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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema veerg

KAREL
TÖLP
Märtsikuu viimasel tööpäeval toimus Häädemeeste Vallavolikogus väga oluline istung. Ühinemise tõttu oli lükkunud eelarve
vastuvõtmine viimase otsustamise hetkeni.
Eelarve vastuvõtmata jäämisel tulnuks tänastel volinikel kohast loobuda ja oleks tekkinud
uus volikogu koosseis pingereas järgmistest
hääle saanutest. Tegelikkuses ei olnud see
midagi tavapäratut, varemgi on volikogus
sedavõrd hilja eelarvet vastu võetud, viimasele päevale jäi Pärnumaal sel korral veel ka
Tori vald. Olulisem istungi juures on see,
et vastu võeti Häädemeeste valla esimene
eelarve. Lisaks võttis volikogu vastu veel 12
otsust ja 6 määrust, nende seas reservfondi
kasutamise korra, vallavara valitsemise korra
ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja korra.
Häädemeeste Vallavolikogu poolt vastuvõetud valla eelarve maht on 2018. aastal 8 025 244 eurot. Eelarve põhitegevuse
tulud on 6 497 518 eurot, põhitegevuse
kulud 5 559 589 eurot, investeerimistegevus 830 229 eurot ja finantseerimistegevus
418 000 eurot. Investeeringuid on kokku
planeeritud ca 1,88 miljonit eurot, millest ca
0,63 miljonit on planeeritud endise Tahkuranna valla aladele ja ca 1,25 miljonit eurot
endise Häädemeeste valla territooriumile.
Valla oma raha on plaanis investeerida ca 1,17
miljonit, sellest 320 tuhat eurot on ühinemistoetus, 300 tuhat eurot laen ja ca 550 tuhat
eurot otseselt valla raha. Suurimate investeeringutena on plaanis Häädemeeste aleviku
kergliiklustee ca 420 tuhat eurot, teha algust
Häädemeeste Hooldekodu laiendamisega
summas 320 tuhat eurot, Kabli seltsimaja
rekonstrueerimiseks 170 tuhat eurot, veeettevõtetele ca 150 tuhat eurot Uulu ja Kabli
biopuhastite rekonstrueerimise omaosalusteks, ca 127 tuhat eurot Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi ehitustööde lõpuni viimiseks
ning ca 110 tuhat eurot Häädemeeste poolel
teedeehituseks. Väiksemate investeeringutena
on plaanis ca 85 tuhat eurot panustada endise
Tahkuranna piirkonna teedeehitusteks, 78
tuhat eurot Suurküla rannatee rajamiseks
Häädemeeste alevikus, 55 tuhat eurot Tahkuranna Lasteaed-Algkooli Võiste lasteaia
trasside, parkla ja sissesõidutee rekonstrueerimiseks, 50 tuhat eurot Uulu, Reiu, Laadi
ja Mereküla teedele tänavavalgustuse rajamiseks, 50 tuhat hajaasustuse programmi
omaosaks, 50 tuhat eurot koostöös Pärnu
Linnavalitsusega lasteaiakohtade arvu suurendamiseks, 44 tuhat eurot Uulu-Pärnu
kergliiklustee II osa projekteerimiseks, ca
42 tuhat Jaagupi sadamas projektide elluviimiseks, 35 tuhat eurot K.Pätsi ausamba
ümbruse ja tee rekonstrueerimiseks ja 20 tuhat Uulu nn. turuhoone rajamiseks. Lisaks
mitmed väiksemad investeeringud.
Eelarve koostamisel on püütud võimalikes
kohtades teha ühtlustamist kahe varasema
valla osas, et saavutada võimalikult mõistliku

aja jooksul uus ühtselt toimiv omavalitsus,
kuid kõikides valdkondades see ei ole võimalik. Näiteks, palkasid langetada ei saa,
kõiki aga tõsta koheselt kõrgema määrani
pole mõeldav, raha lihtsalt ei jätkuks. Olemegi koostamas uue valla arengukava, kus
positiivne on olnud koosolekutel inimeste
suur huvi valla tuleviku osas. Lisaks oleme
alustanud haridusstrateegia koostamist, mis
annaks vastuse kogu haridusvõrgu kujunemisele Häädemeeste vallas, k.a. Häädemeeste
lasteaia rühmade arv, köökide asukohad ja
muusikakooliga seonduva kohta. Tähtsad
dokumendid annavad vastused, mis edaspidi
vallas saama hakkab, kõigil inimestel ja huvigruppidel on võimalik neis sõna sekka öelda.
Olulise dokumendina oleme aprillikuu
jooksul koostamas vallale uut teehoiukava,
kus kõik ettepanekud on oodatud hiljemalt
16. aprilli lõunaks ning avalik arutelu
toimub sama päeva õhtul kell 17.00. Teehoiukava teeme vähemalt 4-aastase perioodi
peale (vaadatakse iga aasta üle) ja see hakkab
sisaldama lisaks teede investeeringutele ka tänavavalgustust. Lisaks ootame infot ja ettepanekuid väiksemate remondivajaduste kohta.
Plaanime teede ehituseks läbi teehoiukava
panustada sel aastal kogu riigilt laekuva valdkondliku raha, ehk ca 196 tuhat eurot. Lisaks
50 tuhat eurot tänavavalgustusele endise Tahkuranna valla aladel ja ca 615 tuhat kolmele
(ühel projekteerimine) kergliiklusteele.
Kui veebruari lehes kirjutasin, et olime
uude struktuuri tööle saanud 4 uut inimest,
siis 7 uut inimest on meile veel lisandunud
või lisandumas, neist kolm ajutisel kohal,
ehk lapsepuhkusel oleva ametniku asemele.
Lastekaitsespetsialistina asus tööle algselt sotsiaalnõunikuks kandideerinud endine Lavassaare valla sotsiaalnõunik Merike Adele Mee,
sekretäri kohale Monika Kunder ja 1. juunist
asub maa- ja keskkonnanõunikuks Sigrit
Kasemets, kes senini on täitnud sarnaseid
ülesandeid Pärnu Linnavalitsuses. Kultuurinõuniku konkursil osutus sellele ametikohale
valituks Aire Kallas-Maddison, kelle töökoht
asub Häädemeeste valla teeninduskeskuses.
Varasemalt oli Aire Häädemeeste Keskkooli huvijuht. Reformieelselt töötas kahe valla
peale sotsiaalvaldkonnas 3 inimest, lisaks täitis Tahkurannas humanitaarnõunik lastekaitse ülesandeid. Reformijärgselt on valdkonnas
3 ametikohta, neist Häädemeeste piirkonnas
töötava sotsiaaltöö spetsialisti leidmiseks tuli
korraldada konkurss, sest töölepinguga töötavat inimest ei saanud otse ametnikuks üle
viia. Toimunud konkursil osutus juba varasemast sisuliselt sama tööd teinud Sandra Rebane sobivaimaks. Reformieelselt töötas kahe
valla peale raamatupidamises 5 inimest, alates
1. aprillist töötab selles valdkonnas 3 inimest,
lisaks töötab käsunduslepinguga aprillikuu
lõpuni endine finantsnõunik Ly Lehemets,
kelle ülesandeks on endise Häädemeeste valla majandusaasta aruande kokkupanemine.
9. aprillist asub uuele finantsjuhi ametikohale varasem Paikuse valla pearaamatupidaja
Valli Roosmaa. Käimas on konkurss raamatupidaja leidmiseks Häädemeeste teeninduskeskusesse.
Numbriliselt 11 uut ametnikku on suur
arv, kuid numbritesse süüvides selgub, et
tänane struktuur on varsemalt 27,45 ametikohalt langenud 19,45 ametikohani, lisaks
on saavutatud ca 11% kokkuhoid personalikuludelt.
Head kevade jätku!

NR. 4

Juubeliaasta juubilar ÜLEJALA “30”
“Õrn ja tark ja lembene
on naine kolmekümnene”
Lõi looja ilma kord naise,
pilkupüüdva ja ebamaise.
Talle hoolikalt valiti silmi,
et neist ei peegelduks pilvi.
Said käed talle õrnad ja hellad
Ning hääl nagu kirikukellal.
Sai voolujoonega jalad,
mis kaunid ja kindlad, kui talad.
(kohandatud luuleread
„Anni luulekogust“)
See kõik oleks alanud justkui alles
eile kui alustasin oma teekonda
Tiiu Pärnitsa loodud tantsuseltsis “Ülejala”, meenutab meie alati
särasilmne tantsija Tiina.
Tantsurühma koosseis on erinevate liikmete näol aastate jooksul olnud tihedas liikumises, aga
kindlalt ja vankumatult püsinud
oma tantsuema valvsa pilgu all.

Marge, Anu, Anželika, Merle,
Katri ja Katrin. Pesamuna Kadri
kasvatab kodus pisikest tulevast
tantsupreilit. Meie seas on emasid,
tütreid, tädisid ja vanaemasid.
Tantsupõrandal me sulandume
kõik ühte, hoiame tihedasti kokku
kui ühine mesilaspere ja läheme
koos kas või üle mere... sest meil
on teadmine, et tantsimine on
üks neist tegevustest, mis hoiab
hinge elus.
Oleme 12 täiesti erinevat naist,
kel kõigil on omad tööd ja argised
tegemised ja kellelgi meist pole
tantsulist haridust. Ometi ei suuda me paigal püsida, vaid ikka ja
jälle tahaksime tantsu lüüa! Kõigis
meis on soov edasi kanda meie esivanemate kombeid ja traditsioone.
Loomulikult tahame ka tulevasest
suurest XX juubeli tantsupeost
„Minu arm“ osa saada. Selleks ei
vaja me muud tuge, kui üksteise
selged õlad ja keegi, kes köidab

peituda. Peame tunnistama, et tulete meie taltsutamisega suurepäraselt toime. Armastame Teid ja
oleme siiralt tänulikud, et meid
raskematel aegadel oma hõlma
alla olete lubanud.
Loodame, et oskame seda küllalt vääriliselt hinnata ja et Teie
suunavat tuge jätkub meile veel
väga paljudeks aastateks!
Nii pikaajaliselt püsinud tantsuseltsil, kui seda on “Ülejala”, on
teadaolevalt palju sõpru ja pöidlahoidjaid. Kõigi Teie ja Meie auks
korraldame oma juubeliaasta
tähistamiseks sünnipäevakontserdi, mis leiab aset 21. aprillil
2018. a algusega kell 18.00
Uulu Spordi- ja Kultuurikeskuses. Esitamisele tulevad tantsud
muuhulgas aegade tagant, nagu
seda on “NAISTEPÄEV” (Lepik/
Karjaste), kui ka täiesti ahjusoe
“LILLEVALSS” (E. Rüütli loomingust). Tegusatel ja toimeka-

Vasakult: Merle, Marge, Helle, Katrin, Katri, Tiina, Anu, Kadri, Külli, Merike, Reilika ja Monika

Tiiu juhendamise läbi on selgeks
õpitud 157 erinevat tantsu, osaletud mitmetel tantsupidudel, käidud võistutantsimistel ja esinetud
paljudel üritustel. Ühtekokku on
Ülejala ajalukku oma jälje jätnud
ligemale 80 tantsijat, kellest 23
on olnud mehed, sest kolmandast
tegevusaastast kuni aastani 2001
tegutseti segarühmana. Meie seas
on naisi, kes tulevad ja ühel päeval
jälle lähevad mõneks ajaks oma
teed, kuid mingil seletamatul
põhjusel leiavad taas tee oma
tantsurühma rüppe. Kuid on ka
naisi, kes tulevad ja jäävad nagu
Tiina, Katri, Merle ja Anu.
Eelmine aasta oli meie tantsuelus väga pöördelise tähendusega. Nagu iga naise elus, nii ka
meil, jõudis kätte aeg kui saime
loa avada endi tiivad ja lennata nii
kõrgele ja kaugele, kui need vaid
kannavad... Täna, pisut rohkem
kui aasta hiljem, me võime uhkusega tõdeda, et need tiivad olid
valmis lendama… Tahame tänada
Sind, Tiiu Pärnits, et hoolisid ja
armastasid, et andsid võimaluse!
Täna käib meid kokku täpselt
tosina jagu naisi: Merike, Külli,
Helle, Tiina, Reilika, Monika,

meid seeläbi ühte.
Sellel järjepideval ja
tegusaid treeninguid
täis rajal toetavad ja
aitavad meil samme
seada ning püsima
jääda kaks imelist
abilist. Meie uueks
juhendajaks on armas Eneli Rüütli –
kindla sõna, teadliku
pilgu ja südamliku
naeratusega juhatab
ta meid, alati kindel siht silme ees...
mööda meie päris Tantsuõpetajad Edda Prillop ja Eneli Rüütli.
oma tantsurada. Fotod: erakogust
Kuna Eneli on tegus
ja ettevõtlik, siis jagub tal tööd tel naistel on ka sama asjalikud
kõikjale. Lisaks meile juhendab ta lapsed, seega annavad ka nemad
Uulu kooli noori tantsuhuvilisi ja meie üritusele oma pisikese, kuid
kahte segarühma: “Tuurit-Tuurit” tänuväärse panuse. Kogu kontsert
Pärnus ja “Uppsarit” Tallinnas. on kõigile avatud ja täiesti tasuta.
Seetõttu ta meile nii palju, kui Tasub tulla ja veeta üks imeline
sooviksime, paraku ei jõua. Selle kevadine õhtu, kus jagub nautitühimiku meie tantsulises hinges mist kogu perele. Tulge, tähistage
täidab igati armas Edda Prillop. koos meiega seda imelist juubeli
Üheskoos on meid trennis vahest tantsuaastat, olete väga oodatud!
lausa “kuraditosina” jagu naisi ja
tuleb tõdeda, et on olukordi, kus
Reilika Kiviselg
emotsioonid saavad meist võitu
Ülejala tantsija
ja tuju ähvardab musta pilve taha
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
29. märtsil
• Algatada Reiu külas Liivaku kinnistu detailplaneering, eesmärgiga
eraldada kinnistust kaks üksikelamu krunti ja teemaa kinnistu.
Häädemeeste Vallavalitsusel sõlmida detailplaneeringust huvitatud
isikuga leping detailplaneeringu koostamiseks ja vajadusel leping detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate rajatiste väljaehitamiseks.
• Anda tähtajatu nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks OÜ Kaevutee (registrikood 11447951, aadress: Mõisa tee 5, Uuemõisa alevik,
Haapsalu linn).
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Toomemaa OÜ kasuks
kohalikule omavalitsusele kuuluvad järgmised kinnistud:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Tõllapulga tee kinnistu,
registriosa nr 4421906, katastritunnus 84801:001:1148, koormatava
ala pindala 301 m2;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Tõllapulga tee L1
kinnistu, registriosa nr 3214406, katastritunnus 84801:001:1252, koormatava ala pindala 122 m2;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Tõllapulga tee 1 kinnistu, registriosa nr 3214006, katastritunnus 84801:001:1248, koormatava
ala pindala 602 m2;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Silla tee 4 kinnistu,
registriosa nr 3419806, katastritunnus 84801:001:1289, koormatava
ala pindala 7 m2.
• Nõustuda Mainer OÜ Võidu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
andmisega.
• Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded
delegeeritakse Häädemeeste Vallavalitsusele.
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra
kehtestamine.
Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2
alusel isikud, kelle ülesandeks on lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete
täitmine.
• Kehtestada Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
• Lubada kasutada riigi poolt „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise
tingimused ja kord“ alusel Häädemeeste Keskkooli põhikooli õpetajate
tööjõukulude toetust gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulude katmiseks 2018. aastal kuni 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot.
• Kehtestada koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava
osa määr ja tasumise kord
• Häädemeeste Vallavolikogu 06.02.2014 määruses nr 3 „Häädemeeste
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse alljärgnev muudatus:
• määruse lisa nr 1 „Töötajate palgaastmestik“ muudetakse ja kinnitatakse p.3.1 asutuse juhid palgaastmeks 24.
• Kehtestada vallaeelarve reservfondi kasutamise kord
• Võtta vastu Häädemeeste valla 2018.aasta eelarve
• Kehtestada vallavara valitsemise kord
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 17. juuni 1997. a. ümberkujundamisotsusega kinnitatud (muudetud Häädemeeste Vallavolikogu 20.04.2011.
a otsusega nr 14, Häädemeeste Vallavolikogu 03.12.2015.a otsusega nr
50) põhikirja punkti 10.1 ning sõnastada see järgnevalt: „10.1 Seltsil
on kolme- kuni viieliikmeline nõukogu, mille liikmed valib ja kutsub
tagasi üldkoosolek.”
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 01.juuni 2017 otsuse nr 52 „Osaühing
Vesoka põhikirja muutmine ja osakapitali suurendamine“ punkti 4 ning
sõnastada see järgnevalt:
„4. Suurendada osaühing Vesoka osakapitali neljateist tuhande kahesaja
viiekümne (14 250) euro võrra, osakapitali suuruseks osaühingul on
kakskümmend neli tuhat nelisada seitsekümmend viis (24 475) eurot.”
• Nimetada Häädemeeste valla esindajaks MTÜ-s Pärnumaa Ühistranspordikeskus vallavanem Karel Tölp.
• Välja arvata vallavolikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisust Sandra Rebane.
• Kinnitada vallavolikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni liikmeks
Tiia Soomre. Kinnitada vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosseis alljärgnevalt: Komisjoni esimees Virgo Vahenõmm,
komisjoni aseesimees Lembit Künnapas, komisjoni liikmed Aire Kallas-Maddison, Elton Jets, Henn Saar, Anne Kalda, Ivo Orasmäe, Anu
Nõmm, Ago Pajuväli, Kaarel Born, Viljar Soomre, Andrus Soopalu,
Sigrid Absalon, Anneli Leppik, Riina Luik.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 23 „Vallavara
kasutusse andmine“ lisa ja kehtestada see uues redaktsioonis
• Anda mittetulundusühingule Kabli Külaselts (registrikood 112437639)
tasuta kasutamiseks Häädemeeste vallale kuuluva Häädemeeste vallas
Kabli külas asuva Kabli supelranna katastriüksuse (21303:002:0655)
osa ligikaudse pindalaga 89 598 m² tähtajaga kuni 30.04.2028.
• Häädemeeste vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühinguga Kabli
Külaselts vara tasuta kasutamise leping.
Täpsustus. Palume Liiviranna nr 3-2018 lk 2 vallavolikogu ülevaates,
2. veerus lugeda: Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline
kohustus ja sõlmida võrguettevõtjaga Elektrilevi OÜ liitumisleping maksimumsummas 13 000 eurot Teori F2alajaama õhuliini asendamiseks
maakaabelliiniga ca 190 m ulatuses seoses Häädemeeste aleviku jalg- ja
jalgrattatee projekteerimise ja ehitamisega.
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Vallavalitsuses otsustati:
09. märtsil
• Väljastada põhimõtteline nõusolek Tombergi maaüksuse
jagamiseks
• Väljastada põhimõtteline nõusolek Tõnu maaüksuse jagamiseks
• Anda nõusolek ühe pärna raiumiseks Häädemeeste vallas
Võiste alevikus asuval Jaagu tn 7 kinnistul
• Anda nõusolek ühe vahtra ja pärnapuude grupi raiumiseks
Häädemeeste vallas Uulu külas asuval Laadi tee 1 kinnistul
• Kinnitada korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunute nimekiri
• Määrata maaüksustele järgmised koha-aadressid ja maa
sihtotstarbed:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla, Luitemaa looduskaitseala 52 (piiriettepaneku nr LY1801100287),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla, Luitemaa looduskaitseala 53 (piiriettepaneku nr LY1801100288),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla, Luitemaa looduskaitseala 54 (piiriettepaneku nr LY1801120349),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla, Luitemaa looduskaitseala 55 (piiriettepaneku nr LY1801120350),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla, Luitemaa looduskaitseala 56 (piiriettepaneku nr LY1801120351),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla, Luitemaa looduskaitseala 57 (piiriettepaneku nr LY1801120352),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Piirumi küla, Luitemaa looduskaitseala 58 (piiriettepaneku nr LY1801120353),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Piirumi küla, Luitemaa looduskaitseala 59 (piiriettepaneku nr LY1801120354),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Piirumi küla, Luitemaa looduskaitseala 60 (piiriettepaneku nr LY1801120355),
sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%.
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Häädemeeste vallas
ülevalpoolnimetatud maaüksuste osas.
• Määrata Häädemeeste vallas Uulu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Soometsa tee.
Muuta Häädemeeste vallas Uulu külas asuvate katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Soometsa tee 13 84801:001:0520 Soometsa tee 11a
2. Sella
84801:001:0004 Soometsa tee 13
3. Õunaaia
84801:001:0188 Soometsa tee 13a
4. Soometsa tee 15 84801:001:0519 Soometsa tee 15a
5. Tankla
84801:001:0725 Soometsa tee 15
6. Majakese
84801:001:1667 Soometsa tee 23
7. Tööstuse
84801:001:1668 Soometsa tee 25
• Määrata Häädemeeste vallas Uulu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Tööstuse tee vastavalt juurdelisatud skeemile
(lisa nr 1).
Muuta Häädemeeste vallas Uulu külas asuvate katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Tiigiselja
84801:001:1660 Tööstuse tee 1
2. Asfaldi
84801:001:1661 Tööstuse tee 2
3. Kontori
84801:001:1666 Tööstuse tee 3
4. Seljapõllu
84801:001:1662 Tööstuse tee 4
5. Selja
84801:001:0176 Tööstuse tee 5
6. Seljaplatsi
84801:001:1663 Tööstuse tee 6
7. Fonte
84801:001:0177 Tööstuse tee 7
8. Seljamaa
84801:001:1664 Tööstuse tee 8
9. Kaatri
84801:001:0179 Tööstuse tee 9
10. Jõeplatsi
84801:001:1665 Tööstuse tee 10
• Täpsustada Võiste alevikus Kaare tänava liikluspinna ruumikuju ning sellest tulenevalt asendada Tahkuranna Vallavalitsuse 02.07.2009. a korralduse nr 208 lisa 7 (Kaare
tänava liikluspinna ruumikuju) käesoleva korralduse lisaga
• Liita Häädemeeste vallas, Orajõe külas Matsimere katastriüksuse (katastritunnusega 21303:005:0128), Mere-Matsi
katastriüksuse (katastritunnusega 21303:005:0063) ja Merematsi katastriüksuse (katastritunnusega 21301:001:0147)
üheks katastriüksuseks ning määrata tekkiva katastriüksuse
lähiaadress ja sihtotstarve järgmiselt:
Merematsi sihtotstarve elamumaa (001; E) 100%
• Väljastada projekteerimistingimused Reiu külas Kuukivi
tee 10 kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Siimumänniku tee 1
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas, Merekülas ja Reiu külas
elektroonilise sidevõrgu liinirajatise – multitorus fiiberop-
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tilise sidekaabli (ELA098 II etapp – Uulu-Raeküla) paigaldamiseks järgmiste kõrvaltingimustega:
- Enne ehitamise alustamist sõlmida maaomanikuga maa
kasutusõigusega koormamiseks notariaalne (IKÕ) leping;
- Juhul kui maaomanikuga ei ole kolme kuu jooksul alates
ehitusloa väljastamisest notariaalset IKÕ lepingut
Väljastada ehitusluba Reiu külas Tõlla tee L1 ja Kadi tee
kinnistutele Kadi tee kinnistute veevarustuse rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu külas Kadi tee kinnistute reovee
kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
Väljastada kasutusluba Reiu külas Kivialliku tee 7 kinnistule
püstitatud elamule (EHR kood 120263208).
Väljastada kasutusluba Laadi külas Pihla tee 4 kinnistule
püstitatud elamule (EHR kood 120786472).
Väljastada kasutusluba Orajõe külas Kirbla kinnistule püstitatud elamule (EHR kood 120758106).
Väljastada kasutusluba Orajõe külas Kirbla kinnistule püstitatud abihoonele (EHR kood 120758315).
Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
Müüa otsustuskorras Helgi Vainulale tema kasutuses olnud
vallale kuuluv tööarvuti Dell OPTIPLEX 3020 hinnaga
300 eurot
Vastu võtta Reiu küla Margiti ja Poi kinnistute detailplaneering. Vallavalitsusel korraldada avalik väljapanek ja vajadusel
avalik arutelu.
Kinnitada 07.03.2018 esitatud projekti “Metsaküla Sipelga
kinnistu puurkaevu rajamine” aruanne ning teha väljamakse
teostajale (Balance Tiim OÜ) 4463,42 eur vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Moodustada Häädemeeste valla haridusstrateegia koostamiseks juhtkomisjon koosseisus:
Komisjoni esimees Helve Reisenbuk
Komisjoni liikmed Karel Tölp, Jaak Vapper, Toomas Abel,
Algis Perens
Moodustada Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamiseks
juhtkomisjon koosseisus:
Komisjoni esimees Tiiu Sommer
Komisjoni liikmed Karel Tölp, Madis Mätas, Ago Raudsepp,
Toomas Abel, Harald Kalmet
Moodustada Häädemeeste valla arengukava koostamiseks
juhtkomisjon koosseisus:
Komisjoni esimees Tiiu Sommer
Komisjoni liikmed Karel Tölp, Toomas Abel, Algis Perens
Volitada sotsiaaltöö spetsialisti Sandra Rebast täitma eestkostja ülesandeid
Kinnitada Kabli Lasteaia hoolekogu 5-liikmelisena alljärgnevas koosseisus:
Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja Toomas Abel;
Õpetajate esindaja Tatjana Raap;
Nooremate laste rühma lapsevanemate esindaja Merli-Anne
Nõmm;
Nooremate laste rühma lapsevanemate esindaja Ivar Baumann;
Vanemate laste rühma lapsevanemate esindaja Katre Lepp.
Toetada lapsevanem Siiri Habicht´i taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Kerto Jetsi osalemist 13.-15.04.2018
Tartus toimuval Santos Cup 2018 turniiril 85 euroga.

