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Ajaloolised mälestushetked Konstantin Pätsi ausamba juures
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva peamised pidustused
algasid 23. veebruaril Pärnus,
meie riigi sünnilinnas -loeti ju
seal sel kuupäeval 1918. aastal
Endla teatri rõdult kõigepealt
ette Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele. Selle aastapäeva tähistamist tänavu alustati siiski
taaskord Häädemeeste vallas
Tahkuranna külas, president
Konstantin Pätsi sünnikohas.
Kell 10 hommikul oli Konstantin Pätsi ausamba juurde
kogunenud rohkem rahvast
kui viimase viie aasta jooksul
vabariigi sünnipäevadel, teadis
üks kohalik usin kultuuritarbija rääkida. Kohal viibinud
justiitsminister Urmas Reinsalu ütles oma sõnavõtus välja, et ajaloos on olulised need
mehed ja naised, kes julgevad
otsuseid teha. Konstantin Päts
oli selline mees. Ta istus Eesti
nimel kolme riigivõimu ajal
vangis: keisri võimu ajal, Saksa okupatsiooni ajal ja nõukogude võimu ajal. Paljudele
meeldib olla kohtumõistjaks
nende poliitikute suhtes, kes
ise ennast enam kaitsta ei saa.
„Meie sõnum on see, et Eesti
ei anna kunagi alla“. Minister
Reinsalu nimetas lõpetuseks
Konstantin Pätsi meie väikese rahva suureks pojaks, keda
jäädakse alatiseks mälestama.
Kõige suuremat heakskiitu
(hõige rahva hulgast: „Õige!“)
pälvis justiitsministri üleskutse,
et meie esimesele presidendile
peab ka pealinnas ausammas
rajatama.
Konstantin Pätsi muuseumi
juhatuse liige Trivimi Velliste
pidas oma sõnavõtus vajalikuks
mainida, et vanad roomlased

oleksid Konstantin Pätsi kohta kasutanud väljendit primus
inter pares – esimene võrdsete
seas. Eesti riigi rajajaid oli päris palju, kuid Konstantin Pätsi
roll oli neist üks tähtsamaid.
Velliste tõi välja ühe esimese
presidendi praeguste süüdistajate peamise küsimuse – miks
ei andnud Päts käsku Eesti sõjaväele vastu astuda ja seega langeda lahinguväljal Punaarmee

just siin Tahkurannas, tänase Häädemeeste valla luitemaastikul on sündinud meie
rahvusriigi esimene president
Konstantin Päts. Mees, kes oli
rasketel ja pöördelistel aastatel
Eesti vabariigi president. Ta oli
oma tegemistes aus ja julge väljaütlemisega. Tema julgel kaastegevusel loeti täna 100 aastat
tagasi Pärnu teatri rõdult ette
manifest Eesti iseseisvuse väl-

kui oli vaja ennast kaitsta vaenlaste vastu.
Head kaaskodanikud, hoiame oma vaba riiki, see on hindamatu väärtus, mida ei tohi
müüa, sest selle eest on andnud
paljud meie esivanemad oma
kõige kallima – elu. Kutsun
üles Vabariigi valitsust kaaluma edaspidi väärtustama ka tänast päeva, so 23. veebruari ja
kuulutama see vabaks päevaks.

Rahvas laulis heldinult kaasa. Esinesid ka Uulu põhikooli
mudilas- ja lastekoor ning pasunakoor Õnn Tuli Õuele.
Sütitavate ja meeldejäävate
sõnavõttudega astusid üles
veel Pärnu linnapea Romek
Kosenkranius, Jaan Roosnurm
Isamaa ja Res Publica Liidust ja
Pärnu Väärikate Klubi esinaine
Mari Suurväli. Ausamba jalamile asetati pärgi ja lilli ning
süüdati mälestusküünlad.
Monumendi juures seisid
auvahtkonnas Kaitseliidu Pärnumaa maleva Kikepera malevkonna kaitseliitlased. Mälestushetki juhtis Viljar Soomre.
Sündmuse tehnilise poole eest
hoolitses Anu Nõmm. Terve

ürituse jooksul langes taevast
paksu, kohevat valget lund, mis
lõi maagilise meeleolu.
Sündmus kujunes väärikaks
austusavalduseks president Pätsile.
Aire Kallas-Maddison,
Toomas Abel
Fotod: Toomas Abel

Esinevad Uulu Põhikooli õpilased, dirigent Annely Kuningas

vastu. Kui nende süüdistajate
isad-vanaisad oleksid noore mehena lahinguväljal langenud,
poleks olemas ju ka neid endid,
oli oraatori seisukoht.
Häädemeeste Vallavolikogu esimees Andrus Soopalu soovis oma sündmusel
peetud kõnest vallalehes välja tuua järgmised mõtted:
„Uhkusega saame tõdeda, et

jakuulutamiseks. Sellega seoses
võime uhkusega väita, et Eesti
Vabariik algab Pärnust.
Oma kõnedes rõhutas Konstantin Päts tihti Eesti rahva
püsimist ja visadust võidelda
suhteliselt viljatu pinnase harimisega ning oskust ajada juured
sügavale kodumaa mulda. Kasutades selleks atra ja vajadusel
ka mõõka. Seda küll ainult siis,

Austades sellega neid julgeid,
kes korraldasid iseseisvusmanifesti ettelugemist ja austades
sellega ka meie riigi esimest presidenti Konstantin Pätsi tema
sünniaastapäeval“.
Lisaks kõnedele kõlasid Eesti hümn ja isamaalised laulud
Uulu ja Treimani segakooride
esituses, dirigeerisid Annely
Kuningas ja Tiia Soomre.

Häädemeeste valla koolide ühine vastlapäev Jõulumäel
13. veebruaril viisid Uulu Põhikooli 8. klassi õpilased koos
klassijuhatajaga läbi suure vastlatralli Jõulumäel. Neljast valla
koolist olid esindatud Uulu Põhikool, Häädemeeste Keskkool
ja Tahkuranna Lasteaed-Algkool. Rahvast oli palju, kuid
häid lambaid ühtsesse valla
perre mahub veelgi.
Vastlapäevaüritust viisid
õpilased läbi oma loovtöö raames. Üritusele eelnes ja järgneb
suur töö. Meil on olnud palju
erinevaid ideid ja tehtud palju eeltööd, mis kahjuks kõik
ei jäänud vett pidama. Kogu
oma pika protsessi kajastame
loovtöödes. Kuid lõpptulemusena leidsime ühtse idee, mis
sobis enamusele Häädemeeste valla kooliperedele ja seega

saigi üritus hoo sisse ja läbiviidud. 8. klassi õpilased võivad
kindlasti enda üle head meelt
tunda, kuna tegid koostööd
nii teineteisega kui ka erinevate huvigruppidega ja koostööpartneritega. Õpilased said
tundma ürituse korraldamise
erinevais etappe. Suur tänu
ka neile õpilastele, kes ürituse
korraldamiega otseselt seotud
polnud, kuid vabatahtlikult sel
päeval abiks olid.
Jõulumäe Tervisespordikeskus võimaldas meil suure
ürituse läbi viia nende keskuses, kus kasutada oli erinevaid
põnevaid talimänguvahendeid.
Korraldajad jagasid end tegevuspunktide vahel, milleks olid
kurling, petank, kummirõngas, püramiidi- ja laevagolf,

Valla koolide vastlapäev Jõulumäel, foto Egle Vutt.

hokilitter täpsusvise, tõukekelk, jahimeeste suusad, mänguväljak, smirre, kelguväljak,
tööleht ja tants. Jõulumägi on
nii mitmekesine koht, kus nii

lume kui lume puuduse korral
jagub tegevust kõigile. Keskuse
töötajaskond on väga abivalmis
ja toetav, mis teeb seal veedetud aja eriti toredaks.

Põnev väljakutse noortele
oli kaardistada Häädemeeste
vallas tegutsevad ettevõtted,
et osalevatele klassidele tänutäheks midagi kinkida. Laste
suud tegi šokolaadidega magusaks Häädemeeste COOP,
kringlitega OÜ Koduköök,
vahvlitega Uulu PK 8. klassi
tüdrukud. Mett mokale määrisid meemeister Aare Jõumees
ja Puusepa Mesindustalu. Suud
kastis Häädemeeste Vesi. Lahedate vahenditega varustasid
Maanteeamet ja OÜ Frontier
Hockey. Põnevad külastused
koos tegevustega panid välja
teemapark Lottemaa, Nurkka talu ja Tahkuranna Avatud
Noortekeskus. Korraldajatele
valmistas maitsva tordi MTÜ
Võiste Külaselts.

Meie suurim tänu lastele!
Teie siiras lust vastlapäeva nautida ja positiivne tagasiside oli
meile väga oluline!
Meie suurim tänu laste õpetajatele ja vanematele, kes te
liikusite enda või naaberkooli
rahvaga kaasa. Sotsialiseerumine on ühtse valla koostöö
üheks aluseks.
Meie suurim lugupidamine
toetajatele! Tänu teile oli meil
oma vallas koht, kus üritust
läbi viia.
Tänu sponsoritele, kes te
toetasite lastele korraldatud
üritust enda asutuse poolt pakutavaga!
Uulu PK 8. kl klassijuhataja
Egle Vutt ja õpilased
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Vallavolikogus otsustati:
• 22. veebruaril
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks kohalikule omavalitsusele kuuluvad
järgmised kinnistud:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Pulga tee kinnistu, registriosa nr 3127606, katastritunnus
84801:001:1174, koormatava ala pindala 20 m2
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Pikk
tänav T4 kinnistu, registriosa nr 4546306, katastritunnus
84801:001:0420, koormatava ala pindala 39 m2.
• Algatada Lepaküla Laanealuse kinnistu detailplaneering.
Kinnistu katastriüksuse tunnus on 84801:001:1001. Planeeringuala hõlmab 13,4 ha suurusest kinnistust ca 7 ha.
Planeeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine
veoautode remonditöökoja ehitamiseks. Planeering teeb
ettepaneku muuta alal kehtivat Tahkuranna valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas, asendades
rohevõrgustiku juhtotstarbe osaliselt ärimaa otstarbega.
Häädemeeste Vallavalitsusel sõlmida detailplaneeringust
huvitatud isikuga leping detailplaneeringu koostamiseks
ja vajadusel leping detailplaneeringukohaste avalikult
kasutatavate rajatiste väljaehitamiseks. Vallavalitsusel
kaaluda Laanealuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise vajalikkust. Vallavalitsusel
koostada Laanealuse detailplaneeringu lähteseisukohad.
• Algatada Majaka küla Kirjutsaadu kinnistu detailplaneering. Kinnistu katastriüksuse tunnus on 21301:001:0333.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 60 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga
väikeelamute ja külakeskuse rajamiseks. Lisaks planeeritakse autokaravanide parkla, puurkaev, reoveepuhastid. Kinnistu suurus on 6.44 ha, katastriüksuse tunnus
21301:001:0333. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta
alal kehtivat Häädemeeste rannaalade osaüldplaneeringut
maakasutuse osas, asendades rohevõrgustiku ala osaliselt
elamu- ja ärimaaga. Häädemeeste Vallavalitsusel sõlmida
detailplaneeringust huvitatud isikuga leping detailplaneeringu koostamiseks ja vajadusel leping detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate rajatiste väljaehitamiseks.
Vallavalitsusel kaaluda Kirjutsaadu detailplaneeringu
keskkonnamõjude strateegilise hindamise vajalikkust.
Vallavalitsusel koostada Kirjutsaadu detailplaneeringu
lähteseisukohad.
• Kehtestada Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering, mis on Pärnu Maavalitsuse poolt 13.11.2017.a
kirjaga nr 6-1/17/1469-2 „Häädemeeste valla rannaalade
osaüldplaneeringu järelevalve“ heakskiidu saanud.
• Välja arvata vallavolikogu alatiste haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisust Egle Vutt.
• Kinnitada vallavolikogu alatiste haridus- ja sotsiaalkomisjoni liikmeks Krista Pulk.
• Tunnistada Häädemeeste Vallavolikogu alatise kultuuri-,
spordi- ja külaelukomisjoni esimeheks valituks Virgo
Vahenõmm.
• Tunnistada Häädemeeste Vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni aseesimeheks valituks
Lembit Künnapas.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse liikmeks ehitusvaldkonna abivallavanem Jaak Vapper, kelle vastutusvaldkonnaks jääb kõik maa, keskkonna, ehituse ja
infrastruktuuriga seonduv.
• Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline
kohustus ja sõlmida võrguettevõtjaga Elektrilevi OÜ
liitumisleping maksimumsummas 13 000 eurot Teori
F2 alajaama õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga
ca 190 m ulatuses seoses Häädemeeste aleviku jalg- ja
jalgrattatee projekteerimise ja ehitamisega.
• Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline
kohustus 2017. aastal sõlmitud lepingute alusel väljamaksete tegemiseks 2018. aastal järgmiselt:
- Elektrilevi OÜ-ga sõlmitud võrgu lisateenuse lepingu nr
252484 lõppmakse teostamiseks eeldatavas summas kuni
11 000 eurot Häädemeeste hooldekodu laiendamisega
seotud elektriliinide maakaablisse paigaldamiseks.
- Osaühinguga Reaalprojekt Häädemeeste aleviku jalg- ja
jalgrattatee projekteerimiseks sõlmitud hankelepingu nr
5-2017 alusel lõppmakse teostamiseks summas 13 721
eurot
• Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline
kohustus ja sõlmida hankeleping Häädemeeste seltsimaja
saali põranda rekonstrueerimiseks eeldatavas summas
10 000 eurot.
• Anda osaühingule Häädemeeste Perearstikeskus tasuta
kasutusse mitteeluruumid Häädemeeste Tervisekeskuse
hoone teisel korrusel aadressil Pärnu mnt 22, Häädemeeste alevik tähtajaga kuni 31.12.2027.
• Kehtestati määrus Häädemeeste valla hankekord.
• Jätkus Häädemeeste valla 2018.aasta eelarve I lugemine.

Häädemeeste valla leht

Märts 2018

Vallavalitsuses otsustati:
06. veebruaril
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost perioodiliselt vabastatuks
jäätmevaldajate nimekiri
• Määrata Häädemeeste vallas Majaka külas asuva maaüksuse
lähiaadressiks Kaseoksa
Määrata maaüksuse maakasutuse sihtotstarbeks maatulundusmaa
(011; M) 100%.
Maaüksuse pindala on 9683 m2.
Maaüksuse maksustamishind on kuuskümmend eurot (60 eurot)
(Lisa 2).
Erastatav maaüksus liidetakse Kasemetsa.
• Kinnitada täiendava maamaksuvabastuse saajate nimekiri
• Väljastada ehitusluba Ikla külas Rannamänni kinnistul oleva
elamu laiendamiseks.
• Väljastada ehitusluba Ikla külas Rannamänni kinnistul oleva
sauna laiendamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee 15 kinnistule püstitatud elamule.
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
• Toetada lapsevanem Sigrid Absaloni taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Angela Absaloni osalemist 17.-18.02.2018 Riias toimuval LatOpen diskotantsu ja hip hopi tantsuvõistlustel summas
130 (ükssada kolmkümmend) eurot
• Kutsuda tagasi Uulu Lasteaia hoolekogust Karel Tölp tema avalduse alusel.
• Kinnitada Uulu Lasteaia hoolekogu koosseis alljärgnev:
Helve Reisenbuk, pidaja esindaja;
Eva Metsatalu õpetajate esindaja;
Gerli Jürima, rühma vanemate esindaja;
Kadi Valdaru, rühma vanemate esindaja;
Eve Kartau, rühma vanemate esindaja;
Monika Kunder, rühma vanemate esindaja;
Sille Tohver, rühma vanemate esindaja.
• Kutsuda tagasi Uulu Põhikooli hoolekogust Karel Tölp tema
avalduse alusel.
• Kinnitada Uulu Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnev:
Helve Reisenbuk, pidaja esindaja;
Maarika Puussepp, lapsevanemate esindaja
Marika Luik, lapsevanemate esindaja
Herme Koit, lapsevanemate esindaja
Aina Henning, kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Kaja Stimmer, õpetajate esindaja
Lenne Vaher, kooli vilistlaste esindaja
• Kinnitada Häädemeeste Lasteaia hoolekogu 6 liikmelisena alljärgnevas koosseisus:
Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja Maia-Liisa Kasvandik;
Õpetajate esindaja Marika Luik;
Lepatriinu rühma vanemate esindaja Lenne Suigusaar;
Pääsulinnu rühma vanemate esindaja Kristel Lobjakas;
Päikesekillu rühma vanemate esindaja Eneken Orupõld;
Naerulinnu rühma vanemate esindaja Aire Kallas-Madisson
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgaastmed ja nendele vastavad palgamäärad (astmepalk)
tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.a.
• Kinnitada Häädemeeste Sotsiaalkeskuse juhataja Sandra Rebase
(Rebane) palgaaste ja sellele vastav palgamäär.
• Anda nõusolek Merle Looringule ja Külliki Kiiverile nende kasutuses olnud tööarvutite ostmiseks.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba AS-le Papiniidu Projekt (esindaja Tiina Saks). Reklaami paigaldamise asukoht
on Reiu küla, Pudro-Mäe kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1284). Reklaami pinna suurus on 50 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg 1.01.-31.12.2018.a. Reklaamimaksu suurus on
766,92 eurot.
• Korraldada hange alla lihthanke piirmäära teenuse ostumenetlusena nimetusega „Häädemeeste valla ÜVK arendamise kava
aastateks 2017-2029 koostamine“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusspetsialist Tiiu
Sommer.
Määrata hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks vallavanem Karel Tölp, kes on kohustatud tagama hankelepingu
nõuetekohase täitmise.
Kinnitada hanke „Häädemeeste valla ÜVK arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamine“ hinnapäringu dokument (lisatud).
Kinnitada hankelepingu eeldatavaks käibemaksuta maksumuseks
10 000 eurot.
Moodustada hanke läbiviimiseks komisjon koosseisus:
esimees vallavanem Karel Tölp
liikmed Toomas Abel, Tiiu Sommer, Ago Raudsepp
• Tunnistada vastavaks riigihanke viitenumbriga 191143 „Jaagupi
sadama kalurite kai ja juurdepääsutee valgustuse rajamine“ raames
- Pakkuja Osaühing Elin (10052831) poolt esitatud pakkumus, mis
vastab hanke alusdokumentides pakkumusele esitatud nõuetele;
- Pakkuja Elektrijuht OÜ (12180119) poolt esitatud pakkumus,
mille osas ei esine olulisi vormilisi kõrvalekaldeid hanke alusdokumentides pakkumusele esitatud nõuetest;
- Aktsiaselts Elektritsentrum (10166300) poolt esitatud pakkumus, mille osas ei esine olulisi vormilisi kõrvalekaldeid hanke

