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Lihula valla ajaleht
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Foto: Lihula veski 1910, Kaido Saak erakogu

Kodanikualgatusest
Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Novembrikuu viimasel nädalal,
kodanikupäeva paiku, tähistatakse üle Eesti juba kolmandat
korda ühisnädalat, mis väärtustab kodanikualgatust ja ühiseid
ettevõtmisi. Kodanikuühiskonna põhialuseks on omaalgatus
ehk see, mida igaüks meist saab
ise ette võtta ning ära teha.
Seesugune mõtteviis on üle
kogu Eesti, õnneks ka Lihulas,
järjest enam kanda kinnitanud
ning hoogu juurde saanud.
Tegusad ühendused
Lihula vald on kodanikualgatuse
ja -ühenduste poolest rikas. Meie
vallas on registreeritud 47 MTÜd,
tegutsevad mitmed seltsingud.
Ühenduste panus Lihula arengusse
on hindamatu, sest märkimisväärne osa meie valla kultuuri-,
spordi- ja seltsitegevusest on just
nende õlul ning vedada.
Oma panuse ühenduste tegevuse
toetamiseks annab ka Lihula vald,
eraldades tegevustoetust. Toetuse
taotlemist, andmist ja kasutamist
Lihula valla eelarvest reguleerib
ühenduste toetamise kord. Alates
2015. aastast hindab taotlusi

Lihula vallavalitsuse moodustatud viieliikmeline komisjon, kuhu
kuuluvad erinevate valdkondade
esindajad.
2015. aasta tegevusteks taotles
toetust 24 ühendust, kellest enamik said positiivse vastuse. Kokku eraldati toetust u 24 000 eurot. Kuni 1. novembrini käesoleval
aastal oli ühendustel võimalus
taotleda toetust järgmiseks, 2016.
aastaks. Taotlusi laekus palju ka
tänavu.
Aja lugu ja Lihula 805
Lihulal, nagu ka igal muul paigal,
on oma lugu, mille sisu ühiselt
ning igapäevaselt juurde loome.
Erilise tähelepanu alla satub see
lugu taas järgmisel aastal, mil
Lihula tähistab auväärset 805.
sünnipäeva.
1. jaanuarist 2016 võtame kasutusele tunnuslause, mille valimiseks kuulutasime välja Lihula
valla tunnuslause konkursi. Juubeliaasta puhul toimuvad ka mitmed maakondlikud tähtsündmused just siin, Lihulas. Lisaks
paneme kokku järgmise aasta
programmi, kust leiab nii juubelivõtmes traditsioonilisi sündmusi
kui ka täiesti uusi ettevõtmisi. Samas oleme avatud kõigile uutele
põnevatele ideedele ja algatustele.
Mina usun sellesse, et Lihula on
eriline koht – nii inimeste, asukoha, looduse kui ka ajaloo ja
kultuuripärandi poolest. Kui meie
enda silmad säravad ja me ise vä-

ga-väga usume sellesse, mida me
teeme, on inimesed nõus kampa
lööma. Tean oma kogemusest, et
kui millessegi siiralt uskuda ja
selle nimel visalt ning järjekindlalt
tegutseda, on võimalik ellu viia ka
esialgu utoopilisena tundunud
plaane ja unistusi.
Tänan kõiki, kes kaasa mõtlevad
ja tegutsevad.
Teid on uskumatult palju, aitäh!

Meie lood

• Lihula valla kultuurikava
• Jaak Kastepõld: Suured
tänud tegijatele!
• Perekond Hinsberg: “...juuri
peab ainult oma muld”
• Matsalu rahvuspark paistab
silma jätkusuutliku turismiga
• Lihula Turismiinfopunkt
oli sel aastal taas avatud
• Marika Mann tahab
Läänemaale tuua kuni
miljon eurot
• Maagiline Kihnu jääb
kauaks meelde
• Lihula Teataja uudisteportaali TOP15
• Swedbanki pangabuss
asendub nõustaja teenusega
• Spordiuudised ja palju muud
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Lihula valla kultuurikava

•

27. november 18.00 kadrilaat Metsküla rahvamajas

•

28. november 15.00 Lihula muuseumi 20.
sünnipäev

•

29. november 16.00 I advendi tähistamine
kesklinna kuuse juures. Esineb segaansambel
Ei Või Olla. Kõnelevad pastor Kaido Saak, vallavanem Varje Ojala-Toos, vallavolikogu esimees
Jaak Kastepõld.

•

29. november 17.00 I advendi kontsert “Jõulutaadi ootel” Lihula Eliisabeti kirikus. Kauneid
jõululaule laulavad Lihulast pärit Karmel Üksvärav ja Lihula lähedalt, Tarva külast pärit Fred
Rõigas.

•

02. detsember 13.00 Rakvere Teatri etendus
“Lumehelbeke”. Pilet 6€

•

02. detsember 19.00 Rakvere Teatri etendus
“Sinatraga Kuu peale”. Osades Ülle Lichtfeldt ja
Tiina Mälberg. Pilet 13/11€

•

02. detsember 18.00 Lihula Muusikakooli esimese klassi õpilaste “Minu esimene kontsert”
KUMA majas.

•

08. detsember 18.00 Lihula Rahvaülikoolis
“Helisevad muinaslood: muinasjutuline õhtu
koos müstilise muusikaga”. Külla tuleb Polina
Tšerkassova. Osalustasu: täiskasvanud 8€,
lapsed 4€

•

13. detsember 16.00 Iren Sieberki laululaste
kontsert Lihula Kultuurimajas

•

17. detsember 15.00 eakate jõulupidu. Peole
saab registreeruda kuni 9. detsembrini telefonil
477 8191

•

19. detsember 19.00 Naabrid kutsuvad külla.
Heategevuskontsert “Pikavere jõulumeloodia”
Pikavere kultuurikojas, Koonga vallas. Peaesinejana Chalice/Jarek Kasar. Kontsert toimub kahes jaos, avatud on kohvik ja väikene
käsitöölaat. Kogu piletitulu annetatakse puudust kannatavatele peredele. Lisainfo: 56 907
685 (Maarja)

•

20. detsember 16.00 Kontsert “Kaunimad
jõululaulud” Lihula Kultuurimajas. Esinevad
Lihula meeskoor, Lihula MKK orkester, Junior
Danceband ja solistid

•

21. detsember 19.00 perekond Järvi jõulukontsert “Püha öö” Lihula mõisas. Pilet 6€

Kavas võib toimuda muudatusi.
Täpsem info: kultuurimaja.weebly.com
www.lihulateataja.ee/kultuurikava
Piletite broneerimine
E–R 10.00–16.00
tel 477 8191

Kadripäev Metskülas
Metsküla kooli traditsiooniline kadrilaat toimub Metsküla rahvamajas 27. novembril algusega kell 18.00. Müügil omatehtud meisterdused, suupisted ja maiustused, aga ka toekamat
kraami.
Riietus: KADRI. Kauplemise vaheaegadel rahvalikud lõbustused.
Foto: Kaarel Kaisel
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Suured tänud tegijatele!
Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees

ei määra mängureegleid, vaid
reeglid tulevad hoopis väikestelt.
Kõik see, mida oleme suutnud
siin väikeses Lihulas korda saata,
peegeldab reaalsust, mis on võimalik mis tahes tasandil.
Viimase pooleteise aasta jooksul
on meie väike kodukoht saanud
hoopis teise hingamise, kui oli
varem. Me mõtleme, toimetame,
kaasame ja pöörame tähelepanu
pealtnäha väga väikestele asjadele, ent sellel kõigel on väga
suur mõju kõigele toimuvale.

Aasta veereb viimaseid kuid, keset põrutavaid ja peadpööritavaid sündmusi maailmas, pagulaste probleemi, Ukraina kriisi,
Süüria konflikti või muude väga
põletavate teemade taustal tunduvad kohalikud toimetused
kuidagi vähetähtsad ja vähem
olulised.
Ajakirjanduse
pommuudiseid
lugedes tundub, et oma väikses
kodukohas, Lihula vallas, elaksime justkui väljaspool reaalsust oma lihtsate argipäevatoimetuste ja igapäevaelu keskel.
Kõik, mis jääb väljapoole meie toimetuspiire, on kuidagi kauge ja
hoomamatu, see on hoopis teiste
mure. Aga kas ikka on?
Minu kindel mõte on, et kõik see,
mis toimub meie endi keskel ja
meie enda esilekutsutuna, on
homme Eesti ja ülehomme kogu
maailma tegelikkus. Mitte suur

Me ei tee oma väikeses koduvallas midagi kardinaalselt teistmoodi kui varem, kuid meie tegevuste rõhk on lihtsatel, inimlikel
väärtustel ning sellega kaasnev
mõju on tohutu. Lihtne naeratus, “aitäh”, patsutus õlale, “oled
oodatud” ja “tere tulemast” maksavad palju rohkem, kui “ei saaära sega-meil pole võimalust” lahendused.

Lihula on täna väga õnnelikus
seisus, sest paljud tegevused ei
puuduta tegelikkuses meie tavalisi igapäevatoimetusi ja mitmete
ettevõtmiste taga on ääretult suur
hulk lisapanust, mida ei peaks
neilt tegijatelt eeldama. Kuid
ometi tehakse.
Sellise suhtumise kaudu saavadki
pealtnäha väikesed asjad globaalse mõõtme, sest see on inimese
tegelik loomus ja ootus.
Aitäh teile kõigile, kes on andnud
meile põhjuse uhkusega öelda:
“Me oleme Lihula vallast, tere
tulemast meie sekka!”
Need on meie tublid toimetajad
erinevatelt elualadelt, kes ei pea
paljuks ühe väikese koha nimel
pingutada. Aega on kõigil ühtmoodi vähe ning nende panustatud aeg on võetud nende perede
ja sõpradega koosolemise arvelt.
Hinnakem seda!

Lihulas toimuv ei paku huvi pelgalt Lihula ega Läänemaa inimestele, vaid sündmused meil
toimuvast on pälvinud üleriigiliste
meediakanalite huvi ja julgeksin
öelda, et jõudnud juba ka rahvusvahelisele tasemele.

Eesseisev 2016. aasta saab olema
mitmeski mõttes väga märkimisväärne. See saab olema kõige toimetusterohkem mitmete projektide ja tegevuste tõttu, mida valla
juhtimise tasandil ette on võetud,
ja ka väga sündmusterohke.

Toon siinkohal mõned näited: Lihula koolinoorte korraldatud meie
oma Eurovisioni kontsert; “Maale
elama” projekt; turvalisuse ümarlaud; jalgpallipoisid või maadluse
edendajad; meie koolid ja nendega seonduv, Lihula discgolf’i pargi
rajamine; Kirbla astangule püstitatud mullihotell jpm.

