kes jaanuarikuu jooksul vaikselt
hämaratesse pööningunurkadesse
kaovad, ei sula jõulusõnum
ka suvekuumuses, sest tõeline
jõulusõnum elab Jumala Pojas edasi
igaühe südames, kes seda soovib –
olles Rahuvürst, Imeline Nõuandja ja
vägev Jumal.
Pigem tahan ärgitada meid kõiki
olema „jõulumeelsed” kogu aasta
vältel – märkama abivajajaid enda
kõrval igal ajal, toetama julgustava
sõnaga, söandada märgata seda,
mis on hästi, ja võtta vaevaks seda
ka välja öelda. Täname kõiki lahkeid
kooli- ja lasteaia töötajaid Lihulas,
Metskülas, Kasaril, Kõmsil ja Virtsus,
kes avasid uksed ning tegid meie
jaoks lastele jõulurõõmu jagamise
võimalikuks!
Foto: EKNK Lihula kogudus

Terves kehas terve vaim!
Olukorras, kus rohke nutividinate
kasutamine ning vähene kehaline
aktiivsus on muutumas globaalseks
probleemiks, on tervis ning
tervislikud eluviisid oluline ja
aktuaalne teema nii kooli kui ka
terve kogukonna kontekstis.

Aastatel 2014–2017 osaleb Lihula
Gümnaasium Erasmus+ üheksa
riigi strateegilises koostööprojektis
“Terved Euroopa noored”.

“Olen koolijuhina niisugust
rahvusvahelist võimalust oodanud
ning Agnesele (projekti koordinaator
Agnes Leemet) tänulik, et ta Lihulale
sellist võimalust pakkus. Hea meel
on näha, et kuigi see on kohati
ebamugav lisatöö ja -pingutus, on
nii õpilased kui ka õpetajad sellega
hästi kaasa tulnud ning end mitmes

mõttes ületanud,” kiidab Lihula
Gümnaasiumi direktor Janar Sõber
osalejaid, kelleks on peamiselt 4.–8.
klassi õpilased ja õpetajad.
Direktori arvates on niisugusel
ettevõtmisel mitu eelist. Ühelt poolt
saab koolipere näidata, et ollakse
elus ning terved ja valmis arengutega
kaasa liikuma, teiselt poolt on
niisuguse projekti olemasolu vajalik
ennekõike Lihulale endale: “Jah,
me oleme ääremaa, aga toimekas
ääremaa. Elame 21. sajandil ja
meie kooli õpilased peavad saama
teha 21. sajandi asju. Skype ei
ole mõeldud selleks, et öelda kõva
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häälega ainult seda, et see on
eestlaste tehtud. Ennekõike on see
ja teised lahendused töövahendid,
mida tänapäeva noor peab kasutama
sihipäraselt. Sellised koostööprojektid
loovad selleks reaalse võimaluse ja
vajaduse.”
Rahvusvahelise suhtluse kaudu
paraneb noorte keeleoskus, samuti
muutuvad sotsiaalvõrgustikud
tõsiseltvõetava asjaajamise
keskkonnaks. Koolijuhina väidab
Sõber, et õppekava nõudeid on
võimalik lisaks traditsioonilistele
meetoditele täita kontsentreeritumalt
ja eluliste ülesannete abil,
mobiliseerides selleks kogu
meeskonna ja olles kokkuvõttes
efektiivsemad: “Ei olnud meie
kooliperel varem sellist kogemust,
et teha niivõrd süstemaatilist
kodutööd, mis tuli hiljem Power
Pointi vahendusel inglise keeles
pea sajainimeselisele publikule ette
kanda ning samal ajal üles filmida, et
koostööpartneritele saata.”
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Esimesed ettekanded olidki paras
katastroof, kuid tehti proovi ja
see, kuidas noored suutsid end
esinemise päeval kokku võtta ning ka
kõige väiksemad end inglise keeles
esinedes enesekindlalt väljendasid, oli
positiivne üllatus nii neile endile kui
ka teistele.
“Eks muidugi alguses suur lisatöö
hirmutas, kahtlesin ja mõtlesin,
kas meie õpetajad on niisuguseks
asjaks valmis, kuid olid küll. Nad
tahavad teha teistmoodi ja selle üle
on mul ainult hea meel. Olen kõigile
osalejatele tänulik ja loodan, et sellest
projektist kasvab juba lähitulevikus
välja midagi eriti ägedat,” ei varja
Janar Sõber oma siirast rõõmu.
“Rumeenias koostöökohtumisel käies
sain aru, kui palju võimalusi Eestis ja
Euroopas on. Selle projektiga saame
Euroopa peo peale. Ja ka vastupidi,
me oleme väikese Eesti aktiivse
ääremaana kaardil. On ju meie
lõppeesmärk kasvatada kodukanti
oluliseks pidavaid maailmakodanikke,

