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Kaks inimest istuvad 
vastastikku laua taga. 

Laual on valge A4-paber, 
kuhu on kirjutatud üks num-

ber, mis ühelt poolt vaadatuna 
on kuus ja teiselt poolt üheksa. Inimesed istuvad ja 
vaidlevad selle üle, mis number paberil on, ning kokku-
leppele ei jõua. Kuid mõlemal on ju tegelikult  õigus.
Ainus viis seda olukord lahendada ja üksmeel saavuta-
da, nii raske, kui see ka esmapilgul tundub, on see, et 
üks inimestest võtab vastu otsuse püsti tõusta, minna 
teisele poole lauda ja järele vaadata, kuidas see number 
teiselt poolt paistab, ning seejärel mõista ja tunnistada, 
et ka teisel on õigus.

Seda lugu kuulsin aastaid tagasi ühelt kirikuõpetajalt 
ja see tuleb mulle olulistel ning keerulistel hetkedel sa-
geli meelde, sest selle mõistujutu loogika kehtib ju kõi-
gis eluvaldkondades. Väga oluline on välja öelda oma 
seisukoht, vajadusel seda põhjendada ja kaitsta, aga 
sama tähtis on ka kuulata, püüda aru saada ja mõista, 
et siis kokku leppida ja otsuseid langetada.

Just sellest põhimõttest lähtudes me tänavu ka tegut-
sesime. Lihula vallal oli toimekas ja intensiivne aasta, 
mille jooksul on tulnud väga palju rääkida, läbi rääki-
da, olulisi seisukohti kaitsta, selgitada ja vajadusel ka 
„teisele poole lauda minna”, et aru saada, ning seejärel 
kokku leppida.

Just nii on sellel aastal sündinud meie vallale ja piir-
konnale väga olulised kokkulepped: kokkulepped 
haldusreformi läbiviimiseks ja valdade ühinemiseks, 
esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks ning erihoole-
kandeüksuse loomiseks Lihulasse; kokkulepped liik-
luskorralduskava valmimisel ja elluviimisel ning kok-
kulepped meie valla edasisel arendamisel.

Ja siit minu soovitus meile kõigile – olgu mis tahes olu-
kord või teema, enne, kui kedagi hukka mõistad, tõuse 
püsti ja mine vaata „teisele poole lauda”, sest võib olla 
on ka kaaslasel õigus või on tõde hoopis kusagil va-
hepeal ning vormub vastastikuste kokkulepete kaudu.

Kena jõuluaega, head aasta lõppu ning julget „teisele 
poole lauda” vaatamist!

Üleskutse

Jõulude aeg on kojutuleku ja kodus olemise, kodukoha 
ja kodu olulisuse tunnetamise aeg. Siit üleskutse Teile 
kõigile, kes Te Lihula vallas elate ja seda paika enda 
koduks peate, aga ei oma veel siin sissekirjutust – pa-
lun registreerige oma elukoht Lihula vallas.
 
Elukohajärgne sissekirjutus võib tunduda küll tühi-
ne, kuid määrab palju, sest registreerides oma eluko-
haks Lihula valla, on Teil võimalik saada Lihula valla 
pakutavaid teenuseid, toetusi ja soodustusi ning osa 
Teie makstavast tulumaksust laekub Lihula valda, mis 
omakorda võimaldab tagada paremad koolid, lasteaia, 
transpordi, teede korrashoiu, pakutavad teenused jms.

Elukohateate saate lihtsalt ja kiiresti esitada riigipor-
taalis www.eesti.ee rahvastikuregistri teenust kasu-
tades; saates digitaalselt allkirjastatuna aadressile 
vallavalitsus@lihula.ee; vallavalitsuses kohapeal või 
posti teel, lisades koopia isikut tõendavast dokumen-
dist. Kõik täpsustavad küsimused saate esitada Lihula 
Vallavalitsuse üldtelefonil 472 4630.  
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Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Foto Ain Saare

Teisel pool
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KULTUURIKAVA

• 15. detsember 17.00 Lihula mõisas jõulu-
kontsert. Esinevad Lihula Muusika- ja Kunsti-
kooli õpilased

•  16. detsember 13.00 Lihula kultuurimajas 
Soliarise tsirkus „Fantastiline planeet”. Pilet 5 €, 
piletite broneerimine E–R kell 10.00–16.00 Lihula 
kultuurimajas või tel 477 8191

•  16. detsember 16.00 Lihula kultuurimajas 
Lihula valla eakate jõulupidu

• 18. detsember 16.00 Lihula kultuurimajas 
kontsert „Jõuluööl võib juhtuda ime”. Esinevad 
Lihula lasteaia laululapsed, Lihula Gümnaa-
siumi solistid ja tütarlastekoor Reede, juhen-
dab Iren Sieberk

• 19. detsember 19.00 Lihula mõisas kontsert 
„Ave Maria”. Esinevad Teet Järvi (tšellol) ja 
Mari Järvi (klaveril). Pilet 6 €

• 20. detsember 17.00 Lihula lasteaia suures 
saalis jõulupidu „Laanerahva jõulupidu”

• 21. detsember 19.00 Lihula kultuurimajas 
animafilm „Ozzy paneb plehku”. Pilet 3 €

• 24. detsember 18.00 Lihula Eliisabeti kiriku 
jõuluteenistus. Lauluga astuvad üles Lihula 
meeskoor ja dirigent Pille Saatmäe

• 28. detsember 19.00 Lihula kultuurimajas 
animafilm „Laula”. Pilet 3 €

•  29. detsember 16.00 Lihula kultuurimajas 
komöödiafilm „Kontori jõulupidu”. Pilet 3 €, 
alla 16 a keelatud

• 4. jaanuar 19.00 Lihula kultuurimajas komöö-
diafilm „Kontori jõulupidu”. Pilet 3 €, alla 16 a 
keelatud

• 5. jaanuar 16.00 Lihula kultuurimajas ani-
mafilm „Ahvikuningas – kangelane on tagasi”. 
Pilet 3 €

• 7. jaanuar 18.00 Lihula kultuurimajas uus- 
aastakontsert Dave Bentoniga. Pilet 6/5 €

• 11. jaanuar 19.00 Lihula kultuurimajas film 
„Miks just tema?”. Pilet 3 €,  alla 14 a keelatud

• 16. jaanuar kell 19.00 Lihula kultuurimajas 
Endla teatri etendus „Olga, Irina ja mina”. Pilet 
13/11 €, piletite broneerimine E–R kell 10.00–
16.00 Lihula kultuurimajas või tel 477 8191

•  18. jaanuar 19.00 Lihula kultuurimajas ani-
mafilm „Lumekuninganna 3: Tuli ja jää”.  
Pilet 3 €

•  24. jaanuar 14.00 Lihula kultuurimajas ani-
mafilm „Lumekuninganna 3: Tuli ja jää”.  
Pilet 3 €

Kohtumised toimuvad korra kuus, pühapäeviti kell 12 Lihula mõisas. Täpsemad kuupäevad selguvad jooksvalt 
ja selleks soovitavad korraldajad jälgida kultuurikava, kuid teemad on paigas juba praegu. 

Jaanuar Hiljar Tammela „Nõukogude propaganda ja rahvasuu kõverpeegel”

Veebruar Olev Liivik „EKP – meie juht ja õpetaja”

Märts Jaanus Pihelgas „Medikamentoosne terror kui 

Nõukogude Liidu repressiiv-meetod”

Aprill Heiki Ahonen „KGB kimbutused”

Detsember

Jaanuar

Kultuurikavas võib toimuda muudatusi. 
Täpsem info kultuurimaja.weebly.com ja 
www.lihulateataja.ee/kultuurikava 
või Lihula kultuurimajast tel 477 8191, 
kultuurimaja@lihula.ee

Lihula Ajalooklubi 

SISSEPÄÄSUD AJALOOKLUBI 

KOHTUMISTELE ON TASUTA, 

KÕIK ON OODATUD!
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Hea lugeja! Peagi 
saab ajalooks 

aasta 2016. 
See on olnud 
märgilise tä-
h e n d u s e g a 
ning ülimalt 
tegus ja pöör-

deline aasta. 
Just äsja, 8 det-

sembril lõppenud 
Lihula Vallavolikogu istung kin-
nitas lõplikult ja ühehäälselt tä-
nase ühinemiskursi. Just sõnal 
„ühehäälselt” on meeletult suur 
kaal. Isegi, kui antud otsus ei 
tähenda lõplikku ühinemiskin-
nitust meie piirkonna neljale 
vallale, on selline ühtsus meie 
inimeste seas midagi erakord-
set. 

Lõplik kinnitus puudub seetõttu, 
et antud loo kirjutamise hetkel on 
Varbla Vallavolikogu lükanud ühi-
nemiste osas lõpliku otsuse lan-
getamise edasi 21. detsembrile. 
Tõenäoliselt põhjusel, et päev va-
rem, 20. detsembril avaldab Riigi-
kohus oma otsuse haldusreformi 
seaduse kohta. Kahju, ega koh-
tuotsus kohapealseid võimalusi 
muuda, naabrid ja võimalused on 
ikka samad.

Neljast vallast kolmel on lõplikud 
ühinemisotsused tehtud, müts 
maha kõigi panustanute ees! Eriti 

head meelt tunnen meie oma vo-
likogu ja vallavalitsuse toimetus-
te, sihikindluse ja otsustamisvõi-
me üle. See on midagi, mille üle 
saame kõik uhked olla, sest mitte 
kunagi varem pole me sedavõrd 
iseteadlikult oma tulevikuvalikute 
suunas liikunud. 