Tulemas on juubeliaasta – Lihula
805. Toimub palju nii maakondliku kui ka vabariikliku mõõtmega
sündmusi. Kõigest, mis tulemas,
saate kindlasti ka meie valla uudisveergudel teada, seniks kõike
paremat ja mõnusat ootusevärinat!
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Perekond Hinsberg
Valli Ost
Lugu on kirja pandud suve lõpus

„...juuri peab ainult
oma muld...”
V. Beekmann „Sinine tulp”

Läksin Hinsbergi perele külla ja
sattusin Eedeni aeda. Tallinna
maantee ja Pioneeri tänava vahelisel alal lainetas õitemeri: lilli kui
palju, trompetipuud oma kõrgete
tüvede ja kellukestega. Pereisa
Jüri on juba väheke ärevil, kuidas
need talvituma mahutada: „Jaa,
oleneb talvekülmast!”
Miks te oma aeda aiakonkursile
ei paku?
Pereema Marje näitab puuriita ja
ütleb.”Tule vaata, selle pärast.”
Väikesele Jürile, nagu ta lubab
end kutsuda, on jäetud tema hobide nurk: autod, mõistagi, nii
töökorras kui ka mitte töökorras.
„Mul on mitmel pool vanu autosid
– kokku 15. Tänaval võib sõita
nelja autoga, sõiduvõimelised on
veel neli, plaanis on uunikume
veel ehitada. Järgmisena taastan
vana Moskvich 401, see tuleb
kokku komplekteerida kuuest au-

tost. Olen väga tõsine uunikumide
fänn. Osavõtt vanade autode rallidest üle Eesti – alati löön kaasa.
Vanatehnika huvitab mind väga.
Selle pisiku sain oma emapoolselt
onult. Kõik valminud masinad on
nagu oma lapsed, kõvasti sellega vaeva nähtud. Aga noh, minu
pensionifond,” mainib pere pesamuna.
„Ega me siis teiste jaoks siin oma
aiailu tee, ikka perele, iseendile,”
toonitavad Marje-Jüri, kes abielus
juba 45 aastat ja kolm poega ellu
saatnud. Siim ja Uku oma perega
elavad kaugemal, aga leiavad ikka
aega Lihulasse tulla. Perepoeg
Jüri on oma vanemate eeskujul
juured Lihulasse välja sirutanud:
„Tallinnas Tehnikakõrgkoolis õppides ja hiljem Tallinnas tööl
olles ei meeldinud mulle kuidagi
linnaelu, ikka tahtsin siia. Nüüd
töötan Pärnus ja iga päev sõidan
edasi-tagasi, ikka siia.”
Teete enda jaoks, aga miks te
nii palju teistele inimestele
panustate?
„Aina kodus istuda ma ei taha,
tahan teha ja lasta teistel teha,
kuni tahavad, teeme,” paneb Marje oma siinsed pereliikmed ühe
mütsi alla. Marje jõudis kunagi Lihulasse Järva-Jaanist. Juba oma
kooliajal oli rahvatantsija. Siin-

mail hakkas aegapidi tantsujuhina tegutsema. Algul kooliõpilased,
nüüd naisrühm „Tantsulust 60+”.
Igal kolmapäeval tuleb 12 naist
kultuurimajja tantsima: „Ega ma
tantsujuhiks õppinud ole, kõik
teadmised on tulnud praktikaga.
Kui mõne sammu ettenäitamisega
jänni jään, saame üheskoos ikka
selgeks. Oleme nii töökad ja lustlikud, et osaleme maakonna tantsupidudel ja muudel üritustel nii
siin kui ka Tallinnas.”
Veel on Marje oma käe andnud
Lihula Lilltikandi Seltsile. Käis
kaaslastega mööda Lõuna-Läänemaad hindamatuid tikitud tekke
pildistamas. Fotodest sai album,
mis vist meie kõigi kodudes. „Mul
on tumepunane tekiriie, mille
vanaema minu jaoks kudus, ja
sellel talvel on mul püha kohus
tekk valmis tikkida, üks nurk on
juba valmis,” avaldab naine oma
plaani.
„Jüri on meil väga abivalmis inimene. Kes abi tuleb küsima, on
ta kohe kohal,” kiidab Marje oma
kaasat. „Tal on autos alati töövahendid võtta.” Jüri, Varbla mees,
ainult muheleb selle peale: „Miks
ma ei või aidata, kui oskan!” Tema
on koguja. Lääne Elud kõik alles
hoitud, kunagine Lõunaläänlanegi pöögingul kapis. Jüri ütleb, et
kõike on vaja säilitada. Just ajaloolist. Tihti lehitseb ta vanu ajalehti, tuletab meelde kolhoosiaega,
viisaastakuid, poliitikat jne. Kui
kellelgi mingi aja kohta teavet vaja
saada, siis Jüri kapist pööningul
leiab. Jüri on tegus abiline koduloomuuseumis ja tolle juhataja
Maarja Jõevee abimees haamri ja
naelaga. Vana-Läänemaa Ajaloo
Seltsi liikmena rändab Jüri oma
kaaslastega ajaloolistes paikades,
ühel aastal Eestis, järgmisel jälle
piiri taga, lööb tegemistes kaasa.
Tänuväärse tööna on ta olnud
osaline oma ema-isa suguvõsa
uurimisel, mida alustas juba eelmise sajandi seitsmekümnendate
lõpul.
Oma hobiks ja harrastuseks peab
Jüri ikkagi veel bridzimängu. Kui
sõidud Haapsallu lõppesid, võttis
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ta Lihula mehed oma tuppa ja nii
veedeti mõnusaid õhtuid. Kahjuks
on paljud Lihulast lahkunud ja
enamik sinna, kust tagasi ei tulda. Kui leiduks mängijaid, võtaks
Jüri nad ilmselt jälle oma tuppa
kaarte mängima..
Kui Väike Jüri oma ameteid ja hobisid ette lugema hakkab, võtab
mul silme eest kirjuks. „Kuidas sa
nii palju jõuad ja teed?” olen hämmingus. „Ma ei tunne sellist sõna
nagu igavus, ma ei saa aru inimestest, kes midagi ei tee!” vastab
Väike Jüri. Lihula Valla Spordiklubi, KR Racing, Pärnu Vanatehnika
Klubi, Lihula Lions Klubi, Lihula
meeskoor, Lihula vallavolikogu,
kus on haridus-, kultuuri-, sotsiaalkomisjoni esimees, mängib
Lihula muusikakooli orkestris.
29aastane noormees! Meeskoori
tegemistes on ta alati kohal, ükskõik, kust ta peab oma teekonda
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alustama: Tallinnast, Pärnust või
kust iganes:”Hea kamp on koos!”
Lionsi eelmise hooaja presidendina organiseeris ta iseseisvalt heategevuskontserdi, kus laulsid ka
Lihulast pärit ooperisolistid Märt
Jakobson ja Rene Soom. „Kas
abiväge ei kasutanudki organiseerimisel?” „Ei, kontserdi osas
lootsin ainult enda peale. Autode
orienteerumise ettevalmisamisel
kasutan küll abiväge. Legendi
kirjutan ise, seal on väga oluline
täpsus: vahemaad, aeg, ristsõnaruudukad jne.”
Jüri seenior toob legendi uurimiseks ja vaatamiseks: milline töö
siin taga peitub!
„Meie emaga oleme jõudnud ainult ühe poole legendist läbi sõita,
on ikka tükk,” on isa oma poja üle
uhke.
Uunikumide talverallisid ei maksa
mitte mainidagi, need on Väikese
Jüri südamele kohustuslikud.

Volikogus veab pika nimega
komisjonitööd. Tema arvates on
Lihulas rahulik ja hea asutustevaheline koostöö. Ka komisjonis
liikmete omavaheline töö klapib.
Jüri tõstab esile Jaak Kastepõldu,
kelle eestvedamisel said lasteaialapsed tasuta toidu. See on suur
võit Lihula olusid arvestades.
„Koolis peab gümnaasiumi osa
olema. Me elame kohapeal, oleme
ringis, tahame paremat ja tegutseme!”
Väike Jüri on kindel, et kui ta endale pere loob, jääb ta kindlasti
Lihulasse.
Juured on juurdunud ja aina tugevnevad!
Fotol: vasakult Siim, Jüri, Marje,
Jüri, Uku, Mervi. Lapsed vasakult
Hanna ja Kaisa

Üheskoos ja samas suunas
Kristi Märk
Lihula Teataja toimetaja
Lihula valla info- ja arenguspetsialist

vanemad, on see,
vallas toimuvat.

Käesolev Lihula Teataja on
mahukam kui eales varem,
sisaldades endas kahte lehenumbrit. Lisaks muudele
teemadele leiate siit Lihula
Teataja uudisteportaali populaarsemad lood (lk 14–16).
Kui sinna pilgu heidate,
näete, et õlg-õla tunne ja
ühiselt
tegutsemine,
kus
kaasatud nii nooremad kui ka
millega iseloomustada meie

Ei ole tavapärane ega enesestmõistetav, et väikesed
poisid saavad võtta oma discgolf’i kettad, jalutada
mõisamäele ning tulla sealt tagasi õhetavate nägudega, ise rõõmsalt kilgates: “Me saime suurte meestega
koos mängida!”
Tavapärane ei ole ka see, et ühe väikese kooli suur
sündmus võidab ettevõtliku kooli vabariiklikul
konkursil parima noorte algatuse tiitli või et meie
kogukond saab kaasa elada spordivõistlustele, kus
on stardis sadu osalejaid ning korraldusmeeskonna
liikmeteks ja tublideks vabatahtlikeks kohalikud inimesed.
Nagu Lihula Teataja kõige populaarsematest lugudest kumab läbi koostegemise ning ühes suunas
liikumise jõudu, on see nii ka Lihula valla uudiseid
edastades. Mingi hulk saab tehtud minu tööülesan-

netena, kuid arvestav osa ka õhinapõhiselt ning
meeskonnatööna.
Paberlehe keelelise korrektsuse eest hoolitseb juba
päris mitu lehenumbrit OÜ Keeletoimetus elukutseline toimetaja, Lihula vallast pärit Anu Rooseniit, kes
valla ajalehe juures panustab vabatahtlikuna.
Lihula Teataja paberlehe küljenduse ning veebiportaali loomise taga on Ain Saare professionaalne
abikäsi ja tehniline tugi. Portaali sisu valmib erinevate osapoolte koostöös ja nii mõnegi artikli autoriteks on Lihula koolilehe noored ajakirjanikud.
Tänapäeva kiirelt muutuvas ja dünaamilises maailmas, kus info liigub sekunditega, on veebiportaali
olemasolu vaat et hädavajalik, sest paberlehe jaoks
kokku pandud tekstide sisu muutub või vananeb
sageli enne, kui keeletoimetaja kätte jõuab, küljendusest ja trükikojast rääkimata.
Lihula Teataja veebikeskkonna vajalikkuse ning operatiivsuse üks eredamaid näiteid on TOPi tipus asuv
uudis uue kaupluse avamisest. See on lugu, mis kogus ainuüksi esimese ööpäevaga üle tuhande lugeja.
Üheskoos ja samas suunas tegutsemine ongi see,
tänu millele Lihula Teataja uudiste- ja kogukonnaportaal üldse tekkida sai ning igapäevaselt toimetab.
Minu sügav ja siiras tänukummardus kõigile teile,
kes te ei ole pidanud paljuks teha rohkem kui tingimata vaja ning tere tulemast kõigile teile, kellega
hakkame edaspidi koostööd tegema.
Foto: Arvo Tarmula
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Lihula Turismiinfopunkt oli
sel aastal taas avatud
Lihula turismiinfopunkt oli avatud maist septembrini, kolmapäevast pühapäevani kell
11–18. Kohapeal oli võimalus
rentida jalgrattaid ja kanuusid.
Külastajaid oli sel hooajal kokku 1532, sealhulgas Eestist,
Soomest, Saksamaalt, Suurbritanniast, Lätist, Prantsusmaalt,
Hollandist ja isegi Indiast.
Kõige enam küsiti infot majutusvõimaluste ja piirkonna vaatamisväärsuste kohta (Matsalu rahvuspargi matkarajad, vaatetornid ja
looduskeskus) ning kõige populaarsem trükis oli “Land by the
Sea”.
Turismiinfo töötajad tutvustasid
ka Lihula linnusemäe ja mõisa
ajalugu ning broneerisid ko-

hapeal soovijaile majutust. Üsna
sageli võeti Haapsalu ja Pärnumaa trükiseid, et edasireisimiseks
plaane teha.
Turismiinfopunkt asus Lihula
mõisahoone esimese korruse fuajees. Kaunilt kujundatud mõisa
fuajees ja terrassil sai nautida
kvaliteetset masinakohvi ja taimeteed, kõrvale pakuti küpsist ja
nädalavahetustel kooki.

hula turismiinfopunkti haldab
Kumari Reisid OÜ. Ettevõtmine
saab teoks koostöös MTÜ-ga
Terra Maritima, kes on koos
Läänemaa
Omavalitsusliiduga
kaasrahastajaks.