14. märtsil
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
• Kinnitada 2018. eelarveaastaks Häädemeeste valla üldhariduskoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta järgmiselt:
Häädemeeste Keskkoolis 1440 eurot aastas ehk 120 eurot
kuus;
Metsapoole Põhikoolis 3684 eurot aastas ehk 307 eurot kuus;
Uulu Põhikoolis 984 eurot aastas ehk 82 eurot kuus;
Tahkuranna Lasteaed Algkoolis 2736 eurot aastas ehk 228
eurot kuus.
• Kinnitada 2018. eelarveaastaks Häädemeeste valla koolieelsetes lasteasutustes majandamiskulude, personali töötasu
ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe lapse kohta järgmiselt:
Kabli Lasteaias 6456 eurot aastas ehk 538 eurot kuus;
Häädemeeste Lasteaias 4740 eurot aastas ehk 395 eurot kuus;
Uulu Lasteaias 3492 eurot aastas ehk 291 eurot kuus.
• Kinnitada 2018. eelarveaastaks Häädemeeste Muusikakoolis
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe
õpilase kohta 3024 eurot aastas (9 kuud) ehk 336 eurot kuus.
• Toetada MTÜ-d Selts Raeküla Uhla Rotiküla Elamusjooksu
ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks 500 euroga.
• Kinnitada Häädemeeste valla omandis oleva ametiauto
KIA SPORTAGE, riiklik registreerimismärk 256 BNL,
eest vastutav isik, garažeerimiskoht ja kütuse kulu piirmäär
alljärgnevalt:
vastutav isik Eha Säde;
garažeerimiskoht Madara tn 8, Pärnu linn;
järg lk 3
mootorikütuse kulu piirmäär 200 liitrit kuus.
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Aprill 2018
algus lk 2
• Pikendada hajaasustuse programmi
2017. a taotlusvooru toetuslepingute
sõlmimise tähtaega kuni 01.05.2018.a.
• Moodustada Häädemeeste Vallavalitsuse juurde alaline hankekomisjon ja
kinnitada selle koosseis alljärgnevalt:
Komisjoni esimees Karel Tölp
Komisjoni aseesimees Toomas Abel
Komisjoni liikmed Tiiu Sommer, Jaak
Vapper, Helene Klein
• Eraldada AS-ile Häädemeeste VK
jooksvate majanduskulude katteks
raha summas 3000 (kolm tuhat) eurot.
20. märtsil
• Väljastada projekteerimistingimused
Metsapoole külas Eegi kinnistule
kasvuhoone ja hoidla projekti koostamiseks.
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
• Toetada lapsevanem Karin Grentsi
taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Riselle Grents´i osalemist
17.03.2018 Tallinnas EDO Spring
Cupil, 14.04-15.04.2018 WADF
North European Championships ja
31.03 Kuldse Karika tantsuvõistlustel
kokku 130 euroga. Võistluste osalustasu kokku 40 eurot, transpordikulu
100 eurot, majutuskulu 50 eurot.
• Toetada lapsevanem Pille-Riin Rüüteli taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Aaron Rüütel´i osalemist 1315.04.2018 Tartus toimuval Hillar
Otto Memoriaal 2018 jalgpalliturniiril
85 euroga.
• Toetada lapsevanem Riina Helsteini taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Elisabel Helsteini osalemist
17.03.2018 EDO Spring Cup-il Tallinnas 50 euroga.
• Toetada lapsevanem Sille Tohver´i
taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Hanna Anore Tohver`i osalemist Kuldse karika tantsuvõistlusel
36 euroga. 10 eurot on osalemistasu
ning 26 esinemiskostüümi maksumus.
• Kooskõlastada Uulu Põhikooli töötajate koosseis.
• Kutsuda tagasi Häädemeeste Keskkooli hoolekogust Rene Kurm.
• Kinnitada Häädemeeste Keskkooli
hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
Häädemeeste Vallavolikogu (kooli
pidaja) esindaja Algis Perens;
õppenõukogu esindajad Ülle Valgi ja
Eve Pajuväli;
õpilasesinduse nimetatud gümnaasiumi õpilaste esindaja Anett Kentauria
Liiva;
põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad, vilistlaste ning kooli
toetavate organisatsioonide esindajad
Erko Ristmäe, Tea Hanson, Gea
Blond, Kirti Mägi, Liia Õitspuu,
Tõnu Kiiver.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba LVM OÜ-le (esindaja maakler
Ats Rääk). Reklaami paigaldamise
asukoht on Reiu küla, Pea kinnistu
(84801:001:0965). Reklaami pinna
suurus on 6 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg 01.01.-30.06.2018. a. Reklaamimaksu suurus on 191,70 eur.
• Kinnitada projekti “Laadi küla Nõmme kinnistu joogivee kvaliteedi parandamine” aruanne ning teha väljamakse teostajale (Serinus OÜ) 1116 eurot
vastavalt sõlmitud toetuslepingule
ning esitatud kuludokumentide alusel.
27. märtsil
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
• Väljastada ehitusluba Võidu külas
Pärna kinnistule päikeseelektri mikrotootmisjaama rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Metsaküla külas
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Ranna kinnistule tuletõrjetiigi rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu külas Tõlla
tee 2 kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks.
Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee 22 kinnistule püstitatud elamule
(EHR kood 120816426).
Anda põhimõtteline nõusolek Rapu
kinnistu jagamiseks
Anda põhimõtteline nõusolek Murru
kinnistu jagamiseks
Anda põhimõtteline nõusolek Oioti
kinnistu jagamiseks
Anda põhimõtteline nõusolek Õunapuu kinnistu jagamiseks
Kinnitada jäätmeveoga perioodiliselt
mitteliitunuks lugenute nimekiri
Kinnitada kindlustushanke hankedokumendid
Kinnitada Suurküla rannatee hankedokumendid
Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
Eraldada MTÜ-le Võiste Külaselts
300 eurot tegevustoetust salongiõhtu
läbiviimiseks
Toetada lapsevanem Anu Gentaleni
taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Triinu Kirschbaumi osalemist
Pranglimise Maailmameistrivõistlusel
Ukrainas 26.04-30.04.2018 130 euroga. Maksumus majutusele ja transpordile on 160 eurot+ k/m.
Toetada lapsevanem Monika Kunderi
taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Lisette Kunderi osalemist Kuldse Karika tantsuvõistlustel 36 euroga,
millest 10 eurot on osalemistasu ning
26 eurot on võistluskostüümi maksumus.
Sulgeda ajutiselt koolieelsed lasteasutused seoses ja töötajate puhkustega
alljärgnevalt:
Uulu Lasteaed 02. juuli – 31. juuli
2018;
Tahkuranna Lasteaed- Algkool Võiste
Lasteaed 02. juuli – 31. juuli 2018;
Kabli Lasteaed 01. august – 31. august
2018;
Häädemeeste Lasteaed 02. juuli - 31.
juuli 2018
Anda luba lastele suunatud laagrite
(projektilaagrite) läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses alljärgnevalt:
Suusaklubi Jõulu ajavahemikul
22. 07 – 27. 07. 2018;
Suusaklubi Jõulu ajavahemikul
30. 07 – 04. 08. 2018;
Suusaklubi Jõulu ajavahemikul
21. 10 – 27. 10. 2018;
Pärnu Spordikool ajavahemikul
16. 06 - 21. 06. 2018;
Pärnu Spordikool ajavahemikul
16. 06 - 21. 06. 2018;
Kinnitada hajaasustuse programmi
hindamiskomisjon koosseisus: MaiaLiisa Kasvandik, Lembit Künnapas,
Sandra Rebane, Karel Tölp, Alar
Vahtra, Jaak Vapper. Kinnitada komisjoni esimeheks Maia-Liisa Kasvandik.
Määrata eelistatud sihtrühmaks lastega pered.
Määrata prioriteetseks valdkonnaks
veevarustussüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid.
Kutsuda tagasi OÜ Vesoka nõukogu
liikmed Tiiu Sommer, Argo Mengel,
Alar Vahtra.
Nimetada OÜ Vesoka nõukogu liikmeteks Tiiu Sommer, Argo Mengel,
Ants Järvesaar, Valdar Tamm, Jüri
Hanson.
• Kutsuda tagasi AS Häädemeeste VK
nõukogu liikmed Jaanus Koort, Enn
Tamm, Valdar Tamm. Nimetada AS
Häädemeeste VK nõukogu liikmeteks Jüri Hanson, Valdar Tamm, Tiiu
Sommer.
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Tutvustame uusi töötajaid Häädemeeste vallas
Aire Kallas-Maddison – Häädemeeste valla kultuurinõunik
Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis omandatud
raamatupidamise eriala
(finantsraamatupidamine,
kulude raamatupidamine,
maksude raamatupidamine, eelarveline raamatupidamine, audiitorlus,
sisekontroll, finantsjuhtimine, personalijuhtimine, äriplaani koostamine,
rahvusvaheline majandus, rahvusvaheline õigus
jpm) annab tugeva põhja
seaduste lugemiseks ja
mõistmiseks. Selles koolis
omandatud teadmised aitavad orienteeruda kohaliku omavalitsuse korraldust
reguleerivates õigusaktides
ja asjaajamiskorra alustes;
riigi põhikorda, kodanike
põhiõigusi ja vabadusi ning
avaliku halduse organisatsiooni reguleerivais dokumentatsioonis; avalikku
teenistust reguleerivais
õigusaktides; avaliku sektori majandustegevuses ja
eelarve koostamise põhimõtetes.
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias omandatud
huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala (haridusfilosoofia, sotsiaalpedagoogika,
noorsootöö alused, erivajadustega laste ja noorte
toetamine, andragoogika,
loovuse psühholoogia, pedagoogiline psühholoogia,
kultuurisemiootika, sotsiaalne kommunikatsioon
jpm) andis kaasa teadmised, mis aitavad orienteeruda haridus- ja kultuurimaastikul.
Olen oma töös põhjalik
ja konkreetne. Langetan

otsuseid objektiivselt ja
toetudes faktidele, mis on
eelnevalt kontrollitud ja
põhjalikult kaalutud.
Töötades Häädemeeste
Keskkoolis huvijuhina oli
mul võimalus põhjalikult
tutvuda alus-, alg-, põhi-,
ja gümnaasiumiharidusega
seonduvate probleemidega,
humanitaarvaldkonna valupunktidega. Kool ei ole
pelgalt info ammutamise
keskus, vaid on ka noorte
väärtushinnanguid kujundav ja sotsiaalseid oskusi
lihviv tugipunkt.
Pärnumaa Huvijuhtide
Nõukoja esimehena oli mul
võimalus tutvuda haridusmaastikul toimuvaga nii
maakondlikul kui ka üleriigilisel tasandil. Rääkida
kaasa noorsootööd puudutavates otsustes, mis kujundavad täna meie noorte
võimalusi huvihariduses.
Tuginedes tugevale
motivatsioonile, olen ma
aktiivselt kaasa löönud vabatahtlikuna Häädemeeste
valla kultuurimaastikul –
organiseerides, toetades,
koostööd tehes või lihtsalt
osaledes. Kultuuri väärtustamine ja selle õigesti
tarbimine kasvatab Eesti
rahva lojaalse ja entusiastliku kodaniku.
Olen sihikindel ja töökas. Olen kõikidel töökohtadel olnud hinnatud
töötaja, kes ei reageeri vaid
otsestele tööülesannetele,
vaid vaba aja tekkimisel
täiendab oma oskusi ja
teadmisi ja leiab hõlpsalt
ise tööülesandeid, mis aitavad kaasa organisatsiooni

edukusele.
Avaliku esinemisega
olen kokku puutunud
palju. Nii valla siseselt kui
ka maakondlikul tasemel
– olen selge diktsiooniga ja
suudan adekvaatselt edasi
anda vajalikku informatsiooni.
Olen avatud suhtleja.
Töötamine Suurbritannias (nii Inglismaal kui ka
Šotimaal) andis mulle julguse väljendada ennast ka
ladusalt võõrkeeltes. Lennujaamas valuutavahetuses
töötades tõdesin selgelt, et
inglise ja vene keel annavad
tugeva põhja mõistmaks ka
teiste rahvuste kodanike
vajadusi, kes neid viimasena mainitud keeli ei oska.
Mul on ka kunstiline
eneseväljendusoskus, mis
aitab kaasa esteetiliste otsuste langetamisele ja valla
väärika maine kujundamisele.
Võttes osa Häädemeeste
Vallavolikogu tööst ja juhtides Häädemeeste Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja
külaelukomisjoni on mul
olnud võimalus süveneda
Häädemeeste valla tööd
reglementeerivasse seadusandlusesse ja saada parem
ülevaade, kuidas vallas töö
korraldamine toimub.
Usun, et lisaks varasemale töökogemusele ja
omandatud haridusele on
minu eelis tõeline kirg antud valdkonna vastu. Samuti plaanin end pidevalt
koolitada, et tööandjaga
üheskoos ühiste eesmärkide poole püüelda. Olen
kindel, et suudan pakuta-
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val ametikohal luua lisandväärtust, mis mõjutab nii
meeskonnatööd kui ka
Häädemeeste valla käekäiku.
Olen olnud Pärnumaa
Huvijuhtide Nõukoja esimees, Noorteühing Eesti
4H noorte juhendaja.
Minu tegemisi on tunnustatud ÜRO Lastefondi
UNICEF´i tänutähega,
Noorteühing Eesti 4H
poolt, Pärnumaa AASTA
NOORSOTÖÖTAJA tiitliga, maakondlike ürituste
korraldamise eest, õpilaste
eduka juhendamise eest
maakondlikel võistlustel
jne.
Elan ja toimetan Häädemeeste alevikus koos
abikaasa ja kolme lapsega
(alla 5 aastased).
Silma paneb särama tervisesport, seltskonnatants,
maalimine ja teater.
Minu tööruumid asuvad Häädemeeste teeninduskeskuse ruumides ja
telefon millele helistada
on 5358 5406.
Aire Kallas-Maddison
Kultuurinõunik