Me saame ühiselt sellest vaid või-
ta ja usun, et ka Varbla volikogu 
inimesed aduvad, kui oluline on 
sellistel hetkedel meeskonnatöö ja 
kui vajalik on oma piirkonna ini-
meste eest ühiselt seista. Enam ei 
ole aega ümber mõelda ega teist-
pidi otsuseid teha. Kaudselt tege-
likult küll on, kuid sellel on juba 
oma piirkonna elanikele konk-
reetsed tagajärjed. Lihula, Koon-
ga ja Hanila inimesed on kindlalt 
ühinemise kursil ja meid on pal-
ju, väga palju, et oma hääl meie 
väikse riigi territooriumil kindlalt 
kõlama panna.

Kuid lisaks ühinemistele ärgem 
unustagem ka igapäevaelu, kus 
on, mida meenutada. Sündmusi, 
mis 2016. aastast kirkana ajaluk-
ku lähevad, on väga palju: meil oli 
805. juubeli aasta, etendati ooper 
(algse nimega lauleldus) „Uku ja 
Vanemuine”, Lihula valla esimene 
kohvikutepäev, Lihula kooli 230. 
aastapäev, meie noorte toimetu-
sed, õpilaste saavutused, koolide 
ja asutuste ettevõtmised, kõik tra-

ditsioonilised üritused, lisaks mit-
med arendused, et meie igapäeva-
elu paremaks muuta.
 
Rohkemat soovida võib alati, kuid 
tahta oleks juba liig, sedavõrd äge 
aasta jääb meelde!  Avaldan tänu 
ja kiidan kõiki tegijaid tehtu eest, 
olgu siis organisaatori, kaasaaita-
ja või osalejana, kõik tegevused on 
tähtsad. Kogu piirkonna mõistes 
on kõige olulisem arusaamine, et 
sõnadel „teeme koos” on meeletu 
vägi, miski pole võimatu, tuleb 
vaid tahta. 

Taas kord ei saa ma kedagi nime-
liselt välja tuua, sest kardan ke-
dagi nimetamata jätta ja leheruu-
mi sellises pikkuses pole mulle 
lubatud! Aga ikkagi, see, mis teh-
tud, on jätnud maha jälje, millest 
areneb järgnevatel aastatel hoopis 
midagi suuremat ja võimsamat. 
Meie toimetajad on tõestanud, 
et oleme suutelised kas või kogu 
meie väikse Eesti ümber kujunda-
ma ja kogu maailmale mõnusa po-
sitiivse tõuke andma! Mina usun 
meie väge ja võimekust, uskuge 
Teie ka! Kaunist jõuluaega ja te-
gusat aasta lõppu kõigile!

Kogu Lihula Vallavolikogu nimel, 
soovin Teile kõikide soovide täitu-
mist!

Murranguline aasta!
Jaak Kastepõld
Vallavolikogu esimees 
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Aastaring hakkab täis saama 
ja on taas aeg möödunule otsa 
vaadata ning mõelda, mida see 
aasta meile tõi.

Lihula ristiinimeste aasta algas 
jaanuaris tavapäraselt ühiste ju-
malateenistustega kultuurimajas. 
Seekordsete teenistuste teemaks 
oli „Risk ja turvalisus”. Külali-
sena käis seekord jutlustamas 
Mark Nelson Metodistikirikust. 
Need üheskoos peetud teenistu-

sed on hästi näidanud, et eralda-
vast palju enam on siiski seda, 
mis meie eripalgelisi kogudusi 
ühendab.

Kevadel algas leerikursus ja rõõm 
on näha, et ka noori inimesi lii-
tub koguduse tegemistega. Suvel 
said leeriõnnistuse Riina Treu-
muth ja Rando Pank. Soovime 
Issanda hoidmist neile eluteel!

Suvi tõi tavapäraselt kirikusse 
hulga meeldejäävaid kontserte. 
Muusikasuve tipphetkedeks olid 
taas perekond Järvide korral-
datud Lihula muusikapäevade 
kontserdid ja õigeusu kirikumuu-
sikakontsert Orthodox Singersilt. 
Rõõmu teeb, et ka paljud meie 
oma valla muusikakollektiivid 
on kirikus lauluga üles astu-
nud. Maakaitsepäeval esines 
Lihula naiskoor ja sügisel toimus 
muusikakooli puhkpilliosakonna 
õpilaste kontsert õpetajate Taavi 
ja Mati juhendamisel.
Aasta tähelepanuväärsemaks 
sündmuseks oli kindlasti maa-
kondlik maakaitsepäev. Kont-
sertjumalateenistusel pühitseti 
Kaitseliidu Lääne Maleva pidulik 
riigilipp ja Kaitseliidu Lihula 
üksikkompanii lipp. Õnnistati ka 
Kaitseliidu Lihula üksikkompanii 
ruumid. Eestimaa on meie ko-
dumaa ja maakaitsepäev tuletas 
meile taas meelde, et seda maad 
on vaja kaitsta! Seda on vaja teha 
seepärast, et Looja ise on selle 
paiga meie esiisadele elamiseks 
andnud. Teist kodumaad meil 
siin ilmas pole. See on meie jaoks 
parim paik!

Siin selles maises ilmas on kõigel 
algus ja lõpp. Nõnda on see ka 
inimese eluteega. Ristiinimestena 
me teame, et siit minnes ootab 
meid ees taevane kodu. Sel aastal 
läksid siit meie keskelt sinna 
teele Väino Siling-Siland, Madis 
Pärn, Virve Põder, Asta Pirso, Iivi 
Mänd, Ahti Lukk, Liisa Leht ja 
Laine Allik. Puhaku nad Issanda 
rahus!

Tahaks tänada kõiki neid auväär-
ses eas prouasid, kes oma osavõ-
tuga on igapühapäevastel juma-
lateenistustel kaasa teeninud. 
Eks aastad on jätnud oma jälje ja 
alati ei ole olnud see sugugi ker-
ge, aga Teie panus on olnud väga, 

väga oluline. Äitäh teile!
Suur tänu ka kõigile neile, kes 
oma annetusega on koguduse 
tegevust toetanud! Tänu Teile 
on meil kiriku uksed igal püha-
päeval kõigile avatud olnud ja 
loodetavasti saab meil jõuluõhtul 
kirik taas soojakski köetud! Kes 
veel soovib omapoolse annetu-
se teha, siis koguduse panga-
konto andmed on järgmised: 
EELK Lihula Eliisabeti kogudus 
EE581010220238960229.  
Õnnistagu Issand kõiki rõõmsaid 
andjaid!

Tänu muinsuskaitseameti toetu-
sele valmis sel aastal tornikiivri 
renoveerimisprojekt. Uuringute 
käigus sai selgeks, et ees ootavad 
päris suured tööd. Loodame, et 
protsess läheb edasi ja ühel päe-
val saab ka see tornitipp sirgeks.

Kokkuvõttes võib möödunud aas-
ta kohta öelda – elame veel! Üle 
tuli saada nii mõnestki katsumu-
sest, mis tegid meid tugevamaks, 
ja oli ka hulganisti toredaid, 
rõõmsaid hetki, mille eest võime 
Suurele Loojale tänulikud olla. 
Ristiinimestena on meil keegi, 
kellele võime toetuda ja loota igal 
ajal!

Õnnistagu Suur Looja meid ja 
meie tegemisi ka uuel aastal!

Kohtumiseni jõulukirikus 24. 
detsembril kell 18.00, kus jõu-
luteenistusel astuvad lauluga 
üles Lihula meeskoor ja  
Pille Saatmäe. 

Jõuluaja ja aasta- 
lõpu mõtisklus
Kaido Saak
Lihula Eliisabeti koguduse õpetaja

Foto Avo Kiisk
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Lihula valla 2016. aasta

Kas teadsite, et .... ?

• 2 560 756 eurot oli Lihula Vallavalitsuse 
2016. aasta eelarve

• 2261 oli Lihula valla rahvaarv seisuga 
01.12.2016

• 1136 meest elab Lihula vallas

• 1125 naist elab Lihula vallas

• 62 sissekirjutust Lihula valda (seisuga 
01.12.2016)

• 38 registreeritud surma (seisuga 
01.12.2016)

• 12 uut ilmakodanikku, kellest 6 poissi ja 6 
tüdrukut (seisuga 01.12.2016)

• 23 vallavalitsuse ja 11 volikogu istungit 
on sel aastal toimunud (seisuga 01.12.2016)

• 367 korraldust on vastu võtnud Lihula 
Vallavalitsus (seisuga 01.12.2016)

• 22 018 m2 ulatuses pinnati tänavu meie 
valla teekatteid

• 12 067 m2 teid ja tänavaid kaeti freespu-
rukattega, selleks kulus 2648 tonni frees-
puru

• 300 tonni Kirbla Vana tee 16 elamu lam-
mutusjäätmete abil sai remontida ligi 3 km 
kohalikku teed

• 149 672 eurot sai KIKist toetust OÜ Li-
hula Soojuse projekt linna soojatorustiku 
rekonstrueerimiseks

• 52 otsust ja 11 määrust on vastu võtnud 
Lihula Vallavolikogu (seisuga 01.12.2016)

• Ühe aukodaniku (Maie Roos) võrra täienes 
Lihula valla aukodanike nimekiri

• Lihula vald andis välja kolm teenetemärki 
(Tiina Lobja, Anne Ööpik ja Valli Ost)

• 100+ inimest lõi kaasa Lihula valla esime-
se kohvikutepäeva korraldamises

• 145 esinejat ja 14 taustajõuks olevat 
inimest osales Lihula mõisamäel lavastatud 
ooperis, millest kujunes üks tänavuse kul-
tuurisuve tippsündmusi

• 1257 jälgijat on Lihula valla Facebooki- 
lehel (seisuga 1. detsember 2016)

• Ligi 20 000 inimeseni jõudis meie posti-
tus (25. juuni hommikul mõisamäel tehtud 
foto) – 2016. aasta rekord.

