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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT
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Väikelaste vastuvõtt
Uue Häädemeeste valla esimene väikelaste sündide tähistamine toimus Tahku Tares 16.
mail. Vallavanem Karel Tölp ja
volikogu esimees Andrus Soopalu olid kutsunud kohale 22
kõige värskemat ja pisemat vallakodanikku koos vanematega.
Päevaplaanid suutsid ühildada
vastuvõtuga 15 peret.
Kohal viibinud värsked
vallakodanikud jäid koos
pereliikmetega juuresolevale
ühispildile (tähestiku järjekorras): Arabella Talts, Arnold
Viirmaa, Brandon Leppik,
Gelsy Raud, Girtel Siitan,
Janelle Kotkas, Johanna
Schön, Kendre Jakobson,
Keron Pärnpuu, Kristella
Kietzer, Mari Taal, Reia
Isabel Tamm, Romet Soobik, Ronhard Kiviselg, Silver
Stephen Norris.
Pisikesi tervitasid muusikaliste etteastetega Häädemeeste
Muusikakooli noored viiuldajad Renata Talts ja Hanna Allikas, juhendajaks Irina Aitai ja
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
õpilased Janelle Aaslaid, Elea-

nora Krüger ja Analota Helin,
juhendajaks Maike Lääne.
Vallavanem ja volikogu esimees andsid peredele nii väikelastele valmistatud valla meened (Ahti Tedremäe sepistatud
lusika, mis asetses puualusel,
millele oli vapimärgi ja lapse
nime graveerinud Aune Tamm
Tiiu Lillepoest; Katrin Miti
poolt valmistatud väikelaste
kaisuteki, millele oli tikitud
vapimärk ja lapse eesnimi ja
sünnitunnistuse kaaned) kui
ka Kultuuriministeeriumi
poolt väikelastele saadetud
raamatu „Pisike puu“. Sündmust juhtis kultuurinõunik

Beebide tekid

Volikogu esimees ja vallavanem beebidele kinke üleandmas

Aire Kallas-Maddison.
Tahku Tare perenaised
Anne Kalda ja Kadri Tähe olid
ehtinud saali pidulikku rüüde
ja katnud laua meelepäraste
hõrgutistega.
Suured tänud peredele sooja
ja südamliku tagasiside eest ja
põnevat maailma avastamist
Teile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik
Fotod: Sigrid Absalon

KABLI PÄIKESELOOJANGU FESTIVAL 2018 29. juuni - 05. august

01.-31.07 Häädemeeste muuseumis ajalooline fotonäitus “See oli siis, aastal 19.... ja nüüd aastal 2018”
R 29.06 20.00 Kollamaa õuel Häädemeestel
“Pariisi taeva all – õhtu muusikaga” Maarja Sukles
ja Anna Regina Kalk
P 01.07 20.00 Muhude õuel Häädemeestel
“Lauljaks kasvamise teekond” Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randvere
K 04.07 20.00 Kosmonautika Puhkekeskuses
Kosmose kolmapäev. Ansambel InBoiler ja Heikki
Kalle
N 05.07 20.00 Uue-Jaani talus
Hingekosutusõhtu šamaan Anu Pahkaga
R 06.07 20.00 Kabli Aidas
Jüri Aarma vestlusõhtu NAINE
psühhoterapeut, saatejuht Katrin Saali Saul
L 07.07 22.00 Kabli rannalaval
Videodisko. DJ Vardo Rohtmets ja DJ Riho Puul
P 08.07 20.00 Kabli Aidas
Kogupere-etendus “PIIP JA TUUT KONTSERDIL”
E 09.07 20.00 Häädemeeste kirikus
ÕHTUMUUSIKA. Klassikatähtedest akordioniduo: Henri
Zibo ja Mikk Langeproon

T 10.07 20.00 Lepanina hotelli restoranis
SALONGIÕHTU “Mees ja naine”. Inga Lunge ja Toomas Lunge.

R 20.07 19.00 Rannakodus
Vene Noorsooteatri lavastus “ЭДИТ ПИАФ. ЖИЗНЬ
В КРЕДИТ.” Etendus on vene keeles

N 12.07 20.00 Tuisuliiva õuel
Muinasjutuline õhtu Tuisuliival. Erki Kaikkonen ja
Mick Pedaja

L 21.07 KABLI HOOVIDE PÄEV
11-17.00 ootavad Kabli varjatud hoovid külalisi!
20.00 Kabli Aidas “Hüvasti Jaani baar” koos Kabli
VIPidega. Tantsuks ans. Kentukid

R 13.07 20.00 Kabli Aidas
Jüri Aarma vestlusõhtu MEES
blogija, kirjanik ja eestkõneleja Jesper Parve
R 13.07 11.00 RMK Kabli külastuskeskuses Lastehommik
L 14.07 20.00 Rannakodus Marek Sadam
P 15.07 11.00
Ekskursioon “Mõnus aeg ja aed Massiarus”
NB! Ekskursioon toimub oma transpordiga ja vajalik eelregistreerimine tel 56 980136
P 15.07 20.00 Kabli Aidas
Teatriõhtu. Jaan Tätte “Latern”
E 16.07 20.00 Kabli Aida filmifestival EESTI FILM
20.00 “Seltsimees laps” külas Leelo Tungal, vestlusringi
modereerib Jüri Aarma
T 17.07 Kabli Aida filmifestival EESTI FILM
20.00 “Rodeo”
22.15 “Ahto. Unistuste jaht” külas Kiur Aarma ja Tiit
Pruuli
K 18.07 Kabli Aida filmifestival EESTI FILM
20.00 “November” külas filmitegijad, vestlusringi modereerib Jüri Aarma
N 19.07 20.00 Tuisuliiva õuel Jarek Kasar

P 22.07 19.00 Rannakodus Jäääär
E 23.07 20.00 Kabli rannalaval Curly Strings
T 24.07 20.00 Lepanina hotelli restoranis SALONGIÕHTU “Laulud või nii”
Vladislav Koržets (sõna), Riho Sibul (laul, kitarr), Ain
Agan (kitarr)
K 25.07 20.00 Kosmonautika puhkekeskuses
Kosmose kolmapäev. Kirjandusõhtu
N 26.07 20.00 Uue-Jaani talus
Hingekosutusõhtu. Voldemar Kuslap
R 27.07 22.00 Kabli rannalaval Rannapidu “Respekt”
R 27.07 22.00 Nigula raba rajal
Päikeseloojangu-öömatk Nigula rabas unetutele
seiklejatele
Kohad on piiratud, vajalik eelregistreerimine tel 5656 1373
P 29.07 19.00 Rannakodus Ivo Linna ja Antti Kammiste
P 05.08 19.00 Rannakodus
Indrek Taalmaa monolavastuses “Parimad palad vol
3”. Pilet 10
Pühapäeviti 08.07, 15.07, 22.07, 29.07 kell 20.00 Kabli
rannas Rannajooga

Lk. 2

Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
31. mail
• Nõustuda Maavarade Nepste IV uuringuruumi üldgeoloogilise
uurimistöö loa andmisega.
• Jätta kehtima järgmised üldplaneeringud:
- Tahkuranna valla üldplaneering (kehtestatud Tahkuranna
Vallavolikogu 31.05.2012 määrusega nr 11)
- Häädemeeste valla üldplaneering (kehtestatud Häädemeeste
Vallavolikogu 19.06.2013 määrusega nr 8)
- Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering (kehtestatud
Häädemeeste vallavolikogu 22.02.2018 otsusega nr 17)
- Kabli ja Treimani supelrandade osaüldplaneering (kehtestatud Häädemeeste Vallavolikogu 29.06.2007 määrusega nr 8)
- Treimani supelranna osaüldplaneering (2007)
- Lemme telkimisala osaüldplaneering (kehtestatud Häädemeeste Vallavolikogu 10.03.2004 määrusega nr 8)
- Krapi telkimisala osaüldplaneering (kehtestatud Häädemeeste
Vallavolikogu 20.04.2005 määrusega nr 7)
• Kinnitada Häädemeeste valla üldplaneeringute ülevaatamise
tulemused.
• Omandada Häädemeeste valla omandisse Häädemeeste alevikus asuv Lasteaia tn 5 kinnistu (katastriüksuse tunnus
21401:001:0032) hinnaga 23 398 eurot. Kinnistu suurus on
11699 m² ja sihtotstarve maatulundusmaa.
• Eraldada nimetatud summa Häädemeeste valla eelarve reservfondist
• Kehtestada määrus „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise kord“.
• Kuulati ettekannet Häädemeeste valla põhimääruse kohta.
Eelnõu otsustati jätte I lugemisele.

Vallavalitsuses otsustati:
02. mail
• Muuta Häädemeeste vallas Rannametsa külas asuvate katastriüksuse lähiaadressi järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress tunnus
1. Aasa
21301:005:0259 Aasasiilu
• Määrata maaüksustele järgmised koha-aadressid ja maa sihtotstarbed:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Vaba (piiriettepaneku nr AT030326101), sihtotstarve: maatulundusmaa
(011; M) 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Vaba (piiriettepaneku nr AT030325152), sihtotstarve: maatulundusmaa
(011; M) 100%.
• Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Häädemeeste vallas
eelpoolnimetatud maaüksuste osas.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Pulga tee 20 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1194) üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Männimetsa tee 4 kinnistule
(katastritunnus 84801:001:1816) üksikelamu püstitamiseks
• Kinnitada sotsiaaltoetuste saajate nimekiri
• Toetada lapsevanem Annika Türni taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilaste Andro ja Tarmo Türni osalemist 13.-15. aprillil
2018 Tartus toimunud Hillar Otto Memorial Cup il 70 euroga,
mis moodustab 35 eurot kummagi lapse kohta.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Vaike
Väljamäed pikaajalise ja tulemusliku töö eest klaveriõpetajana
Häädemeeste Muusikakoolis.
Anda nimetatud tänukiri üle 12. mail Häädemeeste Muusikakoolis klaveri eriala kevadkontserdil.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 3 MTÜ-le
Minu Sõber Koerte agility võistluste läbiviimiseks Uulu kooli
staadionil
• Lubada korraldada Ruf Eesti AS-il (aadress Kadaka tee 52,
Tallinn) 14.juunil 2018.a ajavahemikul 22.50-23.00 Pärnumaal
Häädemeeste vallas Reiu külas Tahkuranna Golf alal (Golfirestoran Eagle, Klubi tee 1) pürotehniliste toodetega kuni 10
minutit kestev ilutulestik
• Toetada koostöös valla ettevõtjatega Võiste tuletõrje veevõtukoha ehitamist summas 6000 eurot (kogumaksumus 11 955
eurot).
• Eraldada OÜ-le Vesoka projekti Uulu asula reoveepuhasti
rekonstrueerimine I.etapi omaosaluse katmiseks raha 9 225,00
eurot
• Eraldada tegevustoetust 800 eurot Kabli Festival MTÜ-le, kelle
esindajaks on Margit Eichen, Kuldsüdamete Balli läbiviimiseks
04.05.2018 Treimani kultuurimajas
• Lugeda lõppenuks lihtmenetlusega riigihanke „Häädemeeste
Suurküla rannatee rajamine“ (viitenumber 196179) hankemenetlus ilma hankelepinguta seoses pakkumuste esitamata
jätmisega ettenähtud tähtaja jooksul.
• Kooskõlastada alljärgnevad hankedokumendid ja korraldada
lihtmenetlusena alljärgnevad hanked:

„TLAK parkla“;
„TLAK terrassid“;
„K.Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed“;
„Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised“;
„Häädemeeste seltsimaja põrand“;
„Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2“
08. mail
• Määrata maaüksusele järgmise koha-aadressi ja maa sihtotstarbe:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Nigula
looduskaitseala 14 (piiriettepaneku nr AT1803260001), sihtotstarve: kaitsealune maa (010; H) 100%.
• Väljastada kasutusluba Penu külas Jaagupi sadama ja Jaagupi
külas Alosa kinnistutele püstitatud välisvalgustusele (EHR
kood 220813728).
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Kuukivi tee 10 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Reiva kinnistule laste mänguväljaku rajamiseks järgmise kõrvaltingimusega:
- Mänguväljaku rajamine riigitee katte servast ca 20 m kaugusele on vastavuses nõuetega, kuid kombineeritud haljas- ja
võrkpiire peab aastaringselt välistama mänguväljaku kasutajate
sattumise riigiteele ja veekogu ohtlikule kaldaosale.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna külas Pätsi (katastritunnus
84801:004:0753) kinnistul paiknevate jalgteede ümberehitamiseks koos valgustuse rajamisega
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
• Kinnitada pereabikomisjoni kooseis alljärgnevalt:
Esimees: Helve Reisenbuk. Liikmed: Ülle Alanurm, Gerli Liiva,
Merike Adele Mee, Sandra Rebane, Eha Säde.
• Kinnitada pereabikomisjoni töökord
• Toetada MTÜ-d Häädemeeste Hää kultuur 1500 euroga XIII
Põhja-Liivimaa festivali korraldamiseks 02. juunil 2018 aastal
Häädemeeste Suveaias.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 4 Orienteerumisklubile West ürituse „RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute 2018 (47. hooaeg)“ korraldamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 5 MTÜ-le
Pärnu Tiibvarjuklubi Eesti Lahtiste Meistrivõistluste korraldamiseks Motovarjuspordis.
• Kinnitada Lembit Uusma poolt 03. mail 2018.a. esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Nepste küla Sooba veesüsteem“ aruanne Häädemeeste vallas Nepste külas asuvale
Sooba kinnistule veesüsteemi rajamiseks eraldatud toetuse
kasutamise kohta
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 06.02.2018 korralduse nr
42 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide
astmepalkade kinnitamine ja lisatasu maksmine“ Häädemeeste
ja Kabli Lasteaedade direktorite töötasude osas ja rakendada
seda tagasiulatuvalt alates 01.02.2018
• Kooskõlastada alljärgnev hankedokument ja korraldada lihtmenetlusena hange „Tänavavalgustuse rajamine“
• Volitada sotsiaalnõunik Eha Säde’t täitma ajutise eestkostja
ülesandeid
• Väljastada projekteerimistingimused Kabli külas Reinu kinnistule (katastritunnusega 21303:002:0226) elamu püstitamise
projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Reiujõe tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
21, 22, 23, 24 ja Reiusilla tee 2, 2a, 3a, 4a, 5, 7, 8 kinnistutele
tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt Leonhard Weiss Energy
AS projekteerija Vello Vaimanni poolt koostatud projektile
„Tahkuranna valla tänavavalgustus” (töö nr. ET-1483) .
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Silla tee ja Silla tee 2 kinnistutele tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt Leonhard Weiss
Energy AS projekteerija Vello Vaimanni poolt koostatud projektile „Tahkuranna valla tänavavalgustus” (töö nr. ET-1483) .
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Kivialliku tee ja Kivialliku
veehoidla kinnistutele tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt
Leonhard Weiss Energy AS projekteerija Vello Vaimanni poolt
koostatud projektile „Tahkuranna valla tänavavalgustus” (töö
nr. ET-1483) .
• Väljastada ehitusluba Merekülas Muuli tee L1, Killi tee 27,
25, 23, 21, 19 Killi tee ja Karu tee L1, Karu tee kinnistutele
tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt Leonhard Weiss Energy
AS projekteerija Vello Vaimanni poolt koostatud projektile
„Tahkuranna valla tänavavalgustus” (töö nr. ET-1483) .
• Väljastada ehitusluba Merekülas Karu tee 4, Tukaotsa tee kinnistutele tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt Leonhard Weiss
Energy AS projekteerija Vello Vaimanni poolt koostatud projektile „Tahkuranna valla tänavavalgustus” (töö nr. ET-1483) .
• Väljastada ehitusluba Uulu külas Uraveere tee 3, 5, 7, 9, 11, 13
kinnistutele tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt Leonhard
Weiss Energy AS projekteerija Vello Vaimanni poolt koostatud projektile „Tahkuranna valla tänavavalgustus” (töö nr.
ET-1483) .
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Rooli tee 4, 6, 7, 8, 10, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 kinnistutele tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt Leonhard Weiss Energy AS projekteerija Vello
Vaimanni poolt koostatud projektile „Tahkuranna valla täna-
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vavalgustus” (töö nr. ET-1483) .
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Siimu tee 14, Ringi tee 1,
3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
ja Ringi põik 2, 4, 6, 8, 10 kinnistutele tänavavalgustuse rajamiseks vastavalt Leonhard Weiss Energy AS projekteerija
Vello Vaimanni poolt koostatud projektile „Tahkuranna valla
tänavavalgustus” (töö nr. ET-1483) .
• Anda luba lastele suunatud laagrite (projektilaagrite) läbiviimiseks Jõulumäe Tervisekeskuses alljärgnevalt:
Viljandi Spordikool (200740) ajavahemikul 02. 07 – 12. 07.
2018;
Viljandi Spordikool (200738) ajavahemikul 30. 06 – 06. 07.
2018;
• Toetada Eesti koondise kooseisus 18.05-21.05.2018 Saksamaal
Ennigerlohis peetavatel Maailma Karikavõistlustel ammulaskmises osaleva Ain Järvesaare osalemist 200 euroga.
• Anda nõusolek Uulu Põhikooli direktor Egle Rumbergile
2018/2019 õppeaastal pikapäevarühma moodustamiseks Uulu
Põhikoolis
Kooli direktoril kehtestada pikapäevarühma töökord ja päevakava
Kinnitada lastevanemate poolt kaetava pikapäevarühma toidupäeva maksumuseks 0.70 eurot
• Volitada lastekaitse spetsialisti Merike Adele Meed
Häädemeeste Vallavalitsuse esindajana täitma alaealiste eestkostja ülesandeid
22. mail
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Leina küla, Kõsu kinnistu
(katastritunnus 84801:004:0260).
• Väljastada ehitusluba Kabli külas Eluviisi kinnistule (katastritunnus 21303:002:0277) aiamaja püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimiringi tee 1 kinnistule
(katastritunnusega 84801:001:1142) püstitatud elamule (EHR
kood 120709054).
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised
hankes Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus Mõisa tee
osas vastavaks ja parimaks hinnaga 17 739 (seitseteist tuhat
seitsesada kolmkümmend üheksa) eurot ja 55 senti koos 20
% käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised
hankes Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus Tammiku tee
osas vastavaks ja parimaks hinnaga 10 066 (kümme tuhat
kuuskümmend kuus) eurot ja 70 senti koos 20 % käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised hankes Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus Reiusilla
tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga 8 387 (kaheksa tuhat
kolmsada kaheksakümmend seitse) eurot ja 34 senti koos 20
% käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised
hankes Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus Ringi tänava
osas vastavaks ja parimaks hinnaga 13 977 (kolmteist tuhat
üheksasada seitsekümmend seitse) eurot ja 82 senti koos 20
% käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised hankes Lääne Teed OÜ poolt esitatud pakkumus Aiandi
tänava osas vastavaks ja parimaks hinnaga 660.- (kuussada
kuuskümmend) eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised
hankes Lääne Teed OÜ poolt esitatud pakkumus Allika tänava
osas vastavaks ja parimaks hinnaga 2 520.- (kaks tuhat viissada
kakskümmend) eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised
hankes Lääne Teed OÜ poolt esitatud pakkumus Köstri tee
osas vastavaks ja parimaks hinnaga 10 320.- (kümme tuhat
kolmsada kakskümmend) eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste valla teede mustkatted ja pindamised
hankes Lääne Teed OÜ poolt esitatud pakkumus Tõllapulga
tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga 4 032.- (neli tuhat
kolmkümmend kaks) eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada TLAK parkla hankes TLLõiked OÜ poolt esitatud
pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 33 531 (kolmkümmend kolm tuhat viissada kolmkümmend üks) eurot ja 60 senti
koos 20 % käibemaksuga.
• Tunnistada TLAK trassid hankes OÜ Mextom poolt esitatud
pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 13 974.- (kolmteist
tuhat üheksasada seitsekümmend neli) eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada Häädemeeste seltsimaja põrand hankes Baum
OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga
10 980 (kümme tuhat üheksasada kaheksakümmend) eurot
ja 96 senti koos 20 % käibemaksuga.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Kardo Kase’le. Reklaami paigaldamise asukoht on Reiu küla, Tallinna-LellePärnu-Mõisaküla 142-145,8 km kinnistu (84801:001:0591).
Reklaami pinna suurus on 8,4 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg
19.04-15.06.2018.a. Reklaamimaksu suurus kogu perioodi
eest on 63,90 eur.
• Toetada lapsevanem Kärt Eljandi taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Henri Eljandi osalemist spordilaagrites 17.06-
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21.06.2018 Holstre-Polli Tervisespordikeskuses.
29. mail
• Anda põhimõtteline nõusolek Sookülas
Soobiku kinnistu (katastriüksuse tunnus
21301:003:0018) jagamiseks
• Anda põhimõtteline nõusolek Treimani
külas Osvaldi kinnistu (katastriüksuse
tunnus 21302:005:0361) jagamiseks
• Nõustuda Häädemeeste vallas Soometsa
külas Tombergi kinnistu (pindala 2,49 ha,
katastriüksuse tunnus 21301:001:0037)
jagamisega kaheks
• Kehtestada Reiu küla Margiti ja Poi kinnistute detailplaneering.
• Kompenseerida Häädemeeste valla elanike
registris olevate laste lapsehoiuteenuse kulud Põnnila Lastehoius (reg, nr. 11639484)
alljärgnevalt:
* Liisi Tuttar lapsehoiuteenuse kulud alates 01.07.2018 kuni 10.08.2018 ehk koha
vabanemiseni Uulu Lasteaias arvete esitamisel mitte rohkem kui 291 (Uulu Lasteaia
arvestuslik maksumus) - 25 (lapsevanema
kaetav osa) eurot kuus. Seega mitte rohkem
kui 266 eurot kuu kohta.
* Teele Tuttar lapsehoiuteenuse kulud alates 01.07.2018 kuni 10.08.2018 ehk koha
vabanemiseni Uulu Lasteaias arvete esitamisel mitte rohkem kui 291 (Uulu Lasteaia
arvestuslik maksumus) - 25 (lapsevanema
kaetav osa) eurot kuus. Seega mitte rohkem
kui 266 eurot kuu kohta.
• Toetada lapsevanem Vaike Pärnpuu taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Kerdo Pärnpuu osalemist 23.08-26.08.2018
Poolas Polc Cupil 45 euroga.
• Toetada lapsevanem Kaia Kiini taotluse
alusel Häädemeeste valla õpilase RicoMarcus Luige osalemist 17.06-21.06.2018
Holstre-Polli spordilaagris 75.- ja 31.07 –
03.08.2018 Jõulumäe suvises suusalaagris
45.- euroga. Toetuse summa kokku 120.eurot.
• Anda luba lastele suunatud „Vandersellide
matkalaagri“ (projektilaager) läbiviimiseks
alljärgnevalt:
- Öökulli suvelaagrid 2018 ( 201598) ajavahemikul 01. 08 – 06. 08. 2018; Läbiviija
MTÜ Öökull (80084519), laagris 15 last.
• Anda nõusolek Uulu Põhikoolile tõmbekapi soetamiseks ja selle tarvis ventilatsioonitööde teostamiseks kokku summas
5343,60 eurot
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise
luba nr 6 MTÜ-le Võiste Külaselts Jaaniõhtu korraldamiseks Võiste Suveaias.Eraldada
MTÜ-le Võiste Külaselts tegevustoetust 2.,
3. ja 4. kvartali eest 10 500 eurot.
• Tunnistada hankes „Tänavavalgustuse
rajamine“ OÜ P.K. poolt esitatud pakkumus Ringi tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga 5 275,20 eurot koos 20%
käibemaksuga.
• Tunnistada hankes „Tänavavalgustuse
rajamine“ OÜ P.K. poolt esitatud pakkumus Rooli tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga 2 997,60 eurot koos 20%
käibemaksuga.
• Tunnistada hankes „Tänavavalgustuse rajamine“ OÜ P.K. poolt esitatud pakkumus
Uraveere tee osas vastavaks ja parimaks
hinnaga 5 100.- eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada hankes „Tänavavalgustuse rajamine“ Kagu Elekter OÜ poolt esitatud
pakkumus Killi tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga 23 820.- eurot koos 20%
käibemaksuga.
• Tunnistada hankes „Tänavavalgustuse rajamine“ Kagu Elekter OÜ poolt esitatud
pakkumus Kivialliku tee osas vastavaks ja
parimaks hinnaga 6 960.- eurot koos 20%
käibemaksuga.
• Tunnistada hankes „Tänavavalgustuse rajamine“ Kagu Elekter OÜ poolt esitatud
pakkumus Reiujõe ja Reiusilla tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga 19 140.- eurot
koos 20% käibemaksuga.
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Tutvustame uusi töötajaid Häädemeeste vallas
Krista Kerde – raamatupidaja