Valli Roosmaa – finantsjuht
Olen sündinud 15. mail
1964. aastal Vändras.
Koolitee kulges Vändra
Keskkoolis. Peale Tallinna Polütehnilise Instituudi
lõetamist 1986. aastal sai
minu esimeseks töökohaks
AS Tootsi Turvas, kus
töötasin pearaamatupidaja asetäitjana kuni 1991.
aastani. Samast ajast asusin
tööle Tootsi Vallavalitsusse
pearaamatupidajana, kus
töötasin kuni 2005. aastani . Alates 2005. aastast
kuni 2017. aasta lõpuni
töötasin Paikuse Valla-

valitsuses raamatupidamisosakonna juhatajana.
Seoses haldusreformiga,
kus Paikuse vald ühines
Pärnu linnaga, viidi mind
üle Pärnu linna finantsteenistusse peaspetsialisti
ametikohale, kus töötasin
Häädemestele tulekuni.
Raamatupidamine on oluline osa valla igapäevasest
tegevuses, sest see kajastab
valla finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt
ning teistega võrreldavalt.
Häädemeeste valla finants-

juhi ametikoht on suureks
väljakutseks , kuna haldusreformiga kaasnev valdade
ühendamine on ka Häädemeeste vallas loonud täiesti
uue olukorra, kus süsteemi
ülesehitamisel tuleb ära
kasutada olemasolev positiivne kogemus ning viia
sisse vajalikud uuendused.
Usun, et suudan rakendada
oma teadmised ja pikaajalised kogemused uue valla finantsvaldkonna juhtimisel.
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Parimate soovidega,
Valli Roosmaa

Sandra Rebane – sotsiaaltöö spetsialist
Olen lõpetanud 1995. a
Pärnu I Keskkooli võõrkeele süvaõppe kursuse
ning jätkasin korrektsiooni
diplomiõppe õppekaval Sisekaitseakadeemias, mille
lõpetasin 1999. a. 2016.
aasta juunikuus lõpetasin Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledži sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse
rakenduskõrgharidusõppe
õppekava.
Töökogemusi oman alates 1998. a, millal alustasin
töötamist sotsiaaltöötajana
Pärnu Vanglas. Ajavahemikul 2001. a kuni 2010. a
töötasin kriminaalhooldusametnikuna Tallinna

Vangla Pärnu Kriminaalhooldusosakonna Pärnu
talituses. Alates 2010. a
juunist töötasin Häädemeeste Vallavalitsuses Häädemeeste Sotsiaalkeskuse
juhatajana ning alates 1.
märtsist töötan sotsiaaltöö
spetsialistina Häädemeeste
Vallavalitsuses. Minu tööülesanneteks on koordineerida sotsiaalkaitsealast
tööd Häädemeeste teeninduskeskuse piirkonnas
ja korraldada psüühiliste
erivajadustega inimestele
osutatavat teenust.
Sotsiaaltöö spetsialisti
ametikoht eeldab palju
suhtlemist erinevate siht-

gruppidega, oskust ning
tahet märgata/esile tuua
kliendi positiivseid omadusi ning aidata koostöös
kliendiga leida lahendusi,
mis toetavad kliendi rahuldavat toimetulekut. Mulle
meeldib teha kliendiga individuaalselt tööd kindla
koostöös seatud eesmärgi
suunas, olen valmis kasutama omandatud teadmisi ja
kogemusi eesmärgiga toetada klienti, kaasates vajadusel koostööpartnereid.
Minuga on võimalik
kontakti saada telefonidel
44 65 246, 5346 7102,
e-postil: sandra.rebane@
haademeeste.ee, vastuvõtu-

Foto: erakogust

ajad Häädemeeste teeninduspunktis on teisipäeval
ja neljapäeval 8.00-12.00
ning 12.30-16.30.
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Häädemeeste valla leht

Volikogu liikmed rahvale lähemale
Aprillist detsembrini 2018 toob Liiviranna leht teieni igas
numbris 2-3 volikogu liikme lühitutvustuse ja kolm vastust
küsimustele, mis meie arvates võiksid lugejatele huvi
pakkuda. Teadmiseks veel, et volikogu liikmed pidid
vastused saatma kõik ühel kuupäeval, milleks oli 3. aprill
kell 17, tagamaks võrdõiguslikkuse. Lugude avaldamise

järjekorra loosisid kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison
ja Tiiu Sommer volikogu toimumise päeval 29. märtsil
(tulemused salastatud). Ajalehe tegijate plaan oli volikogu
liikmetele meeldivaks üllatuseks ja põnevaks ajaveetmiseks kevadpühade ajal.
Meeldivat lugemist!

Volikogu liige Aule Kink

Aule Kink, 48-aastane, 3 last,
Häädemeeste Keskkooli direktor. Hobidest nii palju, et kui
varasemalt olen olnud kirglik
sportlane (läbinud mitmeid
erinevaid maratone), käinud
palju teatris, lugenud raamatuid ning teinud hulgaliselt käsitööd, siis praegu saan öelda,
et kogu vaba aeg läheb koolile,
volikogule ning kodu rajamisele. Loodan väga, et leian peatselt taas aega ka hobide jaoks.
Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Minu esivanemad on Häädemeeste vallast pärit ning võib
öelda, et pärast pikka pealinnas elamist tulin esivanemate
maale elama. Pärnumaal elab
mul palju sugulasi ning aastaid
käisin siin suviti külalisena ja
ka suguvõsa kokkutulekute
korraldajana, aga nüüd otsustasin rajada siia oma kodu. Tallinnas elades ma ei tundnud, et
peaksin üldises elukorralduses
kaasa rääkima, aga maal elades
tunnen, et teisiti ei saa. Kandideerisin kohuse- ja vastutustundest.
Meie vallas elab ju palju
tublisid ja tarku inimesi, kes
võiksid otsuste tegemisel vallas

kaasa rääkida. Minu tugevuseks võib ehk lugeda seda, et
olen kasvanud maal suures peres ning mõistan maainimese
maailmavaadet. Samas olen
elanud piisavalt pikka aega
linnas, suhelnud inimestega
erinevatel tasanditel ning see
on andnud mulle kogemuse,
kuis elu natuke laiemalt vaadata. Olen tublideks inimesteks kasvatanud kolm last.
Pühendasin end päris pikalt
õppimisele – olen õppinud erinevates ülikoolides majandust,
psühholoogiat, andragoogikat
ja pedagoogikat. Seega peaks
olema kogutud nii raamatutarkust kui elukogemust, mis tuleb kindlasti volikogus kasuks.
Kui rahas ei oleks küsimus, mis oleks see projekt/
investeering, mille teeksid
Häädemeeste vallas teoks?
Võid esitada ka mitu objekti/
asja, aga siis pane prioriteetide järjekord ka.
Parendamist vajavaid objekte on vallas piisavalt: Häädemeeste hooldekodu, Kabli seltsimaja, Massiaru külakeskus,
lasteasutuste mänguväljakud
jne jne. Rääkimata sellest, et
mitmete teede olukord on kehv
ning hariduse tugiteenused ja
sotsiaalteenused peaksid olema
paremad.
Minu meelest on aga suurim mure hetkel Häädemeeste
vallas töökohtade puudus. Inimene liigub ikka sinna elama,
kus on võimalik ennast tööalaselt teostada. Kui rahas ei oleks
küsimus, siis investeeriksin ettevõtlusesse, st annaksin alustavatele ettevõtjatele toetust sel
määral, et see võimaldaks neil
siin oma ettevõtet alustada.
Toetuse suurus peaks olema
piisavalt ahvatlev ja võimalusi loov (nt taristu rajamise
soodustused, maa, kommunikatsioonid vms). Inimesed

Eestimaal on kolinud järjest
elama linna, aga olen kindel, et
Eesti inimene tahaks oma loomult elada maal. Häädemeeste vallas on imeilus mereäärne
loodus, turismindus on heal
järjel, transpordiühendus on
hea – oleme võrdsel kaugusel
nii Tallinnast kui Riiast, tulemas on raudteeühendus ning
rongid hakkavad loodetavasti
peatuma ka Häädemeestel.
Piisavalt on võimalusi vaba
aja veetmiseks – Pärnus on
kontserdimaja ja teater, valla
seltsimajad on aktiivsed ning
suviseid kultuurisündmusi toimub igale maitsele, keskustes
asuvates võimlates ja Jõulumäel
on suurepärased sportimisvõimalused. Parim paik elamiseks!

volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Koolijuhina ütlen ikka, et
kui lapsel on juured, mis hoiavad teda parasjagu kodukohas
kinni ning tiivad, mis kannavad kõrgele, siis on kõik hästi.
Parafraseerides seda Goethe
ütelust, siis mul oleks hea meel,
kui Häädemeeste valla inimesed hoiaksid ja mäletaksid oma
rikkalikku ajalugu, aga samas
oleksid julge mõtlemisega ka
tulevikule suunatud.
Tänu haldusreformile on
kaks mereäärset valda „paari
heitnud“. Selge on see, et endist
viisi ei saa ning tuleb leida ühiseid lahendusi. Uutele arengutele mõeldes ei tohiks aga olla
esimene mõte „ei“ ning valdav

gilt kaugelt.
2. Kui rahas ei oleks küsimus, mis oleks see projekt/
investeering, mille teeksid
Häädemeeste vallas teoks?
Võid esitada ka mitu objekti/
asja, aga siis pane prioriteetide järjekord ka.
Praegu, kui mõlemad lapsed
õpivad Uulu Koolis, siis muidugi teeb muret ruumipuudus
koolis.
Ehitaks välja kergliiklusteede- ja terviseradade võrgustiku,
valla ühest servast teise, nii et
iga küla oleks sellega ohutult
ühendatud. Ehitaks välja vajalikud sillad, tunnelid, valgustuse ja välijõusaalid. Muidugi

TEEHoiuKAVA
Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2018–2021 koostamine.
16. aprilli kella 12.00-ni 2018 on võimalik kõigil
valla elanikel esitada ettepanekuid (sh tänavavalgustus) Häädemeeste valla teehoiukavasse
aadressil haademeeste@haademeeste.ee või
postitatult Pargi tee 1 Uulu 86502 ja Pärnu mnt 13,
Häädemeeste 86001, Häädemeeste Vallavalitsus.
Laekunud ettepanekute AVALIK ARUTELU toimub
esmaspäeval, 16. aprillil kell 17.00 majanduskomisjoni istungil Häädemeeste vallamajas Uulus.

Üksi elava pensionäri toetus
Sotsiaalkindlustusamet tuletab
meelde, et üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi
hakatakse arvestama alates 1.
aprillist.
Üksi elava pensionäri toetust saab inimene, kes perioodil
1. aprillist kuni 30. septembrini on vanaduspensionieas, elab
rahvastikuregistri andmetel
üksi ning kelle kättesaadav
vanaduspension on alla 492
euro. Toetuse suurus on 115
eurot ning seda makstakse
üks kord aastas oktoobris koos
pensioniga.
Eelmise aasta oktoobris
maksti üksi elava pensionäri
toetust ligikaudu 85 000 inimesele summas 9,6 miljonit
eurot. Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik
Merle Sumil-Laanemaa sõnul
ei pea pensionär toetuse saamiseks midagi tegema, vaid
sotsiaalkindlustusamet maksab
selle välja automaatselt regist-

ri andmete alusel. „Pensionäri
vanus ja pensioni suurus on
ametil olemas ning üksi elamise info saame rahvastikuregistrist,” lisas ta.
Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel
ning inimestel, kes vastavad
toetuse saamise tingimustele,
kuid kellega samale aadressile
sisse kirjutatud inimene viibib
hooldekodus.
Välisriigist pensioni saaja
peab toetuse saamiseks esitama sotsiaalkindlustusametile
oma välisriigi pensioni suuruse
hiljemalt 31. augustiks. Sellele
liidetakse Eestist saadav pension.
Rohkem infot toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusamet
koduleheltwww.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elavapensionari-toetus-0.

Veekogude jääle minek on ohtlik
Kangastelgede taga Aule Kink. Fotod: erakogust

Kui tulevad töökohad ja
töötajad, siis maksude kaudu
koguneb raha, millega vallaelu
arendada ning mis peaasi – on
ka lapsed. Koolijuhina mõtlen
ju eelkõige hariduse arendamise peale. Haridusasutused
Häädemeeste vallas on heal
tasemel – tööl on tublid õpetajad ja ruumid on enam-vähem
korras. Parendusi on muidugi
vaja teha, aga oleks ainult lapsi,
keda õpetada!
Milline on Sinu sõnum

ei tohiks olla mõtteviis, et „nii
on ju kogu aeg olnud“. Meil
on teineteiselt palju häid asju
õppida.
Olen kuulnud mõtet, et
vald on nüüd suur ja justkui
kaoks seetõttu oma valla tunne. Inimene identifitseerib end
ikkagi läbi oma koduküla.
Häädemeeste valla rikkus on
tugevad külad ja kogukonnad.
Loodan väga, et kokkuhoidev
ja teotahteline tunne säilib igas
külas!

Volikogu liige Margus Must
Margus Must, 37, abielus, 2
last, Filter AS hooldustehnik,
hobideks liikumine nii maal
kui veel.
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Meie pere on mitmendat
põlve siin elanud, tänu sellele
tunnen päris hästi kodukanti
ja siin elavaid inimesi. Volikogusse kandideerisin selleks, et
tugevdada kogukonda ja selleks
et otsuseid teeksime meie, kes
siin elame, mitte keegi teine
oma äranägemise järgi kusa-
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Paneme kõigile südamele,
et veekogude jääle minek on
ohtlik. Kevadised ilmad on
üsna ettearvamatud, sulatades
ja külmutades lund ning jääd
vaheldumisi – jääolud võivad
muutuda tundidega. Hommikul öiste miinuskraadidega
tugevnenud jää võib muutuda
päikeselisel päeval ootamatult
nõrgaks. Stabiilse külma puhul
peetakse jalgsi liikumiseks turvaliseks 10 sentimeetri paksust
jääkatet, kevadel ei pruugi see
reegel aga enam kehtida. Jääle koguneb sulavesi, mis lisab
koormust ning soojenev vesi
sulatab jääd alt poolt. Jää ei teki
veekogule ühtlaselt ja ei sula
ühtlaselt. Jää muutub kiiremini
nõrgaks rohke veetaimestikuga

aladel, madalikel, jääaluse vooluveega kohtades ning jääd läbivate pragude läheduses. Kui
teil tõesti on vaja minna jääle,
arvestage võimalike riskidega
ning valmistuge ohtudeks ette.
Kindlasti tuleb jääle minnes
kaasa võtta jäänaasklid, teavitada minekust ning võimalikust asukohast lähedasi,
pakkida vett pelgavad esemed
veekindlatesse kottidesse ning
kindlasti puurida jäässe prooviauke, veendumaks, et edasi
liikumine on teile ohutu.
Palume lastevanematel
oma lastele selgitada nõrga
jääga kaasnevaid ohtusid
ning mitte lubada neid enam
veekogude jääle.
Päästeamet

Muutusid haigekassa klienditeeninduse lahtiolekuajad

rajaks Laadi külamaja ja Uulu
laululava. Mereäärse vallana
parandaks võimalusi aluste
veeskamiseks.
3. Milline on Sinu sõnum

volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Kutsun julgelt arvamust
avaldama ja kõigest osa võtma.

Alates 02. aprillist on haigekassa klienditeenindused Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis
avatud samal ajal:
Haigekassa klienditeenindused
asuvad:
Tallinn, Lastekodu, 48, 10144
Tartu, Põllu 1a, 50303
Pärnu, Lai 14, 80010
Jõhvi, Nooruse 5, 41597
Lahtiolekuajad: ja klienditelefoni (+372) 669 6630 pöördumistele vastamise ajad:
Esmaspäev: 8.30-18.00
Teisipäev, kolmapäev, neljapäev: 8.30-16.30
Reede: 8.30 – 13.00

Varasemalt olid haigekassa
klienditeenindused piirkonniti avatud erinevatel aegadel.
Muudatuse eesmärk on klienditeeninduste tööaegade ühtlustamine inimeste paremaks
teenindamiseks.
Julgustame Teid alati meie
poole pöörduma, kui Teil on
küsimusi tervishoiuteenuste või
ravikindlustuse kohta!
Eesti Haigekassa

Häädemeeste valla leht
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Laulusild Ainažis

HÄÄDEMEESTE VALLAVALiTSuS
Reg. nr. 77000269
E-post: haademeeste@haademeeste.ee

Läti ja Eesti piiriäärne linnake Ainaži,
kus elab ligikaudu 900 inimest ja mis
kahjuks mõnel seostub vaid piirikaubandusega, on koht, kus käib vilgas
kultuurielu.
Kesktänaval asuvas kultuurimajas
toimetab Solveiga Muciņa. Juba aastaid
on ta hoidnud häid suhteid naabritega
teispool piiri. Häädemeeste ja Treimani
kultuuriinimesi ühendavad seetõttu lätlastega ammused ühisüritused – PõhjaLiivimaa festivalid, ühised kooride peod
ja rahvatantsijate esinemised.
Uues ja suuremas vallas tegi sõbralik
Treimani laulukoor ettepaneku Uulu
segakoorile kaasa lüüa ühispeol Ai-

Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, PÄRNUMAA
Tel +372 444 8890
Faks +372 444 8891
Lahtiolekuajad: E, K, N 8.30-17.00, T 8.30-18.00, R 8.30-16.00

Häädemeeste teeninduskeskus
Pärnu mnt 13, Häädemeeste 86001, Häädemeeste vald, PÄRNUMAA
Tel +372 446 4175
Lahtiolekuajad:
E-R 8.00-16.30, Lõuna 12.00-12.30

nažis. Nii sõitsimegi 10. märtsil Lätti.
Kokku said Ainaži, Aloja, Riia segakoor
ja Treimani-Uulu ühendkoor. Kuna
lätlased valmistuvad suureks suviseks
laulupeoks, olid nemad eriti hoogsad.
Laulda sai eraldi ja üheskoos. Eriti toredalt kõlasid läti-eesti ühendkakskeelse
koori laulud Kurzemest ja Saaremaast.
Kogu õhtut juhtis hoogsalt ja humoorikalt Agra Jankovska, eestlasi dirigeeris
Tiia Soomre.
Oli nalja, naeru ja palju ilusat koorilaulu!
Vaike Mändmaa
Uulu segakoori juhatuse liige

Ametnike vastuvõtuajad Häädemeeste vallamajas, uulus
Vallavanem Karel Tölp
Ehitusvaldkonna abivallavanem
Jaak Vapper
Humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve
Reisenbuk
Vallasekretär Ulvi Poopuu
Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Finantsnõunik Valli Roosmaa
Ehitus- ja kommunaalnõunik
Alar Vahtra
Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Maa- ja keskkonnanõunik Marie Selberg
Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Planeerimisnõunik
Maia-Liisa Kasvandik
Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Sotsiaalnõunik Eha Säde
Vastuvõtt Uulus E, T kella 9.00-17.00;
Võistes N kell 9.00-13.00.
Arendusspetsialist Tiiu Sommer
Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Järelvalveametnik
Vladimir Zemljannikov
Vastuvõtt K kell 9.00-11.00
Lastekaitse spetsialist Merike Adele Mee
Registrite spetsialist Helene Klein
Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00
Sekretär Monika Kunder

444 8890
444 8895

karel.tolp@haademeeste.ee
jaak.vapper@haademeeste.ee

444 8896

helve.reisenbuk@haademeeste.ee

44 48890
5335 8992
444 8895
444 8893
5300 6898

ulvi.poopuu@haademeeste.ee

444 8894
5300 6898
444 8894
5300 6898

marie.selberg@haademeeste.ee

444 8896
5340 8385

valli.roosmaa@haademeeste.ee
alar.vahtra@haademeeste.ee

maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee
Treimani-Uulu ühendkoor Ainažis. Foto: Inese Vēriņa-Lubiņa

eha.sade@haademeeste.ee

444 8897

tiiu.sommer@haademeeste.ee

444 8894

vladimir.zemljannikov@haademeeste.ee

444 8896
5615 1721
444 8893
5300 6898
444 8890

merikeadele.mee@haademeeste.ee

446 4175
44 6 5106
5559 3790
446 5100
5358 5406
5346 7102
446 4175

toomas.abel@haademeeste.ee
harald.kalmet@haademeeste.ee

helene.klein@haademeeste.ee
monika.kunder@haademeeste.ee

Häädemeeste teeninduskeskuses
Arendusnõunik Toomas Abel
Majandusnõunik Harald Kalmet
Kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison
Sotsiaaltöö spetsialist Sandra Rebane
Nooreminspektor Lauri Luberg
Raamatupidaja Terje Mägi
Raamatupidaja Svetlana Jõekäär
Sekretär Maarika Atka

(teave edastatakse)

446 5175
446 5175
446 5175

aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
sandra.rebane@haademeeste.ee
haademeeste@haademeeste.ee
terje.magi@haademeeste.ee
svetlana.joekaar@haademeeste.ee
maarika.atka@haademeeste.ee

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud
EAS-i hajaasustuse programmi
kaudu rahastatud toetuse abil on
võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest
suurele teele viiv juurdepääsutee või
paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse
panustavad võrdselt nii riik, kohalik
omavalitsus kui ka taotleja.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni
11. juuni 2018.
Programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.