Lihula turismiinfopunkt jagas infot ka aastatel 2006–2009. Esimesel aastal oli külastajaid vaid
292, kuid peale kohviku avamist
ja infoviitade paigaldamist 2009.
aastal oli turiste ligemale kümme
korda rohkem. Peale viis aastat
kestnud pausi loodame külastajate arvu kiiret taastumist. LiFoto: Ain Saare

Marika Mann tahab Läänemaale
tuua kuni miljon eurot
Allikas: Lääne Elu

loodusturiste
mujalt
maailmast. Meie loodusturismivõimaluste
tutvustamine
maailmas tooks kasu kohalikele
ettevõtjatele.
“Tahaks anda Matsalu
ja Läänemaa piirkonna
ettevõtjatele
õnge,”
ütles Mann.

Lihula valla ettevõtja Marika
Mann valmistas oktoobris ette
rahvusvahelist projekti, mis
koos partneritega Läänemaalt
tooks loodusturismi arendamiseks piirkonda kuni miljon eurot. Projekti raames rajatakse
aastatel
2016–2020
Läänemaale vaatlus- ja fotovarjeid
ning meelitatakse siia linnu- ja

Marika esindab projektis MTÜ Loodusturismikeskuse huve. Lisaks linnuvaatlejatele
ja
loodusfotograafidele mõeldud varjetele
plaanib MTÜ soetada
ka optikat ning kergemaid paate
Suitsu ja Kasari jõele, millel saaks
kasutada
juba
olemasolevaid
elektrimootoreid. Varjed ja paadid
antakse hiljem opereerida kohalikele väike-ettevõtjaile, kes on
huvitatud tulevikus loodusturismiga elatise teenimisest.
Projektil on välispartnerid Rootsist
ja Lätist. Põhituumiku moodusta-

vad projekti liider Näsholmeni
ühing (Föreningen Näsholmen)
Lõuna-Gotlandilt, Läti loodusturismifirma Dabas Tures ja MTÜ
Loodusturismikeskus. Kolme piirkonda ühendab arktiliste lindude
ränne. “Meil on ühed ja samad
linnuliigid, kellest osa liigub rändel üle Gotlandi, teised aga Läti ja
Eesti ranniku kaudu,” kirjeldas
Marika.
Miljoniprojekti on kaasatud ka
MTÜ Läänemaa Linnuklubi ja
RMK, kes planeerivad tegevusi
Haapsalu linnas ja Matsalu rahvuspargis. Kõige olulisem on
Marika sõnul, et seekord saab
projektiraha kasutada reaalsete
turundustegevuste elluviimiseks.
Nii on kolme riigiga võimalik minna ühiselt piirkondi tutvustama
ka Euroopast kaugemale.
“Kui Euroopas on loodusturismis
esikohal inglased, siis maailmas
jaapanlased ja ameeriklased,”
ütles Marika. “Kui saab kolmes
riigis ühel tasemel teenuse välja
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gufondi Central Baltic Interreg
23. oktoobriks. Kui taotlus saab
positiivse vastuse, alustatakse
tegevuste elluviimisega juba järgmise aasta teisel poolel. Kokku
kujuneb kõikide partnerite eelarveks 2,5 miljonit eurot.

arendada, saaks seda müüa ka
Euroopast kaugemale – üksi me
Ameerika turule minna ei suuda,”
lisas kogemustega turismiettevõtja.
Rahvusvahelise projekti taotlus
esitati Euroopa Regionaalaren-

Ilze Vilskerste Lätist, Kolkast (vasakult),
Karin Åström Gotlandilt ja Marika Mann
Matsalust tahavad ühiselt edendada
linnuturismi Läänemeremaades.
Foto: Arvo Tarmula

Meie aktiivsed eakad
Maagiline Kihnu jääb kauaks meelde
Kihnu saar, kus Lihula valla eakad sel suvel käisid,
jättis osalejatele niivõrd positiivse ja meeldejääva
mulje, et juba on korraldatud ka järgmise suve
väljasõit. Taas saare peale, sel korral Ruhnu.
“Kihnu saar oli paradiis, käisime külas Kihnu Virvel
ja Härma Roosil. Härma ütles, et ta oli 9aastane,
kui kudus esimesed säärised, ja 10aastane, kui talle
kingiti vikat,” meenutasid osalejad. “Kihnu Virvele
viidi Lihula meeskoori plaat, mida Virve oli lubanud
kuulama hakata. Legendaarne Kihnu naine jättis Lihula rahvale ereda mälestuse: “Ta on super rõõmsameelne ja energiline.”
Veoautoga Virvele külla.
Foto: Ene Safarov

Tantsu täis suvi ja uus hooaeg
Tegusasse suvesse mahtus veel ka maakondlik
seltskonnatantsude päev Kukerannas. “Väga tore
oli. Heideratas ja Tantsulust, üle maakonna olid
kõik kohal. Ilus ilm ja hea supp,” meenutasid
tantsupäeval käinud.

Lihula eakad saavad endiselt kokku iga kuu kolmandal neljapäeval ning julgustavad kõiki ühinema:
“Tulge kampa!” Lisaks toimub igal teisipäeval kell
16.00 tantsimine ja igal kolmapäeval kell 12.30 võimlemine – “Kes soovib, proovib!”

Uus hooaeg algas tegusalt 1. oktoobril, mil oli nii
eakate päev kui ka rahvusvaheline muusikapäev.
Vähem kui nädalapäevad hiljem, 7. oktoobril toimus
Haapsalus konverents “Läänemaa eakad on maakonna väärtus”.

Sünnipäevasid tähistatakse jätkuvalt nii, et liidetakse kokku kõigi vahepealsete hällilaste vanused
ning kõlama jääb just see number, mis üldjuhul on
neljakohaline, ka viimasel korral oli see üle tuhande.

Olulised kuupäevad
10. detsember kell 16.00 maakondlik eakate jõulukontsert Haapsalu kultuurimajas. Esinevad Ivo
Linna ja Antti Kammiste. Väljasõit Lihulast kell
15.00. “Tahaks suurt bussi ja palju rahvast!” kõlab
soov.
17. detsember kell 15.00 Lihula valla eakate jõulupidu Lihula kultuurimajas.
13.–15. juuli 2016 järgmise suve väljasõit Ruhnu.

18. juuli 2016 maakondlik kokkutulek SuureLähtrus. “Pange vaim valmis, kuid praegu ilusat jõuluootust ja rahulikku meelt!” soovitavad ja soovivad
Lihula eakad.
Lisainfo Lihula kultuurimajast
Malle Jakobsonilt (5558 4661)
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Lasteaia õppeaasta viib
loodusesse liikuma
Anne Ööpik
Lihula lasteaia direktor

Alanud õppeaastal on lasteaias suurema tähelepanu all jätkuvalt keskkonnahariduslik kasvatustöö, väärtuskasvatus ja laste liikumisaktiivsuse elavdamine.
Keskkonnahariduslike tegevuste raames läbib
kogu õppeaastat KIK-i rahastatud projekt “Igal
metsal oma nägu, igal linnul oma laul”. Projekti
raames toimuvad lisaks majasisestele tegevustele koostöös RMK retkejuhtidega väljasõidud loodusesse õppeprogrammidele „Kuremarja radadel”
Tuhu rabas, „Kured lähevad, kurjad ilmad” Penijõel ja Keemul, „Iga mets on ise nägu” Varblas ja
„Igal linnul oma laul, aga pesa?” Penijõel.
Treeningud ja ringid
Kahe vanema rühma lapsed saavad lisaks tunniplaani tegevustele taas võimaluse osaleda lisatreeninguil: poistele kaks korda nädalas (teisipäev
ja neljapäev kell 16.15 ) maadlustreeningud treener
Janar Sõbra käe all ning tüdrukud lihvivad oma painnduvust ning graatsiat (Jänku-Jussid esmaspäeval ja Puhuhhid kolmapäeval kell 16.15 ) liikumisõpetaja Karin Aruotsa
t
juhendamisel.
Noored emad koos oma lasteaiaeelikutega on oodatud igal
esmaspäeval kell 10.15 õpetaja Karini läbiviidavasse beebikooli.
Soovitatav eelregistreerimine karinaruots@gmail.com.
Lisaks tavapärastele muusika- ja rütmikatundidele saavad musikaalsemad lapsed võimaluse lasteaiapäeva jooksul muusikaõpetaja Iren Sieberkiga individuaalselt lauluoskust arendada.
Lähtuvalt aastaeesmärkidest on valitud ka lastele esitatavad
igakuised teatrietendused kutselistelt ja harrastusteatritelt.
Selle poolaasta traditsioonilised üritused
18. detsembril jõuluhommik ja ühine jõulupidu kell 17.00
lasteaia saalis.
Esinemised advendiüritustel, hooldekodus ja kultuurimajas.
Ühine maadluspäev koos Kehtna ja Rapla koolieelikutega.
Tegemist jätkub!
Tulge osa saama!
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Spordiuudised
Kross
Kert Pääbo võitis Eesti meistritiitli
kestvuskrossis
Vaatamata sellele, et kevadel Lihula Gümnaasiumi
lõpetanud Kert Pääbo teenib alates suvest aega
kaitseväes, õnnestus Lääne MK võidusõitjal ka sel
hooajal võita E1 klassis Eesti meistritiitel. Neljast
etapist koosnenud karikasarjas kogus Pääbo 62
punkti. Kõige edukamalt läks Pääbol Pärnu offroad,
mille ta võitis ja kogus maksimaalselt 20 punkti.
See on Kerdile neljas Eesti meistritiitel ning kolmas
järjestikune selles võistlusklassis. “Mul on väga
vedanud sellega, et mind ümbritsevad toetavad inimesed ning et olnud võimalus tegeleda spordialaga,
mida armastan,“ ütles Kert, lisades, et iga saavutus
algab iseenda suhtumise muutmisest ja püüdlikkusest oma eesmärgi nimel pidevalt tööd teha.

Foto: Bret Rii Priidel

Kergejõustik
Martin Teppan tuli Eesti meistriks ja jooksis end Balti maavõistlusel teiseks
Suvel Rakveres toimunud Eesti
noorte meistrivõistlused kergejõustikus osutusid meie poiste
jaoks
edukaks.
Metskülast
pärit, Lihula Gümnaasiumis õppiv ja Endel Susi käe all Läänemaa kergejõustikuklubis treeniv
Martin Teppan tuli nii 800 m
(2.10,83) kui ka 1500 m takistusjooksus (5.06,04) Eesti meistriks
ning jooksis end 2000 m distantsil (6.29,14) kolmandaks.
Esimest
korda
elus
Eesti
koondisesse
pääsenud
Martin Teppan jooksis Lätis Balti
maavõistlusel uue isikliku rekordi 2.04,47, jäädes alla vaid lätlasele Gints Drigulisele (2.02,45),
saavutades auväärt teise koha.
“Olen väga õnnelik ja uhke enda
üle, et mul täna nii hästi läks. Tahan tänada tervet Eesti koondist,
et nad mulle sellise võimaluse
andsid,” ütles Martin Teppan
peale autasustamist.
Hooaja kokkuvõttes juhib Martin Teppan 800 ja 1500 m takistusjooksus Eesti noorte B-klassi
edetabelit.