Sirje Nõmm – raamatupidaja

Foto: erakogust

Lapsena elasin ja kasvasin Pärnus. Minu koolitee
kulges Pärnu I Keskkoolis.

Raamatupidajana alustasin
tööd Tori Hobusekasvanduse
AS-is 1991. aastal. 1998. aastal astusin Eesti Põllumajandusülikooli (raamatupidamise
ja rahanduse erialale), mille
lõpetasin 2002. aastal. Samal
ajal töötasin juba Sindi Linnavalitsuses raamatupidajana.
Töö ja pere kõrvalt jätkasin
õpinguid Eesti Põllumajandusülikooli magistrantuuris,
mille lõpetasin 2004. aastal.
Alates 2005. aastast kuni
2017. aasta lõpuni töötasin
Sindi Linnavalitsuses pearaa-

matupidajana. Häädemeeste
valda kandideerisin raamatupidaja ametikohale ja alates
07. maist 2018 töötan Häädemeeste alevikus Häädemeeste valla teeninduspunktis.
Ametikoht on väljakutseid
pakkuv ja usun, et oma eelnevate töökogemustega aitan
kaasa valla raamatupidamise
ladusale toimimisele.
Minu kontaktid: e-mail –
sirje.nomm@haademeeste.ee,
telefon 446 5247.
Parimate soovidega,
Sirje Nõmm

Olen sündinud Raplas
ja kasvanud Pärnumaal
Tootsis.
1979. aastal lõpetasin
Tihemetsa Sovhoostehnikumi raamatupidamise eriala.
Töötasin Tootsi Vallavalitsuse raamatupidamises ligi 27 aastat.
Seoses haldusreformiga
kaotati Tootsis raamatupidaja ametikoht ja
alates 31.03.2018 olin
koondatud.
Kandideerisin Hää-

demeeste Vallavalitsusse
raamatupidaja ametikohale ja alates 23. aprillist töötan Häädemeeste
Vallavalitsuses. Usun,
et saan rakendada oma
kogemused ja teadmised
valla raamatupidamise
sujuvaks toimimiseks.
Minu e-posti aadress
on krista.kerde@haademeeste.ee ja telefon 44
65 108
Parimate soovidega,
Krista Kerde

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 Andrus Soopalu
Väike enesetutvustus: (nimi, vanus, perekond, amet, töökoht,
hobid)
Olen Andrus Soopalu. Sündisin
55 aastat tagasi Tartus, kus käisin
koolitee kuni ülikooli lõpuni. Pärast
seda tõi iseseisev ja tööelu mind Häädemeestele, kuhu olen jäänud siiani. Minu põhitöö on Häädemeeste
Apteegis juba 32. aastat järjest, olles
praegu proviisor-juhataja. Mul on
varasemast abielust 2 täiskasvanud
poega ja lisaks 3 lapselast. Praegu
olen vabaabielus.
Töökohustustest vabal ajal meeldib mulle väga reisida, tegeleda
tervisespordiga ning aeg-ajalt löön
kaasa kohaliku näiteringi tegevuses.
Meelsasti kokkan – katsetades erinevaid maitseaineid ja uusi toidukombinatsioone. Lisaks olen 23 aastat
osalenud heategevusliku organisatsiooni Lions Club liikumises. Olen
Häädemeeste klubi üks asutajaliikmetest ning praegu Eesti piirkonna
II regiooni esimees (sinna kuulub
12 klubi).
1. Miks Sa kandideerisid Häädemeeste vallavolikogusse? Miks
just Sina oled õige inimene valla
asjade/tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Kodukoha käekäik ja elu-olu
on mulle alati korda läinud. Sellest
ka soov osaleda volikogu töös, et
oma mõtteid ja arvamust avaldada. Tänan veel kord kõiki valijaid,
kes mind nende aastate jooksul on
toetanud ning usaldanud. Olen ava-

tud soovijatega suhtlema, kuulama
murekohti, erinevaid arvamusi, ettepanekuid. Oluline on saada infot
asjaosalistelt, vältimaks kuulujutte
ja vääriti mõistmist. Julgen oma arvamust avaldada ning tegude eest
vastutada.
Minu eesmärk on käsitleda valda
puudutavaid teemasid laiapõhjaliselt.
Tutvuda tuleb erinevate osapoolte
teema käsitlustega. Tõekspidamistega vastuolus on omakasupüüdlikud
otsused ning kindlasti nö lihtsalt tegemise pärast tehtud asjad. Sellistel
puhkudel läheb tavaliselt kulutatud
energia ja raha niisama tuulde.
Valla juhtimisel võib paralleeli
tõmmata koduste rahaasjade majandamisega. Üldjuhul iga inimene
või perekonna pea mõtleb hoolega
läbi pere väljaminekud: millegist tuleb kokkuhoiu vajadusel loobuda,
mõni ost peab veidi kauem oma aega
ootama, kõik pereliikmed ei pruugi
korraga igal kuul uusi riideid saada;
uut autot ei osteta, kui suuremaid liisingmakseid sissetulekud ei võimalda. Aga kõik see arutatakse pereliikmetega läbi, tehakse kokkulepped ja
toimetatakse vastavalt võimalustele
ning olulisematele vajadustele. Sama
süsteem peaks kehtima ka volikogu
töös. On normaalne, et vaieldakse,
avaldatakse arvamust, ent vaidlused
peavad olema põhjendatud (mitte
kiusu pärast). Selline koostöö aitab
üheskoos valda arendada, andes
kindlasti ka kiirema tulemuse asjade käigule.

2. Kui rahas ei
olek s küsimus,
mis oleks see projekt/investeering,
mille teeksid Häädemeeste va llas
teoks? Võid esitada
ka mitu objekti/
asja, aga siis pane
prioriteetide järjekord ka.
Häädemeeste
valla elanikel ja ka külalistel peaks
olema võimalus turvaliselt jalgrattaga liikuda Pärnust Eesti Vabariigi
piirini, mis võimaldaks sportlikku
vormi hoida ning ka valla kaunist
loodust nautida. See oleks investeering mis tuleb võimalusel koos riigi
abiga ära teha.
Kui suurelt unistada ja rahaliste
vahendite olemasolule mõtlema ei
peaks, oleks minu isiklik soov luua
Häädemeeste valda tootmisettevõte, mis pakuks aastaringselt tööd
minimaalselt 300 koduvalla elanikule. Mida kaugemale Pärnust Ikla
poole, seda kesisemad on inimeste
võimalused kahjuks praegu tööd
leida. Sellega saaksime suurendada
rahvaarvu ja inimeste sissetulekuid
koduvallas.
Volikogu töös seisan selle eest, et
ühinemislepingus olevad planeeritud
investeeringud saaksid järgneva nelja
aasta jooksul teostatud, mis arendavad kogu valda ning muudavad selle
atraktiivsemaks nii elanikele kui ka
meid väisavatele külalistele.

gi ajaloolist taastada endisel kujul.
Uulu Pulverki ehk Roosiaeda sai
taastatud mälestuskivi 1881.aastal
ajalooline külaskäigu tähistamiseks.
(nimelt külastas 1880. aastal suurvürst, tulevane tsaar Aleksander III
Uulut ja randus laevaga „Tsarevna”
Uulu randa, toimetus). Giidina olen
kohalikku ajalugu tutvustanud ka
praegu.

hääli saan. Minu platvormiks on
kultuuri ja külaelus kaasa rääkimine.

Foto: erakogu

3. Milline on Sinu sõnum volikogu liikmena Häädemeeste valla
rahvale?
Mul oleks väga hea meel, kui
inimesed käiksid volikogu istungeid
kuulamas, kust nad saavad infot otseallikast. Kaaskodanikud võiksid
olla julgemad valda puudutavatel
teemadel kaasa rääkima ja oma arvamust avaldama.
Rannarahvast on alati nimetatud
töökaks ja südiks, kes peavad tugevates tormituultes visalt vastu. Selle
kõrval on aga mulle aastakümnete
jooksul siiski silma jäänud, et liiga
palju on kahjuks ka kadedust, õelutsemist, kaebamist, teistele „ära
tegemist”. Head inimesed! Soovin
teile rohkem empaatiavõimet, heatahtlikkust, kannatlikkust, oskust
teisi enda ümber märgata ja nendega arvestada. Abivajajaid võimalusel
aidata või kutsuda appi kedagi teist
hädasolijat aitama.
Kõik hea, mida teed teistele, tuleb ühel päeval sulle endale kindlasti
tagasi.

Volikogu liige Henn Saar
Väike enese tutvustus (nimi, vanus, perekond, amet, töökoht,
hobid)
Olen sünnilt põline uulukas. Nooruses õpingud, neli aastat sõjaväes.
Töötanud olen üle Eesti erinevates
kohtades. 1980. aastal tulin Pärnu
tagasi, töötasin Pärnu KEK-is. 1987.
aastast alates kuulun Pärnu Muinsuskaitse Seltsi, kus olen pidevas
protsessi kaasa löönud – üritused,
koosolekud, Alevi kalmistu korrastamine ja K. Pätsi ausamba avamine.
Kui 90-ndatel toimus suur erastamine jõudsin minagi tiiruga Uulu
tagasi. Sain tööd erasektoris. Tahkuranna Õigeusu kirik vajas remonti,
kaks suve taastasin koos abilistega
kiriku väikese torni kuplit. Külaseltside tulekuga õnnestus nii mõnda-

1. Miks Sa kandideerisid Häädemeeste vallavolikogusse? Miks
just Sina oled õige inimene valla
asjade/tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Haldusreform tegi ärevaks. Käisin koosolekutel Pärnus, KilingiNõmmes ja otsustasin kandideerida.
Ise ka ei uskunud, et nii arvukalt

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.
Uulus oleks hädasti vaja huviringide kooskäimise kohta,
Uulu koolile juurdeehitust, muuseumi tuba. Kõigile, kes laulavad ja
tantsivad kaasaarvatud lapsed kõlakoda sobivasse kohta. Nüüd, kui
on Uulu kanalis sild valmis saanud,
võiks olla randa pääsuga korralik
supelrand lähemal, et ei peaks Reiu
randa minema (vasakut kätt sillast

Foto: erakogu

Uulu poolt tulles, seal, kus uulukad
vanasti käisid ujumas).
3. Milline on Sinu sõnum volikogu liikmena Häädemeeste valla
rahvale?
Rahvale soovin üksteisemõistmist ja koostööd!
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Häädemeeste valla leht
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Algas suure tuleohuga aeg, kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud
Alates 31. maist 2018 hakkas
kehtima kogu Eesti Vabariigi
territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on
Päästeamet suure tuleohuga aja
välja kuulutanud piirkonniti.
Sel aastal on olukord väga tuleohtlik kuuma ja kuiva ilma
tõttu aga kõikjal.
Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge
temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahju
ohu või põhjustada tulekahju
metsas või maastikul.
Inimeste jaoks seab suure
tuleohuga aeg lisapiirangud
metsas tegutsemisel. „Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas
suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh
selleks ettevalmistatud kohas,“
sõnas Päästeameti peadirektor
Kuno Tammearu. Päästeametile tähendab suure tuleohuga
aeg kõrgendatud tähelepanu
pööramist inimeste käitumisele looduses ringi liikudes ja
toimetades.
Viimastel aastatel on Päästeameti võimekus tänu Euroopa
Liidu struktuurivahendite kasutamisele oluliselt kasvanud.
Päästeametil on uued põhiautod, paakautod ja konteinerautod. „Hetkel on Päästeameti
kasutuses 4 drooni, mis annavad meile maastikupõlengute
korral kiire ülevaate põlengu
ulatusest ja võimaldavad teha
kiiremaid ning efektiivsemaid
otsuseid tööde alustamiseks,“
ütles Päästeameti päästetöö
osakonna juhataja Martin
Lambing. Lambingu sõnul
tuleks tulevikus aga droonide
olemasolu ja spetsiifikat veelgi laiendada, et hõlpsamini
luuret teostada ja tulekoldeid
avastada.
Päästeamet tuletab meelde,
et tulekahju on kergem ennetada kui seda hiljem kustutada st looduses tuleks liikuda
ja käituda hoolivalt. Palume
mootorsõidukiga looduses sõitmist vältida, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele
ja mitte sõita ATV-ga turbasel
pinnal. Auto väljalaskesüsteem
võib kuiva looduse süüdata ja
ATV-ga turbapinnal sõites võib
koguneda turbamulla tolm

sõiduki summutile ning selle
kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda
tulekahju.
Sellise mõtlematu tegevuse tagajärg haarab suure hulga päästeressursist ning võib
oluliselt halvendada ülejäänud
päästeteenuste kättesaadavust
elanikkonnale.
Tulekahju avastanud isik on
kohustatud:
• teatama viivitamatult häirekeskusele (hädaabinumbril
112), kus tulekahju on puhkenud ja mis põleb, nimetama oma perekonnanime ja
teate andmiseks kasutatava
telefoninumbri ning vastama
päästekorraldaja esitatud küsimustele;
• hoiatama ohtu sattunud
inimesi;
• võimaluse piires asuma tuld
kustutama või tule levikut
tõkestama.
Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik
päästetööde juhti:
• tulekahju tekkekohast ja
ulatusest;
• võimalikust ohust inimestele
või koduloomadele;
• muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest
(hooned jne).
Koduses majapidamises:
• Lülita sisse raadio (soovitavalt patareidega) ning
seadista see Vikerraadio kanalile, võimaldamaks saada
operatiivset informatsiooni
metsatulekahju leviku kohta.
• Vii ära süttimisohtlikud
esemed (aiamööbel, aiatelgid, küttepuud jms) või
kata korralikult kinni (võimalusel kasta kaetud kohad
märjaks).
• Sule aknad ja uksed ning
ventilatsiooniseadmed (vähenda tuuletõmmet majas).
• Sule kõik gaasiseadmed (soovitavalt peaventiil).
• Jälgi, kas suitsu on imbunud
tubadesse (vajadusel tihenda
aknaid ja uksi märgade kaltsudega).
• Väärtesemete (mis ei karda
vett) peitmiseks kasuta ämbreid, vanne või basseine (et

vältida esemete kokkupuutumist veega, kasuta veekindlaid hermeetilisi kotte
– uputa raskusega).
• TÄHELEPANU! Erakordselt suure tuleohu korral
valmistu evakueerumiseks.

• maatule korral liigu nagu
soos – järgmist sammu astudes ole kindel, et ei vaju
läbi pinnase;
• ladvaleeki kohates hoia sellest võimalikult kaugele.

Ära unusta kodu- ja lemmikloomi.

