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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema veerg

KAREL TÖLP
Hiljutine vallavolikogu istung toimus
28. juunil ning päevakorda oli esitatud
peale mitme vähem keerulisema punkti
veel mõlema endise valla majandusaasta
aruannete kinnitamised ja valla põhimääruse vastuvõtmine. Kuna äsja sai
valmis ka Uulu-Pärnu kergliiklustee I
etapp, siis nii olulist valmimist ei saanud kuidagi jätta tähelepanuta ja pidulikult avamata. Sobilik päev avamiseks
oli samuti 28. juuni ja otsustasime teha
tee avamise 2,5 tundi peale volikogu
algust. Üllataval kombel läks aga volikogu istung väga kiiresti, majandusaasta aruanded ja uus põhimäärus võeti
vastu üksikute küsimuste järel sisuliselt
ühehäälselt. Majandusaasta aruannete
valmimine ja auditeerimine ei läinud
aga lihtsalt, eriti endise Häädemeeste
valla oma; tänan siinkohal valla uut
finantsjuhti Valli Roosmaad, kes suutis pooliku aruande üle võtta ja valmis
teha koos audiitoritega. Väike vabandus siinkohal ka revisjonikomisjoni
ees, järgmisel aastal haldusreformi ja
struktuurimuudatusi ette näha ei ole,
seega saab olema võimalik kinni pidada
valla põhimääruses toodud majandusaasta aruande esitamise tähtaegadest.
Volikogu istungi järgselt läksime Uulu
parklasse, kus oli kell 18.20 tulemas
ühisstart jooksjatele ja käijatele Uulu kanali sillale, et ühiselt avada kergliiklustee.
Kohale jõudes sain suure üllatuse osaliseks, starti oli ootamas väga suur hulk
inimesi – peale registreerimise lõppu selgus, et lausa üle 100 inimese. Esmapilgul
võib tunduda, miks sellisesse kohta, keset
metsa, selline kergliiklustee ja võimas
sild, kuid siinkohal tuleks vaadata tee
pikkust oluliste punktide vahel. Kui Mereküla jaoks on tegemist silmnähtavalt
lühima teega Uulu, siis Reiu küla jaoks
ning Uulu-Pärnu vahet vaadates see nii
ei paista, kuid kui vaadata kaarti ja panna mõõdud peale, selgub, et ehitatud
tee teeb liiklemise Uulu ja Pärnu vahel
võrreldes Via Baltica ääres liikumisega
ca 700 meetrit lühemaks. Antud kergliiklustee sai kaartidele juba vähemalt
2010. aastal ja kinnitati sinna jäädavalt
2012. aastal, kui volikogu kehtestas valla
üldplaneeringu. Rahastusskeemi saime
selgeks tänu linnalisele meetmele, mille
raames rajatakse nii Pärnus kui lähiümbruses suur hulk kergliiklusteid ja lasteaiakohti (k.a. Uulu lasteaia sõimerühm
2016. aastal). Tänan kogu meeskonda,
kes panustasid selle tee valmimisse: projekti eest vastutas arendusspetsialist Tiiu
Sommer, hankega aitas Leho Tamvere,
projekteeris Väino Hallikmägi, ehitas
AS Eesti Teed koos OÜ-ga E-Sild ning
järelevalvet teostas Enno Tammekivi.
Siinkohal veel suur tänu Aire KallasMaddisonile ja Anu Nõmmele koos
Uulu KSK meeskonnaga kergliiklustee
avamise korraldamise eest.
Sel suvel on plaanis päris palju ehi-

tusi, samas on tänaseks teada mitmed
eelarves planeeritud tegevused, mis sel
aastal ilmselt ei alga, kuna vajasid ümberprojekteerimisi või muid lisategevusi.
K. Pätsi mälestussamba juures jäävad
tööd tegemata aga liiga kõrge pakutud
hinna tõttu. Läbi hangete on sel aastal
tegemisel Häädemeeste seltsimaja põranda rekonstrueerimine, mida teostab
OÜ Baum, Võiste lasteaia juures teostab
parkla ehitust TLõiked OÜ ja trasside
ehitust OÜ Mextom, Häädemeeste alevikus ja Kabli külas (Kabli-Lemme tee)
teostab mustkatete rajamist AS Eesti
Teed, sama ettevõte teostab mustkatete
rajamise Võistes Ringi tänaval, Reius
Tammiku teel ja Tahkuranna külas
Mõisa teel kuni Briisi teeni. Pindamised Tõllapulga ja Köstri teel ning Allika
ja Aiandi tänavatel teostab Lääne Teed
OÜ, valgustuse rajamised Uraveere,
Ringi, Ringi põik ja Rooli teel teostab
OÜ P.K. ja Killi, Karu (osaliselt), Silla
(osaliselt), Reiusilla ja Reiujõe teedel
teostab Kagu Elekter OÜ.
Juunikuu alguses oli au avada XIII
Põhja-Liivimaa festival. Pean tunnistama, et see oli mulle esimeseks osalemiseks sel tänaseks juba pika traditsiooniga festivalil. Meil ei olnud kahjuks küll
väga palju aega üritust nautida, kuid
sellegipoolest sain sealt palju positiivseid
emotsioone ja saime koduaeda juurde
mitmeid lilli ja puid. Hea meel oli näha
nii palju müüjaid ja külastajaid, samuti
kohalikke esinejaid laval ja seltsmajas,
kus kohaliku teatritrupi etendus läks
täismajale. Suur tänu korraldajatele,
jõudu ja jaksu järgmiste festivalide korraldamisel! Samas kutsun kõiki ülesse
osalema juba toimuvatel Kabli Päikeseloojangu festivali üritustel, kuu lõpus
Uulu Lamba Vestil ja järgmisel kuul uue
nimega Tahkuranna Kurgifestivalil!
Juulikuu esimestel päevadel jõudis
vallamajja ootamatu avaldus Häädemeeste Lasteaia direktorilt Ene Ilveselt,
kes teatas, et soovib töökohast loobuda
juulikuu lõpuks. Antud avaldus ei võimaldanud meil nii lühikese tähtaja ja
ootamatu teatamise juures enam konkurssi teha ja nii leppisime kokku Kabli
Lasteaia direktori Sale Leppikuga, kes
täidab kuni konkursi läbiviimiseni lisaks oma tööle Häädemeeste Lasteaia
direktori kohuseid juba 4. juulist, kuna
Ene Ilves on puhkusel. Mitmel korral on
juba küsitud, kui pikaks ajaks kohusetäitja jääb. Ega sellele küsimusele täna
väga konkreetset vastust ei ole. Me ei tea
veel, kas koostatav haridusstrateegia on
võluvits, kuid esmalt ootame kindlasti
ära sealt tuleva tulemi. Seejärel selgub
haridusvõrgus toimuv ehk maksimaalselt võib kohusetäitja ametisse jääda isegi
järgmise aasta augustikuuni. Tänan Ene
Ilvest tehtud töö eest ja soovin edaspidiseks kordaminekuid!
Head suve jätku!
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Vald tunnustas tublisid lõpetajaid
Häädemeeste valla 32
kõige paremate tulemustega põhikooli ja keskkooli lõpetajat olid kutsutud 29. juunil volikogu
esimehe Andrus Soopalu
ja vallavanem Karel Tölpi vastuvõtule. Kutsutute
hulgas oli viis medaliga
lõpetanut. Nendest Heleri Gaponenko, Jaana
Grosšmidt ja Krista Lepa-

nurm olid kooliaastatega
välja teeninud kuldmedali ning Andra Muhu
ja Tairi Sepp hõbemedali. Õpilastele jagus lisaks
käepigistusele ja väikesele
preemiale hulgaliselt sooje
sõnu mõlemalt vallajuhilt
ning tordisöömise kõrvale jagati omigi mälestusi
kooliajast. Pidulikkust
üritusele lisasid Nurka

talu kaunis rahvuslik
interjöör ja maitsvad
suupisted. Ürituse tähtsusele kohaselt ilutsesid
laual ka vallavapi kujutusega täispurjes melonist
laevukesed. Tuletamaks
noortele meelde, et ükskõik kuhu te ka purjetate, ootab koduvald teid
tagasi. Mõnusa meeleolu
lõi oma lõõtspilliga vaid

8aastane noormees Bert
Laak Raplamaalt, kelle
sõrmede alt voolasid välja
pillilood Eesti filmiklassikast. Päeva jääb meenutama ühispilt.
Arukaid valikuid
soovides,
Helve Reisenbuk
abivallavanem

Vastuvõtul osalejad ühispildil Nurka talus. Foto: Maaris Puust

Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapp sai valmis
28. juunil kell 18 kogunes üle 100 inimese Uulu
parklasse, et koos joosta/
kõndida mööda uut kergliiklusteed Uulu kanalit
ületava jalakäijate sillani
(distants umbes 900m).
Kõige kiiremat meest
Taavi Kunderit ja kõige kiiremat noormeest
Kert Johan Sommerit
autasustati Tahkuranna
Liha&Suits kinkekottidega.
Muusikalise tervituse
tegi Tauno Tamm. Sõnavõtjate poolt meenutati
seda pikka teed, mis tuli

käia enne kergliiklustee I
etapi valmimist.
Kergliiklustee ja Uulu
kanalile rajatud sild ning
mustkatte alla viidud
Muuli tee võimaldavad
jalgsi ja jalgrattaga liigelda Pärnu suunal ca
4,4 km pikkusel lõigul,
kuni Posti tee alguseni,
ilma Via Baltica ääres
liiklemata. Lisaks on
see lõik ca 700 m lühem
kui Uulu küla ja Posti
tee alguse vahe mööda
Via Balticat. Kergliiklustee aga ei ühenda ainult kahte keskust, vaid

võimaldab ohutumat ja
kiiremat ühendust külade
vahel, kuid kindlasti ka
tervisespordivõimalusi.
Jah, kergliiklusteel on
palju ristumisi, k.a. Via
Balticaga, kuid Uulu
kanali silla juurest kuni
Uulu tööstusala lõpuni
on võimalik mööda kergliiklusteed liigelda ca 2,4
km pikkusel lõigul.
28. juunil toimunud
sündmuse raames loositi
põnevaid auhindu kõikide liiklejate vahel. Auhinnafondi oli soetatud
Lottmaa pileteid, Kabli

Hetki Uulu kergliiklustee avamiselt. Fotod: Mailiis Ollino/ Pärnu PM/ Scanpix

Päikeseloojangu festivali pileteid, Tahkuranna
Liha&Suits kinkekotte, Võiste Puukoolist
aedhortensiaid ja Tiiu
Lillepoest Häädemeeste
sümboolikaga keraamikat. Lennutati discgolfi
taldrikuid.
Head kergliiklustee
kasutamist!
Aire Kallas-Maddison

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
28. juunil
• Tunnistada kehtetuks Reiu küla Tõllapulga tee 3 detailplaneering, mis on kehtestatud Tahkuranna Vallavolikogu 27.06.2013
a otsusega nr 23.
• Anda tähtajatu nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks Pärnamäed OÜ-le.
• Anda tähtajatu nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks HIGHWAY ENGINEERING OÜ-le.
• Kinnitada Häädemeeste valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
• Kinnitada Tahkuranna valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
• Välja arvata vallavolikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni
koosseisust Magnus Mõttus.
• Kinnitada vallavolikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni
liikmeks Aire Koop.
• Lubada vallavanem Karel Tölp põhipuhkusele ajavahemikul
03. juuli kuni 15. juuli 2018, sealhulgas 11 kalendripäeva 2017.
aasta eest ja 2 kalendripäeva 2018. aasta eest.
• Vallavanema ülesandeid täidab tema puhkusel viibimise ajal
abivallavanem Jaak Vapper.
• Lubada vallavanem Karel Tölp põhipuhkusele ajavahemikul
30. juuli kuni 19. august 2018, sealhulgas 21 kalendripäeva
2018. aasta eest.
• Vallavanema ülesandeid täidab tema puhkusel viibimise ajal
vallavalitsuse liige Maia-Liisa Kasvandik.
• Kehtestada määrus „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“.
• Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018 määruses nr 14 „Vallavara valitsemise kord“ tehakse alljärgnev muudatus:
- määrust täiendatakse § 4¹, mis käsitleb isikliku servituudi
seadmist valla kasuks.
• Kehtestada Häädemeeste valla põhimäärus.

Vallavalitsuses otsustati:
5. juunil
• Lükata tagasi kõik pakkumused lihtmenetlusega riigihankes
„Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2“ (hanke viitenumber 197353):
- pakkuja Palkkoda OÜ esitatud pakkumus maksumusega
74 825,15 eurot, mille maksumus ületab olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust;
- pakkuja Lääne Teed OÜ esitatud pakkumus maksumusega
99 279,40 eurot, mille maksumus ületab olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust;
- pakkuja Nordpont OÜ esitatud pakkumus maksumusega
118 888,88 eurot, mille maksumus ületab olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust.
• Eraldada AS-ile Häädemeeste VK jooksvate majanduskulude
katteks raha summas 5000 (viis tuhat) eurot.
• Toetada lapsevanem Riina Helsteini taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Elisabel Helsteini osalemist 19.05.2018
EDO Tallinn Open 2018 20 euroga.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Soometsa külas Uuetoa kinnistu
jagamisega kaheks tingimusel, et enne uute maaüksuste kinnistusraamatusse kandmist sõlmitakse seadusliku juurdepääsu
tagamiseks Lepiku kinnistu omanikuga teeservituudi leping.
Määrates katastriüksuse jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt
- Uuetoa, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
- Jõe, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%.
• Muuta Häädemeeste vallas Tahkuranna külas asuva katastriüksuse lähiaadressi järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Tare
84801:005:0189 Tahkutare
• Anda nõusolek ühe hõbekuuse raiumiseks Häädemeeste vallas
Häädemeeste alevikus Kevade tn 1 kinnistul.
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks Maidla kinnistu omanikul Almeku OÜ. Määrata Majaka külas asuva
maaüksuse lähiaadressiks Metsariba.
• Määrata maaüksuse maakasutuse sihtotstarbeks maatulundusmaa (011; M) 100.
• Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks Suuremetsa
kinnistu omanikul Artur Nõmm. Määrata Majaka külas asuva
maaüksuse lähiaadressiks Metsasiilu.
• Väljastada projekteerimistingimused Reiu külas Posti tee 54
kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1016) elamu projekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste alevikus, Sadama tn
17 kinnistul (katastritunnusega 84801:005:0177) asuva elamu
laiendamise (üle 33 % selle olemasolevast mahust) projekti
koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Urissaare kaupluse
kinnistu (katastritunnus 21302:002:0107).

• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Ikla küla, Rannamänni kinnistu
(katastritunnus 21303:006:0107).
• Kinnitada KriKen Group OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
Metsapoole Põhikooli vana koolimaja välisfassaadi värvimiseks
summas 3843 (kolm tuhat kaheksasada nelikümmend kolm)
eurot ja 60 senti. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Kinnitada OÜ Pärlep poolt esitatud hinnapakkumine liiklusmärkide valmistamiseks summas 3991 (kolm tuhat üheksasada
üheksakümmend üks) eurot ja 44 senti. Hind sisaldab 20%
käibemaksu.
• Kinnitada EKE Projekt AS poolt esitatud hinnapakkumine
Häädemeeste hooldekodu põhiprojekti muudatuste projekteerimise kohta summas 6600 (kuus tuhat kuussada) eurot.
Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Kinnitada osaühing Vesoka (äriregistri kood 10498834) 2017.
aasta majandusaasta aruanne.
• Eraldada MTÜ-le Külaselts Pulverk Kogukondade EV100
taotlusvoorust terviseraja loomiseks rahastuse saanud projekti
realiseerimiseks toetust 2000 eurot.
Raha kanda MTÜ Külaselts Pulverk arveldusarvele alljärgnevatel tingimustel:
- Sõlmitud on maa kasutamise leping maa omaniku Riigimetsa
Majandamise Keskusega;
- projekt peab olema lõpetatud terviseraja atraktsioonidele
kasutusloa väljastamisega.
• Eraldada nimetatud summa valla eelarve reservfondist.
12. juunil
• Kinnitada aktsiaseltsi Häädemeeste VK 2017. aasta majandusaasta aruanne.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost perioodiliselt vabastatuks
alljärgnevalt nimetatud jäätmevaldaja:
Jrk Jäätme- Lähiaadress Vabastuse
Mitteliivaldaja
periood aasta tunuks
kestel
lugemise
lõpp
1. Agu
Pajuranna,
01.01.-30.04. 30.04.2020
Külm
Kabli küla
01.10.-31.12.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras ajutiselt vabastatuks alljärgnevalt nimetatud jäätmevaldaja:
Jrk Vabastuse Lähiaad- Jäätme- Mitteliitunuks
periood
ress
valdaja lugemise põhjus
1. 01.09.2018 - Raja,
Indrek Kinnistul ei toimu
01.07.2019 Reiu küla Tischler elu- ja äritegevus
• Anda nõusolek puude raiumiseks Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 56a kinnistul heakorra tagamise
ja tulevikus elamu ehitamise eesmärgil.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Sookülas Soobiku kinnistu jagamisega kaheks. Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Soobiku, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
- Metsavahi, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%.
• Anda nõusolek Tahkuranna Avatud Noortekeskusele laste
suvekooli läbiviimiseks alljärgnevalt:
- Tahkuranna Avatud Noortekeskuse suvekool 2018 toimub
12.-14. juunil 2018 Küla villas Harjumaal;
- Suvekooli juht on Ege Altmart ja kasvatajad Mariann-Krõõt
Mätas ning Anu Nõmm. Kõik on läbinud vastava koolituse
ja sooritanud noortelaagri ja projektlaagri kasvataja kvalifikatsioonieksami.
• Kompenseerida Häädemeeste valla elanike registris oleva lapse
lapsehoiuteenuse kulud Põnnila Lastehoius alljärgnevalt:
- Kennerth Kiviselg’i lapsehoiuteenuse kulud alates 25.06.2018
kuni 31.07.2018 (Uulu Lasteaia kollektiivpuhkuse perioodil)
arvete esitamisel mitte rohkem kui 291 (Uulu Lasteaia arvestuslik maksumus) miinus 25 (lapsevanema kaetav osa) eurot
kuus. Seega mitte rohkem kui 266 eurot kuu kohta.
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 28.06.2017 korralduse
nr 211 punkt nr 2.
• Toetada hajaasustuse programmi 2017. a vahenditest järgnevaid projekte:
- Alar Lugu, Laadi küla Männiküla tee 10 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, projekti maksumus
2220,00 eurot, taotletud toetus 1480,07 eurot, omafinantseering 739,93 eurot.
- Sirje Jõgiste, Lepaküla Teearu kinnistu rauaeraldusfiltri paigaldamine, projekti maksumus 972,00 eurot, taotletud toetus
648,03 eurot, omafinantseering 323,97 eurot.
- Thea Kask, Laadi küla Laadi tee 33 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine, projekti maksumus 2568,00 eurot, eraldatav
toetus 1086,16 eurot, omafinantseering 1481,84 eurot.
• Kinnitada Tuisuliiva OÜ-lt ostetud purukruusa ja selle
transpordi maksumus summas 6 483 (kuus tuhat nelisada
kaheksakümmend kolm) eurot ja 60 senti. Hind sisaldab 20%
käibemaksu.
• Kinnitada Eesti Teed AS-ilt tellitud tolmutõrje tööde maksumus
summas 5 443 (viis tuhat nelisada nelikümmend kolm) eurot
ja 20 senti. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Väljastada ehitusluba Merekülas Vahe-Kotka kinnistule (katastritunnus 84801:001:0250) üksikelamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Kabli külas Ranna kinnistul (katastri-
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tunnus 21303:002:0325) asuva üksikelamu (ehitisregistri kood
103003975) ümberehitamiseks.
Kooskõlastada kavandatava kinnise soojussüsteemi puuraukude asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Mereküla, Allimäe kinnistu (katastritunnus 84801:001:1675).
Kooskõlastada kavandatava kinnise soojussüsteemi puuraugu
asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Mereküla, Killi tee 23 kinnistu (katastritunnus 84801:001:0215).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Vana-Nurme kinnistu
(katastritunnus 84801:001:0109).
Toetada koostöös valla ettevõtjatega Võiste alevikku Moki
kinnistule tuletõrje veevõtukoha ehitamist summas 4000 eurot.
Raha kanda Frontier Hockey OÜ arveldusarvele alljärgnevatel
tingimustel:
2.1 Seatud on vajalikud servituudid;
2.2 projekt peab olema lõpetatud tunnustatud ettevõtja
poolt väljastatud kuivhüdrandi katsetamise aktiga.
Eraldada nimetatud summa valla eelarve reservfondist.
Kinnitada osaühingult Cumulus Consulting tellitud Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava koostamine summas
7 200 eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
Eraldada nimetatud summa valla eelarve reservfondist.
Toetada Eesti Amburite Liitu Ammulaskmise Euroopa meistrivõistluste läbiviimiseks Pärnumaal (Pärnu linnas ja Häädemeeste vallas) 1500 euroga.

19. juunil
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 5 Häädemeeste
Vallavalitsusele Uulu küla jaanitule läbiviimiseks Uulu pargis.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 6 Kaspar
Merilaht´ile muusikaürituse VÕISTE FEST läbiviimiseks
Võiste Suveaias.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke
piirmäära jääva maksumusega hange: „Häädemeeste Keskkooli
välijõusaali treeningseadmed“. Määrata hanke eest vastutavaks
isikuks arendusnõunik Toomas Abel.
• Kooskõlastada Eesti Keskerakonna poolt esitatud taotlus reklaami paigaldamiseks Häädemeeste alevikus, Pärnu mnt 36
Kui reklaam paikneb 19331 Rannametsa-Ikla tee teekaitsevööndis (30 m), siis kooskõlastada reklaam Maanteeametiga.
• Toetada lapsevanem Kristina Aedma-Kaldmäe taotluse alusel
Häädemeeste valla õpilase Kaur Kaldmäe osalemist Holstre Polli spordilaagris 17.06-21.06.2018 ja Jõulumäe spordilaagris
31.07-03.08.18 kokku 120 euroga.
• Toetada lapsevanem Reilika Kiviselg´i taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Kerhard Kiviselg´i osalemist Pärnu
Spordikooli poolt korraldatavas spordilaagris 15.07-21.07.2018
Pärlseljal 130 euroga.
• Toetada lapsevanem Erko Ristmäe taotluse alusel Häädemeeste valla õpilaste Erik Raimond Ristmäe ja Kristjan Georg
Ristmäe osalemist XIII laste ja noorte ülevabariigilises rahvamuusikalaagris 08.07-12.07.2018 130 euroga ühe lapse kohta.
• Toetada lapsevanem Pille-Riin Rüütel´i taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Aaron Rüüteli osalemist Poolas Plock
Cup jalgpalliturniiril 23.08-26.08. 2018 45 euroga.
• Toetada lapsevanem Inna Vaiganova taotluse alusel Häädemeeste valla õpilaste osalemist alljärgnevates lastelaagrites:
Alex Vaiganov – Pärnu Kalevi aerutajate laager Viljandis 22.0602.07.2018 130 euroga.
Luisa Vaiganova – Pärnu Kunstikooli suvelaager Saaremaal
07.08-11.08. 2018 130 euroga.
Diana Vaiganova – Githa tantsulaager Urumarjal 03.07-10.07.
2018 105 euroga.
• Väljastada ehitusluba Kabli külas Mustamäe tee 2 kinnistule
kanalisatsiooni ülepumpla rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Kabli külas Kabli puhasti kinnistule
reovee biopuhasti (annuspuhasti) rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Silla tee 2 kinnistule rajatud mänguväljakule (ehr. kood 220779294).
• Kutsuda vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule ja
määrata rahaline preemia 32-le Häädemeeste valla õpilasele
põhikooli ja gümnaasiumi eriti eduka lõpetamise puhul.
26. juunil
• Nõustuda Häädemeeste vallas Laadi külas Rapu kinnistu jagamisega kaheks tingimusel, et maaüksuste kinnistusraamatusse
kandmisel kantakse Kinnistusraamatusse märge seadusliku
juurdepääsu tagamiseks Rapu katastriüksusele üle Jõeperve
katastriüksuse.
Määrates katastriüksuse jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Rapu, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
- Jõeperve, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%.
• Anda nõusolek puude raiumiseks Häädemeeste vallas Kabli
külas Lasteaia tee kinnistul heakorra tagamise eesmärgil.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Viira tee 53a kinnistule
(katastritunnusega 84801:001:1379) püstitatud elamule (EHR
kood 120798625).
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimu tee 20 kinnistule
(katastritunnusega 84801:001:1151) püstitatud elamule (EHR
kood 120551198).
• Võtta vastu korraldus eestkoste korraldamiseks.
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• Kompenseerida Häädemeeste valla elanike registris oleva lapse
lapsehoiuteenuse kulud Titutriinu Lastehoius alljärgnevalt:
- Jasmiin Juuriku lapsehoiuteenuse kulud alates 27.08.2018
kuni koha vabanemiseni Uulu Lasteaias arvete esitamisel, kuid
mitte rohkem kui 291 (Uulu Lasteaia arvestuslik maksumus)
miinus 25 (lapsevanema kaetav osa) eurot kuus. Seega mitte
rohkem kui 266 eurot kuu kohta.
• Toetada lapsevanem Külli Klein´i taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Kelli Järvoja osalemist Trakais toimuvatel sõudevõistlustel 29.06 – 01.07.2018 summas 130 eurot.
• Toetada lapsevanem Gerda Kopelmaa taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Merily Kopelmaa osalemist Valgas judo
treeninglaagris 09.07–21.07.2018 summas 130 eurot.
• Toetada lapsevanem Vaike Pärnpuu taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Grete Pärnpuu osalemist Laine Mägi Tantsukooli
tantsulaagris 30.07 – 03.08.2018 summas 80 eurot.
• Toetada Kunstkäsitööseltsi RÄÄK Akvarelli- ja õlimaali kursuse
läbiviimist 01.08 – 30.12.2018 summas 340 eurot.
• Kinnitada Uido Grossthali poolt 6.juunil 2018. a. esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Urissaare küla Männituka
kinnistu veesüsteem“ aruanne Häädemeeste vallas Urissaare küla kinnistule veesüsteemi rajamiseks eraldatud toetuse
kasutamise kohta.
• Kinnitada Tarmo Kuusiku poolt 20. juunil 2018. a. esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Soometsa küla Kangru
kinnistu veesüsteem“ aruanne Häädemeeste vallas Soometsa küla Kangru kinnistule veesüsteemi rajamiseks eraldatud
toetuse kasutamise kohta.
• Kinnitada Reiu küla Liivaku kinnistu osalise detailplaneeringu
lähteseisukohad.
• Kinnitada Lepaküla Laanealuse kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohad.
• Anda luba lastele suunatud laagrite (projektilaagrite) läbiviimiseks Jõulumäe Tervisekeskuses alljärgnevalt:
Spordiklubi Leo (202785) ajavahemikul 11.06-16. 06. 2018;
Spordiklubi Leo (202786) ajavahemikul 28. 07-03. 08. 2018;
Spordiklubi Leo (202788) ajavahemikul 01.07-06. 07. 2018;
Spordiklubi Leo (202782) ajavahemikul 17.03-24. 03. 2018;
Spordiklubi Leo (202787) ajavahemikul 22.10-27. 10. 2018.
29. juunil
• Määrata hindamistööde läbiviijaks, kellele pannakse korralise,
erakorralise ja õigusvastaselt võõrandatud maa hindamine,
maa- ja keskkonnanõunik.
• Kooskõlastada alljärgnevad hankedokumendid ja korraldada
lihtmenetlusena alljärgnevad hanked:
„K. Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed“;
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper.
• Kinnitada Remning OÜ poolt esitatud hinnapakkumine ning
eraldada tuletõrjehüdrandi ehitamiseks (koos materjali maksumusega) Oni kinnistule (katastritunnus 84801:001:1755) raha
3 780.- eurot. Summa sisaldab 20% käibemaksu.
• Kinnitada Häädemeeste lasteaia hoone tuletõkkeuste hanke
tulemusena parimaks Kvaliteetuks OÜ poolt esitatud hinnapakkumine summas 12 647 (kaksteist tuhat kuussada nelikümmend seitse) eurot ja 52 senti. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Kinnitada Eesti Teed AS poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste valla (endise Häädemeeste piirkonna) mustkattega teede lepingu lisatöödena ristmike ja õuede mahasõitude ehitamine
summas 11 982 (üksteist tuhat üheksasada kaheksakümmend
kaks) eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Toetada lapsevanem Janno Rahu taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Ekke Rahu osalemist Poolas Plock Cup jalgpalliturniiril 23.08–26.08.2018 summas 130 eurot.
• Kehtestada raamatukogude suvised lahtiolekuajad.
• Anda nõusolek Mart Niidule geopeituse konteineri paigaldamiseks Konstantin Pätsi ausamba juurde.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Penu küla, Kura kinnistu (katastritunnus 21303:001:0071).
• Väljastada ehitusluba Urissaare külas, Urissaare kaupluse kinnistule (katastritunnus 21302:002:0107) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus, riigitee nr 19331
Rannametsa-Ikla km 5,07-6,25 äärse jalg- ja jalgrattatee rajamiseks järgmiste kõrvaltingimustega:
- Enne ehitamise alustamist peab olema õiguslik alus ehitamiseks ja kasutusõigusega koormamiseks.
- 30 päeva enne ehitustööde algust tuleb esitada Maanteeametile
EhS § 43 lg 2 kohane ehitamise alustamise teatis.
- Koos ehitamise alustamise teatisega esitada Maanteeametile
kooskõlastamiseks ehitusaegse liikluskorralduse projekt vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2015määrusele nr 90
„Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.
- Ehitustegevus riigitee alusel maal peab olema kaetud omanikujärelevalve lepinguga.
- Kõik taotlused/dokumendid esitada elektrooniliselt maantee@mnt.ee.
• Väljastada kasutusluba Uulu – Pärnu kergliiklustee I etapina
rajatud Uulu – Reiu valgustusega kergliiklusteele.
• Väljastada kasutusluba Uulu külas Surju metskond 14 kinnistut ja Merekülas Kanali tee kinnistut üle Ura jõe (Uulu kanali)
ühendavale Uulu kergliiklussillale (EHR kood 220815068).
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Valmimas on Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisekava aastateks 2018–2029. Alates 25.
juulist 2018 on võimalik ÜVK arendamise kavaga aastateks
2018–2029 tutvuda Häädemeeste valla kodulehel http://
haademeestevald.kovtp.ee/. Ja seejärle ka täiendus- ja parandusettepanekuid esitada kuni 17. augustini.
Kolmapäeval, 15. augustil kell 17.00 tutvustame
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamisekava aastateks 2018–2029 Häädemeeste
seltsimajas, kus samuti on võimalik teha täiendus- ja
parandusettepanekuid.