Ka teised noored edukad
Samuti Metsküla taustaga Lihula
Gümnaasiumi õpilane Ainar Sten
Junker võitis Raveres PA-klassi
10 000 m käimises pronksi. Hommikul käis 10 km, õhtul jooksis
2000 m takistusi, aga siis enam
energiat ei jagunud ja pidi leppima 8. kohaga. Kokkuvõttes on Ainar Sten Junker üldedetabelis ka
nii kõrgushüppes kui kettaheites.
3000 m takistusjooksus oli Raiko
Söötmaa ajaga 12.03,93 viies.
Karl Mäger püstitas kõigil kolmel
sprindidistantsil (100, 200 ja 400
meetrit) isikliku rekord ja jäi teise kümnesse, mis on meie
olematuid talviseid
treeningtingimusi
arvestades korralik
saavutus. Ka Läänemaa KJK piigimees
Roland Söötmaa jäi
teise kümnesse.
Klubi parimad
sportlased
Läänemaa
kergejõustikuklubi juhatus tunnistas 2015.a
parimateks
sportlasteks
täiskasva-

nuist Anneli Aru, noorsooklassis Raiko Söötmaa, juunioridest
Regina Kändla, A-klassi noortest Kristiina Kösteri ja Ainar
Sten Junkeri, B-klassi noortest Eneken Vendla ja Martin
Teppani, noorkohtunikest Liisa
Truu.
Neid kõiki autasustas klubi treener Endel Susi oma raamatuga
“100 säravat tähte”, mis räägib
Otepää keskkooli lõpetanud noorest, kes on hilisemas elus Eesti
elu omal moel mõjutanud.
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Jalgpall
Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi
naiskond:
•
Läänemaa saali meistrivõistlused II koht
•
Läänemaa meistrivõistlused
III koht
•
Läänemaa valdade suvemängud I koht
Võistkonda esindasid võistlustel:
Maarja Jalakas, Karin Mänd,
Karis Üksvärav, Geithi Rammul,
Reelika Vaher, Kai Simpson, Anni
Ratas, Marina Mager, Meeli Laos,
Regle Kurnim, Sandra Pärnpuu,
Anneli Siimann

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi
tütarlapsed:
•
Eestimaa Spordiliit Jõud
meistrivõistlused IV koht
•
Läänemaa saali meistrivõistlused III koht
Võistkonda esindasid võistlustel:
Johanna Lipp, Regle Kurnim,
Anna Luuk, Brita Pikla,
Marian-Merit Ring, Inga-Garmen
Küttmann, Marjana Kuldsaar,
Jana Kardin, Karita Üksvärav,
Gertu Küttmann, Maria Reks,
Hedi Tammsalu

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi
poisid D1:
•
Eesti noorte D1 meistrivõistlused I grupp III koht
Võistkonda esindasid võistlustel:
Mart Mikiveer, Kardo Roosmaa,

Foto: Geithi Rammul

Sander Sõber, Markus Sõber,
Henry Põld, Marten Põld, Randy
Põld, Virgo Vallik, Andero
Polberg, Mario Reks, Henri
Kivisalu, Robert Idvani, Margus
Pikkmets, Kristjan Jaak Kangur,
Indrek Kivisalu, Kerol Smõtskov,
Herman Reinmaa, Mihkel Sibul,
Siim Urb.

•
•
•
•
•

Lihula Jalgpalliklubi:
•
Eesti meistrivõistlused III
liiga läänetsooni V koht
•
Läänemaa meistrivõistlused
III koht
•
Läänemaa saali meistrivõistlused II koht
•
Läänemaa valdade suvemängud I koht
Võistkonda esindasid võistlustel: Argo Mõtt, Ivar Nikkel, Egert
Kallaste, Margus Viipsi, Randel
Plaas, Janar Smõtskov,
Madis Sibul, Otomar Kuusemaa,
Reilo Mark, Andro Aavik, Kaarel
Pikkmets, Ats Ehasalu, Uku
Ehasalu, Mairo Kanter, Horre
Kruus, Mirko Kruus, Levani
Lagvilava, Sander Kruus, Rasmus
Paulus, Romel Puda, Oliver
Raudnagel

Lihula Gümnaasium:
•
Läänemaa KSL saali
meistrivõistlused 4.–6. klass
I koht
•
Läänemaa KSL meistrivõistlused 4.–6. klass II koht
•
Läänemaa KSL meistrivõist-

•

lused 7.–9. klass II koht
Läänemaa KSL meistrivõistlused 10.–12. klass II koht
Läänemaa KSL meistrivõistlused tüdrukud 7.–9. klass
I koht
Läänemaa KSL meistrivõistlused tüdrukud 1.–5. klass
I koht
Eesti KSL meistrivõistlused
poisid 4.–5. klass V koht
Eesti KSL meistrivõistlused
tüdrukud 7.–9. klass VI koht
Läänemaa koolide 1.–3. klasside meistrivõistlused I koht

Lihula Gümnaasium oli
2013/2014. ja 2014/2015.
õppeaastatel Läänemaa parim
kool jalgpallis.
Võistkondi esindanud lisaks
eespool nimetatutele võistlustel:
Reno Mark, Rivo Oosim,
Martin Teppan, Hergo Vald, Egert
Rassel, Kevin Kiviselg, Juhan
Raudsik, Kevin-Reidar Bachaus,
Stefan Lauri Mölder, Mihkel
Sibul, Herman Reinmaa, Karl
Murumets, Robico Villers

Aleksander Kreegi II mälestusvõistlused meeste kuulitõukes
I Karl Koha, II Fred Vali, III
Raido Kalbach, IV Kaupo Valb,
V Ats Kiisa, VI Andres Veermaa,
VII Vallo Mulk, VIII Janar Sõber
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Fotod: Liset Kuusik

Maadlus
Janar Sõber

3. oktoobril toimus Lihula Gümnaasiumi spordihoones Gustav Vahari memoriaal KreekaRooma maadluses. Kohale oli
tulnud 95 noort maadlejat, 14
maadlusklubist üle Eesti.
Võistlused toimusid kahel matil, üks matt on Lihulas olemas
ja teise laenas Haapsalu maadlusklubi Dünamo. Eriliseks tegi
selle võistluse ennekõike otseülekanne internetis.
Võib väita, et Lihulas toimunud
Gustav Vahari memoriaal on
esimene Läänemaal toimunud
spordivõistlus, mida on internetis täispikkuses üle kantud ja
mis on huvi korral järelvaadatav
aadressil maadlus.prodigi.ee või
youtube.com Lihula Gümnaasiumi kanalist.
Maadlusvõistlusele panid õla alla:
Lihula vald, Kvaliteetaken OÜ,
Kultuurkapital, Lihula Tarbijate
Ühistu, Lihula Gümnaasium. Eriline tänu Prodigi OÜ-le, kes oma
jõu ja nõuga otseülekande võimaldas. Tagasisidena on juba kaks
väga suure võistluse korraldajat

näidanud üles huvi online-ülekande meeskonnaga koostöö vastu. Loodetavasti kasvab siit välja
suurem huvi spordi ja selle kajastamise vastu ning ehk ka mõni
suurem koostööprojekt tulevikus.
Läänemaalt oli võistlemas 25
poissi: Martnast 2, Haapsalust 6
ja Lihulast 17 poissi.

–50 kg
2 Mihkel Sibul
7 Alvar Nikkel
7 Kevin Leemets
ÕPILASED (2001 ja nooremad)
–59 kg
3 Markus Sõber
–66 kg
1 Roland Söötmaa

Leola poiste tulemused:
NOORED (2004 ja nooremad)
–25 kg
5 Ats Kaasik
6 Charli Takk
–30 kg
7 Timmo Kaasik
–35 kg
7 Stefan-Lauri Mölder
11 Jakob Kastepõld
11 Rasmus Neeme
–40 kg
3 Andero Polberg
8 Markus Lille

–85 kg
1 Eerik Pank
KADETID (1998 ja nooremad)
–54 kg
2 Rainer Kleinod
–69 kg
1 Werner-Veiko Kleinod
–76 kg
2 Ainar-Sten Junker
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Lõuna-Läänemaa kõigi aegade
kergejõustiku edetabel
Jaanus Getreu

Lõuna-Läänemaa kõigi aegade kergejõustiku edetabeli tegemist alustas Mati Viita, kelle tööd olen
otsustanud jätkata, sest viimased tulemused sisestati tabelisse 27 aastat tagasi.
Aastatel 1988–2015 olen Mati alustatud tabelisse
saanud üle 50 uue tulemuse ja paranduse. Spordistatistikaga tegelesin juba varem, aastast 1980,
mil toimusid Moskva olümpiamängud. Sellest ajast
alates on mul kogunenud tuhandeid ajalehtede väljalõikeid, sportlaste elulugusid jmt.
Nimetatud edetabeli täiendamise eesmärgil olen töötanud läbi Läänela protokollid, Haapsalu raamatukogu vanad ajalehed, enda koduse statistika, Lihula,
Virtsu, Vatla, Kasari kooli paremad tulemused, teinud sadu kõnesid sportlastele, õpetajatele ja asjast
huvitatutele, kuid ikkagi olen kindel, et see nimekiri
ei pruugi olla kaugeltki täielik.

Selleks palun kõiki, kellel on andmeid ja tulemusi,
pöörduda 52 30 131 või jaanus.getreu@mail.ee
Suur tänu Lihula Muuseum, Ülle Lass, Alar Källe,
Heli Pukk, Väino Põld, Meelis Põhako, Läänemaa
Keskraamatukogu, Martin Vänt.
Juba on tegemisel ja koostamisel naiste kõigi aegade
edetabel. Alustasin seda tõesti nullist ja palun kõigil
sportlastel pöörduda oma tulemustega minu poole, et
üheskoos kokku panna ka naiste edetabel.
Muidugi kõik, just heited-tõuked, nii nagu meestel,
peavad olema tehtud täiskasvanute vahenditega.
Eesmärk on see edetabel valmis saada kevadiseks
Lihula Gümnaasiumi sünnipäevaks koos Lihula kooli
rekorditega.

200 m

Mehed
100 m
1. 11.2 Robert Soostar
2. 11.2 Hillar Laos
3. 11.3 Arno Täll
4. 11.3 Meelis Pääbo
5. 11.3 Gert Oosim
6. 11.3 Kristo Uustalu
7. 11.4 Heino Vahar
8. 11.4 Risto Tõlva
9. 11.4 Jaanus Karjane
10. 11.5 Uno Tamm

Lihula
Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Lihula
Lihula
Lihula
Kasari PK
Lihula G
Lihula KK

1951
1971
1973
1980
1996
2003
1952
1999
2004
1958

800 m
1. 2.02.3 Peep Jõevee
2. 2.03.7 Taivo Kaus
3. 2.04.5 Martin Teppan
4. 2.05.0 Hillar Laos
5. 2.05.2 Gert Oosim
6. 2.09.5 Laas Liblik
7. 2.10.2 Toivo Vahar
8. 2.10.3 Raivo Ruut
9. 2.12.3 Arvo Moks
10. 2.12.5 Hugo Paulus

Lihula KK
Lihula KK
Lihula G
Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula
Lihula

1975
1984
2015
1973
1993
1987
1958
1959
1959
1985

3000 m
1. 9.44.0 Urmas Kubja
2. 9.55.9 Vello Jaanus
3. 10.14.8 Tarmo Kaus
4. 10.22.2 Valdur Liiv

Lihula KK
Kasari
Lihula KK
Lihula KK

1980
1985
1988
1968

1. 22.8 Gert Oosim
2. 23.1 Hillar Laos
3. 23.3 Arno Täll
4. 23.7 Robert Soostar
5. 23.7 Enn Lao
6. 23.8 Raul Targamaa
7. 24.0 Vahur Tänav
8. 24.2 Heino Vahar
9. 24.2 Mart Rooseniit
10. 24.4 Toivo Vahar

Lihula G
Lihula
Lihula KK
Lihula
Tuudi
Virtsu
Lihula
Lihula
Lihula
Lihula KK

1993
1976
1973
1949
1970
1968
1952
1952
1965
1959

Lihula
Lihula KK
Kasari PK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Kasari 8. kl
Virtsu
Lihula KK
Lihula KK

1978
1988
2000
1983
1980
1988
1974
1968
1988
1980

Kasari
Lihula
Lihula
Virtsu
Lihula KK
Virtsu
Virtsu
Kasari 8. kl
Lihula
Kasari

1986
1985
1985
1967
1988
1973
1975
1983
1960
1983

1000 m
1. 2.41.5 Hillar Laos
2. 2.45.0 Tarmo Kaus
3. 2.45.84 Janno Holmberg
4. 2.49.5 Taivo Kaus
5. 2.51.0 Urmas Kubja
6. 2.51.5 Armin Laane
7. 2.53.4 Tõnu Esko
8. 2.54.3 Raul Targamaa
9. 2.56.0 Toomas Oosim
10. 3.00.0 Meelis Pääbo