• Üle 45 000 vaatamise on Ristiku 18 maja 
lammutamisest valminud Youtube´i videol

• 335 lugu ilmus ja 137 289 on Lihula 
uudisteportaali www.lihulateataja.ee külas-
tuste arv vahemikus 1. jaanuar–1. detsem-
ber 2016. Keskmiselt 12 489 vaatamist 
kuus.

Lihula Kultuurimaja

• 48% Läänemaa maakondlikest üritustest on
korraldanud Lihula.

• Näidati 69 filmi, mida käis vaatamas kokku
2931 inimest (novembri seisuga). Menukaim
film oli „Klassikokkutulek”, millel oli 595
vaatajat.

• Toimus 216 üritust, sh rahvusvaheline
Matsalu loodusfilmide festival.

• 78 kauplejat oli Lihula kevadlaadal.

• 281 korda on taidlejad selle aasta jooksul
meie maja külastanud.

Lihula mõis

• Meil  on olnud 2016. aastal 15 näitust,
lisaks on muuseum üles pannud 4 näitust
väljaspool mõisaruume.

• Siin on toimunud 19 suuremat või väikse-
mat avalikku üritust, lisaks 8 Ajalooklubi
kohtumist.

• Lihula muuseumis käis 2016. aastal 953
külastajat (seisuga 30.11.2016)

• Lihula mõisa külastasid Buxhoevdenite ja
Wistinghausenite suguvõsa järeltulijad,
järgmisel aastal soovib mõisa külastada
Madli Roosiorg-Kirchhoffi tütar.

Lihula noortemaja

• Noortemaja sai endale ANKi projektiga disc-
golf’i kettad ja televiisori.

• Nopi üles projekti abil soetati korralik kaa-
mera ja hulk fototarvikuid, toimib fotoring.

• Euroopa nädalal külastasid noored Tallinna
lennujaama ja osalesid „Suure komöödia- 
õhtu” salvestusel.

• Lihula noorsootöötaja osales koos kolme
Lihula noorega Portugalis noortevahetusel.

• Lihula Noortemaja esitati noortevaldkonna
tegijate tunnustuskonkursile aasta noorte-
keskuse kategoorias.

Lihula Muusika- ja Kunstikool 

• 83 õpilast ja 10 õpetajat.

• Muusikakooli õpilased andsid 14 kontserti.

• Lisaks oli muusikakooli saalis 3 külalis-
kontserti.

• Kunstikooli õpilastöödest oli väljaspool meie
maja 4 näitust.



 nr 4 (106) / detsember 2016
6

• Korraldasime 3 koolitust maakonna kunstiõpe-
tajatele.

• Kool sai juurde 4 olulist asja: pianiino, timpa-
nid, 3D-printeri ja akordioni.

• … ja siis oli veel 1 ooper.

Lihula lasteaed

• Aasta algusest juunini oli lasteaia nimekirjas 
riigikogu jagu lapsi – 101.

• Tänavu toimus Kehtna, Rapla ja Lihula lasteaia- 
ealiste poiste ühine maadluspäev juba viiendat 
korda.

• Maikuus osalesime 23 lapsega maakonna tant-
supeol.

• 2016. aasta sügisel läks lasteaiast kooli 29 last.

• Sügisest saime lasteaeda tööle häälikuseade 
oskusega eripedagoogi.

• Aprillis toimus LC Lihula heategevuskontsert, 
kus astusid üles meie kahe vanema rühma 
lapsed, vilistlased Ulla, Argo ja Endrik. Lahkete 
annetajate abil kogutud raha eest eest sai sügi-
sel osta palju uusi spordivahendeid lasteaialaste 
liikumisaktiivsuse arendamiseks (jalgpallivära-
vad, erinevad jalg- ja viskepallid, viskekorvid ja 
taldrikud, meeskonnatöö suusad, sulgpalli ning 
saalihoki vahendite komplektid, golfimäng, hüp-
penöörid jm osavust arendavad mängud).

• Oktoobris alustas „Minu tantsukool” Lihulas 
lasteaialastele mõeldud treeningutega.

Metsküla Algkool

• Üle pika aja jälle 20 õpilast (viimati 2000–2001).

• 10 uut robootikakomplekti: 2xDash&Dot, 2xB-
lueBot, 2xOzobot, 1xEdison, 3xLegoWeDo2.0 
ning esimene osalemine Robotexil kahe ning 
Wonder League robootikavõistlusel kuue mees-
konnaga.

• Orienteerumine:  aasta jooksul kokku 140 star-
ti. kolmapäevakute kokkuvõttes eri vanuseklas-
sides 5 esimest,  3 teist ja 3 kolmandat kohta.

• Maakondlikud olümpiaadid: kõik 4.-6. klas-
si lapsed osalesid vähemalt kahel, kokku 23 
osalust; üks meeskondlik ja 5 individuaalset 
esikohta, lisaks 4 teist ning 2 kolmandat koh-
ta. Ajaloos kolmik- ning bioloogias kaksikvõit; 
vabariiklikelt kaks III kohta, nii individuaalne 
(bioloogia) kui meeskondlik (õpioskused).

• 70% kõikidest lastest õpib mingit pilli: 3 klave-
rit, 3 viiulit, 2 akordionit, 2 löökpille, 3 puhkpil-
li, 1 karmoškat.

• Kõik õpetajad on kas Naiskodukaitse või Kait-
seliidu liikmed; kõik lapsed alates 2. klassist 

on kas noorkotkad või kodutütred, ka 1. klassi 
lapsed on juba üritustel osalenud, et liikmeks 
saada.

• Rahvatantsuga tegelevad kõik õpilased ning 60% 
õpetajatest.

• Jõuludeks ilmuv Metsküla Kooli Leht on järje-
korras juba 75.

• 30% õpilastest on kooli vilistlaste või nende õde-
de-vendade lapsed.

• 13 lapse koolitee on pikem kui 10 km.

• 15 õpilasel on kaks või rohkem õde-venda; pere 
ainsa lapsena kasvab üks laps.

• Maikuus toimus Erasmus+ projekti raames Pi-
varootsis rahvusvaheline lastelaager, osalisteks 
kõik meie kooli 14 õpilast ning lisaks 21 õpilast 
partnerkoolidest Kreekast, Türgist, Hispaaniast 
ja Soomest.  

Lihula Gümnaasium 
 

• Lihula kool sai 230-aastaseks. Kooli kokkutu-
lekul osales u 600 vilistlast-õpetajat-külalist. 
Juubeliaastat jäävad meenutama uued esin-
dusstendid medalistide ja spordirekorditega.

• Kevadine suursündmus „Laul ühendab Lihula” 
ühendas kogukonda ja tõi Lihula Kultuurimajja 
saalitäie pealtvaatajaid.

• Septembris peaaegu kahekordistus gümnasisti-
de arv: täna õpib 10.–12. klassis 69 õpilast.

• Aasta möödus edukalt aineolümpiaadidel, mälu-
mängus, spordivõistlustel, kirjanduskonkurssi-
del, väitluses. Parimaid tunnustame iga-aastasel 
tänupeol.

• Õpilased on haaratud erinevatesse projektides-
se, suurematena toome välja lõimumisprojekti 
Ida-Virumaa noortega ja Erasmus+.

• Kooli traditsioonid ja laialdane huvitegevus on 
endiselt meie tugevused. Varasemate spordi-, 
muusika-, näite-, mälumängu jms ringidele 
lisandus ammuigatsetud rahvatants.

• Täname oma tublisid partnereid (RMK, Europe 
Direct Läänemaa ja paljud-paljud teised), kelle-
ga koostöös oleme saanud õpilastele korraldada 
väljasõite, kohtumisi, kuulata lektoreid. 

• 2016. aasta õpetajad on Tiia Lehiste ja  
Rasmus Lippur.

• Tallinnas toimunud vabariiklikul noortekonve-
rentsil Lahe Koolipäev kuulutati hea eeskuju 
2016 tiitli võitjaks meie kooli 11. klassi õpilane 
Erik Mikkus.
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Lihula Valla Raamatukogu 

• Lihula raamatukogus on keskmiselt 55 
külastust päevas.

• 19. novembri seisuga olid täiskasvanud 
laenutanud täpselt 10 000 teavikut!

• Lapsi on meie majas igal tööpäeval kesk-
miselt paarikümne ringis. 

• 2016. aastal on meil olnud 22 näitust või 
väljapanekut, kusjuures pooled neist on 
olnud kellegi hobi tutvustavad või kunsti-
näitused.

     

Suur tänu kõigile annetajatele!
* Periood 1. jaanuar – 25. november 2016 

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu 
ja Sotsiaalhoolekande Keskus

• SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sot-
siaalhoolekande Keskus pidas selle aasta 
sügisel 15. sünnipäeva.

• Alates aprillikuust sai perearsti vabasta-
tud ruumidest II osakond ehk naistemaja 
sai kauaoodatud söögi- ja puhketoa, para-
nesid töötajate töö- ja olmetingimused.