•

•

•
•

alusdokumentides pakkumusele esitatud nõuetest;
- Empower Aktsiaselts (11445550) poolt esitatud pakkumus, mille
osas ei esine olulisi vormilisi kõrvalekaldeid hanke alusdokumentides pakkumusele esitatud nõuetest.
Tunnistada riigihanke viitenumbriga 191143 „Jaagupi sadama
kalurite kai ja juurdepääsutee valgustuse rajamine“ edukaks pakkumuseks:
- Pakkuja Osaühing Elin (10052831) poolt esitatud pakkumus
käibemaksuta maksumusega 7205 eurot kui madalaima kogumaksumusega pakkumus.
Kvalifitseerida riigihanke viitenumbriga 191143 „Jaagupi sadama
kalurite kai ja juurdepääsutee valgustuse rajamine“ edukaks
tunnistatud pakkumuse esitanud:
- Pakkuja Osaühing Elin (10052831), kelle suhtes puuduvad
hankemenetlusest kõrvaldamise alused ning kelle sobivus tegeleda kutsetööga, ettevõtte majanduslik ja finantsseisund ning
tehniline ja kutsealane pädevus vastavad hanke alusdokumentides
esitatud nõuetele.
Sõlmida edukaks tunnistatud ja kvalifitseeritud pakkujaga Osaühing Elin (10052831) hankeleping 14 päeva möödumisel käesoleva korralduse teatavakstegemisest pakkujatele.
Kutsuda tagasi OÜ Vesoka juhatuse liige Madis Mätas alates
06.02.2018 (viimane volituste kehtimise kuupäev on 05.02.2018).
Nimetada OÜ Vesoka juhatuse liikmeks Ago Raudsepp ja sõlmida temaga juhatuse liikme leping alates 06.02.2018 – 05.02.2021.

14. veebruaril
• Kinnitada sotsiaaltoetuste saajate nimekiri
• Toetada lapsevanemate Aljona Mõskova, Gerda Kopelmaa ja
Ainika Mätase taotluse alusel Häädemeeste valla õpilaste Angela Kaiste, Caroly Kopelmaa, Iti-Mai Mätase ja Anna Liisa
Mätase osalemist 17-18.02. 2018 Riias toimuval Open Latvian
Championchipil 60 euroga lapse kohta.
• Toetada Studio Happy Dancers MTÜ taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Annika Absaloni sõitu rahvusvahelisele tantsuvõistlusele Sankt Peterburi 24-25.02.2018. a. summas 130 eurot.
• Maksta välja eakate tähtpäeva toetus. Lõpetada hooldus.
• Kinnitada Häädemeeste vallas detailplaneeringu algatamise
taotluse vorm.
• Algatada Merekülas Karu tee 19 ja 21 kinnistute detailplaneering
ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeringuala
suurus on 6996 m2. Detailplaneeringu eesmärk on Karu tee 19
kinnistul ehitusõiguse andmine ühe uue üksikelamu ja kuni 5
abihoone ehitamiseks ning Karu tee 21 kinnistul asuva elamu
laiendamiseks ehitusõiguse andmine.
• Kinnitada valla omandis oleva ametiauto HYUNDAI I40, riiklik
registreerimismärk 179BNL, eest vastutavaks isikuks abivallavanem Jaak Vapper.
20. veebruaril
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost perioodiliselt vabastatud
jäätmevaldajate nimekiri
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna külas Luigeranna kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Maksta tegevustoetust Tahku Tarele 3500 eurot
• Kinnitada hanke „Häädemeeste valla ÜVK arendamise kava
aastateks 2017-2029 koostamine“ tulemusena edukaks pakkumuseks kvalifitseeritud pakkuja Osaühing Alkranel (registrikood 10607878) esitatud pakkumus maksumusega 7840 eurot
käibemaksuta ja 9408 eurot käibemaksuga.
• Kinnitada sotsiaaltoetuste saajate nimekiri
• Toetada lapsevanem Terje Ojastu taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Annabel Helini osalemist 16.03-18.03.2018 Jõgeval
toimuval JJ-Street tantsulaagris 130 euroga.
• Toetada lapsevanem Reilika Kiviselg taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Richard Kiviselgi osalemist 22-25.02.2018 Sankt
Peterburis toimuval tantsuvõistlusel ja 01.03.2018-04.03.2018
Tartus toimuval jalgpallilaagris kokku 130 euroga .
• Toetada lapsevanem Riina Helsteini taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Elisabel Helsteini osalemist 17-18.02.2018 Riias
toimuval Open Latvian Championchipil 68 euroga.
• Eraldada JK Poseidonile sporditegevuse toetust 2018.aastaks
2000 eurot
• Eraldada Kabli Päikeseloojangu Festivalile 11. festivali korraldamiseks 1500 eurot
• Eraldada Pärnu orelifestivali korraldamiseks toetust 350 eurot
• Eraldada MTÜ-le Häädemeeste Hää kultuur tegevustoetust 260
eurot
27. veebruar
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
• Eraldada projekti Külakeskuse Tahku Tare saun ja invaWC
omaosaluse katmiseks raha 9579,48 eurot
• Eraldada Spordiklubile Pärnu Kahe Silla Klubi Luitejooksu korraldamiseks raha 1500 eurot
• Anda nõusolek Tiiu Savile tema kasutuses olnud tööarvuti ostmiseks
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TEADMISEKS!
Alates 1. aprillist 2018 on Häädemeeste
Hooldekodu kohatasu 580 eurot kuus.

Tutvustame uusi töötajaid Häädemeeste vallas
Eha Säde – sotsiaalnõunik

Ranna-alade üldplaneeringu kehtestamine
Häädemeeste vallavolikogu kehtestas oma 22.02.2018 istungil
Häädemeeste rannaalade osaüldplaneeringu.
Ühinemiseelse Häädemeeste
valla rannaalade osaüldplaneering
on algatatud Häädemeeste Vallavolikogu 11.12.2013. a otsusega nr
101 „Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu algatamine”.
Häädemeeste valla rannaalade
osaüldplaneering hõlmab rannikupiirkonda, mis piirneb idast
Tallinn- Pärnu-Ikla põhimaanteega (Via Balticaga), lõunast
Eesti Vabariigi piiriga ja põhjast
Häädemeeste aleviku piiriga.
Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu peamiseks
eesmärgiks on määrata Häädemeeste valla rannaalade ruumilise
planeerimise üldised põhimõtted
ja ruumilise arengu suunad, sh
maakasutuse ja ehitustingimused.
Üldiste ehitustingimuste
määramise eesmärk on kehtivatele õigusaktidel tuginedes anda
Häädemeeste valla rannapiirkonnale ajaloolistest ja looduslikest
iseärasustest tulenevad põhimõtted ja nõuded planeerimise
ning ehitamise osas. Rannaalade

osaüldplaneeringuga sätestatud
ehitustingimuste järgimine on
oluline eeldus miljööväärtuslike
alade kujunemiseks ning loodusväärtuste säilimiseks.
Rannaalade planeerimisel tuleb arvestada, et ajalooliselt ei ole
ehitatud hooneid merele väga lähedale, kuna meri on ettearvamatu.
Tänapäevase rannaalade planeerimise põhimõtteks on liivarandade
avalik kasutamine.
Rannaalade osaüldplaneeringuga on määratud minimaalsete
kruntideks jagatavate maaüksuste suurused nii tihe- kui hajaasustusalal. Häädemeeste valla
rannaalade osaüldplaneeringuga
määratud tiheasustusalad on Kabli
ja Treimani ning valdavalt suvises
kasutuses olevad Kase, Pikniku ja
Vika tiheasustusalad.
Osaüldplaneeringuga tehakse
ettepanek 6 maaüksuse munitsipaliseerimiseks.
Rannaalade osaüldplaneering on kättesaadav Häädemeeste valla koduleheküljelt
haademeestevald.kovtp.ee ja
paberkandjal Häädemeeste
vallamajas.

Pärnu-Uulu lõigu ehituse põhiprojektiga
kavandavate tegevuste keskkonnamõju
hindamise programmi avalik arutelu
Maanteeamet teatab riigitee nr
4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4143 asuva Pärnu-Uulu lõigu
ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju
hindamise (KMH) programmi
valmimisest, programmi avalikust väljapanekust ja avalikust
arutelust.
Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja algatas 04.12.2017
otsusega nr 0018 riigitee nr 4
Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143
asuva Pärnu-Uulu lõigu ehituse
põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH.
Ülevaade projektist
Pärnu-Uulu teelõigu põhiprojekti koostamise eesmärgiks on
riigitee Tallinn-Pärnu-Ikla km
133,4-143 lõigus tee vastavusse
viimine I klassi teele esitavate
nõuetega ja liiklusohutuse taseme tõstmine. Seal hulgas maantee ja ristmike ning kogujateede
teemaa määramine, ristmike ja
ristete optimaalsete asukohtade,
tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine ning
keskkonnamõju hindamine.
Põhiprojekti koostamisel juhindutakse Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustavast teemaplaneeringust „Põhimaantee nr 4
(E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0“. Teemaplaneering on kehtestatud Pärnu
maavanema 1. oktoobri 2012
korraldusega nr 529.
Kavas on kaks eritasandilist
sõlme: Tõllapulga km ~137,8
ja Uulu km ~ 141,2. Samuti on
planeeritud jalakäijatele ja jalgratturitele kaks eritasandilist ületust
tunnelite näol ning Uulu kanali
silla lammutus ja uue kavandamine koos kallasrajaga loomade
liikumiseks.

Arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916
Tallinn; projektijuht Rašid Pulatov, tel 611 9370, e-post: rasid.pulatov@mnt.ee, KMH kontaktisik
Villu Lükk, tel. 611 9368, e-post:
villu.lykk@mnt.ee).
Projekti koostaja on
Skepast&Puhkim OÜ (aadress:
Laki 34, 12915 Tallinn; kontaktisik Peeter Škepast, tel. 509 0730,
e-post: peeter.skepast@skpk.ee).
Keskkonnamõju hindamise
läbiviijaks on Skepast&Puhkim
OÜ, juhtekspert ja kontaktisik
Eike Riis aadress: Laki 34, 12915
Tallinn, tel. 501 1548, e-post:
eike.riis@skpk.ee).
Keskkonnamõju hindamise
programmi ja projekti eskiisiga
on võimalik tutvuda ajavahemikul 5.-19. märts 2018:
1. Maanteeameti kodulehel
www.mnt.ee digitaalselt;
2. Pärnu Linnavalitsuse kodulehel www.parnu.ee digitaalselt;
3. Häädemeeste Vallavalitsuses
aadressil Pargi tee 1 Uulu paberkandjal ja kodulehel www.haademeestevald.kovtp.ee digitaalselt.
Avaliku väljapaneku vältel saab K MH programmi
kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid põhiprojekti koostajale
(Skepast&Puhkim OÜ), KMH
eksperdile (Skepast&Puhkim
OÜ) ning arendajale/otsustajale
(Maanteeamet).
Keskkonnamõju hindamise
programmi avalik arutelu toimub:
20. märtsil 2018 algusega kell
17.30 Pärnu linnas, Akadeemia 2,
endine Maavalitsuse maja;
27. märtsil 2018 algusega kell
17.30 Häädemeeste Vallavalitsuses, Pargi tee 1, Uulu.
Häädemeeste Vallavalitsus
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Olen sündinud 10. aprillil
1966. aastal Pärnu linnas.
Lõpetanud L. Koidula nimelise Pärnu II Keskkooli, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži

sotsiaaltöö korralduse eriala
ning omandanud Tallinna
Ülikoolis sotsiaalteaduste
magistrikraadi sotsiaaltöö
erialal. Peale Pärnu Kolledži
lõpetamist asusin tööle Tori
Vallavalitsusse, kus minu
peamiseks töövaldkonnaks
oli lastekaitsetöö. Kuna meie
pere asus elama Pärnu linna,
siis avanes 2013. aastal hea
võimalus asuda tööle kodule
lähemale, Paikuse valda.
Nii nagu paljudel minu
kolleegidel, tuli ka minul
seista peale haldusreformi
valiku ees, kas ja kuidas

jätkata oma erialast tegevust. Sellest tulnes ka soov
kandideerida ja võtta vastu
uusi võimalusi just siin vallas, kus on möödunud suur
osa minu lapsepõlve suvedest
vanaema ja vanaisa juures,
Laadi külas.
Alates 20. märtsist töötan
valla sotsiaalnõuniku ametikohal. Usun, et omandatud
teadmised ja töökogemused
kuluvad igati ära, et kiirelt
sisse elada ning tagada sotsiaaltoetuste ja -teenuste
jätkuv pakkumine uues
ühendvallas.

Minuga on võimalik
ühendust saada telefonidel
444 8896; 5340 8385, eposti aadressil eha.sade@
haademeeste.ee või tulla
vastuvõtule Uulu või Võiste
kontorisse. Hea kui annad
oma tulekust juba eelnevalt
teada, et ei tekkiks ebameeldivat olukorda, et olen just
hõivatud või hoopis tegevuses väljaspool vallamaja.
Soojade tervitustega,
Eha Säde
sotsiaalnõunik

Merike Adele Mee – lastekaitsespetsialist

Olen sündinud 23. mail
1969. Mul on kaks täiskasvanud last. Elan Pärnus.
Asusin Häädemeeste Vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti ametikohale alates
19.02.2018.
Öeldakse, et kõik me
tuleme lapsepõlvest. Meie

väärtushinnangud, tõekspidamised, arusaamad on
suuresti pärit sellest ajast.
Lapsepõlve maitsed, lõhnad, emotsioonid, inimesed,
ümbrus, see kõik kujundab
meid omal moel. Lapse kasvukeskkond ja teda ümbritsevad inimesed on tema
arengus üliolulised. Mida
me saame lastele anda, on
toetus, mõistmine, suunamine, turvalisus ja mis peamine – ARMASTUS. Usun,
et see, mida välja anname,
seda saame ka tagasi. Püüan
nendele väärtustele tugineda ka lastekaitse spetsialisti
tööd tehes.
Minu esimene töökoge-

mus on suvistest koolivaheaegadest, mil olin tööl
lasteaiaõpetaja abilisena.
Hilisemas elus olen töötanud neli aastat lasteaiaõpetajana. Kui järele mõelda,
siis õpetamine on tegelikult
vastastikune protsess. Meie
täiskasvanutena õpetame
lastele erinevaid oskusi, samas on lapsed meile endile
suurteks õpetajateks. Laste
vahetu siiras olek, nende
loomingulisus ja ehedus on
see, mille kipume vahel täiskasvanuks saades unustama.
Soovisin noorena saada
käsitöö ja kodunduse õpetajaks. Elu läks aga nii, et
õppisin kondiitri ja koka

ametit, hiljem ülikoolis
sotsiaaltööd. Magistriõpinguteks valisin lastekaitse ja
sotsiaalpedagoogika suuna.
Sotsiaalvaldkonnas olen
töötanud kokku 17 aastat.
Sellest sotsiaaltööd olen teinud üle 6 aasta ja riigiametnikuna töötanud 11 aastat.
Minu töökoht asub Häädemeeste Vallavalitsuses,
Pargi tee 1 Uulu küla.
Kohtumise kokku leppimiseks helista telefonidel
444 8896, 5915 1721 või
kirjuta merikeadele.mee@
haademeeste.ee
Parimat soovides!
Merike Adele Mee
Lastekaitse spetsialist

gu liige. Kolm aastat olen
tantsinud kohalikus naisrahvatantsurühmas Ülejala.
Varasem töökogemus on
olnud kahes elektroonika
firmas, mõlemad pikaajalise töösuhtega, kuid koondamise tagajärjel jäänud
minevikku. Olin erinevatel
ametikohtadel, viimane neist
oli projektijuhina.