5000 m
1. 16.06,0 Teet Rinaldo
2. 17.26,0 Urmas Kubja
3. 17.50,0 Hugo Paulus
4. 18.07,5 Rein Ostrat
5. 18.34,2 Tarmo Kaus
6. 18.46,6 Valeri Antonov
7. 18.55,4 Mati Orle
8. 18.59,0 Jaanis Neidorf
9. 19.05,6 Arvo Moks
10. 19.06,0 Jaan Saviir

400 m
1. 49.4 Gert Oosim
2. 51.8 Hillar Laos
3. 53.8 Taivo Kaus
4. 54.5 Janno Holmberg
5. 54.6 Toivo Vahar
6. 54.7 Laas Liblik
7. 54.9 Uno Tamm
8. 54.9 Tarmo Kaus
9. 55.0 Enn Laos
10. 55.1 Robert Soostar

Lihula KK
Lihula
Lihula KK
Kasari PK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Tuudi
Lihula

1992
1973
1984
1999
1959
1987
1958
1988
1971
1951

Lihula KK
Kasari
Lihula
Lihula KK
Saulepi
Lihula
Virtsu
Lihula
Lihula
Virtsu

1976
1985
1959
1988
1959
1972
1968
1985
1985
1984

Kasari
Lihula
Lihula G
Lihula G
Lihula G

1986
1985
2015
2015
2015

1500 m
1. 4.17.0 Peep Jõevee
2. 4.24.7 Teet Rinaldo
3. 4.28.8 Arvo Moks
4. 4.35.0 Tarmo Kaus
5. 4.37.8 M. Ristal
6. 4.39.1 Hillar Laos
7. 4.40.2 Raul Targamaa
8. 4.40.3 Urmas Kubja
9. 4.40.6 Hugo Paulus
10. 4.41.4 Toomas Krain

10 000 m
1. 34.12,8 Teet Rinaldo
2. 38.05,4 Urmas Kubja
3. 41.00,0 Martin Teppan
4. 42.00,0 Toomas Teppan
5. 43.23,0 Ainar-Sten Junker
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20 km maantejooks
1. 1.14.16,0 Teet Rinaldo

Kasari

1985

10 km käimine

3000 m takistusjooks
Lihula
Lihula
Lihula

1. 21,0 A. Pärna
2. 21,2 Enn Kanter

Lihula
Lihula

1960
1985

400 m tõkkejooks

1. 59.37,2 Meinhard Sepp
Lihula 1959
2. 1.10.37,84 Ainar-Sten Junker Lihula G 2015
3. 1.13.57,5 K. Reedel
Lihula 1959

1. 10.56,0 Urmas Kubja
2. 12.03,93 Raiko Söötmaa
3. 13.51,2 Siim Holmberg

110 m tõkkejooks

1985
2015
2005

1. 57,6 Kaido Põhako
2. 58,2 Hillar Laos
3. 65,5 Kaarel Schröder
4. 66,8 A. Pärna
5. 68,0 Enn Kanter
6. 69,7 Urmas Kubja
7. 70,5 Hugo Paulus

Vatla
Lihula
Ridase
Lihula
Lihula
Lihula
Lihula

1979
1974
1960
1985
1985
1985

Kaugushüpe
1. 6.53 Gert Oosim
2. 6.50 Raimond Lobjakas
3. 6.39 Tarmo Kaus
4. 6.36 Raivo Volman
5. 6.30 Robert Soostar
6. 6.23 Endel Kadakas
7. 6.23 Raul Pihelgas
8. 6.20 Raid Lepalaan
9. 6.16 Endel Preis
10. 6.13 Hillar Laos

Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula
Tuudi
Lihula KK
Virtsu
Lihula
Lihula

1996
1976
1988
1968
1949
1971
1983
1964
1957
1970

Kõrgushüpe
Kolmikhüpe
1. 13.09 Raid Lepalaan
2. 12.50 Uno Tamm
3. 12.37 Tõnu Tilk
4. 12.25 Mait Ihermann
5. 12.02 Jaanus Getreu
6. 11.98 Lembit Vain
7. 11.95 Elmar Vesker
8. 11.88 August Kukk
9. 11.55 Üllar Koppel
10. 11.52 Toomas Krain

Virtsu
Lihula KK
Virtsu
Lihula
Lihula
Virtsu
Lihula
Lihula
Virtsu
Virtsu

1968
1958
1983
1975
1991
1968
1954
1964
1968
1990

Kettaheide
1. 45.52 Valdur Saare
2. 39.74 Georg Tsekenjuk
3. 39.22 Villu Metslov
4. 39.21 Kaupo Tohv
5. 39.10 A. Vintcent
6. 38.57 Lembit Nõmm
7. 38.50 Vallo Mulk
8. 38.43 E. Tammesalu
9. 36.10 Tõnu Tilk
10. 35.98 Ain Kruusel

1. 3.40 Tõnu Tilk
2. 3.10 Luigi Koik
3. 2.90 Edgar Aavik
4. 2.90 Henn Põlluste
5. 2.50 Enn Kanter
6. 2.40 Siim Hinsberg
7. 1.80 Paavo Veermäe

Virtsu
Lihula
Lihula KK
Virtsu
Lihula
Lihula KK
Lihula

1984
1949
1949
1968
1990
1990
1990

Kuulitõuge
Virtsu
Tuudi
Saulepi
Lihula
Lihula
Lihula
Kõmsi
Vatla
Virtsu
Virtsu

1972
1972
1957
1961
1968
1961
2003
1961
1984
1991

Virtsu
Lihula G
Lihula G
Lihula
Kasari

1. 15.21 Aleksander Kreek
2. 15.13 Ain Kruusel
3. 13.47 Elmar Vesker
4. 13.42 Arno Täll
5. 13.25 Vallo Mulk
6. 13.02 Villu Pikkmaa
7. 12.88 Jaan Nõmm
8. 12.67 Kuno Mulk
9. 12.55 Neeme Mereväli
10. 12.38 Valdur Saare

Lihula
Virtsu
Lihula
Lihula
Kõmsi
Lihula
Lihula
Kirbla
Virtsu
Virtsu

1991
2012
2014
2014
2014

1. 47.83 Villu Pikkmaa
2. 40.40 Valdur Saare
3. 37.05 Luigi Koik
4. 37.00 Rudolf Mürk
5. 35.18 Ain Kruusel
6. 33.56 Jaan Nõmm
7. 28.65 H. Kaaristo
8. 27.27 Enn Jõekallas
9. 25.00 Endel Nõmm
10. 21.50 Arno Vesker

Lihula
Virtsu
Lihula
Lihula
Virtsu
Lihula
Lihula
Lihula
Lihula
Lihula KK

Lihula KK
Virtsu
Kirbla
Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Kasari 8. kl

1993
1984
1979
1959
1971
1972
1973
1958
1968
1983
1983

• Lisaks hiljem veel neli sportlast alistanud
kõrguse 1.70!

Odavise – vana oda
1936
1989
1954
1973
2003
1959
1964
1987
1979
1973

Vasaraheide

Odavise – uus oda
1. 43.46 Valdo Kann
2. 41.69 Egert Indres
3. 41.03 Karl Mäger
4. 38.17 Cardo Jurs
5. 37.04 Andro Aavik

Teivashüpe

1. 1.93 Gert Oosim
2. 1.85 Tõnu Tilk
3. 1.78 Kuno Mulk
4. 1.75 Alfred Raudkivi
5. 1.75 Jaan Linn
6. 1.75 Arno Täll
7. 1.75 Mait Ihermann
8. 1.70 Enn Siim
9. 1.70 Raivo Volman
10 1.70 Taivo Kaus
1.70 Jaanis Neidorf

1. 65.62 Tõnu Tilk
2. 58.00 Villu Pikkmaa
3. 56.72 Georg Tsekenjuk
4. 55.20 E. Tammesalu
5. 53.54 Arno Vesker
6. 52.80 E. Keskküla
7. 51.03 Lembit Nõmm
8. 50.18 Martin Vänt
9. 49.70 Ahto Männiste
10. 48.38 Jaan Tuulmägi

Virtsu
Lihula
Tuudi
Vatla
Lihula KK
Saulepi
Lihula
Virtsu
Saulepi
Virtsu

1983
1959
1974
1960
1959
1951
1960
1959
1951
1969

Tuudi
Lihula
Virtsu
Tuudi
Virtsu
Lihula KK

1974
1974

Viievõistlus
1959
1972
1960
1958
1989
1974
1958
1959
1958
1958

1. 2650 Georg Tsekenjuk
2. 2558 Hillar Laos
3. 2528 Raul Targamaa
4. 2418 Enn Laos
5. 2321 Valdur Saare
6. 2302 Toivo Vahar

1970
1959
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Uudisteportaali Lihula Teataja TOP15
Lihula vald avas selle suve alguses, 9. juunil uudisteportaali
Lihula Teataja, mille peamine
eesmärk on kohalike sündmuste ja ettevõtmiste kajastamine.
Novembri alguseks oli portaalis
ilmunud 240 artiklit, millest
kõige populaarsemad ehk enim
loetud 15 lugu on teie ees.

1. Tä
Täna avas Lih
Lihulas
1
l uksed
k d uus
toidu- ja esmatarbekauplus
Peremees
31. oktoober 2015
Täna hommikul tegi Lihulas
uksed lahti uus toidu- ja esmatarbekauplus Peremees. Pood
asub Tallinna mnt 69, samas
hoones, kus varem oli Nurgapood.
Kaupluse omanik, Riisa OÜ
juhatuse liige Reino Koljo on poe
püstipanemise mõtteid mõlgutanud juba aasta jagu. Poe remont
algas augustis ning viimased
ettevalmistused jõudsid lõpule
ööl vastu tänast.
Kauplus Peremees on avatud
esmaspäevast reedeni kell 9–18
ja laupäeviti 10–17.
Lisainfo: lihulateataja.ee “peremees”.

2. Fotogalerii ja video: Lihula
noortemaja uus hingamine
28. oktoober 2015
Juba mõnda aega on kamp noori
tegutsenud selle nimel, et Lihula
noortemaja saaks uue elu ja
hingamise. Nende jõupingutused

on vilja
kandnud
esimesed
ilj k
d d ning
i
i
d
tulemused kõigile näha – noortemaja ruumid on saanud uue ilme
ja valminud on ka temaatiline
video.
Noorsootöötaja kohuseid täidab
Maret Elismäe, kellele on abiks
mitmed vabatahtlikud, keda see
teema kõnetab.
Lihula noortemaja uksed on avatud esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 14–20 ja reedeti 13.30–21.30.

mest. Paljude jaoks on see elus
esimene kord Kirbla astangu
tahaserva välja jalutada,” kommenteeris Mullihotelli tegevjuht
Ermil Miggur, kelle sõnutsi ongi
selle ettevõtmise üks eesmärke
kogu sealsele piirkonnale rohkem
tähelepanu tõmmata.
Mullihotell on OÜ Mullihotelli,
OÜ ProDigi, OÜ Kirbla, Kirbla
külaseltsi ning kohalike inimeste
koostööprojekt.
Lisainfo: lihulateataja.ee “mullihotell”.

Lisainfo: lihulateataja.ee “noortemaja”.

