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TAHKURANNA – JÕULUMÄE JÜRIÖÖ TEATEJOOKS
20. aprilli õhtul sai teoks traditsiooniline Jüriöö teatejooks
2018, jooksust said osavõtta
kõik kes soovisid.
Sellel aastal registreerus
põhijooksule 21 võistkonda
ning mudilaste jooksul oli nii
palju lapsi, et kõigile medaleid
ei jagunudki. Korraldajatele oli
see märk, et mudilaste jooks
on popp ning järgmisel aastal
tuleb parem ettevalmistus teha.
Hea lapsevanem! Kui sinu
väike mudilane tegi jooksu
kaasa, siis ole hea tule julgelt
medalile järgi Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusesse.
2018. aasta TULEMUSED:

te, Aleks Janson, Karl-Martin
Veber, Ron Sebastian Tamm,
Henri Merivälja, Marten Saar,
Jass Harjaks, Mirjam Rohtoja.
II KOHT – Uulu Põhikooli 2. klass (roosad); aeg
17:29 - võistkonnas jooksid
Ardo Ojamets, Sten-Erich
Haljasoks, Liandra Kuusemäe,
Andro Türn, Kerto Jets, Karl
Ööpik, Rika Eeskivi, Krethel
Kiviselg, Karmen Kartau,
Saara Sofia Jürgens, Jaanika
Orasmäe, Ekke Rahu.
III KOHT – Uulu Põhikooli 2.klass (sinised); aeg
18:10 - võistkonnas jooksid
Kristiina Bogdan, Madli Pulst,
Mari Heinlaid, Tarmo Türn,

stein, Rebeka Nora Jürgens,
Kevin Tammela, Erki Kuuse,
Lisette Kunder, Eva Alexandra
Sild.
IV KOHT – Tahkuranna
L.-Algkool; aeg 18:51
V KOHT – Tahkuranna
L.-Algkool; aeg 20:44
4. grupp – KOOLIDE 7.-9.
klassid
I KOHT – Uulu Põhikool
9. klass; aeg 14:24 - võistkonnas jooksid Kevin Laastau,
Andra Klaas, Andry Afanasjev, Ranno Sutt, Deborah
Puusepp, Harly Lehismets,
Suzanna Puusepp.
II KOHT – Uulu Põhikool
8. klass; aeg 16:35 - võistkon3. grupp – KOOLIDE 4. – 6. klassid. I KOHT – Uulu Põhikool 6. klass, II KOHT – Uulu Põhikool 5. klass,
III KOHT – Uulu Põhikool 4. klass. Foto: Ege Altmart

V KOHT – FRONTIER
HOCKEY; aeg 16:15
Igale võistkonnale oli tänutäheks OÜ Koduköök ülimaitsev kringel! Aitäh Marje
ja Kaire!

Jüriööjooksu külade grupi võitjad I Soometsa küla

1. grupp – KÜLAD
I KOHT – Soometsa küla;
aeg 14:28 - võistkonnas jooksid Vahur Roosaar, Lisette Eylandt, Andres Ennok, Kaido
Koppel, Birgit Ojamets, Ander
Koppel, Birgit Mõttus.
II KOHT – Võiste (noored) alevik; aeg 15:29 - võistkonnas jooksid Rihard Klein,
Greta Tamm, Karmo Nairis,
Reiko Mengel, Kelli Järvoja,
Riivo Klein, Johanna Aedmaa
III KOHT – Leina küla;
aeg 15:40 - võistkonnas jooksid Margus Mironov, Annika
Lihtne, Kristi Pajo, Sirje Kõresaar, Maia-Liisa Kasvandik,
Annely Lihtne, Mario Maddison.
Sirje Kõresaar sai eripreemia, kui 2018. aasta VANIM
JOOKSJA
IV KOHT – Metsaküla;
aeg 15:59
2. grupp – KOOLIDE 1. –
3. klassid
I KOHT – Uulu Põhikool
3. klass; aeg 16:55 - võistkonnas jooksid Hannes Valk,
Aaron Rüütel, Mats-Madis
Maddison, Alexander Pärnas-

Kim Lehissaar, Anee Afanasjev, Debby-Keira Sepp, Damir
Soboljev, Mathias Must, Caroly Kopelmaa, Sofia Helene
Pukk.
IV KOHT – Uulu Põhikooli 1. klass; aeg 18;39
V KOHT – Tahkuranna
L.-Algkool 3. klass; aeg 19:32
3. grupp – KOOLIDE 4.
– 6. klassid
I KOHT – Uulu Põhikool
6. klass; aeg 14:40 - võistkonnas jooksid Getter Ennok, Ralf
C. Pihlak, Angela Kaiste,
Tanel Tamm, Kaarup Kask,
Janno Eeskivi, Anett Aedma,
Andri Maasing, Oliver Luik,
Keiti A. Lepik.
II KOHT – Uulu Põhikool
5. klass; aeg 16:43 - võistkonnas jooksid Hanno Valk,
Marcus Toomsalu, Lisette Haljasoks, Rait Lumiste, Maarja
Kõresaar, Kaspar Rahnu, Richard Kiviselg, Aurelia Kaasik.
III KOHT – Uulu Põhikool 4. klass; aeg 16:46 võistkonnas jooksid Kerhard
Kiviselg, Mariann Rebane, Angeliina Maasing, Evert Kose,
Brita Ojamets, Elisabel Hel-

nas jooksid Andres Pihu, Elise
Jõgiste, Kermo Link, Sander
Sommer, Sigrid Tõnisson, Jaagup Orasmäe, Kloria Pint.
5. grupp – SELTSID,
ÜHENDUSE, SUGUVÕSAD, KÜLALISED
I KOHT – 2018. aasta
ÜLDVÕITJA K ARIK AS
– Suusaklubi JÕULU; aeg
12:30 - võistkonnas jooksid
Taavi Tammik, Raileen Lelle,
Marthen Tasalain, Ragnar Lelle, Sirle Allikivi, Risto Vaher,
Ethel Saarnak.
II KOHT – Suusaklubi
JÕULU (harrastajad); aeg
14:01 - võistkonnas jooksid
Priit Põder, Karin Tamm, Dag
Kivila, Henn Ojaveer, Merje
Luik, Oliver Kask, Anu Taveter.
III KOHT – võistkond
MINU SÕBER; aeg 14:08
- võistkonnas jooksid Erik
Mäesep, Anni Kaiste, Hetty
Nõmmann, Kadri Leesment,
Aavo Kubja, Oliver Leppik,
Daisy Rae.
IV KOHT – Suusaklubi JÕULU NOORED; aeg
14:53

