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Lihula valla ajaleht
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Foto: Lihula suvi 2015. Priit Vain ja Madis Veltman

Piiridest välja!
Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

kus oma arvuti lahti teha
ning töötada. Kõige olulisem on sõbralik keskkond
ja positiivsed inimesed.

Selleks, et midagi edendada ja
arendada, on vaja mõelda tavapärasest erinevalt ning igas
mõttes väljapoole piire. Siit
ka sel aastal Lihulas toimunud
Lõuna-Läänemaa IV ettevõtluspäeva pealkiri “Piiridest välja!”
Teistmoodi lähenemine nii teemade kui toimumiskoha osas,
tõi kohale üle 80 osaleja.
Ka praegu toimuva haldusreformi
mõttes vaatame üle piiride - üle
maakonnapiiride, üle senise mõtlemise piiride kohaliku elu korraldamisel, et otsida ja leida parimat
lahendust meie piirkonna arenguks. Tänastest piiridest olulisem
on soov ja tahe teha kõik selleks,
et meil oleks parem ja turvalisem
elada ning et me kodupaik mitte
ainult ei säiliks praegusel kujul,
vaid ka edeneks ja areneks.
Täna on teine aeg, mis ei tunne
piire, ei info levimise ega ka töötegemise mõttes. Asukoht määrab
järjest vähem, sest üha rohkematel inimestel on valikuvabadus,

Lihula käib õnneks ajaga
kaasas ning õige pea avab
oma uksed Läänemaa ainus
kaugtöökontor, mis toetab
ideed, et tänapäeval töötatakse piiridest väljas ning
kus ühine sünergia ja lahe seltskond on sama olulised kui kaasaegsed tehnilised võimalused.
Lihula areneb ka mitmel muul
suunal. Õige pea on meil olemas
Omniva pakiautomaat, soodsate
arengute korral lisandub toidupood. Siseministeeriumile esitatud 70 turvalisuse projektist
said positiivse rahastusotsuse
12, Lihula nende hulgas - selle
tulemusel on paigaldamisel turvakaamerad. Tegemisi on palju
ning mitmekesiseid, muuhulgas
planeerime oluliselt parandada
tänavavalgustust, töötame esmatasandi tervisekeskuse rajamise
ning Lihula kaugküttevõrgu soojatorustiku
rekonstrueerimise
projektidega.
Meil on vaja kasutada kõike seda,
mis meil siin on, uskudes iseendasse ning oma tegemistesse, sest
kui me ise ei usu, kes siis usub?
Miks mitte mõelda kasvõi korraks
piiridest välja ning kujutleda olukorda “mis siis, kui…”, sest enne-

kõike kammitsevad meid ju vaid
need piirid, mille endale oma peas
ise loonud oleme.
Arvan, et on oluline vaadata laiemalt ning kaugemale, näha suuremat pilti, lähtudes põhimõttest,
et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi
ikka saab.
Foto: Arvo Tarmula
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Lihula valla kultuurikava

•

14. mai muuseumiöö “Öös on laineid”: programm saab alguse Lihulast, liigub lainena
Hanilasse ja randub Virtsus.
17.00 Lihula muuseumis Maili Roio ettekanne “Koge leiud Matsalu lahes”. Avatud
näitused “Koge leiud Matsalu lahes”,
“Lihula ja ümbruskonna külade rahvariided”, “Buxhoevedenid Lihula mõisas”.
Meelelahutust pakub sõpruskond Naiste
Rõõm. Muuseumiööl on avatud ka kohvik
Väike Salong.
Muuseumiööl sõidab bussiliin marsruudil
Lihula muuseum - Hanila muuseum - Virtsu mõisatall - Lihula. Kohtade arv on piiratud, registreerimine muuseum@lihula.ee
või 523 4303 Maarja Jõevee. Lisainfo:
www.muuseumioo.ee

•

18. mai 19.00 Lihula kultuurimajas animafilm
“Hundid ja lambad”. Pilet 3 eurot

•

19. mai 14.00 Lihula kultuurimajas eakate
kokkusaamine. Sel korral on külas konstaabel
Vello Vichterpal

•

 9. mai Lihula kultuurimajas komöödia “Nee1
tud naabrid 2”. Pilet 3 eurot, alla 14 a keelatud

•

22. mai Lihula mõisas Ajalooklubi loengusarja
kolmas ettekanne. Esineb Tiit Noormets loenguga “Lapsepõlv segregatsiooni ühiskonnas, mida
Lenin ei tahtnud”

•

4. juuni Lihula kooli 230. juubel, mille täpsema
kava leiate lehe tagakaanelt

•

 . juuni 14.00 Lihula kultuurimajas animafilm
7
“Angry Birds: Kurjad linnud”. Pilet 3 eurot

•

22. juuni 21.00 Lihula jaanik. Esineb ansambel
Onud. Pilet 5 eurot

•

23. juuni Vanamõisa jaanituli

•

23. juuni Läänemaa maakondlik maakaitsepäev
14.00 Tseremoonia Lihula mälestussamba
juures, pidulik jalutuskäik linnusemäele
15-18 Ohutuspäev Lihula linnusemäel
15.00 Naiskodukaitse pakub suppi
15.00 Kaitseliidu Lihula üksikkompanii
ruumide avamine mõisas
16.00 Kontsert Lihula EELK kirikus
17-18 Jõustruktuuride demonstratsioonesinemine
18.00 Võidutule vastuvõtmine ja Kaitseliidu puhkpilliorkestri esinemine

Juuli ja augusti kultuurikava järgmises lehes.

Meie koolide lõpuaktused
20. mai 18.00 Lihula Muusika- ja Kunstikooli
lõpetajate kontsert-aktus
27. mai 17.00 Lihula lasteaia lõpuaktus
30. mai 18.00 Metsküla Algkooli lõpuaktus
18. juuni 14.00 Lihula Gümnaasiumi 9. klassi
lõpuaktus
22. juuni 16.00 Lihula Gümnaasiumi 12. klassi
lõpuaktus

Muuseum

•

24. mai 14.00 Lihula kultuurimajas animafilm
“Hundid ja lambad”. Pilet 3 eurot

•

28. mai Läänemaa laulupidu Lihula kõlakojas

•

29. mai 9.00 Kevadlaat Lihula linnusemäel

Lahtiolekuajad 2. juuni - 29. august
T -L 11.00-17.00

•

30. mai 16.00 Lihula Muusika- ja Kunstikoolis
kevadkontsert ja kooliaasta lõpetamine

Külastajatele vaatamiseks püsiekspositsioon ja erinevad näitused.

Juuni
•

 . juuni 19.00 Lihula kultuurimajas animafilm
1
“Angry Birds: Kurjad linnud”. Pilet 3 eurot

•

3. juuni 20.00 kooli kokkutulekule eelnev kontsert Lihula kirikus

•

4. juuni 12.00 Lihula Muusika- ja Kunstikooli
sisseastumiskatsed uutele õpilastele

Juuli-august NÄITUS “Külluslikud etnokudumid” - inspiratsioon Lihula rahvariietest
Kavas võib toimuda muudatusi.
Täpsem info: kultuurimaja.weebly.com
www.lihulateataja.ee/kultuurikava
Piletite broneerimine
E–R 10.00–16.00
tel 477 8191
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Uus algus
Kevad on oma täies hiilguses
kohal ning vaiksel ja tasasel
sammul läheb ilmgi soojemaks.
Esimesed rohelised hiirekõrvad
on puudele tekkinud ja päikest
on juba tuntavalt rohkem, nagu
päeva pikkustki. Kõik tärkab ja
loodus on täis uut elu. Nii on
ka meie valla toimetustes jälle
tunda uut hingamist, on uued
olukorrad ja uued võimalused.
Haldusreformi tuules oleme olnud
juba pea kaks aastat ja tänaseks
hakkab pilt selgemaks muutuma.
On näha, kes soovivad meie piirkonna tuleviku osas ühiselt kaasa rääkida ja kes lahkuvad laua
tagant omi mõtteid ja tegusid tegema. Antud valdkonnas on allakirjutanu meelest kõige kurvem
see, et meie enda Läänemaa osas
puudub üksmeel ja mõistmine,
mida see ühine tegutsemine meile
tähendab.
Nii ongi Kasari jõest põhja poole
selja keeranud pea kõik vallad ja
ainus, kes lauda on jäänud, on
Kullamaa, kuid
nemadki istuvad hetkel kolme erineva läbirääkimiste laua
taga ning endal
neil kindlat seisukohta ei ole.
Seega
põhjast
on meie piir Kasari jõgi ja seda
juba olnud ka
mõtteliselt väga
paljude
jaoks.
Hetkel
oleme
ühiste murede ja
rõõmudega koos
oma elu-olu üle
suuremaid plaane tegemas ja ühiselt toimetamas
Koonga, Hanila ja Varbla vallaga.
Siia võib veel lisanduda Tõstamaa
vald, oluliselt rohkemat loota ei
julge, sest teised meie naabrid on
kas rahva soovi või muude otsuste kaudu võtnud oma tuleviku kujundamiseks teistpidi suunad.