4 Lihula
4.
Lih l Eurovisioon
E
i i
on üleül
eestilise edulugude konkursi
võitja
29. oktoober 2015

3. Fotogalerii ja video: Pilkupüüdva Mullihotelli püstitamine Kirbla astangule
16. juuli 2015
Juba mitu päeva on Kirbla astangult möödujate pilke püüdnud
Mullihotell, mis nendele, kes
seda Kirbla panga servalt otsida
oskavad, Risti-Virtsu maanteele
ära paistab.
Kuna info Mulli paigaldamise
kohta on levinud kiiresti ja
kaugele, on inimeste hulk, kes
Kirbla astangul seda uudistamas käib, iga päevaga kasvanud. “Näiteks teisipäeva õhtul,
kui seal olime, käis kolme tunni
jooksul pea paarkümmend ini-

Täna toimus Narvas selle aasta
Haridusfestival, kus anti üle ka
tänavused üle-eestilise „Ettevõtliku kooli” edulugude konkursi
preemiad. Kategoorias “Parim
noorte algatus” võitis Lihula
Eurovisioon, mis sai ühtlasi ka
Swedbanki eripreemia kogukonna
kaasamise eest.
Lihula Eurovisioon numbrites
200+ koolipere liiget, kellelt tuli
Eurovisiooni sisu;
500+ külalist, kes peost kohapeal
osa said;
7 otseülekande kaamerat;
300+ ekraani, mille vahendusel
jälgiti sündmust läbi veebi;
50+ otseselt või kaudselt korraldamisse kaasatud inimest või
ettevõtet, kes panustasid oma
aja, energia, nõu, jõu või rahaliste vahenditega;
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10 000+ vaatamist on kõigil teistel Youtube’is olevatel etteastetel
kamba peale kokku.

15

eesti keele õpetaja Valli Ost. Vallavalitsuse korraldatud õpetajate
päeva kontsert-vastuvõtt sai
teoks armastatud jutuvestja Piret
Pääri ning muusik Andre Maakeri
seltsis.

Mitte kunagi varem ei ole abiks
olnud nii palju vabatahtlikke kui
sel korral.
Lisa: lihulateataja.ee “rattamaraton”.

Lisainfo: lihulateataja.ee “eurovisioon”.
Lisa: lihulateataja.ee “õpetajate päev”.

9. Lih
9
Lihula
l mõisamäel
õi
ä l on UFOd?
5. august 2015
5
5 E
5.
Esimest
i
tk
korda
d Lää
Läänemaa
jalgpalli ajaloos olid vastamisi
isa ja poeg
19. oktoober 2015
Eile toimusid Haapsalus Läänemaa meeste 2015. aasta jalgpalli
meistrivõistlused, kus Läänemaa JK eest napsas tiitlivõidu
FC Haapsalu. Lihula jaoks oli
tegemist ajaloolise hetkega –
mitte kunagi varem ei ole
maakonna meistrivõistluste
mängus kohtunud kaks LõunaLäänemaa võistkonda. Esimest
korda oli olukord, kus pronksi
eest võitlesid isa ja poeg, Argo ja
Rocco Mõtt.
Mäng oli ülihuvitav, Lihula
JK-l oli rohkem võimalusi, kuid
noored poisid pidasid vapralt
vastu. Tulemuseks 0:0 ja penaltiseeria. Penaltinärv oli kogenumatel kindlam ja pronksimängus
võitis Lihula JK 3:1.

7. Tugev kaitsetöö ning Madis
Sibula penalt, tulemuseks võit
Premium liiga klubi üle
10. august 2015
Laupäeval Lihulas toimunud
jalgpalli sõpruskohtumises olid
vastamisi III liiga klubi, Lihula
JK ja Premium liiga klubi, Pärnu
Linnameeskond.
Lihula jalgpallurid panid mängule
kaasa elavad fännid rõkkama ja
Lihula gümnaasiumi staadionil
sündis 2015. aasta kultuuri ja
spordipäevade üks vaieldamatu
tipphetk: Lihula JK alistas Madis
Sibula väravast Pärnu Linnameeskonna 1:0. Lihula spordilukku oli kirjutatud uus lehekülg.
Lisainfo: lihulateataja.ee “jalgpall”.

Ilmselt on nii mõnedki kohalikud
elanikud märganud, et viimaste
kuude jooksul on armastatud
Mõisamäel ilmnenud paranormaalseid nähtusi. Lendavad
taldrikud, lisaks liiguvad ringi
pintsaklipslased labidate, rehade,
trimmerite ja mootorsaagidega.
Tekkinud on maandumisplatsi
meenutavad alad ning paigaldatud on korvpallikorvi ja loomade
söödaplatsi meenutavad moodustised. Kas tõesti on värskelt
avastatud Kepler-452B asukad
saabunud juba maale?
Kahjuks või õnneks see siiski
nii ei ole. Tegemist on Eestis üha rohkem populaarsust
koguva spordiala discgolf’i või siis
maakeeli öelduna „taldrikugolfi”
raja paigaldamisega kohalike
entusiastide poolt.
Lisainfo: lihulateataja.ee “discgolf”.

Lisainfo: lihulateataja.ee “jalgpall”.

8. Õlg-õla tunne ja ühine pingutus Matsalu rattamaratonil
1. september 2015
6. Lihula vald tänas ja tunnustas oma haridustöötajaid ning
andis üle aasta õpetaja tiitli
7. oktoober 2015
Lihula mõisas toimunud meeleolukal õhtul andsid vallavanem
ja volikogu esimees üle Lihula
valla aasta õpetaja tiitli, mille sai

Nädalavahetusel sõideti järjekordne Matsalu rattakross, sel
korral juba kaheksas. Osalejate
arv on iga aastaga jõudsalt kasvanud, erandiks polnud ka see
kord. Kui eelmisel aastal läbis
raja 282, siis sel korral käis rajal
ning ületas finišijoone koguni 361
ratturit, sh lastesõitudel sõitis 61
väikest rattasõpra.

10. Suveöö armastus vallutab
ll
b
Lihula mõisa
23. juuli 2015
1. ja 2. augustil kell 19 esineb Lihula mõisas NUKU koor
kontsertetendusega “Armastus on pärl”, mis on lavastatud
spetsiaalselt nendeks kaheks
sumedaks augustiõhtuks.
„Maailm on asjalik ja hullusti
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ärev ning armastus on peateelt
kõrvale jäänud, just nagu Lihulagi, kuhu tuleb ekstra sisse
keerata, sest tihe liiklus sõidab
temast (küll üsna lähedalt) ikka
mööda ja mööda… Seepärast
oleme sel suvel just Lihulas ja
otsime kosutust hingele ning
südamele. Laulame, räägime,
tantsime, mängime pilli ja otsime
armastust. Ehk leiame?” kõlab
selle kontsertetenduse lühitutvustus.
Lisainfo: lihulateataja.ee “nuku koor”.

teiste huvilistega.
Eriti on oodatud ülesvõtted, millel
lisaks inimestele on võimalik ära

“Uuendusmeelne
koolijuht,
“U
d
l
k lij ht kes
k
on sihikindlalt ja tulemuslikult
kujundamas õppivat organisatsiooni. Kui direktor usub sellesse, et iga päev koolis saab olla
huvitav, ning toetab oma kolleege
ja õpilasi, siis läheb sellega kaasa
kogu kollektiiv.”
Lisainfo: lihulateataja.ee “janar sõber”.

tunda kohti Lihulas ning ka mujal Lihula vallas. Eriti tore oleks,
kui pildiga käiks kaasas mingi
lugu. Digitaliseeritud materjalide
vanus võiks jääda esialgu 20. sajandisse. Veel varasem aeg oleks
juba lotovõit.
Oma materjalide saatmiseks
võtke palun ühendust Facebookis
sõnumi teel või e-postiaadressil
avokiisk@hot.ee.

11. Ü
Ülimenukas Lihula motokross sai alguse uitmõttest
14. august 2015
Juba kolmandat aastat toimus
Alaküla krossirajal Lihula motokross, mida korraldab MTÜ
Alaküla Moto. Algselt oma klubi
liikmetele väikese võistlusmomendina mõeldud motokross
on kasvanud suureks ja rahvarohkeks ettevõtmiseks, kus
esimesel aastal startis 49, teisel
79 ning sel korral, 8. augustil, oli
võistlustules koguni 84 sõitjat.
Selleks aastaks oli neid, kes aitasid seda sündmust korraldada,
päris palju, kuid põhiraskus
lasus kahel peakorraldajal,
kelleks olid Mikk Tiits ja Enn
Kanter.

Lisa: lihulateataja.ee “lihula kohinad”.

13. Lihula õpetaja Liina Vaimla
võitis Läänemaa aasta õppija
tiitli
17. september
Head uudised hariduspõllult.
Nimelt võitis Lihula Gümnaasiumi õpetaja Liina Vaimla, kes oli
ühtlasi sel kevadel lõpetanud
abiturientide klassijuhataja,
Läänemaa aasta õppija tiitli.
Peale keskkooli lõppu oli Liina
Vaimla kindlaks sooviks saada
õpetajaks. Matemaatika-informaatika erialale Tallinna Pedagoogilisse Instituuti Liina õppima
läkski, kuid õpingud katkesid,
sest, nagu noortel naistel sageli
kombeks, ta abiellus ja üsna pea
sündisid lapsed.

Lisainfo: lihulateataja.ee “motokross”.
Lisainfo: lihulateataja.ee “liina vaimla”.

12. Läänemaa aasta õppeasutuse juhiks valiti Lihula kooli
direktor Janar Sõber
8. oktoober 2015

14. Üleskutse “Lihula Kohinad”
jälgijatele
4. oktoober 2015

Eile toimus Läänemaa Ühisgümnaasiumi aulas Läänemaa aasta
õpetaja tunnustamisüritus, kuhu
oli kutsutud ka Lihula Gümnaasiumi direktor Janar Sõber
(33), kes sai Läänemaa aasta õppeasutuse juhi tiitli.

Facebooki lehekülg „Lihula Kohinad” kutsub Teid üles otsima
välja omad vanad mälestused –
pere fotoalbumid ja esemed
(vanad ajalehed, suveniirid jne),
mida on võimalik skaneerida
või pildistada, ning jagama neid

15 Läänemaa
15.
ää
esimene
i
nädalaäd l
võistlus discgolf’is on peetud
11. august 2015
Pühapäeval toimus sündmusterohke nädalavahetuse lõpuks
ka esimene Läänemaa discgolf’i
nädalamängu osavõistlus, mis oli
üllatavalt rahvarohke. Eriti rõõmustav oli näha niivõrd aktiivset
osavõttu algajate seas.
Nagu öeldakse, julge pealehakkamine on pool võitu, ja oligi,
sest arengut oli algajate puhul
näha iga järgneva viskega.
Lisainfo: lihulateataja.ee “discgolf”.
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Matsalu rahvuspark paistab silma
jätkusuutliku turismiga
Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation) annab 7. detsembril 2015 Euroopa Parlamendis toimuval pidulikul tseremoonial Matsalu rahvuspargile esimese piirkonnana Eestis
säästva turismi sertifikaadi.
Sertifikaadi saamise tingimuseks
on tõhus koostöö erinevate osapoolte ja huvigruppide vahel
ning kokkulepitud strateegilised
eesmärgid ja tegevused, mis
aitavad kaasa säästvale turismiarengule piirkonnas. Turism
ja bioloogiline mitmekesisus on
omavahel tihedalt seotud, kuna
turismitööstuse edukus sõltub
otseselt ökosüsteemide heast seisundist. Siiani on säästva turismi
sertifikaadi saanud 131 kaitseala
16 riigist, Eesti saab olema 17.
riik. Seega on säästva turismi sertifikaadi saamine suurepärane
võimalus mõjutada Eesti majandusruumi meie looduse ja loodushoiu tutvustamise abil.
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi ekspertide eestvedamisel ja kohalike
turismiettevõtjate, omavalitsuste
ning elanike kaasabil koostati Matsalu piirkonna turismistrateegia
aastani 2020. Protsessi koordineeris piirkonna kohalikke omavalitsusi koondav MTÜ Terra Maritima
koostöös Keskkonnaameti ja RMKga. Lisaks külastas tänavu kevarahvusparki
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kiitis piirkonna liigirikkust ja rannikuäärset loodust, samuti autentset külastuselamust.
MTÜ Terra Maritima juhataja
Nele Sõbra sõnutsi tunnustatakse
antava sertifikaadiga nii Matsalu
loodusväärtusi kui ka inimese ja
looduse koostoimimist ning jätkusuutliku turismi edendamist.
Sealjuures on väga oluline arendada turismi nõnda, et see oleks
kooskõlas kohaliku keskkonna ja
kogukonnaga ning ükski osapool
turismist ei kaotaks. „Ühised eesmärgid ja ühtne kuvand aitavad
piirkonnal areneda jätkusuutlikult,” täheldas Sõber. Tunnustuse
saamine on sõna otseses mõttes
pai kõikidele osapooltele. Kuigi
ressursid on piiratud, saab häid
ideid viia ellu väheste vahenditega
ja ennekõike aktiivsete inimeste
kaasabil. Sertifikaadi omamine
innustab ettevõtjaid ja annab
neile võimaluse olla osa Euroopa
säästva
turismi
võrgustikust.
Kindlasti ei ole tegemist ühekordse tegevusega. See on pidev
protsess, kus koostöö on suurim
võtmetegur.
Keskkonnaameti
Hiiu-SaareLääne regiooni juhataja Kaja Lotmani sõnul on säästva turismi
sertifikaat
oluline
tunnustus
Matsalu ja selle mõjupiirkonna
loodusväärtustele, mida tasub
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park on hea näide piirkonnast,
kus osatakse teha koostööd riigi,
omavalitsuse ja ettevõtja tasandil.
Sertifikaadi saamine annab meile
võimaluse osaleda rahvusvahelises turismi arendamise võrgustikus, kasutada uusi turunduskanaleid ja õppida teiste headest
kogemustest.
Tunnustatud
kaitsealad moodustavad omaette
infovõrgustiku, millel on oma koduleht ning mille liikmetele korraldatakse regulaarselt seminare,
kampaaniad ning koolitusi,” lausus Lotman.
Euroopa Kaitsealade Liit koondab endas üle 30 riigi Euroopast
ja sinna kuulub enam kui 400
looduskaitseliste töödega tegelevat
asutust.
Organisatsiooni eesmärkideks on edendada
kaitsealade planeerimist ja korraldust parimal viisil ning tõsta teadlikkust kaitsealadest. Oluline on
sealjuures kaitsealade koostöö ja
kogemuste vahetamine ning looduskaitse üldine propageerimine
Euroopas.
Foto: Kaarel Kaisel
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Kogukonna ja politsei tihedam koostöö aitab
probleeme lahendada
Vello Vichterpal
Piirkonnapolitseinik