Suur aitäh Järv L.M bussifirmale, kes võistkonnad kohale sõidutas ja vallavalitsusele
rahalise toetuse eest!
Suur, suur aitäh Jõulumäe
Tervisespordikeskuse mees-

konnale ja spordiklubi TAHK
presidendile Jüri Kõresaarele.
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja
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Vallavolikogus
otsustati:
16. aprill
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu
07.12.2017 otsuse nr 31 „Isikliku kasutusõiguse seadmine“ punkti 1.1 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
„1.1 Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Tahkuranna küla, 8480017 Mõisa
tee kinnistu, registriosa nr 3835206,
katastritunnus 84801:004:0706, koormatava ala pindala 1071 m2“.
Muuta Häädemeeste Vallavolikogu
07.12.2017 otsuse nr 31 „Isikliku kasutusõiguse seadmine“ lisa 1 ja kehtestada
see uues redaktsioonis.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks kohalikule omavalitsusele kuuluv järgmine
kinnistu:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Majaka küla, 2130047 Laigeste tee kinnistu, registriosa nr 4562506, katastritunnus 21301:001:0246, koormatava
ala pindala 114 m2.
• Anda tähtajatu nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks Tõlla Konsultatsioonid OÜ-le
• Arutati Pärnu Linnavolikogu pöördumist ja memorandumit ühtsest piletihindade ja sõidusoodustuste süsteemist
Pärnu linna ja maakonna avalikel bussiliinidel alates 1. juulist 2018. a
15 poolthäälega (1 vastu ja 1 erapooletu) o t s u s t a t i: 1) liituda memorandumiga 2) volitada vallavanemat
allkirjastama memorandumit.
26. aprill
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 17.
juuni 1997. a ümberkujundamisotsusega kinnitatud (muudetud Häädemeeste
Vallavolikogu 20.04.2011. a otsusega
nr 14, Häädemeeste Vallavolikogu
03.12.2015. a otsusega nr 50, Häädemeeste Vallavolikogu 29.03.2018. a
otsusega nr 29) põhikirja punkti 4.1.
ning sõnastada see järgnevalt:
„4.1. Seltsi miinimumkapitali suuruseks
on 25 000 (kakskümmend viis tuhat)
eurot ja maksimumkapitali suuruseks
103 500 (ükssada kolm tuhat viissada)
eurot, mille piirides võib Selts aktsiakapitali suurendada ja vähendada ilma
põhikirja muutmata.”
Kinnitada juurdelisatud aktsiaseltsi
Häädemeeste VK põhikiri uues redaktsioonis, mis jõustub vastava kande
tegemisel äriregistrisse.
Suurendada aktsiaseltsi Häädemeeste
VK aktsiakapitali rahalise sissemakse
tegemisega.
Suurendada aktsiaseltsi Häädemeeste
VK aktsiakapitali kuuekümne kolme
tuhande viiesaja (63 500) euro võrra,
aktsiakapitali suuruseks aktsiaseltsil on ükssada kolm tuhat viissada
(103 500) eurot.
• Kinnitada Häädemeeste valla teede ja
tänavate teehoiukava aastateks 20182021
• Lõpetada sihtasutus Luitemaa (registrikood 90004852), mis on asutatud
Häädemeeste Vallavolikogu 29.06.2005
otsusega nr 34.
• Häädemeeste Vallavolikogu 30.11.2017
määruses nr 3 „Palgajuhend“ tehakse
alljärgnev muudatus:
1) määruse lisa nr 1 „Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik“ muudetakse ja kinnitatakse
vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
(raamatupidajad viiakse nooremspetsialisti grupist spetsialistide gruppi).
• Katkestati Tunnustuse avaldamise korra I lugemine. Ettepanekute esitamise
tähtajaks määrati 7. mai.
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Vallavalitsuses otsustati:
03. aprillil
• Toetada lapsevanem Tõnis Harjaks´i taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Jass Harjaks´i osalemist 13-15. aprillil 2018 Tartus toimuval Eesti
Noorte Meistrivõistlustel jalgpallis Santos Cup´il Poseidoni esindusvõistkonna koosseisus 85 euroga.
• Toetada lapsevanem Vaike Pärnpuu taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Kerdo Pärnpuu osalemist 13-15. aprillil 2018 Tartus toimuval
Hillar Otto Memorial Cup´il 85 euroga.
• Häädemeeste valla koolieelsete lasteasutuste haridustöötajatele antakse
puhkust järgmises ulatuses:
direktor, õppealajuhataja – 56 kalendripäeva
õpetaja – 56 kalendripäeva
eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva
Koolieelsete lasteasutuste direktoritel kehtestada õpetaja abi puhkuse pikkuseks 35 kalendripäeva.
• Algatada Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise detailplaneering
üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringuna.
10. aprill
• Eraldada AS-ile Häädemeeste VK jooksvate majanduskulude katteks raha
summas 6000 eurot.
• Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse
üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallaametnikele
• Vastu võtta Massiaru küla Vähila kinnistu detailplaneering.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Kadi tee ja Kadi tee 7 kinnistutele (katastritunnus 84801:001:1543, 84801:001:1552) tuletõrjeveetorustiku rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Lepakülas Kasemetsa kinnistule (katastritunnusega
84801:001:0974) püstitatud abihoonele (savikoda) (EHR kood 120782978).
• Kinnitada Häädemeeste valla hankeplaan 2018. aastaks
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas tegutsevatele seltsidele Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse eelarvest vastavalt käesolevale korralduse.
Tegevustoetus kantakse üle seltside arveldusarvetele aprilli kuu jooksul.
Uulu KSK juhataja Anu Nõmm´el sõlmida lepingud seltsidega raha sihipäraseks kasutamiseks.
Seltsidel esitada lepingus märgitud tähtajaks toetuse kasutamise aruanded.
• Jätkata OÜ Mai Apteek Uulu Haruapteegi tegevuse toetamist alates 01.
jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 summas 105 eurot kuus.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuses (ühinemiseelses) ja hallatavates
asutustes läbi viidud materiaalse põhivara ja bilansivälise vara aastainventuuri tulemused alljärgnevalt:
- põhivara inventuurid vastavalt koondtabelile (lisatud) seisuga 31.12.2017.
a inventuuri kogusummas 6 479 196,72 eurot;
- bilansivälise vara inventuurid vastavalt koondtabelile (lisatud) seisuga
31.12.2016. a inventuuri kogusummas 734 935,95 eurot.
• Kinnitada Häädemeeste valla omandis või kasutuses olevate ametiautode eest vastutavad isikud, garažeerimiskohad ja kütuse kulu piirmäärad
alljärgnevalt:
• Ametiauto OPEL VIVARO, riiklik registreerimismärk 975 BTX / vastutav
isik Harald Kalmet; garažeerimiskoht Haraldi kinnistu, Häädemeeste
vald, Majaka küla Pärnumaa; mootorikütuse kulu piirmäär 200 liitrit kuus.
• Ametiauto OPEL ASTRA, riiklik registreerimismärk 969 BGC / vastutav
isik Sandra Rebane; garažeerimiskoht Treimani küla Häädemeeste vald
Pärnumaa; mootorikütuse kulu piirmäär 200 liitrit kuus.
• Ametiauto MITSUBISHI, riiklik registreerimismärk 565 BGN / vastutav
isik Sandra Rebane; garažeerimiskoht Treimani küla Häädemeeste vald
Pärnumaa.
• Ametiauto OPEL COMBO, riiklik registreerimismärk 312 BHM / vastutav isik Gerli Liiva; garažeerimiskoht Pihla tee 16 Laadi küla Häädemeeste
vald Pärnumaa; mootorikütuse kulu piirmäär 200 liitrit kuus.
Ametiautot võib garažeerida väljaspool elukohta, kui see on seotud teenistusülesannete täitmisega ning materiaalset vastutust ametiauto säilimise
ja korrasoleku eest kannab garažeerija.
Ametiauto kasutamise kohta peetakse ametiauto kasutamise arvestust ja
esitatakse raamatupidamisele igakuuliselt hiljemalt 10. kuupäevaks.
• Toetada lapsevanem Siiri Habicht´i taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Kerto Jetsi osalemist 23.-26.08.2018 Poolas toimuval jalgpalliturniiril
Plock Cup euroga.
• Toetada lapsevanem Piret Lootuse taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase
Kaspar Lootuse osalemist 30.03-02.04. 2018 Holland Nordic Basketball
Tournamentil 130 euroga.
• Toetada lapsevanem Kristi Ojaste taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Kennerth Ööpiku osalemist 30.07-01.08.2018 Saaremaa Cup ´il
Kuressaares 115 euroga.
• Kinnitada valla eelarvest makstavate sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad 2018. aastaks alljärgnevalt:
- matusetoetus 250 eurot;
- sünnitoetus 500 eurot;
- eakate sünnipäevatoetus 50 eurot;
- toetus I klassi õppima asunud lapse vanemale 100 eurot;
- hooldajatoetuse määr 30 eurot.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 1 MTÜ-le Uhlapere Selts
ürituse „Küüliku ja kodulinnu näituslaat“ korraldamiseks.
• Kinnitada hanke „Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine
ning vastutuskindlustus“ tulemusena edukaks pakkumuseks kvalifitseeritud pakkuja PZU AB Lietuvos draudimas Eesti filiaali esitatud
pakkumus maksumusega 5 165 eurot ja 08 senti ühe aasta kohta, ehk
kokku kolmeks aastaks 15 495 eurot ja 24 senti.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Häädemeeste Kesk-