Alates 30. juulist 2 nädalat on võimalik Häädemeeste valla
kodulehel http://haademeestevald.kovtp.ee/ tutvuda Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018–2023 projektiga.
13. augustini saab teha ettepanekuid, täiendusi ja
muudatusi arengukavasse. Need palume esitada kirjalikult haademeeste@haademeeste.ee või tiiu.sommer@
haademeeste.ee.
14. augustil kell 17.00 toimub külakeskuse Tahku Tare
täiendavate ettepanekute avalikustamise koosolek.
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018–2023
on esimesel lugemisel volikogus septembrikuus.

Volikogu liikmed rahvale lähemale
Aprillist detsembrini 2018 toob Liiviranna leht teieni igas numbris 2-3
volikogu liikme lühitutvustuse ja kolm
vastust küsimustele, mis meie arvates võiksid lugejatele huvi pakkuda.
Teadmiseks veel, et volikogu liikmed

pidid vastused saatma kõik ühel kuupäeval, milleks oli 3. aprill kell 17, tagamaks võrdõiguslikkuse. Lugude
avaldamise järjekorra loosisid kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison ja Tiiu
Sommer volikogu toimumise päeval

29. märtsil (tulemused salastatud).
Ajalehe tegijate plaan oli volikogu
liikmetele meeldivaks üllatuseks ja
põnevaks ajaveetmiseks kevadpühade ajal.
Meeldivat lugemist!

Volikogu liige Kalmer Metsaoru
Kalmer Metsaoru, abielus, kaks
täiskasvanud tütart ja hetkel
kolm lapselast. Oü Weiss juhatuse liige viimased 25 aastat ja
13 päeva (NB! Ajalehe ilmumise
päevaks on päevade arv oluliselt
suurenenud. Toimetus).
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Olen olnud kohaliku eluga seotud alates 1987. a ilma
päevagi vahele jäämata. 1987.
aastal kolhoosi osakonna juhatajana tööle asudes leidsin
laualt kirja, mida kõike peaksin
mingi partei rakukese arvates
ära tegema. Kuivõrd suurem
osa soove olid tolle aja kohta
utoopilised vähemalt minu ar-

vates, siis arvasin, et tahaksin
juures olla ja näha, kuidas sellised asjad sünnivad. Nii on see
jätkunud siiani ja ainus trump
selle aja jooksul on olnud see,
et liigun päevast päeva külavahel ringi ja külanõukogust on
saanud vald.
2. Kui rahas ei oleks küsimus, mis oleks see projekt/
investeering, mille teeksid
Häädemeeste vallas teoks?
Võid esitada ka mitu objekti/
asja, aga siis pane prioriteetide järjekord ka.
Viiksin Riia maantee Riia
poolt tulles alates Häädemeestest metsa ja välja tuleksin peale
Saugat või Aret. Siis jääks elukeskkond MEILE alates Pärnust Iklani ometigi rahule.
Ja kas ta nii utoopia olekski,
raudtee kõrvale mahuks ju küll.

Foto: Pärnu Postimees

3. Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Jätkame samas vaimus. Uut
valda on kuus kuud ja läheb ju
küll. Endine Tahkuranna oli
kui lilleke potis oma asukoha ja infrastruktuuri poolest,
täna on aeg seda fakti jagada

ka Piirumist lõunapoole. Tulge
koju noored mehed ja naised,
proovige oma kätt ja jagage
oma teadmisi töökohtade loomisega, et ühel päeval ei oleks
ainukeseks tööandjaks omavalitsus ja seda piskut laiali jagajateks 19 volikogu liiget üksteise
kallal näägutades kõigest.

Volikogu liige Urmas Aava
Olen sündinud 54 aastat tagasi Häädemeestel. Edukalt
läbinud Häädemeeste lasteaia
ja lõpetanud keskkooli. Peale õpinguid Tartu Ülikooli
matemaatikateaduskonnas
töötanud lühikest aega õpetajana Uulu Põhikoolis. Alates
1992. aastast tööl Häädemeeste vallavalitsuses. Vallavanem
olin Häädemeestel 20 aastat
(1993–2013) läbi kuue valimisperioodi. Talupidamisega
alustasin 2001. aastal ja alates
2013. aastast on see minu põhitöö. Ühiskondlikus tegevuses
olen Kaitseliidu liige, kuulun
Erakonda Isamaa ja Res Publica Liit ja selle aasta kevadest
Lamba- ja Kitsekasvatajate
liidu juhatuse esimees.
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Olen tegev kohalikus poliitikas alates 1993. aastast, mil
kandideerisin üksikkandidaadina veel tollasesse Uulu vallavolikogusse, sain tubli tulemuse 29 häält, kuid üksikuna
valituks ei osutunud. Hiljem
olen kandideerinud Tahkuranna volikogusse aastatel 1999 ja
2002 ning Häädemeeste volikogusse aastatel 2005, 2009,

2013.
Olles haldusreformi käigus
ühinenud mõlema valla toimetustega kursis ei tekkinud mul
kordagi mõtet mitte kandideerida valla volikogusse. Palju on
räägitud, et ühinenud vallad
olid nii erinevad, kuid minu
arvates pole see tõsi. Inimesed,
kes elavad siin piki rannaäärt
on oma ajaloolt, kultuurilt kui
ka suhtumiselt ümbritsevasse
suhteliselt sarnased ja ühiseid
jooni leiab rohkem kui erinevusi. Tõsi on see, et valdade
juhtimine on olnud seni teistsugune. Kõik eelnev kokku oli
piisav väljakutse, et osaleda
valimistel ja anda oma panus
ühise piirkonna arengusse.
Küsimusele, et kas mina
olen õige inimene valla asjade üle otsustajana, on raske
vastata. Ühelt poolt inimeste
poolt antud mandaat ja teiselt
poolt kogemus valla juhtimisel on need kriteeriumid mis
tagaksid otsuste objektiivsuse.
Reaalsus tänases volikogus on
see, et pea 40 protsenti volikogu liikmetest saavad volikogu istungitel küsida, kuid
otsuste kujundamisel meid
kuulda ei võeta. Samas olen
veendunud, et opositsioon on
vajalik selleks, et vallavalitsus
end maksimaalselt pingutaks
ja kõik otsused jõuaksid enne

Foto: Pärnu Postimees

vastuvõtmist vallarahvale teadmiseks. Täna see kahjuks nii
ei ole, eelnõud on vigased ja
puudlikud ja enamikest asjadest kuulevad volinikud istungi materjale kätte saades.
Vallavanem on koostanud uue
suurepärase juhtimisstruktuuri
võimekate ametnikega, kuid ei
suuda leida sekretäri, kes haldaks dokumendiregistrit ja on
võimeline tegelema eelnõude
ettevalmistamisega.
Minu trumbid on omavalitsuse kogemus, seaduste
tundmine, osalemine seaduseelnõude väljatöötamises ja
meeskonna juhtimine.
2. Kui rahas ei oleks küsimus, mis oleks see projekt/
investeering, mille teeksid
Häädemeeste vallas teoks?
Võid esitada ka mitu objekti/
asja, aga siis pane prioriteetide järjekord ka.
Rahas ei ole kunagi küsimus! Küsimus on tahtmises ja

investeeringute prioriteetsuses.
Loomulikult kergliiklusteed
Kuule pole võimalik ehitada,
kuid seadustes vallale pandud
ülesanded on võimalik täita.
Näitena: teede hoolduseks
leiti täiendav summa ilma kärata, kuid keskkooli õpetajate
palkadeks sama suurusjärgu
„leidmine“ osutus üle mõistuse käivaks. Mina väärtustaks
Häädemeeste valla inimesi,
ilma nendeta poleks investeeringutel mõtet. Reaalselt
viiks ellu ühinemislepingus
sätestatu.
3. Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Minu sõnum on väga lihtne:
Õppige teiste vigadest, mitte
enda omadest. Rääkige oma
valitutega ja andke teada nii
positiivsest kui negatiivsest
sest ainult nii saame teada volikogu otsuste vastavuse Teie
ootustele.
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Pärnumaa 56. suvemängud
Suvemängud on nüüd lõppenud. Viimase alana toimus
Pärnu rannas rannavõrkpall,
kus meie valda esindasid Kalev Seilmaa, Raul Pinta, Heiki Hunt, Taavet Leppik, Triin
Liivaru ja Jete-Mari Külmhallik. Individuaalses arvestuses
saavutasid Taavet Leppik ja
Heiki Hunt 2. koha. Meeskondlikult kokku saavutati 4.
koht.
Suvemängude pidulik lõpe-

tamine toimus 11. juunil Pärnu
Jahtklubis. Häädemeeste vald
saavutas tänu meie suurepärastele sportlastele valdade arvestuses II koha. Saarde vald viis
koju kõige suurema karika ja
Tori vald siis pisema kui meie.
Kõige suurema töö sportlaste
kokku kutsumisel tegi meie
vallas Aleksander-Tõnis Joarand, suured tänud talle!
Aire Kallas-Maddison
Argo Mengel juhtkonna võistluse I koha karikat, medaleid ja diplomeid vastu võtmas. Foto: Aire Kallas-Maddison

Üldkokkuvõte
Võistkond

Jalgpall MTB-kross Jooksukross
K P K
P K P
Saarde
II 13 II 13 4. 10
Häädemeeste
III 11 7. 7 II 13
Tori
4. 10 III 11 III 11
Paikuse osavald
I 15 8. 6
Põhja-Pärnumaa
4. 10 6. 8
Pärnu
5. 9 I 15
Audru osavald
6. 8 5. 9
Lääneranna
I 15
9. 5
Tõstamaa osavald
7. 7
Saarde II
Pärnu II

Orientee- Pärnumaa Kergerumine Täpsuskütt jõustik
K P
K
P K P
I 15
I
15 I 15
4. 10 II 13 5. 9
II 13 III 11 4. 10
7. 7
4. 10 7. 7
III 11
III 11
III 13
6. 8
5.
9 9. 5
6. 8
5. 9
8. 6

Sulg- Pärnumaa Juhtkonna- Petank
pall
Vägilane võistlus
K P K P K
P
K P
5. 9 I 15 II 13 I 15
I 15 II-III 12 I
15 5. 9
4. 10
6. 8 4. 10
II 13
III 11 III 11
II-III 12 4. 10
III 11
5.
9
7. 7

6. 8

Discgolf Ranna- Punk- Koht
võrkpall tid
K P
I 15 5. 9 157
I
II 13 4. 10 137 II
5. 9 8. 6 109 III
4. 10 II 13 103 4.
6. 8 6. 8 78
5.
III 11 III 11 70
6.
7. 7 I 15 70
7.
35
8.
7. 7 29
9.
II 13
13
8

Peakohtunik Kaiu Kustasson

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad
lisapuhkepäevi
Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise
inimese hooldajatel võimalik
kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis
tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab oma
tööandjalt küsida töötaja, kes
hooldab oma sügava puudega
lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde,
vend, poolõde, poolvend,
ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad
puhkepäevi kasutada sügava
puudega täisealise inimese

eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud
hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva
korraga või ka päevade kaupa
ja seda saab kasutada kalendriaasta jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles
tööandjaga kokku leppima ja
selle kohta avalduse esitama.
Vajadusel on tööandjal õigus
küsida hoolduspuhkuse õigust
tõendavaid lisadokumente,
milleks võib olla näiteks:
- kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus

hooldatava kohta;
- väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja
on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse
lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal
on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale
välja tööandja, kes saab selle
hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi
taotleda.
Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta

leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/
puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Tasustatud%20
hoolduspuhkus.
Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta
saab infot samuti ameti
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsedpered/perehuvitiste-liigid/
lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20
hoolduspuhkus.

Vähene silmade puhkus põhjustab silmade kuivust
Nagu hoolitseme oma tervise eest üldiselt, tuleb mõelda
igapäevaselt ka oma silmade
tervisele. Tänapäevane kiire
elutempo ja pidev nutiseadmete kasutamine paneb meid
unustama, et meie silmad
vajavad ka puhkust ja niiskustaseme säilitamiseks tuleb silmi mitu korda päevas
pilgutada. Kui me silmadele
puhkust ei anna ja silmi ei
pilguta, siis silmapind kuivab ja kurdame nende kuivuse üle.
Benu Apteegi proviisor
Virge Sokk sõnul on silmade
kuivuse puhul tegemist ebapiisava niiskusekogusega silmas,
mis võib väljenduda erinevate
sümptomite näol. “Sümptomid
sarnanevad näiteks silmapõletikule või allergiale, mistõttu
on seda lihtsalt peale vaadates
raske diagnoosida. Tavaliselt
vaevab kuivuse korral inimesi
silmade kipitus, kihelus või
liivatera tunne silmas, aga
ka suurenenud pisaratevool,”
selgitab apteeker, kuidas ära
tunda silmade kuivust.