Tulenevalt muutustest riigi demograafias ja asustuses, muudab riik oma esindatuse põhimõtteid
erinevates piirkondades. Nii pole kellelegi saladus, et see puudutab ka politseitöö korraldust
Eestis ja muuseas Lihulaski.
Pea aasta tagasi muudeti Politsei- ja Piirivalveameti
töökorraldust ning üheks olulisemaks oli piirkonnapolitseinike töö sisuline muutus. Piirkonnapolitseinike arvu vähendati, kuid nende tööd muudeti sisuliselt. Piirkonnapolitseinike töö eesmärk on ennekõike suhtlus kogukonnaga turvalisust puudutavate
probleemide ennetamiseks ning lahendamiseks.
Võtke julgelt ühendust
Kõigil valla elanikel on võimalik tulla piirkonnapolitseinikuga kohtuma iga kuu teisel
ja neljandal esmaspäeval kell 9.30–10.30 Lihulas Jaama 1. Loomulikult saab minuga jätkuvalt
ühendust
tööpäevadel
telefoninumbril
511 9855. Kiiret sekkumist vajavate juhtumite korral tuleb ikka helistada tasuta hädaabinumbril 112. Teadet süüteost või probleemist võib edastada ka otse e-postiaadressil
laane@politsei.ee.
Teeme koostööd, märkame ja sekkume
Viimasel ajal valmistavad Lihulas probleeme noored
uljaspead, kes kihutavad autodega, mille tehniline seisukord ei vasta nõuetele. Seda tehes on nad
ohuks endale ja teistele. On laekunud vihjeid, et
kõigil sõidukijuhtidel ei pruugi olla juhtimisõigust.
Hoolimatult pannakse ohtu enda ja teiste liiklejate
elu ning turvalisus. Potentsiaalsete surmakutsarite
sõidu lõpetamiseks tuleb politseil ja kogukonnal teha

koostööd. Palun andke politseile viivitamatult teada
kõikidest kahtlastest juhtidest.
Võimalusel pange kirja nende sõidukite numbrid ja
võimalusel pildistage või filmige nende tegevust. Sellisel kujul märkamise ja sekkumisega aitame muuta
kodukohta turvalisemaks, sest ükskõiksusega me
seda ei saavuta. Noorte valikud oma vaba aja sisustamisel ja ohtude tunnetamisel pole alati kooskõlas
sellega, mis neile päriselt hea ja ohutu on. Seepärast
tehkem koostööd, et säästa nende ja teiste liiklejate
elu!
Haljasalad ja autosõit
Viimase kuu jooksul on laekunud Lihula vallavalitsuselt kaks teadet, et mõisamäel on haljasalal autodega sõidetud ja selle tulemusena haljastust kahjustatud. Nende juhtumite osas on alustatud menetlust
ja me teeme tööd, et teo toimepanijad tabada. Kui teil
on kahjutekitajate kohta informatsiooni, on see igati
oodatud.
Hea on see, et juba praegu on meile laekunud kogukonnast vihjeid võimalike rikkujate isikute kohta.
Samas on kindlasti kergendav asjaolu, kui juhtunuga seotud isikud ise politsei poole pöörduvad.
Ühtlasi tuletan meelde, et tulenevalt liiklusseadusest ei tohi sõidukiga sõita haljasalale või sellel
sõidukite liiklemise tagajärjel kujunenud pinnasteele
või väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud
mootorsõidukite liikluseks ilma maaomaniku või
-valdaja loata.
Edu meile kõigile turvalisuse eest seismisel!

Foto: Kristi Märk
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Lihulas avati digikino
Lihula kultuurimajas
avati 22. novembril
2D digikino, tänu millele näeb seal nüüd
ka uusi filme, mille
näitamiseks Lihulas

siiani tehniline võimekus puudus. Kinopileti hind
oli varem ja on ka edaspidi 3 eurot.
“Maainimene tahab ka kinos käia. Aga kui me peame
hakkama Tallinna või Tartusse sõitma, siis see on
kõik aeg ja aeg on raha ja aeg on kallis igaühel,”
rääkis Lihula kultuurikeskuse direktor Tiina Lobja
Aktuaalsele kaamerale.
Nüüd, kui digikino avamine juba selja taga, on
põhjust rahuloluks. “Lubasime aasta lõpuks, kuid
saime selle toimima kuu aega varem,” ütles Tiina
Lobja.
Lihula kino on 14. kino, mis on viimastel aastatel
Kultuurkapitalist digitaalseteks uuendusteks toetust saanud. Ligi 30 000-eurosele toetusele lisandus
Lihula Valla omaosalus 20 000 eurot.
Fotod: Helerin Leemets

Kuidas Lihula rahvas Madriidi jalutas?
Kristjan Liiv

…ehk just sellise vahemaa, umbes
3800 km, on inimesed napi 3,5 kuu
jooksul läbinud Lihula discgolf’i rajal.
Kokku on rada läbitud 2679 korda ja
selle jooksul on kulutatud umbkaudu
761 820 kalorit, nii et kamba peale
oleme ilmselt kevadeks jõudmas järele
Lihulast pärit Meigo Märkile, kellel on
praeguseks läbitud üle 7000 km.
Suund täismõõtmetes raja poole
Läänemaa nädalavõistluste sari ei plaani
otsi kokku tõmmata ja jätkab praegusel
kujul vähemalt aasta lõpuni, et järgmisel
aastal edasi minna. Lisaks sellele on toimumas üle-eestiline discgolf’i talvesari nimega “KÄPIK“.
Võistlussarjal on 12 osavõistlust ja 2016.
aasta 9. jaanuaril toimub osavõistlus Lihulas. Kui pargi saab täismõõtmeliseks discgolf’i
pargiks (praeguse 9 raja asemel 18 rada), on plaan
korraldada ka Lihula Open. Suur osa eeltöödest on
tehtud ja raja esmane plaangi välja mõeldud, kuid
vajab veel kooskõlastamist maaomanike ja ametkondadega.
Kust tulevad korvid?
Siinkohal on meil üleskutse kohalikele. Kui on ettevõtjaid või üksikisikuid, kellel peaks olema umbes 200
eurot vaba raha, siis on võimalus osta Lihula raja
arenduseks korv (kokku läheks vaja kümmet korvi).
Mis selle eest saab? Kanname korvile või rajakaardile
Teie ettevõtte logo või üksikisikust toetaja nime ja
avaldame toetajate nimed kohalikes teabekanalites,
lisaks saab Mõisamägi korda, seal kus on discgolf’i
rajad ja maha saab panna puidumultši, seal saab
ka joosta, suusatada või lihtsalt jalutada. Potent-

siaalsetel toetajatel palume ühendus võtta e-maili
teel aadressil: dwideng@gmail.com.
…tahavad paremaks saada
Nad tahavad paremaks saada nii discgolf’i mängijatena kui kohaliku elu edendajatena. Ei saa eeldada,
et riik ja vald jõuavad kõik ära teha – tuleb ikka ise
käed külge lüüa ja ühiste eesmärkide nimel tegutseda. Praegu on eesmärgiks discgolf’i rada, kuid
kindlasti on ka paljudel teistel eesmärke ja ideid,
mida välja käia ja mille teostamiseks on abikäsi vaja.
Ilmselt tuleb nii mõnigi discgolf’i mängija appi, kui
on vaja mõnda muud ideed realiseerida.
Lisainfo ja täispikk artikkel: www.lihulateataja.ee
märksõna “discgolf”
Foto: Liset Kuusik
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Swedbanki pangabussi hakkab Lihulas asendama
nõustaja teenus ning sularaha saab automaadist
Alates 01. jaanuarist 2016 asendab Swedbank Lihula pangabussi teenuse nõustaja teenusega, mida
pank hakkab pakkuma Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1A, Lihula). Kliendinõustaja juures on
võimalik sõlmida interneti- ja telefonipanga lepinguid ning kasutada kliendinõustaja abi elektroonilistes kanalites. Panganõustaja on kohal kaks
korda kuus neljapäeviti kell 14.30–16.00 alates
14. jaanuarist 2016 (2016. a jaanuaris täpsemalt
14.01 ja 28.01). Sularaha saab välja võtta E-Ehituskeskuse (Tallinna mnt 29) välisseinas asuvast automaadist, millele on ligipääs ööpäev läbi.
Eraisikutele on sularaha väljamakse automaadist
kuni 2000 eurot kalendrikuus tasuta. Korraga väljastab automaat 750 eurot, suurema summa korral tuleb teha mitu tehingut.
Kõige mugavamalt on pangateenused Lihula klientidele kättesaadavad interneti, mobiili, pangaautomaadi ning telefonipanga vahendusel. Käesolevas
loos tutvustame lähemalt, mis on telefonipank ja kuidas seda kasutada.
TELEFONIPANK
Telefonipank on nagu panganõustaja teenus ilma
kontorisse tulemiseta, kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab, kui kodus helistate telefonipanga numbril 6 310 310. Telefonipangas suhtlete otse nõustajaga.
Telefonipank on kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma
rahaasjadest ülevaate nii sageli kui vaja. Telefonipanga kasutamisel on teenus oluliselt pikemalt kättesaadav kui pangakontori puhul, sest telefonipank
töötab tööpäevadel kell 8–20 ja nädalavahetustel kell
10–18.