kooli õpetajat Viktor Koop´i kohusetundliku ja pühendunud töö eest
Häädemeeste Keskkoolis ning seoses 60nda sünnipäevaga.
17. aprillil
• Anda nõusolek ühe männi ja kase raiumiseks Häädemeeste vallas Massiaru
külas Sildoja kinnistul.
• Muuta Häädemeeste vallas Laadi külas asuvate katastriüksuse lähiaadressi
järgnevalt:
Praegune lähiaadress Katastriüksuse tunnus Uus lähiaadress
1. Võsa
84801:001:0799
Tammesaare
• Nõustuda Häädemeeste vallas Reiu külas Nõmme kinnistu (pindala 36,09
ha, katastriüksuse tunnus 84801:001:1504) jagamisega kolmeks.
• Määrates katastriüksuse jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt (lisa 1):
Nõmmepõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa (001; E) 100%;
Nõmmemetsa, sihtotstarve: elamumaa (001; E) 100%;
Nõmme, sihtotstarve: elamumaa (011; M) 100%.
• Anda nõusolek ühe vahtra raiumiseks Häädemeeste vallas Treimani külas
Mändari kinnistul.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatuks alljärgnevalt
nimetatud jäätmevaldaja:
Jrk Vabastuse
Lähiaadress Jäätmevaldaja Mitteliitunuks
periood
lugemise põhjus
1. 10.04.2018- Mardi, Aru- Helvi Lumera Kinnistul ei toimu
31.12.2018 metsa küla
elu- ja äritegevus
• Määrata Urissaare kaupluse katastriüksuse maa sihtotstarbeks ärimaa (002;
Ä) - 90% ja elamumaa (001; E) - 10%.
• Väljastada projekteerimistingimused Rannametsa külas Metsatalu kinnistul
asuva lauda laiendamiseks üle 33% ja ümberehitamiseks koos tehnovõrkudega suvila-aiamajaks projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Metsapoole külas Eegi kinnistule kasvuhoone-hoidla
püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Leina külas Vahtra kinnistule püstitatud üksikelamule (EHR kood 120810568).
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Irina Aitai`d pikaajalise ja tulemusliku töö eest viiuliõpetajana Häädemeeste Muusikakoolis
ning seoses viiulieriala 15. aastapäevaga.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Lelde Jalakas`t kõrgetasemelise töö eest klaverisaatjana Häädemeeste Muusikakoolis.
Anda nimetatud tänukirjad üle 21. aprillil kell 13.00 Häädemeeste Muusikakooli viiulieriala 15. aastapäevale pühendatud kontserdil.
Kompenseerida Häädemeeste valla elanike registris oleva alla 3-aastase lapse
lapsehoiuteenuse kulud lapsehoiuteenust pakkuvas vastavat luba omavas
(lapsehoiuteenuse tegevusluba nr. SLH000805) ettevõttes Propatent OÜ
(reg. nr 12251351) alljärgnevalt:
- Anu Kuke tütre Liisa Järve lapsehoiuteenuse kulud alates 18. aprillist 2018
kuni koha vabanemiseni Uulu Lasteaias arvete esitamisel mitte rohkem
kui 291 (Uulu Lasteaia arvestuslik maksumus) -25 (lapsevanema kaetav
osa) eurot kuus. Seega mitte rohkem kui 266 eurot kuus.
• Vastu võtta Võiste aleviku Jaago kinnistu detailplaneering.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras 01.09.2018 kuni 30.04.2019
vabastatuks alljärgnevalt nimetatud jäätmevaldaja:
Jrk Jäätmetekkekoht
Jäätmevalda- Mitteliitunuks lugemise
nr Kinnistu aadress
ja nimi
põhjus
1.
Ura tee 12, Laadi küla Kaie Merila Kinnistul ei toimu elu- ja
äritegevus
24. aprillil
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate nimekiri
• Väljastada projekteerimistingimused Majaka külas Märdi kinnistule suvila
ja kuur-varjualuse püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Majaka külas Kärdi kinnistule suvila
ja kuur-varjualuse püstitamise projekti koostamiseks.
• Korraldada Posti tee 54 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise menetlus avatud menetlusena.
• Väljastada ehitusluba Urissaare külas Urissaare kaupluse kinnistul ait-keldri
rekonstrueerimisel ja laiendamisel üksikelamuks.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna külas Tare kinnistul ümberehitatud
külakeskuele Tahku Tare (ehr. kood 103025275, saunaruumide rekonstrueerimine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 2 MTÜ-le Võiste Sadamaarendus Avatud Kalasadamate päeva korraldamiseks.
• Toetada lapsevanem Jaana Aedma taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Rasmus Aedma osalemist 28.06 -01.07.2018 Pärnu Summer Cupil
ja 30.07.- 01.08.2018 Saaremaa Cupil kokku 130 euroga.

Head Häädemeeste valla ettevõtjad
Ootame Teid kolmapäeval, 23. mail kell 17.00 Häädemeeste seltsimajja HÄÄDEMEESTE VALLA ETTEVÕTJATE ÜMARLAUALE,
et kaasa rääkida
• valla arengukava koostamisel ja arengutes
• üheskoos lahata ettevõtjate probleeme ja rõõme
• kuulame kahe väikeettevõtja edulugu
Üritusel osalevad vallavanem, volikogu esimees, ehituse abivallavanem,
ehitusnõunik, planeerimisnõunik, arendustöötajad
Info 508 9266
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Riigihalduse minister kehtestas
uue Pärnu maakonna planeeringu
Riigihalduse minister kehtestas
29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste
vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde
vallas, Tori vallas ja osaliselt Lääneranna vallas. Lääneranna valla osa
(Lihula ja Hanila vallad), mis paiknes enne 2017. aasta haldusreformi
Lääne maakonna haldusterritooriumil, kehtestati 22.03.2018 Lääne
maakonnaplaneeringu koosseisus.
Pärnu maakonna planeeringu
eesmärk on maakonna ruumilise
arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine aastani 2030+.
Planeering on loogiliseks jätkuks
21.12.1998 kehtestatud maakonnaplaneeringule ja seda täpsustavatele
teemaplaneeringutele.
Maakonnaplaneeringus on välja
toodud maakonna olulisemad väärtused, mille hoidmiseks ja kasutamiseks on seatud üldised põhimõtted ja tingimused teemade kaupa.
Olulisemad teemad, mida maakonnaplaneeringus käsitletakse on
asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused,
ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud
maastikud ja roheline võrgustik;
tehniline taristu, kus suur tähtsus
on nii rahvusvahelistel kui ka riigija maakonnasisestel ühendusteedel,
sadamatel ning turismiettevõtlust
toetaval lennuväljal.
Maakonnaplaneering on koha-

like omavalitsuste üldplaneeringute koostamise aluseks. Sellega on
vaja arvestada ka riigi ja kohalike
omavalitsuste arengudokumentide
koostamisel.
Planeeringute 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 loodusja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete
mõjude leevendamise meetmed
säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga
ei kavandatud tegevusi, millega
kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud Pärnu maakonna
planeering (seletuskiri ja joonised), selle kehtestamise korraldus
ja lisad on kättesaadavad veebilehel http://www.maavalitsus.ee/.
Täiendav info Rahandusministeeriumi regionaalhalduse
osakonna Pärnu talitusest Raine
Viitas, tel 715 5865, raine.viitas@
fin.ee