Jah, pikalt püsinud punane joon
– maakonna piir – on punane joon
vaid mõtteliselt. Meie riigi järgmine samm, peale valdade ühinemisi, on riigi reform ja maakonnad
sellisel kujul jäävad samaks nähtuseks, nagu kihelkondade piirid täna. Tõenäoliselt tuleb kogu
Eesti peale kas 3-4 või hoopis 6
regiooni ja punane joon ongi hajunud. Pigem peame liikuma suundades, kus leiame mõttekaaslasi
ja ühist huvi tegutsemiseks. Seega, kõikide läbirääkijate jaoks on
ühised väljakutsed väga suured
ja lihtkodaniku jaoks peaks kogu
ettevõtmisest, hoolimata mitmete
pessimistide kiibitsemistest, tõusma reaalselt kasu, olgu selleks
siis kasvõi pakutavate teenuste
laiem valik.
Teenuste paranemist on oodata
ka uue perearstikeskuse projekti
teostumisel. Lihula suurim õnn on
siinkohal kaugus maakondlikest
keskustest Pärnust ja Haapsalust, sest just kaugus on põhjus,
miks regionaalpoliitiliselt on jõu-

reaalse rahastamise ja ehituseni,
lisanduvad perearstide valikusse
veel kaks väga tugevat isikut. Kui
täna on peamised teenuse osutajad meie piirkonna inimestele
perearstid Mare Lõunat ja Külli
Raudsik, siis uue keskusega on liitumas Koonga valla perearst Helle
Vambola ning Varblas ja Tõstamaal teenuseid pakkuv Madis
Veskimägi. Hetkel ei hakka siia
välja tooma kogu lisateenuste nimistut, mida uues keskuses pakkuma hakatakse, kuid see on midagi palju enamat, kui täna meil
saada on, ja pealegi selleks spetsiaalselt ettenähtud avarates ruumides. Seega ootame põnevusega
uut algust ka selles valdkonnas!
Tegelikkuses ilmestavad need
kaks näidet vaid väikest osa meie
valla toimetustest ja tulevikuplaanidest, elu on väga kirju ja mitmekesine ning lisaks mitmele teisele
tulevikuplaanile on meil ka igapävaelus väga palju põnevat. Olgu
selleks siis meie Lihula kooli 230.
aastapäev, Lihula 805 sündmused või Lihula valla 25.
sünnipäev.
Meeleolukat eesseisvat
sündmusterohket
kevadet ja suve, mõtleme
ikka koos, tegutseme
koos ja vaatame koos ka
tuleviku suunas!
Päikest ja pealehakkamist kõigile!

Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees
Foto: erakogu

tud arusaamisele, et meie piirkonda on tarvis perearstikeskus koos
erinevate lisateenustega luua, ja
selle tarbeks on riik näinud ette
rahastamise. Tänaseks on Lihula
vallal sõlmitud eellepingud koguni
nelja erineva perearstiga ja see tähendab, et kui meie projekt jõuab

Foto: Kasari jõgi 2015. Priit Vain ja Madis Veltman

nr 1 (103) / mai 2016

4

Lihula kool saab 230-aastaseks
Heli Raavel
Lihula Gümnaasiumi õppealajuhataja

Kooli kroonika kirjutab: „1587.
aastal, visiteerides Lihula luteri
kirikut, tegi Rootsist pärit kirikutegelane D. Dubberch korralduse koolmeistri palkamiseks ja
koolitöö alustamiseks.”
Sellest aastast saigi alguse kohalik koolikorraldus. 17. sajandi
alguses Eestimaad räsinud näljahäda ja katk andsid tagasilöögi ka laste õpetamisele, samuti
mõjutas hariduselu Põhjasõda.

vajadustega õpilasi, mittestasionaarses õppes õpivad need, kellel
mingil põhjusel koolitee kunagi
pooleli jäänud.
Kooli traditsioonid käivad meiega
kaasas, kuigi siingi on toimunud
muudatusi. Kõik „kuketraditsioonid” on alles, kooli tänupidu peame ikka 18. mail. Spordis
mängime jalg-, võrk- ja korvpalli,
maadleme. Kergejõustikurekordid
on jäädvustatud uuele seinalehele. Koor Reede on endiselt tegus.
Pikki aastaid on tegutsenud liiklusring, kodutütred ja noorkotkad. Mälumängijad esindavad
kooli vabariiklikul tasemel, sel õppeaastal alustasime algklassides
„Teritaja” turniiri järelkasvu tekitamiseks. Ikka laulame koorides,
ansamblites ja päris üksi, pillimängu harrastab kaks koosseisu,
tegutseb näitering.

külgseid võimalusi pakkunud, ei
jää me häbisse ka igapäevatöös –
õppimises. Tänavu tellisime uue
esindusstendi, sest kuld- ja hõbemedalistide nimed ei mahtunud
vanale alusele enam ära.
Igal aastal on maakondlikel aineolümpiaadidel meie õpilased
esikolmikus. Kevadisele parimate
vastuvõtule tuleb aina suuremat
bussi tellida. Selgi aastal oleme
saavutanud häid tulemusi geograafias, matemaatikas, inimeseõpetuses, bioloogias, loodusteadustes, keemias, eesti keeles.
Üle-eestiliselt on meie võistkonnad esirinnas Teaduslahingus
ja võistlusel „Nutikalt netis”, tänavusel Sten Roosi muinasjutuvõistluse tunnustamisüritusel
Tallinna Raekojas peeti Lihula
Gümnaasiumit
ainsa
koolina
eripreemia vääriliseks.
Nii me siis elame, teeme oma igapäevatööd tunnist tundi ja püüame muutuda koos keskkonnaga.
Mida aeg edasi, seda digipöörasemaks muutume, areng on igapäevateema. Meil on tubli ja stabiilne
õpetajaskond, meil on tublid, targad ja ettevõtlikud õpilased.

Kooli juubelile mõeldes, vaatame
ka selja taha. Meil on hea meel
väita, et eelmisest kokkutulekust
möödunud viie aastaga oleme
suutnud õpilaste arvu samana
hoida. Täna õpib meil 225 õpilast.

Tuule on tiibadesse saanud koolileht Tikker, mille maht mõnikord ajakirja mõõdu välja annab.
2015. aastal alustasid taas rahvatantsurühmad. Rahvusvahelises koostöös on Läänemeremaade
konverents asendunud Erasmus+
projektiga. Kõiksugu projektipõhist tegevust jätkub igasse kuusse.
Fondidest jätkab Kebina Talu
Naispere Fond, toetades vilistlasi õpingutes. Madli Kirchhoffi
meenutades korraldas näitering
Lihula mõisas teemaõhtud.
Kuulsust koguvad Lihula Gümnaasiumi igakevadised suurüritused. 2015. aasta Eurovisioon sai
üle-eestilise ettevõtlikkuse tunnustuse.

Püüdes ajaga kaasas käia, õpetame riikliku õppekava kõrval eri-

Kuigi klassi- ja kooliväline töö
on meie koolis alati väga mitme-

Järjepideva kooli alguseks tuleb Lihulas siiski pidada aastat
1786. „Venemaa rahvakoolide
määrusest” lähtuvalt oli vaja avada 2-klassilised alamrahva koolid
ning selle nõudmise põhjal võtsid
kodanikud ühe vana sitsitrükkija Liebertau oma lastele õpetajaks. Tasuks sai ta iga lapse pealt
1 naela küünlaid ja ühe koorma
puid.
Kooliharidus arenes visalt ja
nii kirjutas omaaegne koolijuht
Jakob Pärn 1873. aastal Jakob
Hurdale: „Siin on veel pimeduse riik ja häda sellel, kes julgeb
küünalt kuskil põlema süüdata.” Koolijuhina viis J. Pärn siiski
kooli heale järjele ning sama teed
püüab astuda tänane koolipere.
2016. aastal lõpetab kooli 74. lend
ning meil on kokku ligi 1700 vilistlast.