• Maikuus avati Pärna tn 4 ööpäevaringse 
erihoolekande osakond 10 kliendile. Meie 
klientideks on hetkel 8 noort inimest, kes 
vajavad igapäevaelu toimetamistes ja tege-
vustes pidevat abi. Osakonnas sai endale 
tööd 6 tegevusjuhendajat.

• Päevakeskuse kliendid käisid mitmepäe-
vasel külaskäigul Soomes, Kristinestadi 

Merituuli sotsiaalhoolekande keskuses, 
kus õpiti tegema erinevaid esemeid, olid 
toredad kokkusaamised kohalike puudega 
inimestega ja tutvuti nende elu-oluga. 

• Alates novembrist on meie asutuse ja 
Pacpakt OÜ vahel sõlmitud koostööle-
ping, mille raames saavad päevakeskuse 
kliendid kleepida pakenditele etikette. See 
on täpsust nõudev töö. Leping igakuist 
kogust ette ei näe ja seetõttu on võimalus 
kõigil teha tööd vastavalt oma võimekuse-
le. Kõigil meie klientidel on omad unistu-
sed ja selle töö eest saadud tasu viib nad 
sammhaaval nende täitumisele lähemale.

• 20. juunil pidasime esimest korda ühist 
suvealguse pidu. Sellest võtsid osa kõik 
asutuse töötajad ja kliendid, kes vähe-
gi soovisid tulla. Toimus akrobaatiliste 
sugemetega täpsus-kiiruse võistlus koos 
ratastooliralliga, muusikalist elamust pak-
kus Kristiina Mägi koos lõõtsa ja kitarriga, 
süüdati lõke ning suupisteteks pakkusid 
kokad head ja paremat.

• Juuli keskel viibisid sihtasutuse töötajad 
kahepäevasel Kihnu väljasõidul. Vaadati 
lustlik-tõsimeelset suvelavastust pillimän-
gu ja tantsuga „Meri muigab teitele vasta”, 
kus mängisid Linnateatri näitlejad ja 
Kihnu Pärimuskooli õpilased. Teisel päeval 
nauditi imekaunist suvepäeva ratastel 
ja peale ümber saare tiiru külastati ikka 
Virvet ka.

• Detsembris toimub asutuses EQUASS 
projekti lõppauditeerimise voor. Meie jaoks 
tähendab see kahe aasta pikkust tihedat 
tööd, et viia terve asutuse tegevus ja  kõik 
asutuses pakutavad teenused Euroopas 
arvestatavale tasemele. Auditeerimise tu-
lemusena saab sihtasutus kaheks aastaks 
kvaliteedijuhtimise EQUASS Assurance 
sertifikaadi, mis näitab meie pakutavate 
teenuste vastavust erinevate huvigrup-
pide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, 
sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika 
kujundajad) väljaselgitatud ootustele.

Foto Eliise Tiidussalu

Lihula
Kirbla
Metsküla
Tuudi

KOKKU 

12 487
668
1 409
1 325

15 889 

11 136
1 526
2 549
3 088

18 299

387/111
82/7
110/18
103/17

682/153 

Raamatu- 
kogu 

Külastusi* Laenutusi Raamatuid  
ostetud/ 
annetatud
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2016. aasta tõi Lihula valla inimestele, organisat-
sioonidele ning sündmustele rohkelt tunnustust 
ja kiidusõnu hea töö eest. Olgu siinjuures ära too-
dud mõned sel sügisel jagatud tiitlid.

Hea eeskuju 

Erik Mikkus

„Sa lenda oma mõtetega üle ilma lenda
Alla pole üleliia vara vaja tulla
Anda täpselt nõnda palju nagu sul on anda
Kanda võta nõnda palju nagu jõuad kanda”

„Tänasest jõuan kindlasti kanda 
veelgi rohkem! Suur-suur aitäh 
kõigile, kes on mind toetanud, ai-
danud, olnud mulle hea sõber või 
tuttav, kes olid täna minu juu-
res sel südamlikult hetkel ning 

kes on minuni selle tiitli toonud,” 
just niimoodi kõlasid tänavuse hea 

eeskuju Erik Mikkuse tänusõnad peale 
Eesti suurima noortekonverentsi lõppu. 

Programmi Lahe Koolipäev raames väljaantava hea 
eeskuju tiitel tuli tänavu Lihulasse. Tänukiri ja 
1500-eurone auhinnaraha anti üle Nordea Kontser-
dimaja suurel laval, kus Lihula Gümnaasiumi õpilas- 
esinduse juht ja koolilehe peatoimetaja Erik Mikkus 
võttis selle vastu Eva Talsi laulu saatel. Kusjuures, 
ansambli Curly Strings laulja oli konverentsile esi-
nema palutud justnimelt hea eeskuju tiitli üleand-
miseks, kuna korraldajatel oli tead, et artist kuulub 
noormehe lemmikute hulka.

„Pole kohta, kuhu Erik ei jõuaks, ega ettevõtmist, 
millega ta otseselt või kaudselt seotud poleks. Ta on 
isetegutseja, kuid samas ka suurepärane kaasaja, 
inspireerija ning EESKUJU kõige otsesemas mõttes. 
Pärit väikesest külast ja paljulapselisest perest on 
see, algselt vaikne ja häbelik noormees, praeguseks 
igas mõttes rambivalguses. Seda tänu järjekindlale 
ja suurele tööle, kuid mis peamine – teisi kaasates ja 
endiselt iseendana.”

Eriku heaks eeskujuks esitajad olid kokku pannud 
põhjaliku ülevaate, mis koosnes sajast ja ühest tege-
vusest, millega noormees seotud on, kuid vastus an-
keedi lõpus olevale konkreetsele küsimusele: „Kirjuta 
ühe lausega, miks peaks just tema saama hea ees-
kuju tiitli?” kõlas niimoodi: „Erik kaasab alati oma 
tegemistesse ka teised, jäädes ise pigem varju, sest 
seab nende julgustamise olulisemaks kui iseenda 
esiplaanil olemise.” 

Läänemaa sädeinimene 

Varje Ojala-Toos

Tänavu anti välja neli Läänemaa sädeinimese tiitlit, 
millest ühe saajaks on Lihula vallavanem Varje 
Ojala-Toos.

„Varje Ojala-Toos on visionäär, kelle kohta kehtib 
lause „kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab”, 
ning saabki. Ta on vallavanem, 
kes on tõestanud, et ka väi-
kevallad suudavad areneda, 
kui on piisavalt õhinaga 
töötavaid inimesi ning 
keegi, kes seda kõike 
eest veab. Esile on tõs-
tetud Varje avatust kõi-
gele uuele ning võimet 
kaasata isemõtlevaid, 
kompetentseid, rõõmsaid 
ja innovaatilisi inimesi nii 
vallast kui ka väljastpoolt.

„See, mida ja kuidas ta teeb, on 
kaugel tavapärasest ning näiteid, kuidas ta töötab 
ning mil moel on mingeid asju eest vedanud või käi-
ma lükanud, on lõputult.”

Teda on iseloomustatud kui head juhti, kes suudab 
inimestes välja tuua nende parimad omadused ning 
meeskonnad ühises suunas liikuma panna. Samu-
ti on esitajad öelnud, et Varje Ojala-Toos on valla-
vanem, kes on alati valmis tegema ühte lisasammu, 
mida tegelikult enam astuda ei jõua, kuid mille as-
tumine muudab rohkem kui kõik eelnevad sammud 
kokku. Kuna ta usub, et kõik on võimalik, siis täpselt 
nii ongi… KÕIK ON VÕIMALIK! 

Niimoodi kõlas hindamiskomisjonile saadetud taot-
luste põhjal kokku pandud lühitutvustus. Kokku esi-
tati Varje Ojala-Toosi sädeinimeseks viiel korral. 

„See ei ole tunnustus mulle, vaid kõigile, kellega koos 
oleme Lihulas tegutsenud – kallid kolleegid vallama-
jas, meie volikogu esimees ja -liikmed, kõik meie asu-
tused, nende juhid ja töötajad, meie ettevõtjad, MTÜd 
ning kõik meie tublid inimesed, kes kaasa mõtlevad 
ja tegutsevad. Südamlikud tänud Teile kõigile. Koos 
tegutsedes sünnibki kõik ilus ja hea!” oli Varje Oja-
la-Toos tänulik.

Tänukirjade ja tunnustuste sadu Lihula suunal

Curly Strings „Üle ilma”
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Läänemaa atraktiivseim koda-
nikeühenduste tegu

Lihula valla kohvikutepäev

Palju kohvikuid, meeletul hulgal 
korraldajaid ning lausa utoo-

piliselt palju külastajaid. 
Just niimoodi nägi välja 
Lihula valla esimene koh-
vikutepäev, mis tõi Lihula 
valda niisuguse ELU ja 
MELU, millesarnast po-
leks osanud mitte keegi 

isegi ette kujutada.

30. juuli oli päev, mil muu elu 
jäi peaaegu seisma, sest kogu Li-

hula vald elas ning hingas kohviku-
tepäev rütmis. Kes küpsetas, kes serveeris, kes pesi 
nõusid, kes mõnules ja nautis, kuid kaasatud olid 
peaaegu kõik.

• 9 linnakohvikut ja 4 külakohvikut Lihula vallas: 
Tuudi, Keemu, Kirikuküla, Kirbla. Neile lisaks 
osales erimenüüga 3 statsionaarset toitlustus-
kohta (Trahter Birgit, kohvik Väike Salong ja 
pood-kohvik Sirts).