Häädemeeste Suurküla rannateest
Vallavalitsus esitas 2017. aasta
sügisel LEADER-programmi
toetustaotluse Häädemeeste
Suurkülas, seltsimaja juures asuva
randapääsu korrastamiseks. Telliti ehitusprojekt, mis näeb ette
osaliselt killustikkattega jalgteed
ning madalamates ja pehmemates
kohtades laudteed koos jalakäijate
silla, istepinkide ja väravaga jalgtee
alguses.
Kuna ehitustööd nõuavad kuiva ilma ja stabiilset pinnast, siis on

rajamise perioodiks peamiselt suvekuud. Vastavalt ehitusprojektile
ja ohutusnõuetele on ehitustööde
ajal ligipääs rannateele piiratud.
Püütakse küll arvestada nii elanike kui külastajate soovidega, kuid
riigihanke õnnestumise korral on
sel suvel tulevikule mõeldes vajalik
olukorraga arvestada. Esialgselt on
rannatee ehitustööd kavandatud
kestma oktoobri lõpuni.

Tutvustame uusi töötajaid Häädemeeste vallas
Mariann-Krõõt Mätas
Mina olen Mariann-Krõõt ning mul on
siiras heameel alates veebruarikuu keskpaigast olla uus noorsootöötaja Võiste
noortetoas. Olen teist aastat üliõpilane
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis spordikorralduse ja projektijuhtimise suunal.
Sport on olnud mulle hingelähedane
juba väikesest peale – eriti ratsutamine,
millega siiani 16ndat aastat aktiivselt
kooli ja uue töö kõrvalt tegelen. Selle
taustal veel erinevad liikuvad tegevused – jalgrattasõit, kepikõnd, jõusaal.
Ratsutamisega tegelen ma meie oma
vallas Leina külas, Keskküla talus oma
vanaema, Anne Lahesoo käe all. Ka tallis
olen seotud laste ja noortega, kellele viin
läbi ratsutamise algõpet. Olete oodatud

ratsutama!
Võiste noortetoas on noortel võimalik
veeta oma vaba aega arendades seeläbi
oma loovust, suhtlemis- ja koostööoskust
ning palju muid väärtuslikke pädevusi,
mis juba praegu kui ka tulevikus kasu
toovad. Noortetuba annab noortele võimaluse leida nii oma tugevad küljed, kui
ka need küljed, mis vajavad veel arendamist. Minu eesmärk Võiste noortetoas on
olla suunajaks ja abiliseks noorte oskuste arendamisel, mängukaaslaseks ning
toetavaks sõbraks, kelle poole saavad
noored alati oma murede ja rõõmudega
pöörduda.
Meie tegevuste ja lahtiolekuaegade
kohta saad infot meie Facebook´i kasuta-

ja alt – Võiste Noortetuba. Kuid mis veel
parem – tule Võiste noortetuppa kohale!
Mariann-Krõõt Mätas
Võiste Noortetoa noorsootöötaja

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

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

Volikogu liige Kaarel Born
Nimeks Kaarel Born. Abielus, kolme
lapse isa. Elukohaks Ikla küla. Kirjutamise hetkel töökohta ei oma. Hobideks
tegevused, millega tegelemine vajab
kindlasti värsket õhku.
Miks Sa kandideerisid Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just
Sina oled õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis on Sinu
trumbid?
Häädemeeste valla volikokku kandideerima ärgitasid mind inimesed kohalikust kogukonnast, tänu kelle häältele
see ka teoks sai. Kas ma selleks ka just
see kõige õigem inimene olen, seda peab
näitama aeg. Kindlasti on mul huvi
ja tahtmist kaasa rääkida ja oma osa
anda valla tegemistesse. Kas seda just
trumbiks nimetada saab, aga oluliseks
eeliseks niisama tänitajate ees kindlasti.

Kui rahas ei oleks küsimus, mis
oleks see projekt/investeering, mille
teeksid Häädemeeste vallas teoks?
Töökohtade tekkeks soodsate tingimuste loomine ka kaugemale kui ainult
valla suuremate asulate ümbrus. Rajada
mõni tehnopark tootmise arendamiseks
valla äärealadele. Edendada ja arendada
turismindusega seotud piirkondi. Luua
tingimused kaugtööga tegelemiseks.
Teha võimalikult palju selleks, et hoida
inimestes alles soovi elada maal.
Milline on Sinu sõnum volikogu
liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Inimesed võiksid olla üksteise suhtes
sallivamad ja avatumad. Ei ole vaja kogu
aeg kedagi halvustada ning igalt poolt
vigu otsida. Vigu saab enamasti parandada ja teinekord piisab nende vältimiseks ka lihtsalt sõbralikust nõuandest.

Foto: erakogu

Toomas Abel

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek
Häädemeeste Vallavalitsus on
koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Reiu külas, Posti
tee 54 (84801:001:1016, 2471
m², elamumaa 100%) kinnistul
lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu 06.08.2004. a otsusega nr
70 kehtestatud Ponimetsa detailplaneeringust (det-23183, AB Büroo OÜ) nihutades ja suurendades
lubatud hoonestusala kuni 10%
ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.
Projekteerimistingimuste ava-
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lik väljapanek toimub 07.05.2018
kuni 17.05.2018 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel
www.haademeeste.ee. Arvamused esitada hiljemalt 17.05.2018.
Vallavalitsus teeb ettepaneku
anda projekteerimistingimused
ilma avalikul istungil arutamiseta,
kui tähtajaks ei ole ettepanekuid
ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta
on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@
haademeeste.ee

Volikogu liige Lennart Sünt
Lennart Sünt, vanus 46. Mul on elukaaslane Kersti ja 2 last, poeg Sander
ja tütar Mirtel.
Olen ettevõtja ja hobiks on reisimine.
Miks Sa kandideerisid Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just
Sina oled õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis on Sinu
trumbid?
4 aastat olin Tahkuranna valla volikogus ja mõtlesin ühe hooaja (4 aastat )
veel olla ja siis anda võimalus juba järg-

Aktiivse vAllAkodAniku infopäev
24. mAil kell 18.00 külAkeskuses
tAhku tAres, võistes

Teemad:
• Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide
toetuste ja tegevustoetuste eraldamise kord –
Aire Kallas-Maddison, kell 18.00 – 18.30
• Kuidas aktiveerida kogukondi – Krista Habakukk,
kell 18.30 – 19.00
• Kuidas korraldada külade ja omavalituste koostööd – Krista Habakukk, kell 19.00 – 19.30
• Külavanema roll – Krista Habakukk 19.30 – 20.00
• Külavanema statuut – Lembit Künnapas,
kell 20.00 – 20.30