Minu unistus on alati olnud töötada oma koduvallas.
Olen õnnelik, et elu mängis
ette just õigel hetkel antud
vaba ametikoha. Konkursi
korras kandideerisin ja olen
tänulik, et mulle anti võimalus end tõestada.
Päikest!
Monika Kunder
sekretär

Monika Kunder – sekretär
Minu nimi on Monika Kunder. Alates 01. veebruarist
töötan Häädemeeste Vallavalitsuses sekretärina (lapsehoolduspuhkuse asendus).
Olen 34-aastane, abielus,
2 lapse ema. Uulus oleme
perega elanud 8 aastat. Üks
laps õpib Uulu Põhikoolis ja
teine laps käib Uulu lasteaias.
Olen Uulu lasteaia hooleko-

Jaak Vapper – ehitusvaldkonna abivallavanem

Olen sündinud ja kasvanud
Pärnus, kus elan siiani, kuid
kõik koolivaheajad veetsin

Muhu saarel. Lõpetasin Pärnu (Rääma) V – 8 kl Kooli,
Lydia Koidula nimelise Pärnu II keskkooli ja Tallinna
Polütehnilise Instituudi tsiviil- ja tööstusehituse erialal.
Praeguse haridusskaala järgi
olen ehitusteaduste magister.
Enamuse oma ligi 50
tööaastast olen töötanud
ehituse vallas. Omavalitsuses töötamise kogemuse
sain aastatel 2010 kuni 2014
töötades Vana-Vigala TTK-s

ERF (Euroopa Regionaalarengu Fond) projektijuhina ja ühtlasi Vigala valla
ehitusnõunikuna. Viimased
aastad Nordlin Ehitus OÜ-s
garantiitööde juhina.
Kodust eemal Tallinnas
elamine ei ole meeldiv ning
sellepärast kanditeerisin abivallavanema kohale. Loodan
kasu tuua oma pikaajalisi
kogemusi ja teadmisi vallas
rakendades.
Olen abielus. Meil on

kaks poega ja olen alles kahekordne vanaisa.
Olen nooruses tegelenud
spordiga, eriti kergejõustiku,
võrkpalli ja orienteerumisega. Kolm korda olen osalenud Tartu suusamaratonil
– edasi tulid soojad talved.
Tervislikel põhjustel piirdun
praegu ainult bowlinguga
ning metsas hulkumisega.
Jaak Vapper
Ehitusvaldkonna
abivallavanem

Pärnu Linnavalitsuse ehituse peaspetsialistina. Olen
olnud enam kui 30 aastat
avalikus teenistuses.
Reiu külla kolisin elama
1999. a. Olen abielus. Meil
on kaks tütart ja olen kuuekordne vanaisa. Meeldib reisimine ja metsas jalutamine.
Uues ametis tahan jätkata
seniste tegevuste elluviimist

ja uute kavandamist.
Neid valla kinnistuomanikke, kes ei ole veel sõlminud veetarbimislepingut,
kuid kasutavad vett, ootan
endast märku andma info@
vesoka.ee või tel. 5118543

Ago Raudsepp – OÜ Vesoka tegevjuht
Olen sündinud ja kasvanud
Pärnus. Peale Lydia Koidula
nimelise Pärnu II keskkooli
lõpetamist asusin õppima
Tartu Riiklikku Ülikooli
õigusteadust ja hariduselt
olen õigusteaduste magister.
Enamuse oma ligi 50
tööaastast olen töötanud
majanduse ja ehituse vallas.
Viimased üksteist aastat

Ago Raudsepp
OÜ Vesoka
tegevjuht
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Häädemeeste valla
arengukava aastateks
2018–2023 koostamise
protsessi info
Häädemeeste vald on koostamas uut valla arengukava aastateks 2018–2023. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke
määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav
dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja
vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade
arengu integreerimisele ja koordineerimisele.
Kogukonna kaasamine arengukava koostamise
protsessi. Kogukondadelt oodatakse ettepanekuid arengukava kohta 1. aprilliks 2018. Ettepanekuid arengukavasse esitatakse arendusnõunikule ja -spetsialistile kirjalikult paberkandjal
Häädemeeste Vallavalitsusse Pargi tee 1 Uulu
küla või Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik ja
e-kirjaga: haademeeste @haademeeste.ee.
Vallavalitsuse ametnikega kohtumised ning
ettepanekute esitamiseks arengukavasse korraldatakse rahvakoosolekud
1. Uulus Häädemeeste Vallavalitsuse
ruumides 22.03.2018 kell 17.00
2. Võistes külakeskuses Tahku Tares
03.04.2018 kell 17.00
3. Häädemeeste seltsimajas
26.03.2018 kell 17.00
4. Kabli seltsimajas
04.04.2018 kell 17.00
5. Treimani rahvamajas
28.03.2018 kell 17.00
6. Massiaru raamatukogus
02.04.2018 kell 15.30
Kaasamise all mõistame huvirühmade informeerimist, nendega konsulteerimist ning ka huvirühmade osalust. Kaasamise eesmärk on tõsta otsuste
kvaliteeti ja ühiskondlikku heakskiitu, suurendades
mittetulundus-, era- ja avaliku sektori osalust otsuste ettevalmistamisel ja langetamisel.
Seega, lugupeetud vallakodanikud, olete oodatud kaasa rääkima valla arengukava koostamise protsessis.
Vallavalitsus
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Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“ kehtestamine
Riigihalduse minister kehtestas
13.02.2018 käskkirjaga nr 1.14/40 Pärnu maakonnaplaneeringu
„Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“.
Rail Balticu raudteega luuakse
uus rahvusvaheline ühendus Balti
riikide ja Euroopa raudteevõrgu
vahel, millega kaasneb inimeste ja
kaupade parem liikumisvõimalus
ning keskkonnahoid. Rail Balticu
rajamine on seotud suure avaliku
huviga.
Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud
Rail Baltic raudtee trassi koridorile Pärnu maakonnas. Maakonnaplaneeringu raudtee trassi
koridori asukoha määramiseks
kehtestas riigihalduse minister
13.02.2018 Harju maakonna
osas ja 14.02.2018 Rapla maakonna osas. Lätis ja Leedus on
Rail Balticu raudtee trassi koridori
asukoht valitud.
Raudtee trassi koridori asukoha
määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena
valiti trassikoridori asukoht nii, et
raudtee rajamine oleks tehniliselt
teostatav ja majanduslikult tasuv
ning raudteest tulenevad mõjud ja
häiringud oleksid minimaalsed nii
inim- kui ka looduskeskkonnale.
Põhjaliku analüüsi käigus selgitati välja trassikoridor, kus osutusid
otsustavateks teguriteks kohaliku eluolu ja majandustegevuse
hoidmine ning tasakaalustatud
arengu jätkamine, Natura 2000
võrgustikku kuuluvate alade paiknemine, trassi kulgemine majapidamistest kaugemal ja strateegilise,
regionaalset arengut soodustava

Pärnu linna ühendamise võimalust
arvestades.
Planeeritud trassikoridori laius
hajaasustuses on 350 m, kus on
raudtee rajamiseks vajaminev maa
ja raudtee kaitsevöönd (kokku 66
m) ning nn trassi nihutamisruum,
mis võib osutuda vajalikuks juhul,
kui raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee nihutamine on võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees.
Pärnu linnas ja Tahkuranna valla
Reiu külas, kus trass kulgeb endise
Pärnu-Riia raudtee asukohas, on
trassikoridori laiuseks 150 m.
Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240
km/h. Kaubarongide kiirus on
oluliselt madalam 120 km/h.
Rahvusvahelise rongi peatus on
planeeritud Pärnusse. Planeeritud
trassikoridor annab võimaluse
korraldada tulevikus Rail Balticu
raudteel kohalikku rongiliiklust
suunal Tallinn-Rapla-Pärnu ja
edasi Riia suunal. Selleks on Rail
Balticu trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike
rongipeatuste rajamiseks.
Rail Balticu trassi koridori pikkus Pärnumaal on 109 km ja see
kulgeb läbi viie kohaliku omavalitsuse: Põhja-Pärnumaa vald (enne
haldusreformi Vändra ja Tootsi
vallad), Tori vald (enne haldusreformi Are, Sauga ja Tori vallad),
Saarde vald (enne haldusreformi
Saarde ja Surju vallad), Häädemeeste vald (enne haldusreformi
Tahkuranna ja Häädemeeste vallad) ja Pärnu linn (enne haldusreformi Paikuse vald ja Pärnu linn).
Planeeringulahenduste alusel

toimub Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) Rail Balticu raudtee ehitusprojekti koostamine. Ehitusprojekti alusel selgub
ka Eesti Vabariigile omandatava
maa täpne vajadus. Vajaliku maa
omandamine toimub läbirääkimiste teel. Maade omandamisel
võib alternatiiviks ostmisele olla
ka kinnisasja ümberkruntimine
ja kinnisasja vahetamine.
Kuni planeeringu elluviimiseni saab trassikoridori alale jäävaid
maaüksusi edasi kasutada nende
senise sihtotstarbe järgi, senist
maakasutust planeering koheselt ei
kitsenda. Trassikoridoris sätestatud
maakasutustingimused kehtivad
kuni Rail Baltic raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa
väljastamist tulenevad kitsendused
raudteest ja selle kaitsevööndist.
Planeering koostati tihedas
koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tehnilise Järelevalve Ameti, Keskkonnaministeeriumi ja teiste asjaomaste
riigiasutuste, Rail Balticu trassikoridori jäävate maavalitsuste, Pärnumaa kohalike omavalitsuste,
erinevate huvigruppide ja avalikkusega. Planeeringuprotsessi kaasati ka isikud, kelle kinnistuid trassikoridor puudutab. Pärnumaal
toimus planeeringu koostamise
käigus kokku 31 avalikku arutelu,
millest võttis osa ligi 1000 isikut.
Rail Balticu maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on kirjeldatud
planeeringulahendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise põhimõtted ja tingimused
on toodud kogu planeeringuala

kohta. Planeeringu koosseisus on
kolme maakonda hõlmav joonis
(mõõtkava 1:220 000) ja Pärnu
maakonna põhijoonis (mõõtkava
1:80 000). Samuti eraldi joonised
(mõõtkavas 1:20 000) on koostatud enne 2017. aasta haldusreformi
eksisteerinud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele jäävate
trassilõikude osas.
Planeeringu koostamisel on
arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse
ruumilise arengu vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi
läbi keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH), mille eesmärk
on arvestada keskkonnakaalutlusi
planeeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline
keskkonnakaitse. KSH aruandes
on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega
kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule
keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud
negatiivsete mõjude leevendamise
meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe
kontrollimiseks projekti edasistes
etappides on KSH aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega
kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Maakonnaplaneering, kehtestamise käskkiri ja KSH aruanne on kättesaadavad veebilehel http://www.maavalitsus.ee/
maakonna-planeeringud Pärnu
maakonna alajaotuses.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Häädemeeste vallas
Vabariigi juubelit tähistati
mitmel pool ka ühinemiseelse
Häädemeeste valla piirkonnas.
23. veebruaril algasid üleriigilise EV 100 tähistamise
sündmused Konstantin Pätsi
mälestusmärgi juures Tahkuranna külas.
Sellel hommikul tähistati
kodumaa sünnipäeva ka meie
valla koolides ja lasteaedades.
Lapsed esitasid seal isamaalisi
laule ja luuletusi ning tantsisid
rahvatantse. Täpsemalt loete
meie lehe haridusasutuste
lehekülgedelt.
Kell 17 algas pidulik kontsert-aktus Kabli Seltsimajas,
kus pidas kõne Häädemeeste
vallavanem Karel Tölp, andes
kohalikule rahvale lootust, et
ka see maja saab vääriliselt renoveeritud. Rahvatantsudega
esinesid Kabli Rannapiigad
ja särtsu lisasid Mucho Malo
tantsutrupi säravad naised.
Eriti südamesse läksid Kabli
lasteaia “nööbid”, kes esitasid
paar luuletust ja laulu. Peale etteasteid istus ülevas meeleolus
rahvas laua taha nautima juba
traditsiooniks saanud kartuli-tanguputru (kärutädipuder
ehk mulgipuder – Toim.) lihakastmega ja Kabli Pagari poolt
valmistatud värsket pidupäevakringlit.
Kell 18 oli Treimani Rahva-

Vallavalitsuse poolt tervitas
kohaletulnuid kõnega Ants Järvesaar, kes aastatel 1990–1992
kuulus Eesti Vabariigi Ülemnõukogusse. 20. augustil 1991
oli ta üks 69-st Eesti Vabariigi
taastamise poolt hääletanust
ning on seega 20. augusti klubi liige. Südamliku sõnavõtuga
armastusest pöördus piduliste
poole Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum. Laulu- ja tantsupeol on
kõige julgem oma armastuse
tunnet isamaa vastu avaldada,

Treimani Tantsumemmed
uhiuutes rahvarõivastes

majas võimalik vaadata meenutust möödunud suvisest noorte
tantsupeost “Mina jään”.
Kell 20 koguneti samasse
pidulikule kontserdile. Viljar
Soomre oli kokku pannud
särava programmi, kus saime
kuulata isamaalisi laule Treimani segakoori esituses, Tiia
Soomre juhatusel. Minule isiklikult (A.K-M. Toim.) meeldis
veel, et sai kuulata ja kaasa
laulda ka Häädemeeste hümni (Peeter Laredei laulu „Hoia
Häädemeeste randa” – Toim.),
mis on nii ilus ja hästi kõlav.
Rahvatantse esitas Treimani
segarühm Lendar, juhendajaks Heidi Müürisepp. Lavalaudadel olid ka Treimani

ülemlaul on kirjutatud muidugi Lydia Koidula poolt, ütles
kõneleja. Sten mainis lõpetuseks, et ostis just aktusele tulles
uue sini-must-valge lipu oma
Treimani kodumajale.
Kohvi ning mahlase ja
maitsva kringliga kostitas ka
Treimani Rahvamaja oma
peorahvast.
Eriti magusaks rosinaks
sellel õhtul oli Maarja Soomre, kelle mahe hääl sulatab
ka kõige sitkema jääpurika.
Treffunx suutis pikalt pidu-

likel sündmustel seismisest
ja istumisest kangeks jäänud
ihuliikmed soojaks ja nõtkeks
tantsitada ja tähtsale päevale
väärika punkti panna.
Sellega ei ole Eesti Vabariigi
100. juubeli sündmused veel
lõppenud, kuid aasta kõrghetk
on läbitud ja meie vallas meeldejäävalt tähistatud.
Aire Kallas-Maddison, Viljar Soomre ja Toomas Abel
Fotod: Heino Einaste

Maarja Soomre

laulu- ja tantsumemmed ning
Mucho Malo kelmikad neiud.
Lauludega kodukandist esines
Treimani Trio.