Esmakustutusvahendite kasutamine
Kui olete avastanud tulekahju, siis enne igasugust tegutsemist tuleb kindlaks määrata tuule suund. Tulekahju
suhtes ei tohi viibida allatuult.
Erinevate metsatulekahju
liikide puhul erinevad ka nende kustutamiseks kasutatavad
kustutusmeetodid.
Pinnatule korral on lihtsaimaks ja kättesaadavaimaks
esmaseks vahendiks puuoksad.
Murra või raiu umbes enda
pikkune võimalikult tihe oks
(sobilikum okaspuu). Kustuta
tuld seda lämmatades, liikudes
mööda tulejoont ja tehes pühkimisliigutusi piki tulejoont,
suunaga põlenguala keskpunkti poole. Ära vehi ega nö
“materda” tuld – nii annad sa
tulele hapnikku juurde ning
raskendad sellega kustutustöid,
samas väsitad ennast.
Käepärastest kodusleiduvatest vahenditest (näiteks kulupõlengu korral) võib kasutada
veel raudreha, labidat. Vee
kasutamise võimalusel võiks
teiste võimalike majapidamises
leiduvate anumate seast valida
kastekannu, mille abil on võimalik tulemuslikumalt ning
ökonoomsemalt vett kasutada.
Maatule korral on vaja kustutamiseks rohkelt vett. Et kustutusvesi kiiremini tulekoldeni
jõuaks, on vaja tulekolle lahti
kaevata.
Ladvatule korral ära püüa
esmaste kustutusvahenditega
kahjutule vastu astuda, vaid

Õnnetuspiirkonnas viibijatele:
Kui suudad leida esmase
kustutusvahendi, siis püüa
alustada kustutustöödega, sellest on kindlasti abi tuleleviku
piiramisel.
Kui avastatud põlengu puhul on tegu ladvatulega või on
pinnatuli lootusetult suureks
paisunud, võid selle kiiremaks likvideerimiseks siiski
oma panuse anda, tehes peale
päästeteenistuse teavitamist
tuleluuret:
• selgita välja, kuhu liigub
tuli kõige kiiremini (front,
mis asub üldjuhul põlengust
allatuult);
• püüa hinnata põlenguala
suurust;
• kui tulekahju lähipiirkonnas
paikneb inimesi, teavita neid
ohust;
• leia päästetehnikale sobivad
juurdepääsuteed;
• mine päästjatele vastu;
• anna päästemeeskonnale
sulle teadaolevast infost kiire
ülevaade.
Ohutus kustutamisel:
• nailonist või muust kergesti
süttivast materjalist riideid
kandes hoia tulest eemale;
• taganemistee olgu alati läbimõeldud – juhuks, kui
põleng peaks hüppeliselt
arenema;
• ära jäta oma vara (näiteks
autot) tule suhtes allatuult;

jookse võimalikult kiiresti
ohutusse kaugusesse.
Kui oled tulelõksus
Kui sa ei suuda tule eest ära
joosta, siis püüa peita ennast
tiiki, lompi või muusse veekogusse või jahuta pead ja
ülakeha märgade riietega;
Kui veekogu ei ole
ümbruses:
• otsi maastikul või
metsas varjuline koobas;
• varju kivide (kaljud,
kivihunnikud jne) taha;
• heida pikali ja kata
oma keha märgade riietega või pinnasega (muld).
Kui ei jätku enam värsket õhku (oled ümbritsetud vingu ja suitsuga), siis
heida pikali ning kaitse oma
kopse kõrvetava kuumuse eest.
Võimalusel pane märg riie suu
ette, et jahutada ja puhastada
sissehingatavat õhku.
Pärast tulekahju
Ära unusta abistada oma
naabreid ja teisi inimesi, kes
võivad vajada erilist hoolt ja abi
– invaliidid, eakad jt piiratud
teovõimega inimesed.
Osuta vigastatuile esmaabi
(põletushaavad, vingumürgitus jne).
Ole ettevaatlik, kui kõnnid
põlenud maastikul või metsas.
Kuumad kohad pinnases võivad uuesti süttida.
Esmalt kontrolli hoonete
pööninguid ja katusepindu.
Kui leiad sädemeid või hõõguvaid tükke, kustuta need
viivitamatult. Hiljem otsi läbi
kõik ruumid ning süttimisohtlikud kohad, et veenduda
tuleohu puudumises.
Teavita asjaosalisi hävinenud või riknenud asjadest.
Kahjustustest teata nii ruttu
kui võimalik oma kindlustusfirmale ja kohalikule omavalitsusele. Hiljem on reaalse
kahju ulatust raskem tõestada.
Muinsuskaitse all olevate majade omanikud peavad kahjustustest teavitama ka.
PEA MEELES!
• Metsas tee lõket vaid selleks
ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
• Enne lõkke tegemist uuri
kohaliku omavalitsuse õi-

gusakte – tiheasustusalal
võib olla lõkke tegemine
keelatud või on määratud,
mida lõkkes põletada tohib.
• Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele
või kuivanud taimestikust
puhastatud mittesüttivale
pinnasele nii, et see ei kujuta
ohtu hoonetele, puuriidale,
metsale või näiteks turbapinnasele.
• Lõkkeaseme või grilli ümbrus hoia poole meetri ulatuses puhast süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge
temperatuur või sädemed
seda ei süütaks. Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.
Lõket (üle 1 m) tohib teha
ehitistest (majad, kuurid jne.)
ja põlevmaterjali hoiukohtadest
(puuriidad, lauavirnad jne.)
vähemalt 15 meetri kaugusel
ja metsast 20 meetri kaugusel.
• Tule tegemisel jälgi tuule
suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või muule
kergesti süttivale materjalile.
Kui selline oht on olemas,
tee lõket, kui tuule kiirus on
alla 5,4 meetri sekundis.
• Kasta enne tule tegemist
kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.
• Lahtist tuld ära jäta kunagi
järelevalveta, lase sel lõpuni
põleda, kustuta veega või
summuta näiteks liivaga.
Lõkke tegemisel tuleb käeulatusse varuda 6-kg tulekustuti, mida võib asendada veeämber (vähemalt 10 l
vett). Peale põletamist tuleb
lõkkease uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.
• Avaliku lõkke tegemine
tuleb kooskõlastada Päästeameti kohaliku päästekeskusega.
Käitumisjuhised metsa- ja maastikutulekahju
korral leiad ka Päästeameti
kodulehelt: https://www.
rescue.ee/et/kodanikule/
elanikkonnakaitse/metsa-jamaastikutulekahju.html
PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooniosakond

Kodu turvalisus
Uus suvehooaeg on alanud. See
on aeg mil taas võiks mõelda
nii oma suvila, kui ka linnakodu turvalisusele. Tehnoloogia
on arenenud ning enam pole
vaja osta kalleid seadmeid ning
seejärel maksta turvafirmadele
siduvate lepingutega igakuiseid
tasusid. Uuemaid automaatseid
häiresüsteeme on võimalik ise
lihtsalt paigaldada omamata
selleks mingeid erilisi eelnevaid
teadmisi.
Tänapäevased lahendused
sisaldavad juba kõiki vajalikke andureid lisaks tavapärasele suitsuandurile, ühendades
need omaniku telefoniga (mis
on eriti oluline siis kui peres
kasvavad väiksed lapsed või

on tegemist vanuritega kelle
liikumine on piiratud).
Oluline on siinjuures aru
saada millised eelised on uuematel anduritel. Andurid jagunevad iseenesest kohalikeks ja
ühendatuteks. Kohalikud
andurid on need mis annavad alarmi ainult kohapeal.
Ehk siis näiteks kui maja põleb annab suitsuandur sellest
ka alarmiga märku. Kuid see
alarm ei jõua omanikuni kui
ta kohapeal pole. Näiteks võib
kodust kaugel olev suvila maani maha põleda ilma, et sellest
keegi midagi teaks. Ükskõik
palju suitsualarm sellest ka
kohapeal piiksub.
Seetõttu on soovitav andu-

rid alati oma automaatse häiresüsteemiga ühendada. Ehk
kasutada süsteemiga ühendatud andureid. Selline süsteem
saadab signaali inimese telefonisse kas vastava mobiilirakenduse või sms-i kaudu. Lisaks
anduritele saab samasse süsteemi lisada ka kaamerapildi,
koduvalve ja palju muudki. Lisakasuna annavad automaatse
häiresüsteemi puhul kasutusel
olevad andurid märku kui neil
on mingi rike või nende patarei
hakkab tühjenema.
Meedias on viimasel ajal
tihti juttu olnud ka gaasi ja
vingugaasi anduritest. Kuna
sageli võib see informatsioon
pisut segadusse ajada siis siin-

kohal mõningad selgitused:
Vingugaasi andur – Vingugaas (CO) kujutab endast
nähtamatut, lõhnatut, äärmiselt mürgist gaasi. See tekib erinevate kütuste, näiteks puidu,
ahjukütuse, bensiini, maagaasi
või propaani mittetäielikul põlemisel.
Majandus- ja taristuministri määrusega akt nr 87, §
45. P11 on vingugaasiandur
kohustuslik alates 01.01.2018
eluruumides, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud
gaasiseade. Näiteks vannitoad
või köögid, kus kasutatakse
gaasi-veesoojendit. Määrus ei
laiene eluruumidele, kus on

reageerivad maagaasile (näiteks see mis on gaasiboilerites
kasutatav).
Lõpetuseks rõhutaks veelkord, et automaatsed häiresüsteemid ei ole keerulised ja
kallid. Neid saab paigaldada
osaliselt ning vastavalt vajadusele. Hiljem saab juba töötavat süsteemi alati täiendada.
Samuti saab automaatse häiresüsteemi vajadusel siduda
koduautomaatikaga.
kasutatusel ainult gaasipliit.
Gaasiandur – Gaasiandureid on erinevaid – on olemas
andurid, mis reageerivad vedelgaasile, (näiteks balloonigaas)
ja on olemas andurid, mis

Alar Avloi
wwww.zmartone.ee
Koduautomaatika spetsialist
alar.avloi@zmartone.com

Häädemeeste valla leht
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Kuidas suvevaheaeg turvaliselt
mööda saata?
Õppeaasta on lõpusirgel ning
ees on ootamas mõnus väljateenitud puhkus. Nägemist
igapäevased koolipingi nühkimised ja varajased ärkamised. Et aga kõike seda rõõmu,
sära, puhkust ning lõbu ei
hakkaks varjutama midagi
halba, siis peaks omale ikkagi
meelde jätma mõningad olulised pidepunktid. Järgides
lihtsaid mõtteid ning reegleid
on koolivaheaeg lõbus ja turvaline.
Liikluses osaledes ratta või
mõne muu sõiduvahendiga
hoolitse ikka enda ja teiste ohutuse eest. Tuleta meelde, millised nõuded peavad liikluses
osalemiseks olema täidetud ja
kas valitud sõidu- või liiklusvahend on sinu eale lubatud ka
liiklusseaduse mõttes. Viimasel
ajal on trendiks kujunenud sõiduautode soetamine alaealistele, kellel puuduvad vajalikud
oskused ja teadmised ning samuti juhiluba. Siinkohal tahan
lastevanematele öelda, et liikluses osalemine ei ole õnnemäng
ja siin on vaja mõelda tõsiselt
võimalikele tagajärgedele, mis
võivad kaasneda kogemuse
puudumise ja vajaliku koolituse (autokooli) läbimise tunnistuseta (juhiluba). Piltlikult
öeldes, me peame olema valmis
vastutama ja võtma vastutust
enda lapse ohtu seadmises ning
rääkimata kaasliiklejate ohustamises.
Oluline tähtsus on ka sellel,
et lapsevanemad oleks kursis,
millega lapsed tegelevad, kellega liiguvad ning kokkulepped,
millest kinnipidamine on lapsele kohustuseks tema turvalisuse
tagamisel. Ka laste tegemised
on olulised ning üks tähtis osa
nende igapäevasest toimetamisest on sõpradega aja veetmine.
Need tegevused võiksid olla
vanematele teada, et kus tema
laps asub, kellega ta on ja väga

hea oleks kui vanematel oleks
ka kontaktid kuhu pöörduda,
kui laps ei naase õigeks ajaks
kokkulepitud kohta. Pole harvad need juhtumid, kus vanemad teavad, et laps on sõbral
külas, aga puudub teadmine
kus sõber elab, kas sõbra vanemad on teadlikud ning kuidas
sõbraga ühendust saada. Milleks kõike seda? Ikka selleks, et
oleks vajadusel võimalik lapsega
kontakt saada ning juhul, kui
see pole võimalik, siis teame,
kust otsimist alustada. Suurüritustel soovitame väikelastele
panna taskusse või käepaelale
vanemate number, et tagada
üks võimalus kaotsi läinud laps
leida ja vanemateni toimetada.
Lisaks on suvel kindlasti
toimumas palju pidusid ning
siinkohal tahan öelda, et alaealine ja alkohol ei sobi kokku. Alkohol ei aita ühtegi pidu
paremaks teha. Alkoholi tarvitanud alaealine ei ole valmis
vastutama tagajärgede eest, mis
sellega võivad kaasneda. Alkoholi tarvitanud alaealist on kerge mõjutada ning ära kasutada.
Kas aga üks hea pidu on seda
väärt, et hiljem seda sügavalt
kahetseda või lausa elu lõpuni
mäletada, kui väga halba kogemust!?
Märka ja aita märgata. Kui
näed, et keegi on hädas ja vajab
kiiresti abi, siis ära jää ükskõikseks vaid mõtle, kuidas saab
abivajavat aidata. Kui endal
teadmised puuduvad või jääb
julgusest väheks, palu kellegi
abi, sest meie hoolimine võib
muuta kellegi elu paremaks või
isegi päästa. Olgu selleks üksi
uitav laps, maha kukkunud
vanur või eluga kimbatuses
nooruk-igaüks neist võib olla
keegi meie lähedastes.
Turvalist suve kõigile!
Heidi Sosi
Pärnu politseijaoskonna
noorsoopolitseinik

Häädemeeste valda läbitakse 16. juulil
• kell 9.00 Treimani Rahvamaja juures (võimalus kaasa
joosta, kuni külakeskus Tahku Tareni)
Jooksjaid tervitatakse pidulikult Häädemeeste Vallavalituse ja Treimani Rahvamaja
poolt.
• kell 11.00 Häädemeeste
bussijaamas (võimalus kaasa joosta, kuni külakeskus
Tahku Tareni)
Jooksjaid tervitatakse pidulikult Häädemeeste bussijaamas.
Lisainfo Aire Kallas-Maddison 5358 5406
Ülemaailmne 1987. aastast
alates toimuv kõige laiaulatuslikum tõrvikuga teatejooks, mis ühendab riike ja
rahvaid, jookstakse 2018.
aastal Euroopas Sofiast Lissabonini.
Jooksjad läbivad ligi 24
000 km pikkuse teekonna
läbi kõikide Euroopa riikide finišeerudes 8. oktoobril
Lissabonis.
Jooksu lihtne sõnum –
“Sinu samm on esimene!”
– on inspireerinud miljoneid
inimesi üle kogu maailma.

Jooks on mittetulunduslik
üritus, mis liidab inimesi ja
innustab head tahet kõikidest
rahvustest inimeste vahel.
Kõik võivad osaleda: sportlased ja mittesportlased, noored
ja vanad. Tõrvikut võib kanda
mõned sammud või mõned
kilomeetrid või tulla jooksjaid
tervitama.
Eestit läbib Rahujooksu rahvusvaheline meeskond 16.–19.
juulil 2018 marsruudil Ikla –
Pärnu – Järvakandi – Rapla
– Tallinn.
Oodatud on kõik huvilised
Rahujooksu kulgu võite jälgida aadressil: www.peacerun.
org “Live from the road”.
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Kabli Päikeseloojangu festival – 6 nädalal 35 sündmust
Kabli Päikeseloojangu festival toimub tänavu 6 nädalat
järjest ning külalised on Kabli
kanti oodatud 29. juunist kuni
5. augustini. Programmis on
leidnud koha üle 30 kontserdi, teatrietenduse, filmiõhtu,
vestlusõhtu, ekskursiooni jne.
Uudisena avame Kabli
Aida, endise Jaani baari, kus
korraldame festivali raames
filmifestivali “Eesti Film”.
Kablisse jõuavad värsked Eesti
filmid: “Seltsimees laps”, “Rodeo”, “Ahto. Unistuste jaht”
ja “November”. Igal õhtul on
võimalus kohtuda ka filmitegijatega, kellega vestleb Jüri
Aarma. Kohale on lubanud
tulla Leelo Tungal, Kiur
Aarma, Tiit Pruuli jt. Lisaks
saab Kabli Aidas näha mitmeid
teatrietendusi.
Uutest paikadest kutsume
muusikat kuulama ka Muhude õuele Häädemeestel,
kus oma vanaisa hoovil an-

nab kontserdi pianist Johan
Randvere koos Evelin Samuel-Randverega. Muusika
vahele räägib Johan lustakaid
ja armsaid lugusid oma mälestustest Häädemeestel.
Jätkub ka festivali ekskursioonide sari. Sellel aastal
viime avastama Massiaru
kanti. Külastada on plaanis
rahvusvahelist loomekeskust
Massia, kohalikku mustikaja iluaeda ning näha muidki
olulisemaid paiku Massiarus.
Päikeseloojangu-öömatk Nigula rabas viib aga tutvuma
lõhnade, häälte ja tegelastega
öises looduses.
Jüri Aarma kaks vestlusõhtut on tänavu pühendatud
Naisele ja Mehele. Vestlusõhtul “Naine” tutvustab naiselikkuse sügavamat poolt psühhoterapeut ja saatejuht Katrin
Saali Saul. Meeste saladustega viib kuulaja kurssi blogija
ja kirjanik Jesper Parve. Ka

Lepanina hotelli salongiõhtu
kannab nime “Mees ja naine”
– üles astuvad näitleja Inga
Lunge ja muusik Toomas
Lunge.
Lisaks astuvad Kabli Päikeseloojangu festivalil 2018
üles InBoiler, šamaan Anu
Pahka, Mick Pedaja, Jarek
Kasar, Curly Strings, Riho
Sibul, Ivo Linna, Marek
Sadam, Voldemar Kuslap,
Jäääär, Vladislav Koržets jpt.
21. juulil ootame kõiki huvilisi Kabli küla avatud hoovide päevale. Külalisi oodatakse sisse põikama Kabli küla
muidu külaliste eest varjatud
koduhoovidesse. Uudistada
saab iluaedu, kauneid häärbereid, nautida kohalike naiste
näputööd, tutvuda põnevate
kablikate ja nende hobide ning
tegemistega. Avatud on hoovikohvikud. Kabli hoovide päev
lõpeb Kabli Aidas peoga “Hüvasti Jaani baar” koos Kabli

VIPidega.
Ootame infot kablikatelt,
kes sooviksid hoovide päeval
oma koduõue külastajatele
avada. Hoovide päev on sarnane kodukohvikute päevadele,
kuid kui oma hoovile kohvikut
teha ei soovi, võib seal toimuda
ka muud põnevat – saad näidata oma ilusat koduaeda, korraldada näituse või eksponeerida
oma kogusid, jutustada lugusid, korraldada meisterdamisi,
müüa või tuua imetlemiseks
välja oma näputöö või kutsuda
oma hoovile kohalikud tantsijad või noored muusikud jne.
Piiranguid ei ole! Anna oma
mõtetest märku e-posti aadressil eveli258@hotmail.com
või telefonil 5283186
Eveli Loorents

Rannametsa Muhu küla Sõjateest
Vanasti oli Rootsi väga sõjakas.
Sõditi pea kõigi naabritega.
Üks rootslaste sõjakäik on otseselt seotud meie piirkonnaga.
EE-st on lugeda: “16. okt.
1700 maabus Karl XII peaväega
Pärnus ja võitis Vene väge 30.
nov. Narva lahingus”.
Teisalt olen lugenud, et
Rootsi sõjaväeosa maabus
Muhu küla kohal, ehitas palkidest tee Muhu külast luideteni (pinnas oli soine) ja suundus
Pärnu poole. Mäletatakse veel,
et Rannametsa – Võiste vahel

asunud välisepikoda, kus olevat
hobuseid rautatud ja voorivarustust remonditud. (Palktee
luidetepoolne ots tuli päevavalgele kolhoosiaja lõpul põldudele
musta mulda vedades.)
Selle dessandiga oli ilmselt
tegemist ettevaatusabinõuga.
Et Pärnus maabunud väge ei
rünnataks lõunast poolakate
poolt. Pärast maabumist selgus,
et poolakad on liikvel küll, aga
on Riiga pidama jäänud.
Narva alla mindi Tallinna
kaudu. Peale võitu venelaste üle

jäädi talvituma Laiusele, mis
kestis järgmise aasta juunini.
Üle poole aasta kestnud
puhkepausi tuli kuidagi sisustada. Seda aitasid teha mustlased
oma lauludega, keda kogunes
Laiusele üle 400. Laiuselt lahkudes mustlasi ühes ei võetud.
Põhjuseks – mustlaste laulud
liiga kurvad. Viivad sõdurite
meeleolu alla.
Mitmed mustlased jäid
paikseks. Ei läinud enam rändama ja laulsid oma kurbi laule
edasi.

Aga 300 aastat hiljem tundusid ka sakslastele mustlaste
laulud liiga kurvad ja tapsid
vallutatud alade mustlased.
Ka Laiuse paiksed mustlased.
Siit ettepanek valla ajalehele – avaldage vahete-vahel ka
koduloolisi lugusid ja ettepanek
vallavalitsusele – tähistage valla
territooriumile jäävad ajaloo- ja
kultuuriloolised paigad viitadega. Ka Muhu küla Sõjatee.

Sulev Kasvandik

Kohtume Roosiaias
Sellel suvel on põhjust Roosiaeda tulla päris mitmel korral.
23. juunil kell 20.00 on kõik
oodatud traditsioonilisele jaanitulele. Probleemi on varem
olnud algusaja määratlemisega,
sellel aastal alustame nii. Siis on
oodatud kõik jalga keerutama
meile juba tuttavate Rotiküla
Vanameeste muusika saatel,
mängima rahvalikke mänge ja
süütama jaanilõket. Rõõmus
võimalus on kohtuda jälle tuttavatega, keda pole võib-olla eelmisest suvest saadik näinudki.
Vahepealsel ajal on siinkandis
ühtteist muutunud ja muutumas. Eks räägime sellestki.
Järgmine kord on põhjust
Roosiaeda põigata 21. juulil
perepäevale. Siis alustame juba
päeval, et koos laulda, väheke
laata pidada ja jalga keerutada.
Lõpetame õhtu vabaõhukinoga.

Algusaeg on veel täpsustamisel,
aga pealelõunane aeg saab see
olema. Kui ennustatud soe suvi
peaks jätkuma, siis on võimalik
end veel merre ka kasta – sellest
saab ilus perepäev.
Augustikuu lõpetame traditsiooniliselt muinastulede ööga.
Tänavu koguneme 25. augustil
kell 20.00, et süüdata lõke. Kell
21.30 süüdatakse randades ja sadamates märgutuled. Eesmärk
on süüdata nii palju lõkkeid ja
tõrvikuid, et igas mereäärses kohas oleks näha vähemalt kahte
tuld. Meie koguneme lõkke
tegemiseks juba seitsmendat
korda.
Suve lõpetame 15. septembril, et tähistada Mereküla
nime taastamise aastapäeva ja
tõmmata joon alla möödunud
suvele. See saab olema sportlik
päevane üritus, sest selleks ajaks

on kindlasti valmis Mereküla
terviserada. Nimelt osalesime
Külaliikumise Kodukant korraldatud „ KOGUKONDADE
EV100 TAOTLUSVOORUS“
ning meile eraldati selleks raha.
Asi on veel väga värske, aga loodame , et meie plaanide elluviimist toetab ka vald.
Milleks meile seda vaja
on? Männimets ja mere lähedus on ideaalne paik tervisliku
tegevuse arendamiseks, kuid
seni pole meil olnud võimalusi soetada selleks vajalikke
vahendeid. Täna tegeletakse
oma vahenditega peamiselt
suusatamise, kepikõnni ning
jalgrattasõiduga. Äsja valmis
küla läbiv kergliiklustee ja kavandatav vabaõhuspordisaal annab täiendava võimaluse vabas
õhus oma tervise eest hoolitseda
ja keha treenida.