kes saavad kõikjal hakkama,”
väärtustab direktor võimalust, mis
koolile osaks saanud.

Nii Erasmus+ projektist kui muust
koolis toimuvast saate lugeda
koolilehest Tikker, mille otselink
asub Lihula Gümnaasiumi kodulehe
www.lihula.edu.ee all vasakus servas.

Foto: Janar Sõber

Teated
Lihula valla eakad tänavad
Oleme tänulikud meile korraldatud jõulupeo eest. Suur
aitäh kultuurimajale ja vallale! Meil olid hästi vahvad
esinejad ning tore pidu. Lisaks tänud Jaak Kastepõllule,
kes oma jaanuarikuu palga meile annetas. See raha
on meil kõrvale pandud ning kasutame seda trenazööri
ostuks.

ID-kaardi taotlemine Lihulas
Aasta esimesel poolel saab Lihula vallamajas ID-kaardi
taotlust esitada 09. märtsil ja 11. mail kell 9.30-12.
Taotlemiseks on vajalik registreerimine, helistades
472 4630 või kirjutades vallavalitsus@lihula.ee.
Kaasa võtta:
• isikut tõendav dokument;
• riigilõivu tasumist tõendav dokument (ID-kaardi
riigilõiv on 25 €, alla 15-aastased isikud, puudega
isikud ja üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud
isikud 7 €).
Foto on võimalik teha kohapeal ja see on tasuta.

Üleskutse: Läänemaa Käsitöö Liit kaardistab tegijaid
Läänemaa Käsitöö Liit kaardistab kõiki Läänemaa käsitöö
tegijaid ja ettevõtteid, et luua ühine andmebaas.
Sellega seoses kogub liit andmeid kohalike käsitööliste
tegevusvaldkonna (olgu selleks siis puidutöö, sepised,
kudumid või midagi muud) ja toodete kohta.
Oodatud on fotod toodetest, hinnad ja kontaktandmed.
Endast võib kindlasti märku anda ka siis, kui pilte pole.

Lihula vallast aitab Läänemaa Käsitöö Liidu jaoks infot
koondada ja edastada Kristi Märk: kristi.mark@lihula.ee,
tel 472 4638, mob 5668 8385.

Muutusid valla raamatukogude lahtiolekuajad
Tuudi, Kirbla ja Metsküla raamatukogu lahtiolekuajad
muutusid. Tuudi raamatukogu teeb senise kella 9 asemel
uksed lahti kell 10 ning Kirblas muutus raamatukogu
teisipäevane lahtiolekuaeg.
Kõige suuremad muudatused toimusid Metskülas, kus
tekkis kaks perioodi, september kuni mai ja juuni kuni
august, ning selle tulemusel on raamatukogu praegu, kuni
mai lõpuni, lisaks esmaspäevale ja kolmapäevale avatud
ka neljapäeviti. Suveperioodil on raamatusõbrad oodatud
kolmapäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti.
Lihula raamatukogu lahtiolekuajad jäävad endiseks.