•
•

•

•

jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud.
P r oj e k t i l v õ i b o l l a k a
kaastaotleja(id). Kaastaotlejale
kehtivad samad tingimused, mis
taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval peab
eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus
algab toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimine peab
olema lõppenud 31. oktoobriks
2019.

Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaa-

davuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine
ei ole liitunud elektrivõrguga).
Häädemeeste vallavalitsuses
on kontaktisikuks Maia-Liisa
Kasvandik, tel. 444889 või
53006898, e-post: maialiisa.
kasvandik@haademeeste.ee.
Taotlusblanketid, programmi
tingimused ja muud vajalikud
materjalid on kättesaadavad valla
koduleheküljel haademeestevald.
kovtp.ee ja vallamajas kohapeal.

Hale on olla laulemata igav olla iluta
ja paha tantsu tantsimata
Treimani rahvamajas on 27 aastat peetud kevadsimmanit. Seal osalevad kõik,
kes tantsu- ja laulupisikust nakatunud,
beebidest vaarvanemateni välja. Kõigile
jagub seal lusti ja rõõmu. Vähe on koole nagu Metsapoole Põhikool, kus kõik
lapsed ja suur osa õpetajatest on seotud
rahvatantsu või koorilauluga. Aastast
aastasse on kevadise rahvatantsupeo
eestvedajad olnud Tiina Laidla, Heidi
Müürisepp, Esta Vesik, Tiia ja Viljar
Soomre, Eini Mäll.
Simmanil on aastatega väljakujunenud traditsioonid: ringmängud lastele,
Tiia loodud regilaul, Teretustants, esinemised (Metsapoole kooli tantsurühmad,
segarahvatantsurühm Lendar, memmede
rühm, segakoor, külalised), vanad simmanitantsud, tantsupidu kapelli või ansambli Treffunx saatel ning tordioksjon.
Sel aastal olid simmanil külalisteks
Aloja, Salacgriva ja Ainaži rahvatantsijad, kes esitasid meile Läti suvise rahvatantsupeo tantse. Olgu siinkohal lisatud,
et päev pärast simmanit oli lätlastel tantsude ettetantsimine, kus otsustati, kas
nad Riiga suurele peole pääsevad. Meie
hoidsime neile pöialt, sest läti tantsud on

Teretustants. Foto: Ants Järv

temperamentsed, neis on kergust ja tuld
ning tantsijate silmades sära.
Simmani üks oodatumaid hetki oli
tordioksjon, millest saadav tulu läks
Metsapoole kooli huvitegevuse toetamiseks. Läbi mitme aastakümne on igale
oksjonile torte küpsetanud Kirimägide
pagarikoda. Tänavugi tõid oma soolased
ja magusad küpsetised müügile Mare
Kirimägi, Tiina Saar, Terje Allikas,
Kabli Pagar, Sigrit Pill, Ida Karm, Treimani tantsumemmed. Esmakordselt oli
oma kookidega esindatud Häädemeeste
lasteaia Päikesekillu Pagar ja kooli direktori kohapealse otsusega anti nende
kirjukoerakookide müügist saadud raha
Päikesekillu rühmale. Aitäh!
Hea Metsapoole koolipere, lapsevanemad, Treimani rahvamaja töötajad,
huviringide juhid ja liikmed! Jätkugu
teil jõudu ja tahet hoida, kanda ja anda
edasi rahvatantsu ja koorilaulu traditsioone, sest: kes tantsiks need tantsud,
kui meie ei tahaks, kui süda ei süttiks
ja veri ei keeks. Kas võetagu vihaks või
pandagu pahaks, kust saaks seda nalja
kui ise ei tee.
Kai Marjamägi
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otsekoheselt ja avalikult
Lugesin valla lehe Liiviranna
kolmandat numbrit ja mulle
tundus, et valla tervisega ei ole
enam kõik korras. Tahtmata
tuli meelde Krõlovi valm, kus
luik, haug ja vähk tahtsid tões
ja vaimus üheskoos edasi minna, aga ometi seisid nad paigal.
Miks? Luik tahtis õhku tõusta,
haug sügavamasse vette minna
ja vähk turvalisse urgu pugeda.
Lugedes valla volikogu liikme
Urmas Aava ja vallavanema
Karel Tölpi arvamusi ja seisukohti vallavalitsuse töö korraldamisest, omavahelistest suhetest ja vastuvõetud otsustest
on siin midagi sarnast Krõlovi
valmis tooduga.
Tunnen neid mehi (Urmas
Aavat ja Karel Tölpi) läbi ja
lõhki. Ütlen, et mõlemad on
tublid mehed. Ainult väga erinevate omaduste ja iseloomuga,
nagu mulle näib. Usun, et Te
mõlemad tahate vallale kõige
paremat, aga seda omamoodi.
Liiviranna ajalehes nr 3 artiklis
„Kes teeb, see jõuab, kes mööda läheb, pidagu lõuad” heidab
Urmas Aava ette: „Häädemeeste poolel on enamus opositsioonis, mistõttu valla volikogu
otsuseid saame mõjutada vaid
sõnades.”
Urmas, vaata Tahkuranna
valla „Oma Lehte” nr 227, mai,
kus ma pöördun Häädemeeste valla rahva poole ja ütlen:
„Usun ja loodan, et Häädemeeste inimesed on heatahtlikud ja tahavad meiega liituda.
Hoidku jumal, et kiusu ei hakataks ajama. See ei vii kuhugi.
Alati tuleb leida kompromiss.
Targem annab järele. Peame
endile sisendama, et nemad
on nüüd meie „OMAD” ja
meie nende „OMAD.” OMAD
hoiavad kokku. Kui nii ühineme on meie tulevik helge.”
„TEIE OLETE MEILE
MEIE ja tahame, et MEIE
OLEKSIME TEILE K A
MEIE” Usun, et nii soovib
ka Tahkuranna rahvas. Enam
kahte valda ja kahte rahvast ei
ole, on ainult üks Häädemeeste vald ja Häädemeeste rahvas.
Sina, Urmas, oled nüüd minu
esindaja volikogus ja vaata, et
Sa head tööd teed. Mitte viriseda ja kritiseerida, vaid hea
nõu ja teoga. Mis opositsioonist Sa räägid, ma ei saa sellest
aru? Sellist sõna ega mõistet ei
tohi valla töös ja omavahelistes
suhetes olla! Mis vallavanem

Karelisse puutub, siis on ta alati head nõu kuulda võtnud. Ja
vastutab nüüd ka Häädemeeste
valla hea käekäigu eest. Pange
see temale esmaseks ülesandeks!
Tahkuranna vald on olnud
edukas väikevald. Meie ei tahtnud kellegagi ühineda. Kui aga
tuli liituda, siis kõige õigem
oli seda teha teise omasuguse
mereäärse vallaga. On ju rannarahvas alati kokku hoidnud,
omades palju ühist. Tahkuranna valla vallavanemana sai Karel oma tööga hästi hakkama
ja teenis ära rahva toetuse ja
kiituse. Usun siiralt ja kindlasti, et Häädemeeste inimesed,
tutvudes temaga lähemalt,
võtavad teda omaks. Ta teeb
kõik, et see nii saab ka olema.
Meie kõik oleme üksteise suhtes omad.
Hea oleks, kui need kaks
meest ja ka nende mõttekaaslased saaks ühiselt valla vankri
ette rakendatud, siis tuleks üks
hea meeskond välja. Muidu
võib tulla välja nii nagu Eduard
Bornhöhe raamatus „Kuulsuse
narrid,” kus leiutaja Tatikas ja
luuletaja Vesipruul pilluvad
surnud koera korjust üksteisele üle aia, jäädes mõlemad
seejuures narriks. Nii ei või ja
nii ei tohi. Rahvas on tark ja
saab varsti aru, kes on vinguviiul, tahtlikult kõige ja kõigi
vastu. Kes lollusest või omakasust lähtudes valesti mängib ja
oma meeskonna väravasse palle
lööb, visatakse järgmistel valimistel meeskonnast välja.
Olen, Urmas, sinuga nõus,
et alati ei saa otsuste langetamisel demokraatiat aluseks võtta või vastupidi peab võtma.
II Internatsionaali kongressil
Viinis said Lenini pooldajad
rohkem hääli – tekkis bolševike partei. Trotski pooldajad
aga vähem – tekkis menševike
partei. Lõppes kõik sellega, et
tuli NSVL+ Stalin. Valitseda
ja juhtida tuleb südametunnistuse järgi. Nii, et alati saab
otsuste juures panna õiguse ja
õigluse vahele võrdsuse märgi.
Selge on see, et kahe valla
liitumine on keeruline ja raske.
See on kui kahe täiesti erineva
loomuga sümfoonia- ja džässorkestri kokku panemine. Kes
mängisid erisugustel pillidel,
erisugust muusikat ja erinevate
dirigentide käe all. Ühinemine
ei lähe valutult. Kõige suurem

ja kõige tähtsam vastutus on
dirigendil, kes peab uue orkestri häälestama ja tervikuks
looma. See raske ülesanne, Karel, on Sinule usaldatud. Hea
tulemuse saab aga ainult siis,
kui orkestri liikmed tahavad ja
peavad oma kohustuseks hästi
ja õigesti mängida. Üksikute
valenootide või viisijuppide
tahtlik sissepoetamine võib
kogu loo lõplikult ära rikkuda.
Hea orkester ei saa seda endale lubada. Elu on näidanud, et
edukad on ainult need kooslused, kus valitseb üksmeel ja hea
koostöö ühise eesmärgi nimel.
Kõik probleemid on lahendatavad, kui selleks on olemas
tahtmine, üksteise mõistmine
ja austamine. Hea on kui aasta,
kas või kahe aastaga saab kõik
korda. Vahepeal tuleb ühtedel
veel ära minna, sest nad ei sobi
või ei taha selles orkestris mängida ja uutel asemele tulla.
Kulla vallavolikogu ja
vallavalitsus, tahan, et Teie
tunnetaksite seda suurt vastutust, mis Teie olete endale
võtnud või Teile on pandud.
Teid on usaldanud tuhanded
inimesed, Teist sõltub nende
heaolu ja kindlustunne, soov/
tahe elada Häädemeeste vallas. Inimeste kodude, elu- ja
looduskeskkonna säilimine
ning parandamine ja veel palju
muud. Panen seda eriti südamele neile, kes on tulnud tööle
väljaspoolt valda. Kui Teile ei
meeldi töö või koht, lähete kõigi nelja ilmakaare poole. Mina
aga oma 87 aastaga ei saa ja
ei tohi enam kuhugi minna ja
pean siin edasi elama.
Inimesel on kaks loomust.
Emotsioonid ja mõistus. Hea,
kui nad tasakaalus on. Elada
tuleb emotsioonidega, tegutseda mõistusega. Sellist inimest ja töötajat tahaks näha
Vallavalitsuses tööl. Ärme kunagi vaidle, see on tüli algus.
Arutage, analüüsiga, arutage
ja arutage. Küll siis midagi
head välja tuleb. Tunnistage
kartmata oma vigu ja tegutsege. Ärge seisma jääge. Darwin
ütles, et seisak on surm. Seisakut ma vallale ei soovi. Tahan veel öelda, et ärme virise,
kritiseeri asjata ega nõua käsi
pikas. Kui näed viga, mine ja
paranda, aita. Kui sinu ettepanekut vastu ei võeta on sellel
mõni viga või ei oska sa selle
eest hea seista. Küsime vahel

endalt, mida me ise valla heaks
oleme teinud?
Aitab! Ütleb nüüd mõnigi. Vaat kus vanamees sattus
hoogu ja kukkus targutama.
Vabandan väga, kui kedagi solvasin või kedagi millegagi tüütasin. Vahest aga on vaja, kui
keegi mängib Shakespeare’i
näidendist kuningas Leari õuenarri, kes mõne tõe nende õigete nimedega ja õigel aadressil
välja ütleb. Selles kirjatükis
olin mina selle õuenarri rollis.
Saan aru, Urmas, Sinu
murest, et alati ei saa otsuseid
vastu võtta enamuse või vähemuse tahtest lähtuvalt. Siin
peab otsustama rahvas referendumi kaudu. Seega täidetakse
otsuste vastuvõtmisel ka kaks
nõuet – demokraatia ja rahva
tahe. Rahva tahe on jumala
tahe ja kõigest ülene, ütleb
vanarahvaski. Vanas Kreekas
lahendati seda nii, et rahvas
tuli linnaväljakule ja viskas
kas valge või musta kivi urni.
Missugust värvi kive oli rohkem see otsus oli õige ja võeti
vastu. Kuidas meil seda rahva
referendumit võiks läbi viia on
palju mooduseid. Kive me ei
hakka urni panema, aga seegi
oleks ütlemata huvitav ja tore,
kui kogu valla rahvas korraga
kokku saab. Tõeselt võttes elame e-riigis ja on mitmeid elektroonilisi võimalusi. Peale selle
kirja teel või mis iganes vormis
oma tahet väljendada. Vallavolikogu valigu sobiv moodus
välja ja asi lahendatud. Peaasi,
et oleks ainult poliitilist tahet,
valimiskomisjon on juba olemas ju.
Liiviranna ajalehe juurde
tagasi minnes. Väga meeldis
Aire Kallas-Maddisoni artikkel. Kui selle mis ta kirjutas,
omaks võtame, siis usun, et
vallal läheb hästi.
Nagu korduvalt olen öelnud
on see nägemus valla pildist,
hirmudest ja rõõmudest Reiu
tee mätta otsast vaadatuna ja
kirja pandud. Mujalt vaadates võib pilt olla hoopis teine.
Pealegi mätas on väiksemaks
vajunud ja vald suuremaks
kasvanud. Kui aga valla pildil
on midagi viltu, on minu jutt
asja ette.
Valla rahvale palju tervist ja
ilusat kevadet.

Aprill 2018

Jõulumäel katsusid rammu meie
maakonna parimad suusatajad
23. märtsil toimusid Jõulumäel
Pärnumaa 38. talimängude
murdmaasuusatamise võistlused. Viie osalenud Pärnumaa
omavalitsuse (Häädemeeste,
Saarde, Põhja-Pärnumaa ning
Tori vald; Pärnu linn) seas võttis Häädemeeste vald veenva
võidu. Teiseks tulnud Saarde
valda edestati rohkem kui
500 punktiga ning kolmanda
tulemuse saanud Põhja-Pärnumaa valla võistkonda ligi 800
punktiga.
Punktid punktideks – põhilist headmeelt teeb tegelikult
hoopis meie valla erinevate vanuserühmade suusatajate soov
ja võimekus enda lemmikalaga
tegeleda, nende optimistlik ja
tervislik eluviis ning valla ja
Jõulumäe Tervisespordikeskuse
poolt meie Häädemeeste valla
inimestele loodud suurepärased
sportimistingimused.
M12 vanuseklassis oli 17
konkurendi seas 6 esimest meie
valla poisid. Paremusjärjestuselt vastavalt Teet Järvoja (1.),
Priit Järvoja (2.), Rico Markus
Luik (3.), Kaur Kaldmäe (4.),
Oskar Klein (5.) ning Jass Harjaks (6.). Tubli töö!
N12 tüdrukute seas saavutas Meribel Born 2. koha ning
Meel Suursild 4. koha
Ka M14 oli eesotsas palju
meie valla poisse: Joonatan
Pajuväli (2.), Henriko Ojaveer
(4.), Kaarup Kask (5.), Oliver
Luik (6.), Rihard Klein (7.).
N14 neidude klassis saavutas esikoha Kimberly Born,
Annabel Helin finišeerus 3.
ning Getter Ennok 4. kohal.
M16 noormeeste seas võitis
kulla Ranno Sutt ning pronksi
Päär Suursild.
N16 neidudest saavutas tihedas konkurentsis väärtusliku
kulla Mirjam Jakobson.
Meeste põhiklassis suutis 2.
koha saavutada Romet Sutt.
Samuti 2. koha medali võitis
naiste põhiklassis võistelnud
Sandra Serva.

M40 klassis tõi vallale 2.
koha punktid Tarvi Kalnin
ning M50 klassis saavutas
Henn Ojaveer 3. koha
N35 klassi 2. koha saavutas
Karin Tamm.
N45 klassis tõid meile kaksikvõidu meie suusatreenerid
Anu Taveter (1.) ja Kadri Madissoo (2.).
Ka teatesõitudes tegid meie
võistkonnad ära tubli töö.
Neidude D-C (sünd. 20042007) klassis sai teatesõidus
esikoha Häädemeeste I (koosseisus Annabel Helin, Getter
Ennok, Kimberly Born) ning
teise koha saavutas Häädemeeste II (Kaisa Pung, Meribel
Born, Martina Juhansoo).
Poiste D-C klassis oli meie
vallast võistlemas koguni kolm
võistkonda: Häädemeeste I
(Henriko Ojaveer, Kaarup
Kask, Joonatan Pajuväli),
Häädemeeste II (Oliver Luik,
Rihard Klein, Teet Järvoja) ja
Häädemeeste III (Priit Järvoja,
Rico Markus Luik ning erandina poiste võistkonnas kaasa
löönud Meel Suursild). Poisid
olid tublid ja saavutasid maakondlikel mängudel vastavalt
esimese, kolmanda ning neljanda koha.
Noormeeste B-A (sünd.
2000-2003) klassis tõid koduvallale teatesõidu võidu Marthen Tasalain, Päär Suursild
ning Ranno Sutt.
Tihedast võitlusest Pärnu
linna tugeva naiskonnaga
tõid naiste põhiklassi teatevõidu Häädemeeste vallale meie
Kadri Madissoo, Karin Tamm
ning Sandra Serva
Meie meeste põhiklassi
võistkond (Häädemeeste vald;
koosseisus Romet Sutt, Raivo
Sala, Taavi Valter Taveter) suutis nelja meeskonna konkurentsis samuti teatekulla koju tuua.
Anu Taveter

Lugupidamisega
Mart Kenk Reiu külast

Üks häda rääkida, teine häda vait olla
(Häädemeeste vanasõna)
“Liiviranna” märtsikuu numbrist selgus, et Urmas Aavale
meeldivad vanasõnad ja ei
meeldi, et vana Häädemeeste
vallavalitsuse töötajaid liiga
vähe uude vallavalitsusse kaasati. Samuti ei meeldi, et valla ajalehe nimes esineb sõna
“rand”.
Ka mulle meeldivad vanasõnad. Aga ülejäänud kahe
märkuse suhtes olen teistsugusel arvamusel.
Minu arvamus on, et uude
vallavalitsusse liiga palju endise Häädemeeste vallavalitsuse
tegelasi sai.

