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Väikelaste vastuvõtt
Uue Häädemeeste valla teine
väikelaste sündide tähistamine
toimus 15. novembril Tahku
Tares. Vallavanem Karel Tölp
ja volikogu esimees Andrus
Soopalu olid kutsunud kohale
16 kõige värskemat ja pisemat
vallakodanikku koos vanematega. Päevaplaanid suutsid
ühildada vastuvõtuga 11 peret.
Kohal viibinud rõõmurullid
jäid koos pereliikmetega juuresolevale ühispildile (tähestiku
järjekorras): Benjamin Kepler,
Eliise Loorents, Emma Karlette Rand, Emma-Liisa Baumann, Inge-Liise Rebane,
Kren Remy Kasvandik,
Laureen Lemmik, Laurete
Kalnin, Lenna Kasari, Ralf
Lehari ja Robin Hunt.
Pisikesi tervitasid Häädemeeste Muusikakooli noored
Evelin Kurm ja Heivi Lepik
näppepillidega, juhendajaks
Olavi Kõrre ja Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli õpilased
Ellen Karus, Miia Masso,
Anete Hein ja Rosanna Jaaniste, juhendajaks Maike
Lääne. Eriti lustakas ja meel-

dejääv oli tüdrukute esitatud
laul „Pikk isa“.
Vallavanem ja abivallavanem Helve Reisenbuk andsid
peredele nii väikelastele valmistatud valla meened (Ahti Tedremäe sepistatud lusika, mis
asetses puualusel, millele oli
vapimärgi graveerinud Aune
Tamm Tiiu Lillepoest; Katrin

Miti poolt valmistatud väikelaste kaisuteki, millele oli tikitud vapimärk ja lapse eesnimi)
kui ka Kultuuriministeeriumi
poolt väikelastele saadetud raamatu „Pisike puu“. Sündmust
juhtis kultuurinõunik Aire
Kallas-Maddison. Tahku Tare
perenaine Anne Kalda koos
usinate abilistega olid ehtinud

saali pidulikku rüüde ja katnud
laua meelepäraste hõrgutistega.
Meeleolukat päeva jäädvustas
fotograaf Sirgid Absalon.
Suured tänud peredele sooja
ja südamliku tagasiside eest ja
põnevat maailma avastamist
Teile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Fotod: Sigrid Absalon

On jõuluaeg, tagasivaatamise ja tänamise aeg
30. novembril kogunesid valla
kodanikud ja külalised Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
saali, et koos tagasi vaadata
möödunud aastale, mille jooksul on endine Tahkuranna ja
endine Häädemeeste vald
kokku liidetuna käinud ühte
jalga. Jaganud koos muresid ja
rõõmustanud helgemate hetkede üle.
Ülevallalistest eredamates hetkedest võiks välja tuua
ajaloolised mälestushetked
Konstantin Pätsi ausamba juures, koolide ühine vastlapäev
Jõulumäel, Rahujooks läbi
valla, Pärnumaa Talimängudel
osalemine, Kuldsüdamete ball,
Tahkuranna – Jõulumäe jüriöö
teatejooks, neli suurt meie
vallas toimuvat festivali, laste
kalanduslaager, väikelaste vastuvõtud, Pärnumaa Suvemängudel osalemine, Maailmakoristuspäev, tublide õpilaste
tunnustamine, Uulu-Pärnu
kergliiklustee I etappi avamine,
tammede istutamine, Rannamängudel osalemine, eakate
päeva tähistamine, õpetajate
päeva tähistamine, sportlaste
tunnustamise sündmus. Ühiseid meenutamist väärt hetki
on palju veel, mida ühe aasta
vanune Häädemeeste uus vald
enda kroonikasse kirjutada
saab.

Minnes nüüd tagasi 1.a
sünnipäeva peo juurde, siis
oli pidusaal sätitud EV 100
vääriliseks – rahvusliku stiili.
Suupisted sätitud laastunõudesse, suupisteteks seakõrvad
ja hapendatud kurgid, uba ja
käsitööleib jne.
Õhtu pidulikud avanoodid
tõid kuuldavale Linnutajad.
Lava vallutas oma suurepärase
tantsuetendusega UPPSAR.
Volikogu esimees Andrus
Soopalu ja vallavanem Karel
Tölp jagasid välja tunnustused
järgnevalt:

valla laste laulukontserdid
Lauluõied, Treimani kevadsimmanid, Treimani laulupäevad
segakooridele, erinevad stiilipeod jne. Aastaid on Treimanis
toimunud akvarellikursused.
Iga viie aasta järel korraldab
ta Treimani kodukandipäevi,

Lisaks rahvamaja juhataja
tööle kuulub Viljar mittetulundusorganisatsioonide Lions
järg lk 4

Lahkuv aasta ukse suleb,
uus me juurde jälle tuleb
kaasas uued vembud
uued tarkused ja tembud,
uued plaanid, uued mõtted,
uued teod ja ettevõtted.

VAPIMÄRK
Häädemeeste valla Vapimärk
antakse vallale osutatud teenete
väärtustamiseks isikule, kes on
oma töö ja tegemistega hariduse,
kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu,
majandus- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla
arengule ja mainele.
Vapimärgi kavaler VILJAR
SOOMRE
Viljar on alates 1993. aastast
Treimani Rahvamaja juhataja.
Enne seda oli ta (13 aastat)
kultuurtöötaja Varblas. Kultuurialast tööd on ta teinud
suure entusiasmiga. Pikema
traditsiooniga üritustest tooksime esile 24 korda läbi viidud
Pärnumaa bändide päevad,

milleks on korduvalt juhtinud
trükise koostamist ja väljaandmist.

Toogu uus aasta uusi
kordaminekuid kõikidesse
kodudesse ja jätkugu
hingesoojust nii lähedaste
kui kõigi kaasteeliste jaoks.
Piparkoogilõhnalist jõuluaega
ja head uut aastat soovivad

Häädemeeste Vallavolikogu
Häädemeeste Vallavalitsus
Viljar Soomre. Foto: Lilli Tölp
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
29. novembril
• Toimus Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava
aastateks 2019-2022 I lugemine. I lugemine katkestati.
• Kiita heaks Pärnu maakonna arengustrateegia “Pärnumaa 2035+”
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018 määruse
nr 14 „Vallavara valitsemise kord“ § 41 ja sõnastada see
järgmiselt:
“ § 4¹ Isikliku servituudi seadmine valla kasuks
(1) Valla kasuks isikliku servituudi seadmise otsustab
vallavolikogu, v.a. käesoleva § lg 2 juhtudel.
(2) Isikliku servituudi seadmise õigus valla kasuks on
ainuisikuliselt vallavanemal või tema asendajal, kui on
täidetud käesoleva lõike punktidest 1-4 vähemalt üks
ning punkt 5:
1) see on vajalik vallale avalike ülesannete täitmiseks (nt
kergliiklustee rajamiseks, tee avalikku kasutusse võtmiseks, kui see teenindab vähemalt 3 majapidamist, vee- ja
kanalisatsioonitrasside avalikku kasutusse võtmiseks või
rajamiseks);
2) seda näeb ette kehtestatud detailplaneering või üldplaneering;
3) selleks on ette nähtud kulurida valla eelarves;
4) tegevus on kajastatud valla arengukavas;
5) isiklik servituut sõlmitakse tasuta, kuigi see võib kaasa
tuua jooksvaid majanduskulusid (nt teehooldus, jooksev
remont) järgnevatel aastatel;
(3) Leping sõlmitakse tähtajaga või tähtajatult.”
(2) Tühistada määruse § 19 lg 4.
(3) Muuta § 20 lg 2 p 1 ja sõnastada see järgmiselt:
“1) vallavalitsus, kui see toimub olemasoleva või rajatava
tee, tehnovõrgu või - rajatise omaniku kasuks;”
• Taotleda kinnistute Tammiku puurkaev (katastriüksuse
tunnus 84801:001:1849) ja Kanali puurkaev (katastriüksuse tunnus 84801:001:1746) tasuta üleandmist
Häädemeeste vallale.
• Kehtestada määrus „Koduteenuste osutamise tingimused
ja kord“
• Delegeerida Häädemeeste Vallavalitsusele Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest
ja huvikooli seadusest tulenevad ülesanded.
• Delegeerida muudatuste tegemine Häädemeeste
valla huvihariduse ja huvitegevuse kavasse perioodil
01.09.2017-31.12.2018 kooskõlas riigieelarvest riigieelarve
seadusega eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse
kasutamise korraga Häädemeeste vallale eraldatud toetuse piires Häädemeeste Vallavalitsusele.
• Delegeerida tulevaste perioodide Häädemeeste valla
huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine, kinnitamine ja vajadusel muutuste sisseviimine Häädemeeste
Vallavalitsusele.
• Kinnitada tunnustuse avaldamise komisjoni ettepanek ja
anda Häädemeeste valla vapimärk nr 1 Viljar Soomrele
(Soomre).
• Välja arvata vallavolikogu alatiste kultuuri-, spordi- ja
külaelukomisjoni koosseisust Elton Jets ja Ivo Orasmäe.
• Vabastada Häädemeeste Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 27 kinnitatud vallavalitsuse liige Priit Sommer
vallavalitsuse liikme kohustustest.
• Lugeda Priit Sommer tagasi astunuks vallavalitsuse liikme
kohalt alates 01.01.2019. a.
Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse liikmeks Valdar
Tamm, kelle vastutusvaldkonnaks jääb piirkondlike küsimustega seonduv endise Tahkuranna valla lõikes.
Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 01.06.2017 otsusega
nr 52 kinnitatud Osaühing Vesoka põhikirja punkti 2.1
ning sõnastada see järgnevalt:
„2.1 Ühingu miinimumkapital 43 200 (nelikümmend
kolm tuhat kakssada) eurot ja maksimumkapital on
172 600 (ükssada seitsekümmend kaks tuhat kuussada)
eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires
võib osaühingu osakapitali suurendada ja vähendada
käesolevat põhikirja muutmata.”
Suurendada osaühing Vesoka (registrikood 10498834)
osakapitali rahalise sissemakse tegemisega summas ükssada nelikümmend kuus tuhat kolmsada viiskümmend
(146 350) eurot Häädemeeste valla 2019.aasta eelarvevahendite arvelt, osakapitali suuruseks osaühingul on
ükssada seitsekümmend kaks tuhat kuussada (172 600)
eurot.
Garanteerida Uulu asula reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti elluviimiseks omaosaluse finantseerimine
summas ükssada nelikümmend kuus tuhat kolmsada
viiskümmend (146 350) eurot .
• Kuulati Jaak Vapper´i informatsiooni Häädemeeste
Hooldekodu renoveerimiseks ja ehitamiseks avanevatest meetmetest.
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Vallavalitsuses otsustati:
06. novembril
• Vastu võtta Majaka küla Mihkli ja VäikeMihkli kinnistute detailplaneering.
• Kinnitada Tuisuliiva OÜ poolt esitatud
hinnapakkumine Reiu supelranna kaldakindlustuse ehitamiseks summas 6 180.eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse
tänukirjaga Metsapoole Põhikooli
töötajaid Tiina Laidlat ja Maila Baumanni.
A nd a n i met at ud t ä nu k iri ü le
09.novembril 2018 Metsapoole Põhikooli
165. aastapäeva aktusel.

• Kinnitada tunnustuse „Parem keskkond“
saajaks Aivar Merila (Pikla linnumaja).
* kinnitada tunnustusega kaasneva preemia suuruseks 100,00 euro väärtuses ehitustarvete kaupluse kinkekaart.
• Kinnitada Häädemeeste valla tänukirjade
saajateks Piret Variksaar (Uulu Lasteaia õpetaja), Ülle Sutt (Kabli Seltsimaja
koristaja), Taivo ja Riina Luik (Jõuluvana Eedu ja Jõulumemm), Tiiu Sildmäe
(Uulu Põhikooli töötaja).
* Kinnitada tänukirjaga kaasneva rahalise preemia suuruseks 50,00 eurot, millele lisandub üksikisiku tulumaks.

13. novembril
• Väljastada projekteerimistingimused Ikla
külas, Mustlepa kinnistule suvila püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Ikla külas Mustlepa
kinnistul asuva ait-lauda lammutamiseks.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa külas,
Jõekalda kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Kabli külas Uibo
kinnistule püstitatud.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pihlaka tee 11 püstitatud elamule.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pihlaka tee 10 kinnistule püstitatud kõrvalhoonele.
• Väljastada kasutusluba Majaka külas
Rannalageda kinnistule püstitatud
suvilale.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu
asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Tammesaare
kinnistu.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatuks järgnev jäätmevaldajad: Marge Vilsar (Briisi tee 5, Tahkuranna küla), Karin Peters (Ringi tee 15,
Laadi küla), Viiu Parts (Tahkumere tee
9, Tahkuranna küla), Eve Merilo (Teeääre, Rannametsa küla), Marika Artel
(Vika suvituskoht 14, Majaka küla).
• Anda nõusolek ühe männi (läbimõõt
~25 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste alevikus, Staadioni
1 kinnistul (katastriüksuse tunnus
21301:006:0022).
• Anda nõusolek ühe vahtra ja kuue
kase raiumiseks Häädemeeste vallas, Reiu külas, Reiu tee 29 ja 29a
kinnistul (katastriüksuse tunnused
84801:001:0886 ja 84801:001:0291).
• Määrata Treimani külas Rannamänni,
Mäeotsa, Mäealuse, Orajõe metskond 31
ja Liivamäe kinnistute ning Liivi lahega
piirneva maaüksuse (piiriettepanek nr
LY1809286544, ligikaudne pindala 7,0
ha, asukoht esitatud lisas 1 oleval asendiplaanil) sihtotstarbeks sotsiaalmaa,
alaliigina üldkasutatav maa 100%.
Määrata maaüksuse lähiaadressiks Supelranna.
• Toetada lapsevanemate taotluste alusel
Häädemeeste valla õpilaste osalemist
21-22.11 2018 Lithuanian Cup tantsuvõistlustel Klaipedas 130 euroga õpilase
kohta alljärgnevalt: Debby-Keira Sepp,
Karmen Kartau, Saara Sofia Jürgens, Jaanika Orasmäe, Krethel Kiviselg, Anee
Afanasjev.
• Kinnitada Häädemeeste valla kultuuripreemia saajaks Marju Aasma (Häädemeeste huviteatri näitleja).
* kinnitada tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruseks 100,00 eurot, millele lisandub üksikisiku tulumaks.
• Kinnitada Häädemeeste valla spordipreemia saajateks Siim Marjamägi, Annika
Absalon, Martin Kuldmägi (parim
treener) ja Lauri Lepik (parim treener).
* kinnitada tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruseks 100,00 eurot, millele lisandub üksikisiku tulumaks.

20. novembril
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus Kooli tn 10 kinnistule välijõusaali
rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Ikla külas Saareõue kinnistule püstitatud sõnnikuhoidlale.
• Väljastada kasutusluba Sookülas Rukkilille kinnistule rajatud omapuhastile.
• Kinnitada Metsapoole Põhikooli hoolekogu 7-liikmelisena alljärgnevas koosseisus:
* Häädemeeste Vallavolikogu esindaja
Lembit Künnapas;
* õpetajate esindaja Anneli Graudina;
* vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate
organisatsioonide esindajad Kaido Vaik,
Kaarel Born, Aldrin Arukase, Sigrit
Pill, Marge Maiste;
• Toetada lapsevanemate taotluste alusel
Häädemeeste valla õpilaste osalemist
18-21.11 2018 WADF World Dance
Championship 2018 võistlustel Tšehhi
Vabariigis Liberecis alljärgnevalt: AnnaLiisa Mätas 70 eurot, Iti- Mai Mätas
70 eurot, Eleonor Ojatamm 130 eurot.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga rahvatantsu juhendajat
Eneli Rüütlit (Rüütli) ja Häädemeeste
Keskkooli raamatukoguõpetajat Merike
Pruuli (Pruul). Anda nimetatud tänukirjad üle 30.novembril 2018 valla 1.aastapäeva üritusel.
Kinnitada tänukirjaga kaasneva rahalise
preemia suuruseks 50,00 eurot, millele
lisandub üksikisiku tulumaks.
27. novembril
• Mitte anda põhi mõttelist nõusolekut
Järvemäe kinnistu jagamiseks.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Urissaare
külas Oioti kinnistu (pindala 6,2 ha,
katastritunnus 21302:002:0001) jagamisega kaheks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid
ja maa sihtotstarbed järgmiselt :
Oioti, sihtotstarve: maatulundusmaa
100%;
Kiivitaja, sihtotstarve: maatulundusmaa
100%.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Urissaare
külas Murru kinnistu (pindala 30,05 ha,
katastritunnus 21302:002:0104) jagamisega kaheks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid
ja maa sihtotstarbed järgmiselt (lisa 1):
Murru, sihtotstarve: maatulundusmaa
100%;
Murruoja, sihtotstarve: maatulundusmaa
100%.
• Väljastada projekteerimistingimused
Kabli külas, Seero elamu püstitamise
projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused
Laadi külas, Mai kinnistule (katastritunnus 84801:001:0240) elamu projekti
koostamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pihlaka tee 11 kinnistule rajatud auto varjualusele .