Tuudi raamatukogu
Avatud: K, R 10–18
lõuna 13.30–14
kuu 1. ja 3. laupäev 10–14
Kirbla raamatukogu
Avatud: T 12–16
N, R 10–18
lõuna 13.30–14
Lihula raamatukogu
Avatud: T–R 9.30–17.30
L 10–15
Suletud: P–E

Metsküla raamatukogu
Avatud: *septembrist mai
lõpuni
E, K, R 11–17
*juunist augusti lõpuni
K, N 10–18
laupäeval 10–14
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Mehed, kes on õppinud päästma
Sel aastal käivad Lihula päästjad läbi paarsada
majapidamist, kuna ennetuse tähtsus on sama oluline kui
tagajärgede likvideerimine. “Mõned inimesed kohkuvad ära
ja mõtlevad, et midagi on halvasti. Selleks pole põhjust,
sest pigem käime nõustamas ja ennetustööd tegemas,”
selgitab Lihula komando pealik Mikk Luuk. “Uurime, kas
suitsuandur on olemas, kas inimene oskab tulekustutit
kasutada ja vajaduse korral endale abi kutsuda. Nüüd ju
süsteem muutus ning kõik kutsungid on ühe numbri (112)
kaudu,” toob ta näiteid kodukülastuse vajalikkusest.
Üks kõigi ja kõik ühe eest
Kui paljud meist jooksevad hädaohtlikes olukordades
laiali ning eest ära, siis nemad on need, kes lähevad
vastassuunas – olgu selleks siis põlevasse majja
sisenemine või muudes situatsioonides abi osutamine.
Nad on mehed, kes selleks, et suuta ohtlikus olukorras
selge peaga mõelda ja tegutseda, on taolist toimetulemist
õppinud ning palju kordi harjutanud. “Eks, kui häire
tuleb, ja autosse hüppame, läheme tegema seda, mida meil
tuleb teha. Meil on oma ülesanded ning ega seal liigsel
mõtlemisel ega emotsioonidel eriti ruumi pole. Olenemata
sellest, millise raskusastmega juhtum on, adrenaliin on
ikka üleval, sest kunagi ju ei tea, mis vaatepilt meile koha
peal avaneb,” kinnitavad Lihula komando päästjad.
Mehed on rohkem kui teadlikud, et iga kord, kui nende
abi vaja läheb, tähendab see, et kellelgi on halb. Seetõttu
viskavadki nad tõsimeeli nalja, et päästeteenistus on
üks nendest kohtadest, mille kohta võib öelda, et mida
vähem nemad tööd teevad, seda parem kõigile. Siiski,
seda enam tuleb harjutada ja depoos olles vaeva näha,
et õpitud oskused meelest ei läheks. Meeste päevakava
on väljasõitude arvust olenemata tihe ning tegevusi täis:
koolitused, õppepäevad, füüsilised katsed, varustuse
korras hoidmine ja muud jooksvad ülesanded.
Aitavad ennetada
Paljud inimesed on päästjate ning nende varustusega
kokku puutunud avalikel demonstratsioonidel või lahtiste
uste päevadel, kuid igapäevane tegevus nii roosiline
kindlasti pole. “Nii mõnigi meist on põlevas hoones läbi lae
kukkunud või näiteks solgikaevu sisse vajunud. Lisaks,
kui oleme reaalselt õnnetuspaigas, midagi põleb või on
toimunud avarii, siis inimesed, kellel õnnetus juhtus, on
endast väljas. Keegi ei tule meile õlale patsutama, et näete,
kustutasite tule ära, hästi tegite,” kirjeldavad mehed oma
tööd.