Häädemeestel on väga omapäraselt asju aetud.
Näited.
Hakati kasvatama konni
– kõresid. Seda ei tehtud ilma
rahata, vaid raha eest, mis valla
arenguks ette nähtud. Võibolla see tegevus oleks sobinud
Prantsusmaale, kus konnakoivad delikatess. Nüüd nautisid
konni ainult toonekured. Juhtusin nägema, kui toonekurg
keset kasvandust madalas vees
jahti pidas.
Teiseks. Kui palju raha maeti Jaagupi sadamasse? Kelle
jaoks seda ehitati? Kunagi oli

“Koduvallas” teade, et Jaagupi
sadamasse olevat tulnud jaht.
Tegelikult Avo Kalmeti poeg
tuli isa vaatama. Rohkem jahijuttu pole trehvanud lugema.
Kolmandaks. Tsaariaja lõpul oli Urissaares põllutöökool
ühe õpilasega. Kool oli täitsa
ametlik. Isegi selle ühe õpilasega käidi kevadel Venemaal
eesrindlikemate mõisatega
tutvumas.
Lugu tundub rekordina,
mida pole võimalik üle lüüa.
Aga löödi – Massiaru kool töötas terve aasta ühegi õpilaseta.
Siit küsimus – kas selliste

omapäraste asjadega tegelenud
sobiksid ka uude vallavalitsusse?
Teine teema.
Liivlastega seonduvat saaks
pikalt rääkida. Lätlastel on
liivlastesse suhtumises toimunud täispööre. “Liivi” sõna
on moes. Või ei meeldi sõna
“rand”? Või mõlema sõna kooseksisteerimine?
Aga lõpetuseks – et meil toimuvad Põhja-Liivimaa festivalid, on suurepärane. Lätlastega
suhtlemist tuleb jätkata.
Sulev Kasvandik

Talimängude teade 2018 vasakult paremale: Kaisa Pung, Martina Juhansoo, Meribel Born, esikohal Kimberly Born, Annabel Helin, Getter
Ennok, foto Piret Born.

Ammulaskmine
24. märtsil toimusid Häädemeeste Spordikeskuses Eesti
41. sisemeistrivõistlused ammulaskmises.
Häädemeeste Amburite
Klubi amburitest saavutas
meestest harjutuses 18x600
hõbemedali Teet Tagapere ja
kadettidest Alvar Novikov.
Häädemeeste AK esiambur

Ain Järvesaar saavutas neljanda koha.
Eesti meistriteks tulid Kaido Pärnoja, Merike Kahk, Reio
Rull Viljandi „Noolest“ ja Arvi
Eek Alutaguse AKst.
Aleksander-Tõnis Joarand
Eesti Amburite Liidu president

Häädemeeste valla leht
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Häädemeeste valla suusatajate edu 34. Eesti omavalitsuste talimängudel

Tahkuranna võrkpalliturniir

3.-4. märtsil Holstre-Pollis peetud
esimesed haldusreformi järgsed Eesti omavalitsuste talimängud tekitasid
põnevust – kuidas suudab meie uus,
Tahkuranna ning Häädemeeste valdade ühinemisel moodustunud suur
Häädemeeste vald konkureerida teiste, samuti suurenenud ning jõudusid
liitnud omavalitsustega.
Tuli välja, et suudame konkureerida uues olukorras küll, tehes seda
kõige teravamas tipus. 30 erineva
omavalitsuse seas saavutasid meie
Häädemeeste valla suusasportlased
kokkuvõttes kõrge 2. koha.
Suusaspordi punktitabeli kokkuvõttes reastusid parimad omavalitsused järgnevalt:
1. Rae vald
2. Häädemeeste vald
3. Jõhvi vald
Esimesel võistluspäeval tõi meile
suurima punktisumma suusaklubi
Jõulu sportlane Hendrik Peterson,
kes suusatas end M16 vanuseklassis
esikohale. Ranno Sutt saavutas samas
vanuseklassis 3. koha ning Päär Suursild 6. koha.
Klassis N45 olid võistlustules ka
meie valla suusatreenerid Kadri Madissoo ning Anu Taveter kes saavutasid omas klassis vastavalt 3. ja 4. koha.
M40 tihedas konkurentsis suutis
tubli 4. koha välja sõita Janek Punkov.
Meeste põhiklassis saavutas 5 koha
Risto Vaher. N18 klassis lõpetas Mirjam Jakobson 8. tulemusega.
Esikümne piirimail lõpetasid ka
Sandra Serva (naiste põhiklassi 10.
koht) ning Sirle Allikivi (N18 klassi
11. koht)
Valla punktikontot aitasid veel
võistkonna liikmetena täiendada
Kimberly Born, Annabel Helin, Henn
Ojaveer, Ethel Saarnak, Romet Sutt,
Evert Saarnak ning Marthen Tasalain.
Teisel võistluspäeval toimusid tea-

16. korda sai teoks Tahkuranna
võrkpalliturniir. 18. märtsil kogunesid Häädemeeste, Tahkuranna ja
Surju võistkonnad Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskusesse, et maha pidada üks
vahva võrkpallilahing.
Turniiri avamängus võitis Häädemeeste 3 : 2 Tahkurannat. Teises mängu võitis Tahkuranna 3 : 2
Surjut. Viimases mängus võitis Surj
Häädemeestet 3 : 0 ja nii said kõik
võistkonnad ühe võidu. Turniirivõidu

M16 kolmik I koht Hendrik Peterson, III
koht Ranno Sutt

Hendrik Peterson I koht.
Fotod: Külli Leola

tesõidud. Arvestusse läks üks naiste
ning üks meeste teatevõistkonna tulemus.
Naistest sõitsid Häädemeeste valla
eest Sirle Allikivi, Anu Taveter ning

otsustasid võidetud ja kaotatud geimide tulemus. Esikoha võitis Surju,
teise koha Tahkuranna ja kolmanda
koha Häädemeeste.
Aastal 2018 sai Surju võistkond
rändkarika aastaks endale hoida.
Turniiri parimaks mängijaks tunnistati Surju võistkonna kapten Rutmar Leppik.
Jüri Kõresaar
Spordiklubi TAHK

1.Sille Rell Tartu vald, 2.Tea Pärnik Tartu vald, 3. Kadri Madissoo Häädemeeste vald

Ethel Saarnak välja 7. koha.
Meeste teatevõistkond koosseisus
Romet Sutt, Janek Punkov ja Evert
Saarnak saavutasid pingelises heitluses
tubli 6. koha.
Märkimist väärt on ka valla kabetajate võistkond, kes 3. – 4.märtsil
osalesid Viljandis kabe võistlusel.
Võistkond saavutas 12. koha 27
võistkonna hulgast. Võistkonda kuulusid – Irma Nahkor, Agur Puström,
Jorm Roots, Ants Gustavson, Lisette
Eiland.
Aitäh kõigile võistelnud suusatajatele ja kabetajatele, meie valla
võistkonna eestvedajatele ning Häädemeeste vallavalitsusele.
Tuhat tänu Jõulumäe Tervisespordikeskusele soodsa pinnase ning
tingimuste loomise eest suusaspordiga
tegelemiseks.
Anu Taveter ja
Kadri Madissoo
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
suusatreenerid

Foto: erakogust

SPoRDiTEATED
14. aprillil kell 12.00
Häädemeeste
spordiHoones

28. aprillil kell 12.00
Häädemeeste
spordiHoones

2018. a pärnumaa MV
ja Häädemeeste valla
lahtised MV sangpommi
kahevõistluses.
kaalumine
kl 10.30-11.30

Balti karikas sangpommi
kahevõistluses.
Osalevad eesti,
läti, leedu parimad
sangpommitõstjad

Pärnumaa Talimängude vahekokkuvõte
Selle aasta talimängud algasid 23.
märtsil kell 11 Jõulumäel individuaalse murdmaasuusatamisega.
Ilm oli suurepärane, päike säras selges
taevas ja ilmataat hoidis temperatuuri
nulli lähedal. Häädemeeste valla nime
all startivate noorte nägudelt peegeldus entusiasm ja suur rõõm võimaluse eest veeta koolipäev suusanõlvadel
libisedes. Ülevaate tulemustest saate
siinsamas lehes suusatreeneri artiklist.
Suusaalade punktitabelis kogus
Häädemeeste vald individuaalses
suusatamises 2429 punkti ja teatesuusatamises 568 punkti. Kokku
seega 2997 punkti, millega saavutas
suusaalade punktitabelis ülivõiduka
ESIMESE KOHA. Teisele kohale jäi
Saarde vald 2448 punktiga, 3. PõhjaPärnumaa 2202 punktiga, 4. Pärnu
1428 punktiga, 5. Tori 743 punktiga.
Suusapäeva lõppedes võis tõdeda,
et Häädemeeste rahvas on lisaks kõikidele muudele positiivsetele omadustele
ka tõsine suusarahvas.
Põneva suusapäeva sisse mahtus ka
juhtkonna võistlus. Osales 4 võistkonda. Häädemeeste valda esindasid
Maia-Liisa Kasvandik (vallavalitsuse
liige), Virgo Vahenõmm (volikogu liige), Karel Tölp (vallavanem) ja meeskonna kapten Argo Mengel (volikogu aseesimees). Esimese spordialana
tuli meeskonnal läbida FatBike´idega
takistusrada ja tabada täpsusvisked.
Kõige kiiremalt tuhises raja läbi Virgo
Vahenõmm, sõites isegi nii kiiresti, et
pildistamise masinaga oli teda raske
tabada. Häädemeeste võistkond saa-

vutas esimese koha. Teise alana mängiti kurlingut. Taas näitasid meie valla
esindajad täpset kätt ja selget sihti.
Sellel võistlusel jäädi küll Saarde valla
järel teiseks, aga üldpunktide kokkulugemisel kuulutati Häädemeeste vald
pidulikult juhtkonnavõistluse võitjaks.
24. märtsil kella 11ks olid Jõulumäele kogunenud maletajad, kurlingu
ja laevagolfi mängimise meeskonnad.
Kurlingus rebis Häädemeeste meeskond ennast 2. kohale (Kaisa Vaik,
Aire Kallas-Maddison, Martti Vaik ja
meekonna kapten Simmo Saal). Laevagolf oli tõsiselt raske sordiala, kus
lisaks täpsele käele oli vaja ka tublisti
õnne, meie valla meeskond saavutas 3.
koha (Helen Vaik, Liisa Vaik, Magnus
Graudinš ja Eiko Tuuling). Maletajatel (Uudo Mandre, Irma Nahkor,
Markus Lehtla, Arthur Valge) läks
sellel päeval kõige pikemalt. Vastased
olid väga tugevad ja vilunud maletajad. Viie võistkonna liikme asemel oli
meil väljas kahjuks ainult 4 ja kuna
meeste kategoorias võistlejat välja panna ei olnud, mängis Markus Lehtla
esimest lauda. Osutati visa vastupanu
ja saavutati 5. koht.
25. märtsil kogunesid kell 11 Jõulumäele mälumängu võistkonnad.
Sellel aastal oli küsimused koostanud
Jaan Allik. Küsimused olid rasked ja
osa neist isegi kaugest minevikust.
Meie valla mehed Märt Hunt, Valeri
Hahiljev, Maido Zukker ja Andres
Tammsalu, Männiku talukambri
usinad mälumängurid saavutasid 6.
koha.

Mälumängu meeskond. Fotod: Aire Kallas-Maddison

Suured tänud kõikidele sportlastele, kes talimängude
jaoks aega leidsid ja kõikidele kaasaelajatele!
Mängida on siis veel lauatennis ja korvpall. Talimängude
peakorraldaja on Pärnumaa Spordiliit. Rohkem informatsiooni saate nende kodulehelt www.psl.ee. Suurem valik pilte
talimängudest tuleb ülesse Häädemeeste valla FB-ki lehele.
Kui keegi tunneb, et ta võiks kuuluda valda esindavatesse
võistkondadesse, siis anna julgelt märku tel 53585406.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Juhtkonna võistkond

PÄRNUMAA XXXVIII TALIMÄNGUD 2018 vahekokkuvõte
Võistkond

Saarde
Häädemeeste
Tori
Pärnu
Põhja-Pärnumaa
Lääneranna
Audru osavald

Juhtkonna
võistlus
K P
II 28
I 30
III 27
4. 26

Suusatamine

Male

Kurling

Laeva- Mälugolf
mäng

K
P K P K P K P K
II 33,6 I 30 III 27 I 30 II
I 36 5. 25 II 28 III 27
5. 30 III 27 I 30 II 28 III
4. 31,2 II 28
I
III 32,4
4. 26

Laua- Korv- Koku Koht
tennis pall
punke

P K
28
24
27
30
26
25

P

K

P

176,6
170
169
115,2
58,4
26
25
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Kuldsüdamete ball

Emakeelenädal tuli nalja ja naeruga

“Kuldsüdamete ballil” rändame koos 1920.–1940.
aastatesse, Häädemeeste piirkonna kuulsusrikkasse
aega, mil meie mehed seilasid maailma meredel
uhketel laevadel ning kapteniprouad nautisid
head elu.
Selle stiilipeoga viime teid tagasi just sinna
ajastusse, koos tolleaegsete kohalike kaptenitega
ja värvikate tegelastega ning taastame mälestused.
Ballil etendatakse humoorikaid episoode aastatest 1920–1940 ja saame aimu, kuidas kuulsa
kapten-reederi Jakob Marksoni suguvõsa mõjutas
tol ajal piirkonna seltsielu.
Ballil osalejad saavad ise olla tolleaegsete kohalike elanike rollis – selleks oodatakse osalejatelt ajastutruud riietust, soenguid ja julget rolli
sisseelamist.
Ajaloohõngulises fotonurgas saavad ballil osalejad ennast jäädvustada.
Peo meeleolu loob stiilne Anna Curly Band
ning glamuuri lisab tantsutrupp Celavy.
Lisaks aitavad meeleolu luua ka kohalikud
tantsutrupid.
Kuna „Kuldsüdamete ball“ on heategevusüritus, mille tulu läheb just nimelt millegi hea
tegemiseks, kellegi toetamiseks või aitamiseks, siis
sedapuhku kogutakse annetusi Pärnu lastekodu
lastele vahva suvelaagri korraldamiseks Kabli rannas. Idee algatajaks ja eestvedajaks on Treimanist
pärit Madis Savi. Ürituse tarbeks toimub ballil ka
lustiline oksjon.
Avame selle suurepärase üritusega suvise hooaja!
Olete kõik oodatud veetma õhtut ühes kuldseimas ajastus Eesti ajaloos!!
Kui ei ole ajastukohast kostüümi, aga rannarahva pidust tahad osa saada, tule ikka julgelt ja
rõõmsa meelega.

Sel aastal tähistasime emakeelenädala algust koos lastekirjanik Markus Saksatammega, kelle sulest
on ilmunud 12 raamatut. Tema
lustakad lood ja luuletused panid
nii suured kui ka väikesed kuulajad
naerust rõkkama. No kuidas sa ikka
kuulad tõsiselt juttu jonnakast vorstist, kes ei tahtnud pannile sattuda
või sellest, kuidas vanaema-vanaisa
otsustasid lastelaste vastuseisust hoolimata „hängima“ minna või sellest,
kuidas internetis tutvust sobitada ja
mis sellest välja võib tulla.

Piletid eelmüügist 10.- / kohapealt 12.Piletid müügil Piletilevis ja Kabli pagaris
Laudade ette tellimine numbril: 56638760 või
margit@tuisuliiva.ee
Soenguid ja jumestust saab ette tellida Hille Tähistelt,
numbril 56494096
Arveldamine kohapeal sularahas.

Mürasime koos
Mürasime koos suures hoos. 23. märtsil
kogenesime Uulu KSK saali pidutsema.
Tähistamiseks oli päris mitu põhjust,
sest lapsena on kõik sünnipäevad väga
tähtsad ja ootamist väärt. Sünnipäevalasteks olid T.A.N.K. ehk Tahkuranna
Avatud Noortekeskus 11 aastat, Võiste
Noortetuba 7 aastat. Oma 10ndat sünnipäeva tähistas liikumisrühm MÜRAMEE Anu Nõmme juhendamisel.
Just kõige pisemad tänased mürajad
tänasest Mürameest alustasidki oma
südamliku eeskavaga „Meie mängu-

Foto: noortekeskuse kogust

maa“ uhket sünnipäevapidu.
Ülesastumine vahval sünnipäevapeol oli justkui stardipakuks tubliks
esinemiseks tantsufestivalil „Kuldne
karikas 2018“, kus samad lapsed, sama
kavaga pälvisid „Mängulise esituse eripreemia“.
10 aasta jooksul on Mürameest välja
kasvanud palju tublisid tänaseid diskotantsijaid, kes käivad oma võimeid
ja oskusi näitamas paljudel festivalidel
ning võistlustel. Meiegi peol sai nautida
nende särtsakaid etteasteid.
Mürameest on välja kasvanud palju vahvaid tantsusõpru kes jätkavad
tantsimist paljudes noortekeskuse
huviringides ning erinevates erahuvi-

Ka lapsed olid selleks kohtumiseks valmistunud. Frederik,
Markus, Annika, Marian ja Ketlin
esitasid Markus Saksatamme lõbusaid lugusid ja seinal oli näitus
laste joonistatud piltidest. Kõigile
soovijatele kinkis kirjanikuhärra
oma autogrammiga ajakirja Täheke,
kus sees samuti tema lustakad lood.
Head tuju jätkus selleks päevaks ja
kauemakski veel!
Kohtume Treimani raamatukogus!
Evi Laarents

Emakeelenädalal osalejad Treimani raamatukogus. Foto: erakogu

Veeda suvi kasulikult ja põnevalt!
koolides Pärnu linnas. Oma etteasteid
tulid näitama paljud endised Müramee
tantsijad – Berit Rits, Angela Kaiste, ItiMai Mätas, Caroly Kopelmaa, Krethel
Kiviselg, Rika Eeskivi, Karmen Kartau,
Jaanika Orasmäe, Saara Sofia Jürgens,
Anee Afanasjev, Lisette Kunder, Karmen Kõresaar, Elisabel Helstein, Hanna Anore Tohver ja Sofia Helene Pukk.
Nende hulgas T.A.N.K.i showtantsijad, keda juhendab Sairi Sutt,
rühm TagLioni tantsijad, keda juhendab Liina Ojatamm, Uulu Põhikooli

väikesed rahvatantsijad, keda juhendab Eneli Rüütli ning Uulu ja Võiste
noorteka breakarid ühise etteastega
Elton Jetsi juhendamisel. Oma soolo
etteasteks asus lavale hip-hop kavaga
Richard Kiviselg. Lisaks väga rütmikatele tantsudele vallutas lava Uulu kooli
kolmanda klassi Play Back kava „Põhja
Tallinna“ repertuaarist lauluga „Meil
on aega veel“, õpetaja Sirje Kõresaar.
Üllatus etteaste tegi Elisabel Helstein, kes pani kihistama ja rõõmust
plaksutama terve peorahva. Nimelt oli
Elisabel selga pannud TIBU kostüümi,
millega ta 3aastasena alustas tantsimist
Müramees.
Väikene esinemise vaheaeg ja sirutuspaus möödus pidulistel meie kokandusringi noorte avatud kohvikutes.
Meie mõlemad kokandusringid, kus
juhendajateks Tiiu Kask ning Marek
Sild olid valmistanud erinevaid maitsvaid suupisteid ja küpsetisi.
Pidu jätkus DJ Ivo Uslovi mängitud
lugude saatel ning lõppes ühise tordi
söömisega.
Täname südamest kõiki kes aitasid
meil seda sündmust lõbusalt ja meeldejäävalt tähistada!
Ege Altmart
noorsootöö juht