2015. aastal oli maakondlike tiitlite aasta – meil töötavad ja õpivad
aasta koolijuht Janar Sõber, aasta õpetaja Valli Ost, aasta õppija
Liina Vaimla, aasta noorsootöötaja Hilje Tammaru ning aasta
noor Eliise Tiidussalu.
4. juunil ootame kõiki endisi õpetajaid ja õpilasi kooli kokkutulekule oma silmaga üle vaatama
ja oma kõrvaga kuulama, kuidas
meil läheb.

Foto: erakogu
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Suur ooper tulemas?
Piia Saak
Lihula muusika- ja kunstikooli direktor

Sel aastal on põhjust pidu pidada ka Lihula muusika- ja
kunstikoolil. Meie kool
sai alguse 1986. aastal
muusikakoolina, 25 aastat on koolil olnud ka
kunstiosakond, mis loodi 5 aastat hiljem. Meie
1938. aastal ehitatud
maja viimane põhjalikum renoveerimine lõppes 2006. aastal, seega
oleme 10 aastat saanud
töötada väga heades, just
meile sobilikes ruumides.
Tänavu on meie koolis 80
õpilast ja 12 õpetajat.
Selle hooaja tähtpäevi oleme otsustanud tähistada
suvel, Lihula päevade ajal. 8. augustil kell 22.30 on
plaanis Lihula mõisamäel etendada eesti esimene ooper ehk lauleldus „Uku ja Vanemuine”, mille kohta
autor Karl August Hermann (fotol) ise on ütelnud:
„Küll olen mina elus ilusaid oopereid näinud, kuid
nii ilusat kui minu „Uku ja Vanemuine” mitte ühtegi!”

Et see kõik meil ka sel suvel väga ilus saab olema,
selles me ei kahtle, seda enam, et kaasa on lubanud lüüa pea kõik kohalikud taidluskollektiivid ja
professionaalsed muusikud, kellest suur osa Lihula
muusikakooliga seotud inimesed Endrik Üksvärav,
Rene Soom, Märt Jakobson, Kadri-Liis Kukk jt.
Kunstikooli õpilased ja vilistlased tegelevad kujunduse ja kostüümidega ning lavastajaks on kutsutud
Meelis Sarv.
Orkestri
kontsertmeistiks
on
lubanud
tulla
Miina Järvi ja muidugi on kohal Mati Põdra, kes
sätib orkestratsiooni just meie orkestrit arvestades. Kogu asjatoimetuse idee ja juhatus on
Pille Saatmäelt.
“Idee tuli pea viis aastat tagasi, kui juhtusin ühel
suveõhtul Lihula linnusemäel jalutama. See lugu sobib sinna ja Lihula, õigemini Lõuna-Läänemaa, saab
oma solistidega suurepärase teatrielamuse pakkuda,” kommenteeris selle ettevõtmise algataja ja eestvedaja Pille Saatmäe.
Kui kellelgi on tunne ning tahtmine muusika- ja
kunstikoolile üks sünnipäevakink teha, on oodatud kõik toetused, mis lähevad ooperi korraldusfondi. Ülekandeid saab teha Lihula Vallavalitsuse
arveldusarvele EE341010602005099006 märgusõnaga „ooper”.

Lihulas avatakse kaasaegne kaugtöökontor
Juba aastaid on tühjana seisnud Lihulas asuva
vana ambulatooriumi teine korrus. Nüüd ollakse
sellesse taas elu sisse puhumas, sest Hembo Pagi
(Archaeovision OÜ) ja Markko Salm (ProDigi OÜ)
on sinna rajamas kaugtöökontorit.
Tallinna mnt 17 maja saab koduks ka ProDigi OÜ-le
ja Archaeovision OÜ Lihula esindusele. “Vallalt oleme rentinud ruumid, teinud eeltööd ning pidanud
läbirääkimisi võimalike allrentnikega,” kommenteeris üks projekti eestvedajad Hembo Pagi, lisades, et
praegusel hetkel täidab 12 loodavast töökohast pool
ProDigi OÜ ning ühe koha võtab Archaeovision OÜ.

piisa ainult kaasaegsetest kontoritingimustest, vaid
tähtsat rolli mängib ka omavaheline sünergia ja
koostöövõimalused. “Loodava kaugtöökeskuse oluliseks eesmärgiks on inimeste arendamine, pakkudes
selleks soodsat keskkonda ning tuge meie meeskonna näol,” ütles Pagi.
Lõuna-Läänemaa ainus seesugune ettevõtmine annab võimalusi ka naabervaldade elanikele, kes ehk
muidu kaugemaid töösõite tegema peaksid. Sama
hoone esimesel korrusel asub apteek ning hiljuti kolis oma tegevuse sinna ka perearst Külli Raudsik.

“Ehitustööd algavad peagi ning loodetavasti sügiseks
saame oma meeskonnaga sisse kolida,” kirjeldas ProDigi OÜ juhatuse liige Markko Salm ettevõtmise ajakava. Kuna kaugtöökontori toimimise alustalaks on
kiire internetiühendus, siis ProDigi OÜ paigaldatud
1GBit fiiberoptiline andmesidekanal annab soovijatele võimaluse ka oma serverite majutamiseks.
Eeltööna on mehed suhelnud samalaadsete ettevõtmiste eestvedajatega teistes maakondades ja jõudnud järeldusele, et kaugtöökeskuse toimimiseks ei

Foto: erakogu
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Lihula 2015. aasta
numbrites
•

1998 autot/ööpäevas on maksimaalne liiklussagedus, mis on mõõdetud Lihula linnas, Tallinna mnt vana apteegi juures (2. oktoobril 2015)

•

5400 jagamist on Daily Maili Eesti fotogaleriil,
mille 19 fotost koguni kolm on tehtud Lihula vallas Kirbla astangul

1158 elab Lihula vallas naisi, keda on ühe võrra
rohkem kui mehi

•

20 000 eurot sai Lihula vald riigieelarvest toetust
tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks

•

51 sissekirjutust Lihula valda

•

•

33 registreeritud surma

120 lm/W on Lihula uute LED-valgustite valgustootlikkus

•

22 uut ilmakodanikku, kellest 10 poissi ja 12
tüdrukut

•

3402 eurot
sai KIKist toetust Lihula linna
soojusmajanduse arengukava

•

98 last käib Lihula lasteaias

•

2900 m on Lihula linnas soojatorustikke

•

14 õpilast on Metsküla algkoolis

•

26 237 eurot sai Lihula vald KredExist lammutustoetust

•

222 õpilast on Lihula Gümnaasiumis

•

•

586 on Lihula raamatukogus laenutajaid

3500 tonni tekkis Ristiku 18 korrusmaja lammutamisel materjali

•

14 637 korral (keskmiselt 56 korda päevas) on
selle aasta jooksul Lihula raamatukogust raamatuid laenutatud

•

6529 korda jälgiti OÜ ProDigi kaamera vahendusel lammutamise protsessi. Erinevaid vaatajaid
oli üle tuhande

•

727 uut teavikut sai Lihula raamatukogu juurde,
sellest 477 ostetud ja 250 annetatud

•

•

337 on laenutajaid kokku Kirbla, Tuudi ja
Metsküla raamatukogudes

7375 eurot sai Lihula vald toetust EASilt KUMA
maja (Tallinna mnt 25) varikatuste, välisuste ja
treppide jaoks

•

•

8787 on nende kolme raamatukogu laenutuste
arv

10 000 eurot saadi Muinsuskaitseametist Lihula
mõisa vestibüüli lae konstruktsioonide restaureerimiseks

•

489 uut teavikut, millest 115 on annetatud, said
juurde Kirbla, Tuudi ja Metsküla raamatukogu