Eneseohutus, usaldus ja meeskonnatöö – päästjate
ülesannete jaotus on selge ja konkreetne. Muudmoodi
ei saagi, sest kui minnakse, siis meeskonnana, kus kõik
astuvad ühte sammu ja hingavad ühes rütmis. Mehed,
kes iga kolme päeva tagant ühe ööpäeva ühises vahetuses
veedavad, arvutavad, et kui päästeteenistuses neli aastat
tööl olla, on nad sellest ajast ühe aasta komandos elanud.
Nooremad poisid, kes meeskonnaga alles hiljuti ühinenud,
saavad siit kõva elukooli, sest vähe on ameteid, mida
päästekeskuses töötades ära proovida ei saa. Lisaks
põhikohustustele on erinevates olukordades vaja olla kokk,
koristaja, mehaanik, arst, autojuht, ujuja, suhtleja, kohati
ka psühholoog või parameedik, sest võib juhtuda, et nii
mõnigi kord tuleb kiirabi saabumiseni inimestele abi anda.
Päästjad ise nimetavad niisuguste tegevuste komplekti
“loomaarstist ämmaemandani”.
Mees selle riietuse sees ning tehnika taga
Sellele vaatamata, et Lõuna-Läänemaal on väljakutseid
võrdlemisi vähe, on hea teada, et siin kohapeal on olemas
komando, kus töötavad mehed, kes on õppinud päästma
ja kes vajadusel appi tõttavad. Küsimuse peale, kas ja kui
sageli tunnevad nad end kangelastena, kellel täita oluline
missioon, jäävad mehed oma rolli osas pigem konkreetseks:
“Töö on töö ja me teeme seda nii hästi, kui saame ja
oskame.” Justkui selle väite kinnituseks ilustab depoo
teadete tahvlit kollaaz, kuhu on autor, kelleks on kunagise
kiirabiarsti poeg Ilmar, suurte trükitähtedega kirjutanud
järgmised read: “Tähtis ei ole mitte ainult päästeriietus
ja päästetehnika, vaid ka mees selle riietuse sees ning
tehnika taga!”

Foto: Mikk Luuk, Ain Saare
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Lihula valla uued töötajad
Kristi Märk
Info- ja arenguspetsialist
Tegelen info kogumise, töötlemise ja
edastamisega nii Lihula valla sees
(sisekommunikatsioon) kui vallast
väljapoole (avalikud suhted). Lisaks
kuuluvad minu tööülesannete hulka
koostööprojektid ning erinevate
mõtete ja algatuste toetamine, et
head ideed teoks saaksid ning koduvald areneks.
Sellest tulenevalt on oodatud igasugune info, uudised,
teated, kuulutused, sündmuste reklaam ning muud
mõtted, mis puudutavad Lihula valda ja siinseid elanikke.
Infot olgu pigem rohkem kui vähem, nii et edastage
julgelt – teen endast parima, et aidata sel õigel ajal õigete
inimesteni jõuda!
kristi.mark@lihula.ee
tel 472 4638
mob 5668 8385

Rein Kruusmaa
Majandusnõunik
Minu ülesanne on korraldada valla
majandusküsimusi. Ennekõike
tähendab see kinnisvara haldamist,
teede hoolduse korraldamist,
heakorda, tänavavalgustust,
tegelemist varustus- ja
hankeküsimustega.
See on väljakutseid pakkuv valdkond, kus on suured
arenguvajadused. Endale olen püstitanud eesmärgi
korraldada majandamist säästlikumalt ja efektiivsemalt.
Kuni Sihtasutus Lihula Vara lõpetamiseni olen selle
likvideerija.
rein.kruusmaa@lihula.ee
tel 472 4639
mob 5691 8607