Mis on silmade kuivuse peamised põhjused?
Silmade kuivuse põhjuseid
on mitu. “Silmade liiga harva pilgutamine – pikka aega
arvutiga töötamine, televiisori
vaatamine, lugemine, igasugune lähitöö – kõik need mõjutavad meie silmade niiskustaset,” loetleb Virge Sokk. “Meid
ümbritsevad keskkonnategurid
on samuti oluliseks silmade
tervise mõjutajateks. Kuiv õhk,
mis on tingitud konditsioneerist ja ruumide kütmisest, kuivatab ka silmi. Näiteks suvel
ka liiga soe temperatuur või
tuul jätab silmadele oma jälje.
Põhjustajaid võib leida samuti
mõnede haiguste ja ravimite
seast,” jätkab proviisor ning
lisab, et samuti võib kuivuse
põhjustajaks olla vananemine
või erinevad hormonaalsed
muutused nagu menopaus,
rasedus ja rinnaga toitmine.
Kas päike ja silmade kuivus
on omavahel seotud?
Proviisor tõdeb, et päike ja sil-

Aleksander-Tõnis Joarand ja Aire Kallas-Maddison valla karikat vastu
võtmas. Foto: Argo Mengel

made kuivus on mingil määral
omavahel seotud küll. “Suvine
soe temperatuur tingib silmade niiskuse kadu, samuti suvel
kasutatavad jahutusseadmed
ja konditsioneerid tekitavad
ruumides õhu kuivust, mis
omakorda tekitab silmade
kuivust,” selgitab Virge Sokk
ja toonitab, et suvisel perioodil
ei tohiks unustada päikeseprille, mis pakuvad silmadele head
kaitset.
Kuidas silmade kuivust leevendada?
Õnneks on ebamugava silmade
kuivuse vastu rohtu ja leevendavate ravimite valik on väga
lai. “Enamasti kasutatakse
erinevaid paikseid ravimeid
ehk silmatilkasid ja -geele,
vahel on aga vajalik silmasalvi
kasutamine,” räägib apteeker.
“Niisutavaid silmatilkasid
on mugav ja lihtne kasutada
ning enamasti ei tekita need ka
mingeid ebamugavaid nähtusid. Mõnel üksikul preparaadil võib olla hetkeks nägemist
hägustav toime, kuid see kaob

enamasti peale mõne korra
silma pilgutamist,” juhendab
Virge Sokk ja lisab, et on ka
selliseid preparaate, mida manustatakse suletud silmadele
ehk silmalaugudele.
“Niisutavaid silmatilkasid
tuleb kasutada vastavalt vajadusele. Kui aga haiguslik kuiva
silma sündroom on juba tekkinud, siis tuleb tilkasid manustada pikka aega. Kui silmade
kuivus on aga tingitud pikaajalisest lähitööst nagu arvutiga
töötamine, teleri vaatamine,
lugemine, käsitöö tegemine,
siis sel juhul tuleks teha aegajalt silmapuhkamise pause,”
soovitab proviisor.
Silmade kuivuse mure ära
hoidmiseks ära unusta anda
oma silmadele rohkem puhkust ja vaadata sagedamini
kaugusesse. Abiks on ka silmade pilgutamine, aga üldreegel
on selline, et 45 minutit lähitööd ja 15 minutit puhkust.
Nutiajastul tuleb eriti meeles
hoida – kõike tasub teha mõõdukalt, et oma silmi hoida.

Taavet Leppik ja Heiki Hunt rannamängudel. Foto: Toivo Tallo

Enamik elektriõnnetusi
toimuvad kodus ja väikelastega
Eelmisel aastal registreeriti 41
elektriõnnetust, millest ligi
80% toimus kodus. Viimaste
aastate andmete põhjal juhtub
iga viies elektriõnnetus väikelastega.
Tehnilise Järelevalve Ameti
andmetel sai 2017. aastal elektrilöögi 5 väikelast, kes pistikupesa kontakti esemeid pistsid.
Sel aastal on samalaadseid
õnnetusi väikelastega registreeritud juba 4.
Kuigi elekter on kõikjal
meie ümber ja tänapäeva ühiskonna lahutamatu osa, ei tohi
unustada nähtamatu, värvitu
ja lõhnatu elektri ohtlikku
poolt. Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi osaleb igal
aastal Päästeameti poolt korraldatavalt „Kaitse end ja aita
teist“ laagrites, kus Elektrilevi
vabatahtlikud õpetavad lapsi
elektriohte märkama.
„Noored teavad, et elekter
on ohtlik, kuid ei võta elektriohtu kuigi tõsiselt. Igal aastal
kuuleme lastelt väärarusaama,
et natuke elektrit või särtsu
ei tee paha. Siin on oma roll
ka tele- ja filmitööstusel, kus
elektrilöögi saanud kannatanul juuksed püsti tõusevad ja
tahma lendab. Tegelikkuses
on elektrilöök eluohtlik ning
võib heal juhul lõppeda raskete
põletustega,“ rääkis Elektrile-

Foto: erakogu

vi vabatahtlik ohutuskoolitaja
Viljar Varimaa.
Selleks, et elekter ohtlikuks
ei muutuks, räägi lastele kodustest elektriohtudest järgnevat:
• Õpeta lapsi elektritarvikuid
õigesti kasutama! Juhet tuleb
pistikupesast välja tõmmata
pistikust kinni hoides, mitte
juhtmest tirides – juhe võib
pistiku küljest lahti rebeneda
ja lühise tekitada.
• Katkiseid juhtmeid ei tohi
puutuda! Räägi lapsele,
et katkistest elektriseadmetest ja pistikutest tuleb
kohe vanemaid teavitada.
Nii võivad nad aidata ära
hoida tulekahju või ennetada
elektrilööki.
• Nutiseadmeid ei tohi kasutada ega laadida umbses
kohas, pärast laadimist eemalda laadija vooluvõrgust.
• Elekter ja vesi ei sobi kokku. Elektriseadmeid ei tohi
kasutada märgade kätega
ning kindlasti mitte vannis
või duši all.
„Kaitse end ja aita teist“
laagrid toimusid sel aastal üle
Eesti 15 erinevas kohas, kus vahemikus 23. mai kuni 8. juuni
osales kokku üle 2600 lapse.
Peeter Liik
kommunikatsioonispetsialist
Elektrilevi OÜ
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Ikla piiripunkti lähedal etendub Läti alkorallist inspireeritud
must komöödia
“Kui siit piiripunktist alla vaatan, üle purjus Eestimaa...” Just
nii võiks laulda Karl August
Hermann Ikla piiripunkti
tornis, kuhu paistab kätte alkoholi supermarketi meeletu
ostuhullus.
Suveetendus “Piiri peal”
toob kokku Eesti hinnatud
näitlejad – Ago Andersoni ja
Jan Uuspõllu keset metsikut
ostumaaniat Läti piiril Iklas.
Anderson ning Uuspõld asuvad lahkama oma elusid, et
leida üles see piir, mida ületades oled läinud juba üle piiri.
Mõlemad näitlejad on eriliselt
värvikirevate eludega – kui nad
oma lugusid üksteisega jagasid,
pidid mõlemad tõdema: “Kui
ei oleks endaga juhtunud, ei
oskaks välja ka mõelda!”
Ago Anderson: “Sõitsin
mõni aeg tagasi niisama mööda
rannateed Läti poole, kolasin
seal ringi ja Iklas kargas järsku
pähe mõte, et võiks siin anda
rahvale peale üle piiri poodlemise veel midagi. Jõudsin
lõpuks esimese taluni Eestis,
Läti poolt tulles. Helistasin
Uuspõllule ja...”
Jan Uuspõld: “...ja mina
sain lõpuks põhjuse minna
Iklasse. Vaatasin siis neid pikki pudelite rivisid seal poes ja
sees kihvatas – küll on kahju, et
ma enam ei joo, nii odav! Aga
mine sa tea, võib-olla Ago ajab
mind etenduse ajal jooma, sest
säästaksin sellega palju raha.”
Etendus toimub Uue-Jaani talus, Ikla külas. Etendus
kestab umbes 2 h koos vaheajaga. Etenduspaigas on
avatud kohvik ja muuseum.
Etendused toimuvad 23.,
24., 25. juulil; 3., 20., 24.,
25. augustil kell 19:30 ning
22. juulil, 5., 26. augustil
kell 17:00.

3 KÜSIMUST
Ago Anderson
1. Lavastusel on mitmetähenduslik nimi “Piiri peal”. Kuidas
tead Sina oma piire inimesena?
Ega me ei teagi oma piire, ja
need piiride tundmaõppimised
tulevad ainult kogemustega.
Ma arvan, et nooremast peast
on lihtsam üle piiri minna igas
mõttes. Targemana ja vanemana sa juba tead kust maalt
võib olukord halvaks minna.
Sel juhul saab piiri peal neid
olukordi vältida.
2. Kas Sinul kui Pärnumaa
elanikul, on tavapärane käia üle
piiri alkoholi ja bensiini toomas
või pigem toetad Eesti riiki?
Väga pole sinna olnud asja,
kui ainult seoses tööga olen
võtnud küll bensiini ja külastanud poode. Üldiselt toetan
rohkem Eesti riiki, sest minu
tarbitavad kogused pole nii
suured, et ma peaksin muretsema endale korralik ladu koju.
3. Kuidas Sina suhtud tänasesse maksupoliitikasse – kui õige
on seada piire inimeste tarbimisharjumuste muutmiseks?
See on väga kahe otsaga asi.
Ühest küljest kuskilt peaks
alustama, ja alati on keegi, kellele ei meeldi käesolev poliitika,
olgu see siis viinahinna tõus
ning nende kahjulike asjade
piiramine. Teisest küljest, kõik
inimesed maailmas lähevad
sinna ostma, kus on odavam.
See on igaühel individuaalne
juhtum – kas ma tõesti viitsin
kõikjalt tuua asju, kus on odavam, või on nii hea elu ning ei
pea selle nimel pingutama. Nagunii mõeldakse üle maakera
sellest ning poliitikud testivad
erinevaid võimalusi. Aga kas
see toob ka kasu, mina ei tea.

Seeniortantsijad

lõunat võistlesid seeniortantsijad viies võistlusklassis.
Imelised ladina-ameerika ja
standardtantsurütmid haarasid nii võistlejaid kui publikut. Kaunid kostüümid ja
keerukad tantsukujundid
jõudsid iga pealtvaataja hinge.
Turniiri juhtis Pärnu tuntud
tantsuõpetaja Ants Lopsik.
Professionaalidest koosnev
rahvusvaheline kohtunikeko-

Hea Liiviranna lehe lugeja!
Meie juulikuu ajaleht jõuab Teieni nädala võrra hiljem kui tavapäraselt, kahjuks on see tingitud trükikoja kolletiivpuhkusest.
Järgmine Liiviranna ajaleht jõuab Teieni septembris.
Ilusaid lugemiselamusi ja ootame ikka Teie ettepanekuid lehe paremaks muutmisel.
Toimetus

MAAILMAKORISTUSPÄEV
15. septembril 2018
(WORLD CLEANUP DAY)

Jan Uuspõld
1. Sina enam ei tarbi alkoholi
– anna paar soovitust, kuidas
saaksid eestlased võitu alkoholikuradist?
Ega sellist rahvuslikku rünnakut alkoholi vastu ei kujuta
ette. See on ikka inimestes kinni. Palju lihtsam tundub öelda, et olen eestlane ja joon, sest
vaata kus ma elan. Selle asemel,
et koguda eestlased kokku ja
öelda, et nüüd me enam ei joo.
Eestlased ongi rohkem individualistid, neile ei sobi selline
lööktöö nagu tuleme kokku ja
teeme ära.
2. Möödunud aastal laekus
55 miljonit eurot alkoholiaktsiisi
vähem võrdluses 2016. aastaga.
Kui palju mõjutab alkoholi kallinemine eestlaste vajadust osta
alkoholi?

See on ilmselt pikema ajalisem protsess, me ei saa isegi
II maailmasõja mõjusid resümeerida, kestavad edasi. Aga
ega alkohol ei ole hinna pärast
kunagi joomata jäänud, vähemalt minul mitte.
3. Lavastus toimub Iklas,
Läti piiri ääres. Miks on valitud
selline koht lavastuseks?
Eestlaste ränne ju toimub
just seda trajektoori pidi ja
miks mitte viia kultuur sinna,
kus inimesed on. Igaljuhul on
see võit kõigile – eestlased ostavad Lätist soodsat alkoholi,
hoiavad nii kokku sadu eurosid ja saavad selle kokkuhoitud
raha eest veel teatris ka käia.
Kui teha kerge matemaatiline
arvutus, siis on meie etendus
eestlastele tasuta!

Peotantsijate suurpäev Treimanis
9. juunil sai esmakordselt
Treimani rahvamajas teoks
rahvusvaheline tantsuturniir
“Treimani suvi ‘18”. Võistlustantsijaid oli osalemas 9 tantsuklubist – Pärnust, Tallinnast, Tartust, Riiast, Ogrest,
Valmierast, Aizkrauklest ja
Cēsisest. Turniiri alguses näitasid oma tantsuoskusi laste
vanusegrupid, kelle vahel jagati
välja 7 medalikomplekti. Peale
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gu, kellest meile tuntuim Olga
Kosmina, tegi oma tööd väga
kiiresti ja asjatundlikult. Omapäraseks tegi võistluse veel see,
et seeniortantsijate finaalides
mängis saatemuusikat ansambel Treffunx. Elava muusika
saatel võistlemine pidi olema
nii Eestis kui Lätis väga erakordne. Võistluspäev lõppeski
tantsuõhtuga. Seal lõid mõnuga kaasa nii võistlejad kui

Võistlevad lapsed

pealtvaatajad. Ühine soov oli
aasta pärast jällegi Treimanis
kohtuda.
Uuele traditsioonile panid
õla alla Eesti Kultuurkapital
ja OÜ Helgi&Pojad. Kaunid
keraamilised medalid kujundas ja valmistas Margit Eichen.
Täname kõiki abilisi.
Viljar Soomre
Fotod: Virge Lind

SEE ON SINU VÕIMALUS
KAASA LÜÜA!
15. septembril 2018 panevad
rohkem kui 130 riigi vabatahtlikud ja partnerid seljad
kokku, et ühiselt korjata ära
võimalikult palju prügi. Koristuspäev algab võimsa rohelise lainena Uus-Meremaalt
ja lõppeb 36 tundi hiljem
Hawaiil. Miljonid inimesed
pingutavad ühiselt puhtama
maakera nimel, sest me kõik
soovime tegelikult elada prügivabamas, õigesti sorteeritud
ja käideldud jäätmetega keskkonnas.
Eestis saab koristuspäev
teoks koostöös Eesti maaomanike, kohalike omavalitsuste, jäätmekäitlusettevõtete,
heade toetajate, partnerite ja
tuhandete puhtast loodusest
hoolivate Eesti inimestega.
Jätame ka tulevatele põlvedele võimaluse nautida ilusa

Eestimaa rikkumata
loodust. See on meie
kingitus Eestile 100.
sünnipäevaks!
Meie fookuses on loodusesse sattunud prügi.
15. septembril korjame
kokku metsades, mererandades ja jõgede-järvede kallastel vedeleva
prahi ja ka Sina saad
selles kaasa lüüa!
Häädemeeste vallas toimuva sündmuse kava:
• Korrastustalgud 3 tundi
• Ühine lõuna
• Ühine pidu Häädemeeste Spordisaalis
* etteasted väliskülaliste ja koolide poolt
* üllatuskülaline
* Just dance – tantsupidu
Kui soovid osaleda, siis
võta ühendust oma kooli
huvijuhiga, valla kultuurinõunikuga või külaseltside
esindajatega.
Armas ettevõtja, kui oled
huvitatud meie sündmuse elluviimist natuke toetama, siis
anna märku kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonile (tel
5358 5406).