Täna veel päeva öelda ei tea,
aga osa töid oleme mõelnud ära
teha ühiste jõududega ning teretulnud on abikäed nii meie
oma külast kui ka kaugemalt.
Loodav tervistamisvõimalus on
ju avalikuks kasutamiseks kõigile soovijaile, miks mitte siis
ise kaasa lüüa oma jõu ja nõuga
selle rajamisel. Kui kohe alustame, jõuame juba juulikuus selle
avamiseni!
Et teaksime, kellede abiga
saame arvestada, andke palun
teada oma valmisolekust kaasa lüüa Mereküla terviseraja
loomisel.
Kontaktandmed: uulupulverk@gmail.com , telefon
53 484121.
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk

Teeliste kirikud alustavad uut hooaega
Uut suvehooaega alustab Eesti
Kirikute Nõukogu kultuuriturismi algatus “Teeliste kirikud”.
“Teeliste kirikud” eesmärk
on tutvustada nii kohalikele
reisihuvilistele kui Eestit külastavatele turistidele suveperioodil pikemalt avatud, kauneid
ning paljuski unikaalseid Eesti
sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid.
“Teeliste kirikud” trükiseidreisijuhte jagatakse algatusega
liitunud kirikutes ja kohalikes
turismiinfokeskustes. Samuti
saab infot kirikute kohta internetist www.teelistekirikud.
ekn.ee.

Alates XIII sajandist on pühakojad olnud Eesti kultuuri
lahutamatuks osaks, mis moodustavad väärtusliku osa meie
kultuuri- ja kunstiajaloolisest
pärandist. Sageli on linna, valla
ja küla üheks paljudest vaatamisväärtustest selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu
püsinud müürid hoiavad eneses
olulisi kunstiväärtusi. Seepärast
võib kirikuid õigusega pidada
Eestimaa olulisteks turismisihtkohtadeks ja kohalikeks
vaatamisväärsusteks.
Teeliste kirikute tutvustamiseks on koostatud informatiivne, pildimaterjaliga illust-

reeritud teatmik ning sarnase
kujundusega veebileht.
Trükisest leiab 450 pühakoja eesti- ja inglisekeelse lühitutvustuse, lisatud on avatud kirikute kontaktandmed,
jumalateenistuste ja palvuste
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Pronksmedal Budapestist
10.–14. mail 2018 toimusid
Euroopa meistrivõistlused
sangpommi kahevõistluses
Ungaris Budapestis. Siim
Marjamägi tõi võistlustelt koju
pronksmedali ja kuhjaga positiivseid emotsioone.
Lähedased ja sõbrad on
saavutuse üle väga uhked ja
Liiviranna toimetus soovib
andekat noormeest tutvustada ka teistele valla kodanikele.
Järgnevatele küsimustele
vastab Siim Marjamägi.
Kui vanalt spordiga tegelema hakkasid?
Sporti tegin juba põhikoolis. Mängisime kõikvõimalikke
pallimänge, mis siin Häädemeestel oli võimaldatud. Peale
seda tuli umbes 12 aastat pausi,
siis mingil hetkel kutsus Tõnis Joarand mind valdade talimängudele pommi tõstma.
Tulemus oli kohutav. Hea on
vahel teada saada, kui nõrk sa
tegelikult oled aga mis sest.
Elu läheb ikka edasi ja ega ma
sellest mingit erilist järeldust
teinudki. Korra ilmselt mõtlesin ainult, et peaks trenni
tegema aga seda loomulikult
ei järgnenud. Järgmine aasta
juhtus täpselt sama värk, ega
ma täpselt ei mäleta aga isegi
tulemus võis olla suht sarnane.
Peale seda ütlesin küll endale,
nüüd aitab. Juba paari päeva
pärast olin esimest korda Häädemeeste spordihoones trennis.
Nüüdseks olen seal käinud veidi üle kahe aasta ja tulemus on
paranenud umbes neli korda.
Kui tihti trenni teed ja
milliseid treeninguid?
Hetkel käin trennis kolm
korda nädalas seda juba varsti
umbes aasta. Enne seda tegin
trenni kaks korda nädalas,
sest ega end algul kohe saa
ära piinata. Tuleb kehal anda
aega asjaga harjumiseks. Mis
treeninguid ma siis ikka teen,
mulle meeldib see ütlus, et

Eelkooliealiste laste
spordipäev
Häädemeeste staadionil
16. mail toimus endise Häädemeeste piirkonna eelkooliealiste laste spordipäev.
Ilm oli päikesepaisteline,
kuid samas meeldivalt värske ja sportimiseks sobilik.
Võistlusel osales 64 last.
Lapsi lõbustasid ja aitasid
võistlusmoraali kõrgel hoida laste kauaaegsed sõbrad
– sinised lõvid Lõrr ja Larr.
Igale võistlustest osavõtjale jäi mälestuseks puidust
medal, mille kujundas Sale
Leppik, medalid graveeris
Aune Tamm Tiiu Lillepoest.
Diplomid vormistas Maarika Atka. Peakohtunikuks oli
Aleksander-Tõnis Joarand.
Võistluse kolmekordseks
võitjaks tuli 4-5 a. vanuseklassis Uku Siigla Häädemeeste Lasteaiast.

Siim Pärnumaa suvemängude vägilase võistlusel. Foto: erakogust

kui tahad midagi hästi teha,
siis tuleb seda teha, seega kui
tahad hästi pommi tõsta, siis
tuleb pommi tõsta. Sellega ma
trennis tegelengi.
Kui palju pead jälgima
oma toitumist?
Ausalt ega ma eriti midagi
jälgi. Vahetult enne võistlusi
kooki ja magusat proovin mitte
sisse ajada aga ega see alati isegi
ei õnnestu.
Miks tegeled spordiga?
Mulle lihtsalt meeldib tegutseda. Kogu aeg tööd ka
ei viitsi rabada ja siis ongi vahelduseks hea end teistmoodi liigutada. Sangpomm on
hea, sest saad kõik asjad üksi
ära teha, mis annab vabaduse
minna saali mulle sobival ajal.
Kuidas motiveerid ennast?
Kõige suurem motivaator
ongi kaotus. Kogu aeg võita on
raske. Kui kaotad, siis mõistad,
et tuleb edasi rügada.
Millise spordiala juurde
loodad tulevikus suunata
oma lapsed?
Ma loodan, et neil on võimalus teha sporti või käia kuskil sellises ringis, mis neile endile meeldib. Eks kindlasti on
neil raske sangpommist mööda
hiilida. Mingil määral saavad

Pilk protokolli:
-3 a 30m jooks(12): Remo
Tuuling (Häädemeeste)8,36;
2. Brenda Kiveste (Võidu)
9,32; 3. Victoria Laarents
(Treimani) 10,20.
nad kindlasti seda proovida,
kuid kas see neid köidab, eks
seda näitab aeg.
Kui pikalt valmistusid viimaseks Euroopa MV Sangpommi kahevõistluseks?
Konkreetselt antud võistlusele umbes paar viimast kuud.
Kuidas jäid tulemusega
rahule?
Oma tulemusega ei jäänud
absoluutselt rahule. Viimase poole aasta kõige kehvem
tulemus. Põhjust ei oska isegi
kindlat öelda. Mingid mõtted
on, mis tuleks teha trennis teisiti. Teen järgmised neli kuud
kõvasti trenni ja eks näis, kas
MM-iks saab parema vormi.

Mida soovitad noortele,
kes soovivad sangpommi
tõstmisega tõsisemalt tegeleda?
Pommi tõstmisega tegelevaid noori on meil siin kahjuks
kõigest mõned ja ega ma päris
hästi teagi, kui tõsiselt nad
seda võtavad. Ma tahaks öelda
kõigile noortele, et aeg on oma
nutitelefonid vanematele tagasi
anda ja hakata tegelema asjadega, mis teid edasi arendavad.
Tehke sporti, käige muusikakoolis, mängige niisama õues,
kuid ärge istuge toas ekraani
ees.
Aire Kallas-Maddison
Fotod erakogust

Laste fitness on põnev spordiala
Häädemeeste vallas elab
11-aastane sportlik tüdruk
Annika Absalon, kes tegeleb
sellise põneva spordialaga nagu
laste fitness. See ala sobib hästi
lastele, kes oskavad akrobaatilisi elemente ja trikke ning kes
oskavad laval julged olla ning
fitnessi poose näidata. Laste

puhul ei vaadata seda, kui suured on tema lihased või musklid vaid just esinemisjulgust ja
oskust poseerida. Tähtsaim
on akrobaatiline kava, mille
pikkuseks 1:30 ning kaval
peab olema sisu ning vastav
muusika. Annika kava on
üles ehitatud Troonide mängu filmi süžeele
ja muusikale,
kus ta kehastab
tüdruksõdalast.
14.04 toimus
la ste f itnessi
karikavõistlus
Pärnus, kus meie
valla piiga võitis
oma va nu seastmes 1. koha.
29.04 toimus
Tallinnas ülevabariigiline laste
fitnessi võistlus
Kristina Koroljak Open Cup
2018, kust Annika tuli tagasi
samuti kuldse
karikaga ja 1.
kohaga. Päeva
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juht Ott Kiivikas tõdes, et laste
fitness on Eestimaal väga heal
tasemel ning areneb suure hooga, just need lapsed on Eesti
Kulturismi- ja Fitnessiliidu
tulevikulootused.
28.04 võistlesid meie valla
piigad Annika Absalon ning
Iti-Mai Mätas AK Tirel korraldatavatel akrobaatikavõistlustel
Paikuse spordihoones, kus üle
vabariigi oli kohal 105 akrobaati. Annika saavutas oma
vanuseastmes hõbemedali ning
Iti-Mai Mätas omatehtud kavaga pronksmedali. Tüdrukud
võistlevad ka koos paarisakro-

4-5 a. 30m jooks (25):
1. Uku Siigla (Kabli) 7,22;
2. Martin Siim (Urissaare)
7,72; 3. Marie Allikas (Pulgoja) 7,84.
Kaugushüpe (25): 1. Uku
Siigla 2,00; 2. Freddy Kasvandik (Krundiküla) 1,92; 3.
Hanna Sepp (Häädemeeste)
1,84.
½ staadioniringi (25): 1.
Uku Siigla 45,76; 2. Marie
Allikas 47,28; Ants Hanson
(Häädemeeste) 49,91.
6-7 a. 30m jooks (27): 1.
Grete-Liis Kangruoja (Häädemeeste) 6,11; 2. Helis Mitt
(Rannametsa) 6,18; 3. Riselle Grents (Treimani) 6,20
Kaugushüpe (27): 1.
Joanna Koort (Kabli) 2,52;
2. Riselle Grents 2,41; 3.
Helis Mitt 2,39.
½ staadioniringi (27): 1.
Riselle Grents 34,62; Grethe-Liis Kangruoja 35,44; 3.
Helis Mitt 36,01.
Aleksander-Tõnis
Joarand

Eelkooliealiste laste spordipäev Häädemeestel. Foto: Aire KallasMaddisson

Tahku Tare mälumängu
6. hooaeg

baatikas ning neil on tulemas
ülevabariigilised võistlused 26.
mail Tallinnas, pöidlad pihku,
sest Iti-Mail läheb vaja palju
jõudu, et Annika saaks tema
õlgadel püsti seista ning sealt
saltoga alla lennata. Annikal
aga läheb vaja head tasakaalu,
et püsida jalgadega Iti-Mai
peopesadel ja põlvedel.
Tüdrukute treeneriks on
Angela Absalon, kes töötab
SHD Spordikoolis akrobaatika
treenerina ning tegeleb ise aktiivselt fitnessi treeningutega.
Sigrid Absalon
Fotod Sigrid Absalon

17. aprillil pandi ühise tordisöömisega punkt Tahku
Tare mälumängu kuuendale hooajale, kus omavahel
võttis teadmistes mõõtu
kaheksa viieliikmelist võistkonda. Küsimused koostasid
Andres Ilves ja Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli kollektiiv.
Et käimas on Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta, siis oli
enamik küsimusi sel hooajal
Eesti kohta. Sel aastal said
ka võistkonnad ise küsimuste
koostamises „kätt proovida,”
sest kahes viimases voorus
esitas ka iga võistkond konkurentidele ühe küsimuse.
Tasavägises võistluses
saavutas ühepunktilise edumaaga järjekordselt võidu
võistkond Männiku Talukamber (MTK) koosseisus
Valve Sommer, Märt Hunt,
Maido Zuk ker, A ndres
Tammsalu ja Valeri Hahiljev. Neile järgnes Mereküla
võistkond, milles osalesid

Reet Sai, Maire Säde, Helju
Viirg, Agu Sarapuu ja Ülo
Sommer. Kolmandale kohale
platseerus võistkond Metsaranna, kuhu kuulusid Marvi
Arnek, Lii Aava, Triin Laidoner, Veiko Arnek ja Urmas
Aava.
Täname Tahku Tare
tublisid perenaisi Annet ja
Kadrit, kes mälu turgutuseks
maitsvaid küpsetisi pakkusid
ja hooaja lõpetamisel kõiki
uhke tordiga kostitasid!
Tahku Tare mälumängus
kaotajaid ei ole, sest hooaeg
lõpeb kõigi jaoks palju suurema tedmistepagasiga ja
lisaks saab igaüks endale
valida auhinnaks raamatu.
Aitäh Häädemeeste Vallavalitsusele auhinnaraamatute
eest!
korraldustoimkonna liikmed
Maia-Liisa Kasvandik ja
Ülle Toomla
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Treimanis tantsiti heategevuslikul Kuldsüdamete ballil

KROONIKA
Häädemeeste Hooldekodu korraldas juba viiendat aastat talgud
“Mälestus”, eesmärk – korrastada
nende Häädemeeste Hooldekodust

lahkunud hoolealuste hauad, kellel
puuduvad omaksed (kes korrastaks
hauda). Talgujuht oli Gerli Liiva.

Foto: Gerli Liiva

Muuseumiöö „Öös on pidu“
Laupäeval, 19. mail oli Eestimaal
avatud 211 muuseumi või arhiivi,
mida sai tasuta külastada. See oli ka
üle-euroopaline muuseumiöö. Ka
Häädemeeste muuseum osales selles
programmis. Meil oli tantsu, muusikat, nuputamist ja ka vestlusring,
kus meenutati meie kohapealset elu
viis- või kuuskümmend aastat tagasi.
Lapsed mängisid vanu mänge ja koos
muuseumikülalistega määrasid meil
kasvavaid puuliike, õppisid tundma
erinevaid teravilju.
Fotonäitus „See oli siis, aastal
19.. ja nüüd aastal 2018“ pakkus
külastajatele palju huvi ja arutelu.
Muuseumigiid tutvustas ka püsiekspositsiooni, kus enam tähelepanu
pälvisid vanad majapidamis- ja töö-
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riistad. „Padin, mis see on?“ küsisid
nooremad inimesed. Meil on ju ka
Padina bussipeatus. Muuseumis on
mul hobuste jaoks padin, mis pandi
hobustele jalgade alla, et nad soos või
pehmes lumes sügavale ei vajuks. Padinaid tehti ka inimeste jaoks, neid
kasutati talvel roolõikamisel või talvenoodapüügil.
Sepik ja mustsõstramahlast morss
maitsesid vahepeatuses hästi.
Mul on heameel, et 57 inimest
leidsid tee Häädemeeste muuseumi. Enamus külastajaist olid meie
valla inimesed, kuid oli tuldud ka
Pärnust, Viljandimaalt, Tallinnast
ja Lätimaalt.
Tiiu Pukk

4. mail toimus Treimani rahvamajas heategevusüritus “Kuldsüdamete
ball”. Kolme tegusa naise, Hille Tähiste, Margit Eicheni ja Marju Aasma
algatusel ning Dora-Alviine Kesperi
kaasamisel sai teoks Eesti Vabariigi algusaastate stiilis peoõhtu. Sellist nime
kandsid ka tolleaegsed heategevusega
seotud peod ja ballid.
Külalisi tervitas August Markson
abikaasa Hildaga. Harrastusnäitlejad
etendasid tolleaegseid värvikaid inimesi ja saime aimdust, kuidas kuulsa
kapten-reeder Marksoni suguvõsa
mõjutas kohalikku seltsielu.
Balli külalised olid vägagi ajastutruud ja vaeva näinud kostüümidega. Anna Curly Band hoolitses
jalakeerutuse eest.
Heategevuse tarbeks müüdi õnneloosi ja korraldati oksjon. Kuldsete
südamete poolt tehtud annetustega
toetame Pärnu Lastekodu laste suvelaagrit Kabli rannas 500 euroga, mis
anti üle laagri idee algatajale Madis
Savile 24. mail.
Armsad kuldsete südametega inimesed! Suur tänu kõigile, kes te aitasite
sellel peol õnnestuda!
Prouade soengute eest kandsid
hoolt Häädemeeste ilusalongi juuksurid Hille, Angelika, Tiia. Kaunid jumestused tegid Diane Atelier Stuudiost
ja Janeli. Täname tantsijaid, täname
näitlejaid ja kõiki teisi, kelle mõtted
ja abistav käsi selle imelise õhtu teoks
saada lasid. Loodetavasti tekib toredate
pidude ideid edaspidigi.
Marju Aasma

Kuldsüdamete ballil osalejad. Fotod: Pilve Born

Kabli Seltsimaja kevadised tegemised
3. mail toimus mälumängu turniiri hooaja lõpetamine. Tublid olid kõik võistkonnad, enim punkte kogus
võistkond “Habe” koosseisus Eha Männe ja Jaan Sooberg. Suured tänud raamatukogu töötajale Kai Einile
küsimuste koostamise eest. Mälumängurite suur soov
oli tulla sügisel taas kokku juba värskelt renoveeritud
Kabli Seltsimajas.
5. mail saime kokku, et korrastada Kabli Seltsimaja
ümbrust. Siim Saal eemaldas talvekatte laevalt ja tõrvas
selle üle, Veijo Jakobson kattis puidukaitsevahendiga mälestuspingid. Ülejäänud rahvaga korrastasime jõeääre ja
talgud jätkusid “Teeme ära” talgute raames Kabli rannas,
kuhu oli kokku kogunenud suur hulk rahvast. Korrastati mere- ja maanteevaheline ala. Töös olid traktorid,
murutraktorid kui ka trimmerid. Talgulistele pakuti
maitsvat suppi, kasemahla ning kringlit.
Tänud kõigile osalejatele ja abistajatele.

Muuseumiööl leidsid tegevust igas eas külastajad. Foto: Tiiu Pukk

11. mail tähistasime emadepäeva. Esinesid lapsed
Kabli lasteaiast, Metsapoole ja Häädemeeste koolist ning
seltsimaja naisansambel. Loeti luuletusi ja lauldi laule.
Peo lõpuks pakuti seltsimaja poolt kõigile marjajooki ja
kohaliku pagari kringlit. Kontsert oli südamlik kingitus emadele, vanaemadele ja vanavanaemadele. Tänud
kõigile osavõtjatele.
Ülle Sulu

TREIMANI RAHVAMAJA
22. juunil kell 20
Treimani Jaaniõhtu
Võistlused ja murumängud.
Jaanituli
Jaaniloterii
Lemme Õllesaali puhvet
Tantsuks ansambel Treffunx

26.–29. juunil rahvamajas
Treimani 9. akvarellikursus
29. juunil kell 15 kursuslaste näituse avamine

Kabli Seltsimaja emadepäev. Fotod: Kaili Viljak

Pärnumaa muuseumid panid seljad kokku
Juuni keskpaigas avatakse Pärnu
Muuseumi ajutiste näituste saalis
Pärnumaa muuseumide koostöö tulemusena valminud näitus „Made in
Pärnumaa“. See on ood Pärnumaale
ja piirkonna loole, käsitledes olulisi
ajaloo- ja kultuurisündmusi, suurkujusid, leiutajaid, esemeid ja ütlusi. Külastajani jõuab kõik, mis ainulaadne,
oluline, eriline ja mis kõige tähtsam,
pärit just siit Pärnumaalt. Välja on
toodud ligi 100 kõige olulisemat eset,

tegu, teenust, sündmust, teost, mis on
eripärased ja olulised meie kodukohale ning omavad siiani tähenduslikku
rolli Eesti rahva seas ja ajaloos. Kontseptsioon rõhutab muuhulgas Pärnu
kui Eesti Vabariigi sünnilinna staatust ja olulisust Vabadussõja võidus
ning silmapaistvate pärnumaalaste
rolli ja panust Eesti riigi ja kultuuriloomes.
Ühtlasi on see koostöö omamoodi
tähis märkimaks eelmisel aastal toi-

munud muudatust, mil Pärnumaast
sai veel suurem piirkond, koguni 5419
km² suurune (jätkuvalt suurim maakond Eestis), kuhu nüüd kuulub seitse
kohalikku omavalitsust: Häädemeeste, Kihnu, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Saarde ja Tori vald ning Pärnu
linn. Projekti meeskonda kuulusid
Audru, Häädemeeste, Kihnu, Sindi,
Tori ja Pärnu muuseum. Näitus on
avatud 13. juunist 7. oktoobrini.
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Häädemeeste Huviteatri edu harrastusteatrite festivalil
5.–6. mail toimus Pärnus Nooruse
Majas Provintsi Teatri Päev, mis
on traditsiooniline Lääne-, Hiiu-,
Saare- ja Pärnumaa harrastusteatrite
festival.
Kahe päeva sees oli laval näha 12
huvitavat etendust nelja maakonna
harrastusteatrite esituses.
Žüriis olid: Margit Salmar – Eesti Teatri- ja Draamahariduse Seltsi
juht, rahvakultuuri toetusprogrammide osakonna juhataja, Airé Pajur

– Lend Teatri asutaja ja juht, näitekirjanik, lavastaja ja näitleja, Viivi
Metslaid – Eesti Näitejuhtide Teatritrupi juht, teatripedagoog – lavastaja
ja Enn Keerd – Endla teatri lavastaja
ja näitleja ning teatripedagoog.
Grand Prix´ pälvis Häädemeeste
Huviteater etendusega “Enesetapja”, lavastaja Aire Koop. Pärjatud
said festivalil ka samast etendusest
kolm näitlejatööd: parim meespeaosatäitja – Ivo Eesmäe, parim mees-

kõrvalosatäitja – Toomas Vassiljev,
rollipreemia madruse osatäitmise
eest – Meelis Müür.
Fotol Häädemeeste Huviteatri
“Enesetapja” näitetrupp: ees vasakult Meelis Müür, Toomas Vassiljev,
taga vasakult Tea Raap, Taivo Luik,
Aire Koop, Marju Aasma, Kuuno
Muru, Ivo Eesmäe, Algis Perens,
Aule Kink, Eve Koppel.
Aire Koop
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Koerte ja kasside vaktsineerimine
marutaudi vastu Tahkuranna piirkonnas
toimub laupäeval, 16. juunil 2018 järgmiselt:
1. Reiu korrusmaja juures kell 9.00
2. Uulu kpl. juures (Riia mnt) kell 9.30
3. Kpl. Klep juures (vallamaja juures) kell 10.00
4. Siimu bussipeatuses kell 10.30
5. Lepaküla bussipeatuses kell 11.00
6. Jõulumäe Tervisespordikeskuse parklas kell 11.30
7. Võiste sadama kpl. juures kell 12.00
8. Võiste kpl. (Riia mnt.) juures kell 12.30
9. Varletoni värava juures kell 13.00
10. Tahkuranna kiriku juures asuvate suvilate postkastide juures
kell 13.30
11. K.Pätsi ausamba juures parklas kell 13.45
12. Piirissaare turismitalu (mob. mast) juures kell 14.15
13. Pihla tee alguses kell 14.45
Kohustuslikule vaktsineerimisele kuuluvad 2016. aastal vaktsineeritud loomad (intervall 2 aastat) ning veel vaktsineerimata loomad alates
3 kuu vanusest. Kompleksvaktsiiniga vaktsineerimisel intervall 1 aasta.
Kui on olemas looma pass, siis palun see kaasa võtta vaktsineerimise
kohta sissekande tegemiseks.
Hilisemad koduvisiidid on tasulised.