•

30 000 eurot sai Kultuurkapitalist toetust Lihula
uus digikino

•

10 000+ vaatamist on Lihula Eurovisioonist
tehtud videodel

•

4096 x 2160 pikslit (4K) on Lihula uue digikino
resolutsioon

•

2 739 323 eurot oli Lihula Vallavalitsuse 2015.
aasta eelarve

•

2351 oli Lihula valla rahvaarv seisuga 01.01.2015

•

2315 on Lihula valla rahvaarv seisuga 31.12.2015

•

1157 meest elab Lihula vallas

•
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•

1733 m on pinnatud teekatteid

•

1650 m2 on paigaldatud asfaltkatteid

•

4300 km on 2015. aasta suvel avatud Lihula
discgolf’i rajal läbitud kilomeetrite arv

•

82 ettepanekut saadeti Lihula valla tunnuslause
konkursile. Võitjaks osutus “Teede ja ideede
kohtumispaik”

4 põlvkonna esindajatega oli Lihula vald väljas
messil “Maale elama”

•

288 on lugude arv, mis on 2015. aasta jooksul
Lihula Teataja portaalis ilmunud

•

10 riigihanget on teinud Lihula vald 2015. aasta
jooksul

•

69 628 on Lihula uudisteportaali vaatamiste arv
alates loomisest (9. juuni 2015) kuni aasta lõpuni

•

17 158 m on remonditud kruusakattega teid

•

48 vallavalitsuse ja 10 volikogu istungit on sel
aastal toimunud

•

468 korraldust on vastu võtnud Lihula Vallavalitsus

•

45 otsust ja 15 määrust on vastu võtnud Lihula
Vallavolikogu

•

4 detailplaneeringut on hetkel menetlemisel

•

Foto: erakogu

2015. aasta tunnustused, mis Lihula valla
rahvale ja tegemistele osaks said
•

Läänemaa esimene elutööpreemia - Lihula lilltikandi uurija, tutvustaja ja õpetaja Maie Roos

•

Keskkonnakäpa konkursi rahvahääletuse võitja
kategoorias “Õnnelik õpe” - Metsküla Algkool

•

Lihula aukodanik ja Läänemaa teenetemärgi saaja - Mati Mandel

•

EUROPARC säästva turismi sertifikaat - Matsalu
Rahvuspark

•

Läänemaa sädemete säde - Kristi Märk, Lihula
info- ja arenguspetsialist

•

Läänemaa sädeinimene - Piret Paabo, MTÜ Muusikatuba Päevalill

•

Läänemaa aasta noor - Eliise Tiidussalu

•

Läänemaa noorsootöö aasta koostöö ja sündmus - Lihula Eurovisioon, peakorraldajad Eliise
Tiidussalu, Epp Sillukse, Heini Heinlaid

•

Läänemaa aasta noorsootöötaja eripreemia Hilje Tammaru

•

Läänemaa aasta tegija, kohaliku spordielu edendaja - Kristjan Liiv, Lihula discgolf’i raja loomine

•

Läänemaa aasta spordisündmus - Gustav Vahari
memoriaal, peakorraldaja Janar Sõber

•

Läänemaa Koolispordi Liidu preemia Läänemaa
koolispordi edendamise eest - Jaanus Getreu

•

Läänemaa aasta õppeasutuse juht - Lihula Gümnaasiumi direktor Janar Sõber

•

Läänemaa aasta õppija - Lihula Gümnaasiumi
õpetaja Liina Vaimla

•

Lihula valla aasta õpetaja - Valli Ost

•

Kultuurkapitali aastapreemia - Lihula kultuurielu edendaja ja muusik Asso Niin

•

“Eesti kaunis kodu 2015” vabariigi presidendi tänuüritus Narvas - Juta ja Helle Meltsase kodu
Lihula linnas Metsa tänaval ning Silvi ja Arvo
Niitsoo kodu Tuudi külas
Fotod: Arvo Tarmula
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Lihula Teataja uudisteportaali 2016. aasta
I kvartali kõige populaarsemad lood
TOP 10
•

Lõuna-Läänemaa kanged
naised / 19. veebruar

•

Elektrooniline edetabel, mille
toome täies mahus ära ka
käesolevas paberlehes.
•

Lihula kultuurikeskus, mille
üheks osaks on noortemaja,
kus siiani oli pool ametikohta, kuulutab välja konkursi
täiskohaga noorsootöötaja
leidmiseks.

Ühe minuti video: Lihula
vald ehitas maale elama
soovijatele uue korrusmaja
1. aprill !!!
•
Lihula vald, kes osaleb ka sel
aastal messil “Maale elama”,
et tutvustada piirkonda kui
atraktiivset ja looduslähedast
elupaika, on ehitanud uue
korrusmaja, et kõik need,
kes linnast maale kolida
soovivad, kohe ja kenasti ära
mahuksid.

•

INTERVJUU: fotograaf Olev
Mihkelmaa tasakaal töö,
kodu ja nelja poja vahel
15. märts

•

•

Lihula valla ettevõte ehitas
kingitusena varikatuse
22. jaanuar

Üle-eestilise discgolf’isarja
KÄPIK Lihula etapp toimus
15-kraadises pakases
13. jaanuar
Laupäeval toimus suvel avatud Lihula discgolf’i pargis
esimene suurem võistlus, kus
oli kohal 61 “hullu” inimest,
kes otsustasid 15-kraadise
pakasega neli ja pool tundi
kettaid pilduda ja külma trotsida. Kohal oli 15 mängijat,
kelle skoorin.com B-reiting
kõrgem kui 900.

Ristiku korrusmaja lammutamisest valmis 100 sekundit kestev time-lapse video*
25. jaanuar
Ristiku 18 korrusmaja lammutamisest, mida oli võimalik veebis reaalajas jälgida,
valmis time-lapse video, mis
koosneb 2500 kaadrist.
•
*See uudis levis kiiresti üle vabariigi ning Youtube’i videol “100
SEKUNDIT: Ristiku 18 korrusmaja lammutustööd” on praeguseks üle 45 000 vaatamise.

ja kannab pealkirja “Piiridest
välja…”. 18. märtsil aset leidva inspiratsioonipäeva toimumiskohaks on Põhjala Tehno
ülevaatuspunkt – piiridest
väljas, kas pole? Ikka selleks,
et meid ühiselt mõtlema ja
tegutsema panna.

Lihula nihutab Lõuna-Läänemaa ettevõtluspäeva
piire / 3. märts
Lõuna-Läänemaa neljas ettevõtluspäev toimub Lihulas

Läänemaa aasta spordisündmus on Gustav Vahari
memoriaal ja aasta tegija
Kristjan Liiv
16. jaanuar
Eile õhtul tunnustati
Haapsalu kultuurikeskuses
Läänemaa parimaid sportlasi
ja tublisid valdkonna edendajaid. Lihulasse tuli mitu
auhinnalist kohta: aasta
spordisündmuseks valiti
Gustav Vahari memoriaal,
aasta tegijaks Kristjan Liiv
ning noormeeste arvestuses
jõudis nelja nominendi hulka
meie võidusõitja Kert Pääbo.

Meie valla ehitusettevõte
R&O Ehitus OÜ ulatas abikäe Tallinna mnt 13 elavale
Sirlet Paporile. Nimelt ehitasid ettevõtte töömehed ukse
kohale varikatuse, et Sirlet,
kes liigub valdavalt ratastoolis, vihma ja lumega märjaks
saamata uksest sisse saaks.

Suure osa sellest intervjuust
leiate järgnevatelt lehekülgedelt.
•

Lihula otsib ettevõtlikku ja
ägedat noorsootöötajat
29. veebruar

•

TV3 video: Lihulas toimunud kohtumine tõi kokku
eesti ja vene noored
27. veebruar
Ida-Viru Noorteakadeemia ja
Lihula Gümnaasiumi noored
kirjutasid ühiselt projekti
“Eelarvamused - kas reaalsus
või illusioon?”, mille raames
toimus kaks kolmepäevast
kohtumist, esimene Narvas
ning teine Lihulas.
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44 aastat Lihula lasteaeda
Anne Ööpik
Lihula lasteaed, juhataja

6. juunil möödub 44 aastat päevast, mil avati Lihula sovhoosi lastepäevakodu. Uue hoone
ehitamise algatajaks oli tollane
Lihula sovhoosi direktor August
Kallam.
Alates 1990. aasta 1. augustist
anti lastepäevakodu Lihula linna
alluvusse. 1992. aastal ühendati
Lihula lasteaed ja lastepäevakodu
ühtseks asutuseks, Lihula lasteaiaks. Linna ja valla ühinemisest
saadik 1999. aastal on lasteaia
haldajaks Lihula Vallavalitsus.
Aastatel 1994–2006 asus ühes
rühmakompleksis Lihula linnaraamatukogu.