Foto: erakogu

misele tegusale inimesele. Ja et aidata
valla asju ajada, siis selleks ei pea omama mingeid trumpe, tuleb olla lihtsalt
mõistev inimene, kes kuulab ära selle
tavainimese, kellel on anda mõni hea
idee või lahendus mingi eesmärgi saavutamiseks ning kogukonna elukeskkonna
parendamiseks. Tahkuranna ja Häädemeeste piirkonna inimesi ja piirkonda
tunnen ning mõistan nende vajadusi.
Kui rahas ei oleks küsimus, mis
oleks see projekt/investeering, mille
teeksid Häädemeeste vallas teoks?
Minu teada vajavad kõik projektid
mingil määral raha, rahata asju võib
teha ainult oma õue peal. Üks asi ikkagi
on ja sellest ma võtsin sõna juba mingi
aeg tagasi majanduskomisjonis ja see
on automaatne vastus saadetud kirjale!
Kui vallakodanik soovib mingit teavitust või küsimust saata valla e-posti
aadressile ja ka vastust saada, siis tuleb
ka automaatne vastus, et vald on kirja
kätte saanud ja sellele vastatakse mingi
aja jooksul. See on väga tüüpiline ja levinud vastuse süsteem tänapäeval, aga
meil seda veel ei ole. Selleks et vallast
vastust saada või mingi teavitus edasi
anda, ei ole vaja ju kogu aeg teabenõudeid esitada ja tavainimene ei teagi, mis
see teabenõue õieti on. See murekoht on
jutuks olnud endise Tahkuranna valla
piires juba mitmeid aastaid, inimesed

ei saa aru, kas nende poolt saadetud kiri
valda jõudis või ei ja kas antud küsimusega tegeletakse või on juba tegeletud.
Aga projektid, mis tuleb kogukonna elu
parendamise nimel teostada ja investeeringuid vajavad, on: Häädemeeste hooldekodu, Pärnu – Uulu kergliiklustee,
asulate ja teelõikude parem valgustatus
seal, kus see veel tegemist vajab.
Milline on Sinu sõnum volikogu
liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Meil on nüüd üks ja suur vald. Kahe
valla süsteemide kokkupanek ja sellega
kaasnevate probleemide likvideerimiseks kulub veel kindlasti aega. Valla
ametnike sekka on tulnud palju uusi
inimesi, kes ei ole kohalikud ega tea veel
meid ja meie olusid, kohanemiseks on
aega vaja. See-eest volikogus on inimesed, keda tunnete Teie ja kes tunnevad
Teid ja on moodustatud mitmed komisjonid. Kui Teil on mingeid küsimusi ja
ettepanekuid, mida oleks vaja arutada,
siis kirjutage kindlasti komisjonide
esimeestele. Komisjonid ei ole kohad,
kus otsuseid vastu võetakse, aga need
on just need kohad, kus saab asjad läbi
arutada ja siis edastada otsus või ettepanek volikogule või vallavalitsusele täideviimiseks. Eks on meid valitud selleks,
et rahva häält edasi anda ja kuidagigi
lihtrahvale abiks ja toeks olla.
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Kuus müüti hambaravihüvitisest
Täiskasvanute hambaravihüvitise ümber on tekkinud mõned
korduma kippuvad küsimused
ja müüdid. Haigekassa vastab
allpool neist enam levinutele.
Hüvitis toimiks paremini, kui seda saaks ükskõik
millise arsti juures ja pärast
haigekassalt raha tagasi.
Nii nagu saame riigi toel
Eestis väga kõrgel tasemel
haiglaravi, toimib samal põhimõttel nüüd ka hambaravi, mis
siiani ei ole olnud haigekassa
toel kättesaadav. Ka hambaarstidel on nüüd haigekassaga
leping ja kokku lepitud hinnad.
Hambaravi hinnad on kliinikuti üsna erinevad. Ühtne
hinnakiri teenustele, mida
hüvitab haigekassa, annab inimesele kindlustunde, et ta saab
igal pool sama raha eest sama
palju ravi. See teeb loodetavasti
ka arsti valimise lihtsamaks.
Lisaks on patsiendi jaoks
kõige mugavam, kui soodustuse summa arvestatakse automaatselt maha arsti juures ning
hiljem ei pea kulutama aega
ühegi taotluse või dokumendi
täitmiseks. Lepingu sõlmimine
haigekassaga on tehtud väga
lihtsaks, et iga hambaarst saaks
soovi korral võimalikult mugavalt oma klientidele haigekassa
soodustust pakkuda.
Paljud hambaarstid ei ole
nõus hüvitisega liituma.

Tänavu aprilliks saab soodustust kasutada 270 hambaravikabinetis üle Eesti. Aasta esimese kolme ja poole kuuga on
hüvitist jõudnud kasutada 82
000 inimest 3,8 miljoni euro
eest. Uusi partnereid lisandub
pidevalt ning endale lähima
leiab haigekassa kodulehe kaardirakenduselt www.haigekassa.
ee/hambaravi.
Näeme, et järgnevatel aastatel sõlmivad meiega lepingu
¾ hambaarstidest ja hüvitist
kasutab vähemalt pool elanikkonnast. Kümne aasta pärast
võiks tänu heale ennetustööle
näha tõsiste hambahaiguste vähenemist. Eesmärk ei ole lepingud absoluutselt kõigi arstidega
või et kõik inimesed kasutaksid
hüvitist igal aastal täies ulatuses – oluline on, et hambaravi
oleks senisest paremini kättesaadav just neile, kes seda kõige
enam vajavad. Sellised suured
muudatused ei juhtu kunagi
üleöö, aga hüvitis on esimene
samm õiges suunas, et hambaravi oleks inimestele (sh erineva
sotsiaalmajandusliku taustaga
inimestele) kättesaadavam ka
viie ja kümne aasta pärast.
Liiga madalad hinnad ei
võimalda hambaarstil kvaliteetset ravi osutada.
Teenuste hinnakiri on üle
vaadatud ja uuendatud 2018.
aasta alguses ning hinnad tõusid võrreldes mullusega 19%.

Tänavu hüvitisega liitunud
Dentes A&E juhataja Kaur
Kirjanen ja Uku hambaravi
juhataja Viktoria Härmik ütlesid hiljuti Sakalas, et otsustasid
lepingu sõlmida, kuna soovisid
enda klientidele vastu tulla. Ka
Viljandi hambakliiniku juhataja Kris Allik tõdes samas
artiklis, et uute hindadega on
võimalik pakkuda head teenust
(„Terve maakond on hambaravihüvitisega kaetud“, Sakala
10.03). Viljandi maakond, kus
esialgu pakkusid hüvitist vähesed arstid, on tänaseks seda
võimalik kasutada 12 kabinetis, millest pooled asuvad
Viljandis.
Hüvitis, mis toetab inimeste
regulaarset suutervise kontrolli, aitab ennetada probleemide
süvenemist ja tuletada arsti abil
meelde suutervise põhitõdesid.
40 euro eest saab ham-