Eesti Vabariik 100 tähistamises osalejad Kabli Seltsimajas. Foto: Silver Naar

Häädemeeste valla leht

Märts 2018

Kes teeb, see jõuab, kes mööda läeb, pidagu lõuad
Austatud lehelugejad!
Alustan tsitaadiga, mis on meile
kõigile tuttav, kuid samas jälle ajakohane.
Kurt Vonnegut: “Issand, anna
meile meelekindlust leppida asjadega, mida me ei saa muuta; julgust
muuta asju, mida me muuta saame,
ja tarkust, et nende vahel vahet teha.”
Kirjutan valla lehes asjadest, mis
teevad mulle muret. Samas volikogu
liikmena peaksin saama kaasa rääkida ja osaleda otsustes, millest allpool
juttu tuleb, kuid kahjuks on tegelik
elu teistsugune.
Ühinemine on toonud hirme ja on
ka neid, kes üritavad lühiajalist kasu
võita juttudega, mis tõele ei vasta. Mõningased muutused on paratamatud,
kuid eestlastele omaselt kipume pigem
üle mõtlema ja eeldama pigem halba,
mitte hea soovimist. (Karel Tölp Liiviranna veebruar 2018).
Ma arvan, et valdade ühinemine
tekitas lootust, et kahe valla oskused ja
teadmised moodustavad koos sünergia, mis viib piirkonna arengu uuele
tasemele. Tänane seis on demokraatia
mõistes korras – enamus valitseb vähemuse üle, kuid tasakaal valdade lõikes
on paigast ära. Häädemeeste poolel on
enamus opositsioonis, mistõttu valla
volikogu ja valitsuse otsuseid saame
mõjutada vaid sõnades. Erinevalt vallavanemast, kes räägib umbisikuliselt,
olen mina volikogus alati sõna võttes
tuginenud seadustele ja soovinud vallale head. Kui kedagi süüdistatakse
valetamises, siis õige mees julgeb ka

nimed välja öelda.
Samas Karel Tölp kirjutab veebruaris 2018 ajalehes Liiviranna „Ühendamise eesmärgiks peaks olema parima
ära kasutamine. Kuidas aga parimat
ära tunda, kui teha kiiremas korras
kõikides asjades ühtlustamine? Ilmselt
ei ole see mõistlik, kui seda teha koheselt kõikides valdkondades, pigem tuleks
võrreldavuse paremaks ära tundmiseks
aasta õppida ja teha seda 2019. aastal“.
Eelnevast tsitaadist tuleneb minu
esimene teema. Valla juhtkond, kes
moodustab vallavalitsuse on enamuses
uued tulijad väljastpoolt valda. Olemas on ka niinimetatud piirkondlikud
esindajad, kes osalevad ainult vallavalitsuse istungitel (igapäeva töös ei
osale).
Minu arvamus on, et ühinesid kaks
võrdväärset valda ja peame kasutama mõlema valla parimat kogemust.
Tänane seis on tegelikult selline, et
Häädemeeste senistest ametnikest
on jätkamas ainult mõni üksik. Küsimusele „Kas oleme valmis aasta
õppima?“ on minu vastus kindlalt ei,
sest juba täna on vallas valdkondi, mis
on selgelt nõrgemas seisus kui teistel
omavalitsustel. Kindlasti eksisteerib
spordis meeskondi, kus kapten on
ainuke liider ja teiste mängijate roll
on teda abistada (näitena ralli), kuid
omavalitsuse juhtimise edukuse tagab
ikkagi meeskonna võrdne ja oskuslik
panustamine. Meie valla selle aastane
edulugu pole kindlasti eelarve koostamine, kus üks kuu enne vastuvõtmise
tähtaega ei ole volikogule esitatud veel

korralikku eelnõud. Eelarve koostamisel pole jälgitud varem koostatud
arengukavu ega ühinemislepingut,
rääkimata kehtivatest seadustest.
Minu puhul pole siin tegemist ülemõtlemisega, vaid eelnevast kogemusest tulenevalt võin öelda, et vallajuhtimine pole mingi õppimise koht.
Lõpetuseks tahan kirjutada valla
lehest.
Alates 1991. aastast ilmus Häädemeeste vallas ajaleht Koduvald ja
1994. aastast ilmus Tahkuranna vallas
ajaleht Oma Leht. Nüüd alates 2018.
aastast on, nagu vallajuhid ütlevad
„uue Häädemeeste“ valla lehe nimeks
Liiviranna. Vikipeedia andmetel on
Liivi rand (liivi keeles Līvõd Rānda)
1991. aastal Läti valitsuse poolt Kuramaa põhjarannikule loodud kultuurilisajalooline ala, millesse kuulub 12
endist liivi küla. Volikogu seisukohta
ei peetud valla lehe nime otsustamisel
vajalikuks küsida, mistõttu kinnitas
lehe uue nime vallavalitsus. Kokkuvõttes loeme edaspidi Liiviranna
uudiseid (tegelikult ega nimi meest
riku), kahju on mul sellest, et ajalooliselt väljakujunenud asjad nii kergelt
käest heidetakse.
Pealkirjas on Häädemeeste kihelkonnas levinud ütlus, mida mõnikord
lausutakse ka „Teen nii nagu jõuan,
möödakäija pidagu lõuad!“. Kahju
kui selline suhtumine saab valitsevaks
meie vallas!
Kõike paremat soovides
Urmas Aava
vallavolikogu liige

Kolm kuud volikogus
Kandideerisin viimastel valimistel esimest korda. Eks ole minagi varem küla
peal rahvaga arutanud, mis meie vallas
valesti on ja mida tuleks kindlasti ära
teha, aga no kes seda tavakodanikku
ikka kuulab. Siis sain ise aru, et mis
sa tühjast targutad, kui ei ole isegi
proovinud kaasa mõelda ja rääkida.
Valisin enda põhimõtetega kõige
lähedasema valimisliidu, kelle ridadesse astusin. Minu jaoks oli tähtis
just põhimõte, et väikeses vallas ei ole
vaja korraldada poliitilisi mänge, vaid
astuda ühtselt edasi, võttes vastu arukaid ja läbimõeldud otsuseid.
Valimiskampaaniat tegin pigem tagasihoidlikult, kuigi hiljem sain aru, et
tõesti iga hääl loeb ja häälte kogumisel
pingutada ei ole häbiasi. Enne valimisi
hämmastas mind kõige rohkem see, et
osad kandidaadid lubasid nii suuri ja
ebareaalseid asju, mida 4 aastaga ära
teha kohe kuidagi ei suudaks, või siis
loopisid valimislubadusi, kus olid sees
nii suured arvutusvead, et isegi kooliõpilased olid suutelised aru saama,
et numbrid ei klapi.
Suutsin koguda 27 häält. Esimese
tiiruga ma laua taha ei saanud, aga
saatuse tahtel juhtus nii, et 15. novembrist 2017 kuni 16. veebruarini
2018 olin ma täieõiguslik volikogu asendusliige ja lisaks sellele valis
volikogu mind kultuuri-, spordi- ja
külaelukomisjoni esimeheks. Selle kogemuse eest olen ma minu poolt hääle
andjatele südamest tänulik.
Mida õppisin, võiks küsida, selle
lühikese kolme kuu jooksul. Palju
jõuab, kui olla usin ja tähelepanelik.
1. Pea igaühel on oma seisukoht iga
asja kohta, aga piisavalt informatsiooni
on vähestel, et tegelikult adekvaatset
arvamust kujundada. Näiteks: Häädemeeste aleviku planeeritav jalakäijate-

ja jalgrattatee. Iga uus infokild lõi uue
arvamuse ja seisukoha, ka minu jaoks.
* Oo nii lahe, hakatakse pihta selle
kergliiklustee tegemisega.
* Mis mõttes nii lühike jupike ainult alevi keskel ja mahasõitude tõttu
veel nii hakitud ja käänuline.
* Ainult kahe meetri laiune ja sõiduteest kõrgem, ning äärekividega.
Sellist on ju hooldada nii kulukas ja
kas on ikka praktiline.
* Ühinemislepingusse oli prioriteetidesse sisse kirjutatud ja selle summa
eest pikemat ei saagi ja ta läheb isegi
kallimaks kui planeeritud.
* Miks üldse alevikku, mitte kusagile mujale? Sest vallakodanikud
olid teinud avalduse, kuhu oli korjatud palju allkirju. Avaldus väidab, et
kooliõpilastel ja ka teistel kodanikel on
alevikus liikumine ebaturvaline. Tee
ääred hooldamata ja suuri lompe täis,
mis sunnib liiklejad sõiduteele jne.
Valla töötajad on näinud palju vaeva
ja valmis kirjutanud projekti, saanud
rahastuse ja nüüd on tulemus selline
nagu ta on. Projekteerija on koostanud
ehitusprojekti vastavalt seadustele ja
karmidele nõuetele, millest tingituna ka meile osadele mõistetamatud
lahendused.
2. Volikogu liikmete töö ei ole
kerge. Ei ole nii, et lähed kord kuus
kohale ja tõstad sisetunde järgi kätt.
Volikogu koosolekuteks koostatud
materjal, millega tuleb tutvuda ja enda
jaoks selgeks teha on mahukas ja tihti
tuleb veel lisa uurida inimeste käest,
kes teemat paremini valdavad. Tuleb
teha otsuseid, mis ei ole populaarsed ja
ära kannatada negatiivne tagasiside. Ja
muudkui seletada ja seletada seda ühte
ja sama asja. Kui vaja ka sada korda,
küll ühele, küll teisele, lootes et sinu
enda arvates põhjalikult läbimõeldud

otsustest saadakse aru.
3. Paljud inimesed sõdivad kõikide
muudatuste vastu, isegi siis, kui muudatused oleks tulnud ära teha juba
aastaid tagasi ja kulutatakse hooletult
maksumaksja raha. Sellise teguviisi õigustamiseks manipuleeritakse numbritega ja tuuakse õigustuseks ka kõige
jaburamaid ettekäändeid. Volikogu
liige pannakse sellisesse olukorda,
kus ta näeb rohkelt infot, mille põhjal
tuleb teha ebapopulaarseid otsuseid,
teades, et osa kogukonnast teda selle
pärast kõõrdi vaatama hakkab. Olen
pettunud nende inimeste üle, kes
pahatahtlikult pooliku ja kallutatud
infoga kutsuvad tavakodanikku võitlema vastu sellistele muutustele, mis on
sügavalt põhjendatud ja läbimõeldud,
meie valla arengut ja kasutegureid silmas pidades.
4. Suurem osa vallavalitsuse ja volikogu tööst on avalik ehk tavakodanikule nähtav ja kättesaadav – vallavalitsuse istungite protokollid, volikogu
koosolekud, volikogu protokollid,
volikogu komisjonide protokollid,
tööpakkumised, hanked, määrused
jne. Kui miskit ei oska ise otsida võib
julgelt valda pöörduda ja küsida. Kui
miski tegemata töö riivab igapäevaselt
silma, siis tuleks õigel vallaametnikul
varrukast kinni hakata ja talle oma
muret rääkida. Parem veel oleks see,
kui kirjutada oma mure paberile ja
valda viia. Kui leiad omale seltsilisi,
kes oma allkirjadega sinu ettepanekut toetavad, seda tugevam on sinu
avalduse jõud. Seega meil kõigil on
võimalus oma valda kujundada ja
suunata sirgemale rajale.
Siinkirjutatuga kutsungi kõiki kaasa mõtlema ja julgelt oma arvamust
avaldama!
Aire Kallas-Maddison
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Päästeameti soovitused
külmaperioodiks
Ilmataat näitab Eestis oma kangust
miinuskraadidega ja tundub, et seda
kangust jätkub veel mõneks ajaks.
Päästeameti varasem kogemus on
näidanud, et külmakraadide kasvades suureneb hüppeliselt ka tulekahjude hulk ja tules hukkunute arv.
Inimelude päästmiseks külastavad
päästjad külmaperioodi jooksul kodusid üle Eesti. Päästemeeskondade
eesmärk on toetada ning nõustada
koduomanikke, et ennetada tuleõnnetusi. Lisaks külmale on ohumärgiks ka viimasel ajal sagenenud
tahmapõlengud, võimalikud ülekütmised ning tõsised tuleõnnetused.
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Viktor Saaremets toob
näiteid, kuidas eelmistel aastatel on
niinimetatud külmaaktsioonidelt
teada olukordi, kus päästjad jõudsid
nõustama hetkel, kui suitsukoni oli
just tugitoolis istuva inimese näppude vahelt põrandale pudenenud,
või pliidi ette kuivama sätitud puud
põlevast koldest lennanud sädemest
hõõguma läinud. „Oleme oma kogemuse ja teadmistega kõigi jaoks
olemas. Soovime inimesteni jõuda
enne kui midagi traagilist juhtub
ning aidata tõsised külmad õnnetusteta mööda saata,“ selgitas Viktor
Saaremets.
PääSTEAMETI SOOVITUSEd
Hoidu ülekütmisest ja ära sulge
siibrit liiga vara
Kütmisel soovitame järgida
põhimõtet – korraga vähem, aga
sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit,
vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid
kergesti süttivaid esemeid.

Hoolega peab jälgima, et siibrit
ei suletaks liiga vara
Ära koorma elektrisüsteeme, ära
kata puhureid ja elektriradiaatoreid
Kui lisasoojuse saamiseks on
vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda
teha mõistlikult, et elektrisüsteemi
mitte üle koormata. Soojapuhureid
ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega
kinni katta.
Hoidu lahtise tule kasutamisest
torude sulatamisel
Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem
külmade ilmade saabumisel. Torustike külmumise vältimiseks tuleb
torustikud katta lisaisolatsiooniga.
Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks
leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat
soojapuhurit.
Kontrolli suitsuanduri korrasolekut
Elusid pääst ab a inu lt
töökorras
suitsuandur!
Te s t i , k a s
sinu kodus olev
suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.
Märka nõrgemat
Aita vajadusel üksi elavaid sugulasi ja naabreid, et ka nende kodu
oleks soe, kuid tuleohutu.

Küsimuste korral pöördu päästeala infotelefoni 1524 poole.

Rahujooks
Ülemaailmne 1987. aastast
alates toimuv kõige laiaulatuslikum tõrvikuga teatejooks, mis ühendab riike ja
rahvaid, jookstakse 2018.
aastal Euroopas Sofiast Lissabonini.
“Sri Chinmoy Oneness
-Home Peace Run” (2005–
2012 tuntud kui World Harmony
Run) Euroopa jooksu avatseremoonia toimus 27. veebruaril
Sofias. Rahujooks on inimkonna
suurim ja pikim jooks, mis sümboliseerib inimkonna püüdlust rahumeelsema maailma poole.
Sofiast kannavad rahvusvahelise
meeskonna jooksjad põlevat tõrvikut
kui rahu sümbolit – ulatades seda
käest kätte ja südamest südamesse
– edasi läbi kogu Euroopa.
Jooksjad külastavad kooliõpilasi, kodanike ühendusi ja organisatsioone erinevatest eluvaldkondadest,
tunnustatud inimesi ja sportlasi,
jagades rahuideaale, julgustades ja
toetades nende unistusi ja lootusi
armastuse, harmoonia ja ühtsuse
saavutamisel. Jooksjad läbivad ligi
24 000 km pikkuse teekonna läbi
kõikide Euroopa riikide finišeerudes 8. oktoobril Lissabonis.
Rahuvisionäär Sri Chinmoy
algatas Rahujooksu 1987. aastal
armastuse, harmoonia ja ühtsuse
vaimus, mille initsiatiivil on külastatud üle 150 riigi ja rahvusvahelise meeskonna liikmed on jooksnud
rohkem kui 600 000 km.