Suve veetmise võimalus maal
vanaema juures muutub aina
haruldasemaks. Lapsed kipuvad
jääma vanemate tööloleku ajaks
üksi ning üha enam veedetakse
aega toas arvutimänge mängides.
Seetõttu on aina olulisem lastele
suveks sobivate ja meeldivate tegevuste leidmine. Selleks annab hea
võimaluse pühapäeval, 29. aprillil
Pärnu Kaubamajakas toimuv Suvetegevuste mess.
Suvetegevuste mess koondab
lapse suvised võimalused: puhke-, õpi-, töö- ja spordilaagrid,
aktiivsed tegevused ja kultuurisündmused, ning viib kokku
tegevuste pakkujad ning suvetegevuste otsijad – lapsed-noored
ja lapsevanemad. Selle aasta Suvetegevuste messi erikülaliseks on
uus suvel toimuv kaasaegse tsirkuse
festival Hoog!
Külastajatel on võimalik messil
aktiivselt kaasa lüüa. Päeva jooksul pakuvad laagrite ja suveürituste
korraldajad mitmeid põnevaid tegevusi, mida saab ka kohapeal lõbusate mängude näol järgi proovida.
Laagrivõimalusi tutvustavad
nii suurte üle-Eestiliste kui ka
Pärnumaa laagrite korraldajad. Hea
ülevaate saab ka suvistest tantsulaagritest ning spordivõimalustest
ja paljust muust.
Messil lõbustavad lapsi maskotid, üles pannakse mängumaad,
kohal on seikluste ja suviste töö-

võimaluste pakkujad.
Info eksponentide kohta jääb
nädalaks pärast messi Pärnu Kaubamajakasse tutvumiseks. Eksponentide jaoks on messile registreerimise tähtaeg 9. aprill. Mess on
külastajatele tasuta.
Lisainfo: http://www.turundustugi.ee/mess/suvetegevused2018 ja
Facebookis https://www.facebook.
com/Suvetegevustemess
Messile oodates!
Piret Hallik-Sass
Juhataja
Turundustugi
Aia 8, 80010 Pärnu
Tel: +372 5660 5860
E-post: piret@turundustugi.ee

KRooNiKA

Foto: erakogust

Saima Jakobson Rannametsa
külast on esinenud edukalt Eesti
akvarellistide ühisnäitusel Jõgeva linnaraamatukogus. Ajalehest
„Vooremaa“ 6.02.2018: „Saima
Jakobsoni akvarellil kujutatud
saunastseen on jälle vägagi humoorikas. Ent nii metsa uppunud
talutare kui ka saun, mis on ihu

harimise ja vaimu laadimise koht,
kuuluvad vaieldamatult meie kultuuripärandi hulka.“
Tänavusel Lydia Koidula loomingule pühendatud etluskonkursil sai eelmise konkursi võitja Saima
Jakobson eripreemia.
Liiviranna
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Emakeelenädal
Märtsikuu ja emakeel on
Häädemeeste Keskkoolis
ikka traditsiooniliselt kokku
kuulunud. Selgi aastal jagus
emakeelega seotud sündmusi
tervesse nädalasse.
Üritused olid kavandatud
nii, et kaasati kõik õpilased
esimesest kaheteistkümnenda
klassini. Nädala esimesel päeval proovisid nooremad lapsed raamatukogus vanasõnu
kokku sobitada. Vanemad ja
kogenumad said pead murda
emakeeleõpetajate koostatud
loovkirjutamisülesannetega.
8. ja 9. klassi õppurid omandasid väitlemiskogemusi,
arutledes näiteks teemadel
„Kas peab lugema raamatuid?“ ja „Kas Häädemeestel
jagub noortele piisavalt tegevust?“. 5. ja 6. klassi tublimad
nuputasid olümpiaadiülesannete kallal.
14. märts, emakeelepäev,
algas päevakohase sissejuhatuse ja temaatilise luuletuse
esitamisega kooliraadios.
Seejärel kuulasid algklasside
lapsed Karl Martin Sinijärve
tekstiga etluskava „Emakeel,
maakeel“, mille oli ette valmistanud 4. klass. Saadi tea-

Õpetajad külas Saksamaal, Vogelsbergi koolis
da, kust on meie keel sõnu
juurde saanud, et „eesti keelt
on uueks loonud iga külalise
keel“. Meie keeles on ju laene
lähinaabritelt, sõpradelt, kuid
ka vallutajatelt-vaenlastelt.
Oleme nad omaks võtnud ja
nad kuuluvad täie õigusega
sõnavara hulka.
Samal päeval esitasid gümnaasiumiõpilased „trepiluulet“, valikus oli nii klassikat
(Gustav Suits) kui tänapäevaseid autoreid – Doris Kareva,
Eda Ahi, Jürgen Rooste jt.
Nõudlikum töö kõigi õpilaste jaoks oli siiski ühe köitva
loo kirjapanek, mis tutvustab
huvitavalt kodukoha pärandkultuuri. Õnnestunumad
kirjutised on plaanis vormida
kogumikuks. Samuti on tore
võimalus osa võtta päranditegijate konkursist, kus lugusid
hindab Muinsuskaitseamet.
Emakeelenädalal tõdesime, et igale lapsele on kaunim
ja kallim tema emakeel, mis
saab alguse kodust, lähedastelt inimestelt ja on lapse esimene õpitud keel. Hoidkem
seda, kõneldes iga päev ilusat
ja vigadeta eesti keelt!
Merike Pruul

18. – 24. märtsini oli Häädemeeste Keskkooli õpetajatel
(Rene Kurm, Aira Rahu, Viktor Koop, Aule Kink) suurepärane võimalus külastada kooli
Saksamaal, Schottenis (Vogelsbergschule Schotten). Projekt
on rahastatud Erasmus+ programmi põhimeetmest ning
selle nimetus on „Elamine,
õppimine ja õpetamine euroopalikus koolis - õpetajate
enesetäiendamine ja õppekavade uuendamine regionaalsel
ja riiklikult tasandil Euroopa
Liidu kontekstis“. Selle programmi raames on varasemalt
külastanud õpetajad Hispaania ja Itaalia koole ning nüüd
siis olid neli inimest Saksamaa
koolisüsteemiga tutvumas.
Visiidi peamine eesmärk oli
üldine kooliga tutvumine, tundide külastamine ning õppetöö
ja koolielu jälgimine. Saksamaal algab lapse haridustee lasteaias ja algkoolis ning 4. klassi
lõpuks on enam-vähem otsustatud, kas laps jätkab õpinguid
koolis, kus tema väljundiks
tulevikus on kutse- või kõrgharidus. Nüüdsel ajal süsteem
enam nii jäik pole ning on võimalikud hilisemad liikumised

Turisminduse õppepäevad
15. ja 16. märtsil külastasid Häädemeeste
Keskkooli turisminduse õpilased Häädemeeste valla suurimaid turismiettevõtteid, lisaks jõuti ka Ainažisse ning Saarde
valda. Esimesel päeval külastasime valla
lõunaosa, alustades Lepanina Hotellist,
kus meid ootas kohvilaud ja Lenne Suigusaar, kes tegi meile maja peal põhjaliku ringkäigu, rääkis hotelli ajaloost
ning muud põnevat turundusest. Edasi
liikusime Ainažisse, kus külastasime
Heinaste merekooli muuseumi. Giid ja
ühtlasi turisminduse õpetaja Kaire Käära rääkis väga palju huvitavat Heinaste
merekoolist ja selle seosest Häädemeeste vallaga. Seejärel suundusime Tuisuliivale, kus meid ootas majaperenaine
Margit Eichen. Pärast õues ja majas ringi
uudistamist istusime pika laua taha lõunatama ning rääkisime, mida nad suviti
turistidele pakuvad ja kuidas talvel Kablisse kliente meelitada üritatakse. Peale
seda pidasime veel Tuisuliival lühikese
turisminduse tunni. Päeva lõpetuseks
külastasime Kosmonautika Puhkekeskust, kus meil õnnestus lähemalt tutvuda
kämpingute ning sauna- ja peamajaga.
Järgmisel päeval, 16. märtsil, asusime
varahommikul teele Saarde valda. Meid
võttis lahkesti vastu Vango puhkeküla
perenaine. Saime puhkekülas ringi uudistada, tutvuda lühidalt Geopeituse
mänguga, mida saab mängida üle Eesti.
Mäng tekitas nii mõneski õpilases suurt
huvi. Edasi liikusime Häädemeeste valda Jõulumäe Tervisespordikeskusesse.
Spordikeskuse juht Enn Tasalain rääkis
meile, kuidas ühest väikesest ideest võib
kujuneda üks väga uhke ja mainekas
spordiklubi. Samuti rääkis ta majutusvõimalustest ning muidugi sportimisvõimalustest Jõulumäel. Pärast väga
inspireerivat jutuajamist spordikeskuse
juhiga läksime edasi Viisnurga Puhkemajja. Kui eelnevad kohad olid õpilaste
jaoks tuttavad, siis Viisnurga Puhkemaja
oli paljude jaoks uus koht. Ringi vaatamist jätkus kauemaks ning kindlasti ei

ühest suunast teise. Kõik sõltub
muidugi lapse õppeedukusest.
Vogelsbergi koolis Schottenis
on õpilased 5. – 10. klassis,
kokku umbes 700 õpilast.
Õpitakse reaalklassides (tulevased kõrghariduse omandajad)
ning tavaklassides (tulevased
kutsekooli õpilased). Lisaks
alustati mõned aastad tagasi
immigrantide programmiga, st
et koolis on mõned immigrandid, kes õpivad peamiselt saksa
keelt ning vastavalt keeleoskuse kasvule hakkavad käima ka
teistes tundides. Õpetajaid on
koolis umbes 40.
Tundide külastused olid
õpetlikud ja huvitavad. Külastasime järgmisi õppetunde:
saksa keel võõrkeelena, inglise keel, ladina keel, muusika,
majandus, poliitika, kunst.
Õpetaja juba on oma olemuselt uudishimuliku loomuga
ja tahaks igast situatsioonist
midagi õppida ning kolleegilt
õppimine on üks paremaid õppimisvorme. Tajutav oli Saksa
ja Eesti õpetajate ettevalmistuse erinevus. Tavaline on,
et õpetaja Saksamaal õpetab
mitut erinevat ainet. Schotteni koolis õpetab üks õpetaja

näiteks kehalist kasvatust,
saksa keelt ja muusikat.
Õpetaja hariduses
ja ettevalmistuses
on Sa k samaa l
esimesel kohal
pedagoogilised
te a d m i s e d ja
osku sed ning
teisena tulevad
ainealased teadmised, st eelkõige Fotol: Viktor Koop, Tanja Witte, Aira Rahu ja koolikoer Ole. Foto: erakogust
õpetatakse last ja
alles siis tuleb aine.
tundides olid suured aknad
Kooli sööklat külastades pärani lahti. Lisaks veedavad
tegi pisut kurvaks, et ainult Saksamaal õpilased vahetun30-40 õpilast sööb igapäeva- dides aega õues ning pikal lõuselt koolis sooja lõunat. Pigem navahetunnil on õuesviibimine
võetakse kodust kaasa võileib, kohustuslik. Vaatamata sellele,
sest majanduslikult ei saa õpi- et sadas lund ja lörtsi.
lased endale lõunasööki koolis
Külaskäik Saksa kooli oli
lubada. Saame olla uhked ja huvitav ning andis mõtlemistänulikud selle võimaluse üle, ainet. Samas said õpetajaid
et meil on riigi poolt kõikidele kinnitust sellele, et õpilased
õpilastele tasuta soe lõunasöök. ja õpetajad on igal pool sarSamuti saime aru, et koolibus- nased ning et teeme igal pool
side süsteem on meil mõnevõr- üsna samasugust tööd. Visiidi
ra parem.
käigus rääkisime muidugi ka
Õpetajatega mõtlesime, et koostöö jätkamise võimalustest
oleme siin põhjamaal endid ja ning eelkõige mõtleme õpilaste
oma lapsi soojusega ära helli- vahetuste peale.
tanud. Ilm oli meie reisi ajal
Aule Kink
kargelt kevadine, st nullist kolme soojakraadini, aga kõikides

Arvutipidu
saa mainimata jätta perenaise koera, kes
vallutas oma vahva olemisega meie kõigi
südamed. Järgmisena liikusime Tahku
Taresse, kus saime väga maitsva lõuna
osalisteks. Samuti rääkisid Tahku Tare
perenaised lähemalt, millega külakeskus
tegeleb ja nii mõndagi õpilast üllatas see,
kui aktiivselt nad valla elu edendavad
ja kui paljusid erinevaid vanusegruppe
nad suudavad hõlmata, leides kõigile
eakohaseid tegevusi. Päeva lõpetasime
Nurka Talu külastusega, kus perenaine
tutvustas meile koha ajalugu ning erinevaid ööbimisvõimalusi.

Turisminduse õppepäev Lepaninal

Need kaks päeva olid väga toredad
ja kindlasti silmaringi avardavad. Kuigi
enamik meist oli juba nii mõneski kohas
varem käinud, oli väga tore kuulata juhte
oma ettevõtetest rääkimas. Sooviksime
tänada meie väga toredat õpetajat ja giidi
Kairet, kes alati oskas erinevate kohtade
ajaloost rääkida ja ka ühest kohast teise
bussisõidu ajal õpilaste tuju üleval hoida
põnevate faktidega teele jäänud kohtadest. Tore oli oma kodukohta paremini
tundma õppida ning loodame, et selline
koostöö jätkub ka edaspidi.
Anett Kentauria Liiva
Haridus- ja Teadusministeerium on
kutsunud ellu algatuse Huvitav Kool,
et muuta Eesti kool huvitavamaks. Turisminduse õppepäevad said võimalikuks, kuna Sihtasutus Innove kaudu
ning läbi selle algatuse on Häädemeeste Keskkool saanud toetust kogukonna kaasamiseks õppekava arendamisel
ja rakendamisel.

23. märtsil toimus Häädemeeste
Keskkooli noortealgatuslik igaaastane arvutipidude seeria HKK
LAN, mida nii kohalikud kui ka
kaugema maa mängusõbrad pikisilmi oodanud olid. Sel korral
võeti pikim, 170-kilomeetrine
(ligi 1000 korda enam, kui kulus
üritusel võrgukaablit) bussiretk
ette Sakust. Huvilisi (sealhulgas
korraldajad ja pealtvaatajad) tuli
kokku 19.
Erinevalt traditsioonilistest
analoogsetest üritustest ei keskendutud seekord niivõrd mitmikmängude võistlustele, nagu
tavaks on saanud, vaid püüti võtta
aeg maha ja lihtsalt nautida mänguelamusi meeldivas seltskonnas.
Auhindu jagati aga see-eest
pisut loovamatel aladel nagu
Microsofti graafikaprogrammis
Paint arvutipeo teemalise pildi
joonistamine (selleks oli kõigil
aega viis minutit ning võitja selgus
rahvahääletuse põhjal), arvutikla-

Arvutipidu. Foto: Richard Aljaste

viatuuril kiirtrükkimine (esikoht
saavutati tulemusega 103 sõna
minutis) ning arvutimängu FIFA
turniiril osalemine. Lisaks oli kõigil kohalolijatel võimalus järgmise
päeva hommikul osaleda aardejahis, mille käigus lisaks alternatiivsele hommikuvõimlemisele oli

võimalik kooli peidetud auhinnad
nobedamatel endale võita.
Auhindadega andis üritusele
hoogu juurde Euronics ning mängurite janu aitas kustutada Häädemeeste vesi. Täname toetajaid!
Richard Aljaste

Häädemeeste Keskkooli õpilaste edukas osalemine olümpiaadidel ja
võistlustel
9. märtsil toimunud maakondlikul saksa keele olümpiaadil saavutas 6. klassi arvestuses Kristlin
Ringas II koha; 7. klassi arvestuses
Arthur Valge I koha, Heivi Lepik II koha ja Triina Linkmann
III koha; 8. klassi arvestuses Erik
Raimond Ristmäe III koha; 9.
klassi arvestuses Lauriin Loosaar
I koha, Kristofer Tähtse II koha,
Anee Mändmets III koha. Suur
aitäh õpetaja Viktor Koopile ja
saksa keele olümpiaadil osalejatele!
10. märtsil toimunud maa-

kondlikul matemaatika olümpiaadil 4. klassi arvestuses saavutas 33
õpilase hulgas Taavet Allikas 4.
- 5. koha. Kiidame tublit õpilast ja
täname õpetaja Minoret Miisnat!
16. märtsil toimus KilingiNõmmes Lihavõtteturniir võrkpallis, kus I koha saavutas Häädemeeste Keskkooli võistkond
koosseisus Marcus Auväärt, Markus Laanisto, Karl Rahn, Sander
Vassiljev, Johannes Valge, Rainis
Vesik, Brayan Talts, Aigar-August
Lemmik.

20. märtsil toimusid Häädemeestel võrkpalli kooliliiga lääne piirkonna meistrivõistlused.
II koha saavutas Häädemeeste
Keskkooli võistkond koosseisus:
Marcus Auväärt, Markus Laanisto, Karl Rahn, Sander Kasela,
Johannes Valge, Jaak Looring,
Rainis Vesik, Brayan Talts, Aigar-August Lemmik. Kiidame
võistlejaid ja täname õpetaja Lauri
Lepikut.
Häädemeeste KK
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Häädemeeste Muusikakool

Meile meeldib tantsida

Häädemeeste Muusikakooli kingitused 100-aastasele Eestile

Tants on olnud meie koolis üks
oluline huvitegevus, tunniplaanis ka 1.-6.klassini õppeainena. Õpime nii rahva-, peo-,
seltskonna- kui line-tantsu.
Igal aastal tähistame kevade
algust simmaniga Treimani
Rahvamajas, kus kõik põlvkonnad kokku saavad ning

Häädemeeste Muusikakooli
hilistalv on tänavu olnud tavapäraselt töine.
Meie klaveriõpilased Elsbet
Muhu, Margaret Pajuväli ja
Heivi Lepik osalesid 3. veebruaril Pärnu Kontserdimaja
kammersaalis koos Pärnu
Kunstide Maja, Audru kooli
muusikaosakonna, Märjamaa
Muusika- ja Kunstikooli, Abja,
Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme,
Vändra, Kuressaare, PärnuJaagupi ja Pärnu muusikakoolide õpilastega, kellele lisaks
esinesid ka pianistid Valmierast
ja Šiauliai Dainu muusikakoolist. Esitati eesti muusikat.
Kava oli väga huvitav ja mitmekesine. Ettekandeid oli väga
palju (70), seetõttu jaotati kava
kolme ossa. Kontserdist toimus
otseülekanne internetis kogu
maailmale.
Esinejad olid Eestile kingitust tehes väga innustunud
ja püüdlikud. Esile võiks tõsta Elsbet Muhut, kes oma
7aastase õppimise jooksul on
toonud meie koolile kuulsust
ja au. Elsbeti õpetaja on Vaike
Väljamäe.
Ka õpetaja Lelde Jalakase
õpilased Margaret Pajuväli
ja Heivi Lepik esinesid väga
tublilt ja julgelt. Toetajateks
olid klaveriõpetajad ja lastevanemad.