baarsti juures ainult toolile
istuda
Toome konkreetse näite: 80
euro eest, millest pool maksab
inimene ise ja teise poole haigekassa, saab ühel külastusel:
• tuimestuse ja kolm väiksemat hambaplommi;
• tuimestuse, kaks väiksemat plommi ja hambakivi
eemaldamise neljal hambal;
• tuimestuse ja kahe hamba
eemaldamise.
Lapseootel naised, väikelapse emad, pensionärid ja osalise
või puuduva töövõimega inimesed saavad hambaravi jaoks
hüvitist 85 eurot aastas.
40 või 85 eurost on vähe
kasu, kui inimesel on suus
väga tõsised probleemid
Keerulisemate hambaprobleemide hüvitamise küsimus
vajab lahendamist. Käesoleval
aastal töötab haigekassa koos-

töös erialaseltsidega välja põhimõtted, kuidas tagada neile
inimestele vajalikud teenused
piisavas mahus.
Vältimatu hambaravi eest
tasub alati haigekassa, see
on tasuta kõigile, sh ilma ravikindlustuseta inimestele.
Vältimatu abi vajaduse otsustab arst. Selle alla kuuluvad
ka suures põletikus hamba
väljatõmbamine, mädakollete
avamine jm. Vältimatut abi ei
osuta aga iga hambaarst ja enne
külastust tuleks seda kontrollida. Lähemalt saab lähemalt
lugeda haigekassa kodulehelt:
www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/valtimatu-abi.
Hüvitist ei peaks jagama
kõigile, vaid ainult neile, kes
seda kõige enam vajavad
Hambaravi on kahtlemata
kulukas. 40-eurone hüvitis on
mõeldud selleks, et eelkõige
inimesed, kes ei ole just majanduslikel põhjustel käinud
ammu suutervist kontrollimas,
nüüd seda teeksid. See on esimene samm, et kaardistada
suutervise olukord, tuletada
meelde põhitõed ja alustada
vajadusel raviga.
Loodame heale koostööle
hambaarstidega, kes tuletavad
inimesele meelde suuhügieeni
kuldreeglid, et hoida hambaid
tervena ja ennetada probleemide süvenemist: janu korral joo
vett, toidukordade vahel pea

vähemalt kolm tundi pausi (ka
magustatud joogid on hammaste jaoks toidukord), pese
hambaid kaks korda päevas
vähemalt kaks minutit, toitu
tervislikult ning kontrolli hambaid arsti juures kord aastas.
Hambaravihüvitis: kuidas
seda kasutada?
Alates 1. jaanuarist 2018
saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist,
kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.
• Hüvitist saab kasutada
ainult haigekassaga lepingu
sõlminud hambaarstide juures;
• Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele;
• Lapseootel naised, väikelapse emad, pensionärid ja
osalise või puuduva töövõimega inimesed saavad hambaravi
jaoks hüvitist 85 eurot aastas,
tasudes ise vähemalt 15% arvest;
• Endale lähima hüvitist
pakkuva arsti leiab aadressilt
www.haigekassa.ee/hambaravi.
Hüvitise suurust ja jääki
saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee („Hambaravi- ja proteesiteenuste info“).
Soodustuse summa kehtib ühel
kalendriaastal.
Heade soovidega
Kaidi Kasenõmm
Eesti Haigekassa
Kommunikatsioonispetsialist

10 soovitust südamehaiguste ennetamiseks
Eesti suurimaks haiguseks
on meie inimeste vereringehaigused, mis tipnevad väga
sagedasti südameprobleemidega. Benu apteegi proviisor
Marina Rjabtsova juhib tähelepanu, kuidas end sellise
tõsise terviseprobleemi eest
kaitsta.
Miks on nii, et Eestis on
jätkuvalt väga kõrge suremus
südame- ja veresoonkonnahaigustesse? “Meie inimeste seas
on üsnagi levinud intensiivne
elustiil - tehakse kõvasti tööd
ning puhkus ei ole alati see,
millele esmajärjekorras mõeldakse. Seega suur töökoormus
ning vähene puhkus ja liikumine põhjustab stressi, mis omakorda kahjustab meie südame
tervist,” selgitab Rjabtsova.
“Samuti tuleb arvestada, et
negatiivsed ehk ebameeldivad
tunded, mõtted ja emotsioonid
aitavad paraku võimsalt kaasa
südame-veresoonkonnahaiguste väljakujunemisele,” lisas
Rjabtsova.
Nii meeste kui ka naiste
puhul on sõltumata vanusest
südame-veresoonkonnahaigusi soodustavad riskitegurid
järgmised: suitsetamine, liigne kehakaal, vähene füüsiline
aktiivsus, stress, kolesterooli
kõrgenemine ning diabeet,
ainevahetushäired, vererõhuhaigus kui ka liigne alkoholi
tarbimine.
Mis on esmased sammud,
mida tööl käiv inimene saab

oma südame heaks teha?
Proviisor on südamehaiguste ennetamisel optimistlik
– Marina Rjabtsova sõnul on
südamehaigusi võimalik ära
hoida. “Kõige efektiivsemad
vahendid südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks
on meie endi kätes. Regulaarne
kehaline aktiivsus ja koormus
mõjub südamele väga hästi.
Liikumine aitab langetada vererõhku ja “halva” kolesterooli
taset ning tõstab “hea” kolesterooli taset, aidates vähendada
tromboosiriske. Lisaks paraneb
kindlasti ka inimese stressitaluvus ning järjepidev aktiivsus
toob loomulikult ülekaalu käes
vaevlejatele ka lisakilodest vabanemise,” toob apteeker liikumise olulisuse välja.
Kes on suurim riskigrupp,
kes oma südametervist jälgima peaks?
Südame- ja veresoonkonnahaigused ohustavad nii naisi
kui mehi ja tänapäeva stressirohkes ühiskonnas puudutavad
need üha sagedamini ka noori
inimesi. “Südamehaigused ei
ole ohuks üksnes vanemal elanikkonnal, vaid võib tabada ka
juba nooremat generatsiooni,”
märgib proviisor. “Südamehaiguste riskigrupid on naiste ja
meeste puhul vanuseti natuke
erinevad, näiteks põevad mehed infarkti oluliselt nooremalt
kui naised, ent naistel on südame- ja veresoonkonnahaiguste
esinemissagedus kõrgem,” toob

Rjabtsova välja.
Milliste käepäraste vahenditega leiab südametervise
tugevdamiseks abi?
Apteegid pakuvad tooteid,
mis aitavad südametervise parandamisele kaasa. Apteeker
Rjabtsova toob välja 10 kasulikku soovitust, kuidas oma
südame eest hoolitseda:
1. Oomega-3 rasvhappeid
sisaldavad preparaadid aitavad
alandada kolesterooli taset veres ja reguleerivad arteriaalset
vererõhku.
2. Letsitiini kapslid lahustavad kolesterooli kogumikke,
parandavad maksa funktsiooni
ja väljutavad maksas olevat kolesterooli.
3. Punase riisi preparaadid vähendavad kolesterooli
sünteesi maksas, vähendavad
kolesterooli imendumist soolestikus ja suurendavad kolesterooli eritumist.
4. Koensüüm Q10 annab
energiat ja tugevdab südame
tööd. Q10-vitamiinist on palju abi, kuna see aitab südamel
paremini kokku tõmbuda. Q10
mõjul veresoonte vastupanu
ehk resistentsus vererõhule
langeb.
5. Magneesium ja kaalium
on südamelihase häireteta töö
tagamiseks kõige olulisemad
mineraalained. Magneesium
aitab reguleerida südamelööke,
soodustab veresoonte lõõgastumist ning takistab trombide
teket. Magneesiumi täiendav