• Korraldusmeeskond, kus lõi kaasa rohkem kui 
100 kohalikku inimest.

• Mitme kohviku „kollektiivis” oli esindatud kolm 
põlvkonda.

• Iga kohvikut külastas minimaalselt paarsada 
klienti ning kõige populaarsemat lausa üle 450 
inimese. „Ma ei osanud ettegi kujutada, et Lihula 
vallas on nii palju ägedaid panustajaid ning nii 
ilusaid hoove,” kõlas mitme külastaja tunnustav 
tagasiside.

• Suurepärane näide kodanikuühiskonna, kaasa-
mise ja ühiselt panustamise jõust. Kui igaüks 
teeb natuke, saab kokku palju. Ja mitte ainult 
palju, vaid midagi, mis päriselt loeb, toob kokku, 
paneb ühes rütmis astuma ning ühise visiooni 
nimel pingutama.  

„Öelda, et olen Teie kõigi üle uhke, on selgelt liiga 
vähe – ja tegelikult ei jagugi mul nii palju sõnu, et 
anda edasi seda, kui ääretult tänulik ma olen sel-
le eest, et Te kõik olite nõus sellest toredast ja vah-
vast üritusest osa võtma!” just nii alustas oma kir-
ja kohvikutepäeva koordinaator Kristina Kukk, kui 
ülejäänud korraldusmeeskonnale sellest tiitlist teada  
andis.

Läänemaa aasta  
huvikooliõpetaja

Mati Põdra

Tänavusele Läänemaa aasta õpetaja ja aasta õppi-
ja konkursile esitati meie vallast viis nominenti, 
kellest üks, Lihula muusika- ja kunstikooli õpetaja  
Mati Põdra, tunnistati oma kategooria parimaks.

Mati Põdra avas taas Lihula muusikakoolis puhkpil-
liosakonna (2011), taastas Lihulas puhkpilliorkestri.
Tema juhendatud Lihula ja Pärnu-Jaa-
gupi ühendorkester osales 2014. 
aastal laulupeol. Lõi õpilastele 
võimaluse osaleda Kaitselii-
du orkestriteenistuse (alates 
2014) ja Pärnu Regiooni Noor-
te Sümfooniaorkestri (alates 
2016) töös.

• On järjekindlalt loonud 
kooli juurde uute erialade 
õppimise võimalusi. Moodus-
tab kooli õpilaste hulgas eri-
nevaid kollektiive ja kirjutab neile 
muusikalisi seadeid.

• 2015. aastal asutas kooli õpilastest Dancebandi.

• 2016. aastal lõi partituuri ooperile „Uku ja Vane-
muine”, mida etendati 8. augustil Lihulas,  tähis-
tamaks muusikakooli 30. sünnipäeva. Juhendas 
ooperi orkestri tööd.

• Osaleb igal aastal õpilastega erialastes suvelaag-
rites ja töötubades. Korraldab ja organiseerib 
õpilastele koolivälist tegevust, kontserte, õppe-
reise.

• 2016. aastal kogus Hooandja portaali kaudu 
raha koolile timpanite ostmiseks.

• On väga andekas, töökas, ambitsioonikas, põhja-
lik, tööle pühendunud.

„Aitäh ikkagi minusse uskumast, ja seda võin kind-
lasti lubada, et see tiitel mind kuidagipidi laisemaks 
ei muuda! Ära teha on veel vähemalt sama palju kui 
praeguseks tehtud,” kõlab Mati Põdra kommentaar.

Lihula vallast olid maakondliku konkursi nominen-
tidena esitatud veel lasteaiaõpetaja Gerda Toming, 
klassiõpetaja Tiia Lehiste, gümnaasiumiõpetaja 
Rasmus Lippur ning täiskasvanud õppija Saima 
Soobard.
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Lihula valla aasta õpetaja

Pille Saatmäe

„Tunnustamine on igati hea ja me võiksime inimes-
te tunnustusvajadust ka rohkem rahuldada. Ent kui 
me oleksime millalgi ütelnud, et Pille, kui sa nüüd 

kõike väga südamega teeksid ja näiteks selle 
ooperi-asja hästi ära teed, siis sina võid 

saada Lihula valla aasta õpetajaks… 
See ei oleks motiveerinud. Vähemalt 
Pillet mitte.

Seega usun, et aasta õpetaja tiitel 
pole Pillele ehk kuigivõrd oluline, 
kuid see on see, mida me oma heast 

tahtest ja piiratud võimaluste juures 
täna teha saame. Kõigil teistel päeva-

del jääb vaid üle teadmine, milline rõõm 
ja privileeg on see, et Pille on siin meiega 

ning oma üdini heatahtliku oleku ja raugematu op-
timistliku tegutsemisega motiveerib ka meid tegele-
ma asjadega, mis on kõrgemal kui Maslow’ vajaduste 
püramiidi esimene aste,” just niimoodi kirjeldas tä-
navuseks Lihula valla aasta õpetajaks saanud Pille 
Saatmäed Lihula Muusika- ja Kunstikooli direktor 
Piia Saak.

Tunnustus festivalil „Aastad 
täis sära ja väärikust” 

Anu Veide

Sel sügisel tunnustati Tal-
linnas Salme Kultuurikes-
kuses 60+ festivalil ka kon-
kursi „Aastad täis sära ja 
väärikust” parimaid. Teiste 
seas sai tunnustuse Lihula 
valla sotsiaaltöötaja Anu Vei-
de.

Ürituse eesmärk on ergutada ja tunnustada inime-
si või ettevõtmisi, kes või mis on muutnud eakate 
elu paremaks. Tänavu seitsmendat korda toimunud 
konkursile esitati 38 kandidaati, kes jagunesid järg-
miste kategooriate vahel: eakad hoolivad, eakalt ko-
gukonnale, tegu eakale, eakad kui kultuurikandjad, 
eakad ja keskkond, eakad ja maailm, elutööauhind.
Läänemaa Pensionäride Ühenduse Lihula algorgani-
satsioon esitas oma kandidaadiks Anu Veide, kirjel-
dades teda ja tema tegusid nii: 

„Meie Anu ehk Lihula oma Ema Theresa. Heataht-
lik ja abivalmis Anu Veide on Lihula valla hoolekan-
detöötaja, kes viib eakad teatrisse, arstile, ekskur-
sioonile, juuksurisse, apteeki, poodi. Nagu imeväel 
saavad koju sööklast supp, kuurist puud ja kaevust 
vesi. Samal ajal on Anu alati heatujuline ja rahulik, 
valmis ära kuulama nii rõõmu kui ka mure. Ta on 
abivalmis puhke- ja pidupäevadelgi, kui selleks tekib 
vajadus.”

Anu ise on talle omaselt tagasihoidlik: „Mul on hea 
meel, et inimesed märkavad ja tunnustavad. Tänan 
neid kõiki!”

16. jaanuaril 1997 loodi Lihulas tol ajal siinse 
piirkonna suurim kodanikuühendus Vanaviisi, 
mis tähendab, et õige pea on ühendusel täitumas 
ümmargune juubel, 20 aastat.

Vanaviisi juubeli tähistamine toimub neljapäeval, 
19. jaanuaril kell 14, mil ühenduse liikmed paku-
vad Lihula kultuurimajas kohvi ja kooki ning kut-
suvad kõiki endale külla. „Tulge kodust välja, saame 
kokku ja meenutame ühiselt möödunud 20 aastat. 
Oodatud on nii Vanaviisi liikmed kui ka kõik teised,” 
julgustavad korraldajad kõiki osalema. Osalustasu ei 
ole, kuid tulijatel palutakse end registreerida Lihula 
kultuurimaja telefonil 477 8191.   

Pensionäride ühendusel Vanaviisi täitub 
jaanuaris 20 aastat
Kristi Märk
Märgi Lehti lapselaps
Lihula Teataja toimetaja 
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Esimesed 10 tegusat aastat

„Oli aasta 1997. Tolleaegse sotsiaalnõuniku Eve  
Laose kutsel tuli Lihulas 16. jaanuaril kokku 20 hak-
kajamat pensionäri. Just sel koosolekul asutati Lihula 
pensionäride ühendus. Juba järgmisel kuul otsustati 
endale nimeks võtta Vanaviisi ja väärib märkimist, 
et tol hetkel oli see suurim kodanikuühendus Li-
hula mail. Viis esimest aastat oli Vanaviisi esinaiseks  
Lehti Märk, järgmised kaks aastat Asta Kanter ja 
seejärel aasta Aino Kaer. Praegu juhib vägesid edu-
kalt Malle Jakobson. Ühenduse algupäevil kuulus 
juhatusse viis liiget (Asta Kanter, Lehti Märk, Lilian 
Volman, Linda Lukk ja Vaike Veski). /---/ 

Kokkuvõttes tähendab tagasipilk Vanaviisi kümnele 
aastale, et ka vanem iga võib sisukas ja rikas aeg 
olla. Ilmselt võib seda meie kohta küll öelda, sest 
meie tegevusest on mitmetes ajalehtedes kirjutatud – 
vähe sellest –, oleme pälvinud koguni „Prillitoosi” tä-
helepanu.”

Niimoodi kirjutas 2007. aasta jaanuari Lihula Teata-
ja artiklis „Rikas vanadus” tollane juhatuse liige Lehti 
Märk, kes, nagu ka paljud teised tollased „Vanaviisi” 
liikmed, hoiab praeguseks meie tegemistel silma peal 
pilvepiirilt alla vaadates.
    