Kohtumiseni!
Vet. arst Ülo Ilomets
Info tel. 5349 4324

JuuNI, JuuLI JA AuguSTI
ALguSE SüNdMuSEd

Häädemeeste Huviteatri näitetrupp. Foto: Kadri Teor

Häädemeeste lõviklubi on jätkuvalt tegus
Lions Club International on maailma suurim heategevusorganisatsioon, millel üle miljoni liikme 197
riigis ja ligi 45 000 klubi kogu maailmas. Organisatsiooni tunnuslause
“Liberty, Intelligence, Our Nation’s
Safety” (Vabadus, intelligentsus,
meie rahva turvalisus) esitähed annavad kokku täna kõikjal maailmas
tuntud lühendi LIONS ning lioneid
üle maailma ühendab moto – We
Serve (meie abistame).
Eestis tegutseb praegu 61 klubi,
kes panustavad enim noortesse ja
haridusse.
Häädemeeste Lions klubi loomisest möödus sel kevadel 23 aastat.
Tänaseks on meil 21 tegusat liiget
nii koduvallast kui ka Pärnust, Tõstamaalt, Tallinnast ning Tartustki.
Aastatega on liikmetest kujunenud
aktiivsete meeste tore sõpruskond,
kes oma tegevusega on aidanud
kaasa meie kodukandi paremaks
muutmisele.
Oma kogutud vahenditest on
Häädemeeste lionid toetanud meie
valla tublimaid koolilõpetajaid ning
aidanud haridusasutusi spordiinventari soetamisel. Igal valla aastapäevapeol on LC Häädemeeste teinud
annetuse tervisehädadega lastele.
Ühistel talgupäevadel on klubi liikmed heakorrastanud Häädemeeste
aleviku keskust ja laululava ümbrust
ning Kabli randa. Abiks on oldud
Kabli lasteaia mänguväljaku korrastamisel ja Metsapoole kooli õuesõppe pinkide valmistamisel.
Lõppeval lions-aastal oli klubi

LC Häädemeeste talgulised oma kätetööga Treimanis. Foto: Evi Laarents

presidendiks Janek Tuulmees Tõstamaalt ning hooaeg täis aktiivset
tegutsemist. Suvisel Augustiunetuse
festivalil koguti tänavatoitu müües
koos teiste Pärnu tsooni klubidega
üle 4000 €, mis annetati Maarjakodule katuse ehituseks.
Sügisesel heateopäeval sai ehitatud Häädemeeste lasteaia õuele
laevakujuline istepink-mängunurk.
Valla aastapäevapeol toetasime jällegi üht peret. Koostöös Norra lionitega varustasime Pärnumaa koole jalgpallisaabastega. Tänu meie
klubile said uhiuued putsad 120
noort. Kevadiste talgute tulemust,
kena lauda, võib imetleda Treimani
rahvamaja ees.

Lisaks heategevusele on meie liikmed aktiivsed ka klubisisestel ettevõtmistel. Ühiselt koos kaasadega on
korraldatud mitmeid klubiõhtuid,
teatrikülastusi ja spordiüritusi.
1. juulist algab klubi presidendiaasta Virgo Vahenõmmel.
Häädemeeste lioneid on ees ootamas veel palju toredaid sündmusi. Kui kellelgi tekkis sügavam huvi
meie tegevuse vastu ja soov klubiga
liitumiseks, siis ootame rõõmuga
uusi liikmeid.
Viljar Soomre
LC Häädemeeste president
2016/2017

09.06 Rahvusvaheline peotantsuturniir “Treimani Suvi”
laste- ja seenioride vanuseklassis kell 12
09.06 Häädemeeste Keskkooli perepäev kell 10–13
09.06 Õhtusöök ja kohtumisõhtu Benini kultuuriga kell 20
11.06 Häädemeeste Keskkooli 1.–8. klasside ja 10.–11.
klasside lõpuaktus kell 8.30
11.06 1.–8. klassi lõpuaktuse etendus “Kui Kungla rahvas
kuldsel aal maailma lõi” kell 18 Uulu staadionil
12.–14.06 Tahkuranna Avatud Noortekeskuse suvekool
15.06 Uulu Põhikooli 9. klassi lõpuaktus kell 17 Uulu KSK
15.06 Metsapoole Põhikooli 9. Klassi lõpuaktus kell 13
21.06 Häädemeeste Keskkooli 12. klassi lõpuaktus kell 12 ja
9. klassi lõpuaktus kell 14
22.06 Jaaniõhtu Uulu pargis kell 19
22.06 Jaaniõhtu Treimanis kell 20
23.06 Jaaniõhtu Võiste Suveaias kell 19
23.06 Jaaniõhtu Roosiaias kell 20
23.06 Võidupäeva jooks + Jaanipäeva tähistamine
Häädemeeste Laululaval kell 19
26.–29.06 Treimani akvarellikursus Treimani Rahvamajas.
Juhendaja Maikki Haapala
29.06 Treimani akvarellikursuslaste näituse avamine kell 15
29.06–05.08 Kabli Päikeseloojangu festivali sündmused
02.–04.07 Kooliealiste laste suvepäevad Tahku Tare juures
03.–04.07 Ammulaskmise Euroopa MV metsalaskmises
Jõulumäel
09.–11.07 Noorjalgratturite Urumarja 30. velotuur Jõulumäel
14.07 2018 EV 100 – Treimani laulupäev “Siin tahan ma
elada” segakooridele. Osalevad koorid ning
rahvatantsijad Pärnumaalt ja Ainažist
16.07 Rahujooks läbib Häädemeestet valda, peatused kell 9
Treimanis ja kell 11 Häädemeeste bussijaamas
21.07 Rahvapidu 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 Suvelõpudisko Treimani Rahvamaja ees
13.–15.08 Studio Happy Dancers Retro tantsulaager
Tihemetsa Spordihoones
20.08 Tahkuranna Kurgifestival
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.
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Kiri ääremaalt
Eelmise aasta lõpu poole viis
üks kõrvus kummitav muusikapala meid kokku ansambliga Revals, tol hetkel küllaltki
värske Eesti ansambliga, kelle
laulusõnadest jäi kõlama see,
mida Päästeamet oma kodunõustamiste käigus üsna
tihti kohtab. Laulust arenes
välja ühisprojekt, mille käigus ansambli liikmed oma
kodukohtades koos kohaliku
päästekomandoga kodunõustamisi läbi viisid. Ühistest
kodunõustamistest saadi ka
inspiratsiooni uueks lauluks,
mille ansambel päästjatele pühendas. Aasta alguses otsustati
oma plaadiesitlusturneel koguda ka vabatahtlikke annetusi,
mille eest osteti kodudesse
vinguandureid. Kokku sai neid
30, ehk iga muusiku kodukanti
viis vinguandurit. Sel kevadel
asuti neid ka paigaldama.
Ansambli laulja, Häädemeeste kandist pärit Rait Sohkiniga kohtume taas maikuu
esimese pühapäeva lõuna paiku
Lääne päästekeskuse maja ees.
Eelmisel õhtul on Revals esinenud just Pärnus, motohooaja
avapeol. Taban ennast mõttelt,
et mis küll sunnib neid mehi

ja naisi peale väsitavat ööd
meiega vabatahtlikult kodunõustamistele kaasa tulema.
Aga Rait on rõõmsalt kohal ja
valmis minema vinguandureid
paigaldama kodudesse, mille
Häädemeeste komandopealik
oma varasemale kogemusele
tuginedes on välja valinud.
Põikame Häädemeeste komandost läbi ja edasi liigume
juba koos valvemeeskonnaga
oma esimese kodu suunas.
Etteruttavalt olgu öeldud, et
seekordne kodude valik oli
suurepärane läbilõige kõigist
neist muredest, rõõmudest ja
situatsioonidest, millega inimesed igapäevaselt rinda pistavad.
Alustame kodust, kus eramaa keelavaid märke on ohtralt ritta laotud. Pargime oma
masinapargi kenasti tee äärde
ja kuigi kuklatunne eeldab veidi pahuramat vastuvõttu, on
meid ees ootamas üsna lõbus
vanapaar, kes meid lahkelt edasi palub ja kellega väga kiiresti
ühise keele leiame. Selgub, et
veidi väsinud kodu on kui suitsuandurite kokkutulekukoht,
praktiliselt igast laes vaatab
väike elupäästja meile vastu,

lisaks oli magamistoas ka vinguandur seinal. Esimene rõõm
hajub aga kiirelt, kui andureid
koos pererahvaga testima hakkame – kolmest suitsuandurist
üks ei tööta üldse ning ühe
hääl on vanadusest väetiks jäänud. Seega, vaid kolmest üks
on töökorras. Sarnast olukorda kohtame oma nõustamiste käigus tihti – suitsuandur
unustatakse lakke ning selle
testimine ei tule tavaliselt pähegi või rahuldutakse ka selle
vaikse häälega, mis iganenud
andur veel endast välja üritab
pigistada. Tegelikku kasu neist
aga tulekahju avastamise korral enam ei ole. Vinguandur
olla peremehe sõnul lõpetanud
koostöö juba mõnda aega tagasi. Seega oleme õiges kohas.
Vilunud päästjad asendavad
kaks väetimat suitsuandurit
uutega, sama vilunud kätega
Rait aga paigaldab oma välja
lauldud vinguanduri magamistoa seinale vinguvaba ööund
valvama. Palume pererahval
andureid edaspidi ka aktiivselt
testida ja siirdume edasi.
Järgmises majapidamises
aimab hing juba eemalt halba, maja näeb vana ja väsinud

välja, korstnapits on lagunenud
ning kive on seal puudu rohkem kui üks. Kui perenaisega
ukse peal kokku trehvame
selgub, et olukord on veelgi
trööstitum. Elekter on majast
puudu ning kuigi kohvi keetmiseks pliidi alla tehtud tuli
on oma õiges koldes, siis suits
ei liigu mitte korstnasse vaid
sealtsamast pliidiukse vahelt
otse kööki. Vestleme majaperenaisega pikalt ja ühiselt otsustame andurit sinna mitte
paigaldada, sest see töötaks seal
lakkamatult. Antud kodus ei
lahendaks uus vinguandur ka
tegelikku probleemi, kuna see
vajab hoopis teist lähenemist,
kui anduri paigaldamine. Võtame hoopis nõuks tegeleda
selle majapidamisega juba
süvitsi kaasastes nii perenaise
lapsi kui kohalikku omavalitsust, sest tingimused on sellised, mis elamiseks kindlasti
sobilikud ei ole. Paraku peab
nentima, et sarnaseid kodusid
kohtame samuti oma teel üsna
tihti ning nendele probleemidele lahenduste leidmine peab
tulema erinevate osapoolte ühisel jõupingutusel. Eeldab see
loomulikult ka kõigi osapoolte
tahet ning pingutust.
Järgmise kodu poole teel
olles jäi meie ees sõitev päästemasin ühtäkki seisma, mehed hüppasid autost välja ja
hakkasid kustutusriietust selga
ajama. Väljakutse, oli esimene mõte. Samal ajal näitasid
päästjad käega vasakule, sealt
tuli suitsu ja näha oli ka leeke, mis olid haaranud rinnuni
kõrguva kuluheina. Kui meie
väikses autos ei olnud põlengut
märganud, siis päästjate kullipilk oli ohuolukorra ära tabanud ning nii siirdutigi kululuudadega sündmuskoha suunas.
Kohapeal selgus, et hoovi peal
oli tehtud lõket, kuid kuna kuluhein oli liiga lähedal, võttis
see lõkkest lennanud säde-

Jagamismajandus suurendab kogukonnatunnet
Tänane turuolukord näitab, et
jagamismajandus ei ole enam
pelgalt käibefraas, vaid osa
igapäevasest elukorraldusest.
Taoline toimimisviis pakub lisarakendust, tõstab ja parandab
kogukonnatunnet ning säästab
keskkonda.
Enamus meist kutsub takso Taxify või Uberi äpiga, reserveerib majutuse Airbnb’is
ning paljud teenivad lisaraha
GoWorkaBit’i abil. Ja nüüd,
kevad-suviste välitööde ning
ehitus- ja remondihooaja
hakul, avas oma virtuaalsed
uksed täiesti uus jagamismajanduse põhimõttel töötav rasketehnika teenuseid vahendav
kodumaine portaal JepRent.
Kogukonnatunnetus kasvab
ja areneb
Jagamismajanduse üks peamisi
väärtuseid on, et see lähendab
kohalikke kogukondi ning viib
arengus pidevalt edasi. Täna-

ses tarbimisühiskonnas on viimaks jõutud arusaamisele, et
kõiki asju ei pea omama. Asju
omavahel n-ö jagades tõuseb
ka toote väärtus ning väheneb
ökoloogiline jalajälg.
Uudne tehnika ja teenuste jagamise keskkond teenib
kõikide osapoolte huve. Võidavad kõik, kes tehnika rendiga tegelevad või oma tehnikaga teenust pakuvad. Lisaks
need, kel soov oma tegevust
laiendada või lihtsalt uut tasuta
turunduskanalit proovida. Ka
alustavale firmale on JepRent
platvorm parim turunduslik
hüppelaud, sest palju on ettevõtteid, kes vajaksid kohalikku
transporti, ehitus- ning metsatehnika abi. Võidavad ka inimesed, kes soovivad oma maja
ümber välitöid teha, kuid vastava tehnika ja teenusepakkuja
leidmine oli seni keeruline.
Tehnikat võib JepRenti vahendusel pakkuda nii teenuse

kui tootena ehk koos juhiga või
ilma. Teretulnud on ka lihtsama tehnikaga teenusepakkujad. JepRent on tulus keskkond
ohtlike puude langetajatele ehk
arbujatele, survepesuriga katuste ja terrasside pesijatele ning
oodatud on ka murutraktori
või ATV’ga osutatavad teenused. Kasu saavad samuti need,
kellel teenust parasjagu tarvis
on. Kõik võidavad!” JepRenti kuulutuste lisamine ja lehe
kaudu masinate / teenuste
rentimine on kuni 2018. aasta
lõpuni täiesti tasuta!
Ikka kiiremini, mugavamalt
ja lihtsamalt!
Märksõnad, mis tänast elu
veel iseloomustavad, on kiirus,
mugavus ja lihtsus. Jagamismajanduse üks kandvaid mõtteid
on, et igaüks saaks võimalikult
lähedalt ja parima hinnaga kätte toote või teenuse, mida ta
parasjagu vajab. Ka JepRenti

kaardirakendus täidab seda
põhimõtet. Kui on tarvis suvilakrundil kraavi kaevata,
siis näeb kaardi abil kiirelt
ja lihtsalt, kus lähim kopp
asub. Nõnda säästab esiteks
väärtuslikku aega, mis kulus
varem suure hulga erinevate
pakkumiste läbi töötamiseks,
teiseks ka raha, sest rasketehnika transport on kallis.
Märksõna, mis nii tänast
maailmapilti kui uudset rasketehnika portaali veel iseloomustab, on läbipaistvus. Kõik,
kes jagamismajandusel põhinevaid teenuseid kasutavad,
saavad teiste kohta tagasisidet
jätta. Sama praktikat järgitakse
ka JepRentis. “Tagasiside võimalus tõstab toodete-teenuste
väärtust ning tehingute operatiivsust: kasutajatel on lihtsam
kvaliteetsed teenusepakkujad
üles leida ning probleemsete
klientidega ei pea üldse tegemist tegema”.

metest tuld. Hetkeks lõkkele
selja keeranud lõkketegija oli
seejärel asunud ämbriga vett
vedama ja kulupõlengut kustutama, kuid päästjate ootamatu
saabumine oli ka tema jaoks
ilmselgelt kergendus, üksi oleks
lihtsalt raskeks läinud. Kiirelt
materdati põleng kustunuks,
loeti lõkketegijale sõnad peale
ja jäeti ta valvama, juhuks kui
mõni hõõguv tulepesa kuskil
veel peidus on. Meie pakkisime oma asjad kokku ja liikusime edasi kodunõustamistele,
peas kumisemas juba tüütuseni leierdatud moraal – lõkke
ümbrus tuleb kuluheinast
puhastada ja lõket ei tohi jätta
järelevalveta – mis ometi tundub paljudele tulevat uudisena.
Siinkohal tasub ära märkida, et
alati ei satu päästjad nii õigel
hetkel mööda sõitma, tihtilugu
on päästjate saabudes leekides
juba mets või maja, sest kulupõleng levib meeletu kiirusega.
Seega veelkord, kogu selle jutu
vahele – tee lõket selleks ettenähtud kohas ja ajal ning ära
jäta seda järelevalveta.
Järgmine kodu on juba tuttav. Kui seda koduks nimetada
saab. Maja on justkui lapitekk,
kokku lapitud papist, mädanenud laudadest ja koormakattest; paistab iga nurga alt läbi
ja eemalt tundub, et kauaks see
püsima ei jää. Majale ligipääsuks peab eelkõige kurja vaeva
nägema, sest ükski tee sinna ei
vii. Kui eelmine kord lähenesime sellele mööda metsaäärset
põldu, siis seekord üle oja viiva
purde ja heinamaa. Tulemus
paraku sama, mis aasta alguses – kedagi kodust tabada ei
õnnestunud. Maja ohtlikkusest
rohkem vaevab meid aga küsimus, kuidas sinna abi peaks
jõudma, kui seda vaja läheb?
Ükski auto sinna ligi ei pääse…
Päeva viimased kaks kodu

on lasterikkad. Ühes juba vanemad, kus pigem on kuulda
nutitelefonist tulevat muusikat, teises nooremad, kus õues
jooksmine ja mängimine on
veel au sees. Mõlemas kodus
on suitsuandurid olemas ja töökorras, vinguandurid paigaldab Rait juba oma käega taas
seinale sobivasse kohta, laste
magamistuppa. Enne lahkumist pakume pere noorimatele
võimalust tutvuda ka päästeautoga ja selle varustusega, kuid
poistel oli kappide ja auto sisu
juba teada, nii koolis kui lasteaias on sellega juba tutvutud.
Kooli õppeprogrammidest juba
tuttavad laused jäid meid ka
kodupoole saatma.
Autos Raidiga vesteldes
jõuame taas ääremaa teemadeni, millest ka nende viimane album „Kirjad ääremaalt“
pajatab. Nimilaulu sõnad ja
fraasid on just need, mis ka
seekordsete nõustamiste näitel taas meelde tulevad – kanged inimesed, kes kunagi abi
ei küsi, Soomes töötav pereisa
või unustusehõlma jäänud vanemad... Usun, et need lood,
mis meid sel kevadel kodudes
ootasid, on aineks ka Revalsi
järgmiste lugude kirjutamisel.
Et see sotsiaalkriitiline kantri,
nagu ühel varasemal kohtumisel naljatledes žanri nimeks sai,
jõuaks massidesse.
Üks on selge, me kõik vajame tuge, turvalisust ja õigust
olla ühiskonna täieõiguslik
liige nii heas kui halvas. Meie
kõigi ühine asi on seda üksteisele pakkuda, mitte käega lüües
selga pöörata, mitte näidata
näpuga. Meid on nii vähe, et
me ei saa lubada endale luksust
oma ligimestest mitte hoolida.
Viktor Saaremets
Lääne päästekeskuse
ennetusbüroo juhtaja