Rahvaluulearhiivi nutivõistlus
“Püüa vanaema lugu purki!”
Eesti Kirjandusmuuseumi
rahvaluulearhiiv ja Euroopa
kultuuripärandi aasta 2018
kutsub noori ja vanu tegema
nutikat põlvkondadevahelist
koostööd, et salvestada igalt
Eesti vanaemalt üks tema jaoks
oluline lugu või laul. Laste ja
noorte ülesandeks on leida salvestusseade (näiteks telefon) ja
koostöövalmis vanaema-vanaisa ning meie veebilehe kratt.
folklore.ee/vanaema juhendamisel koguda temalt heli- või
videolugu. Vanaemade roll on
lihtne ja igapäevane – jagada
oma elukogemust noortega!
Osalema on oodatud koo-

linoored ja tudengid, aga ka
teised, kes vanema põlvkonna
sõnumi tulevikku talletamist
vajalikuks peavad. Parimaid
kogujaid eri vanuseastmetes
premeeritakse auhindadega.
Kogumisvõistlus kuulub
Euroopa kultuuripärandiaasta
2018. sündmuste sekka Eestis.
Euroopa kultuuripärandiaasta mõte on innustada inimesi
väärtustama nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist pärandit.
Eesti Kirjandusmuuseumi
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Euroopa kultuuripärandi
aasta 2018
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste Keskkooli 12. klassi lõpetajad 2018

„Kogukonna kaasamine õppekava
arendamisse ja rakendamisse“

Anna Karin Ericson, Anett Kentauria Liiva, Simo Õitspuu. Klassijuhataja Kalmer Hütt

Häädemeeste Keskkooli 9. klassi lõpetajad 2018

Eelmisel aastal valmis Häädemeeste Keskkooli arengukava aastani
2020. Olulise teemana sai kirjeldatud kohaliku piirkonna looduse ja traditsioonide arvestamine
kooli õppekavas. Lähtuvalt sellest
sai koostatud uudne tundide jaotuskava. Pakume keskkoolis valikkursusena turismindust, põhikooli
tundide jaotuskavas on ettevõtlus,
kodukoha loodus, kultuur, ajalugu ja folkloor. Ettevõtmise Huvitav
Kool ja Sihtasutus Innove toetusel
said õpilased külastada erinevaid
piirkonna ettevõtteid ning koolis
saime mõelda, kuis paremini kogukonda kaasata õppekava arendusse.
Turisminduse valikkursust
gümnaasiumi õpilastele viis läbi
Kaire Käära, kes oli kindlalt seda
meelt, et turisminduse õppimisel
on oluline anda õpilastele teoreetiliste teadmiste kõrval teadmisi
piirkonna eripäradest, kohalike
turismiettevõtete tegemistest ning
peamistest väljakutsetest. Tänu projektile külastati õpilastega erinevaid
piirkonna turismiettevõtteid.
Põhikooli loodusõpetuse ainekava eesmärgiks on, et õpilane
tunneb huvi looduse vastu, huvitub
looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest. Ka maapiirkonnas
tuleb teha koolis pingutusi, et laps
ei õpiks loodust tundma pelgalt
õpikute kaudu. Oleme ikka teinud
head koostööd RMK Kabli Külastuskeskusega, aga projekti käigus
mõtlesime veel laiemalt, kuis veel

paremini integreerida loodusõpetuse ainekavasse piirkonna looduse
õpe. RMK Kabli Külastuskeskusega koostöös oli seda rõõm teha!
Teabejuht Küllike Sisaski sõnul
võiks selline koostöö ja projektid
jätkuda, sest laps, kes võtab sõbraks
looduse, muutub hingelt paremaks.
Traditsiooniliselt on kooli jaoks
hea partner Häädemeeste muuseum, kus sai läbi viidud folkloori
ja kodukoha ajaloo tunde ning
kindlasti koostöö jätkub.
Maapiirkonnas elades ja toimetades on ettevõtlus olulise
tähtsusega õppeaine, sest inimeste
ettevõtlikkus hoiakuna on tervele
piirkonnale ülioluline. Ettevõtluse
õppimine koostöös kohalike ettevõtetega on väga oluline. Ainult
kohalikud ettevõtjad saavad õpilastele kirjeldada ettevõtluse võlusid
ja valusid Häädemeeste piirkonnas.
Kohtumised projekti käigus olid
väga õpetlikud. Täname ettevõtjaid, kes olid valmis oma tegemisi
õpilastega jagama!
Projekti mõju kooli ja kogukonna koostööle õppimises ja õpetamises on olnud väga suur. Kool on ju
osa kogukonnast.
Aule Kink

Häädemeeste valla koolide ühine õpiüritus
Lepaninal 12. juunil

Marcus Auväärt, Sander Kasela, Getriin Kass, Markus Laanisto, Bruno-Bryan Laats, Aigar-August Lemmik, Karl
Lippmaa, Lauriin Loosaar, Carolin Mihhailova, Anee Mändmets, Erin Triin Männi, Karmo Nairis, Karl Rahn, Anšeli
Salinš, Brayan Talts, Ercan Teetsmann, Margaret Tähiste, Kristofer Tähtse, Johannes Valge, Sander Vassiljev, Rainis
Vesik. Klassijuhataja Eve Pajuväli.
Fotod: Sigrid Absalon

Vabatahtlik Peter Nagy aasta Häädemeestel
Häädemeeste Keskkoolis oli see õppeaasta põnev. Seda ka seetõttu, et meil
oli esmakordselt koolis vabatahtlik.
Peter toetas õpetajaid ja õpilasi erineval moel ning kui põhikooli lõpetajate
inglise keele eksami suurepäraseid tulemusi nägime, siis tõdesime, et kindlasti
oli oma osa selles ka Peteril. Kooli lõpuaktusel pidas Peter eestikeelse kõne
ning koolipere aplaus ei tahtnud lõppeda. Toon siinkohal lühikese katke
Peteri kõnest:
„Tahan teid kõige eest tänada. Kui
ma tulin, siis ei osanud midagi loota,
aga võin nüüd öelda, et leidsin eest

palju rohkem kui unistadagi oskasin.
Viimased kümme kuud sain proovida,
kuidas on olla õpetaja, aga olin samas
ka õpilase rollis. Ma õppisin palju, aga
seda ei saa võrrelda sellega, kui palju
häid mälestusi ja emotsioone te mulle
kaasa olete andnud. Ma olen tänulik
igale õpilasele ja õpetajale. Ilma teieta
oleks see aasta olnud minu jaoks väga
raske, aga te aitasite selle aja üle elada.
Ja mitte üksnes seda, vaid muuta selle
palju meeldejäävamaks.“
Kooli poolt täname kogu Häädemeeste kogukonda, et Peter tundis
end siin koduselt ja hästi. Täname

rahvatantsuringi, et Peteri oma tegemistesse kaasasite, ja lasteaeda! Loomulikult kuulub meie kõige suurem
tänu peredele, kes Peteri lahkelt enda
koju majutasid.
Uus õppeaasta on tulemas ja tahaksime selle positiivse kogemusega
jätkata, st võtta uuel õppeaastal uue
vabatahtliku. Otsime talle taaskord kodumajutust. Kui kellelgi on vaba tuba
ning ta tunneb, et võtaks ühe toreda
noore inimese enda juurde aastaks elama, siis palun võtke kooliga ühendust:
Aule Kink, 526 9104.
Rene Kurm

Häädemeeste vallas on neli üldhariduskooli: Uulu Põhikool, Häädemeeste Keskkool, Tahkuranna
Lasteaed-Algkool, Metsapoole Põhikool. Ühinenud vallas on üheks
väljakutseks sõnastada hariduse
arengukava aastani 2025. Tuleb
leida vastused küsimustele koolide tuleviku osas laiemalt, st milline
saab olema valla haridusvõrk, aga
samas leida ka vastused koolide igapäevaelu puudutavatele küsimustele
(nt hariduse tugiteenused jms).
Selge on, et hariduse arengukava
kirjutamisel osalevad inimesed, kes
igapäevaselt selles valdkonnas tegutsevad, sh koolijuhid ja õpetajad.
Üksteise paremaks tundmiseks on
vaja erinevaid kokkusaamisi. Üheks
selliseks oli ühine õppepäev Lepaninal 12. juunil koos koolitaja Martin
Tiidelepaga.
Koolide meeskonnad mõtisklesid, milline on iga kooli nägu,
mis on kooli väärtused ja olulised eesmärgid. Üheskoos tõdeti,
et koolidel on väga palju sarnast,
sest eks ole ju iga kooli peamine
eesmärk anda lastele parimat haridust. Samas on ka erinevusi. Kui
Metsapoolel otsitakse lahendust
„sajandi väljakutsele“, kuidas tuua
inimesed maale tagasi ning täita
ilus koolimaja lastega, siis Uulus
on murekohaks, kuidas õpilased
koolimajja ära mahutada.
Koolide meeskonnad vaatasid
lõppenud kooliaastale tagasi ning
sellest lähtuvalt mõeldi, mis on

kaasav haridus. Uuendatud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt korraldatakse haridusliku
erivajadusega õpilase õpe kaasava
õppe põhimõtetest lähtuvalt. Selle
kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul elukohajärgse
kooli tavaklassis. Seadus on vastu
võetud ning nüüd tuleb kohalikel
omavalitsustel mõelda, kuidas
seadust parimal moel rakendada.
Eelkõige tähendab kaasava hariduse
põhimõte seda, et iga õpilane saab
õppida kodukoolis talle sobivaimal
moel. Samas tähendab see teinekord
õpetajale ja kaasõpilastele parajaid
väljakutseid ning tuleb mõelda, kuidas korraldada õppetöö selliselt, et
kõigil oleks hea – nii õpilastel kui
õpetajatel.
Kokkusaamine andis kindlasti
palju häid mõtteid hariduse arengukava jaoks. Valla haridustöötajad
saavad järgmine kord kokku juba
augustis.
Aule Kink
Ürituse korraldamist toetasid
Sihtasutus Innove ja EL Euroopa
Sotsiaalfond.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Häädemeeste valla leht

Juuli 2018

Lk. 7

Metsapoole põhikool
Metsapoole Põhikooli lõpetajad 2018

Valgete ööde
lummuses
Kõigepealt lubage mul ennast
tutvustada. Minu nimi on Nagy
Péter. Olen Ungari vabatahtlik
Häädemeeste Keskkoolis. Saabusin Eestisse 2017. aasta augustis
ja lähen koju 2018. aasta juulikuus. Minu ülesandeks on aidata tundide ajal õpetajaid, teha
ettekandeid erinevate teemade
kohta, jäädvustada kooli üritusi
pildis jne. Kord nädalas olen ka
Häädemeeste lasteaias õpetajatel abiks. Eestis olles olen elanud
kõige toredamate perede juures,
keda suudan ette kujutada. Ungaris elan ma Budapestis ja õpin
keemiatehnoloogiat.
Teadsin, et Eesti on üks Baltimaadest, aga milline ja kus täpselt, ei olnud mul õrna aimugi.
Peale põhjalikumat guugeldamist tundus mulle, et Eesti on
piisavalt põhja pool. Peale üheksat siin veedetud kuud oskan ma
nimetada juba sadu põhjuseid,
miks vabatahtlikud peaksid tulema just Eestisse.
Budapestis, Ungari pealinnas,
kus ma elan, elab rohkem inimesi kui terves Eestis. Samas ei ole
ma suurlinnadest vaimustuses,
eelistan looduslikku keskkonda. Olen alati unistanud maal
elamisest ja Häädemeestel oli
selleks suurepärane võimalus.
Elades koos kohaliku perega oli
mul võimalus tutvuda eestlasaste tavadega ja osaleda igapäeva
toimetustes, mis andis mulle
parema pildi eestlastest ja Eesti
kultuurist üldse.
Olen oma vabatahtliku teekonna lõppemise üle korraga
nii rõõmus kui ka kurb. Ehk nii
ongi õige. Kui ma oleksin ainult
õnnelik, siis tähendaks see seda,
et ma ei hinnanud ja nautinud
seda aega. Nii palju juhtus selle
aasta jooksul, sain nii palju kogemusi. Kõik, mis minuga juhtus ei
olnud meeldiv, kuid ma õppisin
sellest kõigest.
Arvan, et kõige olulisemad
õppetunnid olid, kuidas reageerida uute probleemide kerkimisel ja kuidas leida lahendusi. Kui
põnev on õppida uusi keeli. Ei
ole olemas halbu inimesi vaid
inimesed, kellel on erinev taust.
Uue ellusuhtumise õppisin. Eesti
on kaunis ja suurepärane maa.
Olen nüüd kogenud puulõhkuja
(küttepuud).
Kõige parem osa sellest ajast
oli uute inimeste tundma õppimine. Sain tuttavaks nii kohalikega kui ka vabatahtlikega üle
Euroopa. Ei saa öelda, et kõik
uued tuttavad jäävad mulle
parimateks sõpradeks. Kohtasin meeldivaid kui ka mitte nii
meeldivaid inimesi. Aga ka tänu
neile viimastena mainituile õppisin ma iseennast paremini tundma. Kui rääkida inimestega, kes
on elanud sinust kaugel, taipad,
et neil on sinuga sarnane elu, samad probleemid, aga samas saad
neilt midagi õppida. Õppida on
võimalik kõigi käest; nii mõnigi
kord peale sügavat vestlust kellegagi tundsin, et mu vaade elule
on muutunud. Olen nii tänulik,
et selliseid inimesi kohtasin. Näi-