Iga kuu kolmas neljapäev

Täna, kui 2017. aasta on kohe-kohe uksele koputa-
mas, ja vahepeal aeg kümme aastat edasi läinud, on 
ühenduse tegevust endiselt juhtimas Malle Jakob-
son: „Me otsustame  ja teeme kõike ühiselt ning ole-
me rahul sellega, mida me teeme, sest iseenda huvi-
des ju tegutsemegi.”

Vanaviisil on hetkel liikmeid üle 20 ning kohtutakse 
iga kuu kolmandal neljapäeval. Igaüks toob midagi 
laua peale, üheskoos juuakse tass kohvi ja peetakse 
plaane. 

Neil igakuistel kohtumistel külastab eakaid ka valla-
vanem. „Siis saame talle kõik oma mured hingelt ära 
rääkida ja kuulda valla uudiseid,” ütlesid asjaosali-
sed, „kuid egas me oma neljapäevadel üksnes valla-
vanemaga piirdu. Tavaliselt on meil külas ka mõni 
agar maailmarändur, kel põnev turismireis tehtud, 
või keegi lihtsalt huvitav persoon, nagu näiteks ap-
teeker või politseinik.” Viimati käisid eakatel külas 
Swedbanki esindajad, kes selgitasid neile vajalikke 
panga ja rahaga seotud teemasid.

Igal nädal käivad meie eakad kahe autoga kümnekesi 
Märjamaal ujumas ja saunas: „Koos käies ning rin-
gi liikudes läheb aeg ka kiiremini ja huvitavamalt.” 
Kuid tantsurühmas Eideratas, kellel täitub jaanuaris 
15 aastat, käib igal teisipäeval koos 8 inimest, ning 
võimlemises, mis toimub kolmapäeviti, on osalejaid 
kümmekond.

„Lisaks oleme igal aastal ekskursioonidel käinud, ja 
ei oskagi kohe öelda, mis koht meil veel külastamata 
on. Nüüd oleme ju isegi Ruhnu ära näinud,” on Vana-
viisi ühenduse liikmed oma tegemistega rahul.
             

15. DETSEMBRIL KELL 15 TOIMUB HAAPSALUS MAAKONDLIK PENSIONÄRIDE  

JÕULUPIDU, KUS LAULAB LIHULAST PÄRIT ESTONIA SOLIST RENÉ SOOM.  

BUSS VÄLJUB LIHULA BUSSIJAAMAST KELL 13.30.

16. DETSEMBRIL KELL 16 OLETE OODATUD LIHULA KULTUURIMAJAS 

TOIMUVALE MEIE VALLA EAKATE JÕULUPEOLE, MILLE RAAMES 

TOIMUB KA KONTSERT.

SOOVIME LIHULA VALLA RAHVALE KAUNIST ADVENDIAEGA JA  

RAHULIKKU AASTAVAHETUST!

LIHULA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS VANAVIISI 

Kutse jõulupidudest osa võtma
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Lihula Teataja uudisteportaali TOP 10 
September-november 2016
1. Galerii: Meie Toidukaubad 

Lihula pood avas eile uksed 
(3. november) 
 
Tähelepanelikumad inimesed 
võisid nädala alguses mär-
gata sigimist-sagimist endise 
Vesiroosi pubi maja ümber: 
suured autod tõid kaupa, 
G4S paigaldas valvesüsteeme 
ja parkla sai eraldusjooned. 
Eilseks olid kõik need ette-
valmistustööd valmis ning 
kauplus avas uksed.

2. Moodulmaju tootev ette-
võte Greencube laienes 
Lihulasse (10. oktoober) 
 
Täna, 10. oktoobril toimus 
Lihulas Mehtransi ruumides 
pidulik vastuvõtt. Nimelt 
laiendas algselt Hanilas 
tegutsenud ettevõte OÜ 
Greencube oma tootmist ka 
meie valda. 

3. Lihula Ettevõtlike Naiste 
Klubi esimesel kohtumisel 
arutati äriideid ilumaa- 
ilmast põllumajanduseni  
(6. september)  
 
Möödunud teisipäeval toimus 
Lihula mõisas Lihula Ette-
võtlike Naiste Klubi esimene 
kohtumine, kus osales kokku 
18 õrnema soo esindajat. 
 
Sel suvel, 14. juulil loo-
di Facebooki grupp Lihula 
ettevõtlikele ja aktiivsetele 
naistele, et arutada omavahel 
ettevõtluse, investeerimise ja 
eneseteostuse üle. 

4. Galerii: Lihula vald tähistas 
25. sünnipäeva (25. oktoo-
ber) 
 
Möödunud reedel tähistas 
Lihula vald omavalitsusliku 
staatuse kinnitamise 25. aas-

tapäeva. Üheksakümnendate 
stiilis sünnipäeval etendus 
komöödia „Orav ja Ilves”, 
pakuti ajastutruid suupis-
teid ning toimus ka retro- ja 
videodisko.

5. Lihula vald tähistas õpeta-
jate päeva ning andis Pille 
Saatmäele üle aasta õpetaja 
tiitli (4. oktoober)  
 
Reedel, 30. septembril olid 
kõik Lihula valla õpetajad ja 
teised haridusasutuste tööta-
jad kutsutud Lihula mõisa, et 
üheskoos tähistada õpetajate 
päeva. Lisaks vallavolikgu 
esimehe ja vallavanema ter-
vitustele said külalised osa 
kontserdist, mis viis kuulajad 
seitsme sajandi tagusesse 
aega.  Ühtlasi anti välja Li-
hula valla aasta õpetaja tiitel, 
mille saajaks on tänavu Pille 
Saatmäe.

6. Liikluskorralduse muuda-
tused: teisipäeval Tallinna 
mnt liiklus häiritud, kolma-
päeval ümber suunatud (5. 
september) 
 
Seoses Lihula valla liiklus-
korralduskava elluviimisega 
kehtivad 6.–7. septembril 
Lihula linnas Tallinna maan-
teel ja Jaama tänaval ajutised 
liikluspiirangud. Teisipäeval 
on tänavad osaliselt liiklu-
seks suletud ja korraldatud 
on ajutised ümbersõidud. 

7. Täna avalikustati Hanila, 
Koonga, Lihula ja Varbla 
valla ühinemisleping (3. 
oktoober) 
 
Lihula Vallavolikogu 29. sep-
tembri 2016 otsusega nr 49 
avalikustati Hanila, Koonga, 
Lihula ja Varbla valla ühi-
nemisleping koos lisadega. 
Lepingu sisuga saab tutvuda 

3.–25. oktoobrini Lihula val-
lamajas, Kirbla, Lihula, Mets-
küla ja Tuudi raamatukogus 
ning valla veebilehel.

8. Lihula Lions Klubi paigaldas 
Puhtu poolsaarele mälestus-
pingi (1. november) 
 
Lionismi 100. aastapäeva 
tähistamiseks Eestis kutsuti 
kõiki meie riigi klubisid üles 
paigaldama oma kodukohta 
nimelisi pinke. Lihula Lions 
Klubi otsustas projektis osa-
leda ning paigaldada Indrek 
Kaiseli nimelise pingi.

9. Kaitseliidu suurõppus Or-
kaan toimub sel aastal Lõu-
na-Läänemaal (3. november) 
 
Juba veidi vähem kui kuu 
aja pärast, 2.–4. detsembrini 
viib Kaitseliidu Lääne malev 
Lihula ja Hanila valla terri-
tooriumil läbi sisekaitseõppu-
se „Orkaan”.

10. 19 ehtekunstnikku avavad 
sel nädalal Lihula mõisas 
unikaalse näituse „Symbio-
sis3” (19. september)  
 
Taas kord on ehtekunstnike 
grupp purjetamas Matsalu 
loodusfilmide festivali (MAFFi) 
tuules Lihula mõisa, avades 
kolmapäeva, 21. septembri 
õhtul kl 17 kolmandat korda 
kaasaegse ehtekunsti näituse 
„Symbiosis”. 
 
 
 
Kõiki artikleid saate täisma-
hus lugeda Lihula Teataja 
uudisteportaalist  
www.lihulateataja.ee, si-
sestades otsingusse vastava 
märksõna või pealkirja.
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Valmis Lihula videovalvesüsteem

Lihula valla kodud ja ettevõtted saavad 
ülikiire interneti

2016. aasta sügisel paigaldas OÜ ProDigi Lihula 
Vallavalitsuse tellimusel linna territooriumile 5 
pöörd- ja 7 fikseeritud objektiiviga turvakaame-
rat, avaliku korra tagamise eesmärgil. Kaamerate 
vaateväljas on kõik olulised sissesõiduteed, üle-
käigurajad, tähtsamad parklad ja bussipeatused. 

Süsteemi üheks suurimaks tugevuseks on fiiberop-
tiline andmesidevõrk, mille kaudu transporditakse 
kõrgekvaliteedilist (full HD) videot salvestisse, ühtlasi 
on tagatud vajalik ressurss ka järgmise põlvkonna 
seadmetele (4K jne). 

Märkimisväärne on kaamerate pimedavõimekus, mis 
tähendab, et ka tänavavalgustuse puudumisel on au-
tode numbrid loetavad ja inimesi lihtne tuvastada, 
valgel ajal on tööraadiuseks ligikaudu 300 m. Salvesti 
paikneb turvalises serveriruumis ja talletab ühe kuu 
jagu sündmusi, mille vaatamise õigused on Vallava-
litsuse määrusega rangelt piiratud, info on kättesaa-
dav näiteks Politsei- ja Piirivalveametile. Tänaseks on 

uus süsteem end korduvalt õigustanud ja aidanud 
lahendada erinevaid juhtumeid, alates avaliku korra 
rikkumistest liiklusõnnetuseni.