Mitte ainult lasteaed
2009. aasta sügiseks jõudis lõpule maja uuenduskuur ja värskelt
renoveeritud värvikirevas magamistubade, võimla ning arstibloki
võrra suurenenud lasteaias alustas taas tööd 5 rühmakomplekti. Lihula arengule ja tulevikule
orienteeritult jäi üks rühmakompleks uute laste ootele. Need ruumid ei seisa aga kasutuseta.
Lisaks lastele on lasteaial oma üürilised: Pärnu Hambapolikliiniku
hambaravikabinet, iluteenuseid
pakkuv OÜ Merkül, juuksur Pille
Vainu ja terviseteenuseid osutav
OÜ Tervisepai. Kuuendat aastat
jagame võimlat Lihula raskejõustikuklubi LEOLA maadlushuvilistega. Suur võimla leiab füsioterapeudist liikumisõpetaja Karin
Aruotsa ja maadlustreener Janar
Sõbra eestvedamisel aktiivset ka-

sutust nädala kõigil päevadel. Tänavu lisandus töötajatele ja teistele huvilistele võimalus treener
Kadri Valgu juhendamisel tegeleda kord nädalas joogaga.

1752 lasteaialast
Lasteaias käib aprilli sisuga 101
last ja neil aitavad kasvada-areneda 21 täiskasvanut, nendest 12
pedagoogi. Maja avamisest alates töötab lasteaias õpetaja Viive
Õismaa. 44 aasta jooksul on lasteaias alusharidust saanud 1752
last. Selle aja jooksul on lasteaed
töökohaks olnud 65 õpetajale ja
108 muule töötajale. Kuigi töötajate koguarv on aukartustäratav,
on enamik lasteaia töötajaid paiksed, oma tööd tundvad ja armastavad ning pikaajalise tööstaaziga.
Vähem kui 10 aastat on lasteaias
töötanud vaid 6 inimest. Elu lasteaias on teinud läbi muudatusi,
paljud ametid on tänapäeval ühildatud või üle antud valla ühisesse majandamissüsteemi. Kaugele
ajalukku on jäänud ööpäevaringne nädalalasteaed. Praeguseks
on kadunud ööhoidja-kasvataja,
õhtuse koka, raamatupidaja, aedniku, majahoidja, meditsiiniõe,
remonditöölise, katlakütja, pesulaohoidja-pesuparandaja ametid.

Loodus ja liikumine
Tänu soodsale vaiksele asukohale ning Matsalu kaitseala lähedusele on aukohal looduskasvatus,
seda suuresti KIK-i rahastatud
keskkonnahariduse
projektide

kaudu. Viimase 10 aasta jooksul
on lähtuvalt õppeaasta põhieesmärkidest ette valmistatud kogu
õppeaastat läbivad kindla suunitlusega keskkonnahariduslikud
õppeprogrammid. Tänavu kevadel läbitakse KIK-i projekti „Igal
metsal oma nägu, igal linnul
oma laul” 4 programmi nii Varbla metskonnas, Penijõe õppeklassis kui Keemu linnuvaatlustorni
juures. Vanemad lapsed osalevad
vaatlusprojektis „Tere, kevad!”
ning kõik aiarühmad kasvatavad Räpina aianduskooli toodud
maasikataimi.

Sel aastal 30 lõpetajat
Kevad on lasteaias kiire aeg: esitamist tahavad kõikide rühmade
ettevalmistatud näidendid, 28.
aprillil toimus kuuendat korda
kontsert „Laululaps 2016”, mai
esimesel nädalal toimuvad emadepäevale pühendatud kevadpeod, esinemised hooldekodus,
14. mail osaleme tantsupeol.
Peagi on käes koolieelikute lasteaia lõpetamise põnev nädal. Aktus
toimub 27. mail kell 17.00 lasteaia võimlas. Sel aastal on lasteaia lõpetajaid 30. Kooliminejate
asemele ootame sügisel lasteaeda
uusi mudilasi.
Tere tulemast!

nr 1 (103) / mai 2016

10

INTERVJUU: fotograaf Olev Mihkelmaa
tasakaal töö, kodu ja nelja poja vahel
Kristi Märk
Lihula Teataja toimetaja

ga. Ta paneb kalendris paika ajakava, siis küsib üle, kas praktikas
see töötab ja mina kinnitan. Ma
ise oleksin rohkem selline tuulelipp, tema aitab mul seda tagasi
tõmmata.
Kui ma juba Lihulast välja sõidan, siis enamasti on mul päev
hommikust õhtuni täis, nii et planeerimine käib peaaegu minuti
täpsusega. Ajakavas on kirjas nii
kliendikohtumised, pildistamistööd kui ka ujumistrenni aeg.
Aastas sõidan ma umbes 60 000
kilomeetrit, Tallinnas käin pea
igal nädalal. Lihula on selles mõttes hea koha peal, et siit on samapalju maad nii Pärnusse kui
Haapsallu. Aastas mitu korda
satun pildistama ka Virumaale ja
Tartusse.
Fotograaf Olev Mihkelmaa (33)
on üks nendest, kellel õnnestunud ühendada enda hobi ja
töö. Põlise Lihula poisina, kelle kokkupuude fotograafiaga
ulatub tagasi lapsepõlve, on ta
praeguseks ringiga tagasi kodukandis – koos abikaasa ja nelja
pojaga. Poanse külas, kus Mihkelmaade maakodu, on poisid
juba kaheksas põlvkond.

fikaamera soetasin 2008. aastal,
kui tundsin, et ma pildistamiseta
edasi minna ei saa ega taha. Naisega jäi kokkulepe, et teenin investeeringu enda tööga tagasi.
Murdepunkt, mil pidin valima,
kas jätkan põhitööl ja loobun paljudest pildistamistöödest või jätkan ainult pildistamisega, saabus
2010. aastal. Valisin viimase – lõpetasin FIE ja asutasin OÜ.

Käesolevas intervjuus uurime
Olevilt, kuidas iseendale tööandjaks olles töö ning eraelu tasakaalus hoidmine välja näeb ning mil
moel end erinevate teemade vahel
oskuslikult jagada.

Kas algus oli raske?

Kust on pärit Sinu huvi fotograafia vastu ehk kuidas see
kõik alguse sai?
Pildistamisega alustasin väga
klassikalisel viisil väikese poisina
isa kõrval. Algul ilmutasime pilte
pimedas vannitoas, siis sain enda
kaamera, siis järgmise, ja veel
järgmise. Teadlikumalt võtsin pildistamise ette kutsekoolis, kuigi
siis mulle veel tundus, et minust
saab autolukksepp.
Päris esimese korralikuma kaamera ostsin kutseka ajal 2000.
aastal, kui sain praktika eest piisava tasu. Esimese digitaalse pro-

Selleks ajaks, kui alustasin OÜga, oli mul olemas juba koduleht
ja väike kliendibaas. Põhiküsimus
oli, kuidas kasvatada käivet. Et
saada häid ideid, käisin paljudel
alustava ettevõtte, müügi- ja turundusekoolitustel. Minu peamiseks suunaks sai internetiturundus – alustasin blogimist, tegin
Facebooki fännilehe ja kaasasin
disaineri, kes tegi brändi, sealhulgas kodulehe kujunduse.
Abikaasa Merle on Sulle suureks
abiks ja toeks, kuidas teie omavaheline koostöö korraldatud
on?
Ilma selleta, et Merle mind aitab,
ei saaks see asi üldse toimida.
Tema tegeleb jooksvate päringute
ja minu töögraafiku planeerimise-