• Väljastada kasutusluba Reiu külas Raemetsa tee 2 kinnistule püstitatud elamule.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu
asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Männiküla
tee 17 kinnistu.
• Kinnitada Häädemeeste Raamatukogu
ja Massiaru, Kabli ning Treimani haruraamatukogude lahtiolekuajad alates 01.
jaanuarist 2019 alljärgnevalt:
1.1. Talvine graafik alates 01.10 – 31.03
Häädemeeste Raamatukogu
T 9.30 – 16.30
K 11.00 – 18.00
N 11.00 – 18.00
R 9.30 – 16.30
L 11.00 – 14.00
Kabli Raamatukogu
K 10.00 – 16.30
R 10.00 – 16.30
Massiaru Raamatukogu
T 9.00 – 15.30
N 9.00 – 15.30
Treimani Raamatukogu
E 9.00 – 15.30
K 9.00 – 15.00
N 14.00 – 19.30
R 9.00 –15.00
1.2. Suvine graafik alates 01.04 – 30.09
Häädemeeste Raamatukogu
E 9.30 – 16.30
T 9.30 – 16.30
K 9.30 – 16.30
N 11.00 – 18.00
R 9.30 – 16.30
Kabli Raamatukogu
K 10.00 – 16.30
R 10.00 – 16.30
Massiaru Raamatukogu
T 9.00 – 15.30
N 9.00 – 15.30
Treimani Raamatukogu
E 9.00 – 15.30
K 9.00 – 15.00
N 14.00 - 19.30
R 9.00 – 15.00
• Kinnitada Häädemeeste Raamatukogu
töötajate koosseis alates 01. jaanuarist
2019 alljärgnevalt:
2.1. raamatukogu direktor koormusega
1,0 ametikohta (teeb lisaks juhtimisele
raamatukoguhoidja tööd Häädemeeste
Raamatukogus ja Massiaru haruraamatukogus);
2.2. raamatukoguhoidja koormusega 1,0
ametikohta (teeb raamatukoguhoidja
tööd Häädemeeste Raamatukogus ja
Kabli haruraamatukogus);
2.3. raamatukoguhoidja koormusega 1,0
ametikohta (teeb raamatukoguhoidja
tööd Treimani raamatukogus);
2.4. puhastusteenindaja koormusega
0,5 ametikohta (Häädemeeste Raamatukogus);
2.5. kütja ja koristaja 0,5 ametikohta
(Massiaru haruraamatukogus).
• Toetada lapsevanemate taotluste alusel
Häädemeeste valla õpilaste osalemist
huvitegevusega seotud laagrites 130
euroga õpilase kohta alljärgnevalt: Marten Saar osaleb Valencia C.F suvelaagris
27.07-02.08. 2019; Kennet Saar osaleb
Valencia C.F suvelaagris 27.07-02.08.
2019; Getter Ennok osaleb suusalaagris
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Levil 21. 11 – 01.12. 2018.
• Sulgeda ajutiselt koolieelsed lasteasutused seoses laste ja töötajate puhkustega
alljärgnevalt:
Uulu Lasteaed 01. juuli – 31. juuli
2019;
Tahkuranna Lasteaed- Algkool Võiste
Lasteaed 01. juuli – 31. juuli 2019;
Kabli Lasteaed 01. juuli – 31. juuli
2019
Häädemeeste Lasteaed 01. august – 31.
august 2019
• Lõpetada Peeter Kivi avalduse alusel
sotsiaalelamispinna üürileping, aadressil Ringi 1-7, Võiste alevik, alates
01. november 2018.
• Kehtestada Häädemeeste Lasteaia
õppekavavälise koduste väikelaste
mängurühma lapsevanema poolt
kaetava osalustasu suuruseks 5 (viis)
eurot kuus lapse kohta.
Tasulise teenuse eest tasumine toimub
Häädemeeste Vallavalitsuse raamatupidamise poolt esitatud arve alusel. Arve
aluseks olevad andmed esitab lasteaia
direktori poolt volitatud isikuna lasteaia muusikaõpetaja Aili Altoja.
• Vastu võtta Mereküla Karu tee 19 ja
Karu tee 21 kinnistute detailplaneering.
Häädemeeste Vallavalitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja vajadusel avalik arutelu.
• Kinnitada projekti “Laadi küla Männiküla tee 14 kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale (OÜ Spetsiaalne)
3967,74 eurot vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada projekti “Sooküla Rukkilille kinnistu veesüsteem” aruanne
ning teha väljamakse teostajale (OÜ
Puurvesi) 5909,40 eurot vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
• Kinnitada projekti “Sooküla Rukkilille
kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale
(OÜ Puurvesi) 590,60 eurot vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
• Kinnitada Lepaküla Uuetoa kinnistu
detailplaneeringu lähteseisukohad
Eraldada SA-le Jõulumäe Tervisespordikeskus tegevustoetust 2000 eurot.
• Kehtestada alates 01. jaanuarist
2019. a Häädemeeste Muusikakooli
õppekulude osaliseks katmiseks
võetava õppetasu suurus alljärgnevalt:
- lapsevanema poolt kaetava õppetasu
määraks lapse kohta on 35,00 eurot
kuus;
- perede puhul, kus muusikakoolis
käib 2 last, on õppetasu määr teise
lapse puhul 15,00 eurot kuus;
- kui ühest perest käib muusikakoolis 3 last, on kolmas laps õppetasust
vabastatud;
- täiskasvanud muusikakooli õpilase
õppetasu on 50,00 eurot kuus.
• Vaadati üle Häädemeeste valla 2019.
aasta eelarve projekt.
• Kinnitada Häädemeeste Hooldekodu
kohatasu suuruseks 660 eurot.
Nimetatud hind sisaldab ööpäevaringset hooldust ja põetust Häädemeeste
Hooldekodus, sh käsimüügiravimid,
hooldusvahendid.
Kohamaksule lisanduvad eelmisel kuul
tehtud kulutused retseptiravimitele.
30. novembril
• Kinnitada Viljar Soomre´le vapimärgiga kaasneva rahalise preemia suuruseks 300,00 eurot, millele lisandub
üksikisiku tulumaks.
• Vaadati üle Häädemeeste valla 2019.
aasta eelarve projekt esitamiseks vallavolikogule.

Lk. 3

Teede ehitamisest ja
rekonstrueerimisest
Vallavalitsus on koostamas 2019. a teehoiukava. Ehitamist ning rekonstrueerimist vajab aga palju rohkem teid kui vallal rahalisi vahendeid
selleks on. Samas on uues ühendvallas teada hästi töötanud varasem
praktika ühinemiseelsest Tahkuranna vallast ja ka käesolevast aastast,
kus on tehtud koostööd elanikega.
Heaks näiteks võib tuua teeremonte ning mustkatte rajamisi, kus
elanikud tasusid 25% ja enam kogu tee-ehituse maksumusest ning
vald ülejäänu.
Selliste koostööde tõttu on teid ehitusse võetud oluliselt varem, kui
see muidu toimunud oleks. Üheskoos rahastades on alati võimalik
ehitada palju rohkem kui ainult valla rahalistest vahenditest.
Ootame aprillikuuks ettepanekuid, milliseid teid ja tänavaid
võiks ehitada/rekonstrueerida/valgustada koos elanikepoolse
rahalise panusega.
Tänasest aprillikuuni on aega mitu kuud, soovi korral on selle ajaga
võimalik pidada läbirääkimisi nii perekonna siseselt, naabritega kui
omavalitsuse esindajatega. Käesoleva üleskutse näol on tegemist võimalusega, kuid kindlasti ei anna võimaluse kasutamine 100-protsendilist
garantiid, et ka sel juhul just Teie poolt osaliselt rahastatud tee mahuks
valitute hulka, sest lisaks peame arvestama tee üldist kasutatavust
koosmõjus investeeringu vallapoolse suurusega kokku ja Teie panuse
suurust.
Jääme Teie ettepanekuid ootama aadressil haademeeste@
haademeeste.ee või postitatult Häädemeeste Vallavalitsus, Pargi
tee 1.

Täiendava maamaksuvabastuse
taotlemine
Häädemeeste Vallavolikogu kinnitas 25. oktoobril 2018 määruse
“Maamaksumäära kehtestamine
ning täiendava maamaksuvabastuse
andmise korra kehtestamine”. Antud
määruse kohaselt saavad täiendavat
maamaksuvabastust taotleda riikliku pensioni kindlustuse seaduse
alusel pensioni saaja või isik, kellel
on töövõimetoetuse seaduse alusel
tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse poolt tiheasustusega alaks
määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses. Samuti saavad täiendavat maamaksuvabastust taotleda riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja või isik, kellel on töö-

võimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime,
tema kasutuses oleva elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas alevikus ning üldplaneeringuga
kohaliku omavalitsusüksuse poolt
tiheasustusega alaks määratud alal
kuni 0,15 ha ulatuses.
Kirjalik avaldus täiendava maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.
Avalduse blankett on kättesaadav
Häädemeeste valla koduleheküljel,
Häädemeeste vallavalitsuses (Pargi
tee 1, Uulu küla) ja Häädemeeste
teenuskeskusest (Pärnu mnt 13,
Häädemeeste alevik). Avaldusele
tuleb lisada maksuvabastuse aluseks
oleva dokumendi koopia.

Häädemeeste
vald särama
konkurss
•

Anna teada millisel aadressil asub meie vallas
kõige kaunimalt jõulutuledes särav kodu või asutus.
Kirjuta/helista hiljemalt 21. detsembriks kella 14.00
aadressil aire.kallasmaddison@haademeeste.ee või
tel 5358 5406

•

Komisjon hindab jõulutulesid 26. detsembril
ajavahemikul 16.00 – 22.00

•

Auhinnaks on ILUTULESTIKU KOMPLEKT

Häädemeeste Vallavalitsus pakub tööd

avahooldustöötajale

Avahooldustöötaja põhiülesandeks on koduteenuste osutamine, mis aitab kliendil
harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
oled sobilik kandidaat, kui sul on:
• vähemalt keskharidus;
• hea suhtlemis- ja kuulamisoskus;
• kohusetundlikkus, viisakus, usaldusväärsus, otsustus- ja vastutusvõimelisus,
empaatilisus;
• eesti keele valdamine kõnes ja kirjas;
• vene keele valdamine suhtlustasandil;
• B-kategooria juhiluba.
Kasuks tuleb kutsealane ettevalmistus, kui on läbitud hooldustöötaja koolitus,
mh koolitus eakate ja puuetega inimeste osas või varasem töökogemus.
Ametijuhendiga saab tutvuda Häädemeeste valla kodulehel
http://haademeestevald.kovtp.ee/
Pakume:
• vaheldusrikast tööd;
• koolitusi enesetäiendamiseks;
• toetavat meeskonda.
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töökoormus: 1,0
Kandideerimiseks palume esitada CV, sooviavaldus ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 28. detsembriks 2018
aadressil haademeeste@haademeeste.ee
lisainfo: Eha Säde, tel 5340 8385

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
saab tööd

sPoRdIKesKuse
adMINIstRaatoR-PeReNaINe
töö kirjeldus
• klientide sõbralik teenindamine
• koostöö laste ja noortega
• arveldamine klientidega
• igapäevased puhastustööd

Nõudmised kandidaadile
• ausus ja usaldusväärsus
• hea suhtlemisoskus
• iseseisvus ja korrektsus töös
• kohusetundlikkus
• valmisolek töötada graafiku alusel
/k.a nädalavahetustel/

spordikeskus pakub
• sportimisvõimalusi
• stabiilset töötasu
• tööd graafiku alusel
Cv palume saata, hiljemalt 17.12.18 märksõnaga „ PeReNaINe“ e-postil:
uuluksk@haademeeste. ee või aadressil Pargi tee 1, uulu küla häädemeeste vald Pärnumaa
Tööle asumise aeg: 02. jaanuar 2019
Tööaeg: täistööaega
Kontakt
Kontaktisik: Anu Nõmm
Kontakttelefon: 5345 1405 või uuluksk@haademeeste.ee
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Club Häädemeeste MTÜ
ja Treimani külaselts MTÜ
juhatusse.
Viljar kuulub ka ansamblitesse Treimani Trio (luues
ise lauluseaded), Nostalgiline
ja Treffunx. Tantsumuusika
ansamblite ridades ta on aastakümneid pakkunud kogukonnale võimalust nautida
muusikat, seda kuulates või
tantsupõrandal jalga keerutades.
Peale endiste Häädemeeste
ja Tahkuranna valdade liitmist
on Viljar Soomre ülesse näidanud avatud suhtumist ja suurt
koostöösoovi nii uute kolleegide kui ka vallaametnikega.
Tänu temale on tihedat koostööd hakanud tegema erinevad
taidlusgrupid ja laulukoorid.
Viljar on ka palju panustanud kogukonna arengule läbi
töö volikogus ja erinevates volikogu komisjonides.
KULTUURIPREEMIA
Valla kultuuripreemiaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või
jätkusuutlike traditsioonide
hoidmist. Preemia omistatakse
üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus
on olnud silmapaistev.
Kultuuripreemia MARJU
AASMA
On Häädemeeste Huviteatri
näitleja ja on pälvinud aastate
jooksul mitmeid näitekunsti
alaseid tunnustusi ja preemiaid.
Üleriigilisel harrastustearite
festivalil 2012. a tunnustati
parima naisnäitleja tiitliga etenduses “Külmapildid” ema rolli
eest. 2012. a nelja maakonna
teatrifestivalil “Provintsitearipäev” peaauhind ja parim naisosatäitja. 2014. a harrastusteatrite festivalil parim naisnäitleja
etenduses “Järelmäng”. 2017.
a Pärnumaa harrastusteatrite
päeval etenduses “Enesetapja”,
parim naispeaosatäitja. 2017.
a üleriigilisel harrastusteatrite
festivalil, parim naisnäitleja
etenduses “Järelmäng”.
Marju on Pärnu Koidula muuseumi korraldatud
etluskonkurssidel osalenud

Marju Aasma. Foto: Lilli Tölp

Häädemeeste valla leht
luulelugejana ja ürituse läbiviijana. Tantsib tantsutrupis
“Nii ja Naa”. Temalt saab laenutada kostüüme stiilipeoks
ja üritusteks, kostüümitoast
Häädemeeste seltsimajas. On
aktiivselt osalenud Põhja-Liivimaa festivalide korraldamises
ja viimati oli ta heategevusliku
“Kuldsüdamete balli” eeskava
koostaja ja õhtu juht.
SPORDIPREEMIAD
Häädemeeste valla spordipreemiaga märgitakse ära sportlikke
saavutusi. Nimetus omistatakse
parimale mees- ja naissportlasele,
sponsorile, võistkonnale või treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.
PARIM TREENER
LAURI LEPIK
Kevad 2018. Häädemeeste
Spordihoones toimuvad maakondlikud koolidevahelised
võrkpallivõistlused. Omavahel
räägivad ühe külalisvõistkonna
noormehed: „Pole ju mõtet
platsile minnagi, Häädemeeste
omad võidavad niikuinii.“ Nii
lähebki. Ühestki võistkonnast
ei ole Häädemeeste Keskkooli
6.–9. klasside noormeeste võistkonnale vastast.
Maakonnas parima võistkonna tiitlile järgneb piirkondlik võit ja sellele üleriigiline
esikoht. 2018. aastal on kooliliigas väikese Häädemeeste
Keskkooli võrkpallivõistkond
Eestis parim!
See ei ole esimest korda.
Sama juhtus 2009. aastal ja
2011. aastal. Ka siis oli Häädemeeste Keskkooli võistkond
kooliliigas Eestis esimene. Pärnumaal on oldud erinevatel
võistlustel võidukad läbi aegade
niikuinii.
Millest see tuleb? Võrkpalli
mängivad õpilased teavad vastust. Selle taga on suur töö koos
treener Lauri Lepikuga.
Üks olulisemaid asju Lauri
treeneritöös on see, et ta ei vali
oma trenni lapsi. Kõik, kes
tahavad, saavad mängida. Ei
loe lapse pikkus ega kehakaal,
vaid tahe. Kui laps tahab, läheb
trenni ja Lauri toetab igat last.
Lauri Lepik on töötanud
Häädemeeste Keskkoolis keha-

lise kasvatuse õpetajana alates
2003. aastast.
Lisaks sellele, et Lauri on
hea treener, on ta ka tubli
kehalise kasvatuse õpetaja.
Erinevad rahulolu-uuringud on
näidanud, et õpilased on tema
tundidega rahul. Viimasel üleriigilisel rahulolu-uuringul oli
47% Eesti koolide 4. klasside
õpilastest täiesti nõus väitega,
et „tänu kehalisele kasvatusele
tahan liikuda ka väljaspool seda
tundi“. Häädemeeste Keskkoolis väitis niimoodi 67% õpilastest. 8. klasside õpilaste hulgas
olid need protsendid vastavalt
22% (Eesti keskmine) ja 43%
(Häädemeeste KK). Suur hulk
oli ka neid õpilasi, kes olid selle
väitega pigem nõus. See on suurepärane tulemus ja tagasiside
kehalise kasvatuse õpetajale.
See ju ongi kehalise kasvatuse
tundide peamine eesmärk –
suunata lapsed liikuma ja sporti
harrastama.
Lisaks saab väita, et Lauri
Lepik on ette valmistanud
ka tippsportlasi. Lauri käe all
alustas oma võrkpalluri karjääri
Taavet Leppik.
Tänu temale teab igaüks
Häädemeeste Keskkoolis, et
võrkpall on võrratu!
MARTIN KULDMÄGI
2013. aastal otsustasid noored treenerid Joonas Einfeldt
ja Martin Kuldmägi luua
ametlikult Pärnu Jalgpalliklubi Poseidon, millega Pärnumaa jalgpalli arendamist
tõsisemalt ette võeti. Esialgu
alustati noorte treeningutega
Tahkuranna vallas ja seejärel
Häädemeeste vallas.
JK Poseidon kasvatab terveid, rõõmsameelseid ning
intelligentseid noori, kes suudavad kaasa aidata Pärnumaa
jalgpalli arengule. 5 aastat on
JK Poseidon treeningud toimunud Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Lisaks koolinoortele
on jalgpalliklubi kaasanud oma
treeningusse ka lasteaialapsed,
ikka selleks, et oleks järelkasvu.
Kui treeningrühmad on komplekteeritud eesmärgikindlalt
siis võib loota ka edule. Nii on
Martin oma treeninggruppidega käinud võistlustel Eestis
kui kodumaalt väljaspool.
Viimasest edukast hõbedasest võistlusest kirjutab treener
nii: “Turniir oli meile heaks
ettevalmistusteks ENMV-ks ja
heaks tagasisideks treeningute
kohta. Tuleviku perspektiivis
on meil väga huvitav kooslus
mängijaid selles vanuses – oluline on, et tööd tehakse sama
innukalt edasi, kui seni. Edaspidi soovime käia veel kõrgema
tasemega turniiridel ja ennast
seal proovile panna. Lisaks
heale võistkondlikule mängule
sai suure tunnustuse osaliseks
ka meie noor Marten, kes pälvis turniiri parima väravavahi
tiitli!”
Tahkuranna ja Häädemeeste noorte meeste jalgpallimeeskond on treeningute- ja
võistlusjanune.
PARIM NOOR SPORTLANE
ANNIKA ABSALON
Sündinud 13.08.2006. Annika
on viimase paari aasta jooksul
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I rida vasakult: Maris Rüütli, Angela Absalon, Siim Marjamägi. II rida vasakult: Merike Pruul, Marju Aasma,
Tiiu Sildmäe, Taivo Luik, Riina Luik. III rida: Viljar Soomre. Foto: Lilli Tölp

saavutanud silmapaistvaid
tulemusi nii tantsu-, spordikui ka akrobaatikavõistlustel.
Suurimaks saavutuseks on
siiski laste fitnessi võistlustel
võidetud meistritiitlid, hetkel
on Annika 3-kordne Eesti
meister laste fitnessis. Viimase
meistritiitli võitis Annika 29.
septembril käesoleval aastal
Kalevi spordihallis toimunud
Eesti Meistrivõistlustel laste
fitnessis. Kevadel 29. aprillil
2018 võitis Annika 1. koha
Tallinn Open Cupil laste fitnessis, 28. 04.2018 saavutas ta
2. koha ülevabariigilisel individuaal-akrobaatika võistlusel,
kus osales kokku 105 akrobaati
üle vabariigi. 14.04.2018 toimusid Eesti karikavõistlused
laste fitnessis, ka seal saavutas
Annika 1. koha. 20.11.2017
käis Annika Lätis rahvusvahelistel fitnessi võistlustel Riga
Pearl, kus saavutas 2. koha oma
vanuseklassis. 28.10.2017 toimusid Salme kultuurikeskuses 49. Eesti Meistrivõistlused
kulturismis ja fitnessis, ka sealt
tuli Annika koju meistritiitliga.
Lisaks spordile on Annika
paari aasta jooksul võitnud
erinevatelt tantsuvõistlustelt nii
kodumaal kui rahvusvahelisel
tasandil kokku umbes 200
medalit, neid tulemusi ükshaaval üles lugeda ei jaksagi.
Kodus on seinad medaleid täis
ning riiulid karikatest lookas.
PARIM MEESSPORTLANE
SIIM MARJAMÄGI
10.-15. oktoober toimusid Läti
Vabariigis Daugapilsi Olümpiakeskuses maailmameistrivõistlused sangpommispordis
30 riigi osalusel. Eesti koondisse kuuluv Häädemeeste valla
esindaja Siim Marjamägi võistles kehakaalus -78 kg. Kevadine
pronksmedal Euroopa meistrivõistlustelt kullati kahekordselt
üle sangpommi kahevõistluses
ja pika tsükli tõukamises 24 kg
pommidega. Ajalimiidiks oli
mõlemas harjutuses kümme
minutit. Samuti on Eesti
rekordiks tõukamise 146 korda
sangpommi kahevõistluses.
Pilk protokolli: Kahevõistlus (6): 1. Siim Marjamägi
(Eesti) 216p. (146+140/70), 2.
Parvel Szastok (Poola) 191p.
(101+180/90), 3. Boris Fernandez (USA) 189p. (113+152/76).
Pika tsükli tõukamine (3):
1. Siim Marjamägi (Eesti) 98p.,