Vabatahtlik Péter õpilastega. Foto:
erakogust.

teks sakslased, hispaanlased ja
ungarlased rääkisid pagulastest
ja rassismist. Peale tund aega
kestnud vestlust tundsin, et näen
Euroopat hoopis uues valguses.
Minu jaoks oli veel üllatav,
kui vaimustav on töötada lastega.
Nad jagavad nii palju armastust.
Kõik nukrameelsed peaksid minema lasteaeda väikeste lastega
mängima. Kui kõik inimesed
saaksid väikeste laste rõõmust
osa, oleks maailm palju rõõmsam. Rõõmsa ellusuhtumisega
on elu palju kergem (And with a
good attitude, life is much easier).
Enne koju minemist ootan
põnevusega Eesti jaanipäeva.
Loodan veel leida võimaluse,
et saaks proovida kiikingut.
Üldjoontes aga valmistun kojusõiduks. Üritan enda jaoks teha
plaani, kuidas säilitada seda
positiivset ellusuhtumist, mille
olen õppinud, motivatsiooni ja
energia, mis olen siit leidnud.
Enne koju minekut sooviksin
tegelikult tänada veel kõiki, kes
aitasid mul selle aasta nii meeldejäävaks muuta.
Eestlaste kohta öeldakse, et
nad on kinnised, aga õppisin, et
nad avavad end aja jooksul, kui
olla kannatlik. Ma ei osanud oodata, et mind võetakse nii soojalt
vastu. Isegi need, kes inglise keelt
ei osanud, püüdsid minuga suhelda ja mul oli kogu selle aasta
jooksul tunne, et minust hoolitakse. Eredamatest mälestustest
on meeles see, kuidas 4. klassi
õpilased olid ära õppinud ungari
keelse laulu minu saabumise puhuks. Mind võõrustav pere tegi
ungari toitu, et tunneksin end
kodusemalt. Minu sünnipäeva
tähistamine Häädemeeste Keskkoolis oli väga meeldejääv. Kui
mul oli muresid, siis lapsed märkasid ja tulid küsima, kas kõik
on korras.
Samuti oli üllatuseks, kui
looduslähedased eestlased on.
Mulle väga meeldis, et sügisel
käisid pea kõik seenel, kõik jõid
kodus valmistatud õunamahla ja
mulle meeldib, et metsad on nii
puhtad! Arvan, et sellist suhtumist tahaksin ka oma kodumaal
levitama hakata.
Oodata ei osanud ma ka seda,
et peale külma talve järgneb nii
suurepärane kevad. Ma olen
lummatud valgetest öödest.
Nagy Péter
Artikkel on kirjutatud enne
jaanipäeva. Tänaseks on Péter
juba Ungaris tagasi.
Aire Kallas-Maddison

Kaja Allik, Annabell Atka, Mirjam Jakobson, Angelica Jander, Merli Post, Hälis Vahenõmm. Klassijuhataja Ants Järv.
Foto: Josella Jakobson

Huvitöö eredamad hetked möödunud õppeaastal
Üks põnev kooliaasta on läbi saanud,
koolitunnis õppimise kõrval toimus
palju huvitavaid, harivaid üritusi nii
oma majas kui mujal.
Küsisime kevadel õpilastelt, missugused üritused eriti meelde jäid ja
meeldisid. Võib öelda, et kõige atraktiivsemad on ikka erinevad väljasõidud- ekskursioonid, teatrite külastused,
matkad ning loomulikult kooliööd ja
erinevad külalised, kes esinevad või
midagi põnevat õpetavad. Sellel aastal
osalesime KIKi rahastuse toel erinevates
keskkonnahariduslikes õppeprogrammides. Sügisel sõitsime Järvamaale, kus
osalesime kahes õppeprogrammis- Wile
farmis saime palju teada alpakade kohta
ning loomulikult nendega lähedalt kohtuda, Hobukooli pargis valmistasime

ise saviplokke. Kevadel sõitsime kaheks
päevaks Võrumaale, osalesime kahel õppeprogrammil Pokumaal. Vaatasime
Eestimaa üle kõige kõrgemas punktis
Suurel Munamäel ja nautisime meile
harjumatut kuppelmaastikku.
Külalistest meeldisid lastele enam
Läti klaasipuhujad, näitleja Sepo
Seemann, kirjanik Markus Saksatamm
ja meie oma vilistlased Tõnu Järv, Madis Savi, Tauno Mäll ja Meelis Sepp, kes
tutvustasid lastele oma tööd ja viisid
läbi teistmoodi tunde. Madise enda
hobiks on discgolf ja kevadel sai tema
eestvedamisel kooli ümbrusesse rajatud Metsapoole discgolfi rada. Enne
suvepuhkusele minekut said lapsed veel
õpetust ja seda toredat mängu proovida.
Aitäh, Madis!

Miks lastele meeldivad kooliööd?
Eks ikka põnevate tegevuste pärast.
Traditsiooniliselt algavad need õues
orienteerumisega, jätkuvad õpitubade,
seltskonnamängude ja võistlustega ning
lõpevad öödiskoga. Uneaeg jääb tavaliselt lühikeseks ja äratajaks on köögist
maja peale imbuv pannkoogilõhn.
Lastele meeldivad väga ka oma klassiga toimuvad üritused- klassiõhtud ja
väljasõidud.
Minul oli suur au olla klassjuhatajaks
lõpuklasside õpilastele, eredaim hetk oli
kindlasti klassiga korraldatud väljasõit
Rootsi.
Ilusat jätkuvat suve!
Metsapoole koolipere nimel
õpetaja ja huvijuht Ants Järv

Tahkuranna kool
Tublidus ei tule tööta
Juunist ampsasid koolpäevad veel tubli
tüki. Ometi möödusid need märkamatult, sest õppisime põhiliselt õues või
toredatel õppekäikudel.
Kuidas möödus õppeaasta? Tahkuranna Lasteaed-Algkool kiidab ja tunnustab 2017/2018 õppeaasta tublisid
õppureid.
Avaldan kiitust väga hea õppeedukuse eest alljärgnevatele õpilastele:
Merili Holter, Emma Kalnin, Lukas
Kirt, Sarah Kirt, Elina Loorents,
Rico-Marcus Luik, Miiro Lumera,
Kätlin Pruul (2. klass), Teet Järvoja,
Laura Laine (3. klass), Markus Tasalain, Anette-Marie Õis (4.klass),
Mariann Must, Sophia Juhanson
(5. klass), Annabel Helin, Anni-Marii
Männi (6. klass).
Avaldan kiitust hea õppeedukuse
eest alljärgnevatele õpilastele: Kaur
Kaldmäe, Oskar Klein, Rinette Laine
(2. klass), Aaron Juurikas, Priit Järvoja, Max Marcus Lees, Chrisette
Salujärv, Kevin Soosalu (3. klass),
Simona Kärsin, Kaupo Loorents,
Triinu Lumiste, Kahro Lääne, Simo
Virnhoff (4. klass), Taavi Lumiste,
Mairo Nairis (5. klass).
Avaldan kiitust kooli esindamise
eest olümpiaadidel alljärgnevatele
õpilastele:
Anni-Marii Männi Pärnu mk 6.

klassi inglise keele ja eesti keele olümpiaadil, Sophia Juhanson Pärnu mk
5.-6. kl emakeeleolümpiaadil, Mariann
Must Pärnu mk 5.-6. kl emakeeleolümpiaadil, Triinu Lumiste Pärnu mk 4.
kl inglise keele olümpiaadil, AnetteMarie Õis mk 4. klassi emakeeleolümpiaadil.
Avaldan kiitust sportlastele kooli
esindamise eest võistlustel: Sarah Kirt,
Lukas Kirt, Rico Marcus Luik, Teet
Järvoja, Triinu Lumiste, Heleri Meremägi, Merili Holter, Kahro Lääne.
Tunnustan ainekiituskirjaga AnniMarii Männit eesti keeles ja Simo

Virnhoffi informaatikaolümpiaadil
eduka osalemise eest.
Õpilaste ja õpetajate poolt valitud
„Aasta õpilane 2018“ on Mariann
Must.
Meie kooli lõpetas viis toredat noort:
Annabel Helin, Rauno Juninen, Märt
Kikkas, Anni-Marii Männi ja Raiko
Virnhoff.
Kosutavat suvepuhkust soovib
kõigile Tahkuranna koolipere!

Vasakult: Raiko Virnhoff, Annabel Helin, Märt Kikkas, Anni-Marii Männi, Rauno Juninen. Foto: Anu Alloja
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Häädemeeste Muusikakool

Uulu kooli toimetamised jaanikuul

Rudolf Tobiase nimeline
klaverikonkurss
3.–4. juunil toimus Hiiumaal Käinas Rudolf Tobiase
nimeline noorte pianistide
klaverikonkurss. Konkursist
võttis osa 58 noort pianisti 24
muusikakoolist üle vabariigi.
Esindatud olid väga tugevad
muusikakoolid nagu Viljandi,
Rakvere, Jõhvi, Keila, Kiili,
Saku, Saue, Kuressaare, Orissaare jt.
Konkurss toimus kolmes
vanuserühmas: 1. vanuserühm
8–10 a, 2. vanuserühm 11–13
a ja 3. vanuserühm 14–16 a.
Kohustuslik oli kõigis vanuserühmades esitada J. S. Bachi
ja R. Tobiase heliteos.
Kolmandaks oli vabalt
valitud eesti helilooja pala,
kusjuures 2. vanuserühmale

kirjutas helilooja Rasmus Puur
spetsiaalselt selleks konkursiks
klaveripala.
Häädemeeste Muusikakooli esindasid sellel konkursil kaks tublit klaveriõpilast:
Margaret Pajuväli (õp. Lelde
Jalakas) ja Elsbet Muhu (õp.
Vaike Väljamäe). Margaret
võistles 1. ja Elsbet 3. vanuserühmas.
Tüdrukud olid tublid ja
esindasid oma kooli väärikalt. Eriti tubli oli Elsbet, kes
saavutas 3. koha, olles oma vanuserühma noorim võistleja.
Noori pianiste hindas žürii,
kuhu kuulusid tipp-pianistid
– pedagoogid Inga Arro, Lembit Orgse ja Johan Randvere.
Vaike Väljamäe

TUNNUSTUS
I rida tagant - Andreas Jaaniste, Harly Lehismets, Ranno Sutt, Romet Henning. II rida - Madis Lumiste, Kevin Laastau, Jan Marcos Lepik,
Mihkel Kersalu, Andry Afanasjev, Markus Tammik. III rida - Suzanna Puusepp, Annika Veso, Agnes Võsanurm, klassijuhataja Ülle Avamere,
Andra Klaas, Rachel Reidla, Deborah Puusepp. Pildilt puudub Berit-Ann Allika. Foto: erakogu

Sel aastal esimest korda lõppes kooliaasta alles 11. juunil.
Koolipere tegutses jaanikuu
alguses hoolega: 9. klass pingutas lõpueksameid tehes, ülejäänud 8 klassi õpilased käisid
ekskursioonidel, võtsid mõõtu
teadmisterallil “Tark tarbija”
ja muidugi toimusid hoogsad
ettevalmistused kooliaasta
lõpuürituse- “Kuidas Kungla
rahvas kuldsel aal maailma lõi”
– õnnestumise nimel.
11. juuni kaunil õhtul oli
koolipere vanematele esinemiseks valmis. Pidu algas
ametliku osaga, mille käigus
said direktori käest kiituskirja
parimad õppijad ja lilleoksa
nende vanemad ning tunnistuse 1. klassi lõpetajad. Direktori
tänusõnad tõhusa koostöö eest
kõigile vanematele ja hoolekogu liikmetele!

Aasta tegija Triinu Kirschbaum.
Foto: erakogu

Aga siis... algas etendus!
1.-8. klass olid valmis õpitut
esitama, kõrvale ei jäänud ükski õpilane. Tulemuseks lugu,
milles nii laulu, tantsu kui ka
ilmekaid luuleridu. Kõik see
sai teoks koolipere ühise töö

tulemusena. Kindlasti väärib
eraldi tänamist õpetaja Ly, kes
etenduse juhtimise enda kanda
võttis. Suur aitäh ka klassijuhatajatele ja rahvatantsuõpetaja
Enelile ning 1.-8. klassi õpilastele, kes kõik andsid oma panuse ürituse õnnestumisse!
Meie koolil on tore traditsioon iga kuu anda välja eriti
silma paistnud õpilasele KUU
TEGIJA austav tiitel. Aasta
lõpul aga saab üks nendest nimetatud AASTA TEGIJAKS.
Parimad soovid Sulle, Triinu
Kirchbaum, kes Sa oma tublidusega selle aasta parima tiitli
omanik oled.
15. juunil sai lõputunnistuse
Uulu kooli 49. lend. 17 noort
inimest liiguvad edasi uutes
koolides – kes gümnaasiumis,
kes kutseõppeasutustes. Kõik
on oma valiku teinud. Soovi-

me neile edu ja vastupidamist.
Tahaksin südamest tänada
oma kalleid kolleege ja lapsevanemaid meeldiva ja asjaliku
koostöö eest.
KÕIGE RASKEM KOOL
ON ELUKOOL. SA EI TEA
KUNAGI, MIS KLASSIS SA
OLED JA MILLAL TULEB
JÄRGMINE EKSAM.
ISEGI MAHA KIRJUTADA POLE KELLELTKI,
SEST KELLELGI TEISEL
POLE SINU VARIANTI!
T. STEWART/

Häädemeeste Muusikakooli direktor Tiia Soomre sai haridus- ja teadusministrilt Mailis Repsilt tänukirja kauaaegse
tulemusrikka töö eest. Õnnitleme!
LR

Tahkuranna lasteaed
Suvesoojad tervitused
Tahkuranna lasteaiast

Uulu kooli pere soovib
kõigile ilusat suve ja rõõmsa
kohtumiseni septembris!
Õpetaja Ülle Avamere

Häädemeeste lasteaed
Häädemeeste lasteaia 2018. a lõpetajad

Klea Erimäe, Kenert
Grahv, Grethe-Liis
Kangruoja, Grete Lepik,
Helis Mitt, Kristiana
Murulauk, Marthen
Nepste, Mirjam Marii
Näär, Kenet Pesor,
Albert Sepp, Säde Siirak, Kärt Sillaots, Ingo
Sillat, Laura-Liis Varep,
Grettelis Vesik.
Foto: Enelin Veski.