„Turvaline Lihula, videovalvesüsteemi paigalda-
mine” projekt sai siseministeeriumi  kogukondliku 
turvalisuse 2015. aasta toetusvoorust positiivse ra-
hastusotsuse summas 15 562 eurot. Lihula valla-
valitsuse omaosalus oli 10%, mis tegi projekti kogu-
maksumuseks 17 291,81 eurot.

Detsembri lõpuni saavad kõik 
Lihula valla ülikiire interneti 
soovijad end kirja panna Digi-
Tee teemalises küsitluses. Te-
gemist on Pärnu Maavalitsuse, 
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu 
ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- 
ja Arenduskeskuse projektiga, 
milles lisaks Pärnumaa omava-
litsustele löövad kaasa Lihula ja 
Hanila vald.

DigiTee esindaja Olav Harjo peab 
oluliseks, et inimesed mõistaksid, 
mis asi see lairiba on ning milleks 
seda vaja, pannes ühtlasi kõigile 
südamele, et kõik, kellel kas või 
mingisugune soov ja huvi, sellest 
DigiTee küsitluse lehel märku an-
naksid. „DigiTee võrk ehitatakse 
ainult sinna, kus on piisavalt soo-
vijaid,” rõhutas ta.

Mis ja milleks?

DigiTee projekt loodi eesmärgiga 
luua Pärnu- ja Lõuna-Läänemaa-
le kaasaegne IT-taristu, mis on 
vajalik nii inimeste elukvalitee-
di tõusuks kui ettevõtluse aren-
guks. DigiTee projektiga viiakse 
lairibaühendus lõpptarbijani, 
ühendades kodud ja ettevõtted 
fiiberoptilise kaabliga. Nii jõuavad 

tänapäevased infoühiskonna tee-
nused kõikide projektis osalevate 
inimesteni.

Mul juba on internet, miks peak-
sin selle projektiga liituma? 

Lihula valla 1049 hoonest on kiire 
internetiga ühendatud 106 ning 
aeglasega 216 maja. Traadiga in-
ternetiühendus puudub 69% hoo-
netel, mis ei välista aga nendes 
mobiil vms traadita ühenduse ka-
sutamist.
Õhu kaudu leviv mobiilinternet ei 
ole piisavalt suure läbilaskevõime-
ga ega piisavalt kvaliteetne ühen-
dus, et sellega maju ühendada. 
Lisaks ei võimalda mobiilinternet 
kasutada mitmeid teenuseid, sel-
lel on tihti mahupiirangud ning 
selle kasutamine on kallim.
Enamus kaabelinternetist, mida 
hetkel kasutatakse, on ehitatud 
üles vaskkaablitele, mille läbi-
laskevõimet ei saa enam oluliselt 
suurendada. Andmemahud, mida 
läbi sidevõrkude edastatakse, 
kasvavad aga meeletu kiirusega. 
Selleks, et tehnoloogia arengu ja 
innovatsiooniga kaasas käia, tu-
leb ehitada uue põlvkonna lairi-
bavõrgud, mis põhinevad fiiber- 
optilisel ehk valguskaablil.

Lairibaühendus võimaldab ülikii-
ret ja stabiilset internetiühendust 
arvutitele, tahvelarvutitele jms. 
Ülikiire ühendus on alati olemas, 
sõltumata ilmast või sellest, kui 
palju on piirkonnas teisi interne-
tikasutajaid.

Mulle piisab hetkel minu inter-
neti kiirusest ja mahust, miks 
mulle lairibaühendus?

Tavatarbijale võib esmapilgul tun-
duda, et lairibaühendus on ots-
tarbetu. Siiski julgeme selle väite 
ümber lükata: elu areneb ning 
sellega koos ka seadmed ja lahen-
dused. Samuti suurenevad ini-
meste vajadused parema, kiirema 
ja kvaliteetsema internetiühendu-
se järele.

1. Valguskaablil on erinevate 
teenuste läbilaskevõimsus 
praktiliselt piiramatu.

2. Lairibaühendusel pole mahu-
piiranguid ega lisatasusid.

3. Lairibaühendus on alati ole-
mas, sõltumata ilmast või 
ümbritseva keskkonna ise-
ärasustest.

4. Lairiba-interneti kiirus on 
kindel ja tagatud, olenemata 

LOGO
Koosneb märgist ja nimekujust.
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sellest, kui palju on piirkon-
nas teisi internetikasutajaid.

5. Lairibavõrk ühendab terve 
maja seadmed (sh arvutid, 
nutitelefonid, tahvelarvutid, 
telerid, mängukonsoolid, val-
veseadmed jt) maailmaga.

6. Lairibavõrguga võid ühenda-
da nii palju telereid, kui soo-
vid, kõigile jätkub signaali.

7. Suuri pilte, video- jm faile 
saab laadida üles sama kiires-
ti kui allagi.

8. Ja loomulikult pole lairibain-
ternetil mobiilinterneti või te-
lefoniliini-interneti puudusi.

Kas projektiga võivad liituda ka 
kortermajad?

Kindlasti, sest isegi siis, kui het-
kel jõuab Teie majja vaskkaabliga 
internet, on tulevikus tarvis see 
välja vahetada. See aga toob tee-
nusepakkujatele kulu, mis võib 
peegelduda ka Teie kui lõpptarbija 
kuumaksel. Seetõttu on mõistlik 
liita selle projektiga nii era- kui ka 
kortermajad. 

Kui palju liitumine maksab?

Kui annate oma liitumissoovist 
märku juba praegu (aadressil 
www.digitee.ee/kysitlus), on võr-
gu väljaehitamise hind maksi-
maalselt 300 eurot. Tulevikus, 
mitte selle projekti raames, on see 
hind mitu korda kallim.

Kuidas enda liitumissoovist 
märku anda? 

Internetiaadressil www.digitee.ee 
/kysitlus tuleb kaardilt üles leida 
maja, mille liitumist soovite. Klõp-
sates sellele tuleb täita kaks laht-
rit: soovin liituda ning lisada oma 
e-postiaadress.
See tegevus ei too veel kaasa 300 
euro maksmist, vaid annab pro-
jektijuhtidele signaali sellest, kes 
soovib liituda. Mida rohkem lii-
tujaid ühes külas/alevis/linnas, 
seda tõenäolisem on interneti 
jõudmine ka Teie majja/korteris-
se/ärihoonesse.

Millal tohib auto ülevaatust teha?

Ülevaatusele võib tulla ette antud tähtajast kuni 3 kuud 
varem. Seni kogunenud paariaastase praktika põhjal saame 
öelda, et klientide teenindamine läheb oluliselt kiiremini ja 
sujuvamalt ning mis peamine, Teil endal on mugavam, kui 
väldite kuu esimesi ning viimaseid kuupäevi.
 
Mida ülevaatusel lisaks auto korrasolekule veel kontrol-
litakse?

Autos peaksid olema ohukolmnurk, kaks tõkiskinga ja tule-
kustuti. Mis meditsiinikarpi puudutab, siis see on ettevõte-
te masinatel kohustuslik ja eraautodel soovituslik. Lisaks, 
kuigi sõidu ajal ei pea enam tehnilist passi kaasas kandma, 
vaid piisab isikut tõendavast dokumendist, on ülevaatuse-
le tulles oluline, et mõlemad mainitud dokumendid kaasas 
oleksid.  

Mis saab, kui auto ei lähe ülevaatuselt läbi?

Klient saab sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaardi, kus on 
kirjas tehnoülevaatuse tulemused, kaasa arvatud vigade ni-
mekiri, mille alusel sõiduk korda teha. 
Seejärel on auto omanikul kuu aega, et ilmnenud vead pa-
randada ning tagasi tulla, sest just nii pikk on tasuta kor-
dusülevaatuse periood. Loomulikult võib sellega viivitada 
kauem, kuid sel juhul tuleb läbida täisülevaatus ning uues-
ti maksta. Meil sisaldab ülevaatuse alghind nii tulekustuti 
tasuta dateerimist kui vajaduse korral ka tasuta kordus- 
ülevaatust. 

Mida kordusülevaatus endast  
kujutab?

Kordusülevaatuse ajal vaadatakse üle ainult need vead, mis 
varasemalt ilmesid. Ja nagu varem mainitud, kui see toi-
mub kuu aja jooksul peale esmast ülevaatust, on kordus- 
ülevaatus kliendile tasuta. Seega, mitte mingil juhul ei to-
hiks kordusülevaatust karta ja ka esimest korda ülevaatu-
sele tulles pole siin mitte miskit hirmsat, sest kõik, mida 
teeme, on ainult Teie enda ohutuse huvides.
Seda enam, et ametlikult on lubatud 4 väheohtlikku viga, 
millega loetaks auto tehniliselt korrasolevaks. Muidugi, ka 
väheohtlikud vead tuleb sõiduki omanikul või kasutajal 
likvideerida, aga neid ei ole vaja tulla ülevaatuspunkti ette 
näitama.

Lisaks, kui kellelgi on veel mistahes küsimusi, võib 
nendega meie poole julgesti pöörduda nii telefonitsi  
(tel 472 0875) kui kohapeale tulles. Asume Lihulas, 
Penijõe tee 3 ning oleme talveperioodil (19.12.2016–
28.02.2017) avatud E–R 10–17. 