2. Parvel Szastok (Poola) 80 p.,
3. Piotr Raszka (Poola) 67 p.
Eelnevalt oli Siim võitnud
29. septembril Palamusel
Tootsi Kivi auhinnavõistlused
pila tsükli tõukamises -85 kg
kehakaalus.
Siim Marjamägi on järjepidevalt esindanud Häädemeeste
valda (nii uut kui endist Häädemeeste valda) Suve-, Tali- ja
Rannamängudel sangpommis,
köieveos, vägilase võistlusel jne.
TÄNUKIRI
Häädemeeste valla tänukirjaga
tunnustamine
Häädemeeste valla tänukiri on
tunnustus, mis antakse isikule
või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena oluliste teenete
eest valla hüvanguks või seoses
tähtpäevaga.
TÄNUKIRJAD
Tunnustame pikaaegse töö eest
ÜLLE SUTT – kohusetundliku ja tubli töö eest Kabli Seltsimajas. Ta on kohusetundlik
ja abivalmis. Alati elurõõmus
ja sõbralik Selle aastal tähistas
ta oma 55. sünnipäeva.
PIRET VARIKSAAR – Uulu
lasteaia väikeste inimeste loomingulisuse arendamise eest.
Ta on töötanud Uulu lasteaias 10.aastat. Pedagoogilist
tööstaaži on 26. aastat. Ta on
sõbralik, täpne ja kohusetundlik. Lapsed on öelnud: “ Kui
kellelgi sassi läheb siis ta ei saa
kurjaks. Vaid ütleb: „Harjutame veel.”
TIIU SILDMÄE – pikaajalise ja südamega tehtud töö
eest Uulu Põhikoolis. Ta on
Uulu Põhikooli maja hing,
tal täitub 25. aastat tööstaaži
koolimajas. Ta on tõeline Eesti
naine kõige paremas tähenduses. Ta on eeskujuks õpilastele
oma käitumise ja suhtumisega.
Temas on heatahtlikust, soojust
ja rahulikku meelt.
MERIKE PRUUL – pikaajalise olulise panuse eest hariduse
ja kultuuri valdkonnas. Häädemeeste Keskkooli raamatukoguhoidja-õpetaja. Ta on
kohusetruu ja algatusvõimeline
õpetaja. Kolleegina taktitundeline, tagasihoidlik, järjekindel
ja nõudlik enese kui ka teiste
suhtes. Tema õpilased on edukad olümpiaadidel. Ta on oma

töö ja tegemistega kaasa aidanud valla arengule ja mainele
ENELI RÜÜTLI – rahvatantsu tantsuõpetaja, rahvatantsutraditsioonide rikastamise ja kaasajastamise eest.
Ta on käinud ja näinud maailma, vallutanud suuri ja väikeseid lavasid. Tal on määratud
ERRS-i hõbedane tunnusmärk
ja Pärnu linna kultuuripreemia
Ta on toonud Häädemeeste
valla kultuurimaasikule uue
hingamise ja sära
TAIVO ja RIINA LUIKJõuluvana Eedu oma Jõulumemmega – pikki aastaid
kinkinud jõulurõõmu paljudele
piirkonna lastele. Nad on alati
koos ja toetavad üksteist. Jõulukuul tuntakse neid alati ära ja
kutsutakse paljudesse peredesse
külla. Aastate pikkune koostöö
on tunnustamist väärt. Aitäh,
et olete olemas Jõuluvana Eedu
ja Jõulumemm.
PAREM KESKKOND
Tiitel “Parem keskkond” on tunnustus, mis antakse isikule või
kollektiivile pikemat aega korrast
ära olnud hoone või rajatise korrastamise eest.
AIVAR MERILA/PIKLA
LINNUMAJA – suure panuse
eest elukeskkonna paremaks
muutmisel.
Vanast kalakasvatuse hoonest on saanud mugavustega
majutuskoht. Hooldatud
rannaniidud pakuvad peatuspaika tuhandetele rändlindudele. Majutuskoht on saanud
märgituks Eesti linnuvaatlust
tutvustavas raamatus “ Birding
Estonia.”
Palju õnne tunnustatavatele.
Pidu jätkus Wäliharfi lustakate lugude saatel. Korraldusmeeskond palub vabandust
pisivigade pärast. Üldkokkuvõttes võib pidu aga lugeda
vääriliseks esimeseks valla
sünnipäevapeoks.
Suured tänud vabatahtlikele, kes aitasid saali kaunistada, andsid head nõu ja tõid
oma kodudest dekoratsioone.
Suured tänud Renate Lind,
Helju Agasild, Eli Tenno, Tiiu
Kask, Kalmer Metsaoru, Tiiu
Sommer ja Alar Vahtra. Suured tänud ka Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse usinale ja töökale naiskonnale.
Aire Kallas-Maddison

Häädemeeste valla leht
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Elve ja Virgo Vahenõmm Pärnumaa Tegus Maapere
Pärnumaa Kodukant tunnustas 23. novembril tublisid
Pärnumaa “külaliigutajaid”.
Tunnustust jagati neljas kategoorias: Pärnumaa Sädeinimene, Aasta Küla, Tegus
maapere ja tegus Pärnumaa
noor.
Pärnumaa Tegusa Maapere tiitli võitsid meie Elve
ja Virgo Vahenõmm!

ära kaduma. Nad suudavad
innustada ja toetada teisi, kui
kellelgi tekib nn. energiakriis
ja kaob teotahe või on lihtsalt
elus tumedamates toonides
periood. Rõõm ja lust on
koos tegutseda inimestega,
kes kunagi ei virise, ei otsi
põhjust miks jätta midagi
tegemata, vaid võimalust
kuidas, miks ja millal oleks

Tegus maapere. Foto: Jüri Looring

Ja, kes olekski seda tiitlit
rohkem väärt, kui nemad!
Nende tutvustuseks oli
kirjutatud: Elve ja Virgo
Vahenõmm on Kabli Külaseltsi aktiivsed liikmed juba
mitmed aastad – Elve algusest peale ja Virgo liitus külaseltsiga nn juriidiliselt siis,
kui vanus võimaldas. Tänasel
päeval ei tea me ühtegi üritust Kablis kus nemad kaasalööjatena, korraldajatena,
eestvedajatena kaasa ei lööks.
Olgu see siis kodukandipäev,
meie kuulsa purjeka „Kaja“
hooldamine, meeleolukas
aastavahetuse pidu, tervisekõnnipäev, spordipäevad
või koristustalgud – ikka on
nemad ürituse eestvedajate/
korraldajate seas. Kui Virgo
koos teiste asjalike poistega
asutas MTÜ JA AGUPI
VABATAHTLIK MEREPÄÄSTE, siis otse loomulikult liitus sellega ka ema
Elve. Mis siis, et ta merele
inimesi päästma ei tõtta,
aga toetajaliikmena lööb
kaasa ikka. Just nende eestvedamisel võtsid Kablikad
üle Kabli rannapromenaadi
haldamise ja hooldamise, mis
vägisi hakkas juba võsa sisse

võimalik seda teha.
Sädeinimese kategooriasse
oli veel kandidaadiks esitatud
Maaja Karjus, kuid seekord
jäi tiitel saamata.
Tema tutvustuseks oli
kirjutatud: Maaja ongi nagu
tulesäde. Teda jagub kõikjale ja kõigile. Ise läbi elanud
kodukaotuse tulekahju läbi,
ei ole ta kaotanud oma positiivset meelt. Tema igapäevaseks tööks on küll lehtede
laialivedamine, kuid selle
kõrvalt jõuab ta teha palju
enamat, kui nõuavad tema
töökohustused. Maajat
ootavad külainimesed, keda
ta aitab, tuues neile peale
nn. uudiste ka kõike muud
vajalikku alates tellitud toiduainetest, aidates igasuguse
paberimajandusega, millega
vanainimesel on raske hakkama saada, lohutades ja
kuulates ära mured. Kõike
seda tegevust saadab lahke
naeratus ja hea sõna. Lõpetuseks võiks öelda – paljus
tänu Maajale küla veel elab ja
mitte ainult tema koduküla,
vaid ka ümberkaudsed külad.
Sära silma ja tuult tiibadesse soovib omalt poolt ka
Liiviranna toimetus!

Jõulurõõm on sinu andes
nagu särav päiksekiir.
Seda annet endas kandes
selgemaks saab silmapiir.
Täname kõiki taidlejaid ja kultuurisõpru
ning tegusaid toetajaid!
Soovime kaunist jõuluaega ja rõõmsat
koostööd uuel aastal!
Treimani rahvamaja pere
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Volikogu liikmed rahvale lähemale
Aprillist detsembrini on
ajaleht Liiviranna toonud lugejateni volikogu
liikme lühitutvustuse ja
kolm vastust küsimustele, mis meie arvates
võisid lugejatele huvi
pakkuda. Detsembrikuu ajalehe numbriga
on lugejate ette too-

dud kõikide volikogu
liikmete vastused, kes
seda pidasid oluliseks.
Ja need kelle vastuseid
Te ei leidnud (Ago Pajuväli, Lembit Künnapas
ja Tanel Hanson) ei
pidanud seda oluliseks
ning lubasid enda mõtted muul viisil nähta-

Argo Mengel
Minu nimi on Argo Mengel,
olen 43 aastane, elan Võiste
alevikus koos elukaaslasega ja
meil on neli last – kolm poega
ja pesamuna tütreke. Ametit
olen õppinud kutsekoolis, olen
paberitega ehitaja, aga igapäevaselt kalamees ja töökohtki
Võiste Sadama OÜ-s juhataja/
kalur. Hobiks on vanad asjad,
eriti vanad vene päritolu motikad (ka vanad sotsmaad nagu
Tsehhi ja Ungari) ja vanad
veneaegsed sõiduautod.
Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Vallavolikogusse kandideerisin esimest korda 2005-l
aastal, seda siis Tahkuranna
vallas, olin volikogu liige
kolm järjestikust koosseisu
ja seekord osutunud valituks
meie ühisesse Häädemeeste
vallavolikogusse. Olen olnud
nende aastate jooksul erinevate
komisjonide liige ja esimees,

vaks teha.
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!

Foto: erakogust

viimased neli aastat ka Tahkuranna vallavolikogu esimees
ning arvan, et minu nende aastatega omandatud teadmised
ja kogemused nii vallast, kui
omavalitsustest üldse kuluvad
ehk ka meie uues Häädemeeste
vallas ära.
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.
Raha, olgu teda kuipalju
tahes, on alati puudu ja eriti
veel valla investeeringute tarvis
– kõike ju korraga niikuinii ei
ole võimalik ehitada / uuendada. Ma ei saa siinkohal esitada prioriteetide järjekorda,
aga oluliseks pean tervet valla
elukeskkonda.
Alustades sündimistest,
mida vald peaks meeles pidama
ja toetama, lasteaedadest, mis
peaksid olema lapsi täis ja kaasaegsed, siis koolimajad, mis
võiksid ka olla täidetud meie

valla lastega, kes saaksid korraliku kohaliku hariduse kaasaegsetes valla koolimajades.
Uus vald on oma kujult,
pikk ja kitsas mööda mererannikut Pärnust Läti piirini,
meil on väga palju ilusat loodust nii metsas, kui mere ääres.
Investeerida tuleks ka meie
igapäevasesse elukeskkonda,
nagu teed, tänavad, torustikud, valgustused, kultuuri- ja
seltsimajad, avalikud rannad,
staadionid, nii sportimise, kui
vaba aja veetmise võimalustega.
Vallal peaks olema ka piisavalt
ruumikas vanade- või hooldekodu neile, kes vajaksid vana-

duspõlves nii abi, või lihtsalt
üksteise seltskonda.
Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Oleme ühises vallas alles
napp aasta ja eks teada oli, et
ga algus on raske. Õppigem
üksteist paremini tundma,
suhelgem julgemalt, nii vallarahva, kui ka valla ametnikega (ka rahva poolt valitud
volikogu liikmetega). Andkem
ajal ka natuke aega asju seada
ja usun, et saame uhke, igati
elamisväärilise koduvalla.

Ahti Kukk
Sündinud 14.05.1972. Elukutselt põllumees/mehhanisaator.
Perekonnaseis on kooselu,
kus on üks juba täiskasvanud
30-aastane perepoeg, kellel
ammu oma elu. Endises Tahkuranna ja nüüdses Häädemeeste vallas elan alates 2005.
aasta sügisest.
Igapäevaselt tegutsen kahes
perefirmas. Olen tegevjuhiks
keskmise suurusega ettevõttes Blauinvest OÜ. See on 30
töötajaga toitlustuse ja meelelahutusega tegelev ettevõte,
mis toodab kulinaariatooteid
kauplustele ning pakub cateringteenust/toitlustust ja korraldab üritusi (Bravo Catering) kliendi valitud kohas.
Üheks suurimaks ettevõtmiseks meie vallas on olla peakorraldajaks üritusele UULU
LAMBA VEST, mis sel aastal
toimus juba viiendat korda.
Teine, väiksem ettevõte, kus
töötan nii tegevjuhi kui ka lihttöölisena on Uulus Lepakülas
asuv Karjamõisa Talu Farm
(Staigervik OÜ). Seal tegeleme
vabapidamisel kanade kasvatamisega ja munade müügiga.
Mõlemad ettevõtted on registreeritud Häädemeeste vallas.
Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Häädemeeste vallavolikogusse kandideerisin ikka sel-

leks, et elan, töötan ja pakun ka
ise tööd siin vallas. Teades meie
valla (mulle tunduvaid) puudusi, annab volikogu võimaluse selleks, et oma valijate ja
enda heade mõtete eest seista.
Kas ma just õige inimene valla
asjade/tegemiste eest kostma
olen – ma ei julge väita. Kuid
mind valisid järelikult piisava
häälte kogusega valla volikogusse minu toetajad (Häädemeeste valla rahvas). Kas minul
võiks mingeid trumpe olla
teiste valla volikogu liikmete
ees? Eks meie kõikide omapära
on erinevad ettevõtmised/tegemised, mis tunduvad mingile
osale meie valla rahvale meeldivad ja sobilikud.
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.
Üheks väga tähtsaks teguriks igale vallale on kindlasti
ettevõtlus, mis ei oleks hooajaline ja toimiks aastaringselt.
Soodustame ettevõtlust ja ettevõtjad – nii kohalikke kui ka
kaugemaid, kellele pakub huvi
meie vallas äri rajamine.
1. Arendame piisava suurusega kaubandus/tööstusküla ala
valla maale (esmalt näiteks 10
hektarit), mida saaksime vajadusel suurendada.
2. Ehitame valmis mingi
osa äripindasid, kuhu saab

Foto: erakogust

alustuseks mõistlike tingimustega rentnikud leida.
3. Vabad krundid pakume
välja ettevõtjatele tasuta kasutusrendile (50 a), kus nad saaksid oma vahenditega ehitada
sobilikud äripinnad. Tingimuseks esitada Häädemeeste
vallale usutav ja vettpidav äriplaan.
4. Soodustatud ärimudeliteks võiksid olla transport,
logistika, laod, kauplemine,
tootmine jne.
Kasutult seisev maa ei
elavda meie elu ega paranda
elujärge. Seda saaks vast teha
üks kaubandus/tööstusküla
ning see tooks kindlasti kasu
nii vallale kui elanikele.
Kui unistada, siis juba suurelt – asume ju kohe VIA BALTICA ääres. Hetkel on see kõik
ümber Tallinna, miks mitte
väiksemal kujul tulevikus meie
valla teritooriumil.
Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Hääde-

meeste valla rahvale?
Ühes hästi toimivas vallas
peaks olema sallivad/üksmeelsed ning kokkuhoidvad
elanikud.
Tark ei ole viriseda ega väljendada ainult rahulolematust.
Anname ka ise oma panuse ja
näitame kõik koos, kuidas üks
suur ühinenud Häädemeeste
vald saab kõigile eeskujuks
ning mille üle me oleme uhked
ja kus tahame elada ning ka
oma vanaduspõlve veeta. Mina
isiklikult olen oma koduvallaga
vägagi rahul. Meil on loodukaunis tervet valda läbiv
rannajoon ning väga palju
tegevusharusid, mis pakuvad
võimalust elatise teenimiseks
(kalandus, turism, põllumajandus, linnu/loomakasvatus,
puidukäitlejad) ja palju muud.
Pole asja millega meie valla
tegus rahvas ei tegeleks. Alati
annaks ju teha kõike paremini!
Seega kokkuvõtvalt – kus viga
näed laita, seal mine ja aita.
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Häädemeeste valla leht

Detsember 2018

Häädemeeste vald aastaga
Volikogu esimehe Andrus Soopalu
peokõne Häädemeeste valla esimese
aastapäeva tähistamisesel.
Üht-teist muidugi on nähtud,
üht-teist jäi kättesaamatuks ...
Aastaga üht-teist on tehtud,
see raiutud nüüd ajalukku.
Peitub üht-teist igas soovis,
et tervis vastu peaks ja närv,
et naabrid üksteisest hooliks
ning valge oleks jõuluvärv.
Üht-teist et oleks laual panna,
ning mõttetult ei hoobeldaks.
Ning oma südametes kanda,
üht-teist, mis kindlalt soojendaks.
/autor teadmata/
Südame tegi soojaks, vaadates piduehtes pidusaali ja pidulisi, kes olid tulnud oma soojast kodust välja, et tähistada üheskoos ühinenud Häädemeeste
valla 1. aastapäeva.
Õhtu rahvuslik stiil austas rannarahva elu, mis näitab, et visadus annab
meile võimaluse olla tänases päevas ja
kujundada tulevikku.
Vaatamata varasemate aegade raskustele, riigikorrale, oludele ja elukohale, on Eesti rahvas vastu pidanud.
See aga annab meile teadmise – me
oleme vabad. Aasta tagasi tähistasime
veel endise Häädemeeste ja Tahkuranna valla sünnipäeva eraldiseisvalt,
teadmata, mis ühinemine endaga
tegelikult kaasa toob. Toompealt
arvati, et haldusreformiga muudetakse
elu paremaks, muretumaks ja vallad
võimekamaks.
Hea meel on tõdeda – oleme püüdnud teha kõik, et juhtimisel taandu-

taks erahuvidest ja -meeldimistest
ning käitutaks nii, et esmatähtsad
on meie vallas elavate inimeste huvid.
Aasta on siiski liiga lühike periood, et
midagi suurt korda saata, aga sisseelamiseks, uue olukorraga tutvumiseks
piisav.
Kuidas siis tundub elu uues, ühinenud Häädemeeste vallas aasta pärast
reformi?
Kui võrrelda valda muusikamaailma mõjukaima instrumendiga
klaver, siis võiks öelda, et klaver mis
klaver, aga häälestamisega tuleb veel
tööd teha. Kuidas meie vald häälde
saada ning kes on see helilooja, kes
sobiva sisu ja sõnumiga muusikalise
teose kirjutab – nendele küsimustele
ei saa vastust anda üksikisik. Ei piisa
ka volikogust ega valitsusest, sest noodid saame ritta seada ainult üheskoos.
Ühinenud on kaks maa-alalt erinevat
valda, kus asustus on erineva tihedusega. Seoses sellega ei tohi me unustada maakonna keskusest kaugelmal
elavaid inmesi vaid jälgima kõigi vallakodanike vajadusi ühtse tervikuna.
Meie suurimaks varanduseks on
inimesed, kes siin õpivad, töötavad
või oma vanaduspõlve veedavad.
Loodan väga, et Häädemeeste vald
keskendub jäävatele väärtustele ja me
suudame näha ning eristada olulist
vähemtähtsast. See oluline on elu ja
selle jätk – pere ning lapsed. Meie
raskeim ülesanne ongi selles, et oleks
peresid, et jätkuks lapsi.”
Valda juhtides, peame tunnetama
ja oskama ette näha tuleviku vajadusi.
Püstitama kaugemaid eesmärke ja
töötama nende täitmise nimel, olgu
selleks ühinemisleping või arengukavad.