tarbimine tugevdab ka südamepuudulikkuse ravimi digoksiini toimet. Diureetikumide
tarvitajad peavad kindlasti
tarvitama lisaks magneesiumi, kuna magneesium viiakse
uriiniga kehast välja.
6. Antioksüdandid: beetakaroteen, seleen, E- ja C-vitamiin on väga olulised südame
kaitse rollis.
7. Südame tervisele on väga
olulised B-grupi vitamiinid,
kuna nende puudus põhjustab
rasva ainevahetuse häireid, rasvumise kiirenemist ning kolesteroolitaseme tõusu.
8. Viirpuud sisaldavad
preparaadid mõjutavad südame löögitugevust ja vatsakeste
kokkutõmbejõudu, aeglustavad südame löögisagedust ning
alandavad vererõhku.
9. Aroonia preparaadid
aitavad alandada vererõhku.
10. Apteegis saab lasta
koostada endale südame terviseriski raporti, mis annab
hea ülevaate südametervislikust seisundist. Raport annab
nõuandeid tervisekäitumiseks
eesolevaks kümneks aastaks,
mis on olulised südamehaiguste ennetamise seisukohalt.
Millele peaks toitumisel ja
oma eluviisides tähelepanu
pöörama?
Meie tervis sõltub väga
suurel määral sellest, mida me
sööme. “Südame- ja veresoonkonnahaiguste toitumisalaseks
riskifaktoriks on vähene puu-,

sisaldusega piimatooted
jm. Kui liha süüa, siis
soovitav on eelistada
metslooma liha,
rasvast kala jne.”

juurviljade ja marjade tarbimine, soola ja rasvade liigtarbimine ja kiudainete vähesus,“
tõdeb proviisor. “Oluline on
kinni pidada õigest toitainete vahekorrast ning hoolitseda toidu mitmekülgsuse ja
mõõdukuse eest. Soovitav on
ka vähendada kohvi ja piirata alkoholi tarbimist,” lisab
Marina Rjabtsova ja rõhutab,
et igapäevaselt tuleb tarbida
värskeid puuvilju, aedvilju,
täisteraviljatooteid ning süüa
vähem loomseid rasvu ja rohkem kala. Toidus oleva soola-ja
suhkrusisaldust tasub piirata.
“Süüa tuleb igast toidugrupist
südamesõbralikke toite, milleks on näiteks täisterajahust
makaronid, väiksema rasva-

Kuidas on
aastakümnete jook sul
eestlaste südametervis
muutunud?
Proviisor
tõdeb, et
aastakümnete jooksul
on eestlaste südame tervis paranenud ja südamehaiguste
suremuste arv on vähenenud. “Inimeste teadlikkus
südameveresoonkonna haiguste ja nende ennetamise osas on
tublisti kasvanud. Suurenenud
on ka aktiivsete inimeste arv ja
enam on hakatud keskenduma
tervislikele eluviisididele, sealhulgas mitmekülgsele toitumisele,” loetleb Marina Rjabtsova. Ta loodab, et aina enam
eestlasi hakkab väärtustama
regulaarset liikumist, tagades
endale ka puhkuse, piisava une
ja tervisliku toitumise. “Meie
keskmine eluiga on jätkuvalt
veel sabassörkijate seas – meie
lapsed ja sõbrad vajavad, et me
elaksime nendega koos kauem
ja tervemalt,” sõnas Marina
Rjabtsova.
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Kasside-koerte marutaudivastane
vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik
Sellel kevadel täitub Eestil
neli aastat ametlikult marutaudivabaks riigiks saamisest.
Hoolimata sellest, et tegu on
hea uudisega, on olukorral ka
oma varjukülg.
Viimaste aastate riiklik lemmikloomade vaktsineerimise
statistika kõneleb üsna selgelt,
et loomaomanikud on pannud
võrdusmärgi riigi marutaudivabaduse ning võimaluse vahele
jätta oma lemmikloom marutaudi vastu vaktsineerimata.
Loomatuditõrje seaduse kohaselt on omanikul kohustus lasta oma lemmikloomale regulaarselt teha marutaudivastane
vaktsiinisüst. See seadusepügal
ei ole ajale jalgu jäänud.
Kahjuks ei ole nakkushaiguse vabadus kunagi miski,
mis on iseenesestmõistetav.
Eriti vähepüsivaks võib osutuda eeldus jääda selles surmavaimast nakkushaigusest
kestvalt puutumata põhjusel,
et marutaudi võivad nakatuda
kõik loomaliigid. Lisaks tuleb
arvestada, et haigustekitaja põhiliseks laialikandjateks Euroopa regioonis on metsloomad,
täpsemalt rebased ja kährikud,
kellel pole riigipiirist sooja ega
külma. Eesti vahetus naaberriigis, Venemaal, on haigustekitaja laialt levinud. Marutaudist
põhjustatud surmajuhtumid
on piiri taga loomade hulgas
tavapärased ning surmajuhtumid inimeste hulgas ei ole
haruldased.
Globaliseeruvas maailmas
reisivad inimesed pidevalt
ühest riigist teise, sealhulgas ka
loomaomanikud, kes reisivad

koos lemmikloomadega. Harvad
ei olukorrad, kus
lemmikloom võetakse endale kas
plaanitult või vahel ka spontaanselt võõrast riigist.
Nõuetekohaselt
marutaudi vastu
vaktsineerimata
naavale. Nakatunud loom võib ise veel silmnähtavalt haige olemata nakatada
suurt hulka inimesi või loomi,
sest looma süljes võib haigust
põhjustav viirus esineda üldjuhul 4 kuni 10, vahel isegi kuni
kaks nädalat enne, kui haigusnähud ilmnevad. Maailmas
sureb iga päev sadu inimesi
marutaudi, kusjuures ~95%
juhtudest saadi nakkus koeralt.
Seega on näiliselt lihtne otsus – ma jätan oma lemmiklooma marutaudi vastu vaktsineerimata – seotud väga suure
riskiga. Kuigi riik vaktsineerib
ohustatud piirialadel metsloomi regulaarselt marutaudi vastu ning jälgib lemmikloomade
liikumist, on need meetmed
eelkõige suunatud haiguse
ennetamiseks riiklikul tasandil. Oma lemmiklooma,
lemmikuga kokkupuutuvaid
lähedasi ning tuttavaid, samuti
kõik teisi inimesi ja loomi saab
otsesest marutaudiohust säästa siiski vaid iga loomaomanik
ise. Marutaud on küll surmav,
aga täiel määral ennetatav.
Haiguse ärahoidmiseks ei ole
vaja teha muud, kui pöörduda
loomaarsti poole ning lasta vähemalt kord kahe aasta jooksul