Lisaks jooksvate küsimustega tegelemisele arutame Merlega omavahel päris palju, kuidas ja mismoodi äri edendada. Üks annab
ühe aspekti, teine annab teise seisukoha. Tema on nendes asjades
tugev, milles mina ei ole, ja vastupidi. See mitmetine vaade on hästi hea asi, nii et jah – eks ta meil
selline tiimitöö ole.
Kuidas teil niimoodi üheskoos
toimetades töö ja eraelu vahel
tasakaalu hoidmine välja tuleb?
Mida aeg edasi, seda rohkem me
neid piire tõmbame, et asjad oleksid eraldatud. Ma arvan, et praegu teen ma samapalju kui palgatöötaja või siis natuke rohkem.
Muidugi, varem oli see, et tööaeg
hajus liiga ära. Praeguseks olen
näiteks otsustanud, et õhtuti ma
enam kontorisse ei lähe ja kui ma
olen kodus, siis ma olen kodus
ning valdavalt tööasjadega ei tegele.
Näiteks, kui mul täna tuleb päring, et mine ja hakka homme
seda asja pildistama, siis me vaatame ennekõike minu ja meie pere
ajakava, kas see töö sobib üldise
rütmiga või mitte. Merle hoolitseb,
et mu tööaeg väga ei killustuks.
Lisaks püüame hoida, et vähemalt
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muude asjadega edasi (naerab).
Nelja eelkooliealise lapsega on
jooksev elu üsna intensiivne. Õnneks on meil Lihulas suurepärane
lasteaed ja väga head õpetajad,
kes lastega lasteaias tegelevad.

Mõned Sinu elu raskemad momendid ja olulisemad otsused?

Lõpetuseks,
kuna
unistus, et hobi võrdub töö, on paljudel, siis mis on Sinu
soovitus - kuidas
seda saavutada?

Peale
esimese
poja
sündi otsustasin kõik
muud tegevused kõrvale jätta ja tegeleda ainult fotograafiaga. Alates sellest hetkest olen
jäärapäiselt
valitud
suunas edasi liikunud
ja tänaseks jõudnud
seisu, millega võin rahul olla.
Esimene ehmatus on
ammu möödas ja valitseb suhteline stabiilsus
töö ning elukorralduse
osas. Kindlasti pole see
lõpp-punkt, kuid tänane tase annab võimaluse valitud elustiili jätkata ja tegeleda sellega,
mis mulle meeldib.

Minu arvates saab
teha igast hobist elatusallika ja ainult
sellele keskendudes
toime tulla. Edukus
sõltub oskusest leida oma huvialast
need kohad, kust
saab teenida ja töötada välja meetodi, et
jõuda vajalike käibenumbriteni.
Fotograafia on selles
plaanis ehk üks lihtsamaid asju, millega
tegeleda, sest toimivaid ärimudeleid
võib eeskujuks leida
palju – vaja on ainult
eneseusku, julgust
ja pealehakkamist.

Mida
seesugusesse
etappi jõudmine Sinult nõudnud on?
Eelkõige järjekindlust
ja pöörasel hulgal eneseusku. Tegelikult ei
saa ma siin ainult endast rääkida, sest mehe
kõrval peab alati olema
tark naine, kes teda oma teadmiste ja oskustega toetab, ning selles
osas on mul väga vedanud.
Kui mina toimetan pigem tunnetuslikult, et kuidas aru saada ja
mingeid asju lahti mõtestada, siis
abikaasa täiendab rohkem praktilise poole pealt, kuidas midagi
teostada nii, et see töötaks.
Sa olid 26, kui Teil sündis esimene poeg. Praegu oled 33 ja
poegasid on neli. Kuidas Sul isana tunne on?
Meil on kodus jah minilasteaed,
poisid on hetkel 7-, 5- ja 3-aastased ning beebi saab kevadel aastaseks.
Nüüd on jagu käes. See on nagu
tänapäeva projektipõhine elu, et
teeme selle asja ära ning läheme

keskne (naerab).
Juurte juurde ja esivanemate väe
jutt on pisut ära leierdatud, kuigi
eks see ole natukene seda ka. Üldiselt ei ole kahtlustki, et see oli
mõistlik otsus.

Loe täismahus intervjuud portaalist www.
lihulateataja.ee, sisestades märksõna
“Olev”
Suureks abiks laste hoidmisel on
olnud ka minu vanemad.
Praegu ootan pikisilmi seda aega,
et nad hakkaksid nii palju jaksama, et minuga koos metsas sammu pidada. Samas, eelmisel sügisel käisime Norras kogu kambaga,
täitsa võimalik.
Sa elasid vahepeal Tartus, Pärnus, Tallinnas – kas lapsed on
põhjus, miks ringiga tagasi Lihulasse tulid?
Ühest küljest oli põhjuseks, et siin
oli elamine olemas. Teiseks on jah
lapsed oluline põhjus, miks praegu Lihulas oleme, sest siin on neil
ikkagi hoopis teine elu kui linnas.
Ja mis seal salata, enne poegade
sündi, ma ei usu, et ma nii väga
kodukeskne olin, pigem enese-

Kõnealune artikkel on Lihula Teataja veebi I kvartali populaarsuseslt teine lugu, spordiedetabeli
järel.
Fotod: Krista Kõiv
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Lõuna-Läänemaa kanged naised
Jaanus Getreu

Lõuna-Läänemaa kõigi aegade kergejõustiku edetabel naistele on nüüd samuti valmis. See oli väga
mahukas, kuid ka ülimalt põnev töö. Kõige huvitavam osa selle tabeli koostamise juures oli üle
poole sajandi vanuste ajalehtede läbitöötamine.

polnud minu võimuses leida. Lisaks võib esineda
vigu nimedes, elukohas, soorituse aastaarvudes ja
ka tulemustes. Palun kõigil pöörduda oma täienduste tegemiseks jaanus.getreu@mail.ee või telefonil
523 0131.

Tunnen suurt aukartust naiskergejõustiklaste ees,
kes selles edetabelis on. Paljud tulemused, mis kümne hulka mahuvad, on pärit 1950. ja 1960. aastatest.
See on märk, et sport oli vanasti au sees ja sporti
suhtuti suure lugupidamisega. Ükskõik, millise ala
10 paremat on kõrgetasemeliste tulemustega.

Suur tänu abi eest edetabeli koostamisel: Läänemaa Keskraamatukogu, Läänemaa Koolispordi Liit, Spordiliit Läänela, Lihula Gümnaasium,
Heli Pukk, Maidu Leever, Väino Põld, Hillar Laos,
Martin Vänt.

Kuigi edetabelid on koostatud, olen kindel, et need
pole täielikud ning sinna saab lisada midagi, mida

100 m

Foto: Koolinoorte spartakiaadist osavõtjad Lihula rajoonist
05.07.1953, Tallinn / V. Samussenko

200 m

400 m

1. 25.2 Kaja Ilmjärv
1974 Kasari
2. 25.2 Merike Õunpuu
1982 Tuudi
3. 26.1 Karin Õunpuu
1982 Tuudi
4. 26.6 Elje Koha
1982 Kasari 8. kl
5. 26.90 (el-aeg) Maris Vahar 2001 Lihula
6. 28.4 Anu Lukk
1986 Lihula KK
7. 28.5 Aime Esko
1966 Kasari 8. kl
8. 28.7 Maie Murumets
1956 Lihula KK
9. 28.9 Päivi Simpson
1970 Lihula KK
10. 29.0 Aino Maasik
1960 Lihula KK
11. 29.3 Õnneli Maanurm 1977 Lihula
12. 29.3 Elje Koha
1985 Lihula KK

1. 59.1 Kaja Kerson
2. 59.4 Merike Õunpuu
3. 60.4 Kersti Tiirats
4. 62.37 (el-aeg) Maris Vahar
5. 62.3 Karin Õunpuu
6. 64.0 Ene Sinikas
7. 64.2 Aime Esko
8. 64.2 Anu Lukk
9. 64.8 Maie Murumets
10. 65.0 Aino Pääbo

800 m

1000 m

1500 m

1. 2.16.2 Kersti Tiirats
1985
Kasari 8. kl
2. 2.28.4 Aino Pääbo
1952
Kirbla
3. 2.31.0 Liia Habak
1991
Kirbla
4. 2.31.1 Aime Esko
1966
Kasari 8. kl
5. 2.31.1 Mari Piik
1973
6. 2.31.87 (el-aeg) Katrin Piirsoo 2001 Lihula G.
7. 2.33.80 (el.aeg) Piret Teppan 2009 Matsalu
8. 2.36.8 Maie Murumets 1958
Lihula
9. 2.39.3 Annika Gussarova 1985 Lihula KK
10. 2.39.3 Maia Jõemaa 1990
Lihula KK