Me oleme jõudnud aega, kus
peame mõtlema suurelt ja ka üheskoos
otsustama. Samas arvestama ka reaalset olukorda, võimekust olemasolevat
hallata ning julgeda teha muudatusi,
võtta riske parema homse nimel.
Just nende ja paljude muude otsuste
langetamisega tegeleb volikogu. On
olnud vaidlusi, eriarvamusi, järelepärimisi, kuid ka konstruktiivseid ettepanekuid ning palju üksmeelt - see ongi
volikogu töös normaalne protsess, et
saavutada vallaelanike jaoks parimate
otsuste vastu võtmine.
Tänased murekohad on rahvaarvu
vähenemine ja vananemine, investeeringu objektide käivitamise kiirus,
info kättesaadavus ning komisjoni
liikmete tihe puudumine enda poolt
valitud komisjoni koosolekutelt.
Kõige suuremaks väljakutseks on
voolida ühtne tervik kahest liitunud vallast. Selle lahendamisele on
kaasa aidanud ühisüritused, millega
aasta jooksul algust tehtud: parimate
õpilaste tunnustamine Nurka talus,
eakatepäeva tähistamine Treimanis,
sportlaste tänuõhtu Häädemeestel
ning hiljutine valla aastapäeva peoõhtu. Samuti aitavad ühtekasvamisele
kaasa meie valla suurfestivalide korraldamise traditsioonide jätkumine koos
valla poolse toega. Aitähh osalejatele
ja korraldajatele, sest see panus aitab
tugevdada vereinget, mis voolab meie
valla tuiksoontes.
Aasta tagasi reaalsuseks saanud
ühinemine oma rõõmude ja muredega
sunnib aga edasi minema ja seda tuleb
teha mõningate muudatustega. Teades meie valla mitmekesisust julgen
ette öelda, et see ei hakka meeldima
kõigile. Aga ta peab meeldima ena-

Jõulueelsed mõtted
Käes on aasta viimane kuu
ja oleme kodudes süüdanud
advendiküünlad. Advendiaja
tähendus läbi aja on püsinud
jõulude ootamisena. Eestis alustas esimese linnana
Haapsalu 30 aastat tagasi
koos elanikega advendiaja
tähistamist jõulurahu väljakuulutamisega. Oleme seda
teinud meiegi Häädemeestel
kuuse juures varasematel aastatel. Ma tean, et inimestel on
erinevad arvamused ja arusaamad, kuid traditsioonid ja järjepidevus aitavad koos hoida
kogukonda. Oma jutuga
jõuan sinnamaani, et mul on
kahju, et Häädemeestel pole
sel aastal oma jõulukuuske.
On kaunis kunstiline vorm,
mis oma ilus sobib kena maja
õue. Tänu kaugetele võimukandjatele, kes alati toonitavad
„suure pildi“ tähtsust, sellegi
tähelepanu eest!
Olen viimasel ajal seotud
põllumajanduse ja kalanduse
arengukava koostamisega
maaeluministeeriumis ja selle
protsessi käigus mõelnud strateegilise planeerimise tähtsusele. Keerulise mõiste taga on
tegelikult kolm lihtsat küsimust:
1. Mida me teeme?
2. Kelle jaoks me seda
teeme?
3. Mille poolest oleme
parimad?

Viimase aasta jooksul olen
palju kuulnud, et esimene
aasta suures vallas on keeruline. Kindlasti paljudes asjades
ongi, kuid on ka lihtsad asjad,
mille tegemata jätmine kujundab arvamust. Minu jaoks
oli üllatus, et Häädemeestel
ei saa enam teha sünni- ja
surma registreerimist. Kuigi
inimene on endises vallamajas
ja nüüdses teeninduspunktis
olemas, siis mingitel kummalistel põhjustel ta seda teha
ei saa. Küsimusele: „Mis on
sellise olukorra põhjuseks?“
pole me volikogus veel selget
vastust saanud.
Ühes olen kindel, et parimad oleme pidude korraldamises, mida näitas viimane
suur esimese aastapäevapidu
Uulu spordikeskuses. Olles
olnud ise nii mõnegi toimuva
festivali sünni juures ei tulnud
siis, ega tule ka praegu minu
mõttesse, et see ongi meie valla
kultuur. Peoõhtul professionaalide esinemise nautimine
ei asenda isetegemise rõõmu
valla rahvamajades. Kui
meie valla kultuurikollektiivid jõuavad nii laulu kui ka
tantsupeole on see tunnustus
kogu meie vallale.
Lähiaastate tegevused vallas on kokku lepitud ühinemislepingus, arengukavas ja
eelarvestrateegias. Volikogu
on valinud valda tegevjuhi,

musele ning tagama vajadustepõhise
elukvaliteedi valla inimestele täna ja
edaspidi.
Häädemeeste valla purjekat tuleb
üheskoos parema tuleviku kursil
hoida, mitte seda läbi sotsiaalmeedia
ja pahameele erinevateks osadeks lammutada või karile juhtida. Vald ei ole
mingi abstraktne üksus. Vald - see
oleme meie. Igaüks meist kujundab
valla nägu. Vald pole ka äriühing
mille tegevus on suunatud kasumlikkusele vaid ikka elanike tahte ja
vajaduste ellu viija.
Vallasiseselt senisest suuremat
tähelepanu minu arvates tuleks pöörata meie eakamatele inimestele, et
nende igapäevane elu oleks väärtustatud ja tänapäeva võimalustele kohane.
Tänu nende inimeste tööle, tarkusele
ja kogemustele võime olla uhked selle
üle, mis meil täna olemas – oma koduvald, kus saame ise olla otsustajad ja
peremehed.
Jah, valla juhtkond on suurte väljakutsete ees järgnevateks aastateks.
Näitena võib tuua haridusvaldkonna
ja ÜVK arengukavade rakendamise,
Häädemeeste hooldekodu laiendamise, vallamaja remondi, Uulu koolimaja ja valla lasteaedade ruumilahenduste kaasajastamise, muusikakooli
õpikeskkonna parandamine, tänavavalgustuse ning kergliiklusteede
järgmiste etappide elluviimine jne.
Head vallakodanikud ja ettevõtjad!
Tänan teid, et olete just Häädemeeste valda endale ja oma lastele
loonud kodud, kes te harite nii suurt
kui ka väikest põllulappi, väärindate
puitu, püüate kala, tegelete köögiviljaja loomakasvatusega, tutvustate läbi
turismi valla elukeskkonda, loote

töökohtadel uusi väärtusi, kasvatate
ja koolitate lapsi! Vallale on suureks
toeks, kui kõik siin elavad inimesed
registreeriks end ka Häädemeeste
valla elanikuks.
Kallid noored, loodame teie panusele, tulles pärast erialaõpinguid tagasi
oma kodukohta. Rakendades oma
oskused läbi ettevõtlikkuse ja pereelu
Häädemeeste valla areneva elukeskkonna heaks.
Suured tänud vallavanemale, kes
on moodustanud sõbraliku, koostöövõimelise ning kogemustega
meeskonna; julgeb ja tahab kanda
vallavanema töökoormat ning sellega
kaasnevat vastutust. Soovin Sulle,
Karel, tugevat töötahet, rohkem usku
ametnikesse, ning head visiooni valla
tervikuks voolimisel.
Lugupeetud vallavalitsuse liikmed,
vallasekretär, ametnikud, allasutuste
juhid, valla töötajad - tänan teid meeldiva koostöö ja pühendumise eest!
Head volikogu ja komisjonide
liikmed - tänan teid osutatud panuse
eest, seistes oma piirkonna ja valla, kui
terviku huvide eest. Hoiame üheskoos
seda väärtust, mis loodud eelnevate
aastatega. Tunnustame parimaid ning
austame ja mäletame varasemaid tegijaid!
Oleme kokku hoides tugev ja hea
elukeskkonnaga vald.
Soovin teile, armas vallarahvas,
jõuluvalgust igasse kodusse ning
algavaks aastaks tugevat tervist,
elurõõmu, töötahet ja rahu teie
peredesse!
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

Häädemeeste aktiivsete noorte koorekiht
kes on koostanud oma meeskonna , et volikogu poolt
määratud tegevused ellu viia.
Õigusaktidega on paika pandud tegevuste seadusandlik
pool. Üllatav on, et vaatamata
professionaalide meeskonnale, ei saada kõigega hakkama. Hariduse arengukava
said volikogu liikmed lugeda
neli päeva enne volikogu,
kusjuures vallavalitsus oleks
pidanud avaldama selle valla
kodulehel vähemalt kaheks
nädalaks. Info avaldamises ja
kodulehe toimetamises oleme
„parimad“ halvas mõttes, meie
valla koduleht on viie kõige
halvema kodulehe hulgas.
Mõistan, et kõike ei saa korraga, kuid optimeerimise,
korrigeerimise, ümberkujundamiste käigus soovin, et
mõeldaks eelpooltoodud teise
küsimuse peale. Muutuste
käigus peavad asjad inimeste
jaoks paremaks minema,
mitte vastupidi.
Sellised mõtted said jõulueelsel ajal paberile. Soovin, et
meie kõigi sealhulgas valla elu
läheks uuel aastal paremaks
ja unistused täituksid. Ilusat
jõuluaega kõigile!
Urmas Aava
Volikogu liige

Tänu Eesti Noorsootöö Keskuse poolt eraldatud tegevustoetusele, eesmärgiks piirkondliku noorsootöö teenuste
kättesaadavuse suurendamine
ja kohaliku tasandi noorsootööteenuste kvaliteedi edendamine, on meie valla noorsootöö
muutunud palju aktiivsemaks.
Esimeseks sammuks oli siis
õppesõit aktiivsetele noortele,
et saaksime tutvuda erinevate
asutustega, mis paiknevad
meie vallas ja soovivad nooretega koostööd teha nii haridusalaselt kui ka koolivälise
töö raames või kaasata noori
kogukonna tegemistesse.

Noori võeti lahkelt vastu
Metsapoole Põhikoolis, Kabli
RMK külastuskeskuses, Häädemeeste Muusikakoolis, Häädemeeste Seltsimajas, Tahkuranna Lasteaias, Tahkuranna
Raamatukogus, Jõulumäe
Tervisespordikeskuses, Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses,
Tahkuranna Noortekeskuses
ja Reiu Puhkekeskuses.
Sisutiheda päeva lõpetasime
Pärnu Bay Golfikeskuses udupeene õhtusöögiga.
Selle päeva jooksul lõime
tiheda koostöövõrgustiku ja
noored avaldasid soovi veelgi
rohkem ülevallalisi sündmusi

Häädemeeste aktiivsed noored. Foto: Egle Vutt

korraldada.
Juhendajad korjasid usinalt informatsiooni ja küsisid
noorte käest tuhat küsimust,
mille tulemusel pannakse koos
noortega kokku põnevad plaanid tulevikuks.
Järgmiseks sammuks on
11.-12. jaanuaril toimuv koolituspäev aktiivsetele noortele.
Võimalus on koostöövõrgustiku tugevdada ja luua ühine
inforuum, mis sobib noorele,
et liigutada neile vajaliku infot
meie vallas.
Aktiivsete noorte
nooruslikud juhendajad
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Mõtteid Häädemeeste valla tulevikust

Kersti Uibo. Foto: erakogu

Metsapoole kodukooli 165. sünniaastapäev tõi mind tagasi vanasse
koolimajja. Saalis laste ja õpetajate
ees seistes tulid pähe mõtted, mida
tahan ka teiega jagada.
Poole elust, 30 aastat, sõitsin suviti
perega Inglismaalt kuuks ajaks enamus aega tühjalt seisnud vanematekoju. Siin ehitasid tütred naabrilastega
metsas onni, käisid muuli peal ujumas ja läksid jalgsi Kabli Jaani baari
esimesele peole. Nüüd pärast pikka
vaheaega elan taas Eestis. Siinkohal
pean valla inimeste ees vabandama, et
valisime elukohaks Tallinna. Mõistan
aga väga hästi, et kõige tähtsamad inimesed olete just teie, kes kodukandist
lahkunud pole. Teieta jääksid tühjaks
majad ja harimata põllud.
Kui suviti Londonis elavate tütardega jalgratastel Metsapoolelt Treimani poodi kihutasime, venis lühike

teekond mõnikord väga pikaks. Kui
keegi vastu tuli, peatusime. Lapsed
küsisid õhtul, miks ma iga vastutulijaga rääkisin. Vastasin neile, et nad on
kõik mu pinginaabrid. Tegelikult ju ei
olnud, aga ühe laua taga olen külainimestega enam kui üks kord istunud.
Metsapoole kool oli ainuke suur maja,
mis meenutas neile Londoni linna.
Lapsed said aru, et see oli meie küla
kõige tähtsam ja kõige väärikam
hoone. Siin õppis ema ja õpetas
vanaema. Vanaema rääkis neile palju
õppimise tähtsusest. Vanaisa kirjutas
aga meie pere külalisraamatusse igale
koolijütsile tuntud read: “Ülemaks kui
hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkust tunnistada!”.
Häädemeeste valla tulevik on tihedalt seotud kohalike koolide elujõulisusega. Kui Metsapoole Põhikool ning
Häädemeeste Keskkool peaksid mingil ajal alustama õppeaastat vastavalt
6 ning 9 klassiga, väheneb otsekohe
lootus, et maale tulevad elama uued
inimesed ja kooli uued õpilased. Põld
ja hariduspõld on omavahel seotud
nagu liha ja luu. Igal koolil on oma
lugu ja tähendus, mille mõju ulatub
kaugemale ühest inimpõlvest. Kool
on püsinud vaatamata erinevatele
valitsustele ja riigikordadele. See on
ellujäämise seadus.
Kui laps on kodus sündinud, on tal
õigus kodupaigale. Kui kodupaigas
on kool, on tal õigus käia kodupaigas
koolis. Seda õigust ei tohi lapselt ära
võtta. Kodupaigal on männipuude ja
kaskede lõhn, haavalehtede vabin ja
lainete kohin. Minu lapsepõlve kõige
kallim mälestus on kooliteest, mis viis
läbi männimetsa. Vahel kuulatasin
rähni toksimist, vahel käo kukkumist.

Kord leidsin metsateelt sirmiku, kord
vaatlesin sipelgapesa. Sel teel võisin
unistada ja unustada, sest kool oli
lähedal. See maailm kasvatas mind
elus kõige rohkem.
Kas haridust on üldse võimalik mõõta? Spordis on reeglid. Pole
võimalik, et 50-kilone maadleb
120-kilose mehemürakaga. Sama
loogika kohaselt ei saa mõõta väikese
kooli edukust õpilaste arvuga. Asi pole
ju arvudes.
Õpetan juba rohkem kui 10 aastat filmide tegemist Tallinna Ülikooli
Balti Filmi ja Meedia Kooli dokumentaalfilmi režii õppetoolis. Õpetajatena
ei tea me kunagi, kui palju magistrante sügisel õppimist alustavad. On
olnud aastaid, kui sisseastujaid vaid
4 või 5. Sel sügisel tuli õppima aga
rekordarv üliõpilasi Iraanist, Türgist,
Itaaliast, Inglismaalt, Rootsist, Soomest, Valgevenest, Venemaalt ja Eestist, kokku 11! Vabariigi valitsus on
otsustanud, et meie osakonda kinni
ei panda, kuigi töötame pidevalt kahjumiga. Saadakse aru, et sellist haridust pakutakse maailmas vaid mõnes
üksikus koolis.
Paar aastat tagasi tegi meie üliõpilane lõpufilmi Petseris. Film oli kiriku
kellalööjast ja kohaliku luteri kiriku
vanemast, kelle pärast Võru pastor
kaks korda kuus teenistust pidama
sõitis. Seda filmi näitasin Delhis oma
india üliõpilastele. Kõik olid siiralt
vaimustatud maast, kus ühe inimese
pärast peetakse jumalateenistust.
Ütlesin neile, et Eestis on iga inimene
kulla hinnaga. Teist võimalust meile
pole antud.
Kersti Uibo

Salongiõhtud Tahku Tarest
1. detsembril toimus Tahku Tares
selle aasta viimane Salongiõhu. Aastal 2018 on Salongiõhtud meie valda
toonud palju huvitavaid persoone:
Üllar Luup, Viljo Tamm, Henrik
Norman, Henn Rebane, Ago Anderson ja Helgi Sallo. Hooalale pandi
väärikas punkt. Juttu oli vestma
meelitatud andekas nukunäitleja ja
laulja Heino Seljamaa. 1980. aastatel kogus ta palju populaarsust Eesti
Televisiooni lastesaatesarjas „Kõige
suurem sõber“ Äput mängides.
Salongiõhtulgi sai viimati mainitud sarja tunnuslaul suure entusiasmiga ja rõõmsameelse publiku abiga
ette kantud. Kustumatu mälestuse
on Heino jätnud ka oma põnevate
tegelaskujudega filmides Arabella,
mereröövli tütar, Laanetaguse suvi
jpt. Kohalike väärikaid daame suu-

tis Heino üllatada oma osava häälte
jäljendamise oskusega, tänu millele
kõlas samal õhtul mitmeid väga
kuulsaid hääli, millest mõned Tahku
Tares kõlasid esmakordselt.
Heino vestles väga avatult nii
oma elu raskematest hetkedest kui
ka helgemast poolest.
“Hea sõbra jaoks on valla mu
uksed ja mu hing, ning mu kõrvad…” – kõlas veel kaua kõrvus ja
südames.
Tantsuks mängis Ahto Juhkam,
kes oli kohale meelitanud nõudliku
tantsurahva, kes lustlikult tantsupõrandal sussi keerutasid ja pillimeest
kiitsid.
Suured tänud Salongiõhtute eestvedajatele. Teie rahvas tänab teid.
Aire Kallas-Maddison

Julged poisid
17. novembril võtsid ITF-versiooni
Eesti meistrivõistlustel mõõtu noored ja vanad taekwondo’kad. Pärnu
spordihallis jõudsid poodiumile ka
meie julged poisid.
Võisteldi kolmes kategoorias:
tul’is, sparringus ja eritehnikas.
Tul tähendab võitlust kujutleva
vastasega, sparring on kahevõitlus
ja eritehnika spetsiaalne hüppeviis,
kus jalalöögiga tuleb tabada kõrgel
asuvat seadeldist.
Uulu Põhikooli õpilased Henri
Merivälja ja Damir Sobolev tõid
koju kuldmedalid.