Jooksu lihtne sõnum – “Sinu
samm on esimene!” – on inspireerinud miljoneid inimesi üle kogu
maailma.
Tunnustust ja heakskiitu on
jooksule jaganud paljud maailma
suurkujud, sealhulgas president
Nelson Mandela, president Mihhail
Gorbatšov, ema Teresa ja Carl Lewis.
Carl Lewis, jooksu pressiesindaja,
ütles: “Tõrvikut kandes teevad miljonid kodanikud sammu harmoonia
nimel, sillutades teed üksteisest eraldatud rahvuste ja kultuuride vahel.”
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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Loomakasvatustoetuste
taotlemiseks tuleb kasutada
e-PRIAt
2. märtsil alustas PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja
üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu. Suurim muudatus
varasemaga võrreldes on see, et taotlusi saab esitada ainult
e-PRIA vahendusel.
e-PRIAsse saab siseneda läbi PRIA kodulehe www.pria.ee ja
teenuste kasutamiseks tuleb taotlejal end süsteemis tuvastada
ID-kaardi või mobiil-IDga. ID-kaardil peavad olema kehtivad
sertifikaadid ja vaja on PIN-koode. Palume toetustest huvitatutel aegsasti kontrollida, kas teie ID-kaart või mobiil-ID on
kehtiv ja kasutatav. Uue ID-kaardi taotlemise, sertifikaatide
ja PIN-koodide uuendamise ning mobiil-IDga liitumise kohta
pakuvad infot veebileht https://www.id.ee/ ning Politsei- ja
Piirivalveamet www.politsei.ee.
e-PRIAt pole põhjust karta
e-PRIAs esitatud taotluste osakaal jõudis 2017. a nii pindalakui loomatoetuste osas 92%-ni taotluste üldarvust. e-PRIA
kasutamisel on hulk eeliseid paberil taotlemise ees – seal on
olemas iga kliendi eelmise aasta taotluse kindlakstehtud andmed, info toetusõiguste kohta, loomade andmed jne. Suurimaks eeliseks on aga see, et e-PRIA annab taotluse täitjale
võimalikest vigadest märku ja juhib täitmist vajavatele lahtritele
tähelepanu juba enne taotluse esitamist. See aitab vältida vigu
ja ka taotluste menetlemine on ladusam.
e-PRIA teenuste kasutamise juhendid leiate PRIA veebilehel www.pria.ee taotlusvooru materjali hulgast, samuti on
abiinfo kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes.
Vajadusel saab abi PRIA otsetoetuste infotelefonil 7377 679.
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid
ning meie töötajad aitavad kliente e-PRIA kasutamisel.
Seoses e-PRIAs taotlemisele üleminekuga on samuti oluline, et PRIA kliendiregistris oleks olemas teie kehtiv e-posti
aadress. Oma andmeid saate ise kontrollida ja muuta uue
e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“ või võttes ühendust eposti aadressil kliendiregister@pria.ee. Abi saab ka registrite
osakonna infotelefonil 731 2311.
Milliseid loomatoetusi saab märtsikuus taotleda?
Täielik üleminek taotluste vastuvõtule e-PRIAs on ainus
suurem muudatus loomakasvatustoetuste taotlemisel. Taotlusi
saab esitada 2.-21. märtsil; piimalehma kasvatamise otsetoetuse
taotlusi pärast seda hilinenult ka 16. aprillini, kuid sel juhul
vähendatakse makstavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva
kohta. Muud tingimused ja nõuded loomakasvatustoetuste
saamiseks on samasugused nagu 2017. a.
· Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kelle nimel on põllumajandusloomade registri andmetel
2. märtsi seisuga kuni 400 piimatõugu lehma. Loomi tuleb
karjas pidada vähemalt kuni 8. maini. Selle kuupäevani ei
tohi karjas olla rohkem kui 400 piimalehma.
· Ammlehma kasvatamise otsetoetust saab lihatõugu või
lihatõuga ristamisel saadud veiste eest, kes on 2. märtsi seisuga
vähemalt 8 kuu vanused. Ka neile kehtib pidamisperiood 8.
maini ja taotlusaluseid ammlehmi ei saa asendada.
· Ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda vähemalt
10 ute kohta, kes on taotleja nimel registreeritud hiljemalt
2. märtsi seisuga ning on hiljemalt 27. aprilliks ühe aasta
vanused. Taotluses näidatud arvul uttesid peab karjas olema
vähemalt 8. maini.
Lisaks eelnevatele on võimalik taotleda veise-, piima- ja
ute üleminekutoetuseid, mida makstakse toetusõiguste alusel. Toetusõigused on isikupõhised ja neid on võimalik soovi
korral teisele isikule üle anda. Andmed kehtivate toetusõiguste
kohta 8.01.2018 seisuga on PRIA kodulehel www.pria.e (vt
Loomakasvatus - Oluline). Selgitused toetusõiguste aluste
kohta on leitavad taotlusvooru materjalide juures.
e-PRIAle üleminek puudutab ka pindalatoetuseid
Kõigi pindala- ja keskkonnameetmete toetustaotluste vastuvõtt toimub alates käesolevast aastast samuti ainult e-PRIA
kaudu. Taotlusvoor kestab 2.- 21. maini, seejärel hilinenult
kuni 15. juunini.
Märtsi lõpus, pärast loomatoetuste taotlusvooru, viime
lisaks ellu olulise muudatuse, mis lihtsustab e-PRIAsse sisenemist ja tõstab ühtlasi turvalisust. Edaspidi ei pea klient enam
erinevate teenuste kasutamiseks vanasse ja uude e-keskkonda
eraldi sisenema, vaid sisselogimine hakkab toimuma keskselt
ühisest nn väravast. Kuna panga paroolikaartide kasutamine
ei ole nii turvaline kui kasutaja tuvastamine ID-kaardiga, saab
edaspidi e-PRIAsse siseneda ainult ID-kaarti või mobiil-ID’d
kasutades.
PRIA annab kõigist muudatustest jooksvalt teada. Palun
jälgige meie infot PRIA elektroonilises infokirjas, mida on
võimalik endale tellida PRIA kodulehelt.
Edukat ja ladusat taotlemist!
Tekstid koostas PRIA teabeosakond
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Viieaastane MTÜ Külaselts Pulverk
„ Laupäeval 25. augustil kogunes endise
Mereküla rahvas Roosiaias. „Nii algab
2012. aasta septembrikuu „Oma Lehes“
artikkel „ Tähistati muinastulede ööd ja
seati sihte“ MTÜ Külaselts Pulverk alustamisest. Kohale tulnud 49 inimest panid
ajurünnaku käigus viies rühmas tookord
kirja oma ettepanekud kohapealsete asjade
edendamiseks. Neid oleme jõudumööda
täide viia püüdnud. Sellest õhtust pärinevat soovitust „ MÕTLE SUURELT!“
oleme püüdnud järgida. Näiteks ei räägi
me täna enam endisest Merekülast, vaid
14. septembrist 2015 tegutseme taastatud
nimega Merekülas.
MTÜ tekkimisel on oma eellood.
Ajalooliselt on Roosiaed mitmes mõttes
siinkandis oluline kultuurilooline paik.
Siin maabusid ju 1880. a Uulu parunile
külla sõitnud tsaari perekonna liikmed,
kellede külaskäigu tähistamiseks hiljem
parun püstitas mälestusmärgi. Siin lauldi
esimesel rahvuslikul ärkamisajal ühiselt
neljal korral, siia rajas parun sadama koos
muuliga.
Viis aastat tagasi oli olukord troostitu
– merre ujuma pääses läbi pillirootihniku,
mäe peal lokkas sirelivõsa, mälestusmärgi
alusest paistis maast välja 10 sentimeetrit.
Nii oleks see võib-olla tänagi, kui meie
kandi koduloolasel Henn Saarel poleks
tekkinud mõte mälestusmärk taastada.
Ideest haarasid kinni Marju ja Heino
Pulst, palju aitas kaasa Raivo Kuusemets.
Tundes, et oma jõud jäävad napiks, kutsusid nad mõne aja pärast ka teisi kaasa
lööma ja nõnda loodigi MTÜ Külaselts
Pulverk.
Mida siis praeguseks ajaks tehtud on?
Pean oluliseks, et meil on välja kujunenud oma traditsioonid: maikuus toimuvad
talgud, juunikuus tähistame jaanipäeva,
juulikuus oleme juba kahel aastal tähistanud laulupidu, augustikuus tuleme kokku
muinastuledele, septembrikuus koguneme
selleks, et tähistada MTÜ aastapäeva ja
Mereküla nime taastamist, katsetasime
tänavu kunagi siinkandis populaarse
öökinoga.
Mis on muutunud? 2012. aastal on
rahva annetuste abil taastatud mälestusmärk, mis tähistab ühtlasi uue aja algust
külas. Täpselt nii nagu omal ajal tähistas
mälestusmärgi püstitamine külaskäigu
järel suuri muudatusi, sest kõrged külalised kinkisid parunile suure summa raha,
mille eest ta sai ehitada muuli ja alustada
kanali kaevamist.
2013. a paigaldati varjualune ja alustasime rooside istutamisega, järgmisel aastal

rajasime lillepeenra, 2015. a paigaldasime pingid mäeküljele, et rahvaürituste
ajal oleks võimalik istuda, istutatud sai „
Tarkuse puu“, 2016. a paigaldasime siin
toimunud laulupidude tähistamiseks pingi, 2017. a paigaldasime mäele lipumasti.
Nende tegemiste kõrval on asju, mis
nõnda nähtavad pole. Omaette peatükk
on olnud suurest Reiu külast väiksema

tal tunnustustena Pärnumaa aasta küla
tiitli ja vallavalitsuselt plaadi „Parem
keskkond“.
Mis saab edasi? Haldusreform ja kohalikud valimised on tekitanud mõningase vaikiva hetke, sest uute radade paika
panemine võtab oma aja. Loodetavasti
on vallas otsuste tegemisel siiski nüüd
põhimõte „ Räägi inimesega!“ omaks võe-

Suure asja väike algus aastal 2012, foto Margus Jõekäär

Mereküla eraldamine, mida tahtsime
selgete piiride tarbeks kogukonnana tegutsemisel. MTÜ Pulverk on koos Uulu
Põhikooliga korraldanud konkursid
„Pärijata pole pärandit“ ja „Minu suvi“,
kõikidel suvedel on päris palju töötunde
tehtud muru ja pilliroo niitmisel, rooside
kastmisel, paiga korrastamisel. Meil on
oma Naabrivalve organisatsioon.
Meie Roosiaia on üles leidnud mitmed
ekskursioonigrupid. Kõige kaugemalt
jõudis meieni noorteorganisatsiooni 4H
juhendajate rahvusvaheline grupp 2017.a.
Siis tutvustas neile Roosiaeda inglise keeles Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi
õpilane Maritta Pirn, kellele see oli gümnaasiumi lõputööks.
Toetasime joogipunktis Uhla- Rotiküla
elamusjooksude läbi viimist, osalesime
Pärnumaa külade I võistlusmängul “Turvaline Küla”, oleme ühinenud Naabrivalve
organisatsiooniga. Tänu omakandi noortele Angela Absalonile ja Kaari Pulstile on
meil olemas Uulust kiriku kaudu Roosiaiani matkaraja kirjeldus.
Palju on kogunenud vabatahtlike töötunde ei oskaks keegi päris täpselt kokku
arvutada. Arv on kindlasti muljetavaldav,
tegutsejate nimekiri oleks üsna pikk. Oma
tegemiste eest oleme pälvinud 2015. aas-

tud. Valimiste eel lubati ju rahva arvamust
senisest rohkem arvestada. Ametnikud on
paika pandud, nüüd on ilmselt paras aeg
üle vaadata, mida kandideerimisel lubati
ja mõelda, kuidas seda konkreetselt teoks
teha. Lähiajal selgub, kas kandideerijaid
huvitas ainult võim või tahetakse vaimu
kasutades ja elanike soove arvestades siinkandi elu arendada.
Uuemad tuuled puhuvad kevadeks ka
MTÜ Külaselts Pulverki tegutsemistes.
Külm talv on veidi halvanud agaramat
omavahelist suhtlemist, kuid vastlaliugu
tegime ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeval
lipu Roosiaias heiskasime. Olulisim on
ilmselt tulevikku silmas pidades otsustada, kas meie jaoks on sobivam valida eraldi
külavanem või jääda meie senise mudeli
juurde, kui MTÜ tegutseb kollektiivse
külavanemana. Ideid on veelgi ja ootame,
et külarahvas asjade arutamisel oma sõna
kaasa ütleb.
MTÜ Külaselts Pulverki poolt suur
aitäh kõigile, kes pole paljuks pidanud
anda vabatahtlikult oma osa külaelu
edendamiseks!

Medalid TAEKWONDO võistlustelt
Pärnu Taekwondo klubi korraldas 2.
veebruaril Sindis Pärnu Taekwondo
Cup 2018 võistluse.
Võistlejaid oli kokku tulnud üle
Eesti.
Kaks vahvat Uulu Põhikooli õpilast Damir Sobolev ja Henri Merivälja osalesid selle võistlusel ning tõid
koju medalid.
Henri Merivälja alustas taekwondo treeningutega 2017 sügisel. Treeningutes on Henri hästi püüdlik ja
sihikindel. Tänu kahele isikuomadusele sai Henri õiguse osaleda oma
esimesel võistlusel Pärnu Taekwondo
Cup 2018.
Nüüd on noorsportlase kodus
uhke medal poiste vanuses 9 – 11
(võistlejad 3) sparringu I koht.
Sparringus ehk kahevõistluses
võistlevad sportlased vastavalt oma
kaalukategooriale ja hinnatakse ru-

sikate ning jalgadega lubatud tsoonidesse doseeritud kontaktiga tehtavate
löökide täpsust.
Damir Sobolev alustas treeningutega juba lasteaias ning on osalenud
paljudel taekwondo võistlustel.
Pärnu Taekwondo Cup 2018
võistlusel saavutas Damir TUL ehk
võitlus kujutleva vastasega I koha
(võistlejaid kokku 4) ja 6 – 8 aastaste
poiste vanuse (võistlejaid 4) sparringu III koha.
TUL ehk võitlus kujutleva vastasega on liikumiste kompleks, mis põhineb ründe- ja kaitsetehnika loogiliselt järjestatud rakendustel. Tegeleja
imiteerib võitlust mitme vastasega,
sooritades enda tasemele vastavaid
erinevaid ründe- ja kaitsevõtteid.

Damir Sobolev ja Henri Merivälja.
Foto Olga Mamatova

Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Märt Treieri ja Maanteeameti koolitus

Ma jumaldan suusatamist

Ajakirjanik ja meediakoolitaja Märt
Treier kohtus Häädemeeste Keskkooli, Uulu Põhikooli ja Metsapoole
Põhikooli 9. klasside õpilastega Häädemeeste seltsimajas 12. veebruaril.
Ta näitas koostöös Maanteeametiga
valminud tõsielufilme. Nende filmide
kaudu olid jututeemadeks vastutus,
seos väärtegu-tagajärg, noorte peamised liiklusriskid: joobes juhtimine,
oma võimete ülehindamine, vähene
elu- ja sõidukogemus, turvavarustuse

Sel aastal tähistasime traditsiooniliselt vastlapäeva 13. veebruaril. Täname väga Uulu Põhikooli 8. klassi
ja Egle Vutti, kes meid Jõulumäele
kutsusid ja kogu korralduse enda
peale võtsid! Lapsed ja õpetajad lustisid ning tundsid rõõmu imelisest
talveilmast!
Mäesuusahuvilised aga sõitsid
vastlapäeva tähistama Lätimaale.
Meie vanemad ja julgemad õpilased
veetsid väga mõnusa suusapäeva. Nii

puudumine, vajadus teiste ees „silma
paista“. Märt tutvustas filmide eel- ja
järellugu, arutas noortega rasketel, aga
olulistel teemadel. Koolituse eesmärgiks on liikluses vigasaanute ja hukkunute arvu vähendamine koolinoorte
seas. Märt Treier ise ütles pärast kohtumist noortega, et ka üks liikluses
hukkunud noor on liiga palju. Usume,
et filmivaatamine ja arutelud panid
noori inimesi mõtlema.
Aule Kink

Sõbranädal 14. – 16. veebruaril
Õpilasesindus organiseeris sõbranädala raames koolis erinevaid üritusi, mis
tekitasid üsna palju elevust nii suurte

kui väiksemate hulgas. Kolmapäeval
sai iga koolitulija rinda roosi numbriga. Maja pealt tuli üles leida sama
Foto erakogust

numbrit kandev kaaslane ja koos võis
teha pilti või niisama sõbralikke soove
vahetada. Neljapäeval said algklasside
õpilased diskol tantsu lüüa ja reedel
pakkusid õpilasesinduse liikmed kooliperele maitsvaid omavalmistatud
suupisteid sõbrakohvikus.
Kui küsite, mida annab sellise
ürituse organiseerimine? Eelkõige
arendab see meeskonnatöö oskust,
vastutustunnet, organiseerimisoskust
ja loomulikult sõbralikku suhtlemisoskust oma lähikondlastega. Kõik
eluks väga vajalikud omadused!
Õpetajadki käisid sõbrapäeval ringi lustlikul ilmel. Kõigil oli loositud
salasõber, kellele tuli teha üllatuskingitus. Rõõmu ja sõbralikku naeru oli
koolis palju!
Heli Lank

mõnigi sai esimest korda mäelaskumist katsetada ja tuleb tunnistada, et
kui juba korra mäest alla said, hakkas
see spordiala kohe väga meeldima.
Õpetajad ainult muigasid, kui esimese tunni jooksul kostus paar korda
mäe pealt: „Ma vihkan suusatamist“
ning mida aeg edasi, seda rohkem
rõõmsaid hõiskeid: „Ma jumaldan
suusatamist! Kui lahe!“
Traditsiooniks on saanud seegi, et
Jõulumäele minejad teevad peatuse

Konstantin Pätsi ausamba juures
Tahkurannas ning Cēsisesse minejad Võnnu lahingu mälestusmärgi
juures. Viiakse lilled ja avaldatakse
austust.
Aule Kink

Õpilaste edukas osalemine olümpiaadidel
ja võistlustel
1. veebruaril toimunud maakondlikul
bioloogiaolümpiaadil saavutas 6.-7.
klassi arvestuses II-IV koha Henri
Kaldas. Suur aitäh õpetaja Ülle Valgile ja bioloogiaolümpiaadil osalejatele!
2. veebruaril toimusid Pärnumaa
võrkpalli kooliliiga meistrivõistlused. I koha saavutas ülekaalukalt
Häädemeeste Keskkooli võistkond
koosseisus: Marcus Auväärt, Markus
Laanisto, Aigar-August Lemmik, Jaak
Looring, Karl Rahn, Brayan Talts, Johannes Valge, Sander Vassiljev, Rainis
Vesik. Aitäh võistlejatele ja õpetaja
Lauri Lepikule.
7. veebruaril toimunud maakondlikul matemaatikaolümpiaadil saavutas 7. klassi arvestuses I koha Arthur
Valge, 8. klassi arvestuses Romek

Hanson II koha, 11. klassi arvestuses Marianne Hanson II koha. Suur
aitäh juhendajatele Krista ja Kalmer
Hütile ning matemaatikaolümpiaadil
osalejatele!
Õpetaja Heli Lank käis 19. veebruaril 7. klassi õpilaste Laura Kurmi,
Markus Lehtla ja Gustavs Brokānsiga
Paikuse põhikoolis vene keele luulepäeval, kus Samuil Maršaki, David
Samoilovi ja Sergei Mihalkovi luulet
lugesid 7.-12. klasside õpilased Pärnu
linna ja maakonna koolidest. Kiita
said kõik etlejad, aga eraldi toodi välja
kaks laureaati nooremast ja vanemast
kooliastmest.
Noorema astme laureaaditiitli tõi
koju meie Gustavs, kelle vaimukas
etteaste ei jätnud kedagi külmaks.

Tähistasime Vabariigi aastapäeva
Sarnaselt kogu Eestimaaga tähistasime
ka Häädemeeste Keskkoolis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Veebruarikuu
hommikutel luges kooliraadios üks
õpilane ette ühe armsa eesti luuletuse. Kooliraadios kostis veebruarikuus
eesti muusika.
12. veebruaril kohtusid õpilased
noore helilooja ja dirigendi Rasmus
Puuriga, kes pälvis 2017. a noore dirigendi tiitli, oli XII noorte laulu- ja
tantsupeo “Mina jään” ideekavandi
autor, viis läbi suure hulga laulupeo
eelproove ja dirigeeris meeldejäävalt
laulupeo kontserdil enda loodud
ühendkooride laulu “Meie”. Rasmus
rääkis muusikast ja selle loomisest,
dirigendiks saamisest ja koorijuhtimisest, koorilaulmise tähendusest,
õppimisest ja paljust muustki.