Ülevaatuse järjekorra puudumisel teeme ka ülevaatuse eel-
kontrolli ja pakume mitmeid lisateenuseid, mille nimekirja 
leiate meie koduleheküljelt www.pohjalatehno.ee 

Ohutut liiklemist ja head aasta lõppu soovides!

Kalle Koit
Põhjala Tehno OÜ

DigiTee näol on avanemas 
ainukordne võimalus lairiba-
ühenduse kodudesse toomi-
seks. Veel selle kuu lõpuni 
kogutakse digitee.ee lehe-
küljel sooviavaldusi, oluline 
on jõuda kriitilise numbrini 
(15 000 hoonet Pärnu ja 
Lõuna-Läänemaa peale), et 
projekt end ära tasuks ja 
tööd saaksid alata.

Sideoperaatorina saan 
öelda, et eraklientide üksik-
lahendused maapiirkonnas 
maksavad täna ebareaal-
selt palju, suure massiga 
on võimalik jõuda parema 
lahenduse ja soodsama 
maksumuseni. Pikas pers-
pektiivis tõstab lairibaühen-
dus kinnisvara väärtust, 
maapiirkonna konkurent-
sivõimet ja kiirendab riigi 
majanduskasvu. Soovitan 
kindlasti uurida ja võimalu-
sel end kirja panna!

Markko Salm 
ProDigi juhatuse liige

HEA TEADA: auto tehniline ülevaatus 
Korduma kippuvad küsimused Põhjala Tehno näitel
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Lihula valla spordielu aastal 2016
Kas teadsite, et…? 

• Jaanus Getreu pani kokku Lõuna-Läänemaa 
kergejõustiku kõigi aegade edetabelid nii meeste 
kui naiste arvestuses (www.lihulateataja.ee ot-
singusõna: edetabel) 

• Martin Teppan, tänavuste Eesti meistrivõistlus-
te hõbemedalist, püstitas Balti maavõistlustel 
800 m distantsil isikliku rekordi 2.02.75, saavu-
tades V koha. Ühtlasi tõstis see tulemus noorme-
he Lõuna-Läänemaa kõigi aegade kergejõustiku 
edetabelis teisele kohale.

• Eesti murdmaajooksu karikavõistlustel saavutas 
lisaks Martin Teppanile teise koha ka noor jalg-
pallur Virgo Vallik.

• Ainar-Sten Junker võitis Eesti meistrivõistlustel 
5000 m käimises ajaga 32.04.42 pronksmedali.

• Raskejõustikuklubi Leola kasvandik Eerik Pank, 
Eesti meistrvõistluste hõbe ja pronks, tuli Sak-
samaal toimunud Euroopa sumo meistrivõistlus-
telt (70+ kg, U14-klassis) tagasi, kaelas pronks-
medal.

• 2016. aastal tõid Leola 4 noort koju kokku 7 
tiitlivõistluste medalit. Lisaks Eerikule said sel 
hooajal Eesti meistrivõistluste medalid kaela 
Ainar-Sten Junker (kadettide arvestuses vaba-
maadluse pronks ja Kreeka-Rooma maadluse 
hõbe), Joonas Kaskmäe (juunioride hõbe Kree-
ka-Rooma maadluses) ja Fred Martin Mägi (juu-
nioride pronks Kreeka-Rooma maadluses).

• Kokku osalesid Leola noored 2016. aastal 21 
turniiril, neist 2 turniiri toimusid Lihula güm-
naasiumi spordihoones ja 3 Lihula lasteaia spor-
disaalis. Lisaks korraldas Leola lasteaialastele 
kaks maadluspullipäeva.

• VI Gustav Vahari mälestusvõistlus, mis mõel-
dud noortele maadlejatele, oli esimest korda rah-
vusvaheline, püstitades ühtlasi uue osalejate re-
kordi: 106 maadlejat 17 klubist. 

• Kui arvestada kõikide võistluste tulemusi ja koh-
ti, on Lihula Gümnaasium 3. aastat järjest Lää-
nemaa parim kool jalgpallis.

• 2003. aastal sündinud jalgpallipoisid said 2016. 
aastal turniidelt neli esikohta. 

• Lõuna-Läänemaa JK noorjalgpallur Marjana 
Kuldsaar jõudis Eesti U15-koondisesse, mille ri-
dades mängides saavutas Balti turniiril III koha.

• Lihula JK mehed saavutasid Läänemaa meistri-
võistlustel II ning Eesti III liigas VII koha.

• Lihula korvpallitreeneri Mairo Kanteri eestve-
damisel jätkati traditsiooniliste korvpalliturnii-
ride (kevad- ja jõuluturniir) korraldamist ning 
üle mitme aasta toimuvad taas noortele korvpal-
litreeningud.

• Lisaks osales Lihula veteranide korvpallivõist-
kond edukalt mitmel turniiril. 

• Tänavu peeti üle aastate taas Läänemaa naiste 
meistrivõistlused korvpallis, kus tuli võitjaks, 
nagu ka 2002. aastal, Lihula naiskond.

• Matsalu IX rattamaratoni, kus tänavu oli star-
dis 402 täiskasvanut ja 77 last, korraldamisel ai-
tas kaasa pea 100 vabatahtlikku.

• Motokrossi etappidel sai tänavu kaasa elada kol-
mele meie vallast pärit sõitjale: Joosep Bork, 
Kert Pääbo ja Marek Koldits.

• Kolmandat korda toimunud Aleksander Kreegi 
mälestusvõistlusel kuulitõukes, mis tõi Lihulas-
se Eesti kuulitõuke paremiku, võistlesid esimest 
korda ka naised. Ka selle spordivõistluse korral-
dajaks on Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi, eesot-
sas Jaanus Getreuga.

• Lihula vald võitis tänavu Läänemaa valdade 
XXIII suvemängud, edestades napilt Ridalat ja 
Hanilat.

• Üheksandat korda peetud Lihula valla küla-
de suvemängudel osales rekordarv meeskondi, 
kokku seitsmest külast. 

• Esimesest Metsküla Kronu ratsavõistlusest, mil-
le traditsioon kestab tänaseni, möödus tänavu 
20 aastat.

• Läänemaa parimad discgolfarid on pärit Lihulast: 
Läänemaa meister Karel Üksvärav. Lihula Disc-
golfi Klubi oli Eesti klubide meistrivõistlustel VII. 
Aimar Alesmaa saavutas Eesti meistrivõistlustel 
21. koha.

• Selliseid discgolfiradu, kus on kaks asetust, on 
Eestis vähe. Lihula on üks nendest: rajal on 19 
korviga kaks asetust, A ja B. 

• Tänavu toimus Lihula diskgolfirajal 40 nädala-
võistlust, radu läbiti ametlikel ringidel kokku 
3700 korda, kogupikkusega u 11 000 km.

Kõik 2016. aasta olulisemad spordiuudised  
www.lihulateataja.ee/sport 

Foto Agnes Pajur
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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

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

KASUTUSALAD:

• puit, puitpinnad ja palkseinad
• aknad, uksed
• mööbel, mööbliosad, antiikmööbel
• nõgi ja tahmakahjustused – korstnajalad, 

kiviseinad
• tänavasillutised – unikivi, betoon
• erinevad looduskivist tooted – skulptuurid, 

ausambad, kaminad aiad, aiapostid
• valatud  betoon ja betoontooted
• metallaiad ja –väravad
• hoonete fassaadid, trepid, laed, aknad, uksed 

– puit,kivi
• auto- ja mototehnika – kered, kereosad
• auto ja mototehnika,  alumiinium-, vask-, 

kroom-, malm- jne. Pinnad
• laevad, paadid, kaatrid – puit, plast, 

alumiinium – kered, detailid
• tööstusseadmete, sh. toiduainetetööstuse 

seadmete keemiavaba mehaaniline puhastus.
• klaaspindadelt värvi ja erilise mustuse 

eemaldamine
• grafiti eemaldamine erinevatelt 

aluspindadelt

	

	
	
	

Kasutusalad:	
• puit,	puitpinnad	ja	palkseinad	
• aknad,	uksed	
• mööbel,	mööbliosad,	antiikmööbel	
• nõgi	ja	tahmakahjustused	–	korstnajalad,	kiviseinad	
• tänavasillutised	–	unikivi,	betoon	
• erinevad	looduskivist	tooted	–	skulptuurid,	ausambad,	kaminad	aiad,	aiapostid	
• valatud		betoon	ja	betoontooted	
• metallaiad	ja	–väravad	
• hoonete	fassaadid,	trepid,	laed,	aknad,	uksed	–	puit,kivi	
• auto-	ja	mototehnika	–	kered,	kereosad	
• auto	ja	mototehnika,		alumiinium-,	vask-,	kroom-,	malm-	jne.	Pinnad	
• laevad,	paadid,	kaatrid	–	puit,	plast,	alumiinium	–	kered,	detailid	
• tööstusseadmete,	sh.	toiduainetetööstuse	seadmete	keemiavaba	mehaaniline	puhastus.	
• klaaspindadelt	värvi	ja	erilise	mustuse	eemaldamine	
• grafiti	eemaldamine	erinevatelt	aluspindadelt	

 
 

PUITBRIKETT ALUS 960 KG - 139 €
PUIDUGRAANUL ALUS 960 KG - 169 € 

* HINNAD SISALDAVAD KOJUVEDU LÄÄNEMAAL

Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee 
või 5891 5954