Heino Seljamaa. Foto: erakogust
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Jõulurahust
Vana Testamendi prohvet Jesaja
kuulutab ette Jeesusest, keda hüütakse Kristuseks: “Meile sünnib laps,
meile antakse poeg, kelle õlgadel on
valitsus ja kellele pannakse nimeks
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,
Igavene Isa, Rahuvürst” (Jesaja 9:5).
Paljud inimesed on rääkinud, et
nad on väsinud. Argipäevastressist
tulevale väsimusele lisandub pühadeväsimus. Sagimine, kära ja pealiskaudne, sisuta aktivism kurnavad
inimesed nii ära, et nad tahaksid olla
kusagil mujal. Näiteks Lõunamere
saartel – et närve puhata.
Milles siis probleem? Ehk oleme
kaotanud tähtsama ära ja asendanud
selle palju muuga, mis pole küll tähtsusetu, aga on lihtsalt vähem tähtis.
Asendustegevus võib lõpuks olla
vägagi väsitav ja tüütu.
Laps, kes on meie tarvis sündinud, Poeg, kes meile antud – ta pole
vaid keegi hällis, sentimentaalseid
tundeid äratav lapsuke. Jõulud pole
vaid kinkide ja ürituste-rabelemiste
pühad. Rahu olgu meile, kes rabeleme. Ehk teisisõnu – istugem maha
ja puhakem pisut!
Laps, kes on sündinud, pole vaadeldav ilma selleta, kes või mis on
ta hiljem. Jumalateenistuslikus elus
kutsub Kristuse kirik (nii luterlik,
õigeusu vm) palves ligi kogu Kristuse
lunastusloo tervikut – sündi, õpetust
ja tegusid, surma ja ülestõusmist,
taevaminekut ning tulemist (võõr-

sõnaga adventi) aegade lõpul. Ka
jõulujumalateenistustel (nagu igal
jumalateenistusel) saame, suuremal
või vähemal määral osa kogu Kristusest. Tema sünnipüha ei kõnele meile
mitte üksnes sündimise faktist. See
ütleb meile – Jumal oma lõpmatus
ja arusaamatus helduses on kinkinud ennast meile, andnud end leida
temast võõrdunud inimkonnale.
Kristus on olnud nagu meie, et meie
saaksime tunda Jumalat, olla tema
näolised. Viimast muidugi mõista
vähendatud, lõpmata pisemas formaadis. Sõltuvatena Jumalast – ja
ometigi nendena, kes temaga suhtlevad. Ja on leidnud temas oma olemise
aluse ja sihi.
Nõnda tähendab kummardumine
Jeesus-lapse sõime ette kummardumist kogu Kristuse ette – ka tema
risti ja tühja haua ette. Ka tema taevase auhiilguse ette. Sest sündinu on
samas ka Vägev Jumal, Igavene Isa,
Rahuvürst.
Tema kosutab pühadesaginast
väsinuid ja kingib meile enamgi –
igavese elu.
Tauno Teder
EELK Häädemeeste, Tahkuranna ja
Treimani koguduste õpetaja

Treimani raamatukogus
Novembrikuu kolmandal nädalal
tähistasime järjekordset Põhjamaade
Ministrite Nõukogu poolt korraldatavat PÕHJAMA ADE KIRJANDUSE NÄDALAT. Seekord
lugesime Elias ja Agnes Vahlundi

raamatut „Superkangelase käsiraamat“. Lisaks jutu kuulamisele
sai kogu tegevust jälgida ka suurelt
ekraanilt, sest raamatu iga lehekülg
oli illustreeritud.
Evi Laarents

Ettelugemispäeval osalenud Metsapoole Põhikooli õpilased. Foto: Evi Laarents

Pianistide avalöök Pärnus
Henri Meriväljale kuldmedal nii
sparringus kui tul’is. Henri jaoks oli
see esimene kuld.
Damir Sobolev võidutses tulkategoorias ning tubli tulemus
kuldmedal.
Poiste treenerid on Robert Trofimov ja Vlad Shonichev.
Poisid – ikka edasi suuremate
võistluste ja tulemuste poole
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja

Foto: erakogust

Pärnu Kontserdimaja kammersaalis
toimus 24. novembril Pärnu muusikakooli korraldatud Lääne – Pärnu
regiooni klaveriansamblite festival.
Regiooni klaverimuusikapäev toimub igal aastal ja üle aasta saavad
kokku klaveriansamblid.
Esinema oli tuldud Lihula ja
Märjamaa muusika- ja kunstikoolist, Audru kooli muusika- ja kunstiosakonnast, Pärnu Vanalinna
koolituskeskusest, Kilingi-Nõmme,
Kuressaare, Pärnu-Jaagupi, Pärnu ja
Häädemeeste muusikakoolist. Festivalil esines kokku 57 õpilast ja neid
juhendas 22 õpetajat.

Teemaks oli „Ansamblimängu
ABC“, mis tähendas, et esitatavad
teosed või nende autorite nimed
pidid algama A, B või C tähega.
Häädemeeste muusikakooli
esindas 2 ansamblit: Elsbet Muhu
ja Hanna Allikas ning Margaret
Pajuväli ja Renata Talts. Neid valmistas ette õpetaja Vaike Väljamäe.
Oli meeleolukas päev – sai oma
mänguoskust võrrelda teiste muusikakoolidega ja kuigi festivalil ei
toimu hindamist ega pingeritta seadmist, saime hulgaliselt kiidusõnu kui
kõige paremini kõlanud ansamblid.
Vaike Väljamäe
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Piiride korrastamine muutub lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike
jaoks maaüksuste piiride korrastamine,
nagu naabermaatükkide vahelise piiri
muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab
katastriandmeid, millega piiriandmed,
pindala ja kõlvikuandmed muutuvad
täpsemaks. Piir looduses ei muutu ja
muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise taastamist
hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama maid ja talusid – seda tuli teha
kiiresti, et maa ei oleks peremeheta.
Nii maa tagastamisel kui ka erastamisel mõõdistas maamõõtja piiri, määras
kõlvikud ja koostas maatüki plaani.
Maaüksusi moodustati ka plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta.
Tänapäevane tehnoloogia võimaldab
Maa-ametil kasutada erinevaid andmeallikaid ja nende andmete alusel on
Maa-ametil katastripidajana õigus luua
maatüki kujud katastris, määrata kõlvikud ning arvutada pindala. See võimaldab viia vajalikke maatoiminguid
läbi lihtsalt, kiirelt ja taskukohaselt ning
toetada sellega kinnisavara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga
muutub järgmise aasta jooksul võimalikuks maatüki osaline mõõdistamine,
mis varem võimalik ei olnud. See tähendab, et maatoimingute tegemisel ei pea
maamõõtja mõõdistama enam kogu
maatükki, vaid üksnes muudetavat
piirilõiku. Osaline mõõdistamine aitab
lahendada praktilise elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad muuta omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam
maakasutus või kui tegelik maakasutus
ja ametlik piir ei lähe omavahel kokku.
Samuti aitab see parandada maareformi
läbiviimisel tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse
looduses tähistada, lihtsustub maatükkide liitmine ja jagamine selliselt,
et Maa-amet saab nimetatud toimingu
sobivate alusandmete korral läbi viia
elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks tuleb pöörduda maamõõtja poole, kes koostab
maakorralduskava. Sellele märgitakse
olemasolevad ja soovitud uued maaüksuse piirid. Maaomanikud kooskõlastavad piiride muutmise kohaliku
omavalitsuse ja Maa-ametiga ning tellivad vajadusel mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel määrab Maa-amet
maatükkide piirid ja pindalad. Maaomanikud tasuvad vajadusel omavahel
hüvitised ja notari poole pöörduma ei
pea. Maakataster registreerib uued
katastriüksused ja esitab kinnistamis-

avalduse vastavalt maaomanike tahtele.
Seega on maatoimingute tegemine maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, ei
pea enam esitama samasisulisi avaldusi
mitmele riiklikule registrile ega pea
pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise
üks eeldus on see, et maa piirid oleksid
katastris kajastatud võimalikult ajakohaselt ja oleksid vastavuses piiridega
looduses. Samuti on tähtis, et katastrikaardil kajastuks tegelik looduslik seisund ehk et oleks õige teave selle kohta,
kui suure osa maatükist katab õuemaa,
metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii mõõdistustehnika ja aluskaardi täpsus kui ka infotehnoloogilised võimalused. Nii võtabki
Maa-amet maakatastris 1. jaanuaril
2019 kasutusele oluliselt täpsemad
alusandmed. Sama piiripunkti kohta
erinevate maatükkide vormistamisest ja
mõõdistamisest kogutud andmed, mis
võisid erineda lubatud vea piires, viiakse
omavahel kokku. Samuti viiakse loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse
aluskaardiga. Piiriandmete kokku viimisega võivad muutuda piiripunkti
koordinaadid ja sellest tulenevalt võib
vähesel määral muutuda ka maatüki
pindala maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada, et seejuures
piir looduses ei muutu ja muudatused
tehakse registri korrastamise eesmärgil.
Andmed muutuvad täpsemaks ja seega
on piiri asukoht looduses ka üheselt
määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete
pidamiseks kahe registri põhine süsteem – õiguslikku tähendust omav
omandiandmete register ehk kinnistusraamat ja tehniline, maatüki andmeid pidav register ehk maakataster.
Kinnistusraamat saab andmed maatüki
sihtotstarbe, asukoha ja pindala kohta
maakatastri pidajalt ehk Maa-ametilt.
Seega maakatastri andmete korrastamise tulemusel muutuvad täpsemaks
ka maatüki andmed kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge
oma maaüksuse pindala ja kõlvikute
andmetega Maa-ameti geoportaalis:
https://geoportaal.maaamet.ee/est/
Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paringp631.html
Andmetes võib esineda ebatäpsusi.
Lisainfo ja võimalikest andmete
ebatäpsustest anna palun teada Maaametile aadressil kataster@maaamet.
ee või helista infotelefonil 6750 810.
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Mees, ära pea kunagi normaalseks, kui midagi on
tervisega korrast ära
Eesti mehe kõige tavapärasem
terviseviga on seotud südamega. Tervisemure võib avalduda
liiga kõrge vererõhuna kui ka
hullemal juhul südamepuudulikkusena. November oli meestekuu, seepärast siis ka Eesti
meeste tervisemuredest ja erinevatest võimalustest, kuidas
neid ennetada ja leevendada.

Kõrge vererõhu korral – eriti kui
see pole järsku tekkinud on üldjuhul üsna raske aru saada, et midagi
valesti oleks. Pigem võib aru saada,
et midagi on valesti kui vererõhk üle
pika aja normi piiridesse saadakse.
Sel juhul võib tekkida nõrkustunne
või peapööritus. Lisaks võib märk
kõrgest vererõhust olla ka pidev peavalu või pingutuse tagajärjel tekkiv
peavalu ja nõrkus või pearinglus,
sealhulgas võib pingutuseks olla ka
liiga kiiresti püsti tõusmine. Südamepuudulikkus, et süda ei suuda
piisaval määral tööd teha ning kõige
tavalisem, kuidas seda ära tunda, on
tunne nagu ei saaks piisavalt õhku.
Lisaks südamele kimbutab mehi
eesnäärmehaigused

Meestel on väga sage haigus ka
eesnäärmega seotu. Tavalisteks
sümptomiteks on sel juhul pidev
urineerimistunne, pitsitustunne alakõhus või väga pikk urineerimisaeg
või kusejuha ahenemine. Lisaks võib
eesnäärmepõletik tekitada põletikku
ka teistes kehaosades. Üsna levinud
on, et tundes valu teistes liigestes
– näiteks põlvedes või õlgades võib
tegelik põhjus peituda hoopis eesnäärmes, mis on väga pikka aega
haige olnud.
Kindlasti võib mehel olla ka
haiguseid, mis ei ole otseselt katsutavad ehk on seotud vaimuga.
Nende äratundmine on kindlasti
raskem ja individuaalsem. Kui on
ikkagi pidevalt tunne, et elu on
raske ning mõttetu või kui tahaks
tihti tarvitada midagi joovastavat,
siis võiks uurida psühholoogilise
abi järele. Internetist saab ka anonüümselt oma murede kohta teavet
ning kahjuks on sellised vaevused
tänapäeva ühiskonnas aina levinumad, mistõttu ei peaks piinlikkust
tundma, kui abi võib vaja minna.
Apteek ei ole vaid retseptiravimite müügikoht

Tihti näeme kogemas suhtumist,

kus eriti mehed näevad apteeki vaid
paigana, kuhu minna retseptiravimitele järele. Tegelikult võib apteeki
külastada juba seetõttu, et mugavalt
mõõta oma tervisenäitajaid, nagu
näiteks D-vitamiini taset või oma
kehakoostist (palju on lihasmassi ja
palju on rasva). Apteeki peaks külastama ka selleks, et ennetada haigeks
jäämist: võtta vitamiine, mineraale,
tervist turgutavaid vahendeid. Põhimõtteliselt saab apteegist enamiku
vaevuste vastu abivahendi või siis
lihtsalt head nõu, kui on tervisega
seotud mure meelel.
Kui inimene sööb korralikult
köögivilju ja toitub tervislikult,
siis tal ei ole vaja vitamiine lisaks
võtta. Aga kui paljud seda tänapäeval teevad? Meestega arutades
kerkib esile pigem päevakava, kus
oma toitumise jälgimisele väga aega
pole anda, päevad mööduvad tihti
kohvi juues, võib-olla ka suitsetades
ning paljudel lõpevad õhtud tugeva
trenniga. Sel juhul on päris selge, et
vitamiinid pigem aitavad inimest.
Skandinaavia mehed elavad
Eesti mehest kauem tänu oma
targemale tervisekäitumisele

Skandinaavia mehed on kindlasti
Eesti meestest terviseteadlikumad,
aga tuleb arvestada, et neil on olnud
pikemalt aega oma kultuuriruumis
tegeleda inimese heaoluga. Eestis
on inimese kui indiviidi heaolule
tähelepanu pööratud väga lühikest
aega. Skandinaavia mehed jälgivad
rohkem oma tervisenäitajaid, vaktsineerivad ennast tihedamini, kasutavad meestele loodud looduslikke
kosmeetikatooteid jne.
“Õnneks areneb ka meie meeste
üldine teadlikkus tervisest ja hea-

olust – selle tõestuseks on suurenenud huvi meeste hulgas nii suitsetamisest loobumiseks kui ka kehalise
koormuse toetamiseks, soetades
erinevaid mineraale või taastavaid
vahendeid. Pikk eluiga ei tundu
võib-olla tublile Eesti töömehele
esmatähtis, ent tasuks mõelda oma
lähedastele – me kõik tahame oma
vanemaid näha veel kaua ja tervena.
Ära jää ootama, et äkki häda
läheb üle

Mõistlik mees peab lugu enda tervisest, kuid see pole ta kinnisidee.
Eeskujuliku tervisekäitumise korral üritab mees vältida haigestumist
korraliku toitumisega või selle puudumisel toidulisandite tarvitamisega, võimaluse korral teeb aeg ajalt
sporti ja tunneb elust rõõmu.
Kui sa tunned, et midagi on
enesetundega valesti, siis mine
perearsti juurde – ära kindlasti
jää ootama, et äkki häda läheb üle.
Nagu autogi, mis hakkab ootamatult kolisema, toob hooletu edasi
rühkimine vaid suuremat kahju.
Kindlasti tuleks oma kalendrisse
panna kirja kohtumine kord aastas
perearsti ja hambaarsti juures. Ära
pea kunagi normaalseks, kui midagi
on tervisega korrast ära. Eesti mees
on olnud tubli pingutamaks oma
pere heaolu nimel – sama tublidust
oskab ta kindlasti näidata ka oma
tervise nimel.
Kui mitte varem, siis igal aastal
meestekuul (novembris) võiks iga
mees korra iseendale tervise ülevaatuse teha.
Lauri Baar
farmatseut
Benu Apteek

Kuidas käituda kui teel on hobune koos ratsanikuga
Üha rohkem on meie teedel liikumas
ka hobuseid koos ratsanikega või ilma.
Kuidas käituda, mida teha? Kuna
tavainimesed üldjuhul ei oska midagi
teha ega arvata, kui nad kohtavad liikluses hobust ja ratsanikku, siis siin on
väike meeldetuletus.
Kui sa oled autoroolis ning märkad enda teel hobust koos ratsanikuga, siis arvesta:

* Hobune on ettearvamatu ja
kokkupõrke hobusega tagajärjed on
umbes samad, mis põdraga (suure
tõenäosusega läheb Sinu auto mahakandmisele ning keegi võib kaotada
oma elu).
* PA LU N VÕTA HOOG
MAHA! Me mõistame, et hobune
liikluses võib tekitada hirmu (nagu
möödumine suurest rekkast) ning see

tekitab tahtmise võimalikult kiiresti
meist mööduda, kuid mida suurem
kiirus, seda suurem pidurdusteekond.
Möödudes hobusest ja ratsanikust
120km/h asemel 60-70km/h jätab
meile mõlemale suurema võimaluse
see olukord üle elada.
* HOIA VAHET! Paar sekundit
oma elust kulutada selle peale, et
lasta vastutulevatel autodel ohutult
mööduda ning seejärel meist mööda
sõita vastassuunavööndi kaudu ei võta
mitte kelleltki tükki küljest. Küll aga
võib see juhtuda siis, kui hobune auto
ette hüppab. Heal juhul.
* ÄRA SIGNAALITA! See on
kõige rumalam ja nõmedam asi, mida
inimene võib teha. Tore, kui Sulle
hobused meeldivad, aga nad võivad
ehmatada ja ratsaniku kontrolli alt
väljuda. Oma meelehea väljendami-

seks pigem lehvita käega, naerata ning
möödu meist mõistlikul kaugusel
ning aeglase tempoga.
Mida teha, kui näed hobust, kellel
ei ole inimest läheduses?

* Ei, see hobune ei ole meelega
“lõbujooksule” lastud. Suure tõenäosusega on hobune paanikas ja
hirmunud, mis tähendab, et loom
võib käituda ettearvamatult ning
ootamatult autole ette joosta.
* Helista 112 ja anna teada hulkuvast hobusest.
* Kui hobune on maanteel või
muus tiheda liiklusega või halva
nähtavusega kohas, siis peata auto,
pane peale ohutuled ning ärata sellega teiste liiklejate tähelepanu.
Lahtisest hobusest mööda kihutamine
ei aita kaasa olukorra lahendamisele.

Sa ei pea liiklust blokeerima, kuid see
ei ole okei, kui hobust näiteks signaalitamisega hirmutada, et ta eemale
liiguks.
* Ära mine ise looma näppima
ega taga ajama, sest ta võib olla väga
hirmul ning paanikas. Hobune võib
tahtmatult tekitada vigastusi nii Sulle
kui ka endale.
Ausalt, meie, ratsanikud, ei roni
maanteedele niisama. Me hoolime
oma hobustest ning me ei soovi panna
ennast ega oma loomi ohtu. Siiski
tuleb ette selliseid olukordi, kus
me satume liiklusesse ning PALUN
arvestage meiega. Õnneks on minu
suksud harjunud autode, traktorite ja
kõiksuguste muude asjadega, KUID
see ei tähenda, et mu pulss ei tõuse
lakke, kui ma näen, et järjekordne ini-

mene sõidab minust 90km/h mööda,
hoides 1m külgvahet, sest ma ei tea
kunagi, kas mu hobune äkki ehmatab
millegi peale... Ma näitan kõikidele
autojuhtidele keskmist sõrme.? Kui nad
mööduvad meist rahulikult siis see on
äärmiselt südantsoojendav. Ma olen
äärmiselt tänulik meie külarahvale,
kes suhtuvad hobustesse rahumeelselt
ning hoiavad ohutut distantsi. Kahjuks igal pool ei oska inimesed meiega
arvestada...
Kniks ja kummardus kõikidele, kes
selle pika teksti suutsid läbi lugeda.
Mitte selle pärast, et saaksin ennast
tunda heategijana vaid selle pärast, et
meie ratsanikud ei peaks hinge kinni
hoidma, kui neist auto möödub, olgu
see külateel või mujal.
Raili Krusta
Ratsanik
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Sõprussidemed
vene noortega

Meil aiaäärne tänavas...
Häädemeeste keskkoolis on saanud
pikaaegseks traditsiooniks lugeda
novembrikuus Lydia Koidula luulet.
Selle aasta etluskonkurss “Koidulauliku
valgel” toimus 21. novembril.
Iga osaleja valmistas ette ühe Koidula ja teise Kristiina Ehini luuletuse.
Kuna Ehin kirjutab eelkõige täiskasvanutele, olid selle aasta esinejad 8.- 12.
kl õpilaste hulgast.
Žürii valis põhikooli parimaks etlejaks 9. kl õpilase Elsbet Muhu (juhen-

Häädemeeste keskkooli kaheksandikel ja
gümnasistidel on sõprussuhted Tallinna
Linnamäe Vene Lütseumi õpilastega.
Oleme kohtunud juba kahel korral eelmisel aastal. 29. ja 30. novembril saime
uuesti kokku ning seekord Viljandis.
Taaskohtumine oli igati kasulik ning
meeldejääv kogemus. Saime praktiseerida
enda vene keelt, luua uusi sõprussuhteid
ja tegutseda ühiste tiimidena. Mõlemad
päevad olid põhjalikult sisustatud ning
igav ei hakanud kordagi. Tegevused olid
huvitavad ja üheskoos saime palju korda
saadetud. Valmisid nii huvitavad videod
kui ka plakatid. Lütseumi õpilased olid
väga sõbralikud ja seltsivad ning see jättis
sooja ja koduse tunde. Kuigi õues olid miinuskraadid, siis ei heidutanud see kedagi
ja naeratus nägudelt ei kadunud kordagi.
Kaks päeva Viljandis olid suurepärased
ja kindlasti jääb see üritus meelde meile
kõigile veel pikaks ajaks. Emotsioonid on
siiani laes, sest üritus oli tõsiselt tore. Suur
aitäh meid kostitamast ning vastu võtmast.
Jääme Lütseumi õpilasi igatsema ja ootame
juba huviga uusi kohtumisi.
11. klassi õpilane Crete Luik
Noorte kohtumine Viljandis. Foto: Tatjana Raap