Suur suvi on käes, tulvil
päikest, soojust, maasikaid,
esimesi mustikaid ja sääsemaitasid.
Juuni alguses liitusid Päikesekiired ja Rannakarbid
ühiseks paarikümnelapseliseks
rühmaks ning alustasid rõõmsat suve-elu. Ühel peale-jaanisel päeval arutasime üheskoos,
mis sellest kuust
kõige rohkem meeldinud ja meelde jäänud on. Ära nimetati rühmakaaslase
sünnipäeva pidamine, vaikuseminut
ja vaikusemängud
hommikuringis,
rohke õues viibimine ja põnevad õuemängud. Seda oli
hea kuulda, sest eks
kogu suvine tegevus kinnistab aasta
jooksul omandatut
ning kui see meeldiv ja põnev tundub, siis on asjad
parimal moel välja

tulnud. Parimaks projektiks osutus laste meelest
Tigude Lasteaia loomine
(loendasime „lapsi” ning
jagasime nende vahel
ausalt ja võrdselt võilillelehti). Pärast mängu
lõppu transportisime nii
tavalised kui ka suured
viinamäeteod ohutusse
paika põõsaste alla, kus
nad murutraktorile jalgu
ei jääks.
Sellise lustliku lühikokkuvõttega lõpetame
oma juunikuu. Juulis puhkame ning laseme töömeestel
rahus lasteaia parklas toru- ja
asfalditöid teha ning kohtume
uuesti augustis. Siis saab meie
päevakoduks Päikesekiirte
rühmaruum.
Soovime kõigile ilusat ja
sooja suve!
Tahkuranna lasteaia pere

Fotod: Anželika Pilden

Häädemeeste valla leht
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Akvarellikursus „Treimani suvi“

Kabli Lasteaed

Juba üheksandat korda toimus Treimani Rahvamajas
Maikki Haapala juhendatud
akvarellikursus, sellel korral
siis 26.–29. juunil. Tänu Viljar Soomrele on maalikursuse
osalustasu väga rahakotisõbralik. Kõik maalimistarvikud
on kohapeal olemas, ole ainult
mees ja tule kohale.
Maalimine on lisaks kauni
kunsti loomisele veel väga teraapiline tegevus. Igal aastal
tuleb kokku grupp loomingulisi ja põnevaid inimesi, kes ei
õpi üksnes õpetaja juhendeid
järgides, vaid saavad jagada
teadmisi ja kasulikke nippe
ka omavahel.
Sellel aastal oli kohal nii
raskekahurvägi – Saima Jakobson, Margot Põlla, Silvi
Koovit kui ka noori ja uusi
tegijaid – Marian Maddison,
Magnus Mõttus ja Lyanne
Raud. Kokku oli kursuslasi

Kabli Lasteaia lõpetajad 2018

Kursuslased koos juhendajaga. Foto: Viljar Soomre

19. Maaliti võõrasemasid,
rohelust, päikeseloojangut ja
vette peegelduvaid puid.
Maikki Haapala on väga
positiivne ja julgustav õpetaja,
kes suudab öelda midagi head
iga töö kohta ja mitte pelgalt
viisakusest. Ta oskab näha

positiivseid nüansse, mida
antud kunstiteos sisaldab.
29. juunil avati kursusel
valminud teostest näitus Treimani Rahvamaja maaligaleriis. Näitust saab külastada
kuni järgmise kursuseni.
Aire Kallas-Maddison

Tulge näitust kaema!
Mirette Arukase, Jarek Born, Riselle Grents, Kirke Hõrak, Joanna Koort, Rändi Kull, Kenneth
Lepp, Silver Song.
Foto: Pilve Born

Tallinna Tammetõru Lasteaed külastas Kabli Lasteaeda
Tallinna Tammetõru Lasteaia
perel on saanud heaks tavaks
õppeaasta lõpus korraldada õppereise erinevatesse Eesti paikkondadesse. Tutvutakse Eesti
looduse, ajalooliste ja kultuuriliste vaatamisväärsustega ning
kindlasti valitakse külastuseks
mõni lasteaed, kus kogemusi
vahetada ja toredaid mõtteid
kaasa saada.
Käesoleval aastal valisime
sihtkohaks Pärnu Kadri Lasteaia, Kabli Lasteaia ja Kabli
Külastuskeskuse. Õppereisi
korraldamiseks esitasime SA
Innovele projektitaotluse “Õpime õhinaga õues” ja saime ka
toetust.
Kuna Tallinna Tammetõru
Lasteaed on suur 12- rühmali-

ne lasteasutus, siis oli soov külastada just väikest lasteasutust
ja Kabli Lasteaed sobis külastuseks suurepäraselt. Tammetõru töötajaid paelus kodune
ja hubane õueala, kus lastel
mänguruumi küllaga ning
tegutsemiseks palju võimalusi. Mitmed töötajad leidsid
naljatades, et sellisel mängualal sooviks ise veel laps olla.
Kui suurlinna koolieelik peab
looduskeskkonna paremaks
tundmaõppimiseks sõitma
linnast välja, siis väikese paikkonna lastel on suur eelis: meri
loksutab laineid peaaegu ukse
ees, mets ja matkarada asuvad
kiviviske kaugusel.
Oli huvitav kuulda, kuidas
majandatakse ja toimetatakse

Tallinna lasteaiatöötajad Kablis. Foto: erakogust

väikeses kohas, missugused
on piirkonna väärtused ning
traditsioonid. Elevust tekitas
Kabli lasteaia töötajate loovtööde näitus ja kohe tekkis ka
mõtteid oma lasteaias midagi
sarnast korraldada. Lasteaia
direktor Sale Leppik tutvustas
lahkesti lasteaia kasvukeskkonda ja õppe-ja kasvatustöö
korraldamise põhimõtteid
ning jagas kogemusi õuesõppetegevuste läbiviimisest Kabli
Lasteaias.
Suur tänu maja perenaisele
lahke vastuvõtu eest ja ootame
Kabli rahvast pealinna külla!
Ülle Mihhailova
Tallinna Tammetõru Lasteaia
direktor

Liiviranna rahva käsitöö näitus. Foto: Kaili Viljak

Eesti Vabariigi 100. juubeli
raames koguti uuest Häädemeeste vallast kokku palju
erinevat käsitööd ning kunsti.
Eesmärgiks on tutvustada kodukandi käsitööd,
sealhulgas ka meie meistreid
ja kunstnikke.
Näitus on avatud Kabli
Seltsimajas.
Ka juulikuus on võimalik
näitust külastada, kuigi seltsimaja juhataja viibib puhkusel.
Helistada saab telefonile
5251259 (Ülle Sulu) või saata
kiri kabliseltsimaja@haademeeste.ee
Kabli Seltsimaja

Võidupüha jooks
Traditsioonilisel Häädemeeste
Võidupüha jooksul osales 30
jooksusõpra. Eelmise aasta võitu kordas Teet Kokk, järgnesid
Martin Tarkpea ja Risto Vaher.
Esimese naisena finišeeris Madli Tuuling-Kitsing. Kaugeim
osaleja oli Brandon Hurrie
Lõuna-Aafrika Vabariigist.
Pilk protokolli: Vanusegruppide võitjateks tulid Teet Kokk,
Jaak Looring, Indrek Soome,
Paavo Vaher, Madli TuulingKitsing, Carmen Grigorovitš,
Kersti Karu.
Loosiauhindadega toetasid jooksu Sulev Kasvandik,
Agle Kallas, Mario Maddison,
Päikeseloojangu festival, Tiiu
Tamme Lillepood, Lepaloigu
talu.
Aleksander-Tõnis
Joarand
Võidupüha jooksu võitjad Martin Tarkpea, Teet Kokk, Risto
Vaher. Foto: Irina Kirš

SPORT
20.08.2018. a kell 12.00
Häädemeeste staadionil
HEITJATE PÄEV.
Kavas meeste kuuli, oda, ketta
mitmevõistlus ja kuuli viievõistlus.
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Mittetulundustegevuse toetamisest
Ühinemiseelse Häädemeeste
valla piirkonnas tegutsevatel
mittetulundusühendustel on
võimalik sel aastal taotleda
toetusi veel kehtiva korra
järgi (vt. http://haademeeste.
kovtp.ee/kodanikuuhendused). Samast on kättesaadavad ka taotlemiseks vajalikud

vormid. Palume vaadata ka
Liiviranna nr 5-2018 lk 7
avaldatud teadet.
Oluline on teada, et kavandatava uue korra järgi
tuleb hakata taotlusi esitama
eeldatavalt kogu järgneva kalendriaasta tegevuste kohta.
Sealjuures on taotluste tähtaeg

juba sügisel, et saada andmeid
järgmise aasta vallaeelarve
jaoks. Seega tuleb endise Häädemeeste valla kodanikeühendustel olla sarnaselt endise
Tahkuranna valla omadega
valmis oma järgmise aasta
tegevuskava kokku panema
juba paari kuu pärast.
LR

MADE IN PÄRNUMAA
Inimesed, esemed, teod
Näitus avati 12. juunil Pärnu Muuseumis (Aida 3, T-P
10–18) ja jääb avatuks kuni
07.10.2018.
See Pärnumaa muuseumide
koostööna valminud näitus on
ood Pärnumaale ja piirkonna
loole, käsitledes olulisi ajalooja kultuurisündmusi, suurkujusid, leiutajaid, esemeid ja ütlusi.
Külastajani jõuab kõik, mis
ainulaadne, oluline, eriline ja
mis kõige tähtsam – pärit just

siit Pärnumaalt. Meie vallast
tegi Pärnu Muuseumiga koostööd Tiiu Pukk Häädemeeste
Muuseumist, kes jagas infot,
fotosid ja museaale.
Meie valla ajaloost on esindatud 1969. aastal loodud
Kabli linnujaam, suurim Baltimaade teemapark Lottemaa,
1867. aastal Uulus peetud üks
esimesi laulupidusid Eestis,
1861. aastal siinsetel randadel
ehitatud eestlaste esimesed

kaugsõidupurjekad, Häädemeeste looduslik mineraalvesi, Võiste hokikepid ja palju
muud.
Näitus on valminud Pärnu,
Audru, Häädemeeste, Kihnu,
Sindi ja Tori Muuseumide
koostöös.
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Metsapoole kooli muuseumitoa avamisest möödus suve algul
aasta
Muuseumituba asub 120-aastase omaaegse koolimaja klassitoas. Tänapäeval on klassiruum jagatud kaheks. Eestuba
on sisustatud 5. ja 9. klassi lähiajaloo kursuse toetamiseks,
säilitades ja demonstreerides
viimase saja aasta tööriistu,
kodutehnikat ja –tekstiili,
sportimisvahendeid, mänguasju, mööblit jpm. Tagatuba
on kooli ajaloo teenistuses,
sisaldades koolimööblit ja
-tehnikat, õpikuid, õppevahendeid, nn pioneerindusega
seonduvat jne. Väljapanek
valmis suures osas just tänu
kooli töötajate annetustele ja
seda loodame edaspidi veelgi
täiendada.
Ajalooõpetaja
Artur Taluste

Ilusat muuseumi külastust
soovib

Aire Kallas-Maddison
Metsapoole kooli muuseumis. Foto: Ants Järv

Fotonäitus „Peatu! Vaata! Kuulata!”

Lottemaa väljapanek

Tiiu Pukk Häädemeeste kandi purjelaevaehitust tutvustava stendi
juures. Fotod: Aire Kallas-Maddison

Kabli Seltsimaja korraldas jaanitule
Ja ongi möödas jaaniaeg.
Ilmataat kinkis meile väga
ilusa päeva – andis Kabli rahvale loa süüdata jaanilõkke.
Rahvas nautis maaliliselt merre
loojuva päikese taustal maagilist jaanituld.
Suured tänud lõkkemeistrile
Eiko Tuulingule, kelle osavalt
püstitatud lõke oli võimas ning
soojendas pidulisi südaööni.
Suured tänud Birgit Kivimurrule ja Kaili Viljakule, kes
viisid läbi lastele jaanimängud.
Silmailu pakkus meie tantsutrupp „Mucho Malo“
Tantsulusti pakkusid ansambel „Talent“ Viljandist ja
meie võrratu DJ Riho Pruul,
kelleta ei kujuta ette ühtegi
kohalikku pidu.
Riho koos Virgo Vahenõmmega viisid läbi saapaviske
võistluse meestele ja naistele
– suured tänud neilegi.
Rõõm oli tõdeda, et meie
vallavanem Karel Tölp on väga
sportlik ja näitas taset, saavutades meeste võistluses esikoha.
Naiste saapa viskes võitis
Mairiin.
Kohal oli müügiletiga Kabli Pagari perenaise Elve Vahenõmme tubli peretiim, kes
pakkus kehakinnitust, sooje
jooke kui ka külmarohtu.
Selle ilu ja melu jäädvustas Kaili Viljak. Neid fotosid
saate vaadata Kabli Seltsimaja
facebooki lehel.

Uulu raamatukogus oleva
näituse keskseks teemaks on
Eestimaa looduse tutvustamine vaadete ja haruldaste
või vähem haruldaste liikide
kaudu. Pealkirja ja tööde valimise aluseks on soov pöörata
inimeste tähelepanu looduse
tunnetamisele.
Näituse eesmärk on panna
inimesed looduses viibides seisatama, kuulatama ja nägema.
Meie ümber on palju haruldusi, mida me tihti kahjuks ei

märka. Paljud käivad metsaradadel matkamas, kuid ei näe
midagi ega kuule kedagi. Miks
see nii on? Selle üle võiks näituse külastaja mõelda. Kui me
liigume radadel vaikselt – tehes peatusi, kuulatades ja vaadates enda ümber, siis võime
näha paljutki huvipakkuvat.
Siiani olen tegelenud peamiselt loodusfotograafiaga.
Looduses viibimine pakub
naudingut ja annab teadmisi
erinevate liikide kohta.

Kuus aastat tagasi kolisin
elama Sinti. Peagi avan kodus fotostuudio, et pakkuda
kogukonnale erinevaid fotograafiaalaseid teenuseid. Õpin
PTG-s ja lisaks täiendan ennast pidevalt erinevatel fotograafiakursustel.
Fotonäitust „Peatu! Vaata!
Kuulata!” saab vaadata juulis ja augustis raamatukogu
lahtioleku aegadel ning NB!
„LAMBA VEST” ajal, 28.
juulil, kell 10.00-14.00.

Häädemeeste kirikus
L 4. augustil
kl 18.00

KODUMAISED
VIISID
Ingmar
Simson-Valtin, KAVAS
viiul
Süda, Tobias, Kapp, Eller, Tubin, Arro jt
Ines Maidre,
orel

Häädemeeste Vallavalitsuse
ja Kultuurkapitali toetusega

ArmAs kodukAndirAhvAs!
Häädemeeste 32. kodukandipäevade ja Eesti Vabariigi 100 juubeliaasta raames
14. septembril käesoleval aastal, Häädemeeste Seltsimajas
Foto: Kaili Viljak

Rahvast oli kokku tulnud
pea igast Eestimaa paigast ja
külalisi jagus siia ka Inglismaalt, Saksamaalt, Iirimaalt,
Soomest, Lätist.
Meie jaaniõhtut oli tulnud
nautima koos teistega ka endise
Häädemeeste valla aukodanik
Maire Aunaste.