1. 3.05.6 Kersti Tiirats
2. 3.26.9 Liia Habak
3. 3.33.1 Moonika Kubja
4. 3.38.4 Ragne Roosnupp
5. 3.41.0 Maia Jõemaa
6. 3.42.1 Ene Kast
7. 3.43.3 Elje Koha
8. 3.45.0 Lii Kirpu
9. 3.48.0Maie Saun
10. 3.51.0 Kaire Kungla

1. 12.0 Maris Vahar
2. 12.1 Merike Õunpuu
3. 12.5 Karin Õunpuu
4. 12.7 Kaja Ilmjärv
5. 13.2 Õnneli Maanurm
6. 13.2 Päivi Simpson
7. 13.3 Milvi Heinmaa
8. 13.4 Kersti Tiirats
9. 13.5 Cara Somb
10. 13.5 Karin Madisson
11. 13.5 Kerli Indres
12. 13.5 Triin Saare

2004
1982
1983
1974
1977
1969
1959
1985
1979
1990
2000
2007

Lihula
Tuudi
Tuudi
Kasari
Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Kasari 8. kl
Lihula KK
Virtsu 8. kl
Lihula G.
Lihula

1984
1989
1980
1986
1986
1983
1983
1986
1980
1986

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

1. 4.42.4 Kersti Tiirats
2. 5.10.4 Liia Habak
3. 5.11.87 Katrin Piirsoo
4. 5.30.0 Moonika Kubja
5. 5.30.0 Ene Pärnpuu
6. 5.38.6 Annika Gussarova
7. 5.45.7 Maia Jõemaa
8. 6.01.0 Liivi Volt
9. 6.24.6 Piia Lehtmets
10. 6.29.1 Aigi Pardel

1980 Kasari
1982 Tuudi
1985 Kasari 8. kl
2003 Lihula
1982 Tuudi
1970 Lihula KK
1966 Kasari 8. kl
1986 Lihula KK
1956 Lihula KK
1953 Lihula KK

1985
1989
2001
1980
1985
1985
1990
1979
1983
1979

Kasari 8. kl
Kasari 8. kl
Lihula G.
Lihula KK
Vatla 8. kl
Lihula KK
Lihula KK
Virtsu
Lihula KK
Lihula KK
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3000 m

2000 m
1. 7.35.0 Liia Habak
2. 7.46.0 Kristi Rannuste
3. 8.18.0 Mari-Ann Laos

1987 Kasari 8. kl
1987 Lihula KK
1986 Lihula KK

2011 Matsalu

100 m tõkkejooks
1. 18.9 Kristi Rannuste
2. 19.1 Maia Jõemaa
3. 20.4 Ene Siitsmann
4. 20.9 Anu Lukk
5. 22.3 Lea Truuver
6. 22.8 Ene Pärnpuu

1989
1990
1991
1985
1970
1986

Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula
Vatla 8. kl

2015 Kinksi
1997 Kirbla

1. 4.24.36 Pille Kaisel

2012 Matsalu

1. 2920 Ene Pärnpuu
2. 2695 Ene Siitsmann

400 m tõkkejooks
1. 77.5 Õnneli Maanurm
2. 78.6 Maia Jõemaa
3. 80.8 Anu Lukk
4. 82.4 Kristi Rannuste
5. 85.9 Ene Siitsmann

1. 12.28 Reelika Pukk
2. 11.98 Liivi Kepp
3. 11.12 Vilve Nurmela
4. 11.02 Merike Õunpuu
5. 10.62 Sirje Sinikas
6. 10.34 Luule Heinsalu
7. 10.20 Heli Pukk
8. 10.13 Erna Tõnisson
9. 10.11 Ene Siitsmann
10. 9.98 A. Palu

1997
1969
1965
1951
1968
1965
1979
1993
1960
1988

Kirbla
Lihula KK
Lihula
Lihula
Lihula
Lihula KK
Lihula
Lihula
Vatla

1. 5.24 Merike Õunpuu
2. 5.21 Cara Somb		
3. 5.16 Kaja Ilmjärv		
4. 5.04 Eha Aare		
5. 4.86 Salme Selberg		
6. 4.85 Malle Jaaksmann
7. 4.74 Aino Nõmm		
8. 4.74 Õnneli Maanurm
9. 4.73 Herta Kaer		
10. 4.70 Maris Vahar		

generated at BeQRious.com
www.lihulateataja.ee

Naiste tabel (ajas muutuv) internetis
www.lihulateataja.ee/sport/lounalaanemaa-kanged-naised/

1989 Lihula KK

Seitsmevõistlus

1977
1990
1985
1989
1990

1998
1969
1963
1981
1969
1959
1986
1951
1993
1954

1983
1980
1972
1984
1951
1969
1973
1977
1960
2004

1987 Vatla
1991 Lihula KK

3 km käimine
Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK

1. 17.36.6 Maia Jõemaa
2. 21.02.4 Kristi Rannuste
3. 21.23.0 Anu Lukk

1991 Lihula KK
1989 Lihula KK
1984 Lihula KK

Kettaheide
Kirbla
Virtsu
Lihula
Tuudi
Lihula KK
Oidrema
Kasari
Lihula
Lihula
Lihula

1. 44.18 Reelika Pukk
2. 37.36 Liivi Kepp
3. 35.49 Krista Viipsi
4. 33.14 Vilve Raudkivi
5. 30.66 A. Väinaste
6. 29.60 Mai Laineste
7. 29.24 Ene Siitsmann
8. 28.34 Mare Jürjestaust
9. 28.34 Õie Habak
10. 28.30 V. Palusalu

Kaugushüpe

Odavise
1. 38.78 Reelika Pukk
2. 35.42 Malle Jaaksmann
3. 34.93 Liivi Kepp
4. 30.80 Hilda Tammann
5. 30.50 Olga Kais
6. 30.25 H. Laurit
7. 29.76 Lea Kadakas
8. 29.40 Ene Siitsmann
9. 29.25 V. Videvik
10. 28.36 Ene Pärnpuu

1. 21.59.7 Maia Jõemaa

Kuulitõuge

Vasaraheide
1. 53.62 Krista Viipsi
2. 28.34 Reelika Pukk

1984 Kasari 8. kl
1988 Kasari 8. kl
1990 Lihula KK

Maraton

Poolmaraton
1. 1.51.14 Pille Kaisel

5000 m

1. 11.06.0 Kersti Tiirats
2. 11.22.0 Liia Habak
3. 12.35.4 Maia Jõemaa

1997
1969
2012
1957
1961
1964
1990
1964
1968
1958

Kirbla
Virtsu
Kinksi
Lihula KK
Lihula
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Lihula KK
Saulepi

Kõrgushüpe
Lihula
Lihula KK
Lihula
Lihula KK
Lihula
Lihula KK
Lihula

1. 1.65 Kaja Kerson
2. 1.55 Kerli Järv
3. 1.50 Cara Somb
4. 1.50 Virginia Lillelaid
5. 1.50 Reelika Pukk
6. 1.50 Kirsti Liivjõe
7. 1.45 Aiti Veltri
8. 1.45 Tiina Neidorf
9. 1.45 Anneli Keskküla
10 1.45 Milvi Männi

1982
1993
1978
1992
1993
2001
1964
1979
1979
1979

Kasari
Kasari 9. kl
Lihula KK
Kasari 9. kl
Kasari 9. kl
Kasari PK
Lihula KK
Kasari 8. kl
Lihula KK
Kasari 8. kl

generated at BeQRious.com
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Lühiuudised ja teated
Lihulasse tuleb Omniva pakiautomaat
Omniva paigaldab aprillis-mais Eestisse seitse uut
pakiautomaati, millest üks tuleb ka Lihulasse.
Suurem osa uutest automaatidest paigaldatakse
väiksematesse linnadesse ja asulatesse ning kaks
uut asukohta avatakse ka Tallinnas. Nii jõuab pakiautomaaditeenus mai keskpaigaks lisaks Lihulale
veel Kadrinasse, Antslasse, Tamsalusse ja Tormasse.