Läti Vabariik 100

Muljed Erasmus+ projektikohtumisest Poolas

18. novembril sai meie hea naaber, Läti
Vabariik, 100-aastaseks. Kuna meie vallal on ühine piir Lätiga ja Häädemeeste
keskkooli 8. klassis õpib noormees
Lätist, siis otsustasime seda sündmust
oma koolis tähistada. Läti Vabariigi
juubelinädalal kaunistasime oma kooli
läti lipuvärvidega, korraldasime VARIA
viktoriini teemal Läti 100 ja oli pidulik
aktus.
Aastaid on olnud Häädemeeste keskkoolil head suhted Staicele kooliga – on
peetud ühiseid spordivõistlusi ja olnud
muidu huvitavaid kohtumisi. Jõulude
ajal toimub Staicele kultuurikeskuses
heategevuslik jõulukontsert ning Häädemeeste lapsed on käinud seal mitmeid
kordi esinemas. Üsna loogiline oli, et
rääkisime koolijuhi Sandra Brokanega
ja kutsusime neid oma kooli kontserdile
esinema. Lätimaalt sõitis meile külla
auväärne esindus – õpilased nii Staicele
kui Aloja koolidest. Mängiti klaverit,
lauldi läti rahvalaule, esinesid trummarid
ja klounid. Eeskavas oli meeleolukat ja
pidulikku ning rõõmsat ja rahvuslikku.
Häädemeeste lapsed nautisid väga. Kingituseks olid meie õpilased ära õppinud
kaks lätikeelset laulu ning toimus suur
ühislaulmine.
Lätlastel oli võimalik tutvuda Häädemeeste Politsei- ja Päästehoonega, mille
eest oleme tänulikud Enno Teorile Päästekeskusest. Samuti külastati muuseumi.
Suur tänu, Tiiu Pukk ja Ene Talts, meie
külalistele Häädemeeste lugu tutvustamast!
Aule Kink

Häädemeeste keskkool osaleb
Erasmus+ programmis „Traditsioonid ja moodne tehnoloogia“. Programmi raames on õpilased käinud
Soomes ja Ungaris. Järjekordne
kohtumine toimus Poolas, kus võõrustajaks oli kohalik Rokietnica
kool. Rokietnica on kiiresti kasvav
väikelinn, mida võib pidada Poznani
eeslinnaks.
Kool ise asub mitmes eraldi hoones, millest üks on alles teist aastat
kasutusel. Vastuvõtjad olid uhked
oma uue koolimaja keskkonnasõbralikkuse üle – taaskasutatav
vesi tualettides, päikesepaneelidelt
saadav energia kütab nii maja kui
soojendab vett. Õpilasi on umbes
1200, õpetajaid 120. Koolis töötab
veel kaks psühholoogi, sotsiaalpedagoog ja medõde. Peamajas ringi
liikudes jäi silma nn puhkeruum, mis
on mõeldud õpilastele, kes jõuavad
kooli või lõpetavad oma töö varem.
Õpilastega tegeleb seal eraldi pedagoog, kes tunde ei anna. Ruumis on
koolipingid õppetööks, riiulitel lauamängud ja legod, joonistamisvahendid jne. Tunnikülastustest torkasid
silma interaktiivsed tahvlid ja iga
klassitoa juurde kuuluv väike ruum
õppevahendite hoidmiseks. Fuajee
on avar ning statsionaarselt asub seal
väike lava, mistõttu saab kiiresti selle
kohandada aulaks.

Lumehelbeke
tasa, tasa
liugleb aknale,
tasa...tasa...

Miks nii tuksud, rind?
Tasa, tasa!
Rahu otsib sind tasa, tasa...
/Juhan Liiv/

Nagu viibiks ta
tasa, tasa
mõtles tulles ka:
tasa, tasa

Õpilaste muljed
Richard Aljaste: Kuigi Poola ei

Koidula konkurss. Foto: Kaire Laine

olnud minu jaoks sugugi võõras
riik – olin seal varemgi paaril korral
käinud, siis kohalikega lähemalt tutvuda pole mul varem juhust olnud,
rääkimata teiste projektis osalevate
riikide rahvastest. Tuleb välja, et tegu
on täiesti tavaliste ja täpselt sama
toredate inimestega nagu meilgi
siin Eestimaal. Kui tavaliselt on
õppereisid pigem igavad, siis lahkudes olin ka pisut kurb, sest seekord
oli teisiti. Selja taha jäi terve nädal
täis tegevusrohket õppeprogrammi
ja meeldivalt veedetud aega toredate
inimeste seltsis.
Mia Parik: Poola sõites oli mul

Rahulikku jõuluaega headele
raamatusõpradele!
Häädemeeste Raamatukogu

daja Silvi Murulauk) ja keskkoolist abituriendi Marianne Hansoni (juhendaja
Kaire Laine). Nemad esindasid meie
kooli ka Pärnu maakonna konkursil
30. novembril ning mõlemad saavutasid
maakonnas I koha – Elsbet põhikooli
ja Marianne gümnaasiumi arvestuses.
Palju õnne!
Kaire Laine

väga palju ootusi. Lootsin leida uusi
sõpru ja õppida tundma maad, kus
ma pole veel käinud. Meie sõidu eesmärk oli tutvuda mardikommetega
teistes maades ja tutvustada, kuidas
tähistatakse mardipäeva Eestis.
Olime valmistanud selleks ette põhjaliku kava, mis koosnes põhiliselt
regilauludest, aga ka laulumängudest
ja tantsudest.
Sattusime Annaliisaga peresse,
kus isa, olles ise inglise keele õpetaja Poznanis, oli ainuke, kes rääkis
inglise keelt. Maja oli suur ja teine
korrus oli meie päralt. Kasutada oli
tuba koos väikese vannitoaga. Minu
jaoks oli uudne, et enne söömist kogu
pere palvetas.
Teisel projektipäeval külastasime
mardilaata, mis oli väga lõbus ja rahvarohke. Ostsime sealt mõned suve-

Fotod: Rene Kurm.

niirid kodustele.
Ma sain palju uusi sõpru. Ka
esineda oli lõbus – meie esinemine
võeti ülimalt hästi vastu, sest kõik
kohalviibijad laulsid ja tantsisid
kaasa. Saime hiljem teiste maade
õpetajatelt väga kiita.
Selles programmis osalemine
õpetas mulle, kuidas sõpru leida,
kohaneda, kasutada erinevaid
arvutiprogramme ja andis teadmisi
teiste maade kultuurist ja kommetest. Lisaks saime hästi palju rääkida
inglise keelt.
Vaata ka: https://tradjatehn.
blogspot.com/
Poolas käisid Annaliisa Suigusaar (5. klass), Mia Parik (5. klass),
Richard Aljaste (12. klass), õpetajad
Minoret Miisna ja Rene Kurm.

HÄÄDEMEESTE MUUSIKAKOOL
soovib kõikidele sõpradele ja toetajatele
helgeid jõulupühi ja osasaamist
kaunist muusikast
ka uuel
saabuval aastal!
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Uulu Põhikool
Uulu Põhikooli tegemisi novembris

Helkurmaraton Uulus

1.11 – 6. klassi klassiõhtu
1.11 – rahvastepalli võistlus. Osalejad: Elisabel Helstein, Rebeka
Nora Jürgens, Lisette Kunder, Karmen Kõresaar, Mariann
Rebane, Mirjam Rohtoja, Eva Alexandra Sild ja Lorette Viirma.
2.11 – 6. kl hingedepäeva esitlus õpilaste kogunemisel
2.11 – rahvastepalli võistlus. Osalejad: Devin Borisov, Jass Harjaks, Kerhard Kiviselg, Henri Merivälja, Aaron Rüütel, Marten
Saar, Ron Sebastian Tamm ja Hannes Valk.
3.11 – Sügisulg. Osalejad: Saara Sofia Jürgens ja Karmen Kartau.
5.11 – 4.-6. kl teater Endlas etendusel „Vai-vai vaene Vargamäe”
5.11 – Pärnu Kutsehariduskeskuse karjääritund 9. klassile
6.11 – Laulufestival Väike Koolicanto. Osales Saara Sofia Jürgens.
7.11 – Pärnumaa õpilasesinduste õppepäev
7.11 – 2. kl klassiõhtu
8.-9.11 – 9. kl külastus Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse
13.11 – Põhjamaade Raamatukogu nädal – ettelugemine Uulu
raamatukogus
14.11 – VARIA viktoriin Pärnus
15.11 – Põhjamaade Raamatukogu nädal – ettelugemine Uulu
lasteaias
21.11 – Noortekonverents Lahe Koolipäev. Osalejad: Elise Jõgiste,
Terhi Kuuse, Keiti Alexandra Lepik
22.11 – 4. kl klassiõhtu
26.11 – Helkurkõnd. Osales vabatahtlik koolipere.
28.-29.11 – 9. kl karjäärinõustamine
28.11 – TV10 I etapp. Osalejad: Devin Borisov, Jass Harjaks,
Kerhard Kiviselg, Richard Kiviselg, Ralf Christoffer Pihlak, Aaron
Rüütel, Marten Saar ja Hannes Valk.
28.11 – õpilaste ringreis Häädemeeste vallas. Osalejad: Anett
Aedma, Elise Jõgiste, Angela Kaiste, Evert Kose, Terhi Kuuse,
Lisandra Laaneorg, Andres Pihu, Hanno Valk ja Alice Võsanurm.
28.11 – koolisisene VARIA
30.11 – sulgpalli võistlused. Osalejad: Jass Harjaks, Rebeka Nora
Jürgens, Kerhard Kiviselg, Richard Kiviselg, Erki Kuuse, Keiti
Alexandra Lepik, Mats-Madis Madisson, Keith Richard Pihlak,
Kaspar Rahnu, Marten Saar, Ron Sebastian Tamm.
30.11 – „Koidulauliku valgel” maakonnavoor. Osaleja: Rudolf
Harald Kivi.

Uulu Põhikool koostöös partneritega on
sügise algusest saadik teinud teavitustööd
õpilastele ning kogukonnaliikmetele helkuri kasulikkusest ja vajalikkusest. Liitusime ka projektiga „100 helkuripuud
Eestile”. „Helkuripuu“ idee autorid on
Regina Jaakson ja Daisi Sprenk. Helkuripuude projekti eestvedajad on Tre Raadio, SA Pärnumaa Arenduskeskus, Türi
Noortekeskus ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Kooli huvijuhina oli mul
võimalus anda aktsiooni algatajale TRE
Raadios intervjuu meie kooli plaanidest.
5. oktoobril tegime koostööd Uulu
noortekeskusega, kus noored said Kristiina Reieri juhendamisel valmistada
endale ilusad helkurid. Noorsoopolitsei
Heidi Sosi viis noortekas läbi helkuri
vajalikkuse töötoad. 8. oktoober toimus
helkuripuu ehtimine, kus ehtisime kooli
ees olevad väikesed männipuud helkuritega, et inimesed, kes vajavad helkurit,

saaksid puu küljest selle endale võtta ning
pimedal ajal liikluses nähtavad olla. Helkuritega toetas meid Pärnumaa Punane
Rist. Eelnevalt viis õpilasesindus läbi
informeerimise, miks helkur on vajalik,
seejärel võtsid endale õpilased helkurid,
kellel need puudusid ning ülejäänud riputati puude külge.
Oktoobri viimasel päeval viis õpilasesindus koos noorsoopolitseiga läbi
helkurikontrolli. Tundus küll, et see
teema on korduvalt läbi räägitud, kuid
paraku näitas kontroll, et paljudel õpilastel siiski helkur puudus. Teadsime, et
tegeleme õige ennetustööga ning tuleb
asjaga edasi toimetada.
Kool liitus ka üle-eestilise helkurkõnni
aktsiooniga, mis toimus 26.11 kell 18.00
kõikides paikades samaaegselt. See oli
meile põnev väljakutse, et pakkuda ühist
õpetlikku ja ka meeldivat tegevust kogukonnale. Koeratüdruku Lotte järgi suun-

Helkurkõnd Uulus 26.11.2018. Foto: Eiliki Pukk

Nagu nipsti!

Oktoobrikuu Tegija on Alice Võsanurm, kelle algatusel toimusid läbirääkimised PÜTK-iga, et muuta õpilaste transpordi korraldust paremaks. Foto: Egle Vutt

Oleme oma koolis, klassis juba kolm kuud õppinud. Oi,
kui ruttu kell tiksub! Juba jõulukuu käes ning esimene
tunnistus ka taskus.
Peame kõigile ütlema, et tahame kooli tulla, ausõna.
Siin saab sõpradega mängida, õppida, targaks saada,
sest elus peab ju hakkama saama. Meil on naljasoonega
õps, kes ei anna minutikski rahu. Oo ja, meile meeldib
sööklas süüa. Me kohe naudime seda aega. Üks asi on
veel, mis oli lasteaias ,,eitahaaeg“ – magamine. Hurraa,
siin ei pea magama!
Eks meil on mõnikord kooli uksest raske siseneda,
sest hommikuti sooviks kauem magada või lihtsalt
niisama kodus olla. Teinekord on sellepärast kohe paha
tuju, et poeks või diivani taha peitu.
Muidu on enamus õppeained täitsa normaalsed.
Mõnele meist ei ole lemmikuteks lugemine ja kirjutamine. Tähed hüplevad kuidagi omasoodu ning õpetaja
peab neile tihti kiirabi kutsuma. Matemaatikas juhtub
ka nii, et numbrid kohe iseenesest vahetavad kohad.
Mitte ei saa aru, kuidas? Vaat kehalises kasvatuses
saame endid tühjaks joosta, hüpelda, mängida nii, et
seljad märjad. Meile see meeldib. Kahju ainult, et kahe
maja vahet käies peame kiirustama, mitu korda päevas
riietuma. Praegu on nii. Saame väikeste miinustega
hakkama.
Peale selle veel püüame näitlemiskunstiga jõudu
katsuda. Oleme uhked, tuleb välja!
Onju meil lahe elu! Igav ei hakka. Tulge külla, siis
näete ka me vinget klassi!
Seniks soovime kogu rahvale – OLGE HOITUD!

dus rahvas
he l k u rkõn n i le.
E si mene
peatus oli
Uulu Rehvi juures, kus Maanteeameti
esindaja Marika Luik koostöös noorsoopolitsei Heidi Sosiga olid teele pannud
esimese õpetliku töötoa. Kodanikud
said kaasa teha mõttetööd, kui pikk on
sõiduki pidurdusteekond. Vallamaja ees
oli 9. kl õpilase Aron Kivilo poolt üles
seatud helitehnika, et rahvas saaks kõnni
ajal osa ka meelelahutusprogrammist. Esinesid Uulu põhikooli 3. klassi lauljad ja
TagLioni tantsutüdrukud. Lapsed olid
vaprad, sest esinemistingimused olid
ekstreemsemad, kuna üritus toimus õues.
Sealt suundusime teise töötoa juurde, kus
Marika Luik ja Heidi Sosi tutvustasid
võimalusi, kuidas erinevate abivahenditega ennast nähtavaks teha sõidukijuhile.
Oluline on tähelepanu pöörata ka nende
töökindlusele ja nähtavusele erinevas
kauguses. Sellel katsel näidati mitmeid
mooduseid, kuidas teha ennast nähtavaks,
kui helkurit ei ole käepärast, nt kandes
valget kilekotti, taskulampi. Kõnd viis
meid Uulu kohvikuni, kus inimesed said
kohviku siseruumides juua sooja jooki,
süüa küpsiseid ning jagada muljeid sellest
ühisest kasulikult koosveedetud õhtust.
Oleme väga tänulikud koostööpartneritele, kes aitasid meil üritust eestvedada
ning suurimad tänusõnad teile, kes te
vabatahlikkuse korras võtsite helkurkõnni
aktsioonist osa. Teid oli meeldivalt palju
ning see annab hea tunde sealt ühiselt
edasi liikumiseks!
Egle Vutt
Uulu Põhikooli huvijuht

Metsapoole Põhikool
Külas olid ERSO muusikud
Eesti 100. sünnipäevaks on
paljud inimesed, sõpruskonnad ja kollektiivid teinud oma
kodumaale kingitusi. Ühest
suurest kingitusest, mida tegi
ERSO (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester), sai osa ka meie
koduvald. Mis kingitus see
oli? Ühe nädala jooksul andis
26 erinevat ERSO muusikutest moodustatud koosseisu üle
Eesti 100 kontserti, 50. kontsert anti Metsapoole Põhikoolis
ja 51. Häädemeeste Seltsimajas,
mõlemad 20. novembril. Esines muusikute kvartett koos-

seisus MariLiis Vihermäe (flööt), Kristel
Kiik (viiul), Helena Altmanis
(vioola) ja Villu Vihermäe
(tšello), kelle poolt esitatud
Mozarti ja Beethoveni teosed
kõlasid imeliselt ja pakkusid
kuulajatele suure muusikalise
elamuse. Metsapoole Põhikooli
kontserdi juhatas sisse ERSO
direktor Kristjan Hallik, kes
tutvustas lühidalt ERSO tegemisi ja 100 kontserdi projekti.
Aitäh tulemast ja rõõmustamast!
Esta Vesik

Uulu Põhikooli 1. klassi lapsed: Ralf, Ott-Karl,
Vanessa, Lisete, Mia, Jako Jörgen, Robin, Kevin,
Aneth, Kertu, Kaiko, Johannes, Siim, Sten-Markus, Kasper, Loore, Anna-Liisa, Mia, õp. Sirje
Põhjamaade Raamatukogu nädala raames lugesid 4. klassi õpilased
Uulu lasteaia lastele. Foto: Ly Soosaar

ERSO muusikud Metsapoole koolis. Foto: Ants Järv
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Tahkuranna kool

Häädemeeste lasteaed

Novembri tegemisi Tahkuranna koolis
November oli hallivõitu, kuid
koolirõõmu ja tegutsemislusti
see ei rikkunud.

Tegemisterohke november
Häädemeeste lasteaias

vanad kombed püsivad
elavana!
Isadepäev tõi koolidusasutustes. Tutvuti ja vaadati, mida teised teevad. Kindlasti jäi silma midagi sellist,
mida saaks oma kooliski teha.
Veel veidi ja rahulik jõuluaeg ulatab oma terekäe. Meie
kooli jõulupidu toimub 20.
detsembril koolimajas. 17.30
alustab tööd kohvik-laat
ning 18.00 algab jõulupidu.
Jõulu eel hinge poeb pühalik tunne. Kõik tundub kuidagi helgem kui enne.