ühiselt tantsu
keerutavad. Nii ka sel aastal.
Täname peo eestvedajat Viljar
Soomret ja vanemaid, kes oma
lapsed kenasti rahvariidesse
sättisid, peol osalesid ja oksjonile kooke küpsetasid.
Tiina Laidla
Tantsuõpetaja

Kohe algab tants „Mutionu pidu“. Foto: Ants Järv

Klassiga Rootsi
Igal aastal oleme kooliperega
sõitnud õppereisidele Eestimaa
erinevatesse paikadesse. Rännata ja võõraid paiku näha on
huvitav ja tore.
Meie klassil oli juba eelmisel
aastal soov sõita omaette väikesele väljasõidule. Rääkisime
mõttest klassijuhataja Ants
Järvele, plaane oli erinevaid,
lõpuks valisime sihtkohaks
Stockholmi. Lugesime enne
ajaloolise linna kohta teavet
ning mõtlesime välja päevakava. Linn on asutatud 1252.
aaasta ning tema ajalooline südamik paikneb Stadeni saarel,

linnas on üle 50 silla ning palju
keskaegseid ehitisi. Püüdsime
lühikese ajaga vaadata niipalju kui võimalik, loomulikult
käisime ära kuningalossi juures
ning kõndisime kitsal tänaval.
Edasi- ja tagasisõidul laeval
vaatasime ära mitmed esinejad
– meeldisid Passengers bänd,
Aasia tsirkus ja Stefan Airapetjan ehk Vajé.
Tore oli klassikaaslastega
koos reisil olla, peagi lõpetame ju kooli ning igaüks läheb
oma teed.
Metsapoole Põhikooli
8.+9.klass

Klassiekskursioonil Stockholmis. Foto: Ants Järv

Tallinna Vanalinna Muusikamaja korraldab kord aastas ansamblite päeva „Teeme
koos!“ . Seekordki võttis meie
viiuldajate ansambel (Renata
Talts ja Hanna Allikas) õpetaja Irina Aitai juhendamisel
sellest osa.
8. märtsil peeti Pärnus Lääne-Eesti regiooni keelpillimängijate konkurss. Nii Klaudia
Ringasel, Renata Taltsil kui
ka Hanna Allikasel läks seal
väga hästi. Klaudia naases
eripreemia, Renata diplomi
ja Hanna III kohaga, mis viis
ta edasi vabariiklikule finaalkonkursile Tallinna Nõmme
Muusikakooli. Sellel konkursil tõsteti Hanna Allikas esile
diplomiga nii rahvusvahelise
instrumentalistide kui ka muusikaakadeemia tudengite žürii
poolt. Tegemist on väga kõrge
tunnustusega. Soovime palju
õnne talle ja kõikidele noortele viiuldajatele, suur tänu
õpetaja Irina Aitaile ja klaverisaatjale Lelde Jalakasele.
11. märtsil toimus Estonia
kontserdisaalis üle-eestiline
Puhkpilliorkestrite Turniir
2018. Lihula orkestri koosseisus osalesid ka meie kolm
klarnetiõppijat – vennad Erik
Raimond ja Kristjan Georg
Ristmäed ning Joonatan Pajuväli, koos nendega ka õpetaja

Vasakult: õpetaja Irina Aitai, Renata Talts, Hanna Allikas, kontsertmeister Lelde Jalakas. Foto: erakogu

Taavi Reimets. Võisteldi võrdselt suurearvuliste ja täiskasvanute orkestritega ning saavutati
B-kategoorias hõbediplom.
Muusikakool ei tähenda aga
üksnes tihedat tööd, mida ta
kindlasti ka sisaldab, vaid lisaks sellele ühiselt toimetatavaid sündmusi, nii külastame
me aprillikuus Estonia teatri
poolt Pärnu Kontserdimajas
antavat balletietendust „Uinuv
kaunitar“, millele on imekauni
muusika kirjutanud vene helilooja Pjotr Tšaikovski.
Juunikuus tuleb Hiiumaal
Rudolf Tobiasele pühendatav
klaverikonkurss, kavatseme
sealgi osaleda.
Muidugi võtame ka igal kevadel vastu uusi õpilasi klaveri, viiuli, mandoliini, kitarri ja
klarneti erialale. Hoiame kõiki

Klaudia Ringas. Foto: erakogu

kursis valla kodulehe ja järgmise „Liiviranna“ vahendusel.
Kõikide õpetajate muljed on
kirja pannud
Tiia Soomre

Puhkpillimuusika kõla kestab
11. märtsil toimus juba 6. korda Tallinnas, Estonia kontserdisaalis, Eesti Puhkpilliühingu
poolt korraldatud konkurss
„Eesti Puhkpilliorkestrite
Turniir“.
Pärnumaad esindas konkursil Lihula Muusika- ja Kunstikooli orkester, mille ridades
mängisid kaasa Häädemeeste
Muusikakooli klarneti eriala õpilased – Erik Raimond
ja Kristjan Georg Ristmäe.
Kahjuks ei saanud sellel aastal
turniiril osaleda Joonatan Pajuväli Haanja suusavõistluste
tõttu. Klarnetimängu õpetab
Häädemeeste Muusikakoolis
Taavi Reimets.

Sel aastal osales konkursil
14 orkestrit Eestist ja 1 Lätist.
Orkestrid erinesid vanuselise koosseisu, liikmete arvu,
mängijate esinemiskogemuse
poolest. Tore oli näha eri vanuses noori ja juba kogenud
pillimängijaid koos musitseerimas. Esineti neljas erinevas
kategoorias, igal orkestril pidi
kavas olema vähemalt üks Eesti
autori teos. Esinejate kavad olid
mitmekesised ja pakkusid suurepärast muusikalist elamust.
Kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii sai esinejaid vaid
kuulata. Žüriiliikmed ei teadnud esineva orkestri ega dirigendi nime ja töötasid lavale

nägemata vaadet varjava sirmi
varjus. Esinemise juures hinnati viit erinevat tegurit: balanssi ja dünaamikat, muusikalist
kujundust, intonatsiooni, artikulatsiooni, rütmi ja tempot.
Esinejatele oli ette antud kindel
aeg orkestri ülesseadmiseks ja
esinemiseks.
Lihula Muusika- ja Kunstikooli orkester esitas Ameerika
helilooja James Swearingeni
ookeanilainetele unistama paneva, voogava ja suurejoonelise
teose „Seagate Overture“, kohustusliku palana Rein Ploomi
„Mälestused“ ning kolmandaks Eduard Tubina jõuliselt
rütmika teose „Maksamereliste

tants balletist Kratt“. Dirigeeris Mati Põdra, orkester naases
turniirilt hõbediplomiga.
Muusikakoolide puhkpilliõpe jätkab pea üle saja kaheksakümne aasta vanust puhkpillimuusika traditsiooni, noori
kaasav orkestritegevus annab
rohkesti koos musitseerimise,
suhtlemise, esinemise ja isikliku arengu võimalusi. Oleme
lastevanematena tänulikud
puhkpilliõpetajatele järjekindla
töö eest.
Marika Ristmäe
Häädemeeste Muusikakooli
hoolekogu liige

Tahkuranna kool
Tahkuranna kooli tegemised märtsis
Märts algas sel aastal tavapäratult – vaheajaga. See oli esimene kord, kus sellisel ajal sai
koolitööst puhata.
12. märtsil külastasid
kooli Rakveres asuva Eesti
Politseimuuseumi töötajad.
Soovijatel oli võimalus lähemalt tutvuda mitmesuguste
politseitöös vajalike vahendite ja võtetega. Palju elevust
tekitas märuli korraldamine.
Kiivrid pähe, kilbid kaitseks!
Osa ründas ja osa õpilasi kaitses. Ka õpetajad said ründajate tegevust tunda. Sai uurida
kuulivesti, koostada fotorobotit, võtta sõrmejälgi ja teha
muudki põnevat. Kes osales,
see hindas ettevõtmist põne-

vaks ja kasulikuks.
14. märts on emakeelepäev. Oleme oma koolis ikka
seda päeva tähistanud. Klassides korraldati etteütlus, kus
selgus, kes oskab oma vanuserühmas kõige paremini õigekirja. Etteütlust kirjutasid
rõõmsalt ka 1.klassi õpilased.
Emakeelepäeval olid õpilased
jagunenud võistkondadeks ja
tegid sõbralikult meeskonnatööd. Koolipäeva alustasime
väikese kogunemise ja teemakohase mõttevahetusega. Kohe
said võistkonnad kätte ka esimese ülesande. Tuli koostada
mõistekaart e-tähega algavatest
sõnadest. Saal oli täis töörõõmu
ja tulemused toredad. Tööd pa-

Foto: Anu Alloja

nime seinale ja hiljem oli tore
vaadata, kuidas veel tükk aega
uuriti teiste rühmade kirjutatud sõnu ja ohati: „Nii lihtne,

aga ei tulnudki kohe meelde!”.
Nii jätkus lustlikku tegevust
igaks vahetunniks: õpiti meeskonnaga pähe lõbus luuletus,

koostati etteantud
tähtedega lause, arvati ära vanasõnu.
Lisaks pidi iga õpilane mõtlema sõna, mis kõlab
tema jaoks kõige kaunimalt ja
selle siis kirja panema ja kaunistama. Võis kujundada ka
sõnast pildi. Jälle valmis hulk
toredaid töid, mida vaadata ja
uudistada.
26.märtsil jätkus projekt
„Triinuga looduses”. 1. ja 2.
klassi õpilased uurisid kodulähedast metsa ja läheneva kevade tundemärke. Tegelikult
on metsas väga põnev käia, sest
mets jutustab ja näitab sulle
väga palju. Ole ainult ise tubli
ning oska märgata ja kuulata!

Paar tundi jalutamist ja mällu
jäi palju õpetlikku ja vajalikku ka metsas käitumise kohta.
Selgeks sai ka see, et kevad on
juba teel, sest lumi sulab. Aga
päris sooja kevadeni läheb veel
aega. Oli vahva ja emotsionaalne matk!
Endiselt jätkavad tööd
huviringid, kus leiab toredat
ajaviidet ja tegevust vaba aja
sisustamiseks.
Hei! Linnud, lilled, tulge
välja peidust! Meie ootame ju
teid! Kaunist kevadet kõigile!
Tahkuranna koolipere

Häädemeeste valla leht

Aprill 2018

Lk. 11

Uulu Põhikool
Edukas märts uulu Põhikoolis
Märtsikuu on Uulu Põhikoolis
väga tegus olnud, osaletud on
võistlustel ja olümpiaadidel
ning toimunud on mitmed
erinevad üritused.
Matemaatika valdkonnas
on olnud väga edukas kuu.
10. märtsil toimus maakonna matemaatikaolümpiaad,
kus võtsid mõõtu meie koolist
Kerhard Kiviselg ja Sten-Erik
Aljas 4. klassist, Rudolf Harald
Kivi 5. klassist ning Keiti Aleksandra Lepik 6. klassist. Rudolf
Harald Kivi saavutas 5. klassi
arvestuses 1. koha, teda juhendas matemaatikaõpetaja Anne
Oga. Edukalt läks ka pranglimise võistlus. Meie kooli 6.
klassi õpilane Triinu Kirschbaum saavutas Pranglimise
Eesti MV-l 2018 oma vanuseastmes 1. koha. Triinu sõidab
Eestit esindama rahvusvahelisse finaali, mis toimub 28.
aprillil Ukrainas Lvivis.
Märtsikuus, kui tähistatakse emakeelepäeva, pidasime
ka meie oma keelt ja kultuuri
meeles. 9. märtsil osalesid algklassid pärimusmuusika õpitubades, emakeelepäeval valiti
aga koolis kuldsuid ja mängiti
mälumängu. Kolmandale kooliastmele toimus õppereis Tar-

laste seas läbi veeohutusõppe
koolituse, mille raames õpiti,
kuidas veekogudes ning veekogude kallastel ohutult toimetada. 6. klassi õpilased osalesid
aga KEAT („Kaitse end ja aita
teist”) koolitusprogrammi
raames läbi viidud koolitusel.
Esimesel kevadkuul osalesid 4.
ja 5. klassi õpilased veel loodusõpetuse aines Keskkonnaameti
poolt korraldatud veeteemalises veebiviktoriinis. 2000
osalenud õpilase seast naeratas
loosiõnn Aurelia Kaasikule 5.
klassist, kes võitis ka auhinna.
10. märtsil toimus Eesti

Emakeelepäev Uulu Põhikoolis. Foto: Marikka Metsis

tusse. 7. ja 8. klass külastasid
ERM-i, kus saadi keelekoolitus sealsete põnevate interaktiivsete õppevahendite kaudu
ning 9. klass osales õppekäigul Tartu Kunstimuuseumis.
Emakeelepäeva õppereis lõppes Ugala teatris, kus õpilased
said vaimustava teatrielamuse.
Üheskoos vaadati Tartu Karlova teatri etendust „Koerapäevikud“, kus publik sai kaasa
mõelda, mida võivad tunda ja
mõelda nende lemmikloomad.
Märtsikuus toimusid ka
harivad koolitused ohutuse
teemadel. Häädemeeste päästekomando viis 1. klassi õpi-

Uulu kooli 2.klassi võimlejad. Foto: erakogust

Veebruarikuu tegija Kalle-Rasmus Rubin. Foto: Maarja Joala

Koolispordi Liidu Võimlemisfestival Raplas. Meie kooli oli
festivalil esindamas 2. klassi
liikumisrühm, kuhu kuulusid
Anee Afanasjev, Rika Eeskivi,
Saara Sofia Jürgens, Karmen
Kartau, Krethel Kiviselg, Caroly Kopelmaa, Jaanika Orasmäe ja Debby Keira Sepp. Meie
kooli tublid võimlejad pärjati
festivalil laureaadi tiitliga ning
pälvisid eripreemia kostüümide
eest. Võimlejaid juhendas Anu
Nõmm.
28. märtsil, kui ilm andis
lootust, et kevadilmad on siiski
varsti saabumas, otsustati, et

aeg on võtta talveilmast viimast
ning õpetaja Kaja Stimmeri ettevõtmisel korraldati järgmiseks päevaks kogu koolile suusapäev Jõulumäel. 29. märtsi
hommikul, kui päike sillerdas
taevas, startisidki kooli väiksemad õpilased Jõulumäele,
suuremad õpilased läksid suusatama keskpäeval. Õpetajate
ja laste seas oli tunda rõõmu
ja rahulolu sellest ettevõtmisest. Ürituse järgselt kirjeldasid
õpetajad, kui mõnus tunne oli
suusamäel olles kuulda üle Jõulumäe kõlavaid laste kilkeid.
Aitäh Jõulumäe Tervisespordikeskus meie vastuvõtmise ning raja ettevalmistamise eest!
Meie kiitus ja tänu õpilastele, õpetajatele, juhendajatele, koolituste läbiviijatele
ning Jõulumäe Tervisespordikeskusele!
Uulu kooli pere

Uulu lasteaed
oli tegemisterohke märtsikuu uulu lasteaias
Kuigi kalender näitab juba
kevadet, ei taha talv loobuda
oma valitsemisajast. Märtsis on
haigused meid palju kimbutanud, aga see pole meie tavaelu
suurt heidutanud. Sõimerühma väikesed Sipelgad oskavad
juba veidikene aega vaikselt
jutte kuulata ja pilte vaadata,
samuti on sõnu rohkem suhu
tulnud ja riietumisega saadakse
ise paremini hakkama.
Rõõmu ja lusti jätkus tervel
kuul talvelõbude nautimiseks.
Kelgumägi sai libedaks sõidetud, õpiti esimesi suusasamme
ja nauditi lund. Väikestele Mesimummidele meeldis eriti lumega maiustamine. Koos õpetajaga tehti katse, kus selgus, et
sulanud lume vesi on ikka väga
must, aga ega see arvatavasti
lapsi ei hirmuta – lumi maitseb
nii hästi!
Märts on teatrikuu ja sel

puhul mängisid lapsed omaloodud lavastusmänge. Lapsed
tutvusid erinevate teatriliikidega. Liblikate rühm dramatiseeris Aafrika muinasjutu ainetel
lavastusmängu „Kuidas loomad endale sabad said”.
Põnevaid elamusi kogesid
lapsed, kui lasteaeda külastas
Rakvere Politseimuuseum.
Lapsed tutvusid politsei töövahenditega ja said neid oma
käega katsuda ja proovida.
Julgematel pandi käed raudu
ja kõik andsid oma näpujäljed.
Naistepäevale eelnevatel
päevadel said suuremat tähelepanu meie kenad tüdrukud.
Räägiti naiste ja tüdrukute
töödest ning tegemistest.
Jaanimardikad pühendasid
ühe päeva tüllseelikutele, kus
tüdrukud said ennast tõeliste
printsessidena tunda. Lepatriinud meisterdasid kauneid

Soovime tänada meie vilistlasi Vaike ja Uku Kütti ning
nende ema-isa, kes kinkisid
meie lasteaiale suure hulga
väga toredaid ja väärtuslikke
lasteraamatuid.
Kevade algus teeb ikka
meele rõõmsamaks – lapsed
ja ka õpetajad on lusti ning
teotahet täis. Loodus näitab
juba oma esimesi kevadisi
märke. Päev on pikem, päike

rõõmustab oma soojaga ja linnud vidistavad kevade ootuses
üha kõvemini. Kevadpühade
eel ajatatakse rühmade aknalaudade vaasides kevadisi oksakesi, tärkavad lille-, herne-, oa
ja muruseemned, kõik on ootuses – uue elu alguse ootuses.
Kaunist uue ootust ja päikest Teilegi kõigile soovides
Uulu lasteaia pere!

UULU LASTEAIA

UULU LASTEAIA

UULU LASTEAIA

KEVADLAAT
KEVADLAAT

KEVADLAAT

Esmaspäeval
14.
mail
Esmaspäeval
14.
mailkell
kell15.00
15.00
(laat toimub poe ees muruplatsil)

(laat toimub poe ees muruplatsil)

Olete oodatud kauplema ja
laadarõõmust osa saama

Esmaspäeval
14. mail kell 15.00
Olete oodatud kauplema ja laadarõõmust osa saama
(laat toimub
poe tulu
ees muruplatsil)
Laadalt
saadud
läheb

Fotod: Kaire Aava

kevadlilli naisperele.
Märtsikuus pöörasime suuremat rõhku oma kaunile emakeelele. Käisime õppekäigul
raamatukogus, kus tutvusime
uute lasteraamatutega, vanema
rühma lapsed said registreeruda lugejateks. Loodame, et

Laadalt saadud
tulu kassasse!
läheb rühmade kassasse!
rühmade

raamatupisikusse sai nakatatud
jälle uus hulk lugemishuvilisi
lapsi. Ühiselt tähistasime emakeelepäeva väikese peoga lasteaia saalis, kus kõik osalejad
said nautida eesti keele kaunist
kõla, laulda laule ja julgemad
esineda kaunite luuletustega.