21. veebruaril oli meie kooli esindus kutsutud Lätti Staicele Keskkooli pidulikku sündmust tähistama.
Koolimaja oli täis sini-must-valgeid
lipukesi ning erinevaid infotahvleid
Eesti kohta. Õpilased tervitasid meid
eestikeelsete hõisetega „tere tulemast!“
Õpetaja Viktor Koop rääkis õpilastele
Eestist ning põnevatest seostest Eesti ja
Läti vahel ning viis läbi viktoriini Eesti
kohta. Näha oli, et tundides oldi oma
naabritest palju rääkinud, sest ükski
küsimus ei jäänud vastuseta. 23. veebruar oli koolis väga pidulik. Hommikul toimus kõikidele õpilastele Varia
viktoriin Eesti Vabariigi ajaloo teemal.
Seejärel olid kõik kutsutud banketile,
kus sai kuulata armsaid muusikapalu
ja maitsta suupisteid, mida tublid kooli
kokad olid valmistanud. Päeva viimase

osa täitis kaunis kontsert-aktus. Esitleti
ka Eesti Vabariik 100 raames valminud õpilaste ühistööd – lapitekki ja
premeeriti kooli fotokonkursi võitjaid.
Külla oli kutsutud Kalevi pataljoni
juht, kolonelleitnant Mait Müürisepp.
Peo lõpetas vahva ühistants, millest
kõik rõõmuga osa võtsid. Suur tänu
Häädemeeste Muusikakoolile hea
koostöö eest!
Tsiteerin siinkohal Häädemeeste
Keskkooli õpilast Lyanne Rauda, kes
fotokonkursile esitatud foto juurde kirjutas imelise loo, mis algab sõnadega:
„Eesti Vabariik 100 on aeg ja kohus
vaadata otsa inimestele. Lihtsatele
Eesti inimestele. Ja vaadata kohe päris sügavale silma ning mõista, et ilma
nendeta ei oleks ka Eestit.“
Palju õnne meile kõigile!
Aule Kink

Häädemeeste Keskkooli esindus Staiceles. Foto: erakogust

Tahkuranna kool
Talvekuu tegemised
Veebruar on aasta kõige lühem ja tavaliselt ka
kõige külmem kuu. Sellel aastal jäi veebruarisse
ka koolivaheaeg, mis võtab jupikese võrra kuud
veel lühemaks.
9. veebruaril oli koolis õppepäev „Kuidas toimida hädasoleva loomaga?” Õppeprogrammi
eesmärgiks oli selgitada metsloomade abistamise
vajalikkust. Tutvustati põhjusi, miks metsloomad
abi vajavad ja hätta satuvad ning kes nende abistamisega tegelevad. Koolituse viis läbi Merike
Palginõmm.
9. veebruaril oli koolis vurri keerutamise
võistlus, kus osalesid peamiselt poisid. Nad olid
ise vurri valmistanud kas tunnis või tehnoloogiaringis. Tüdrukud ja nooremad õpilased said
tehtut hinnata. Poisid ise demonstreerisid, kui
hästi nende vurrid keerlesid. Kõige korrektsem
töö oli Mairol ja kõige pikemalt keerles Rico vurr.
13. veebruaril seadsime pärast teist tundi

sammud Jõulumäele, kus valla õpilased tähistasid vastlapäeva. Kõik oli hästi läbi mõeldud
ja korraldatud. Sai laulda, tantsu lüüa, osavust
proovida ja loomulikult liugu lasta. Tühi kõht on
kõige parem kokk! Nii söödi isukalt hernesuppi ja
maitsti kuklit. Sellest kõigest polnud veel küllalt.
Lahkudes sai iga klass korraldajatelt kingituse.
Tublid olite, Uulu kaheksandikud ja korraldajad!
14. veebruaril käisid 2. klassi õpilased Häädemeeste päästekomandos, kus läbiti tuleohutusalane koolitus.
16. veebruar oli sõbrapäevahõnguline.
Täie auruga töötas kohvik, kus oli head-paremat võimalik osta rohkem kui kunagi varem.
Mõni küpsetis kadus laualt lausa helikiirusel.
Vanemad ja lapsed olid tublisti vaeva näinud ja
müügirõõmu jagus lõunani. Tore, et oli palju
ostjaid ka külaelanike hulgast. Lisaks jäi päeva
meenutama paras hulk tervituskaarte.

22. veebruaril toimus koolis aktus Eesti
100. sünnipäeva tähistamiseks. Lauldi ilusaid
laule Eestimaast ja kodust. Omaloominguliste
luuletustega esinesid 6. klassi õpilased.
23. veebruaril võttis kogu koolipere osa ajaloolistest mälestushetkedest Konstantin Pätsi
ausamba juures. Kogunenud suur rahvahulk,
pidulik muusika, pärgade asetamine, aupaugudkindlasti jääb midagi mällu püsima, mis meenutab, et nüüd ongi meie Eesti riik 100 aastat vana.
Eestimaa, Eestimaa, siin on minu kodumaa. Kaunid rannad, metsateed, sillerdavad
mereveed. / Annabel Helin 6.klass/
Foto Anu Alloja
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Metsapoole põhikool
Vabariigi juubeli kuu
Eesti Vabariigi juubelikuu on ajalooks
saanud ja kõigil meeles ja hinges erinevad
emotsioonid ja mälupildid. Eks igaüks
tähistas kodumaa sünnipäeva omal moel,
ent ükskõikseks ei jätnud see sündmus küll
kedagi.
Metsapoole koolil oli veebruarisse planeeritud mitmeid juubeliga seonduvaid üritusi ja loomulikult ei jäänud tähistamata ka
sellised toredad tähtpäevad nagu sõbra- ja
vastlapäev, lisaks mitmed võistlused ja erinevatel teemapäevadel osalemised.
8. veebruaril külastasime kooliperega
Eesti Rahva Muuseumi, mis vabariigi sünnipäeva eel kujunes väga meeldejäävaks ja
tähelepanuväärseks väljasõiduks – kus sa

veel oma maa ja rahva lugu muistsest ajast
tänapäevani lastele paremini selgitada saad.
Ja eks pidulikku presidendi vastuvõttu oli ka
televiisorist toredam vaadata, kui tuttavaks
saanud paigaga tegemist.
Koolis said seinad täis näitusi ja väljapanekuid ning kontsert-aktusel peeti päevakohaseid kõnesid, vaadati ajaloolisi fotosid
ja filmikatkeid ning lauldi, tantsiti ja loeti
luuletusi. Tähtpäevale kohaselt söödi kartuli-tanguputru ning Kabli Pagaris valminud
pidupäevatorti. Soovime oma kallile Eestile
ikka edu ja tema rahvale õnne!
Esta Vesik
Metsapoole koolipere ERMis.
Foto: Ants Järv

Tubli esinemine maakonnavõistlustel
Veebruarikuus oli maakonnavõistluste kalender Metsapoole
kooli õpilaste jaoks küllaltki
tihe. Küünlapäeval toimusid
Kooliliiga meistrivõistlused
võrkpallis.
Meie kooli 8.-9. klassi tütarlapsed saavutasid seal II koha.
Võistkonnas mängisid Hälis
Vahenõmm, Merli Post, Angelica Jander, Mirjam Jakobson,
Annabell Atka, Kaja Allik ja
Ann Mölder.
3. veebruaril peeti PärnuJaagupis Miniliiga meistrivõistlused võrkpallis (4.-6.
klasside õpilastele). Metsapoolelt osalesid nii poiste kui
tüdrukute võistkonnad. Poisid
tulid sealt tagasi III kohaga ja
tüdrukud 4. kohaga.
16. veebruaril toimusid Sindis 1.-3. klasside rahvastepalli-

1. ja 2. klassi õpilased valmistamas
sõbrapäeva torti.
Foto: Heino Einaste

Minu Eesti
8.+ 9.kl tüdrukud saavutasid võrkpallivõistlustel II koha. Foto: Heino
Einaste

meistrivõistlused. Seal jäi meie
võistkond jagama 7.-8. kohta.
Lisaks tähistasime ka kogu
kooliperega vastlapäeva teate-

võistlustega liuväljal.
Seega oli veebruarikuu üsna
spordiürituste rohke.
Silvi Koovit

Eesti- väike ilus riik,
oma õnne leian siit.
Puud ja põõsad vaikselt maas,
talvel surevad, siis õitsevad taas.
Eestis on heinamaa, mets ja laas,
linnud lahkuvad ja tulevad taas.
Eestis kalamehed püüavad kala.
Kui võrgud on tühjad, nad ikka ei hala.

Turistid teevad tihti visiiti,
külastavad me Eesti riiki.
Tore on ka mu koduküla,
väikene pood ja vähe on müra.
Eestis kõik on ilus ja tore,
sõda ega kurjust ju siin ei ole.
Endrik Seljak
Metsapoole Põhikool, 6. kl

Uulu Põhikool
Tegus veebruar

Värskendavate ideedega reaalainetenädal

Tegus kuu on taas mööda läinud. Sellesse
jagus nii töisemaid kui ka meeleolukamaid
päevi.
Veebruar algas bioloogiaolümpiaadiga, kus osalesid Alice Võsanurm, Keith
Richard Pihlak, deborah Puusepp ning
Suzanna Puusepp. Neid valmistas ette õp
Maie Sarapik.
Järgnes reaalainetenädal. Nädal lõppes
4.-6. klasside Tartu loodusmuuseumi külastusega.
4. klass osales Pernovas teisel kalateemalisel projektipäeval, kus tutvuti ohutusnõuetega jääl liikudes ning vaadeldi, kuidas
kalamehed talvisel merel tegutsevad.
9. klass käis loengutel Häädemeeste
keskkoolis. Oma tegemistest pajatas noor
helilooja Rasmus Puur ning liiklusalaseid
teadmisi jagas mõtlemapanevate lugudega
Märt Treier.
Traditsiooniliselt tähistasime koolis ka
vastla- ning sõbrapäeva.
Küünlakuu lõpetas meie koolis ajaloonädal, mis sellel aastal oli pühendatud
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Teemakohase viktoriini valmistas ette õp Vaike
Mändma, valmis Uulu koolipere sõnapilv
“Meie Eesti” ning suur sünnipäevapidu,
Playback, kus ettekandele tulid Eesti lood
erinevatest aastakümnetest. Lauluetteastete
vahel tutvustasid 5. klassi õpilased vastavate
ajastute ajaloolist tausta. Pidu lõppes ühise
tordisöömisega. 23. veebruaril osales kogu
kool Konstantin Pätsi ausamba juures toimunud mälestushetkedel, kust sai igaüks
kaasa tõelise eestlaseks olemise tunde.

5. – 9. veebruarini toimus Uulu
koolis loodus-ja reaalaintenädal.
Sellel puhul käis meil külas huvitavate ja värskendavate ideedega
Pärnu Keskkonnateenistuse keskkonnahariduse spetsialist Merike
Palginõmm, kelle juhendamisel sai
iga õpilane mängida interaktiivset
“Lote loodusmängu”. Vanemates
klassides viidi läbi programm “Kuidas toimida hädas oleva metsloomaga”. See teema pani õpilasi huviga
kuulama ja kaasa rääkima. Näidati
ka metsloomade nahku. Suur tänu
bioloogia ja geograafia õpetaja Maie
Sarapikule, kes need vahvad tegemised meile organiseeris.
Füüsika, loodusõpetuse ja tööõpetuse õpetaja Pärt Kuke eestvedamisel valmistasid 7. klassi poisid
Kail Kivisaar, Kalle Rasmus
Rubin ja Arto Afanasjev projektitööde raames ahelreaktsiooni masina ehk Rube Goldbergi masina.
Masina töö käivitab raudkuul, mis
lastakse masinasse vastavast torust.
Eesmärgiks oli luua konstruktsioon,
mille sees üks mehhanism käivitab
teise, kasutades võimalikult vähe
kõrvalist energiat. Oma masinaga
käidi festivalil “Noor insener“, mis
toimus 25. veebruaril Tallinna Lauluväljaku sammassaalis.
Juba traditsiooniliselt muutus
keemiaklass väikeseks podisevaks
laboriks, kus sedakorda katsetasid

4., 8. ja 9. klass. Punasest kapsaveest sai korralik indikaator, pärmist katalüsaator vesinikperoksiidi
lagunemiseks. Valmistati laavalamp
ja katsetati põlemist „vee all“. Juubelinädalal valati kokku erineva tihedusega vedelikest sini-must-valge
riigilipp.
Matemaatikas selgitati välja parimad peastarvutajad.
1. kl Kennet Saar; 2. kl Mathias

Must; 3. kl Jass Harjaks; 4. kl Kerhard Kiviselg; 5. kl Richard Kiviselg; 6. kl Triinu Kirschbaum;
7. kl Kristan Kose; 8. kl Sander
Sommer ja 9.k l Jan Marcos Lepik.
Tore on lõpetada hea uudisega.
Maakondlikus võistluses Nuputa saavutas Uulu kooli võistkond
(Richard Kiviselg, Rudolf Harald
Kivi, Keiti Alexandra Lepik ja
Triinu Kirschbaum) 5.-6. klasside

Hannes Valk – jaanauarikuu kuutegija. Foto: Maarja
Joala

osas 2. koha. Võistkonda juhendas
õp Anne Oga.
Mõtted pani paberile
Marika Jagomägi
keemiaõpetaja

Uulu PK 4.kl. Keemiakatsed, foto Maarja Joala
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Uulu lasteaed

Tahkuranna lasteaed

Kes teeb, see jõuab
Veebruarikuu oli Uulu lasteaias laste
jaoks huvitavate tegemiste, põnevate
kohtumiste kuu.
Ühisüritustest rikkalik veebruar
algas kontserdiga- õpetaja Piia kutsus lapsi ja õpetajaid üritusele „Helikausid ja päikesetrumm“, kus sai
lähemalt tutvuda maagilise kõlaga
rütmipillidega. Lapsed said ka ise
mängida nii helikaussidel kui Piia
enese poolt valmistatud eestlaste
rahvapillil võrutrummil.
Miksteater pakkus lastele vaatamiseks etenduse „Erakordne veepudel“. Detektiivibüroo „Mesi ja
Lusikas“ tegemisetele kaasa elades
said lapsed teada, et tark ja säästlik
teguviis on sorteerida oma prügi,
hoida loodust ja viia pakendid taaskasutusse.
Vastlapäeva hommik oli lasteaias
täis ootusärevust- tulemas oli päris
hobune! Paljudele lastele oli esma-

aia mudilased, et koos tantsu lüüa,
kommi mugida ja headest sõpradest
rõõmu tunda. Peol tantsisid lapsed
ja meie lasteaias töötavad täiskasvanud tantse, mida eesti lapsed on läbi
aegade tantsinud. Kahjuks ei saanud
teistega ühineda pisikesed Sipelgad,
sest sõbrakuul olid nende rühma sagedasteks kaaslasteks nohu, köha ja
gripp. Kuid põnev oli neilgi- vahvaid
mänge saab ju mängida ka oma väikese seltskonnaga.
Väikesed Mesimummid otsisid
seletust vanasõnale „Lind armastab
oma pesakest, laps oma kodukest“
ja jõudsid järeldusele, et oma kodu
on kõige kallim nii lapsele,
linnule kui loomale. Haigusepisikute tõrjumiseks kasvasid Mesimummide hoole
all sibulad- esimene partii
toodangut on edukalt supi ja
prae peal realiseeritud, nüüd

Uulu Lasteaia Eestimaa sünnipäev. Fotod Liina Sommer

kordne kogemus sõita hobuvankril.
Keegi ei kartnud ja kõik olid tänulikud vahva vastlasõidu eest. Loomulikult kuulusid sellesse päeva hernesupp ja vastlakuklid.
„Õige sõber on see, kes hoiab su
käest, kuid puudutab su südant.“
Sõbrahommik just selline oligi, kui
lasteaia saali kogunesid kogu laste-

jälgivad lapsed, kuidas hernetaimed
aknalaual „vuntsi keerutavad“.
Liblikad uurisid küünlakuul, kas
on linnukesel muret ja kuidas lapsed
nende muret leevendada saavad. Külma ja lumega on linnukeste elu päris
raske, seepärast jälgisid lapsed, et toidulaud oleks linnukeste tarvis alati
kaetud. Saadi ka teada, kes seemnete

ja pekiga maiustamas käib. Palju räägiti kodukohast ja kodust. Liblikad
teavad, et kodu on armas sellepärast,
et inimesed hoolivad ja armastavad
üksteist.
Jaanimardikate rühmas oli veebruar täis meisterdamist ja maalimist.
Sagedasti võis lapsi kohata kelgumäel.
Lepatriinud, need meie „abituriendid“ võtsid ette põhjaliku kodukandi uurimise, mille käigus valmis
uhke ühistöö Häädemeeste valla
küladest. Et koduvalla tegemistest
täpsemat ülevaadet saada, võeti ette
käik vallamajja, et kohtuda vallava-

nemaga. Lapsed tänavad sõbraliku
vastuvõtu eest! Peale oma kodukohaga tutvumise uuriti ka naaberriikide
elu-olu.
Veebruarikuu tegemistele pani
ilusa lõpp-punkti Eestimaa sünnipäeva tähistamine. Kogu maja sai
sini-must-valge pidurüü. Pidupäeva
hommikul kogunesid lapsed kultuurihoone lavasaali, et ühiste jõududega
esitada lavastus „ Seitse sõpra“ rahvalike laulude, tantsude ja mängudega. Peale pidulikku üritust toimus
lasteaia saalis ühine tordisöömine
aitäh Merlele ja Gerdale imeilusa ja
maitsva tordi eest! Suur tänu kogu
Uulu Lasteaia personalile, kes kõik
nõu ja jõuga aitasid peoks valmistuda
ja seda läbi viia!
Tegus oli see veebruar Uulu lasteaias.
Soovime vallarahvale tugevat
tervist!