Pikapäevarühmas käivad
lapsed saavad novembrist alates pärast tunde kerge kehakinnituse, et jõuaks õppida ja
enesetunne püsiks hea.
Teinegi tore toiduuudis jääb
sellesse kuusse. Lõunasöögi
kõrvale saavad lapsed süüa
käsitsi valmistatud rukkileiba.
Leib on maitsev ja hea!
November on rahvakalendris hingedekuu, kuhu jäävad
mardi- ja kadripäev Nende
tähistamine meie majas on juba
pikaajaline traditsioon. Nii ka
seekord. Toredad 1.-3. klassi
külmetanud ja veidi väsinud
mardid said ulualust lasteaias.
Mardid laulsid, tantsisid ning
soovisid pererahvale tervist ja
õnne. Lahke pere pani kaasa
suure kotitäie ande. Kadripäeval sai koolimajas sooja tore
kadripere koos pisikese titega.
Kadrid uurisid, kas maja ikka
puhas ja lapsed targad. Koos
pererahvaga tantsiti maha üks
lõbus ühistants. Titt sai kaasa
kotitäie kommi, et ei peaks
koduteel nutma ega tühja
kõhtu kannatama. Tore, et

majja kokku palju rahvast.
Väike eeskava, mängud ja jõukatsumised koos perega – nii
möödus seekordne pereõhtu.
Kuu keskel oli kõigil soovijatel võimalik osa saada rahvusooper Estonia muusikalist
„Karlsson katuselt” Pärnu
kontserdimajas. Muljet avaldas põnev lavakujundus, elav
orkestrimuusika ja toredad
tegelased.
Eesti 100 raames esinesid
Häädemeestel ERSO muusikud. Nende esinemisest sai osa
5. klass.
Uudne oli ka õpilasaktiivi
esindajate ringreis valla hari-
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Fotod: Anu Alloja

Rahulikku jõuluaega
soovib kõigile
Tahkuranna koolipere

Õppekäik Nõmme Loodusmajja
Lepatriinude rühm on väga
tänulik Triin Tammele, kes
kirjutas Häädemeeste lasteaia laste õppekäikude tarvis
KIK-ile projektitaotlused
„Loomariik“ ja „ Kus elavad loomad? Kellega kohtub jääkaru?“. Kuna KIKilt tuli vastus, et projektid
on saanud rahastuse, siis
sõitsidki Häädemeeste lasteaia 2 rühma 28.novembril
Tallinna tutvuma Nõmme
loodusmaja ja Tallinna loomaaiaga.
Lepatriinu rühma lapsed
(2-3a) uudistasid Nõmme
loodusmajas erinevaid
mutukaid, kalu, roomajaid,

linde, närilisi, imetajaid jne.
Programm oli ülesehitatud
nii, et põnevust jätkus kuni
päeva lõpuni. Lapsed said
kõiki loomi, õppevahendeid ja eksponaate uurida
ja ka katsuda. Lastes tekitas suurt elevust programmijuhi Lada Mehikase koer
Kama ja omapäi majas ringihulkuv hiidküülik. Lastele
jäi hästi meelde ka see, et
lubati suure laua peal istuda
ja mängida.
Täname sõbralikku Lada
Mehikast õpetliku ja huvitava päeva eest!
Lepatriinude õpetajad
Ave Lehtla, Õie Nõmm,
Kai Marjamägi

... ja loomaaeda
Ka Häädemeeste lasteaia vanem rühm
käis 28. novembril õppereisil Tallinna
Loomaaias. Meie jaoks oli planeeritud 2
õppeprogrammi: ,,Kus loomad elavad?“
ja „Kellega kohtub jääkaru?“ Eesmärgiks
oli õppida tundma erinevaid loomi, kes
elavad loomaaias ning saada uusi teadmisi
jääkarude elust. Meie reis sattus sünnipäevanädalasse, jääkarupoeg Aron sai 2
a. ja tema isa Nord 17a. Palju õnne neile
soovisime meiegi!
Polaariumis nägime, kuidas emakaru Friida
oma pojaga väsimatult ringi toimetas ja demostreeris ronimisoskust kõrgete kivimürakate tippu.
Jääkarumajas oli uudistamiseks fotostend Aroni
sünnist ja kasvamisest.
Edasi tegime ringkäigu giidiga erinevate
loomaaia asukate juurde. Meil õnnestus näha
uhkete sabasulgedega paabulinde, õnnekurgi,
võimsate sarvedega lakklambaid. Hülgepaar
poseeris meile, näidates trikke vee all ja vee peal,
ilm nende supluseks oli suurepärane.
Toreda elamuse pakkus meile makaakide
kaheteistliikmeline perekond: ema kõndis ringi
beebi armsasti süles, veidi suuremad kiikusid,
ronisid, turnisid, tegid nälja.

Teekond jätkus troopikamajja, kus mõnulesid
äsja puhastatud basseinides ja ekspositsiooni alal,
krokodillid. Õnnestus näha kääbusmarmosette,
kes on tuttavad Pipi lugudest („Härra Nilsson“).
Amuuri tiigril oli parajasti lõunauinaku aeg,
puuriuksest paistis vaid suur ja unine nägu.
Teel Tallinnasse ja tagasi lasteaeda nägime
bussiaknast imelist, härmas loodust, see oli kaunis vaatepilt.
Vaatamata pikale sõidule ja rohketele elamustele keegi väsimust ei tundnud, kõik olid
õnnelikud ja kõlama jäi küsimus: „Millal me
jälle läheme?“
Õppesõitu toetas projekti kaudu KIK.
Täname lapsevanemat, Triin Tamme, kelle
toel meie õppereis teoks sai.
Õpetajad Marika Luik ja Anne Umbleja

Kabli Lasteaed
Palju õnne 100 aastane LÄTI!
Õnnista Lätimaad, Jumal me kodumaad,
kallist me Latviat oh õnnista Sa!
Õitseb kus läti neid, laulab kus läti peig,
juhi Sa õnnes meid me isamaa.
Läti hümniga algas Kabli lasteaia Läti
100. juubelile pühendatud pidulik hommik, kus külaliseks oli perekond Arnava,
kes elab meie valla Uuema külas. Nad
tulid peole läti rahvariietes – tütardel
Annal, Darta Martal ja isa Mārcisel olid
Vidzeme kandi riided, ema Ieva kandis
Zemgale piirkonna rahvariideid. Lasteaed oli ehitud eesti - läti lippude ja rahvusvärvidega. Peole eelnenud nädal oli
läti teemaline. Lapsed vaatasid pilte, said
teada huvitavaid fakte lätimaast, õppisid läti keeles selgeks lätis armastatud
rahvalaulu “Kur tu teci” ja mitmeid lätikeelseid sõnu, näiteks saldêjums – jäätis,
draugi - sõbrad, lûdzu – palun, paldies
– tänan ja veel teisigi. Samuti joonitasid
ja värvisid kõik lapsed läti lippu - need
pildid ehtisid rühmaruume ning lõid
piduliku atmosfääri terves majas.
Meie vahval ühispeol kõlas kolm
keelt – ema Ieva rääkis rahvariietest ja
kommetst läti keeles, isa Marcis tõlkis

jutu vene keelde ja õpetaja Tanja Raap
tõlkis kuuldu omakorda eesti keelde, et
kõik aru saaks millest jutt käib. Seejärel
mängisime läti tuntud rahva/laste laulumänge, maiustasime hallide hernestega
ja Laima kommidega. Peo krooniks
oli Kabli Pagari valmistatud läti lippu
kujutav tort.
Ieva ja Mārcis Arnavs: “Meie pere elab
Eestis juba 5 aastat. Meie tütred käivad
Kabli lasteaias. Tütar Anna valmistub
kooli minekuks ja oleme tänulikud lasteaiaõpetajate professionaalse töö eest
eesti keele õpetamisel, sest kodus räägime läti keelt. Lasteaed on meile nagu
oma pere. Olime meeldivalt üllatunud,
et meid kutsuti lasteaeda tähistama Läti
100. juubelit. Me oleme õnnelikud, et
lapsed said palju teada Lätist ja lätlastest ja loodame, et see päev jääb kauaks
meelde. Aitäh Kabli lasteaia kollektiivile
huvitava peo eest!”
Läti 100. sünnipäev meie lasteaias oli
pidulik, armsalt meeleolukas ja mõnusalt
maitsev.
Elagu Eesti ja Läti sõprus!
Lai dzĭvo Igaunijas un Latvijas
draudžiba!

Mart nüüd tuleb materdades, maanteed
mööda paterdades 8. novembril mardi- ja
isadepäeva eel kogunes Kabli lasteaia pere oma
saalituppa, et rääkida vanadest eesti rahvakommetest, uskumustest ja ennustustest. Üllatusena
olid vanema rühma isad end Martideks kostümeerinud ja tulid meile mardirõõmu ja -tervitusi
tooma. Koos isadest mardisantidega jagasime
lastele oma teadmisi ja kogemusi mardipäevast,
laulsime mardi-, isade- ja sügiselaule, tantsisime
rahvatantse ja mängisime vanu laulumänge.
Mardipäeva maiuspalana olid kokatädi Ljudmilla Mõttus ja majandusjuhataja Sirje Oeselg
valmistanud meie rõõmuks imeilusad ja maitsvad
puuviljavaagnad. Mardipäev koos isadega oli
väga vahva!

Mardisandid Kabli lasteaias. Foto: lasteaia fotokogust

Kadrid Kabli lasteaias. Foto: lasteaia fotokogust

Üle viie vikerkaare, üle kuue koidukuma...
tuli kadripäev, kaasas õnnistussõnad pereisadele,
emadele, lastele, kodudele ja loomadele.
22. novembril, paar päeva enne kadripäeva,
meenutasime lasteaias vanu rahvakombeid ja
tavasid, et need ei ununeks. Endisaegsete traditsioonide hoidmiseks panime iidsete tavade
põhjal kokku kadriprogrammi (laulud, tantsud
ja pillilood), riietasime lapsed (vanemate abiga)
kadrideks ja läksime küla peale santima. Täname
Kabli Seltsimaja ja Kabli Pagari peret lahke ja
sõbraliku vastuvõtu ning rikkalike andide eest!
Kai Marjamägi
Kabli lasteaia muusikaõpetaja
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Uulu lasteaed
Mardi- ja kadrikuu Uulu Lasteaias
Novembrikuu algas Jaanimardikatel ja Mesimummidel
lemmikloomanädalaga. Lapsed said näha ja katsuda hamstreid, koeri ja kasse, merisiga,
jänest, papagoid ja isegi kanu.
Teine nädal oli pühendatud
peredele. Sipelgatel toimus esimene pidu koos emmede-issidega, Jaanimardikad, Liblikad
ning Lepatriinud koos muusikaõpetajaga korraldasid lastele
ja vanematele sportlike mängudega pereõhtu. Mesimummi-

lasteaialapsed koos õpetajatega,
et jagada kogemusi kevadel
HITSA projekti kaudu muretsetud robotite käsitlemisel ja
lahendada ProgeTiigri Tulevikutegijad progemisülesandeid.
Lilblikate rühma lapsed koos
õpetajatega said kutse vastuvisiidile, mis sai teoks kuu viimasel neljapäeval.
Aasta pimedamasse kuusse
jäi ka kadri- ja mardipäeva
tähistamine. Väikesed Lepatriinud jooksid marti veel väik-

del toimus pereüritus Öös on
põnevaid asju õues, kus koos
vanematega otsiti taskulampide valgel looduslikku materjali, et täita oma aardelaegas.
Jaanimardikate ja Mesimummi rühmadel käisid külas
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli

semate Sipelgate juurde ning
Sipelgad omakorda vastasid
kadrijooksuga Lepatriinude
juurde. Liblikad sanditasid
Uulu raamatukogus, Mesimummid üllatasid köögipersonali ja Jaanimardikad vallarahvast.

Fotod: lasteaia fotokogust

Muusikaõpetaja eestvedamisel esindasid Uulu Lasteaeda
Pärnumaa laste laulukonkursil „Sügisulg.” Jaanimardikate
rühma vaprad laululapsed
Liise, Susanna, Laura ja Marken.
Põhjamaade raamatunädala

raames lugesid Uulu Põhikooli
õpilased lasteaialastele ette erinevaid põjamaa muinasjutte.
Oli vahva ja tegus kuu! Imelist jõuluootust kõigile!
Uulu Lasteaia pere

Euroopa kultuuuripärandi aastat tähistati Häädemeestel
Mardipäeva Maskipeoga
Euroopa kultuuripärandiaasta üheks
sõlmsündmuseks sai Eestis tänavu maskeerimis- ja sanditamiskombestikku
tutvustav festival “Hakkame santima!”,
milles osales ühe tegijana ka Pärnumaalt
Häädemeeste Huvikeskus. Nõnda siis toimuski kohalikus seltsimajas 9. novembril
Mardipäeva maskipidu,milles osales eri
põlvkondade esindjaid kokku üle seitsmekümne inimese. Sanditamas käimine ja
enda maskeerimine on iidne ning kõikidele läänemeremaade rahvastele omane
tava.Sanditamiskombestik on põnev, rikas
ja igati väärt järgimist. Kahjuks on see
komme unustusehõlma vajumas.Kindlasti
mäletab vanem põlvkond oma lapsepõlvest toredat mardi- või kadrijooksmist ja
sedagi, milline kambavaim ja ettevalmistusrõõm ning tähendus sandiskäimisel
oli. Tänapäeval on kadumas see tore ja
rahvakultuuris väga tähenduslik komme
– Mardid, Kadrid tõid ju teispoolsusesse
läinud esivanematelt head õnne ja tervist
ning need, kes oma koduuksi ei avanud
ootas kõigele sellele vastupidine!
Enne maskpidu toimusid ka maskitöö-

Fotod: Egge Treumuth

toad Häädemeeste Keskkooli mitmes klassis ja Kabli Lasteaias, kus valmisid Saima
Jakobsoni ja Kaili Viljaku näpunäidete
järgi kombekohased toredad maskid.
Suure ettevõtmise algatajateks olid
Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskus. Häädemeeste Maskipidu
sai niisiis paljude toredate koostööpartnerite osavõtul teoks! Õhtut vedas teemakohaselt Häädemeeste Huviteater ja
rõõm oli näha, kuidas koolis õpetajatega
ja kodudes vanematega oli kostüümide –
maskidega vaeva nähtud ja valmistatud
etteasteteks. 55 esimest maskides tulijat
said toreda mardiloosi. 15 võistkonda
osales mardipäeva maskipeo mälumängus, kus küsimused marditraditsioonide
tundmise kohta ja seekord tunnistati neis
teadmistes parimaks Suurküla võistkond.
Kogu mardiseltskonna osavõtul sai tantsitud-lauldud vanu toredaid rahvalikke
laulumänge, mida pillidel saatsid Silvi ja
Margus Murulauk ning Hanna Allikas ja
Renate Talts. Nagu ikka jagati mardiõnneja häid tervisesoove, mis kõigile osalejaile
peaks terveks järgmiseks aastaks soovitu
heaks eluks ja tegusaks olemiseks tagama.
Ka Häädemeeste Huvikeskus oli selle
päeva puhuks, koostöös Häädemeeste

Keskkooli õpilaste ja õpetajatega, seltsimaja teemakohaselt kaunistanud. Rekvisiite – vanu põnevaid asju ja tööriistu
laenas lahkesti meile ka Häädemeeste
muuseum. Lisaks sellele täname südamest Selma Pagarit, Kabli pagareid,
Häädemeeste Konsumit ning Aire Kallas Maddisoni kes aitasid täita Martide
moonakotte hea ja paremaga. Suur tänu
ja kummardus tuleb teha Häädemeeste
Martadele, lillepoe Tiiule ja Lottemaale
kelle abiga saime korraldada meeleoluka
õnneloosi, mis tekitas Martides väga palju
elevust.
Järgmisel aastal plaanime kindlasti
jätkata rahvakultuuris tähtsate kommete
tutvustamist ning samuti Häädemeeste
Huviteatri ja keskkooliga koostöös oma
kihelkonna pärimuskultuurile toetuva
etenduse välja toomist
Täname kõiki, kes osalesid, abistasid,
toetasid meie ettevõtmist!
Aire Koop
Rahvakultuuri Keskus
rahvakultuurispetsialist Pärnumaal
Eesti Folkloorinõukogu kuraator
Aigi Treumuth
Häädemeeste Huvikeskus
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Võiste Noortetuba ootab kõiki
süNNipäeVapeole!
osaleda võivad kõik väikesed ja suured,
noored ja vanad!

Võidud suurvõistluselt
18. – 25. november toimus
Tšehhis väike linnas Liberec
WADFi (maailma artistliku
tantsu föderatsioon) MM suurvõistlus, kus võisteldi balletis,
show-tantsus, disco dance,
akrotantsus, võistlustantsus
kui paljudes muudes stiilides.
Sellel suurvõistlusel osales
üle 2500 tantsija. See suurvõistlus on just kui tantsijate
tantsupidu, kuhu tullakse
kokku üleilma ning kohtutakse
paljude sõpradega.
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses treenivad tantsijad
Anna-Liisa Mätas, Eleanor
Ojatamm ning Iti-Mai Mätas
olid kohal ning võitlesid medalite nimel. Võtsime osa Disco
Dance, Acrodance ning Filmimuusika show kavadega
Noorimas vanusegrupis
saavutasid Anna Liisa Mätas
ja Eleanor Ojatamm Disco
Dance’i duode seas kuldmedali. Soolovõistlusel pälvis
Anna-Liisa pronksmedali ja
Eleanor tuli neljandaks. Juunioridest soolovõistlejate hulgas
pääses finaali Iti-Mai, võites
hõbemedali, selja taha jäid
tantsijad Rootsist, Prantsusmaal, Poolast, Tšehhist. Esikohale tantsis end soomlanna
Mette Palkoranta.
Peale Disco Dance’i tantsustiili võistlesime esimest korda
filmimuusika showkavaga ning
acrodance soolo kavaga. Anna
Liisa võitis filmimuusika soolotantsijate seas kavaga “Kids
playground” teise koha selja
taha jäi Prantsusmaa tantsija
ning Eleanoril tuli leppida 5
kohaga acrodance soolokavaga.
Poola ja Tsehhi tantsijatega
koos platsil võistelda on ise
juba suur võit ning julgus.
Anu Nõmm
treener ja pöidlahoidja
Fotod: erakogust

Anna Liisa Mätas

Eleanor Ojatamm

Iti-Mai Mätas
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Häädemeeste valla Pillimeeste päev
20. oktoobril Tahkuranna
Lasteaed-Algkoolis leidis
aset meie valla 8. pillimeeste
kokkutulek. Vahepeal oli küll
mitu head aastat vahet, kuid
eelmisel aastal taastas kohalik
külaselts selle toreda sündmuse
tänu pillimeeste (eesotsas Enno
Sepaga) enda soovile. Suur
tänu Aagole, kes teatas pillimeestele sellest sündmusest.
Rahvast oli kohal rohkesti, üle
56 inimese. Sel aastal oli kohal
28 pillimeest, kes olid kokku

Päästeamet hoiatab

tulnud Pärnust, Haapsalust,
Märjamaalt, Pärnu Jaagupist,
Kõmsist, Hanilast, Häädemeestelt ja Võistest. Lisaks
toredale muusikale oli väga
põnev näha nii palju erinevaid
akordione ja lõõtsapille. Valla
poolt tervitas pillimehi kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison. Pillimeeste päeva algataja
oli Maimu-Aliise Puistama
koos ansambliga “Pillipiigad”.

Fotod: erakogust

Esimeste külmadega veekogudele tekkinud jää on veel
väga õhuke ning ei kanna!
Kutsume inimesi üles ettevaatlikkusele ja tähelepanelikkusele veekogude ääres
viibimisel. Lapsevanematel
palume rääkida kodus üle
hapra jääga seonduvad riskid ning hoida oma lastel

silm peal. Igal aastal toimub
õhukesest jääst läbivajumisi,
eriti laste ja kalameestega.
Kalameestele tuletab päästeamet meelde, et esimese jääga
püütud kalad ei kaalu üles elu
ja tervisega riskimist. Inimest
kandev jää on vähemalt 10
sentimeetri paksune, sellest
õhemale jääle minna ei tohi.

Päästeameti soovitused
ahiküttega kodude elanikele

Anne Kalda

• Kasutuses oleva ahi, pliit ja korsten peab igal aastal enne
kütteperioodi olema pühitud!
• Ära põleta küttekoldes plastikut, kilet, tekstiili ega liimi,
lakk- või värvaineid sisaldavaid materjale, näiteks puitplaati!
• Jälgida kütteseadmeid külmal ajal tavapärasest hoolsamalt!
• Märka naabrit! Aidake oma eakatel sugulastel ja naabritel
kontrollida üle küttekolded. Võimalusel võiksid naabrid ühel
ajal kutsuda korstnapühkija, kes kontrollib ning puhastab
küttekoldeid mõlemas kodus korraga. Nii tuleb odavam ja
annab kindlustunde, et ka naabritel on küttekolded korras.
Maja ohutus sõltub kõikidest elanikest!

Elektrilevi kiire internet
Osalesime projektis „Hakkame santima”
Kabli Seltsimaja aitas panustada vaimse kultuuri pärandisse lüües kaasa vahvas projektis “Hakkame santima”.
Selle raames külastasime
07.11 Kabli lasteaeda ning

tegime mardimaski ja -kombestiku õpitoa.
Kaasa oli varutud erinevaid
materjale, millest valmisid
omapärased ja lustakad mardimaskid.