Lihula sai endale täiskohaga
noorsootöötaja
Lihula kultuurikeskus, mille üks
osa on noortemaja, kus siiani oli
pool noosootöötaja ametikohta,
kuulutas välja konkursi täiskohaga noorsootöötaja leidmiseks.
Praeguseks
on
Lihula uus noorsootöötaja
Anneli Õige juba ametis.
Kultuurikeskuse direktor
Tiina Lobja on väga rahul ja tunneb, et leiti õige
inimene: “Anneli on nagu
energiapomm - tal on selle
valdkonna vastu huvi
ja
tema käes töö lendab. Kohe
on hakanud noortemajas ka
rohkem lapsi käima.”
Anneli Õige, kes on rahul, et uue
väljakutse vastu võttis, on juba jõudnud
läbida ka esimesed koolitused: “Käisin laagrikasvataja baaskoolitusel, eksam on veel tegemata, aga küll
see ka tehtud saab.”
Lihula noortemaja (Penijõe tee 2) on avatud
E, T, K ja R kell 13-20.
Neljapäev on paberimajanduse ja projektide
kirjutamise päev.

Lihula koolileht Tikker avas enda
uudisteportaali
Kui eelmise aasta juunis alustas Lihula valla uudisteportaal Lihula Teataja, mille juures on suvest alates
tegutsenud ka noortetoimetus, siis nüüdseks on
Lihula Gümnaasiumi ajalehe Tikker toimetusel päris
oma uudisteportaal www.lihulateataja.ee/tikker
Koolilehe uudisvoog, mille vahendusel on võimalik
end Lihula kooli tegemistega kursis hoida, on kenasti
näha ka Lihula Teataja portaali esilehel.
Head lugemist!

Lihula lillkirja festival kutsub kõiki
rahvarõivaid tuulutama!
Teeme Lihula sünnipäeva eriliselt värviliseks. Tuleme
kõik koos ühel ja samal päeval, 7. augustil, välja
rõõmsavärviliste Lihula ja miks mitte ka muude Eesti
piirkondade rahvarõivastega.
Saame kokku Lihulas mõisamäel ja näitame oma
ilusaid rõivaid. Kohal on fotograaf. Kõik, kellel soovi, saavad lasta end oma suurepärastes rahvarõivakomplektides pildistada.
Sel päeval on külla kutsutud rahvarõivaspetsialist
Silja Nõu, kes oskab nõu anda, kuidas hooldada ja
hoiustada vanu rahvarõivaid ning hoida uusi, et need
kauem ilusad ja terved püsiksid. Veel räägime rahvarõivaste kandmise traditsioonidest ja erinevusest
võrreldes argiriietusega. Silja Nõu on lubanud vastata ka huviliste konkreetsematele küsimustele.
Kõik, kellel on olemas vanad rahvariided, vaadake
need juba nüüd üle, võib-olla on vaja midagi parandada või natuke kohendada. Kes aga uut komplekti alustab (alustas), siis on põhjust kiirustada –
7. august ei ole enam mägede taga...
Ootame rohket osavõttu!

Lihula Lillkirja Selts
Lihula Lillkirja Festival toimub sel aastal
6.-7. augustil

Kirbla küla Kooli kinnistu
detailplaneeringu algatamine
Lihula Vallavalitsus algatas 27.10.2015. a 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 sihtotstarvete, hoonestusala, ehitusõiguse, sh olemasolevate hoonete juurdeehituste ulatuse, liiklus- ja
parkimiskorralduse,
servituutide,
tehnovõrkude
ja -rajatiste asukoha kindlaksmääramine endise
Kasari kooli hoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks hooldekoduks seoses SA Lõuna-Läänemaa
Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse tegevuse
laiendamisega.
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Detailplaneeringuga ei muudeta Lihula valla üldplaneeringut. Üldplaneeringus on planeeritav maa-ala
reserveeritud ühiskondlike ehitiste maana.
Planeeringuga kavandatud SA Lõuna-Läänemaa
Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse hoonete
rekonstrueerimine ja laiendamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 6 lõigetes 1 loetletud olulist keskkonnamõju
omavate tegevuste hulka. Planeeringu koostamise
käigus koostatakse eelhinnang Kirbla küla Kooli kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise vajalikkuse ning planeeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju olulisuse kohta.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
või mittealgatamine otsustatakse peale eelhinnangu
valmimist.

Müüte või rendite Lihula vallas maja,
korterit või maad?
Lihula valla esindus osaleb ka sel aastal messil
Maale Elama, mis tänavu toimub 14. mail Telliskivi
loomelinnakus, Tallinnas. Ettevõtmise peamine eesmärk on tutvustada Lihula valda kui looduslähedast
elupaika, kus olemas kõik eluks vajalikud teenused.
Sellega seoses on üleskutse kõigile korteri-,
maja- ja maaomanikele: kui teil on korter/maja/
maatükk Lihula vallas, mida te soovite müüa või
rentida, andke sellest palun teada, kirjutades
kristi.mark@lihula.ee või helistades
566 8385 (Kristi Märk).

Korraldusega on võimalik tutvuda Lihula vallamajas (Jaama 1, Lihula) ning Lihula valla internetilehel
www.lihula.ee
Lihula Vallavalitsus

Lihula valla tunnuslauseks sai
„Teede ja ideede kohtumispaik”
2015. aasta lõpus korraldas Lihula vald tunnuslause konkursi,
kuhu saadeti 82 ettepanekut.
Võitja valimiseks kutsus vallavanem Varje Ojala-Toos kokku
kümneliikmelise komisjoni, kelle üksmeelne eelistus oli „Teede
ja ideede kohtumispaik”.
„Ei leia rohkem sellist ajatut ja
head lauset, mis kõike seoks ja ka
homme värskena püsiks,” kommenteeris komisjoni esimees Jaak
Kastepõld. „Mõned võtsid huumoriga, teised südamega, kuid
kaasamõtlejaid oli palju,” iseloo-

mustas ta laual olnud valikuid.
Komisjon oli ühte meelt, et sõna
“tee” on tänuväärselt paljutähenduslik: elutee, maantee, galaktiline Linnutee, rändlindude tee,
teerada, tassike teed. Lause teine
pool, „ideede kohtumispaik”, räägib iseenda eest. Antud tunnuslause mõtet on hea ka visuaalselt
illustreerida.

Tunnuslause võeti kasutusele
1. jaanuaril 2016, mil algas Lihula
805. sünnipäev ehk juubeliaasta.
„Täname kõiki, kes kaasa mõtlesid,” ütles Lihula vallavanem
Varje Ojala-Toos.

Tunnuslause
valimiskomisjoni
kuulusid vallavalitsuse liikmed,
volikogu esimees, volikogu komisjonide esimehed ning info- ja
arenguspetsialist.

Foto: Kaarel Kaisel
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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 Kool 230
Ootame kõiki endisi õpetajaid ja õpilasi kokkutulekule

4. juunil 2016
kell 11.00 spordivõistlused (korvpall ja mälumäng)
kell 15.15 mälestushetked Lihula kalmistul
kell 17.00 kontsert-aktus Lihula kultuurimajas
kell 20.00 pidu koolimajas
Osalustasu 15. maini 10 eurot, alates 16. maist 15 eurot. Tasumine ülekandega
a/a EE491010011571877220 (SEB) Heli Raaveli nimele (selgitusse märkida
lõpetamise aasta ja nimi lõpetamisel) või sularahas kooli sekretärile.
Infot saab koolist tel 4724080

AVALDA
REKLAAM
INTERNETIS
www.lihulateat

aja.ee

E
INFO ja TELLIMIN
ajaleht@lihula.ee
Tel 472 4630

ÄRA OOTA,
V!
OLE KOHE NÄHTA

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. Kõige uuemad uudised
leiad nüüd ka internetist www.lihulateataja.ee ja www.lihula.ee
Lihula Teataja toimetus: Lihula Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula. Trükitud NelliPrint trükikojas. Jaga ja leia infot ka meie
valla Facebook leheküljel. Toimetajad Kristi Märk ja Kristina Kukk, keeletoimetaja Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus),
küljendus Ain Saare