Kes lükkab sinu koduteelt lund?
Ermil Miggur
Lihula vallasekretär

Rahvastiku pideva vähenemise
tingimustes võitlevad omavalitsused
elanike arvu säilimise ja/või
suurendamise nimel. Ehe näide
sellest on tasuta ühistransport
Tallinnas, mis meelitas ka paljusid
mittetallinlasi ennast pealinlaseks
registreerima. Minu meelest peaks
iga inimene olema registreeritud
oma tegelikku elukohta, mitte aga
mõnda suuremasse omavalitsusse,
eesmärgiga saada rohkem hüvesid.
Kui leiad pärast suuremat lumetormi, et oled jäänud
koju lumevangi, ei ole näiteks Tallinna sissekirjutusest
mingit abi – nemad ju Lihula valda lund lükkama ei tule.
Siinkohal tahaksingi üle korrata paar põhitõde.
Registreerides oma elukohaks Lihula valla aadressi:
• on sul võimalik saada Lihula valla pakutavaid
teenuseid, toetusi ja soodustusi;
• laekub sinu makstav tulumaks Lihula valda.
See võimaldab tagada paremad koolid, lasteaiad,
transpordi, teede korrashoiu, valgustuse jne;

valimisringkonna kandidaatide poolt.
Elukohateate saad Lihula Vallavalitsusele esitada:
• riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri teenust
kasutades;
• digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressile
vallavalitsus@lihula.ee;
• vallavalitsuses kohapeal (E–R kl 9–13);
• posti teel, lisades koopia isikut tõendavast
dokumendist.
NB! Kui sa ei ole registreeritava elukoha omanik, tuleb
elukohateate esitamisel tõendada ruumi kasutamise õigust
(nt esitades üürilepingu koopia või omaniku kirjaliku
nõusoleku).
Registreeritud elukoha andmete õigsusele tasub mõelda
enne, kui mõne lahendamist vajava probleemiga
vallavalitsusse pöördudes selgub tõsiasi, et hädavajaliku
abi saamist takistab sissekirjutus mõnes teises
omavalitsuses.

• on sul valimistel võimalik hääletada oma elukohajärgse

Riigikogu valimised
Lihula vallas on üks valimisjaoskond, mis asub Lihula
kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Läänemaa).
Valimisjaoskonna telefoninumber: 5884 5375
Valimisjaoskonna esimees: Nele Sõber
Valimiste ajakava näeb välja järgmine:
19.–25. veebruaril toimub elektrooniline hääletamine.
Hääletamine algab 19. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäev
läbi kuni 25. veebruaril kell 18.00.

23.–25. veebruaril toimub eelhääletamine kõigis
valimisjaoskondades kell 12.00–20.00. Sel ajal saab
hääletada ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
1. märts on valimispäev, mil saab hääletada ainult
elukohajärgses valimisjaoskonnas kell 9.00–20.00. See on
ainuke päev, mil toimub ka kodus hääletamine.
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LOODUS KUTSUB
TULLA VÕIB IGAL AJAL

Pangabuss

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

Kõik oma rahaasjad saate korda
ajada Pangabussis!

Tel 504 5215
E-mail: info@est-land.ee

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

Pangabussi peatus:
Lihula
kultuurimaja juures
kell 16.00–17.30

I kvartalis
26. veebruaril
5. ja 19. märtsil

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.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Lihula antiigiäri
OSTAB PARIMATE HINDADEGA
ERINEVAT VANAVARA. ERILIST
HUVI PAKUVAD VANAD FOTOD,
POSTKAARDID JA HÕBEESEMED.
KULLA JA HÕBEDA NING
KODARATEGA RAHADE
EEST GARANTEERITULT
KÕRGEIM HIND
VABARIIGIS!
AVATUD NÄITUS
KODARRAHADEST JA
MUUDEST VANADEST
EHETEST!
TEL 5691 5347
KAIDO SAAK
Lihula, Tallinna mnt 15

PROMETS OÜ ostab

METSAMAAD
ja RAIEÕIGUST.
Info tel.

5591 9930

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.
Vallavalitsuse ametnike vastuvõtuajad kodanikele tööpäeviti 09.00–13.00

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