Telefonipangas saate:
•
•
•
•
•

Küsida infot oma konto kohta
Teha vajalikke makse- ja väärtpaberitehinguid
Sõlmida lepinguid
Sulgeda pangakaardi, kui see on kadunud
Vastuseid igapäevastele küsimustele, mis on
pangaga seotud

Selleks, et neid tehinguid telefonitsi teha, tuleb
sõlmida leping ja siis saate oma isikut tõendada paroolikaardi, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on
sarnane pangasaalis isiku identifitseerimisega.
Telefonipank on turvaline. Jälgige Teile antud
juhiseid ja saate turvaliselt korraldada kõik vajalikud
toimingud. Kõik telefonipanga kõned salvestatakse.
Nõnda on Teil alati kindlustunne, et võimalike vaidluste ja arusaamatuste korral saab uuesti kuulata
Teie ja pangatöötaja vahelise kõne salvestust.
Telefonipangaga liitumine
•
•
•
•
•

Telefonipangaga saate liituda Swedbanki nõustaja juures
Pärast lepingu sõlmimist saate paroolikaardi
ning seejärel saate hakata kohe mugavalt oma
tehinguid tegema
Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu maksma ei pea
Tehingute teenustasud on samad kui pangakontorist sama tehingut tehes
Telefonipanga kasutamisel on vajalik mobiiltelefon või nuppudega lauatelefon
Teie Swedbank

Raamatukogu teated
KÕIGILE RAAMATULAENUTAJATELE, kes on jätnud tagastamata laenatud raamatud – palun tooge
raamatud tagasi. Neid ootavad teised lugejad.
Eriti oodatud on kooli kohustuslik kirjandus.

Lihula Valla Raamatukogu

Lugupeetud lapsevanemad, rääkige oma lastega ja
vaadake oma kodus ringi, võib-olla on teiegi koju
jäänud raamatuid eelmise kooliaasta kohustusliku
kirjanduse nimekirjast. Paluge lastel need raamatud
raamatukokku tagasi tuua või tooge ise. Karistust viivitamise eest ei järgne, vastupidi: meil ja teistel lugejatel, kes just neid raamatuid vajavad, on selle üle
väga hea meel.

* kellel on üle, annab ära (vastutasuks saab riiulile
ruumi juurde)
* kellel on miskit konkreetset puudu, võib selle leida

LIHULA RAAMATUKOGUS ON JÄLLE AVATUD
RAAMATUTE VAHETUSE LETT

Kui kellelgi on ära anda mõni kooli kohustusliku kirjanduse raamat (kui ta seda ise enam ei vaja), siis
sellised annetused on väga teretulnud.
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Lihula
Gümnaasiumi
kohustusliku
kirjanduse nimekirja saab vaadata kooli kodulehelt
www.lihula.edu.ee, aga siinkohal olgu ära toodud
mõnede raamatud, mida me väga soovime, sest neid
raamatuid on meil aegade jooksul väheks jäänud:
vanematele koolilastele
„Faust” (J. W. Goethe)
„Jumalaema kirik Pariisis” (V. Hugo)
„Katk” (A. Camus)
„Kuningas Oidipus” (Sophokles)
„Kärbeste jumal” (W. Golding)
„Loomade farm” (G. Orwell)
„Meister ja Margarita” (M. Bulgakov)
„Mäeküla piimamees” (E. Vilde)
„Pisuhänd” (E. Vilde)
„Rahvusvaheline mees” (M. Mutt)
„Sisyphose müüt” (A. Camus)
„Stepihunt” (H. Hesse)
„Vastutuulelaev” (J. Kross)
„Võõras” (A. Camus)
„Wikmani poisid” (J. Kross)
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„Kaksteist kuud” (S. Maršak)
„Karu maja” (E. Raud)
„Karupoeg Puhh” (A. A. Milne)
„Londiste, õige nimega Vant” (I. Maran)
„Lumeeit” (J. ja W. Grimm)
„Meisterdetektiiv Blomkvist” (A. Lindgren)
„Naksitrallid” (E. Raud)
„Nukitsamees” (O. Luts)
„Peep ja sõnad” (E. Raud)
„Pipi Pikksukk” (A. Lindgren)
„Sipsik” (E. Raud)
„Veel üks Lotte” (E. Kästner)
„Viplala lood” (A. M. G. Schmidt)
Külastusi ja raamatuid ootama jäädes,
Kohtumiseni raamatukogus!

noorematele koolilastele
„Bullerby lapsed” (A. Lindgren)
„Jussikese seitse sõpra” (S. Väljal)

Õnnetused ju ei hüüa tulles!
Piret Seire
Lääne päästekeskuse ennetustöö büroo juhataja

Oktoobri algus Läänemaal
oli üsna tuleõnnetusterohke. Kõige tähelepanuväärsem on seejuures see,
et kõiki neid õnnetusi
oleks saanud lihtsate ja
käepäraste
vahenditega
ära hoida.
Kõikidele õnnetustele sügavamalt otsa vaadates tekib
seos esimese lumega, mil
juhtub liikluses palju õnnetusi. Tundub justkui, et lumeta ajal on kõik liiklejad
unustanud selle, kuidas ilmastikuolud mõjutavad
teedel ja tänavatel liiklemist. Sama asi on tuleohutusega. Ilmad on jälle muutunud kõledamaks ja niiskemaks, kütteperiood alanud ning tubased tegevused on saanud meelepärasemaks ja inimesed on
seetõttu ka rohkem kodus. Kütteperioodi saabudes
on korstnapühkijad ahjud, pliidid ja korstnad üle
kontrollinud ja justkui tekib tunne, et tuld teha on
ohutu. Aga siiski, ainult korstnapühkija akt ei garanteeri meile sajaprotsendilist kindlust. Iga inimene

peab ka ise panustama enda, pere ja kodu ohutusse.
Olukord meie kodudes on viimase kümnendi jooksul
muutunud küll oluliselt paremaks, kuid siiski juhtub
aastas kümneid ja kümneid õnnetusi, milles hukkub
või saab vigastada inimene. Vähim, mida teha saate,
on mõelda enda kodu tuleohutusele ning kontrollida
seda veebipõhise testiga. Kodutuleohutuks.ee internetileheküljel esitatakse teile lihtsaid küsimusi, mis
kõik puudutavad kodust tuleohutust, ning samas
annab test ka kohe vastuse, mida teha, kui on puudusi.
Aga enne, kui lähete testi tegema, palun kontrollige
kohe, nüüd ja praegu, kas teie suitsuandur on tolmust puhas ja töökorras. Suitsuandur on teie kiireim
ja odavaim elupäästja, avastades tulekahju enne, kui
leegid on juba jõudnud katuseräästasse. Mõelge, millega te riskite ja kas see on seda väärt.
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Lihula vallavalitsuse ametlikud teadaanded
Lihula vald kuulutab välja tunnuslause konkursi
Lihula vald kuulutab välja konkursi vallale tunnuslause leidmiseks. Tunnuslause on plaanis kasutusele võtta alates 1. jaanuarist 2016, mil algab
Lihula 805. sünnipäev ehk juubeliaasta.
Tunnuslause on lühike, hästi meelde jääv ning ilmekas lause või väide, mida kasutatakse ettevõtete, organisatsioonide, toodete ja muude objektide puhul.
Tänapäeval on tunnuslause olemas ka paljudel omavalitsustel.
Lihula valla tunnuslause konkursi tähtajaks on
30. november 2015 ning ettepanekud palume saata
vallavalitsus@lihula.ee.

otstarvete, hoonestusala, ehitusõiguse, sh olemasolevate hoonete juurdeehituste ulatuse, liiklus- ja
parkimiskorralduse,
servituutide,
tehnovõrkude
ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses
endise Kasari kooli hoonete ümberehitamise ja laiendamisega hooldekoduks seoses SA Lõuna-Läänemaa
Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse tegevuse
laiendamisega.
Detailplaneeringuga ei muudeta Lihula valla üldplaneeringut. Üldplaneeringus on planeeritav maa-ala
reserveeritud ühiskondlike ehitiste maana.
Korraldusega on võimalik tutvuda Lihula vallamajas
(Jaama 1, Lihula) ning Lihula valla koduleheküljel
www.lihula.ee.

Lihula jäätmejaama lahtiolekuajad talveperioodil
Ühissõidukipeatuste nimede määramine
Lihula jäätmejaam asub Oja 8 ja on 1. novembrist kuni 31. märtsini avatud korra nädalas, igal
laupäeval kell 11–14. Lihula jäätmejaam on mõeldud
väikejäätmete vastuvõtmiseks. Olme- ega ehitusjäätmeid jäätmejaam vastu ei võta.

Siseministeerium palus kohalikel omavalitsustel üle
vaadata ühissõidukipeatuste nimed ja määrata need
kohanimedena. Vastavalt kohanimeseadusele on
ühissõidukipeatuste nimede määramine kohalike
omavalitsuste pädevuses.

Lisainfo: www.lihula.ee/lihula-jaatmejaam
või 5344 7011 (Atmar Lobja)
Lihula valla territooriumil asuvate ühissõidukipeatuste nime on kavas muuta kahel juhul:
Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu algatamine
Lihula Vallavalitsus algatas 27.10.2015 korraldusega 376 Kirbla küla Kooli kinnistu (katastritunnus
41103:001:0231, pindala 5,7 ha) detailplaneeringu.
Kinnistul paiknevad endise Kasari kooli hooned.
Detailplaneeringu eesmärk on Kirbla küla Kooli
kinnistu jagamine kaheks krundiks, kruntide siht-

•
•

„Meelva tee” peatuse nimi on asukoha suhtes eksitav ning see on kavas asendada nimega „Poanse
tee”.
“Kasari kool” peatuse uus nimi on „Kooli”. Kasari
kooli tegevus lõpetati 2015. a suvel.

Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse
tegemist.

Foto: Ain Saare
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Lihula muuseumi juubel ja
rahvariiete näitus
28. novembril tähistab Lihula muuseum 20.
sünnipäeva. Sünnipäeval jutustatakse Lihula muuseumi lugu, esitletakse uut raamatut,
saab näha uut rahvariiete näitust ja muidugi ei
puudu sünnipäevalt ka meelelahutuslik osa.
Näituse
koostamisel
on
oodatud
koostööd tegema kõik inimesed, kellel on kodus
Lihula ja/või Kirbla rahvariideid, nii uuemaid
kui vanemaid.
Lisainfo: maarja.joevee@gmail.com või
523 4303 (Maarja Jõevee)
Modellid: Laura Pärnpuu ja Aleksander Saak
Foto: Eliise Tiidussalu
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2016. aastal tähistab
Lihula 805. sünnipäeva
Kõik juubeliga seotud ning ka muud sündmused,
mis kuupäevaliselt paika saavad, leiate valla kultuurikavast. Selleks kasutame www.kultuurikava.ee
keskkonda, millele viitavad nii maakonnaleht Lääne
Elu www.le.ee, valla kodulehekülg www.lihula.ee kui
ka Lihula Teataja uudisteportaali kultuurikava link
www.lihulateataja.ee/kultuurikava.
Kultuurikava.ee on tänuväärne keskkond, mille abil
on võimalik kiirelt, mugavalt ja ülevaatlikult näha,
mis kus toimub. Kultuurikava kasutamine on lihtne
ning kõigile tasuta.
Seega julgustame ka kõiki teid, kes te midagi korraldate, oma sündmusi sinna üles panema. Olgu
selleks siis kultuuri-, spordi - või mõni muu avalik
sündmus, Kultuurikava sobib kõige jaoks. Sisestate
vajaliku info üks kord ühte kohta ning ongi kohe ka
igal pool mujal olemas.

4. juuni 2016 tähistab Lihula
kool 230. sünnipäeva

nr 3 (101) ja nr 4 (102) / november 2015
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Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda
ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Lihula
kultuurimaja juures
kell 16.00–17.30

Detsember
3. ja 17. detsembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida 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!
TEL 5691 5347
KAIDO SAAK
Tallinna mnt 15
Lihula

Vallavalitsuse ja volikogu esimehe vastuvõtuajad
Vallavolikogu esimehe vastuvõtt teisipäeviti kell 14.00–17.00. Vajalik eelnev registreerimine
telefonil 503 3663 või e-posti teel jaakk@hot.ee.
Lihula Vallavalitsus on avatud E–R 9.00–17.00

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.lihulateataja.ee Trükitud NelliPrint trükikojas
Jaga ja leia infot ka meie valla Facebook leheküljel. Toimetaja Kristi Märk, keeletoimetaja Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus),
küljendus Ain Saare