Olete oodatud kauplema ja laadarõõmust osa saama

Laadalt saadud tulu läheb rühmade kassasse!
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Kabli Lasteaed
Häädemeeste ja
Kabli laste
spordipäev
Häädemeeste ja Kabli lasteaedadel on olnud alates 2010.
aastast tore traditsioon – kord
aastas saavad lapsed kokku
Häädemeeste Spordikeskuses,
et koos sportida.
Traditsioon jätkus ka sellel
aastal, kui 6. märtsil kahe lasteaia ühine spordipäev teoks
sai. Sedakorda oli spordipäeva
läbiviimise järg Kabli lasteaia
käes.
Spordipäeval ei harrasta lapsed tavalisi spordialasid, vaid
iga kord on liikumisõpetajad
ette valmistatud erinevad kombineeritud teatevõistlused.
Tervitused öeldud ja võistkonnad komplekteeritud, asusid väikesed sportlased võistlustulle.
Lapsed pidid veeretama
ja põrgatama palli, viskama

Aprill 2018

Tahkuranna lasteaed
Tegusad märtsikuu päevad Tahkuranna lasteaias

papptaldrikut läbi rõnga,
võimlemiskepiga sõpra enda
järel vedama. Päris parajaks
proovikiviks osutus nööride
sidumine ja tähekaartidest
sõnade kokku seadmine.
Peale väsitavat võistlemist
said kõik lapsed premeeritud
väga ilusate medalitega ja
suud magusaks Kabli Pagari
kringliga.
Spordipäeva eesmärgiks on
see, et lapsed naudiksid koos
sõpradega sportimist, oleksid
peale vahvat ühist päeva õnnelikud ning rahulolevad.
Jääme ootama järgmise
aasta spordipäeva, et taas Häädemeeste lasteaia sõpradega
kohtuda!
Ilusat kevadet soovides
õpetaja Meeli Antson

Kevadkuu märtsi tähtsamad
päevad: naiste-, emakeele ja
teatripäev said Tahkuranna
lasteaias kõik kenasti märgatud, märgitud ja tähistatud.
Rannakarbi rühm tähistas
naistepäeva täiesti arvestatava
moeshowga: glamuuri oli koormate kaupa ning kõik osalejad
hingega asja juures.
12. märtsil külastas meie
lasteaeda Politseimuuseum,
kes tutvustas 4-7 aastastele
politseitöö peenemaid võtteid.
Emakeelepäeval lugesid 6-7
aastased Rannakarbi rühma

kodumaiste autorite uuemaid
lasteraamatuid.
Teatrile oli meil pühendatud terve nädal. Otse teatripäeval, 27. märtsil etendasid
Rannakarbid Päikesekiirte
rühma lastele omaloomingulise näidendi „Loomade taltsutajad ja kiusajad”, mis kaunikesti
kurjakuulutavale pealkirjale
vaatamata oli üks hoogne ja
õnneliku lõpuga lugu.
Järgmisel päeval kogunesid
lasteaia saali mõlema rühma
lapsed ning nooremad teatrihuvilised koolist. Külla saabus

Moeshow. Foto: Anželika Pilden

OOD ISAMAALE
Kirjutatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks

Mu Eestimaa, mu sünnimaa
Mu valu ja mu õnnemaa
Sind armastan ma südamest
Ja au sul laulan igavest
Mu armas Isamaa
Mu kodumaa, mu kallismaa
Su laiad laaned rahu laulvad
Su lõoksed sinitaevakaarel
Mul lusti-rõõmu hõiskavad
Mu kaunis kodumaa
Su lillevaibast nopin õied-lehed
Ja punun pärja kaunima
Mis eesti rahva ühel meelel
Toob sulle hiilgust hõiskama
Mu ülev Isamaa
Mu emakeel kui vaikne vetevulin
Mil Ema hällib lapsukest
Või laulukaare alla koorid tulid
Siis võimas hüüd me südameist
Mu helliv emakeel
Mu Isamaa ja Emakeel
Teid kannan mina südames
On imekaunis teie liit
Ja õitsku uhkelt Eesti riik
Mu armas Isamaa
Mu Isamaa, mu Isamaa
Su paleus on vabadus
Su lapsed kandvad armastust
Su lapsed kandvad armastust
Mu Isamaa, mu Isamaa

Kaja Nõlvak
Reiu küla, Häädemeeste vald

lapsed kaaslastele ette raamatukogust iseseisvalt laenutatud
raamatuid. Päikesekiired aga
külastasid Võiste raamatukogu, kus Ülle Toomla oli uudistamiseks valmis pannud

Päikesekiired raamatukogus

Päikesekiired kaunistavad rühmaruumi. Foto: Piret Linnumäe

lasteteater Rõõmulill, kaasas
etendus „Ma ei mängi sinuga”,
kus Konn, Jänes, Roosa Vares
ja Siil näitasid, kui valus võib
olla kadedus ja hoolimatud
sõnad.

Päris kuu lõpus valmistusime kevadpühadeks ning väikesed usinad käed kaunistasid
rühmaruume.
Kogu kuu vältel harjutasime
hoolega laule, sest 7. aprilli toi-

OÜ Venderloo Veod kutsub reisima

Ida-Virumaa pärlid ja „Kremli ööbikud“
Reisikava:

Laupäev, 18. august
Väljasõit Pärnust kell 9. Rakveres kohvipaus ja jalasirutus kaunil keskväljakul, kus ka Arvo Pärt ehk „Poiss jalgrattaga“.
Pärastlõunal jõuame Narva, kus kell 15 algab kohaliku giidiga pooleteisttunnine linnaekskursioon piirilinna põnevates ajaloolistes ja uusaegsetes
paikades. Ekskursiooni järel on soovijail võimalus külastada omal käel
Narva linnusmuuseumi.
Kell 19 algab Narva Kreenholmi saarel, mida kunagi piirasid Narva kose
joad ehk unustuse jõgi, ja olid kunagi Joala mõisa maad, Jaak Joala surematute laulude kontsert. Lavale tulevad Märt Avandi, Juss Haasma,
Saara Kadak, Tambet Seling jt.
Neil, kes kontserdipiletit ei lunastanud, vaba aeg ja voli Narvas.
Kontserdi lõppedes sõidame ööbima Toila spaasse.
Pühapäev, 19. august
Hommikusöök Toila spaas, seejärel võimalus nautida spaamõnusid ja
jalutada kuulsas Oru pargis.
Kell 12 alustame kahe huvitava peatusega koduteed. Esmalt külastame
Vaivaras Sinimägede muuseumi ja memoriaali. Tegemist on 1944. aasta
juulis-augustis Lastekodumäel, Tornimäel ja Grenaderimäel toimunud
Saksa ja Vene vägede lahinguga, milles langes üle 10 000 nõukogude
ja 2000 saksa poolel võidelnut, aga Vene väe kinnipidamine andis ligi
100 000 eestimaalasele võimaluse läände põgeneda.
Seejärel teeme peatuse kunagises kinnises linnas Sillamäel, kus jalutame
mereni laskuval Peterhoffi meenutaval ja mullu prillikiviks renoveeritud
promenaadil ning külastame põneva sünnilooga imposantset raekoda.
Õhtuks jõuame Pärnu.
Hind: 139 eurot koht kaheses toas. Ilma kontserdipiletita 104 eurot.
Hind sisaldab:
• Bussitransporti ja reisisaatjat kogu reisi vältel
• Ööbimist koos hommikusöögi ja spaa külastusega Toilas
• „Kremli ööbikud“ kontserdi piletit (täispaketi puhul)
• Sinimägede muuseumi piletit
Info ja registreerimine hiljemalt 10. augustil 2018
info@venderloo.ee
Kalvin Eisenschmidt tel +372 5189 441

mus meil laulu- ja tantsupäev.
Lustilist ja päikselist aprillikuud kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere

TEATED
Ehitus, remont ja viimistlus. 5664 3195
*
Kivikorstnate ehitus, parandus
plekitööd. 5548 699
*
Katuse-, fassaadi ja üldehitustöö.
Tel 5610 4531,
edissonehitus@gmail.com.
*
Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi
ühe palgiga. Tel 501 3429
*
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel. 5620 0850.
Vaata ka www.remland.ee
*
Häädemeeste aiandis tulevad müügile
köögivilja, salatite, maitsetaimede ja
lillede istikud. Tel. 5648 3429
*
Rentida kiire puulõhkuja. Käitatav
nii traktorilt kui bensiinimootorilt.
Bensiinimootori saab vajadusel kaasa.
Tootlus ca 20 rm päevas.
Hind 30 eur/päev.
Tel 5662 5333
*
Müüa 35 cm pikkust märga lepa-saare
sega küttepuud 40 l võrkkotis hinnaga
2 euri kott. Min. kogus 10 kotti.
Tel 5662 5333
*
Eakas härrasmees vajab abi toa koristamisel ja toidu valmistamisel.
Töö ja tasu kokkuleppel.
Meeme Mäesalu, tel. 5811 5887

Häädemeeste valla leht
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JÜRIÖÖ
TEATEJOOKS
REEDEL, 20. APRILLIL

Tule talgutele!
Hoolid loodusest ja kogukonnast?
Tule oma perega 5. mail

Kell 20.00 Avamine

KODUÜMBRUSE
KORISTUSTALGUTELE.

Eelkooliealiste laste jooks
(K. Pätsi ausamba juures)

JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU start
kell 20.15

Koguneme TÕLLA külaplatsil
kell 9.00
Rõõmsat kevadet kõigile!

K. Pätsi ausamba juurest Jõulumäe
Tervisespordikeskusesse

OSAVÕTJAD: Häädemeeste valla

külade, koolide, seltside ja suguvõsade
võistkonnad

Talgukood: 180320030
ida aadressil
Talgutele saab registreer

EESMÄRK:
Ühinenud valdade Tahkuranna - Häädemeeste koostööpunktide leidmine läbi spordisündmuse.
Tõhustada tervistavat spordiliikumist vallas ja tähistada
Jüriöö ülestõusu aastapäeva.
Teatejooksu üldist läbiviimist teostavad spordiklubi TAHK,
Jõulumäe Tervisespordikeskus.

w w w.teemeara.ee

OSAVÕTJAD:
Häädemeeste valla külade võistkonnad 3 naist + 4 meest.
Võistkondade arvu suhtes piiranguid ei ole, soovi korral
võib küla välja panna mitu võistkonda.
arvestus:
Arvestust peetakse 4-s grupis:
i grupp – külad
ii grupp – koolide 1 – 3 klassid
iii grupp – koolide 4 – 6 klassid
iV grupp – koolide 7 – 9 klassid
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised
NB! 1 – 3 klassi ja 4 – 6 klassi võistkondadel võib ühte
vahetust joosta kuni 3 jooksjat märgitud distantsidel.

-

700 m
300 m
500 m
900 m
400 m
1000 m
300 m

APRiLLiKuu JA MAiKuu
SÜNDMuSED
Häädemeeste vallas
15.04 XI Rannametsa Luitejooks
18.04 Mälumängu turniir Kabli Seltsimajas
kell 17.30
21.04 Tantsuselts Ülejala 30. aastapäeva
tähistamine Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses kell 18
20.04 Jüriöö teatejooks K.Pätsi mälestusmärgi
juurest Jõulumäele, kell 20
25.04 Kunstikäsitööselts Rääk näituse avamine
Häädemeeste Raamatukogus kell 15
27.04 Etendus “Kohe näha, et vanad sõbrad”
Häädemeeste Seltsimajas kell 19
01.05 Jalgpallimatš Poissmehed – naisemehed
Uulu staadionil
04.05 Kuldsüdamete ball Treimanis
05.05 Talgud “Teeme ära!”
09.05 Mälumängu hooaja lõpetamine Kabli
Seltsimajas kell 17.30
11.05 Emadepäeva kontsert Kabli Seltsimajas
kell 17
10.05 Uulu lasteaia kevadkontsert “Kodus kõik
on kõige parem”
06.05 Kevadlaat Külakeskuses Tahku Tare
14.05 Heategevuslik kevadlaat Uulu Lasteaias
kell 15.00 – 18.00
17.05 Võiste ja Uulu Lasteaia spordipäev Jõulumäe
Tervisekeskuses “Terves kehas terve vaim”
19.05 Baltic Cup 2018 duatlonis Jõulumäel
23.05 Dora-Alviine Kesperi raamatu esitlus
Häädemeeste Raamatukogus kell 15
24.05 Kabli Lasteaialaste kevadpidu Kabli
Seltsimajas kell 16
26.05 Rannakodu kevadlaat kell 10
31.05 Uulu lasteaia Koolisaatmise pidu
Lisainformatsioon valla kodulehel kalendris
või küsige kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt
tel 5358 5406 või aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

DISTANTS:
I vahetus
II vahetus
III vahetus
IV vahetus
V vahetus
VI vahetus
VII vahetus
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M ( kuni 3 jooksjat)
N
M
M ( kuni 3 jooksjat)
N
M ( kuni 3 jooksjat)
N

Fotonäitus
Henn Saare erakogust

UULU ELU PILTIDES
1920–1940

Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate poolt).
AUTASUSTAMINE:
• autasustatakse üldvõitjat
• iga grupi esimesele kolmele auhinnad
• külalisvõistkonnale grupitunnustus
• autasustamine 15 minutit peale viimase võistkonna
finišit
• peale võistluse lõppu peavad kõik võistkonnad rinnanumbrid ja teatepulgad tagastama
• buss viib võistkonnad etappide stardipaikadesse ja võtab
peale etapi läbimist kaasa

HEA VALLA ELANIK!
Uulu ilutoas saad nautida
erinevaid KOSMEETIKU,
MANIKÜÜRI, PEDIKÜÜRI
JA MASSAAŽI
teenuseid.

Näitusega on võimalik tutvuda
Uulu raamatukogu lahtioleku aegadel
teisipäevast reedeni 10.00-18.00,
laupäeval 10.00-14.00

TÄNUaValDUS

Asume Uulus,
vallamaja esimesel
korrusel, kaupluse kõrval.

Broneeri aeg: 5691 6940 Alliki
Alliki iluteenused

JÕULUMÄEL: lõkketuli, autasustamine
Ootame rohket osavõttu!
Toetajad

SK Tahk

Teostame uste ja akende sise- ning välisviimistlust,
väiksemaid ehitus- ning remonttöid. Tel. 5584 010

Seoses töömahu suurenemisega pakub
Via Ikla bistroo tööd

kOkale,
paGar-kONDiiTrile ja
klieNDiTeeNiNDaJaTele.
Töö on vahetustega, vajadusel võimalik ööbida hostelis.
Info tel. 445 8100 või 514 5696 (Merike)

Müüa lõhutud
küttepuud.
Aedade hooldus.

Tel. 5347 0723
info@mardimetsatalu.ee

Politsei poolt on
tulnud infot mitmetest
tuleohtlikest kodudest.
Päästjad käisid
peale seda kodusid
nõustamas ja olukorda
hindamas. Tänusõnad
pääste poolt.
Lugupidamisega
PÄÄSTEAMET
Lääne päästekeskus
Enno Teor
Häädemeeste PK pealik
mob: +372 5661 3911
tel: +372 449 8100
wwwlühi 741
Aiandi 4, Häädemeeste,
86001
www.paasteamet.ee
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Õnnitleme aprilkuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid

Kauneid hetki Sinu päeva,
naeratus ja sõnad head.
Helgust, valgust – tänutunnet,
toogu rõõmu lihtsad read.

MARI TAAL
27.02.2018
Ema Rene Nõmmik, isa Sven Taal
Uulu küla

04. aprill LEIDA OJA
26. aprill ELLEN JUURIK
08. aprill KLARA ANDERSON
18. aprill ELFRIEDE JÕESAAR
03. aprill KALJO RUUBIS
16. aprill ELLEN STERN
30. aprill ADA NIKOLAI
27. aprill MARJO-ENGAJA
SÕRMUS
28. aprill LUDMILLA KVELL
25. aprill LEIDA LEPIK
29. aprill LEILI POST
10. aprill ASTRI LUIK
14. aprill ENDEL LAIDONER
14. aprill VICTOR SMOLNIKOV
14. aprill RIMMA TEETSOV
05. aprill ENE TOOMLA
10. aprill MARE METSAOTS
13. aprill AIME MÄESALU
22. aprill ARVO SILDMÄE
23. aprill JAAK KARI
27. aprill ELGA TAMME
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22. aprill ANNE LAANEPÕLD
26. aprill URMAS MAIDO
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18. aprill VIKTOR KOOP
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Uulu küla
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Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik

kOGUDUSTe TeaTeD

REIA ISABEL TAMM
07.03.2018
Ema Kristi Tamm, isa Tauno Tamm
Uulu küla
JANELLE KOTKAS
22.03.2018
Ema Kai Kotkas, isa Raimo Kotkas
Laadi küla

eelk Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes)
6. mail kell 9.30
Ülestõusmisaja VI pühapäev
20. mail kell 9.30
Nelipüha

tantsuselts Ülejala
juhendajate eneli rÜÜtli ja edda
prillopiga

kutsub teid tÄhistama
oma 30. juubelit
laupÄeval, 21. aprillil 2018
algusega kell 18.00
uulu kultuuri- ja
spordikeskuses

Eesti Vabariigi 100. juubeli raames

Liiviranna rahva käsitöö näitus
Võiste raamatukogus
09.04 – 14.05
Eesmärgiks on tutvustada kodukandi käsitööd,
sealhulgas tutvustada läbi selle käistöö meie
valla käsitöömeistreid ning kunstnikke.
Näitust on võimalik külastada valla
erinevates piirkondades.
Täpsustavad teated anname edasi igas vallalehes.
Jälgi reklaami!
Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2150 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

eelk Häädemeeste püha Miikaeli kirikus
15. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisaja III pühapäev
18. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisaja III kolmapäev
22. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisaja IV pühapäev
22. aprillil kell 13.15 Piiblitund
25. aprillil kell 12.00 Evangelist Markuse püha
29. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisaja V pühapäev
29. aprillil kell 13.00 Lihula naiskoori ja segaansambli
kontsert
1. mail kell 12.00
Apostlite Filippuse ja Jaakobuse
püha (viilipipäev)
2. mail kell 12.00
Püha Athanasius
6. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja VI pühapäev
9. mail kell 12.00
Kristuse taevaminemispüha
eelõhtu
10. mail kell 12.00
Kristuse taevaminemispüha
Häädemeeste vaimulik laulupäev toimub 19. mail
algusega kell 11.00 Püha Miikaeli kirikus.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

Vallaelanike soovil on avaldatud ka sünnipäevalapse elukoht küla
täpsusega. Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes,
peaksid sellest teatama e-posti aadressil tiiu.sommer@haademeeste.ee ja
toomas.abel@haademeeste.ee või telefonidel 444 8897 ja 446 4175 või
508 9266 ja 5819 0592 hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.

ToiMETuS
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Lisainfo
Tahkuranna Naisseltsist Renatelt 5340 0101
Häädemeeste muuseumi juhatajalt Tiiult 505 1658
Häädemeeste Huvikeskuse juhatajalt Annelilt 5559 3118
Kabli Seltsimaja juhatajalt Üllelt 52 5125

MÄLESTAME LAHKUNUID
TERJE PIKLA
25.07.1959 – 05.03.2018

Võiste alevik

ILSE MERIVEE
08.09.1927 – 06.03.2018 Uulu küla
HILJA-ANETE AEDMA
13.09.1929 – 20.03.2018

Tahkuranna küla

eelk Treimani püha Matteuse kirikus:
20. mail kell 14.00
Nelipüha
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
22. aprillil kell 15.00 Salvitoojate naiste pühapäev
12. mail kell 10.00
Liturgia. Koguduse täiskogu
17. mail kell 15.00
Issanda taevaminemise püha
Treimanis:
5. mail kell 11.00
Liturgia. Koguduse täiskogu
Tahkurannas:
14. aprillil kell 11.00 Liturgia. Kristuse ülestõusmise
püha
26. mail kell 11.00
Liturgia. Koguduse täiskogu
Urissaares:
14. aprillil kell 14.00 Kristuse ülestõusmise püha
20 mail kell 15.00
Koguduse täiskogu