Veebruari märksõnadeks
Tahkuranna lasteaias olid vastlad,
sõbrapäev ja Eesti Vabariik 100

Võiste Lasteaia vastlapäev. Foto: Malle Aedma

Vastlapäeva hommikul kindlustasime endale ülihea linakasvu Riina
Rõa abiga: tema tubli hobune vedas
rõõmsalt sädistavaid lastekoormaid
umbes kilomeetri pikkust ringi pidi.
Tänuks tubli töö eest pakkusid lapsed hobusele leiba, porgandit ja muud
suupärast ning kost, mis üle jäi, pakiti
suksule „koju kaasa”. Kelgud ja õueala
liumägi ei pidanud ennast samuti kehvasti tundma – pärast hobusesõitu lasti
imetoredaid pikki vastlaliuge. Pärast
seda ootasid toas keskmise populaarsusega hernesupp ja maksimumpunktid
saanud vastlakuklid.
Sõbrapäeva oodatuim moment mõlemas rühmas oli postkastide avamine.
Juba paar nädalat varem seadsid mõlema rühma lapsed üles temaatiliselt
ehitud postkastid, kuhu sisse sai oma
käega kujundatud ja parimatele sõpradele adresseeritud kaarte poetada.
Mitte kedagi unustatud – iga laps sai
kaarte ja hea tunde: minul on sõbrad!
Eesti Vabariigi juubelisünnipäevaks
valmistusime juba ammu: rääkisime
meie riigi sümbolitest, valitsusest ja
Presidentidest, oma peredest ja enamvähem kõigest, mis Eestiga seotud.
Päikesekiirtel valmis pikaajalise ühise
töö tulemusena rühma seinale pannoo
„Eesti 100”, mille valmimisele ka kõige
pisemad kaasa aitasid. Pidulikul aktusel esitamiseks õpitavaid laule said
emad-isad kodus nii palju kuulda, et

Võiste Lasteaia pannoo EESTI 100.
Foto Piret Linnumäe

ühe vanema sõnul muutusid isegi öised
unenäid sini-must-valgeteks...
Ning siis oli tähtis päev lõpuks käes!
Peoriietes lasteaiapere kogunes saali,
et laulda ja tantsida Eesti Vabariigi
100nda sünnipäeva auks.
Meie lasteaia kingitus Eestile saab
üle antud 8. aprillil algusega kell
11.11 Tahkuranna Kooli saalis: XXI
Laulu- ja tantsupäev Simbi-Rimbi on
pühendatud Eesti Vabariigi 100ndale
aastapäevale. Peole on oodatud kõik
huvilised.
Soovime kõigile lugejatele järjest pikemaid ja päikselisemaid päevi ning
kohtumiseni järgmises numbris!
Tahkuranna lasteaia pere

Kabli Lasteaed
Veebruar Kabli Lasteaias
Veebruarikuu oli Kabli Lasteaia perele väga tegus ja rõõmurohke.
13. veebruaril pidasime
lasteaias vastlapäeva. Sellel
aastal tulid liud hästi pikad.
Karl- Markuse ema ja isa tegid lastele vastlapäevaks toreda üllatuse- sõitsid meile külla
koos kahe armsa poniga, Riina
ja Luisaga. Riinaga said lapsed
ratsutada ja Luisa sõidutas lapsi
kelguga. Küll oli lõbus päev.
Suured tänud meie kõigi poolt
Karl-Markuse vanematele.
Vastlapäeva lõpetuseks ootasid meid maitsev hernesupp
ja oma koka poolt küpsetatud
vastlakuklid.
19. veebruaril oli lasteaia
maja siginat ja saginat täis.
Sellel päeval tähistas Kabli
lasteaed oma 45. sünnipäeva.
Väga südantsoojendav oli
see, et meid olid õnnitlema ja
tervitama tulnud endised lasteaia juhatajad Malle Alunurm

ja Ülle Iir, Häädemeeste vallavalitsuse esindajad Karel Tölp,
Helve Reisenbuk, Toomas Abel
ja samuti Häädemeeste Kk direktor Aule Kink.
Lõbus hommik algas peoga, kus külalised ja lasteaia pere
said osa toredatest etteastetest.
Lapsed ja õpetajad esitasid vahvaid laule, tantse ning luuletusi. Ühekoos külalistega mängiti
laulumängu.
Lasteaia personal oli sünnipäevaks üles seadnud näituse
nende endi loovtöödest, mis
pakkus päris huvitavat vaatamist.
Endine lasteaia juhataja
Malle Alunurm oma sõnavõtus
viis meid hetkeks tagasi aega,
kui lasteaed alles alustas oma
tööd.
1973. aastal valmis Mäe
koolimajast ümber lastepäevakoduks ehitatud hoone.
Lasteaias alustati tööd kahe
rühmaga, kus kohti laste

Poni Luisa lastele vastlasõitu tegemas. Foto erakogust

jaoks oli 40. Kahe päevaga
olid rühmad lastega täidetud.
Lapsi toodi lasteaeda Iklast,
Häädemeestelt ja Massiarust.
Lasteaed töötas ööpäevasenaesmaspäevast kuni reede õhtuni. Avamise hetkest alustasid
tööd lasteaias kokk Ljudmilla
Mõtus ja majandusjuhataja Sirje Oeselg, kes töötavad lasteaias

tänapäevani. Kõne lõpetuseks
kinkis Malle Alunurm neile
töötajatele, keda tema omal
ajal tööle oli võtnud, raamatu
„Mitmenäoline meri“, millesse
oli igaühele kirjutatud isiklik
pühendus.
Mõistsime, et vahel ongi
vaja mitte ainult edasi tormata,
vaid leida ka aega tagasi vaada-

ta. Läbi mälestuste, kallistuste
ja heade sõnade tundsime me,
kui olulised on iga lapse elus
lasteaiaaeg ja teda seal ümbritsevad inimesed.
Erilised tänusõnad Riselle
ja Erkki emadele ning Rändi
vanematele, kes olid lasteaiaperele tähtsal päeval rõõmuga
suureks abiks.
Ja nagu sünnipäeval kombeks, sõime lõpuks kõik koos
maitsvat torti. Suurepärase
tordi eest täname Merike Visnakut ja laste lauda katnud
maiustuste eest meie head
sõpra Elve Vahenõmme.
22. veebruaril tähistas lasteaia pere Eesti Vabariigi 100ndat sünnipäeva piduliku aktusega, kuhu olid kutsutud ka
laste pered. Ettevalmistustega
alustati juba kuu aega varem.
Lapsed meisterdasid ja kaunistasid rühmaruume, kasutades
meie riigi rahvussümboolikat.
Muusikaõpetaja Kai eestve-

damisel etendasid rühmaõpetajad A. Kivirähi näidendit
“President kinnas“, mis kõneles
eestlaseks olemise tähtsusest ja
riigi sümbolitest. Lavastus oli
põimitud laste laulude ja luuletustega kodust ning kodustest.
Vanema rühma lapsed esitasid
tantsu „Veere värten vurinaga“
Peo lõpetas ühine kiluvõileibade söömine ja vaarika tee
joomine.
Kokkuvõtvalt võib öelda,
et veebruarikuus jätkus meie
lasteaias vahvaid tegemisi küll
igasse päeva.
Soovime kõigile toredat
talve jätku!
Lasteaiaõpetajad
Anneli Naar, Meeli Antson
ja Tatjana Raap
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Häädemeeste Lasteaed
Eesti sünnipäevakuu tegemised Häädemeeste lasteaias
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine oli kahtlemata
veebruarikuu kõige olulisem
lasteaiaelu sündmus, selle
ümber keerlesid kõik igapäevategevused, aga jätkusid ka
muud meile traditsiooniks
saanud ettevõtmised
Huvitava Bioloogia Kooli
projektis „Loodus- ja keskkonnaalased katsed lasteaias“
raames oli veebruarikuu katse
teemaks „Külmetav hüljes“,
mis õpetas Naerulinnu ja Pääsulinnu rühma lastele, miks
loomadel talvel külm ei hakka. Katse läbiviimiseks kasutati
erinevast materjalist „kindaid“
(läbipaistvaid kilekotte, mille
sees rasv, villast kinnast, mullikilet jm voodermaterjale), samuti oli vaja suurt kaussi väga
külma veega. Lapsed ennustasid enne katse sooritamist, millised materjalid nende arvates
hoiavad kõige paremini sooja.
Enamus ennustusi läks täppi.
Üllatuse valmistas mullikile,
mõned lapsed kahtlesid selle
soojapidavuses.
Teise projekti „Kurgisõbrad“ raames on alanud
aktiivsed tegevused: Naeru-

linnu lapsed külvasid kurgiseemned mulda 19.veebruaril
ja Pääsulinnud päev hiljem.
Nüüd jälgitakse hoolega, mis
juhtuma hakkab, täidetakse
ettenähtud nädala ülesandeid
ja nippe. Tulemused kantakse
ka korralikult projekti päevikusse. Lapsed ise arvavad, et
see kõik on väga põnev.
13. veebruari vastlapäeva
ilm oli lastele tõeline kingitus
– parajalt nii lund kui külma. Enne õueminekut räägiti
rühmades lastele vastlapäeva
kommetest, ennustustest ja
kõigest muust olulisest, mis
kuulub vastlapäeva traditsioonide juurde. Ja siis õue pikki
liuge laskma! Lõbu ja lusti oli
nii väikestel kui suurtel. Traditsioonilise lõunase ühiskogunemise ajaks saalis olid kõik
saanud endale imeliselt ilusad
punased põsed. Esimese asjana
tuli kõik halb ära saata: kõik
jonnid, riiud ja pahad sõnad
pandi kadade (täistopitud riidest nutsakad) sisse ja keppidega lükates ajasid lapsed need
uksest välja õue, et halb enam
kunagi tagasi lasteaia majja ei
tuleks. Veel mõni tore vast-

lalaul ja -tants ning siis istuti
ühiselt saalis kaetud pikkade
laudade taha, et süüa terve lasteaia perega koos imemaitsvat
hernesuppi ja veel maitsvamaid
vastlakukleid. Lausa ime, kuidas kokatädi Tiina kõike seda
poole päevaga teha jõudis.
Sõbrapäeval, 14. veebruaril
räägiti palju sõpradest ja sõprusest, meisterdati punaseid
südameid ja sõbrapäevakaarte,
jagati ohtralt kallistusi. Lastepäraselt seletati lahti rahvatarkused sõprusest. Elu kõige
olisim väärtus on südamlik
suhe inimeste vahel, üksteisest
hoolimine ja meelespidamine.
Tore, et kogu meie lasteaiapere
seda ka mõistab ning meelde
tuletab.
14. veebruaril oli külas
lasteteater „Rõõmulill“ oma
etendusega „Pipi peab Eesti
sünnipäeva“. See oli hästi õpetlik, lõbus, lastepärane etendus;
lapsed said ise aktiivselt osaleda
ja erinevatele küsimustele vastata. Teatrietendusest said kõik
väga positiivse elamuse.
20. veebruarist alates on
lasteaia saalis avatud vanade
mänguasjade näitus. Plaanis oli

Vanad fotod jutustavad
Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva
tähistamine Häädemeeste Raamatukogus tõi kohaliku rahva ja külaliste ette koduloolise näituse. Üles
seatud vanadel fotodel on kujutatud aleviku vaateid pea sada aastat
tagasi, seltsitegevust ja kohalikke
inimesi. Meenutusi ja uusi teadmisi on saanud kõik lugejad ja külastajad. Teadmisi täiendab raamatuväljapanek „Eestimaa ja rahvas“
Näitus jääb avatuks märtsikuu neljanda nädala lõpuni, kindlasti leiame
edaspidi veel võimaluse koduloolisi
pilte huvilisteni tuua. Oodatud on ka
kõik veel avastamata fotod vanades
albumites.
Vanu pilte laiema publiku ette
tuues on hea meenutada ja anda noortele edasi vana aja lugusid.
Suur tänu kõigile sõpradele, kes
oma pilte jagasid ja korraldada aitasid.
Olulise juubelisünnipäeva puhuks
kutsusime külla raamatu „Sinimustvalged lood“ autori Jaan Sudaki
Tallinnast. Raamatusse on kokku
kogutud inimeste mälestused lipust
ja vabaduseidust hinges, kirjas on ka

kohaliku kooliõpetaja Leida Kallase
meenutused. Palju tööd on ära tehtud muuseumides ja arhiivides, et lipu
sünd ja ajalugu saaks raamatusse kirja.
Jaan Sudaki jutust jäi kõlama, et
meie ühtne kaunis sinimustvalge lipp
peaks saama rohkem võimalust kasutamiseks, kui ainult kohustuslikuks
märgitud kalendripäeval. Sellise arvamusega jääb üle ainult nõustuda ja
kui märgata praegu aktiivselt kasutatavaid lipuvärve igal pool, siis südame
teeb soojaks. Jagades armastust oma
riigi, kodu ja lähedastega, siis see ainult kasvab ja tugevneb. Elagu meie
oma Eesti!
Märtsikuu lõpul, täpsemalt 23.
märtsil, kell 14 on raamatukogus
Häädemeeste Keskkooli neidude
Lyanne Raua ja Marianne Hansoni
ühisnäituse „Haldjatants“ avamine,
kus esitletakse Lyanne loodus- ja moefotosid ja Marianne omavalmistatud
rõivakollektsiooni.
Raamatukogu on avatud E-R
11-18 ja L 11-14.
Kohtumiseni
Mai Sepp

Mänguasjade näitus. Foto: Ene Ilves

koguda kokku 100 armast vana
mängasja, aga lõpuks sai see
arv tükk maad suurem. Soov
oli näidata, millega mängisid
laste emad-isad, vanavanemad,
millised nägid mänguasjad
välja ja mis materjalidest need
tehtud olid. Näitusele tõid oma
asju lasteaia pered, oma praegused ja endised töötajad, kes
leidsid neid nii kodust kappidest, keldritest, pööningutelt,
kummutitest. Kõige vanem
eksponaat on teadaolevalt
132 aastat vana. Otsustasime,
et näitus jääb avatuks emakeelepäevani, siis on kõigil aega

mänguasjade põhjalikuks uudistamiseks ja vana aja hõngu
tunnetamiseks.
23. veebruaril tähistasime
meie armsa Eesti Vabariigi
100 sünnipäeva piduliku aktusega. Isegi loodus oli sel päeval pidurüü selga tõmmanud:
kaunid pitsmustriga härmas
puud, sillerdav lumi, punetav
päikesetõusuga taevas. Ilus ja
maitsekas oli ka lasteaia saali
kujundus: trikoloorivärvides
kaunistused, Eesti riigilipp,
rukkililled. Kaetud oli ka kaunis ning rikkalik pidulaud. Aktus algas lõbusa ühismarsiga,

Häädemeeste lasteaia pere

„EV 100 “ näitus Massiaru raamatukogus
23. veebruaril oli mitu põhjust külastada Massiaru raamatukogu. Lisaks
raamatute laenutamisele oli võimalus
nautida „Eesti Vabariik 100“ näitust.
Massiaru raamatukogu ja MTÜ
Massiaru Külade Ühendus korraldasid väljapaneku naiste käsitöödest,
mis valminud rohkem kui 70 aastat
tagasi. Airi Pukk oli kaasa toonud
ema tikitud vaibad, mis täitsid ruumi tolleaegse ajastuhõnguga. Marie
Iir näitas uhkusega oma tubli ämma
kaunilt tikitud monogrammidega
käterätikuid, mis olid ääristatud eri
tehnikates pitsidega. Huvitavad olid
põlled, kleidid ja püksid, mis pärit
eelmise sajandi keskpaigast. Kuidas
küll jõudsid naised tol ajal nii palju!
Saarde kihelkonna ajaloo kohta oli
välja pandud nii fotosid kui kirjalikku materjali. Eriti huvipakkuvad olid
sajandivanused olustikku kujutavad
ülesvõtted.
Elli Talts rääkis lugusid oma ema

lapsepõlve- ja noorusajast. Neid lugusid kuulates tekkis arusaamine, kui
oluline on iga perekonna ajaloopärand ja selle hoidmise vajalikkus.
Vürtsi meenutusterohkele koos-

viibimisele lisasid Elli Tiitsu ja Ülo
Lepiku lõbusad ning mahlakad jutukesed möödunud aegadest.