Võidupüha jooks
23. juunil kell 19.00

Start Häädemeeste bussijaamas
Registreerimine kohapeal alates 17.00
Distants 3 km
Vanuseklassid: M -1999-1979
N – 1999-1984
NV – alates 1983 ja vanemad
MV – 1978 ja vanemad
P ja T-B – 2003 ja hiljem
P ja T-A – 2000-2002
Info: Tõnis Aleksander Joarand või
Aire Kallas-Maddison, tel 5358 5406
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste Keskkooli õpilased ungaris
13.–19. mail käisid Häädemeeste
Keskkooli 10. klassi õpilased Mariann Mäger, Loreen Leppikson
ja 7. klassi õpilane Markus Lehtla
Erasmus+ projekti raames Ungaris.
Sealsest elust rääkisid õpilased ise
lähemalt.
Mis projektiga on tegu ja mida
Ungaris tegite?
Mariann: Tegu on 3-aastase Erasmus+ õpirände projektiga
„Traditsioonid ja kaasaaegne tehnoloogia“, milles osalevad õpilased
kuuest riigist: Ungarist, Portugalist,
Soomest, Suurbritanniast, Poolast
ja Eestist.
Loreen: Kohtumistel õpitakse
tundma üksteise rahvuslikke pühi
ja tähtpäevi, kasutama erinevaid
internetikeskkondi.
Markus: Ungaris elasime nädal
aega peredes. Hommikud möödusid
Budapesti Kőrösi Csoma Sándori
nimelises gümnaasiumis, kus tegelesime eespool nimetatud projektiga.
Seekordseks teemaks oli rahvusvaheline lastepäev, laste õigused ja
kohustused.
Mariann: Koolis õppisime kasutama uusi internetikeskkondi, nagu
näiteks Quiznetic ja Piktochart. Tegime erinevaid mänge, arutlesime
laste õiguste ja kohustuste üle.
Milline oli see kool Häädemeeste Keskkooliga võrreldes?
Loreen: Kőrösi Csoma Sándori
kool oli suur, lastel oli õues oma
mänguplats ja kiiged. Klassiruumid

sarnanesid meie kooli omadega.
Markus: Koridori seintel olid välja pandud kõikide aastate lendude
pildid.
Mariann: Kõige rohkem erines
koolitoit. Sealne koolilõuna ei olnud
nii hea kui meie kooli oma. Tänu
sellele õppisime Häädemeeste koolitoitu palju rohkem hindama.
Millised nägid välja teie pärastlõunad?
Loreen: Esmaspäeva pärastlõunal käisime Buda lossis ja nautisime
Budapesti linna vaadet. Teisipäeva
veetsime tervenisti koolis ning tegime tööd. Hiljem oli koolis kontsert,
kus õpilased näitasid oma oskusi.
Mariann: Kolmapäeva hommikut alustasime rongisõiduga mööda
laste raudteed Jánosi mäele. Raudteel
töötavad ja tegutsevad ainult lapsed.
Nad müüvad suveniire, kontrollivad pileteid ja on vagunisaatjateks.
Jánosi mäel nautisime Budapesti
imelist vaadet ja sõitsime mööda
rippteed alla. Hiljem läksime Püha
Stepheni kirikusse ja käisime vaatamas parlamendihoonet.
Markus: Neljapäeval käisime
Margiti saarel ning sõitsime Doonau jõel. Reedel olime Gellérti mäel,
kust uudistasime Budapesti linnavaadet.
Miks otsustasite selles projektis
osaleda ja mida õppisite?
Loreen, Mariann: Tahtsime saada uusi kogemusi ja proovida, kuidas
saame hakkama oma inglise keelega.

Loreen: Mina sain panna tõsiselt
proovile oma inglise keele oskuse.
Õppisin juurde ka uusi sõnu ja väljendeid.
Markus: Soovisin rohkem teada
saada erinevate riikide kultuuri ning
inimeste kohta. Sain teada rohkem
Ungari kultuurist.
Mariann: Õppisin tundma Budapesti linna ja linnaliiklust.
Kuidas oli elada nädal aega
võõra pere juures?
Loreen: Mulle väga meeldis! Alguses see mõte hirmutas mind, kuid
olin juba esimese päeva õhtuks sealse
eluga harjunud. Minu peres oli neli
inimest ja tuba jagasin peretütrega.
Hommikud algasid uniselt, aga
õhtud lõppesid jutustades ja koos
muusikat kuulates.
Mariann: Ka minule meeldis
peres väga. Kostitajad olid kohe alguses külalislahked ja sõbralikud,
tänu sellele tundsin ennast nagu
kodus. Peres oli neli inimest ja viis
lemmiklooma. Hommikud kadusid
ruttu ja õhtud lõppesid peretütrega
lauamänge mängides ning perega
laua taga jutustades.
Markus: Pere oli tore, veetsin
nendega lõbusalt aega. Nädal läks
väga kiiresti. Õhtuti mängisin
perepojaga näiteks jalgpalli. See
perekond oli minu jaoks tõeline
vedamine!
Millised olid ungarlaste harjumused ja kombed?
Mariann: Minu pere igapäevane

elu meie omast väga ei erinenud.
Loreen: Minu pere sõi neli korda
päevas ja see oli minu jaoks veidi
harjumatu.
Markus: Hommikud algasid
ja õhtud lõppesid samamoodi nagu
Eestiski.
Milline oli kõige meeldejäävam
hetk reisist?
Loreen: Mulle jäi kõige paremini
meelde teisipäeva õhtu, kui käisime
perega koos Gellérti mäel vaatamas
linna tulesid ja Budapesti vabadussammast.
Mariann: Minule jäi meelde see,
kui käisime Jánosi mäel ning tulime
sealt alla mööda rippteed. Vaade oli
vapustav, kuigi sõit ise veidi hirmutav.
Markus: Minu meeldejäävaim
hetk oli, kui käisime pühapäeval
perega koos jalgpalli mängimas.
See oli väga tore.

Kas soovitate ka teistel selles
projektis osaleda ning miks?
Loreen: Jah, isegi kui mõte sellest
on esialgu hirmutav, ei tasu karta.
Kogemus, mille kaasa saad, jääb
meelde kogu eluks.
Mariann: Jah, mina soovitan
küll. Saab teada, kui erinev on teiste
rahvaste kultuur.
Markus: See on hea võimalus
harjutada oma inglise keelt.
Küsijad ja vastajad: Mariann
Mäger, Loreen Leppikson, Markus
Lehtla, kes on ka pildil koos õpetajate Rene Kurmi ja Heli Lankiga
ning ungarlastest vastuvõtjate, Soome, Portugali, Poola ning Ühendkuningriigi õpetajate ja õpilastega.

Häädemeeste Keskkooli õpilased osalesid KIKi
loodusharidusprojektis

Maikuu on olnud Häädemeeste Keskkoolis erakordselt põnev
ja sündmusterohke

Käesoleva õppeaasta lõpuga lõppes Häädemeeste koolis järjekordne keskkonnateadlikkuse projekt
„Häädemeeste Keskkooli õpilaste
osalemine keskkonnahariduslikes
õppeprogrammides 2017/2018
õppeaastal“. Projekti eesmärk oli
keskkonnateadliku käitumise ja
loodushoidlike harjumuste kujundamine õpilaste igapäevakäitumises
läbi praktiliste ja põnevate õppetegevuste. Projekt kestis septembrist
2017 maini 2018 ja selles osalesid
kõik 1.–12. klasside õpilased.
Projekti raames külastasid õpilased Särghaua Õppekeskust, Tar-

2.–3. mail osalesid meie gümnaasiumiõpilased viktoriinil “Noored
Euroopa metsades”. Kaur-Kevin Kivimurru, Richard Aljaste ja Markus
Lõhmus olid edukad vabariiklikul
võistlusel ning jõudsid finaali.
SA Innove ja algatus Huvitav
Kool on andnud toetust Häädemeeste Keskkoolile kogukonna
kaasamiseks õppekava arendamisse
ja rakendamisse. Projekti raames
on kõik meie õpilased saanud sel
kevadel käia koostöös RMK-ga õppereisil. Loodusainete õpetajad Ele
Linkmann ja Ülle Valgi on teinud
suurepärast koostööd RMK Kabli
külastuskeskusega. Suur tänu Küllike Sisaskile, kes on tutvustanud meie
õpilastele Nigula raba ning viinud
läbi erinevaid õppeprogramme!
5. mail osalesime ka meie ettevõtmises “Teeme ära!”. Korrastasime
kooliaeda ning tegime teraviljapeenrad. Aitäh tublidele õpilastele, töötajatele ja lapsevanematele!
7. mail käisid meie koolis põnevad
külalised. Häädemeeste Keskkoolis on terve õppeaasta tegutsenud
vabatahtlikuna Peter Nagy, kes on
toetanud meie õpilasi ja õpetajaid erinevates tegemistes. Peter kutsus külla
teised vabatahtlikud, kes tegutsevad
Eesti erinevate paikades. Nad tutvustasid õpilastele oma kodumaid:
Austriat, Hispaaniat, Kreekat ja
Makedooniat.
8. mail oli koolis digiõppepäev.
Olime osalised projektis Geeks on
Wheels, mis toimub juba kaheksandat korda. Selle käigus käivad noorteorganisatsiooni Microsoft User

tu Ülikooli Loodusmuuseumi ja
Botaanikaaeda, Tartu Observatooriumi ning Pernova Hariduskeskust.
Õpilased said kaasaaegsete õppevahendite abil ise uurida, katsetada ja
analüüsida ning tutvustasid õpitut
ka kaasõpilastele. Põnevad õppeprogrammid avardasid oluliselt
õpilaste silmaringi ja olid heaks
võimaluseks õppida klassiruumist
väljaspool.
Kool tänab projekti toetamise
eest Keskkonnainvesteeringute
Keskust (KIK).
Eeva Noni
Projektijuht

Õpilased TÜ Loodusmuuseumis. Foto: Ülle Valgi

Group liikmed mööda Eestit ning
jagavad oma teadmisi ja vaimustust
IT vastu. Projekt on keskendunud
eelkõige Eesti väiksemate asulate
koolidele. Tutvustatakse kõige uuemat tehnoloogiat: tahvelarvuteid,
nutikellasid, virtuaalreaalsust ning
palju muud.
9. mail oli koolis evakuatsiooniõppus. Saime proovida, kas ja kui
palju on meil teadmisi ja oskusi ohuolukorras käituda. Õppisime palju.
9. mail olid meie õpilasesindusel
külas Metsapoole Põhikooli, Uulu
Põhikooli ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed. Jagati mõtteid õpilasesinduste tegemistest. Oli kasulik ja põnev kohtumine.
10. mail oli koolis külas vilistlane
Kaido Künnapas, kes oli kaasa kutsunud kolleeg Allar Jõksi. Külalised
rääkisid meie õpilastele advokaaditöö
võludest ja valudest. Allar Jõks rääkis ka haldusreformist, presidendiks
kandideerimisest jms.
11. mail külastasid meie I kooliastme õpilased KIKi projekti raames Pernova Hariduskeskust.
17.–19. mail käisid meie lõpuklassid ekskursioonil Peterburis. Suurlinn, mis on täis kultuuri ja vaatamisväärsusi, pakkus õpilastele palju
avastamist, imetlemist ja imestamist.
21. mail said õpilased, kes õppeaasta jooksul saavutanud häid
tulemusi kas õppetöös, aineolümpiaadidel, spordis, kunstis, käsitöös
vms, tutvuda pisut Tallinnaga.
Käisime Toompea lossis ja Riigikogu saalis ning meid võttis vastu
Riigikogu esimees Eiki Nestor, kes

rääkis Riigikogu tööst ja juhtimisest.
Stenbocki majaga said meie õpilased
samuti tutvuda ja vaatamata kiiretele
tegemistele leidis õpilastega kohtumiseks aega peaminister Jüri Ratas.
Õpilased külastasid ka Nukuteatrit
ja Linnateatrit ning tutvusid teatrimaja selle osaga, mida publik tavaliselt ei näe.
22. mail oli meie kooli 3.–6. klasside õpilastel haruldane võimalus
kuulata klassikatähtede kontserti.
Meile esinesid viiuldaja Linda-Anette
Verte, tromboonimängija KasparOskar Kramp ja pianist Arko Narits.
Oma palade vahele rääkisid noored
muusikud toredaid lugusid.
6. klass osales koolitusprogrammis “Kaitse end ja aita teist”
(KEAT). Programmi eesmärk on
anda 6. klasside õpilastele eluks
vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja
oskusi. 25. mail said 8 õpilast end
Jõulumäel teiste koolidega võisteldes proovile panna ja uusi teadmisi
koguda.
25. mail külastas kooli vilistlane
Juhan Ressar, kes tutvustas õpilastele
teede ehituse valdkonda ja inspireeris
õpilasi inseneriks õppima.
29. mail helises 9. klassi õpilastele
lõpukell enne põhikooli lõpueksameid.
30. mail õppisid meie õpetajad
koos Uulu, Tahkuranna ja Surju
õpetajatega, kuidas õppetööd õues
korraldada. Suur tänu Pärnu Vabakooli õpetajatele oma teadmisi ja
kogemusi jagamast!
Kogu koolipere
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Metsapoole põhikool
Algklasside kergejõustiku karikavõit tuli
Metsapoolele
25. mail toimusid Vändra staadionil õppeaasta kõige tähtsamad võistlused algklasside õpilastele – algklasside „Karu-Kati
ja Karu-Mati“ 43. spordimängud. See on meie noorimate
jaoks nagu spordipüha, milleks
valmistume hoolega.
Sel aastal võisteldi kahes
grupis – vastavalt õpilaste arvule 1.–4. klassis. Meie kool paigutus väikeste koolide gruppi.
Esimene ala oli pendelteatejooks, mille me võitsime.
See andis kohe positiivse süsti
järgmiste alade jaoks. Kõik õpilased püstitasid mõne isikliku
rekordi.
Alavõidud saavutas Merilin
Paddernik 60 m jooksus ja pal-

liviskes, kaugushüppes Merilinile II koht. Gerret Grossthal
saavutas 60 m jooksus I koha,
Markus Allikas ja Annika
Hansschmidt palliviskes III
koha.
Võistkonda kuulusid veel
lisaks ülalnimetatutele Mario
Allikas, Frederik Tammann,
Ilona Kallas ja Marian Mölder.
Väga tublid olid kõik võistkonna liikmed, kes andsid oma
osa meie ÜLDVÕITU. Kui
kuulutati välja meid karikavõitjatena, oli laste rõõm nii
siiras ja suur ning tänusõnu ja
kallistusi jagus mulle kui juhendajalegi.
Õpetaja Silvi Koovit

Metsapoole Põhikooli võidukad kergejõustiklased juhendajaga.
Foto: Ants Järv

Lõuna-Eestit avastamas
Metsapoole kooli õpilaste
meenutusi
Kaja Allik, 9. klass:
Mai keskpaigas leidis aset
meie kooli õppereis Võrumaale.
Väljasõidu eesmärk oli tutvuda Lõuna-Eesti maastikuga ja
saada aimu sealsete paikade
ajaloost.
Mõnus reis Lõuna-Eestisse
algas Karksi ordulinnuse varemetest, mis olid suhteliselt
heas seisukorras, ehkki kohati
oli ka varisemisohtu märgata.
Teine sihtkoht-Alaveski
loomapark – meeldis meile
väga. Põnevamad loomad olid
muidugi karu, ilves, põder.
Kahjuks põtra nägime ainult
vilksamisi, aga mõmmikud
olid täitsa nähtaval, kuid väga
väsinud olemisega. Ilvese aias
magas isane „kiisu“ kohe vastu
võret. Talle ei meeldi silma vaatamine, nagu loomapargi perenaine mainis. Samuti pakkusid
silmailu erinevad linnud. Neist
tähelepanuväärseim oli isapaabulind, kes meie rõõmuks ka
saba lahti tegi.
Esimese päeva viimane
sihtpunkt oli Pokumaa, kus
läbisime matkaraja ning saime targemaks metsas kasvavate
taimede ja seal elavate loomade

koha pealt. Meile räägiti
ka Edgar Valterist, tema
loomingust ning Pokumaa ehitamisest. Vahva
tegevus oli lõkkesaia küpsetamine. See oli midagi
täiesti uut.
Teine päev algas giidi
saatel ringkäiguga VanaVastseliina ordulinnuse
varemete juurest. Jõe
ääres tegime mitu katset:
mõõtsime nii Piusa jõe
voolukiirust kui ka vee
temperatuuri ja õppisime
kasutama kompassi.
Metsapoole õpilased Tamme-Lauri tamme all. Foto: Ants Järv
Meile meeldis see reis,
sest saime teada palju uut
ja huvitavat. Lõuna-Eesti on
Johanna Resik, 6. klass:
vikat kinni ja siis ta käratas:
väga ilus piirkond, kus igaüks
Pokumaal oli retk metsa va- “Kuradi pokud!“…
võiks kordki elus ära käia.
hel, kus näidati pokusid, kratte
Andero Aav, 6. klass:
ja isegi puukasvajat. Pärast saiMunamäel
Mulle meeldisid loomapar- me ise küpsetada grillsaia, mis
Ta tundub nii väike,
gi karud, kotkad, tuhkur, ilves mul otsast ära kõrbes…
kuni torni ma jõuan,
ja muidugi paabulind, kellega
Urvaste kooli juurest jaluimestunud pilk
dialoogi pidasin… Mulle aval- tasime Tamme-Lauri tamme
läbi taeva nüüd sõuab.
das muljet Suure Munamäe juurde, mis oli suurem, kui
Sinine taevas,
vaatetorn, kust paistis päris arvasin…
puud nii kõrged,
kaugele. Väga meeldis mulle
Ketlin Kikkas, 4. klass:
ilusad järved,
veel Ööbikuorg, mis oli väga
Pokude saamisloost tean
pilved nii kerged.
kaunis, ja vesioinad, mis olid nüüd seda, et Edgar Valter
Linnulaul –
ka vinged ja vägevad…
mõtles nad välja. Tema aed
see keskenduda aitab.
Maia Poom, 4.klass:
polnud päris tavaline, seal kasVaade nii ilus
Mulle meeldis Karksi kirik, vasidki pokud. Ta tahtis need
silmi mul paitab.
mille torn oli viltu. Seda kut- maha niita, tegi vikati teravaks,
Endrik Seljak, 6. klass
sutakse seepärast Pisa torniks. aga iga kord, kui proovis, jäi

Tahkuranna kool

Häädemeeste Muusikakool

Muusikakooli õpilased esinesid
kevadkontserdil

Õppimise ja huvitavate tegemiste kuu Tahkuranna koolis
Maikuu möödus märkamatult.
Kuu oli täis õppimist ja huvitavaid tegemisi.
4. mai õhtupoolikul oli
kooli juures sagimist tavalisest
rohkem: toimus mõnus õhtupoolik koos perega. Algatuseks
korrastasime veidi kooli ümbrust: kaevasime läbi liivakaste, puhastasime jooksurada,
korrastasime lillepeenart ja
riisusime ümbrust. Kõik olid
väga töökad ja tublid. Tehtu
rõõmustas silma ja südant.
Tühi kõht on parim kokk ja nii
maitsesid oma grillitud vorstikesed suurepäraselt. Pärast
kehakinnitust võis mängima
hakata. Mängimist nautisid
täiega nii suured kui ka väikesed. Kohalolijad leidsid, et oli
igati vahva ja tore ettevõtmine.
9. mail käisid II klassi lapsed Pärnu Loodusmajas vaatamas seal elavaid loomi ja troopikataimi. Lastele meeldisid
lindude hääled, filmid ja eriti
elusad loomad. Veel õppisid
II klassi lapsed õpetaja Krista juhendamisel malemängu
algtõdesid.
14. mail sõitsid 1.klassi majandusringi õpilased Rohuküla
sadamasse, kus tutvuti parvlaevaga Leiger. Vaadati üle mootoriruum, uuriti kaptenisilda
ja leiti muudki põnevat. Tagasiteel käidi Ranna Rantšos.
Seal sai paitada kitse ja jänest,
uudistada lambaid, hobuseid
ja ponisid. „Vägev koht!” ütlesid lapsed.
15. mai esimese tunni ajal

hakkas koolis tööle tuletõrjehäire. Korraks oldi veidi ehmunud, aga siis tuletati ruttu
meelde, mida peab tulekahju
korral tegema. Õpilased liikusid kogunemiskohta kindlalt ja
paanikata.
15. mail vaadati lasteaias
Lepatriinu lasteteatri etendust
„Eile, täna, homme”, mis rääkis sellest, kuidas merekarust
vanaisa oma lastelastega lähevad Eesti Vabariigi 100. aastapäeva paraadile ja millised
takistused teel ette tulevad.
Näitlejad olid väga toredad ja
lõbusad ning etendus meeldis
lastele väga.
21. mail uurisid kõik õpilased koos Triinuga MTÜ
Aasavilist tiigi vee-elustikku.
Alguses tutvuti võimalike veeelanikega paberil. Seejärel sai
iga rühm ämbritäie tiigivett,
mida koos uurima hakati.
Põnev oli lusikaga püüda kiili
vastseid, kalamaime, ujureid
jne.Pärast tuli kinni püütud tegelane ka ära määratleda. Ilm
oli väga ilus ja koostöö sujus.
Kõiki meie MTÜ Aasavili
poolt korraldatud õppeprogramme rahastab SA Keskkonnainvesteerinute keskus. Seegi
õppekäik oli kasulik teadmisterohke hommikupoolik õues.
25. mail käis õpetaja Kadri tublide spordipoiste ja -tüdrukutega Vändras maakonna
spordimängudel.
29. mail oli koolimajas
kilkamist ja rõõmu tavalisest
rohkem. Külla tulid lasteaia-

lapsed. Koos mängiti
ja grilliti. See on meil
traditsiooniline üritus.
Sel aastal oli ilmataat

meie sõber ja saatis imeilusa
hommiku.
30. mail käisid 3. ja 4.
klassi õpilased Kabli looduskeskuses, uudistasid põnevaid
väljapanekuid ja tegid mõnusa
matka randa, kus mängiti ja