Laste silmis oli näha rõõmu
ning silmasära ja nad kutsusid
meid jälle tagasi.
Aitäh õpetajatele ja abilistele Meeli Antson’ile,
Piret Born’ile, Ülle Sulu’le,

Saima Jakobson’ile ja Kaili
Viljak’ule. Suured tänud ka
lasteaia vahvale kollektiivile,
kes meid mõnusalt vastu võtsid.
Kaili Viljak
Fotod: Kaili Viljak

Elektrilevi on välja arendamas kiire interneti võrku
maal. Kuni 2018. aasta
lõpuni saab esitada sooviavaldusi internetiühenduse saamiseks, selleks tuleb Elektrilevi kodulehel aadressil
https://www.elektrilevi.ee/
et/kiireinternet täita lihtne
sooviavaldus. Avalduse esitamine ei too kaasa kohustust
lepingut sõlmida. Hinnanguline maksumus liitumise
saamiseks on 240 eurot,
interneti teenuse pakkuja
võib ise valida ja sellele rakendub juba teenuse pakkuja
hinnakiri. Paljudele võima-

likele küsimustele saab vastused Elektrilevi kodulehelt
aadressil https://www.elektrilevi.ee/abi/kiireinternet.
Maakondlik DigiTee projekt
on tegevuse lõpetanud ja selle
käigus esitatud sooviavaldused ei ole enam jõus, seega
tuleb Elektrilevile esitada uus
avaldus. Infot võib küsida ka
klienditeeninduse telefonilt
777 1545.

Mälumängu huvilised
Männiku Talukambris
Meie väike seltskond tegutseb ka sel aastal. Alustasime oktoobrist ja seda juba
kaheksas aasta. Selle aja
jooksul on olnud neid kes
on ära tüdinud ja lahkunud
ja on uusi tulejaid, on neid
kes käivad kohal esimesest
mängust alates. Raudvarad
on meil Valeri, Maido, Ago ja
Valve. Sellel aastal on meiega
liitunud kaks uut mängijat Anzela Leis ja Maarja
Murd. Oktoobri algul käis
meil mängimas ka üks võistkond Raekülast – Eino-Jüri
Laarmann ja Peeter Jantson,
aga nad ikka otsustasid, et
on kaugel käia natuke eriti
pimedal ajal. Nüüd on meil
viis kolme inimeselist võist-

Treeni koera Häädemeeste vallas!
Alates detsembrist toimuvad erinevad
koerte trennid Võiste olmehoones, kunstmuruga kaetud siseruumis. Tegevust leiab
iga koeraomanik oma koeraga, hoolimata
vanusest ning koolituse tasemest. See on
hea võimalus sisutada pikki ja pimedaid
talveõhtuid koos oma lemmikuga tegeledes
ja uusi teadmisi ammutades.
Valikus on erinevad trennid:
Kutsikate trennid (3-6 kuud) – õpime
kutsika ja omaniku vahelist suhtlust. Omanik õpib, kuidas ennast koera jaoks huvitavaks teha ja saavutada koera tähelepanu
ning kontakt.
Tegeldakse koera motiveerimisega
mängu, maiuse ja kiituse abil. Õpitakse
käsklusi (istu, siia, lama, oota jms), tehakse
trikke ja räägitakse kuidas kutsikaga igapäevaelus hakkama saada.
Täiskasvanud koerte trenn – sobib
koertele, kes ei ole varem käinud kutsikakoolis ning vajavad algteadmisi. Omanik
õpib, kuidas ennast koera jaoks huvitavaks
teha ja saavutada koera tähelepanu ning
kontakt. Tegeldakse koera motiveerimisega
mängu, maiuse ja kiituse abil. Õpitakse
käsklusi (istu, siia, lama, oota jms), tehakse
trikke ja räägitakse, kuidas saada lahti halbadest harjumustest nagu rihmast sikutamine, inimeste peale hüppamine jms.
Hobigrupp – sellesse trenni on oodatud kõik koerad ja koeraomanikud, kes
soovivad oma koeraga aktiivselt tegeleda,
Trennis saavad osaleda koerad kes ei ole

agresiivsed (teiste koerte või inimeste
peale). Koeraomanikul peab olema koeraga
hea kontakt. Hobigrupitunnid sisaldavad
erinevate koeraspordialade komponente
nagu erinevad trikid (tasakaalutrikid,
painutused, julgust toetavad trikid jne);
sõnakuulelikuse elemendid (istu-lama-seisa
jne); agility elemendid, mõttemängud.
Treeningute eesmärgiks on pakkuda
koertele põnevust ja arendavat tegevust.
Agility – see on hasartne ja vaatemänguline koeraspordiala, kus koer läbib aja

peale paljudest erinevatest takistustest
koosnevat rada. Koerajuht võib koera
suunata vaid hääle ja kehakeele abil. Eesmärgiks on läbida takistused järjekorras,
vigadeta ja võimalikult kiiresti. Selle juures
on peamine inimese ja koera omavaheline
koostöö ja kontakt – koerajuht kasutab
juhtimisstiili ja -võtteid, mis sobivad neile
kõige paremini ja mida koer mõistab.
Uuri lähemalt ja registreeri
treeningutele www.treenikoera.ee
või helista 5194 9085 Sandra

konda ja veel kuus ühest
võistkonda. Üks nädal reede
õhtul on kolmesed võistkonnad ja järgmine reede on ühesed võistkonnad. Nii me siin
vanas Talukambris tegutseme
täielikult omaalgatuslikult.
Keda selline kooskäimine ja
ajuragistamine huvitab on
meid ise ülesleidnud. Meil on
toredad ja sõbralikud inimesed kes koos käivad.
Soovime ka kõigile selles
suures vallas ilusat advendiaega ja rahulikke jõule. Olge
üksteise vastu armastavad ja
sõbralikud, siis on elu palju
ilusam.
Kõike seda soovib Teile
Männiku Talukamber
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Sangpommisport
XXIV Indrek Liiva mälestusvõistlused toimusid 27. oktoobril Albu Rahvamajas. Meeste
-85 kg kehakaalus tuli võitjaks
Siim Marjamägi, kes tõukas 32
kg pomme 80 korda ja rebis 53
korda. Poiste 13-15.aastastele saavutas esikoha Märt Veelaid, kes
tõukas 12 kg pomme 100 korda
ja rebis 203 korda.
2018. a Eesti meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses
toimusid 10. novembril JärvaJaanis. Noormeeste 16-18. a +78
kg kehakaalus tuli eesti meistriks
Sander Vassiljev 120 p. Noormeeste -78 kg kehakaalus leppis
II kohaga Märt Veelaid 182 p.
Meeste -85 kg kehakaalu Eesti
meister 2018.a on Siim Marjamägi, kes tõukas 32 kg pomme
81 korda ja rebis 70 korda.
Kuldse punkti oma hooajale pani Siim Marjamägi 24.
Novembril Lätis Jekapilsis -78
kg kehakaalus.
Aleksander-Tõnis Joarand

RAHVUSLIKU MOTIIVIGA
NAISTERIIETE
JÕULUKINGI ESITLUSMÜÜGID
17.12 Treimani Rahvamajas
17.12 Võiste Raamatukogus
18.12 Uulu Kultuurikeskus
18.12 Häädemeeste Seltsimajas

12 - 13
14 - 15
12 - 13
14 - 15

Ainult kohapeal rohkelt tooteid -50%
MAGEVEEPÄRLITE UUS KOLLEKTSIOON
KÕRVAEHTED/KEED/VÕRUD/KOMPLEKTID
Lisaks bambusretuusid, sallid,
stretšpüksid, soojad sukkpüksid!

www.ethel.ee

Üle helkiva lume sa lähed,
algav aasta on sinuga koos.
salapäraselt küsivad tähed,
mis on sinu südamesoov?

Häädemeeste Muusikakooli

JÕU LU KON TS E R T

Kaunist pühadeaega
ja head uut aastat!

M A RTA DE VÄ IK E

Tiiu Lillepood

11.-23. detsembrini 2018
Tiiu lillepoe majas Häädemeestel

JÕULUM ÜÜK

19. detsembril kell 15.00.
Ootame kõiki
muusikahuvilisi!
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Treimani rahvamajas
Teisipäeval, 11. detsembril kell 19

KinoõhTu
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dETSEMbRI
JA JAANUARI
SüNdMUSEd VALLAS

Uus eesti komöödiafilm “Elu hammasratastel”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.-

08.12 Jõululaat Häädemeeste Seltsimajas
kell 12

reedel, 21. detsembril kell 20

09.12 Jõululaat külakeskuses Tahku Tare
kell 12

verivorsTiLõhnaLine
jõuLusimman
Videomeenutusi möödunud kultuuriaastast
Jõulukontsert | Külla tuleb jõuluvana
Tantsuks ansamblid Nostalgiline jaTreffunx
Pääse 5 €
Võta kaasa hea tuju, meelepärased suupisted ja joogid!
Kohv ja glögi rahvamaja poolt
Info ja laudade tellimine 522 8196 Viljar

neljapäeval, 27. detsembril kell 13

eaKaTe jõuLuLõuna
Väike kontsert | Tantsuks rahvalik muusika
Külla tuleb jõuluvana
Võta kaasa hea tuju, jõulusalm ja 3€ kingipakk
ühisesse kingikotti!
Osalemisest teata 522 8196 Viljarile

11.12 Uus Eesti film “Elu hammasratastel”
kell 19 Treimani Rahvamajas
12.12 Koduste laste Jõulupidu Häädemeeste
Seltsimajas kell 11
12.12 Uulu Lasteaia heategevuslik jõululaat
I korruse fuajees kell 15 – 18
13.12 Mälumäng Häädemeeste Seltsimajas
kell 18
14.12 Häädemeeste Raamatukogu
sünnipäeva tähistamine (terve päev)
16.12 Jõululaat Uulu Taluturu platsil
kell 11
18.12 Mälumäng Tahku Tares kell 18.30
19.12 Muusikakooli kontsert Häädemeeste
Seltsimajas kell 15
19.12 Noortepidu PÄKAPIKUTAJA Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses kell 17
20.12 Koduloolaste klubiõhtu “Ajaradadel”
Uulu Raamatukogus kell 18 (iga kuu
kolmandal neljapäeval)
20.12 Jõululaat Tahkuranna koolimajas
kell 15.30
21.12 Jõulupidu Treimanis kell 20
21.12 Jõulupidu Häädemeeste Keskkoolis
kell 15
21.12 kell 18.00 on Uulu Põhikooli
jõulupidu Uulu Kultuuri- ja
spordikeskuses
27.12 Eakate jõululõuna Treimani
Rahvamajas kell 13
28.12 Uusaasta pidu Kablis kell 21
31.12 Uusaasta pidu Treimanis kell 22
15.01 Mälumäng Tahku Tares kell 18.30

UUlU talUtUrU esimene müügipäev saab

olema kolmapäev 12. detsember, turu ametlik
avamine koos laadaga toimub
16. detsember. Turg hakkab esialgu avatud olema
iga kolmapäev kell 14.00 kuni 19.00. Regulaarselt
müüma on lubanud tulla 4-5 müüjat. Valikus saavad
olema liha, kala, kuivained, pähklid, aiasaadused
ja riided. Uulu taluturg on hästi valgustatud ja väga
hea ligipääsetavusega, asudes Uulus Soometsa
tee ristmiku juures. Seega on kerge vaevaga
võimalik turult kaupa soetada lisaks Uulu-LaadiLepaküla-Soometsa piirkonna inimestele ka VõisteHäädemeeste suunas liikuvatel inimestel. Samuti on
kõik huvilised oodatud oma kaupa müüma.

16.01.-27.03 Jõulumäe murdmaasuusasari
(5 etappi)
19.01 Pärnumaa Suusasõit 2019 Jõulumäel
20.01 Jõulumäe raudmees 2019:
Talveduatlon
25.01 Võiste Noortetoa sünnipäevapidu –
Tahkuranna LAK
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige
kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt tel
5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Õnnitleme
detsembrikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid
EMMA ROSA NÄÄR
02.11.2018
Ema Liilika Näär, isa Indrek Näär
Soometsa küla

Et soojust Sa
kannaksid südames
ja sära jääks
püsima silmades!
3. dets
3. dets
26. dets
1. dets
19. dets
1. dets
17. dets
21. dets
23. dets
28. dets
30. dets
3. dets
9. dets
11. dets
30. dets
1. dets
7. dets
29. dets
8. dets
28. dets
3. dets
9. dets
16. dets
3. dets
14. dets
17. dets
17. dets
27. dets
5. dets
16. dets
23. dets
28. dets
28. dets
29. dets
7. dets
12. dets
15. dets
20. dets
20. dets
21. dets
24. dets
27. dets

ASTA-MARIE VISSE
LINDA MERISTE
ROMAN RANNASTE
ÜLO RAUD
JEVGENIA MEERENTS
HELGI ERMEL
ELMA NAABER
KARL VALGEPEA
EVA MUUGA
MARIA LUIK
IRENE TÄHISTE
NETTI JÄRVE
HELGI-VELAINE RAUD
MARTA-MIRALDA
ALTOJA
REINO VEIKKO
SALORANTA
MAIMI MOKS
AINO LIIV
SAIMA VAHER
HELGI LÕHMUS
MILVI KALDAS
VAIKE PRANTS
MARIA GORIHHINA
EEVI NEPSTE
KARLI RUUL
VIRMA PRIIDIK
AIME MERIMAA
VIRVE KÄSPER
INA KOSENKRANIUS
CARL HENRIK ÖHMAN
ANNE TEDER
EVALD MIITER
URMAS SAVI
JOONI ORIEHOVA
INGE HÜMER
VIRGE VALGE
ASTRID ADAMSON
ÕIE NÕMM
MARE PATSICH
ANNE NIINE
ANITA HELMJA
ALAR KUUSIK
JÜRI PÄRKMA

92
91
91
89
88
86
86
86
86
86
86
84
84

Treimani küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Papisilla küla
Kabli küla
Reiu küla
Laadi küla
Uulu küla
Uulu küla
Rannametsa küla
Treimani küla
Kabli küla
Papisilla küla

84

Pulgoja küla

83
82
82
82
81
81
80
80
80
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60

Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Tahkuranna küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Piirumi küla
Sooküla
Treimani küla
Ikla küla
Rannametsa küla
Massiaru küla
Uulu küla
Ikla küla
Reiu küla
Reiu küla
Reiu küla
Reiu küla
Treimani küla
Metsapoole küla
Treimani küla
Pulgoja küla
Jaagupi küla
Majaka küla
Reiu küla
Laadi küla
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Treimani küla

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.

MÄLESTAME LAHKUNUID
ELIISE TEOR
26.07.1922-19.11.2018

NORA PAJO
14.11.2018
Ema Kairi Tähe, isa Ragnar Pajo
Tahkuranna küla

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus
16. detsembril kell 12.00 Advendiaja III pühapäev
19. detsembril kell 12.00 Nädalamissa
21. detsembril kell 12.00 Apostel Tooma püha
23. detsembril kell 12.00 Advendiaja IV pühapäev
24. detsembril kell 16.15 Jõulujumalateenistus
hooldekodus
24. detsembril kell 18.00 Püha Jõuluõhtu
25. detsembril kell 12.00 Kristuse sündimise püha,
I jõulupüha
26. detsember kell 12.00 Esimärter Stefanuse püha,
II jõulupüha
30. detsembril kell 12.00 Jõulujärgne pühapäev,
vana-aasta
30. detsembril kell 13.15 Piiblitund
1. jaanuaril 2019 kell 12.00 Jeesuse nimepäev, uusaasta
6. jaanuaril kell 12.00
Kristuse ilmumise püha,
kolmekuningapäev
9. jaanuaril kell 12.00
Nädalamissa
13. jaanuaril kell 10.30
Palvus hooldekodus
13. jaanuaril kell 12.00
Kristuse ristimise püha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
25. detsembril kell 9.30
Kristuse sündimise püha
6. jaanuaril kell 9.30
Kristuse ilmumise püha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
24. detsembril kell 14.00 Püha Jõuluõhtu
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
24. detsember kell 14.30 KRISTUSE sündimise
eelpäev (Jõululaupäev)
25. detsember kell 15.00 KRISTUSE sündimise püha
31. detsember kell 15.00 Vana-aastaõhtu
jumalateenistus
1. jaanuar kell 00.15
Uue-aasta jumalateenistus
5. jaanuar kell 15.00
Issanda ristimine.
Suur veepühitsus
Treimanis:
24. detsember kell 13.00 KRISTUSE sündimise
eelpäev (Jõululaupäev)
5. jaanuar kell 13.00
Issanda ristimine.
Suur veepühitsus
Urissaares:
23. detsember kell 15.00 KRISTUSE sündimise
eelpäev
Tahkurannas:
24. detsember kell 20.00 KRISTUSE sündimise
eelpäev (Jõululaupäev)

Häädemeeste alevik

TOIMETUS

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

PÄRNU MATUSEMAJA –
KREMATOORIUM
Hoolime, toetame, austame

TEATED
2-toaline korter (61 m²) Häädemeestel.
Kontakt: kirti60050@yahoo.com
*
Erinevad kaeve- ja planeerimistööd ja kallurkraana
teenus. Info ja tellimine 5594 0101,
marekudu@hotmail.com. OÜ Tahkuranna MTJ
*
Rentida kiire bensiinimootoriga puulõhkuja Palax
X600. Tootlus ca 20 rm päevas. Hind 35 eur/päev.
Tel 5662 5333
*
Kaeve- ja planeerimistööd roomikekskavaatoritega
(18 ja 22 tonni), võsa lõikus giljotiiniga,
transporttööd sadulveokiga.
Info ja tellimine telefonil 520 1069,
andres@autolift.ee, Autolift OÜ
*
KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13 m. Maksimaalne kaugus tõstukist:
5,8 m. Kandevõime 215 kg.
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa
Ott Juurikas, tel 5845 4442
*
Pakume küttepuude saagimise ja lõhkumise
teenust mobiilse halumasinaga Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud asukohas. Masin võimaldab
lõhkuda 25-60 cm pikkuseid halge. Puidu suurim
läbimõõt 36 cm. Käivitatav elektrimootorilt, vajalik
minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 13 eurot/tihumeeter
Ott Juurikas, tel 5845 4442
*
Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5347 0723
*
Santehnilised tööd ja head nõuanded.
Tel 5805 8910 Aivo
*
E. E. Forest pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab
raietöid. Lisaks ka kaeve- ja planeerimistöid roomikekskavaatoriga. Küsi hinnapakkumist 5850 4050,
523 1051
*
Teenustööd kopplaaduriga. Tel 514 1087
*
Ehitus, remont, viimistlus ja plaatimine.
Tel 5664 3195
*
Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel 501 3429
*
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5620 0850. Vaata ka www.remland.ee

HÄÄDEMEESTE TERVISETOA
TEENUSED
Traditsiooniline Hiina Meditsiin:
TuiNa massaaž – kroonilised
kaela-, õlavöötme-, selja-,
alaselja-, puusa ja jalgade valud.
Massaaž vabastab pinges lihaseid,
taaskäivitab kogu kehas energia
voolamise ja heaolutunde.
Punktmassaaž – kogu kehale
Refleksoteraapia – jalatalla punktmassaaž
Energeetiline massaaž – keskuse
tasakaalustamine
Kinesioloogia – stressi- ja hirmude maandamine
Kuppude panek – lihaste lõdvestamine
Moksa – valulike kehapunktide soojendusravi
Suhtlemisalane nõustamine
Konfliktide lahendamine
Stressimaandamise õpetus

Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2200 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

Detsember 2018

Paide mnt 2a • Pärnu • Tel 442 2200
www.parnukrematoorium.ee

Uutel klientidel on vajalik eelnev
registreerimine:
• telefoni teel või kabinetis vastuvõtu ajal:
E või N kell 09.00–12.00
Muudel aegadel tulen kohale tellimisel, teen
ka koduvisiite.
Kontakt: Margot Põlla – 51 14 039