Nurgake väljapanekust. Foto: Ly Lehemets

Eesti Vabariik 100
Häädemeeste Muuseumis
Eesti sajanda juubelinädala esimesel päeval oli Häädemeeste muuseumis elav koosviibimine. Välja oli pandud
näitus Malle Nikopensiuse poolt kootud 100 paari villaseid sokke. Käsitööhuvilised uurisid sokkide erinevaid
mustreid, kanna kudumist, sokiotsa kokkukudumist,
lõngade valikut. Kõigile meeldis väljapanek, kus sajast
sokipaarist oli tehtud Eesti Vabariik 100 logo.
Malle ise rääkis oma töödest vähe, aga laskis oma
näputöödel särada.
Muuseumis on stendil ka väliseestlase Linda PajuTamme tikitud Eesti sümboolika. Linda elas Ameerika
Ühendriikides, aga oma kodumaad meenutas ta tihti
suure armastusega.
Tiiu Pukk

Hetk näituse avamiselt: Ülle Iir, Mai Sepp ja „Sinimustvalged lood“ raamatu autor
Jaan Sudak pühendust kirjutamas. Foto: Jüri Looring

sellele järgnes hümnilaulmine.
Direktor Ene luges ette peaminister J.Ratase poolt lasteaiale
saadetud pidupäevatervituse
ning rõhutas veel omalt poolt,
et meil kõigil on põhjust oma
riigi üle õnnelikud ja uhked
olla. Iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav, neid rahvaid
on vähe (iga 25 rahva kohta
tuleb ainult üks riik), kellel
on au omada oma rahvusriiki. Edasi järgnesid kõikide laste
kingitused kodumaa sünnipäevaks. Mida saaksid lapsed sellisel puhul kinkida? Eks ikka
armsaks saanud koduteemalisi
laule, luuletusi, rahvatantse. Ja
need tõid tõelise sära ning rõõmu nii esinejate kui osalejate
silmadesse. Pidu jätkus uhke
sünnipäevalaua ümber. Suur
tänu kõigile pidulistele – lastele, õpetajatele, maja töötajatele,
lapsevanematele.

Malle Nikopensius näituse
avamisel. Foto: Tiiu Pukk

Ülle Iir

Häädemeeste valla leht

Märts 2018

100 Hetke meie kodupaiga ajaloost
Tule Võiste Raamatukokku
vaatama Eesti Vabariigi 100.
juubeliaastale ning Euroopa
kultuuripärandiaastale pühendatud näitust „100 HETKE
MEIE KOdUPAIGA AJALOOST.”
Näitus tutvustab ajalooks
saanud Tahkuranna valla lõunapoolse piirkonna (tinglik
Võiste Raamatukogu teeninduspiirkond) inimeste elu-olu
läbi saja aasta, tuues välja igast
aastast ühe ajaloolise hetke.
Näitust on võimalik vaadata ka virtuaalsel kujul
aadressil http://voisteraama-

Näitused Uulu raamatukogus
Eesti Vabariigi 100. juubeliks
Foto- ja maalinäitus
INIMESI MEIE KESKELT
LÄBI 100 AASTA

2. veebruaril kohtusime raamatukogus maalinäituse „MINU
KABLI 80 AASTAT TAGASI“ autori Dora Alviine Kesperiga.
Lisaks Kablile kuulsime palju põnevat ka Orajõe ja Treimani
külade kohta.

Näitustega on võimalik tutvuda raamatukogu lahtioleku
aegadel teisipäevast reedeni
kell 10.00-18.00, laupäeval
10.00-14.00

Raamatunäitus
KODUKANDI
KIRJANIKUD JA
RAAMATUD

Näitustega on võimalik tutvuda raamatukogu lahtioleku
aegadel esmaspäevast neljapäevani 9.00-18.00, pühapäeval
12.00-16.00

Treimani raamatukogu teatab

Alates 23. veebruarist ootame teid tutvuma Treimani Ajalooja talumuuseumi näitusega PILK MINEVIKKU. Muuseumi
omanik Ants Link on toonud raamatukokku vanu dokumente,
rahasid, postmarke, ümbrikke ja muid esemeid.

EV ESIMESE PRESIDENDI KONSTANTIN PÄTSI
NÄITUS Henn Saare ja
Kaido Kivi erakogust.

tukogu.blogspot.com.ee või
https://www.facebook.com/
voisteraamatukogu

Lk. 11

Häädemeeste Seltsimajas
Estraadikava „Kohe näha, et
vanad sõbrad!“
Kõik, kes teavad seda „Viimse reliikvia“ tsitaati, saavad aru,
et tegemist ei ole sugugi vanade
sõpradega. Arsti juures järjekorras kohtuvad kaks naist, kes
erinevad teineteisest nagu öö ja

päev. Millest nad ka ei räägiks,
ikka on nad absoluutselt erineval arvamusel ja kumbki püüab
oma seisukohta peale suruda.
Sellest sünnivadki koomilised
situatsioonid, mis kohati paisuvad lausa jaburaks. Kumbki
naerab teise üle ja publik saab

omakorda naerda mõlema üle.
Kunagine estraadikavade buum
on nüüdseks vaibunud ja seda
žanrit kohtab üsna harva. Aga
selle austajatel on kindlasti hea
meel näha laval tipptegijaid
nagu Anne Paluver ja Pille
Pürg, kellele teksti kirjutas

anekdoodimeister Valdo Jahilo.
Muidugi on ta uusi anekdoote sisse põiminud siiagi. Nalja
peab saama ja saab ka, selles
ei ole mingit kahtlust! „Kohe
näha, et vanad sõbrad!“ etendub
nüüd ka Häädemeeste Seltsimajas 27.04 kell 19 (tel. 5559 3118).

Ants Link tutvustab muuseumi varasid, foto erakogust

13. märtsil tähistame emakeelepäeva. Sel puhul kohtume lastekirjanik Markus Saksatammega.
Kõik on oodatud!
Evi Laarents
Info tel. 449 8633, e-mail treimani@pkr.ee või
www.facebook.com/Treimani-Raamatukogu

Kuldsüdamete ball Treimanis
4. mail 2018 saab toimuma ettevõtlike naiste eestvedamisel
Treimani Rahvamajas suursugune Kuldsüdamete ball. See
on meeleolukas stiilipidu, mis
viib meid tagasi Eesti Vabariigi
algusaastatesse.
Tulles peole, saad võimaluse
rännata ajas tagasi, kus olustik
ja inimesed (püüavad)? meenutada Esimese Eesti aastaid.
Meie randadest pärit laevakaptenid olid vanasti tähtsad
persoonid ja nii etendatakse
peol humoorikaid episoode
aastatest 1920-1940 ja saame
aimu, kuidas kuulsa kaptenreederi Jakob Marksoni suguvõsa mõjutas tol ajal piirkonna
seltsielu.
Juba 20 aastat tagasi mängiti
Marksoni häärberi õuel lugusid
Kabli küla kuulsatest laevaehitajatest ning küla elust-olust.
Nüüd tahavad need kuulsad

UUlU jUUksUr

SEEMNETE MÜÜK
TAHKU TARES

töötab endiselt kOlMAPÄEVITI
Broneeri aeg eelnevalt telefonil 5397 8597 Elme

Lyanne Raua ja Marianne Hansoni ühisnäitus
“Haldjatants”
Avamine 23. märtsil kell 14.00
Häädemeeste raamatukogus
Esitamisele tulevad Lyanne Raua
moe- ja loodusfotod ning Marianne Hansoni
rõivakollektsioon

MÜÜGIL KÖÖGIVILJA-, JUURVILJA- JA LILLESEEMNED
NING TIPPSIBULAD
Sooviks osta fotol
oleva või sellega
sarnase vanema
käsikompassi.
Venno
tel 5355 4556

kaptenid oma kaaskondlastega taas meile külla tulla, sest
Eesti vabariik sai 100 aastaseks
ja neil on, mida pajatada.
Nagu ütleb proua Dora-Alviine Kesper, kuulsate reederite
järeltulija….Dora tembutab
jälle!!! Tulge kuulama ja vaatama ja osalema, tulge nautima stiilset balli… See lugu on
nagu meie praegunegi elu oma
rikkuse hiilguses ja argipäeva
vaesuses.
See pidu saab olema omamoodi järg kolme aasta tagusele toredale üritusele „Hääde
meeste hääd naised läbi aegade“.
Igatahes, juba praegu saad
vaadata ringi ja otsida valmis
ajastutruu kleit või ülikond,
aksessuaarid, ning jääd ootama täpsemat infot ja ballikava
aprillikuises vallalehes.
Marju Aasma

KULTUURITEATED
TREIMANI RAHVAMAJAS
12. märtsil kell 19
Kinoõhtu “Klassikokkutulek 2 pulmad ja
matused”
Pääse 4.***
16. märtsil
KEVAdSIMMAN
Kell 18 rahvalikud ringmängud
Kell 19 esinevad rahvatantsijad Ainažist, Alojalt
ja koduvallast, laulukoor ning trio
Tantsuks Treimani rahvamuusikud
Koogioksjon
Kabli Pagari puhvet
Pääse 3 .-, rahvariides tasuta
***
Metsapoole koolimajas 7. aprillil kell 13
Laste kevadkontsert “Lauluõied”
Esinevad Häädemeeste valla väikesed ja suured
laululapsed
Kontserti toetavad Kabli Pagar ja OÜ Korall a.h.t.
***
TREIMANI RAHVAMAJAS märtsi lõpuni
Pärnu Fotoklubi ülevaatenäitus 2017
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Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!
Kauneid hetki Sinu päeva,
naeratus ja sõnad head.
Helgust, valgust – tänutunnet,
toogu rõõmu lihtsad read.
27. märts Martha Kivimägi
29. märts Hella Saluste
31. märts Melita Grant
27. märts Helju Kiviselg
10. märts Melida Lõssova
23. märts Asta Holter
04. märts Kristjan Näär
29. märts Leevi Lainevoog
29. märts Faina Babenko
23. märts Erna Meier
27. märts Eldur Rei
07. märts Leili Õis
23. märts Maret Parts
24. märts Kalju Mäe
06. märts Virve-Helene Nuottonen
12. märts Eha Joonsaar
16. märts Aleftina Kiuševa
27. märts Maria Priidik
29. märts Noomi Luik
15. märts Helmi Ruutvere
21. märts Ants Kirimägi
30. märts Vello Lilleväli
02. märts Asta-Eevi Taluste
13. märts Aili Tšaškin
15. märts Enno Pedriks
30. märts Raivo Tamm
04. märts Helle Õitspuu
22. märts Anne Raudsepp
24. märts Rein Laagus
31. märts Tiiu Tamm
06. märts Taavet Aava
01. märts Malle Fosti
03. märts Raivo Tõnisson
08. märts Aare Karjus
11. märts Õie Väljapõhi
14. märts Vilve Pärn
27. märts Vladimir Holter
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70
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70
70
65
60
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60

Õnnitleme
noori peresid
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PAUL HANNO SCHOTTER 19.01.2018
Ema Maret Allikas, isa Lauri Schotter
Rannametsa küla
Rannametsa küla
Reiu küla
Treimani küla
Uulu küla
Surju Hooldekodu
Võiste alevik
Jaagupi küla
Võidu küla
Reiu küla
Ikla küla
Laadi küla
Võiste alevik
Reiu küla
Rannametsa küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Massiaru küla
Võiste alevik
Krundiküla
Kabli küla
Laadi küla
Urissaare küla
Urissaare küla
Häädemeeste alevik
Metsaküla küla
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Pulgoja küla
Reiu küla
Võiste alevik
Reiu küla
Reiu küla
Papisilla küla
Uulu küla
Kabli küla
Võiste alevik

SILVER STEPHEN NORRIS 01.02.2018
Ema Maris Vain-Norris,
isa Robert Aaron Norris
Sooküla
HEINORD IGOR PÄRN
07.02.2018
Ema Andra Leppikson, isa Sander Pärn
Häädemeeste alevik

Otsime väikelaeva kaptenit ja madrust kevadest
Pärnu jõele.Tel. 5358 3301.
***
Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel. 501 3429
***
Ehitus, remont ja viimistlus. 5664 3195
***
Kivikorstnate ehitus,parandus, plekitööd. 554 8699
***
Katuse-, fassaadi ja üldehitustööd. Tel 5610 4531
edissonehitus@gmail.com

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 2250 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

jumalateenistused EElk Häädemeeste Püha Miikaeli
kirikus
11. märtsil kell 10.30 - Palvus hooldekodus
11. märtsil kell 12.00 - Paastuaja IV pühapäev
14. märtsil kell 12.00 - Paastuaja IV nädala kolmapäev
18. märtsil kell 12.00 - Paastuaja V ehk kannatuse pühapäev
21. märtsil kell 12.00 - Püha Benedictuse päev
24. märtsil kell 12.00 - Issanda kuulutamise püha,
paastumaarjapäev
25. märtsil kell 12.00 - Palmipuudepüha
25. märtsil kell 13.30 - Piiblitund
28. märtsil kell 12.00 - Suure nädala kolmapäev
29. märtsil kell 12.00 - Suur Neljapäev
30. märtsil kell 12.00 - Suur Reede
31. märtsil kell 18.00 - Kristuse ülestõusmispüha eelõhtu
1. aprillil kell 12.00 - Kristuse ülestõusmise püha
2. aprillil kell 10.30 - Ülestõusmispüha palvus hooldekodus
2. aprillil kell 12.00 - II ülestõusmispüha
4. aprillil kell 12.00 - Ülestõusmisnädala kolmapäev
8. aprillil kell 12.00 - Ülestõusmisaja II pühapäev
11. aprillil kell 12.00 - Ülestõusmisaja II kolmapäev
Jumalateenistused talvekuudel kuni 24.03. toimuvad
kogudusemajas/pastoraadis Pärnu mnt 34. Lähem info:
tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EElk Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
1. aprillil kell 9.30 - Kristuse ülestõusmise püha
EElk Treimani Püha Matteuse kirikus:
18. märtsil kell 14.00 - Paastuaja V pühapäev
1. aprillil kell 14.00 - Kristuse ülestõusmise püha
jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
10. märtsil kell 10.00 Liturgia
25. märtsil kell 15.00 Jumalaema rõõmukuulutamise
püha
1. aprillil kell 15.00 Palmipuudepüha
6. aprillil kell 10.00 Suur Reede
8. aprillil kell 10.00 Kristuse ülestõusmise pühapäev
Teadmiseks: uue ja vana kalendri vahe on sel aastal üks
nädal.
Treimanis:
8. aprillil kell 13.00 Kristuse ülestõusmise püha
Tahkurannas:
14. aprillil kell 11.00 Liturgia
Urissaares:
14. aprillil kell 14.00 Kristuse ülestõusmise püha

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.
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Teostame viljapuude ja
hekkide lõikust
Kontakttelefon: 5344 2488 Raili

MÄLESTAME LAHKUNUID
LEIU VEETÕUSME
07.03.1967 – 06.02.2018

Krundiküla

EDGAR MÄNNIK
09.03.1924 – 15.02.2018

Häädemeeste alevik

RAIVO KUUSEMETS
10.11.1963 – 17.02.2018

Mereküla

LEO HOKKANEN
16.10.1944 – 18.02.2018

Häädemeeste alevik

SALME RISTMÄE
12.01.1922 – 23.02.2018

Arumetsa küla

MAIRE PAHK
22.03.1946 – 23.02.2018 Krundiküla
EKATERIINA AAVA
21.09.1924 – 28.02.2018

Võiste alevik

Mis juhtus
8. veebruaril kell 18.06 said päästjad väljakutse Häädemeestele Staadioni tänavale, kus teataja sõnul lõi küttekeha
lõõrist välja leegi. Päästjate saabudes selgus, et toimunud
oli tahmapõleng korstna ja ahju vahelises slepes. Omanik
oli põlengu iseseisvalt kustutanud.
13. veebruaril kell 18.30 said päästjad väljakutse Häädemeestele Kooli tänavale. Teataja sõnul põles auto. Sündmuskohal selgus, et põles auto põhja alla toetuseks pandud
autorehv, mis võis esialgsetel andmetel süttida summutist
tuleneva kuumuse tõttu. Päästjad kustutasid põlengu.
15. veebruaril kell 15.55 said päästjad väljakutse Häädemeestele Pärnu maanteele. Hädaabikõne teinud mööduja
nägi, kuidas elumaja korstnast tuli tossu ning lõi leegi välja.
Sündmuskohal selgus, et majaelanik ei olnud koostööaldis ja
ei tahtnud päästjaid tuppa asja kontrollima lubada. Päästjad
tuvastasid väljaspool hoonet, et majakatusel oli näha korstnast välja lennanud tahmatükke ja ilmselt oli tahmapõleng
iseseisvalt sumbunud. Majaelanikule anti nõu, et kindlasti
tuleks asja kontrollima kutsuda korstnapühkija.
25. veebruaril kell 8.41 kutsuti päästjad Häädemeeste
valda Reiu külla, kus hädaabikõne teinud helistaja sõnul põles
sõiduauto. Päästjad kustutasid põlengu, sõiduk hävis suures
osas. Tulekahju tekkepõhjus ei ole teada.
1. märtsil kell 19.40 said päästjad väljakutse Häädemeeste
valda Metsakülla. Hädaabikõne teinud helistaja sõnul põles
korstnas tahm. Päästjad kustutasid põlengu korstnas kahe
pulberkustutiga.
3. märtsil kell 17.42 said päästjad väljakutse Häädemeeste
valda Reiu külla Viira teele. Hädaabikõne teinud helistaja
sõnul põles kõrvalhoones saun. Päästjate saabudes tuli
hoone räästakastidest ja katuse ventilatsiooniavadest suitsu. Suitsusukeldujad sisenesid hoonesse ning avastasid
tulekolde leiliruumist. Tulekahju lokaliseeriti kell 18.29. Edasi
otsisid päästjad tulekoldeid, õnneks tulekahju hoone teisele
korrusele ei olnud jõudnud. Tulekahju likvideeriti kell 19.35,
esimene korrus hävis tules.