Häädemeeste Muusikakooli
on haaranud kevadine elevus,
saabunud on eksamite ja kontsertide aeg. Meie viiuliõpilased
Hanna Allikas ja Renata Talts
aitasid sisustada Häädemeeste
valla väikelaste sünni tähistamise pidulikku sündmust,
klarnetipoisid Erik Raimond
ja Kristjan Georg Ristmäe
ning Joonatan Pajuväli koos
oma õpetaja Taavi Reimetsaga
kaunistasid imeilusate viisidega Häädemeeste vaimulikku
laulupäeva.
Suur kevadkontsert toimus
aga 26. mail Treimani rahvamajas, kus astusid ette meie
parimad solistid ja ansamblid
ja neid meil jätkus. Kontsert
sai sisukas ja vaheldusrikas –
kuulsime igihaljaid džässiteemasid, aga ka pärimusmuusikat ja klassikat klaveri, viiuli,
klarnetite, kitarride ja teiste

kinnistati teadmisi loodusest.
1. juunil viis buss õpilased
Kaisma piimafarmi, kus tutvuti karjakasvatajate huvitava
ja kasuliku tööga.
Tahkuranna kooli pere
Fotod: Anu Alloja

näppepillide esituses.
Kokku oli esinejaid peaaegu 30. Täname siinkohal ka
nende tublisid õpetajaid Vaike Väljamäed, Lelde Jalakat,
Irina Aitaid, Taavi Reimetsa,
Olavi Kõrret ja Leon Augustin
Allikut. Suur aitäh ka Sirje Elbrechtile klaverisaate eest.
Tuhat tänu toetavatele lastevanematele, kelleta taolised
sündmused teoks ei saaks.
Õpilastel on ees veel üleminekueksamid erialadel.
Kaks meie klaveriõpilast
– Margaret Pajuväli ja Elsbet
Muhu – suunduvad iga hetk
Hiiumaale Rudolf Tobiase nimelisele pianistide konkursile.
Mingu neil seal hästi, selleks
jõudu esinejatele ja nende õpetajatele.
Tiia Soomre
kooli direktor

Hetk muusikakooli kevadkontserdilt, vasakult õpetaja León Augustin Allik, Anete-Marie Õis, Ako Ilmar Ilus, Markus Allikas. Foto: Viljar
Soomre
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Uulu Põhikool
Tegus maikuu uulu Põhikoolis
Õppekäigud
I kooliaste käis Elistvere loomapargis ja Jääajakeskuses. Lastele oli ootamatu, et meie Eesti
metsade vahel asub Jääajakeskus,
selline suur ja kaasaegne ehitis –
vägev! Ning see keskus köitis lapsi, kuid ajalimiit oli kahjuks piiratud. Elistvere loomapargis oli
lastel võimalus näha ka ilvest, kes
on enamasti inimeste eest peidus.
KIK-i keskkonnateadlikkuse
projekti õppeprogrammi raames
toimus 7. ja 8. klassi õpilastel õppekäik Ermistu järve äärde.
Kooli esindamine
Eelnevalt toimunud maakondlikul võistlusel „Nuputa“
saavutasid 5. klassi õpilased Rudolf Harald Kivi, Maarja Kõresaar ja 6. klassi õpilased Keiti
Alexandra Lepik ning Triinu
Kirschbaum 2. koha. Seetõttu
oli neil võimalus minna Pärnu
maakonda esindama Tõrva vabariiklikule „Nuputa“ võistlusele.
Pärnu mk käsitöökonkursil
saavutas Keiti Alexandra Lepik 6.
klasside arvestuses I koha tööga
„Seinatasku“.
Sellel õppeaastal olid lapsed inglise keele olümpiaadidel
väga tublid. Maakondlikul 6.
klasside olümpiaadil esindasid
meie kooli Triinu Kirschbaum,
Getter Ennok ja Keiti Alexandra Lepik. Keiti Alexandra Lepik
saavutas I koha. Varasemalt tõi
2. koha Uulu kooli 4. kl õpilane
Sten-Erik Aljas. Maakondlikul
8. klasside inglise keele olümpiaadil esindas Uulu kooli Jaagup
Orasmäe.
10.04 – 09.05 toimus üleriigiline metsaviktoriin, kus osalesid
6.-9. kl õpilased. 268 klassi hulgas olid meie koolist kõige tublimad 9. kl õpilased, kes saavutasid
48. koha. Ka teised klassid jäid
70 hulka.
6. klassi õpilased osalesid koolitusprogrammis „Kaitse end ja
aita teist“. Programmis omandatud teadmisi ja oskusi rakendati
ühisõppuse päeval, kus 6. klassi
esindasid Oliver Luik, Getter En-

uulu Põhikooli
spordiuudised

Maikuu tegija Keiti Alexandra Lepik

9. kl tänab kõiki, kes on neil aidanud jõuda finiši jooneni Uulu Põhikoolis

Võistlusel “Nuputa” osalejad

nok, Anett Aedma, Janno Eeskivi, Russell Francis Thompson,
Keiti Alexandra Lepik, Ralf Christoffer Pihlak, Angela Kaiste.
Neli 7. klassi tüdrukut,(LindaMai, Terhi, Merily ja Alice) olid
vabatahtlikud esmaabipunktis,
mängides vigastatuid. Nad said
väga kenasti hakkama, arvati
lausa, et nad on näitlejad!
Õppetöö
8. kl 14 õpilast kaitsesid õigeaegselt loovtöid. Nagu eelnevalt
oleme lehes kirjutanud, siis neist
11 õpilast viisid läbi Jõulumäel
vastlapäevaüritust. Kaks õpilast
tegid praktilise töö puidust, kus
Keith Richard valmistas riiuli
emale ja Elise nukumaja õele.
Jaagup tegi suurepärase inglise

keelse töö, kus andis ülevaate
jalgpalli ajaloost.
6. kl sooritas eesti keele ja matemaatika tasemetöö. Mõlema
töö tulemused olid üle vabariigi
keskmise.
Ka 3. kl tegi tasemetöid eesti keeles ja matemaatikas. Palju
oli töid tehtud juba kooliaasta
alguses ning pingutada tuli lõpuni välja. Eesti keeles oli väga
sõbralik töö, kuid seevastu matemaatika paras kreeka pähkel.
Koolisisesel mälumängul saavutas kolme vooru kokkuvõttes
2.-5. klasside arvestuses I koha 5.
klass ning 6.-9. klassi arvestuses
8. klass.
Alati pealeminev üritus 1.-4.
klassi õpilastele on Muinasjutu-

öö. Sel korral olid lapsed ja õpetajad end kostümeerinud Eno Raua
ja Ellen Niidu poolt loodud tegelaskujudeks. Selle raames toimus
ka „Teadmiste ralli”.
Ka õpetajad said sel kuul targemaks. Pärnu Vabakooli eestvedamisel viidi õpetajatele läbi
õuesõppe koolitus. Päev möödus
külakeskuse Tahku Tare õuel,
kus üheskoos kogusid uusi mängulisi oskusi Surju PK, Häädemeeste KK, Tahkuranna LAAK
ja Uulu Pk õpetajad.
Lõpetajate rubriik
Väärtustades Eesti 100. sünnipäeva reisisid 9. klassi õpilased
Eestimaal ringi. Päeval tutvuti
erinevate vaatamisväärsuste ja
ajaloopäranditega ning õhtu
kulmineerus Võrtsjärve ääres,
kus osaleti põnevas filmiõppe
töötoas.
Tutipeo viisid läbi 8. klassi
õpilased, kes ennustasid lõpetajatele, mida tulevik ees ootab.
Peol sai näha ja kuulda tantsu,
kärtsu, mürtsu ning ühislaulu.
Maikuu lõppes esimese suure
peaprooviga, et oleksime valmis
11. juunil esitama aastalõpuetendust „Kuidas Kungla rahvas
kuldsel aal maailma lõi“.
Koostas Egle Vutt
Fotod Uulu Põhikooli
erakogust

8.05 Pärnumaa koolinoorte jooksukross Jõulumäel. Suurte Põhikoolide hulgas II koht Uulu
Põhikooli esindasid Krethel Kiviselg, Caroly Kopelmaa, Saara Sofia Jürgens, Kristina Tõnisson, Hannes
Valk, Henri Merivälja, Aron Rüütli, Marten Saar,
Rebeka Nora Jürgens, Annika Absalon, Lisandra
Laaneorg, Mariann Rebane, Richard Kiviselg, Devin
Borisov, Evert Kose, Kerhard Kiviselg, Getter Ennok,
Merily Kopelmaa, Anett Aedma, Alice Võsanurm,
Getter Ennok, Deborah Puusepp, Suzanna Puusepp,
Andra Klaas, Kaarup Kask, Andri Maasing, Russell Thompson, Romet Henning, Harly Lehismets,
Sander Sommer, Andres Pihu.
Individuaalselt – Hannes Valk 300 m jooksus
II koht, Krethel Kiviselg 300 m jooksus II koht,
Richard Kiviselg 500 m jooksus I koht, Deborah
Puusepp 500 m jooksus III koht.
10.05 osales Uulu Põhikool 40 õpilasega heategevuslikul Mai jooksul.
17.05 toimus kooli traditsiooniline kevadine spordipäev. Aladeks olid – 60 m, kaugushüpe, pallivise,
kõrgushüpe, kuulitõuge ja pikamaa jooksud. Sündis
palju isiklikke rekordeid ja nii mõnigi kooli rekord sai
ületatud. Parimatest parimad oma vanuseklassides
erinevate aladel olid Aaron Rüütel, Jaanika Orasmäe, Richard Kiviselg, Aurelia Kaasik, Kail Kivisaar, Getter Ennok, Andry Afanasjev, Andra Klaas,
Hannes Valk ,Krethel Kiviselg, Lisandra Laaneorg,
Kaarup Kask, Janet Siinmaa, Rannu Sutt, Aleks
Janson, Andri Maasing, Mihkel Kersalu, Kristan
Kose, Annika Absalon, Deborah Puusepp, Kristina
Tõnisson, Mariann Rebane, Merily Kopelmaa, Ralf
Cristofer Pihlak.
23.05 toimus Pärnumaa koolinoorte kergejõustikuvõistlused. Uulu kooli esindasid Richard Kiviselg,
Hanno Valk, Marcus Toomsalu, Kaarup Kask, Rusell Thompson, Andri Maasing, Merily Kopelmaa,
Alice Võsanurm, Aurelia Kaasik, Annika Absalon,
Lisandra Laaneorg. Parimatest parimad olid Andri
Maasing 100m jooksus II koht, kõrgushüppes III
koht. Richard Kiviselg 100 m jooksus III koht, 1000
m jooksus III koht.
25.05 toimusid Karu Kati ja Karu Mati spordimängud, kus osalesid Krethel Kiviselg, Eva
Alexandra Sild, Marjann Rebane, Rebeka Nora Jürgens, Aaron Rüütel, Hannes Valk, Devin Borisov,
Kerhard Kiviselg.
Kehalise kasvatuse õpetajad tänavad kõiki südamest, kes on käinud Uulu kooli esindamas läbi
õppeaasta erinevatel spordivõistlustel! Te olete olnud
fantastilised! Ilusat sportlikku suve kõigile!
Õpetaja Kaja Stimmer

Uulu lasteaed
Suvesooja maikuu uudised uulu Lasteaiast
Suvisel maikuul jagus õuesoleku aega pikemalt ja mõnus oli
mängida sooja liivaga. Eriti
rõõmustasid ilusate ilmade üle
sõimerühma Sipelgad, kel suveriiete ja -jalatsitega toimetamine kulges juba päris ladusalt.
Tutvuti esimeste kevadlilledega, külastati kooliaeda ja
jalutati tuttavas sinilillemetsas.
Veebikaamerate kaudu sai uudistada, kuidas saabusid pesale
musta-toonekure paar, merikotkad ja teised juba omaseks
saanud linnud. Liblikate ja Lepatriinude rühmad külastasid
Pärnus asuvat Pernova Loodusmaja, kus saadi teada palju uut
ja huvitavat Eesti metsloomade
elust. Putukauurijad vaimustusid esimestest uimastest porikärbestest aknalaual ja joosti
kiljudes tuppa eksinud herilaste
eest. Liblikate rühm lendles
külla Sipelgate rühmale, kingiks omakorjatud kevadlilled
ja õpetaja Juta lõõtspilli saatel

löödi tantsugi.
Mai tähtsündmuseks on
kujunenud kevadkontsert,
mis toimus sel aastal 10. mail
ja kandis pealkirja „Kodus on
kõige parem.“ Kuna mai teisel pühapäeval tähistati emadepäeva, joonistati ja maaliti
emasid, meisterdati kaarte ja
valmistati kingitusi. Sipelga
rühma põnnid kinkisid oma
emmedele rühma aknalaual
hoole ja armastusega kasvatatud potililled.
Teine oodatud üritus mais
oli Uulu ja Võiste lasteaedade
ühine spordipäev Jõulumäel.
Lapsed said sportida ja lustida
ning lõpuks autasustati kõiki
väikseid sportlasi medalitega.
14. mail toimus hoolekogu
poolt korraldatud heategevuslik kevadlaat. Suur tänu
kõikidele suurtele ja väikestele
toetajatele! Kohe järgmisel päeval külastas Uulu Lasteaeda lasteteater etendusega „Eile, täna,

Foto: erakogu

homme”. Lõbusast lugude ja
lauludega etendusest saadi lisaks igapäevatarkustele teada
miks on Eesti lipp sinimustvalge, kes on Eesti rahvuskala
ja veel palju muud.
Maikuus osaleb Uulu Lasteaed kahes projektis. Esimene
on EV 100 raames ellu kutsutud projekt „Igal lapsel oma
pill.“, mille kaudu soetatakse
majja lisaks neli kvaliteetset
plaatpilli. Ja teine HITSA Prog-

eTiigri õppetööks vajalike
tehnoloogiliste seadmete
taotlusvoor, kust tuli samuti positiivne vastus.
Nii pillid kui robotid jõuavad
pärale loodetavasti käesoleva
aasta juunikuu jooksul.
Uulu Lasteaia Lepatriinude rühma lastel oli maikuu
eriti kiire ja toimekas. Toimus
bussireis Kurgjale, kus tutvuti
talulaste tegemistega ja meisterdati õnnenukku. Lasteaia

Uulu lasteaia lõpetajad. Foto: Kristhel Vaht.

lõpupeoks oli vaja selgeks saada näidend ning valmistuti ka
Pärnumaa Laste Laulupeoks,
mis toimus 2. juunil. Sügisel
aga ootab ees tähtis sündmus –
13 lepatriinut: Sten-Markus
Perkons, Siim Suvisild, Johannes Leidur, Robin Põder,
Lisete Reier, Mia Kullasepp,

Jako Jörgen Jõesalu, Laur
Tamm, Aneth Oja, AnnaLiisa Mätas, Kevin Kartau,
Loore Paits, Ralf Schneider
lendab ära kooli.
Soovime neile pärituult!
Ilusat suvepuhkust kõigile!

Häädemeeste valla leht
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Kabli Lasteaed

Tahkuranna lasteaed

Maakonna alushariduse
juhid Kabli lasteaias
Tarkus ei ole marjana maast
võtta – teadsid inimesed juba
aegu tagasi, vaid seda tuleb
taga nõuda kuniks jaksu jätkub. Nii ka asutuste juhid peavad end aeg-ajalt uute teadmistega rõõmustama. Ikka on vaja
end erinevate teemadega kursis hoida; tunda huvi, kuidas
naabril läheb ning üheskoos
rõõmustada, et saame hakkama. Seetõttu kogunesidki
Pärnumaa alushariduse juhid
kevadisel nigulapäeval, kui
päike paistis ja ümbrus rõkkas
linnulaulust, ühisele koosolemisele Kabli lasteaeda, et esile
kerkinud teemade üle mõtteid
vahetada. Sest kes ikka oskab
paremat nõu anda, kui sama
valdkonnaga tegelev inimene.
Kõneks tuli lasteaiaõpetajate
eneserefleksioon, erinevad rahuloluküsitlused ning mitmed
teised väiksemad mõttearendused erinevatel teemadel. Ning
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Maikuu uudiseid Tahkuranna lasteaiast

ik ka
selles võtmes, et kes kuidas midagi teeb, kui sagedasti, kust
sai materjali jms. Oma majas
edasiseks tegutsemiseks mõtteid said kõik. Kabli lasteaia
direktor tutvustas meile ka
lasteaeda, sest paljud kogemuspäeval osalejatest viibisid
Kabli lasteaias esimest korda.
Lasteaia hubane, õdus maja,
vahva õueala ning suurepärane ümbritsev keskkond jätsid
kõigile ääretult meeldiva mulje.
On meeldiv tõdeda, et kohalik
omavalitsus on leidnud võimalusi sellist toredat väikest lasteaeda säilitada. Jätkugu teil
ka edaspidi lapsi, kes lasteaias
käivad ning jõudu, tahet ja ettevõtlikkust toredad edasi olla.
Pärnumaa alushariduse
juhtide nimel
Margit Blehner
Jänesselja lasteaed

Kabli Lasteaed tegutseb endises Mäe koolimajas. Foto: Sale Leppik

Rõõmustavalt soe ja päikeseline, samas murettekitavalt
põuane maikuu on tänaseks
minevikuks saanud. Vaatame
koos, hea lugeja, tagasi meie
lehekuu tegemistele-toimetustele.
Aprilli viimasel päeval läbisid Tahkuranna kooli ja lasteaia töötajad edukalt reguleerija
I pädevuskoolituse ja testi ning
said vastava tunnistuse.
11. mail tähistasid Päikesekiirte ja Rannakarpide lapsed
üheskoos emadepäeva, rõõmustades oma emasid ja vanaemasid lustaka kevadkontserdi
ja armsate kingitustega.
14. mail käisid Rannakarbi rühma lapsed õppekäigul
praamlaeval „Leiger” ning
Ranna Rantšos.
Maikuu keskel külastas
meid Lepatriinu Lasteteater
etendusega „Eile, täna, homme”, mis jutustas sellest, kuidas merekarust vanaisa ja kaks
poissi on teel Eesti Vabariigi
100. aastapäeva paraadile.
17. mai hommikul kohtusid
Uulu ja Tahkuranna lasteaedade lapsed Jõulumäel ning
tegid teoks traditsioonilise
ühise eelkooliealiste laste spordipäeva. Seekordne koolieelikute teatejooks erines eelnenud
aastate omadest selle poolest,
et võistkonnad pandi kokku
kohapeal ning läbisegi Uulu
ja Tahkuranna lastest.
22. mail käis Rannakarpidel külas Eleanor Ojatamme
vanaisa, kes jutustas tuletõrjuja
tööst enne ja nüüd. Õues läbi
viidud aktiivõppes said kaasa

Foto: Meelis Vutt

Foto: Anželika Pilden

lüüa ka Päikesekiire
rühma lapsed.
Maikuu viimast
nädalat alustasid
Rannakarbid jalgrattamatkaga Võiste
Suveaeda.
29. mail pidasime iga-aastast
g r i l l ipidu koos
kooliperega. Koolilapsed võtsid lasteaia
kasvandikud oma
hoole alla, jälgisid,
et noorematel oleks
turvaline, nende põhivajadused saaks rahuldatud
ja tuju oleks hea.
30. mail pidasid Rannakarbid oma kevadpidu. Vanematele anti kevadkontsert
ning lapsed said endale soovi
korral laste näomaalingu teha.
Sel aastal saatis Tahkuranna
lasteaed kooli 6 last: Kustav