Veelkord suured tänud
kõigile abilistele, sponsoritele
ja muidugi ka osalejatele.
Taaskohtume juba järgmistel jaanidel.
Kabli Seltsimaja juhataja
Ülle Sulu

mAjA täis

pidu!

Plaani on võetud:
* Tänupingi avamine Häädemeeste Seltsimaja ees
* Häädemeeste noortetoa avamine
* Suurküla Mittetulundusühingu sünnipäev – 20 aastat tegusaid
tegemisi
* Tantsuõhtu – Häädemeeste seltsimaja uue tantsupõranda
testimine ja sisse tantsimine
info: Anneli Leppik

Jälgi reklaaMi!
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JUULI, AUgUSTI JA
SEPTEMbRI ALgUSE
SüNDMUSED
29.06–05.08 Kabli Päikeseloojangu
festivali sündmused
15.07 – 26.08 “Piiri peal” – must
komöödia Uue-Jaani talus
16. 07 Rahujooks läbib Häädemeeste
valda, peatused kell 9 Treimanis ja kell 11
Häädemeeste bussijaamas
21.07 Perepäev laada ja öise
vabaõhukinoga Roosiaias
28.07 Uulu Lamba Vest 2018 Uulu
pargis kell 11
04.08 EV100 tähistamine Soometsa
koolimaja pargi ja mälestustahvli
avamisega, korraldaja Soometsa Külaselts
04.08 Treimani rahvamajas 4.
augustil kell 21 stiilidisko “Eesti 100 –
komöödiakino”. Ansambel Mohiito ja DJ
Riho Pruul. Söök-jook baarist “Kukeke”.
Pääse 6.12.08 Eesti Vabadussõjas ja I
maailmasõjas langenud tahkurandlaste
mälestustahvlite taasavamine ja
sisseõnnistamine Eesti Apostlik-Õigeusu
Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise
kirikus kell 11
13.-15.08 Studio Happy Dancers Retro
tantsulaager Tihemetsa Spordihoones
25.08 Muinastulede öö Roosiaias kell 20
14.09 Häädemeeste 32.
kodukandipäevade ja Eesti Vabariigi
100 juubeliaasta raames Häädemeeste
Seltsimajas - Maja täis pidu!
15.09 Mereküla nime taastamise
aastapäev Roosiaias
15.09 MAAILMAKORISTUSPÄEV
(ka Häädemeeste vallas)
15.09 Treimani Rahvamajas 24.
Pärnumaa Bändide Päev kell 17
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige
kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt
tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.

Häädemeeste valla leht

Häädemeeste hooldekodu pakub tööd

HOOLDUSTÖÖTAJALE

Tööülesanded:
* töö sisuks on hooldusabi osutamine
igapäevaelu toimingutes.
Nõudmised kandidaadile:
* keskharidus;
* korrektsus töös ja välimuses;
* head sotsiaalsed oskused eakate
inimestega töötamisel;
* valmisolek intensiivseks tööks;
* oskus töötada meeskonnas.

Omalt poolt pakume:
* vahetustega tööd (sh. töötamine
öisel ajal);
* pikaajalist ning stabiilset tööd.
Tööaeg:
* täistööaeg vahetustega.

Lisainfo:
Kandideerimisavaldus ja CV esitada kuni 31. august 2018. a
meilile: hooldekodu@haademeeste.ee või aadressil: Lasteaia tn. 1, Häädemeeste, 86001, Pärnumaa.
Telefon: 5819 0594
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HÄÄDEMEESTE TERVISETUBA
annab teada:

Ka suvisel ajal on võimalik Tervisetoas saada
erinevaid Hiina meditsiinis tuntud teenuseid:
massaaže, stressimaandust, soojaravi ja
nõustamist.
Tui-Na massaaž –

käte-, õlavöötme-, kaela-,
jalgade- ja seljavalud
Energeetiline massaaž – keha-keskuse tasakaalustamine
Jalatalla massaaž –
ravib kogu keha
Kuppude panek –
lihaste lõdvestus
Moksa –
keha soojendamine
Aurikoloteraapia –
keha ravi kõrvapunktidel
Kinesioloogia –
vaimse tasakaalu taastamine,
Vabastav hingamine – läbi juhitud hingamise
kehapinge maandamine
Suhtlemisalane nõustamine (konfliktid, ärevus, hirm,
motivatsioon, eesmärgid jne…)
Suvisel perioodil kabinetis vastuvõtt
E ja N, kell 09.00 – 12.00,
muudel aegadel tulen tellimisel kohale.
Info ja vastuvõtule registreerimine:
5114 039 või 5177 072
Pärnu mnt 22, I korrus, Häädemeeste

Margot Põlla
Tervisetoa perenaine

TEATED
Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5347 0723
*
Santehnilised tööd ja head nõuanded. Tel 58058910 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 5141087
*
Võtan rendile heinamaid Uulu ja Häädemeeste vahele
jääval alal. Tel 5665 7511
*
Teostame uste ja akende sise-ning välisviimistlust,
väiksemaid ehitus-ning remonttöid. 558 4010
*
Ehitus, remont ja viimistlus. 5664 3195
*
Kivikorstnate ehitus, parandus plekitööd. 5548 699
*
Katuse-, fassaadi ja üldehitustööd.
Tel 56104 531, edissonehitus@gmail.com.
*
Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel 501 3429
*
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5620 0850. Vaata ka www.remland.ee

Hea valla elanik!
Uulu ilutoas saad nautida
erinevaid kosmeetikU,
maniküüri, pediküüri
ja massaaži ja nüüd ka
meiGi teenuseid.
asume Uulus,
vallamaja esimesel
korrusel, kaupluse kõrval.

Broneeri aeg ja tutvu kuupakkumistega:
alliki iluteenused
5691 6940
või tule kohapeale
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Õnnitleme juuli- ja augustikuu sünnipäevalapsi!

KOGUDUSTE TEATED

Õnn suuremaks,
mure väiksemaks,
hing nooremaks,
aastad pikemaks!
22. juuli AINO KARTUS
26. juuli ELIISE TEOR

98
96

3. juuli ESTER HALJASTE
25. juuli AINO KETS
16. juuli JUULI KIVILO
18. juuli ERICH TÄHISTE

91
90
88
88

23. juuli LINDA RUUL

88

31. juuli HILJA PÄHKEL
1. juuli HELJO-ÕIE SAAREOKS
5. juuli HELJU TIITS
4. juuli NADEZHDA POOL
12. juuli JÜRI NÕMM

88
87
86
84
84

13. juuli HELGA KAIMI
21. juuli SALME RÄÄK
7. juuli SALME ÄRM
28. juuli ELVI SOMMER
19. juuli MIRALDA KODUSTE

84
84
83
83
82

19. juuli ELLI TIITS
25. juuli NADEZDA STEPANOVA
28. juuli JUTA MÄNNIK

82
82
82

4. juuli HELGI ROOSMA
4. juuli MALL KARP
21. juuli ÜLO TEEARU
26. juuli HILJA HUNT

81
81
81
81

30. juuli SALME-INGRID LUIK

81

30. juuli AINO EISENSCHMIDT

81

19. juuli URVE ERENURM
30. juuli MAIMU-ALIISE
PUISTAMA
2. juuli USTAV MÕTUS
11. juuli ANTS LINK

75

22. juuli ERIKA KALJAS
24. juuli ENN KEEMAN
31. juuli RAIVO SOMMER
6. juuli VIKTOR LAARENTS

70
70
70
65

16. juuli JUTA ZAIKINA
29. juuli ENN IRMANN

65
65

30. juuli INGRIT ATNA

65

11. juuli HELGI RAEV

60

75
70
70

Uulu küla
Häädemeeste
alevik
Laadi küla
Reiu küla
Kabli küla
Treimani
küla
Urissaare
küla
Võidu küla
Papisilla küla
Uulu küla
Reiu küla
Metsapoole
küla
Võiste alevik
Kabli küla
Nepste küla
Metsaküla
Tahkuranna
küla
Uuemaa küla
Reiu küla
Häädemeeste
alevik
Metsaküla
Penu küla
Nepste küla
Häädemeeste
alevik
Arumetsa
küla
Tahkuranna
küla
Kabli küla
Leina küla
Kabli küla
Treimani
küla
Võidu küla
Reiu küla
Uulu küla
Treimani
küla
Võiste alevik
Rannametsa
küla
Häädemeeste
alevik
Häädemeeste
alevik
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11. juuli JAAK AAS

60

19. juuli ENE RÜÜTLI
24. juuli LEA ANNIKO

60
60

27. juuli MARTIN MASSO
30. juuli RAIMO PIIRIKUUS
1. august ELLINOR KAMBER
küla
1. august ELLI REBANE

60
60
93

Rannametsa
küla
Laadi küla
Võiste
alevik
Võiste alevik
Uulu küla
Rannametsa

90

4. august BERNHARD-ARTVICH
TUULING

Nepste
küla

90

7. august VILMA SILD
7. august VELLO TÕNNO
2. august ILLE ENNUSAAR
18. august OLGA JASTREB
23. august ENDEL RIIET
27. august ELLA RAID

90
90
88
88
86
86

14. august SEMEN SAMUSEVICH
29. august AUGUST TALI
3. august EVI KOPPEL
16. august EVI PLOOMPUU
21. august MIA MIHKELSON
2. august JÜRI KAMDRON
10. august ILMAR TÕNISSON

85
85
84
84
84
83
83

18. august ELLEN HEINMETS

81

20. august ANTONINA LEPP

81

23. august LEHO SALAK

81

10. august ELVE ANDRESSON
17. august EVI SAKS

75
75

29. august ENN HELISTE

75

9. august MATI MÜÜRISEPP

70

10. august MARE KUUSE
15. august MARE HUNT
27. august VÄINO PALITS
18. august AITA ADAMS
25. august REIN PATSICH
6. august URVE LÄÄNEMÄGI

70
70
70
65
65
60

13. august VILJAR SOOMRE

60

23. august TAISTO TAPANI
MÄKELÄ

Häädemeeste
alevik
Sooküla
Uulu küla
Võiste alevik
Uulu küla
Ikla küla
Häädemeeste
alevik
Reiu küla
Võiste alevik
Reiu küla
Kabli küla
Võiste alevik
Uuemaa küla
Tahkuranna
küla
Häädemeeste
alevik
Metsapoole
küla
Häädemeeste
alevik
Jaagupi küla
Häädemeeste
alevik
Urissaare
küla
Metsapoole
küla
Uulu küla
Laadi küla
Ikla küla
Reiu küla
Reiu küla
Tahkuranna
küla
Treimani
küla

60

Laadi 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.

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
15. juulil kell 12.00
VIII pühapäev pärast Nelipüha
22. juulil kell 12.00
Püha Maarja Magdaleena päev,
madlipäev
25. juulil kell 12.00
Apostel Jaakobuse püha,
jaagupipäev
29. juulil kell 12.00
X pühapäev pärast Nelipüha
5. augustil kell 12.00
XI pühapäev pärast Nelipüha
10. augustil kell 12.00 Püha Laurentiuse päev,
lauritsapäev
12. augustil kell 10.30 Palvus Häädemeeste
hooldekodus
12. augustil kell 12.00 Issanda muutmise püha
15. augustil kell 12.00 Neitsi Maarja uinumise püha,
rukkimaarjapäev
19. augustil kell 12.00 XIII pühapäev pärast Nelipüha
24. augustil kell 12.00 Apostel Bartolomeuse püha,
pärtlipäev
26. augustil kell 12.00 XIV pühapäev pärast Nelipüha
26. augustil kell 13.15 Piiblitund kogudusemajas
29. augustil kell 12.00 Püha Ristija Johannese
surmapäev
2. septembril kell 12.00 XV pühapäev pärast Nelipüha
8. septembril kell 12.00 Neitsi Maarja sündimise püha,
ussimaarjapäev
9. septembril kell 10.30 Palvus Häädemeeste
hooldekodus
9. septembril kell 12.00 XVI pühapäev pärast Nelipüha
12. septembril kell 12.00 Nädalamissa
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
5. augustil kell 9.30
XI pühapäev pärast Nelipüha
8. septembril kell 14.00 Neitsi Maarja sündimise püha,
kiriku nime- ja aastapäev
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
15. juulil kell 14.00
VIII pühapäev pärast Nelipüha
19. augustil kell 14.00 XIII pühapäev pärast Nelipüha
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
22. juulil kell 18.00
ÕHTUTEENISTUS
04. augustil kell 14.00 RISTIMISTEENISTUS JA
ÕHTUTEENISTUS.
Ristimissoovid üpr. Ardalionile tel 5265285
05. augustil kell 9.00 Veepühitsus
kell 10.00 Kiriku nimepäeva liturgia,
ristikäik. Mälestustahvli
avamine Erast Endriksonile,
kohvilaud.
kell 13.00 SURNUAIAPÜHA
19. augustil kell 18.00 ÕHTUTEENISTUS
Tahkurannas:
12. augustil kell 10.00 Veepühitsus
kell 11.00 Kiriku nimepäeva liturgia.
Mälestusplaatide taasavamine I maailmasõjas ja
vabadussõjas langenutele.
kell 13.30 SURNUAIAPÜHA

Seoses juhataja puhkusega
on Uulu Raamatukogu
suletud 3. juulist 13. augustini.
Raamatukogu on avatud igal
NELJAPÄEVAL kella 10.00–18.00.

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
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2150 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

MÄLESTAME LAHKUNUID
ERICH MARTINSON
02.05.1932–16.06.2018

Laadi küla

REIN PIRS
24.05.1959–15.06.2018

Võiste alevik

LEIDA RAEV
09.01.1930–17.06.2018

Häädemeeste alevik

SIIRI LAIDONER
10.01.1939–20.06.2018

Laadi küla

ILEN KALLASTE
09.09.1987–12.06.2018

Võidu küla

Fotonäitust „Peatu! Vaata! Kuulata!” saab vaadata juulis ja
augustis raamatukogu lahtioleku aegadel ning NB! „LAMBA
VEST” ajal, 28. juulil, kell 10.00–14.00.

Seoses juhataja puhkusega
9. juulist kuni 12. augustini on
Võiste Raamatukogu avatud
NELJAPÄEVITI kella 9.00–18.00

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