Foto: Eneli Hein

Klein, Enely Kunglamäe,
Eleanor Ojatamm, Marleen
Jõessar, Maria-Emilia Luik,
Aston Hein.
Soovime teile uudishimulikku meelt, tarkust ja virkust!
31. mail pidasid oma kevadpeo Päikesekiired. Koos
vanematega tantsiti, lauldi ja

mängiti vahvamaid käemänge.
Pärast n ö ametliku osa lõppu
ootasid õues Riina Rõa ning
tema vahvad ponid, kes lastele nii kaariku- kui ratsasõitu
tegid.
Imelist jaanikuud Sulle,
hea lugeja!
Tahkuranna lasteaia pere

56. PÄRNuMAA SuVEMÄNgud
Haldusreform on põnevust
ja uusi tuuli kaasa toonud ka
spordimaastikul. Pärnumaa
Spordiliidu juhatuse ja valdade spordikuraatoritega sai
kokku lepitud, et sellel aastal
toimuvad Pärnumaa valdade
suvemängud traditsioonilises
kuues aga järgmiseks aastaks
töötatakse välja uus juhend.
See tähendab siis seda, et järgmisel aastal võib oodata veelgi põnevamaid ja ägedamaid
mänge.
Selle aasta suvemängud aga
on siis seljataga. Mõned tulemused on veel täpsustamisel ja
kokkuvõtted tegemisel. Häädemeeste vald oli esindatud entusiastlike vallakodanikega, kes
hindavad sportlikku eluviisi ja
liiguvad rõõmuga.
Edukaid tulemusi, medaleid ja diplomeid toodi koju
pea igalt alalt:
1) Discgolf koolinoortele 11.05.18 Kilingi-Nõmme
rajal
10-12 kl poiste arvestuses
3. Marthen Tasalain (56), 1012 kl tüdrukute arvestuses 3.
Anett Kentauria Liiva(110),
võistlesid veel Eric Strandberg
(72), Jarek Must (76), Oliver
Leppik(88), Marek Künnapas

(88) ja Kaur Kevin Kivimurru
(92). Võistkondlikult arvestati
6 noore tulemusi ja võistkond
saavutas 490 punktiga II koha.
2) Jooksukross 22.05.18
Niidupargis
Naised 1500m võitis 1. koha
Taisi Viire. N-U18 1500 m 8.
Raileen Lelle, 9. Ethel Saarnak.
N-U16 1500m 9. Lisette Eylandt, 14. Terje-Teele Taveter,
19. Caroliina Kuura. NV I
1500m 6. Aire Kallas-Maddison, 7. Klarika Rüütel. NV II
500m võitis 1. koha Anu Taveter, 2. Sirje Kõresaar. NV
II 1500m 2. Sirje Kõresaar.
Mehed 1500m 2. Teet Kokk,
15. Taavi Valter Taveter, 18.
Evert Saarnak, 19. Marthen
Tasalain, 22. Raini Reinah,
25. Robin Järvesaar. M-U18
1500m 2. Oliver Leppik, 5.
Karl Rahn, 8. Karl Lippmaa,
10. Ercan Teetsmann. M-U16
1500m 1. Päär Suursild, 3. Jüri
Jefimov, 6. Kaarup Kask, 7.
Andreas Artma, 8. Henriko
Ojaveer, 12. Joonatan Pajuväli,
26 Rihard Klein. M 3000m 8.
Mario Maddison. Võistkondlikult arvestati 30 parimat individuaalset tulemust, Häädemeeste saavutas 1269 punktiga
II koha.

3) Kergejõustik koolinoored 23.05.18 Pärnu rannastaadionil
U16 T 100m 20. Alice
Võsanurm. U16 T 6. Merily
Kopelmaa. U16 T kaugus 15.
Alice Võsanurm. U16 T kõrgus 11. Alice Võsanurm. U16 T
oda 3. Merily Kopelmaa. U14
P 100m 2. Andry Maasing, 3.
Richard Kiviselg, 27. Karpar
Rahnu. U14 P 800m 3. Richard Kiviselg, 8. Kaarup Kask,
14. Russel Thompson. U14 P
kaugus 4. Andry Maasing,
8. Hanno Vaik, 9. Richard
Kiviselg, 20. Kaspar Rahnu.
U14 P kõrgus 3. Andry Maasing, 10. Hanno Valk. U14 P
pall 7. Richard Kiviselg, 16.
Hanno Valk. U14 T 100m
33. Lisandra Laaneorg. U14
T 400m 13. Lisandra Laaneorg. U14 T kaugus 28. Annika
Absalon, 31. Aurelia Kaasik,
32. Lisandra Laaneorg. U14 T
kõrgus 14. Aurelia Kaasik, 15.
Annika Absalon. Kokku osales 292 õpilast. 14 kooli Pärnust ja 10 kooli Pärnumaalt.
Võistkondlikult saavutati 972
punktiga 7. koht ( arvesse läks
20 noormeeste ja 20 neidude
tulemust)
4) Jalgrattakross 23.05.18

Saarde valla terviserajal
9,9km M50 6. Kalju Holzberg. 16,5km Mehed 6. Kerol
Kiviselg. Võistkondlikult saavutati 7. koht.
5) O r i e n t e e r u m i n e
24.05.18 Kilingi-Nõmmes
M45 4. Janek Pinta. M55
4. Mati Pilt. N16 3. Agnes Võsanurm, 5. Mirell Võsanurm.
N45 5. Marika Pilt. Võistkondlikult saavutati 4. koht.
6) Poiste jalgpall 25.05.18
Kilingi-Nõmme staadionil
Häädemeest valda esindasid: Karl Rahn, Eerik-Raimond
Ristmäe, Jaak Looring, Kristjan-Georg Ristmäe, Sander
Kasela, Kaspar Kaskla, Kevin
Laastau, Richard Kiviselg.
Meie võistkond saavutas III
koha.
7) Täpsuskütt 26.05.18
Lauri karjääris
Noormeehed võistlesid kolmel alal: õhkrelv, pikkvibu,
laskesimulatsioon. Meie noored olid üliedukad 2. Timmu
Teearu 116 punkti ja 3. Ercan
Teetsmann 114 punkti. Võistlesid veel Henry Näär (98),
Markus Lehtla (79 - õhkrelva
ei lasnud) ja Rasmus Keskpaik
(89). Saavutasid võistkondliku
II koha 496 punktiga.

Poiste jalgpall

Taisi Viire noppis suvemängudelt 4 kuldmedalit

Jahilaskmises saavutas individuaalses arvestuses 3. koha

Kalev Pitsal. Võistkonda kuulusid veel Taavi Lehtla, Mai-
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Häädemeeste valla leht

Suvemängudel

ko Leeman, Harald Kalmet ja
Andres Juurikas. Võistkondlikult saavutati 4. koht.
Valdade arvestused saavutasid jahilaskjad ja noormehed
kokku II koha.
8) Kergejõustik täiskasvanud 26.05.18 Kilingi-Nõmme staadionil
NV I kettaheide 1. Siiri
Merisaar. Mehed odavise 3.
Hannes Maal. NV I kuulitõuge 1. Siiri Merisaar. Naised
kaugushüpe 2. Kairi Uibu, 5.
Taisi Viire, 9. Kristi Uibu. NV
I kaugushüpe 3. Aire KallasMaddison. Mehed 100m 7.
Mario Maddison. Naised
100m 4. Kairi Uibu, 9. Kristi
Uibu. NV I 100m 3. Aire Kallas-Maddison. Mehed 400m
5. Mario Maddison. Naised
400m 1. Taisi Viire. Mehed

1500m 3. Mario Maddison.
Naised 1500m 1. Taisi Viire.
NV I 1500m 2. Aire Kallas-

Maddison. Naised kõrgushüpe
2. Kairi Uibu. Viimase naise
jooks 1. koht Taisi Viire, Tairi
Tomson ja Aire Kallas-Maddison. Valdade arvestuses saavutasid täiskasvanud kergejõustiklased 724 punktiga III koha.
Kui täiskasvanute ja noorte arvestused kokku liideti siis
saavutas Häädemeeste kergejõustikus 5. koha.
9) Juhtkonnavõistlus
26.05.18 Lauri karjääris
Võisteldi kolmel alal:
õhkrelv, pikkvibu, laskesimulatsioon. Meie valda esindasid
vallavanem Karel Tölp, volikogu aseesimees Argo Mengel
ja volikogu liige Madis Mätas.
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Võistkondlikult saavutati I
koht. Individuaalses arvestuses
oli kõrgeim punktisumma 186,
mille saavutasid Karel Tölp ja
Tori vallavanem Lauri Luur.
10) Petank 26.05.18 Kilingi-Nõmme staadionil
Võistkond koosseisus Avo
Naeris, Veiko Teas ja Saima
Kangur saavutasid 5. koha.
11) Pärnumaa vägilane
26.05.18 Kilingi-Nõmme
staadionil
Meie valda esindasid Kristi
Uibu ja Siim Marjamägi. Kristi
Uibul õnnestus kõige paremini
Farmeri kõnd, Siim Marjamäel
kompleksala ja rippumine.
1998 ja varem sündinute klas-

sis kompleksaladel saavutati I
koht, koos rippumisega II
koht. Valdade arvestuses saavutati II–III koht.
12) Discgolf täiskasvanutele 27.05.18 Kilingi-Nõmme
rada
Sven Pajus (69) võitis individuaalses arvestuses I koha.
Võiskonnas oli veel Egert Salak(88), Taavet Leppik (77),
Janre Koort (82), Siim Saal
(86) ja Kristi Jeeger (125). Valdade arvestuses liideti kokku
noorte ja täiskasvanute punktid ja selle tulemusena saavutasid Häädemeeste discgolfarid
II koha.
13) Sulgpall 27.05.18 Ki-

lingi-Nõmme spordihoones
Võistkond koosseisus Kardo Sarapuu, Mairis Filippov ja
Ilmari Ott saavutasid ülieduka
I koha.
Suured tänud sportlastele.
Lõplikud tulemused järgmises
lehes. Lisainfot tulemuste kohta saab Pärnumaa Spordiliidu
kodulehelt : http://www.psl.ee/
parnumaa-suvemangud-2017/,
palju pilte on võimalik näha
Saarde valla spordikeskuse
kodulehel: http://www.psl.ee/
parnumaa-suvemangud-2017/.
Lisainfot küsi Aire KallasMaddisonilt.
Fotod: Toivo Tallo

Pärnumaa 56. suvemängude üldkokkuvõtted
Võistkond

Saarde
Häädemeeste
Tori
Paikuse osavald
Põhja-Pärnumaa
Pärnu
Audru osavald
Lääneranna
Tõstamaa osavald
Saarde II
Pärnu II

MTB-kross
K
II
7.
III
I
4.
5.
6.

P
13
7
11
15
10
9
8

Jooksukross
K
4.
II
III
8.
6.
I
5.
9.
7.

Orienteeru- Pärnumaa
mine
Täpsuskütt
P
K
P
K
P
10
I
15
I
15
13
4.
10
II
13
11
II
13
III
11
6
7.
7
4.
10
8
III
11
15
9
6.
8
5.
9
5
7
5.
9

Kergejõus- Sulgpall
tik
K
P
K
P
I
15 5.
9
5.
9
I
15
4.
10 4.
10
7.
7
II
13
III
11
III
13 III
11
9.
5
6.
8
7.
7
8.
6

Pärnumaa
Vägilane
K
P
I
15
II-III 12

II-III

12

Juhtkonna- Petank
võistlus
K
P
K
P
II
13
I
15
I
15
5.
9
6.
8
4.
10
III
11
III
11
4.
10
5.

9

II
6.

Discgolf
K
I
II
5.
4.
6.
III
7.

Rannavõrkpall

P
15
13
9
10
8
11
7

13

8

Punk- Koht
tid
148
127
103
90
70
59
55
35
22
13
8

Peakohtunik Kaiu Kustasson

23. JuuNIl
Häädemeeste Suveaias

JAANIõHTu
19.30

esineb Häädemeeste ja Kuu
segarahavatantsurühm
20.00 mängud väikestele ja suurtele
20.30 Esineb ansambel Eesti Mees
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Lk. 15

TEATED

info@kaebusabi.ee
LAHENDAB KÕIKI PROBLEEME!
Kirjuta julgesti. Meie tegevusvaldkonda kuuluvad:
võlanõuded – raha kätte saamine, laimuga
võitlemine – selle lõpetamine, kohtuhagid –
nende koostamine, igasugune lepitamine – oma
kliendi kasuks, kokkulepete saamine – lepingud
– minimeerimaksvõimalikke riske ka EL väljas.
Tegeleme igasuguste segaste olukordadega, mis
vajavad klaarimist nagu põhjendamatud nõuded
sinu vastu jne.
KAEBUSABI KUI TEENUS ON LOODUD EBAÕIGLUSE
ALL KANNATANUTELE NENDE AITAMISEKS NING
KAITSEKS.
AITAME OMA KLIENTIDEL LAHENDADA OLUKORDI,
MIS NEILE MORAALSELT ÜLE JÕU KÄIVAD VÕI
MILLEGA TOIMETULEKUKS NEIL NAPIB RESURSSEENERGIAT, AEGA, SIDEMEID VÕI TEADMISI.

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

JA A NIÕHT U

Kabli Seltsimaja tagusel külaplatsil
23. juunil algusega 19.00
Lastele jaanipäeva
tegevusmängud,
täiskasvanutele
saapavise.
Toimub ühine
jaanitule süütamine.

Pakume küttepuude saagimise
ja lõhkumise teenust mobiilse
halumasinaga
Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud asukohas.
Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge.
Puidu suurim läbimõõt 36 cm.
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik
minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 13 eurot/tihumeeter
OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

KORVTÕSTUKI RENT

Tõste kõrgus: 13 m
Maksimaalne kaugus tõstukist: 5,8 m
Kandevõime 215 kg
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Esineb tantsutrupp “Mucho
Malo”, tantsulusti pakuvad
Rahvabändi saatest tuntuks
saanud “Väliharf” ning
DJ Riho Pruul.
Avatud puhvet

Jälgige reklaami!

Talu vajab abilist trimmerdamisel,
abi- ja hooldustöödel. Asukoht
Iklas. 504 5191.
*
Santehnilised tööd ja
head nõuanded. Tel. 5805 8910.
Aivo
*
Müüa lõhutud küttepuud.
Telefon 5347 0723.
*
E. E. Forest pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab raietöid. Lisaks
ka kaeve- ja planeerimistöid
roomikekskavaatoriga.
Küsi hinnapakkumist 5850 4050,
523 1051.
*
Teenustööd kopplaaduriga.
Tel. 514 1087.
*
Võtan rendile heinamaid Uulu ja
Häädemeeste vahele jääval alal.
Tel 5665 7511.
*
Müüa köögimööbel.
Telefon: 5559 3777.
*
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 5610 4531,
edissonehitus@gmail.com.
*
Palkide saagimine lintsaega,
tule kasvõi ühe palgiga.
Tel 501 3429.
*
Teostame kaevetöid
miniekskavaatoriga.
Tel. 5620 0850. Vaata ka
www.remland.ee.

Lk. 16
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Õnnitleme juunikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid

Kaunimad õied,
mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese !

BENJAMIN KEPLER
30.04.2018
Ema Helen Kepler, isa Joosep Kepler
Reiu küla

09. juuni ELMAR PÄRNPUU

91

Penu küla

03. juuni ROBERT TRINK

89

Reiu küla

01. juuni LEMBIT KLEIN

88

Metsapoole küla

19. juuni HELJO RESSAR

86

Häädemeeste alevik

KOGUDUSTE TEATED

ELIISE LOORENTS
11.05.2018
Ema Annika Mõisnik, isa Gunnar Loorents
Metsaküla küla

20. juuni LAINE-ELIISABET
MÕTTUS

85

Soometsa küla

09. juuni MARIA SOOSAAR

84

Piirumi küla

Häädemeeste aiandis on müügil

21. juuni LIIVI HOLLAND

84

Võiste alevik

16. juuni MARIA KOHV

83

Massiaru küla

30. juuni EINO VILGATS

82

Soometsa küla

LILLEDE, AMPLITAIMEDE,
KÖÖGIVILJA- JA MAITSETAIMEDE

30. juuni ENDEL KALLAS

82

Sooküla

06. juuni EEVI HELIN

81

Rannametsa küla

09. juuni ELDUR KÜNNAP

81

Lepaküla

16. juuni MAIA KAELUSSOO

81

Võiste alevik

20. juuni ELGI AAS

81

Ikla küla

05. juuni MILVI SOMMER

80

Laadi küla

istikud ning KAPSAD.

Avatud kl 9-16, puhkepäevadel kl 9-13.

Tel 5648 3429 Lea

17. juuni ANDRES-JUHAN
80

Kabli küla

23. juuni VALLI METSAORU

PLOOMPUU

80

Tahkuranna küla

23. juuni KALJU SAAR

80

Papisilla küla

02. juuni REIN SEPP

75

Krundiküla

14. juuni EVI PÕRK

75

Soometsa küla

26. juuni KRISTA SAARSE

70

Võiste alevik

28. juuni MAARJA SUURKIVI

70

Reiu küla

26. juuni JAAK AASVER

65

Võiste alevik

01. juuni JAAN JÕE

60

Jaagupi küla

03. juuni ANDRUS ORAS

60

Lepaküla

12. juuni PILLE POHLAK

60

Võiste alevik

17. juuni TARMO OJALA

60

Laadi küla

21. juuni KALEV ANNIKO

60

25. juuni VALERI LUIK

60

Häädemeeste alevik

26. juuni SELMA JUURIKAS

60

Häädemeeste alevik

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.

Juuni 2018

võtab tööle

HOOAJALISI TÖÖTAJAID
Pärnumaale Reiu taimlasse, kelle
tööülesanneteks on taimede
rohimine, väljakaevamine,
sorteerimine, pakendamine ja
taimede istutamine masinal.

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
10. juunil kell 10.30 Palvus hooldekodus
10. juunil kell 12.00 III pühapäev pärast Nelipüha,
külalised Hankasalmi kogudusest
13. juunil kell 12.00 Lahkunute mälestamine
17. juunil kell 12.00 IV pühapäev pärast Nelipüha
24. juunil kell 12.00 Ristija Johannese sünnipüha
ehk jaanipäev
24. juunil kell 13.30 Surnuaiapüha Häädemeeste
luterlikul surnuaial
1. juulil kell 12.00
Apostlite Peetruse ja Pauluse
püha(päev)
8. juulil kell 12.00
VII pühapäev pärast Nelipüha
15. juulil kell 12.00
VIII pühapäev pärast Nelipüha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
23. juunil kell 11.00 Surnuaiapüha Võiste surnuaial
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
17. juunil kell 14.00 Surnuaiapüha Treimani surnuaial
15. juulil kell 14.00
VIII pühapäev pärast Nelipüha
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
09. juunil kell 10.00 Liturgia
24. juunil kell 18.00 Õhtuteenistus
07. juulil kell 10.00
Liturgia
Urissaares:
23. juunil kell 11.00
23. juunil kell 13.00

Kiriku nimepäeva liturgia
Surnuaiapüha

Treimanis:
30. juunil kell 11.00
30. juunil kell 13.00

Kiriku nimepäeva liturgia
Surnuaiapüha

Soovijatel võtta ühendust
telefonil 526 2977 Rein Anniko.

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

HEA VALLA ELANIK!
Müüa TOMATITAIMI (kasvuhoonesse
ja õue), samuti KuRGI-, PAPRIKA-,
KABATŠOKI-, KIBEPIPRA-,
KõRVITSATAIMi.

Uulu ilutoas saad nautida
erinevaid KOSMEETIKU,
MANIKÜÜRI, PEDIKÜÜRI
JA MASSAAŽI ja nüüd ka
MEIGI teenuseid.

HIND SOODNE!

Asume Uulus,
vallamaja esimesel
korrusel, kaupluse kõrval.

Tuule 10, Häädemeeste

Broneeri aeg ja tutvu kuupakkumistega:
Alliki iluteenused
5691 6940
või tule kohapeale

Tel. 5568 6864 Anne

Mis juhtus

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
VAIKE SELLI
07.11.1949 – 09.05.2018

Häädemeeste alevik

ANNE TAMM
31.03.1947 – 10.05.2018

Uulu küla

LINDA RUUL
23.07.1930 – 14.05.2018

Urissaare küla

RAIVO TÕNISSON
03.03.1958 – 21.05.2018

Reiu küla

7. mail kell 17.28 käisid päästjad Tahkuranna vallas Reiu
külas sõidu- ja veoautoga juhtunud liiklusavariil, kus aitasid
kinni kiilunud ustega sõiduautost välja inimesed. Esialgsetele
andmetel keegi tõsisemalt viga ei saanud.
*
26.05 kell 20:29 sai Häirekeskus väljakutse Häädemeeste
valda Urissaare külla, kus põles 50x50 m suurune elektriliini
alune pinnas. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 21:02.
*
30.05 kell 21:24 sai Häirekeskus väljakutse Häädemeeste valda Nepste külla, kus põles 200 ruutmeetrit kulu. Tuli
oli alguse saanud tünnilõkkest välja lennanud sädemest.
Päästjad kustutasid põlengu.
*
01.06 kell 06.28 sai Häirekeskus teate Häädemeeste vallas
Reiu külas tehtavast suurest lõkkest. Päästjad kustutasid
lõkke ning tegid inimestele selgitustööd.