kass või koer marutaudi vastu
vaktsineerida.
Vaktsineeri oma lemmikloom!
• Marutaud on 99,9% surmav, kuid 100% ennetatav.
• Vaktsineerimine on ainus
kaitse marutaudi vastu!
• Vaktsineeri oma koera ja
kassi regulaarselt marutaudi vastu. Tee seda vähemalt
üks kord kahe aasta jooksul!
• Ära lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste
kodu- ja metsloomadega.
• Õpeta lastele, et võõraid
kodu- ja metsloomi ei tohi
puutuda, isegi kui nad näivad sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab
pureda, siis teavita sellest
loomaaarsti.
• Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või
perearsti poole.
• Lemmikloomaga reisimisel
järgi loomadega reisimise
reegleid.
Enel Niin
Veterinaar- ja Toiduameti
marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht
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Kevadisi aiatöid tee ohutult
Kevad on käes ja kätte jõudnud ka suurkoristuste ning
aiatööde aeg. Selge on see, et
aiatöödel koguneb oksi, vanu
puulehti ja kokku riisutud
muru, mida traditsiooniliselt
lõkkes põletatakse. Esimestel
soojadel päevadel seda ka tehti,
kuid samal ajal sõitsid päästjad
ühelt pinnasepõlengult teisele,
mis näitab, et sügise ja talvega
on tuleohutuse tagamine elanikel mingil põhjusel meelest läinud. Kulupõlengute tagajärjel
on hävinud juba mitu maja ja
juba on ka inimene viga saanud. Õnnetusi juhtub, kuid
mõistlik on teha kõik selleks,
et kahandada nende juhtumise
tõenäosus ligi nullini. Järgnevalt olulised meeldetuletused,
et ei tekiks tulekahju, ebameeldivusi päästeameti inspektoritega ega tüli naabritega.
Mida tuleb teha enne kui
süütad lõkke?
Kõigepealt veendu, et lõkkepaik on ohutus kauguses
hoonetest ja metsast. Ohutu
vahemaa sõltub lõkke suurusest. Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab
lõkkekoht paiknema hoonetest, puuriitadest või muudest
põlevmaterjali hoiukohtadest
vähemalt kaheksa meetri
kaugusel. Üle ühemeetrise
läbimõõduga lõkke tegemisel
peab lõke asuma hoonetest või
põlevmaterjali hoiukohtadest
vähemalt 15 meetri kaugusel.
Aprillis hakkas Eestis kehtima
ka tuleohtlik aeg, mil metsast
peab lõke jääma vähemalt 20
meetri kaugusele. Rõhutan,
et tegemist on minimaalsete
kaugustega, vahemaad võivad

Inimene on loodud liikuma
Tänapäeva „ahvatlustele“ on
kerge järgi anda. Haarata poelettidelt midagi „maitsvat“
ja istuda mugavasse tugitooli
vaatama telekat või surfama
nutiseadmetesse. Tean hästi
seda enese petmist, et mis see
natuke karastusjooki teeb, ega
need viinerid ei tapa kedagi,
suhkur aitab ajul töötada jne.
Natuke „maiustamist“ hommikul, natuke lõunal, natuke
õhtul ja natuke vahepeal ka. Ja
kui lihtne on iseendale öelda,
et mul on täna nii tihe ja kiire
päev olnud, et ei ole olnud aega
liikumiseks, ning olen ära teeninud väikese puhkuse diivanil.
Peale kolmanda lapse sündi pidin oma mõttemudeli
väga kriitiliselt üle vaatama,
kuna füüsiline vorm takistas tegemast seda, mida hing
tahtis teha. Võhma lihtsalt ei
olnud, väiksemgi jalutuskäik
ajas ähkima ja puhkima, eriti
kui ühte last tuli seljas tassida,
teist kelguga järgi lohistada ja
kolmandat saaniga eest lükata.
Kuidas sättida oma toitumine nii, et hommikuti oleks
lust peeglisse vaadata ja võhma
jaguks kõikideks tegevusteks,
mida hing ihkab teha? Seda
vastust läksin otsima meie valla
ühelt aktiivselt ja tegusalt inimeselt, kes särab iga kord, kui
talle otsa vaadata ja tema en-

tusiasm nakatab juba kaugelt.
Alljärgnevatele küsimustele
vastab Sirje Kõresaar:
Kas oled alati olnud nii
heas vormis ja aktiivne?
Aktiivne küll. Mulle meeldib sebida ja palju jõuda. Vorm
– loodus ise on andnud ja toetanud keha stabiilsust. Need kaks
kokku pannes olengi mina ise.
Mul on ka lihtsalt vedanud
ning algusest peale olen saavutustega rahul olnud.
Mida kõige rohkem jälgid
oma toidulaual?
Vaat, hea on öelda, et söön
kõike. Võistluste perioodi ajal
ikka ka magusat. Vedelike manustamine tuleb korras hoida.
Olen väikese veetarbimisega,
mistõttu sunnin end mõistusega seda rohkem tegema.
Kui palju iga päev liigud
(kas mõõdad ka samme või
kilomeetreid)?
Kooli pikas koridoris lippan
kogu päev. Klassis traageldan
püsti terve koolipäeva. Ma ei
mõõda oma maid, samme. Küll
on aga kodumetsas aja jooksul
salvestatud jooksuradade erinevad pikkused. Püüan üle päeva
suuremat trenni teha – joosta,
rattaga sõita, rulluisutada, suusatada. Vahepealse päeva peab
puhkust andma.
Kuidas motiveerid ennast
iga päev spordiga tegelema?

madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist
alustanud linnud.
Kulupõlenguid on lihtne
vältida muru ja heinamaa
korraliku hooldamisega. Seega saab kulutulekahjude vastu
kõige paremini võidelda sügisese niitmisega, sest nii ei ole
kevadel enam kuluheina, mis
süttida võiks. Kevadel on muidugi selle peale hilja mõelda,
kuid jätke see teadmine tulevaks sügiseks tallele.
Vähest hulka kuluheina
on võimalik kokku riisuda ja
lõkkes põletada. Kui seda aga
on palju, tuleb maa kenamaks
muutumiseks kannatada seni,
kuni värske hein on kulust läbi
kasvanud. Kuluheina süttimise vältimiseks on mõistlik
tähelepanu pöörata ka esimesele niitmisele. Juhuslik tulesäde muruniiduki või -traktori
mootorist võib kuival ajal kulu
väga kergelt süüdata. Elades
tiheasustusalal arvestage, et
ka naabri lõkkest võib säde
teie maale lennates kuluheina
süüdata ja nii satub ohtu teie
majapidamine.
Kui neist paarist olulisest
reeglist kinni pidada, on kevadtööde tegemine ohutu ja
tuleõnnetused välditavad. Samuti ei pea maksma trahviraha, mis lõkketegemise reeglite
eiramise korral võib küündida
kuni 1200 euroni. Tuleohutusalaseid nõuandeid saate küsida
päästeala infotelefonilt 1524.
Kristi Kais
Lääne päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Männiku Talukamber
läks suvepuhkusele

Sirje Kõresaar võitmas Luitemaa jooksu 2018 NV 55 vanuseklassis.
Foto: Eiliki Pukk photography

Motivatsiooni peab olema.
Ega alati olegi lihtne jalgu selga
võtta ning minna… Tean, et
tagasi tulles on nii hää tunne
ning tööd tulevad iseenesest
välja.
Kui olulised on sinu jaoks
liikumisel õige riietus ja jalanõud?
Mida kaaluliselt kergem
riietus, seda mugavamalt end
tunnen. Erilist malli ma taga
ei aja. Jah, jalanõude osas olen
muutunud tähelepanelikumaks. Jalg peab olema toestatud, õige tallaga. Fakt seegi, et
endale peab meeldima.
Kas on sinu jaoks on ka
ülemine piir (üle pingutamise
võimalus liikumise suhtes)?
Teen kõike oma keha kuulates. Mõni päev näen, et läbin

alati olla pikemad.
Edasi tuleb lõkkeaseme
ümbrus puhastada kuluheinast. Kõige kindlam on, kui
lõkke alus ümbritsetakse kivide
või muldvalliga, et tuli mööda
kuiva taimestikku kaugemale
ei leviks. Kindlasti tuleb lõkketegemise juures jälgida tuule
suunda ja kiirust. Lõket tohib
teha, kui tuule kiirus on alla
5,4 meetri sekundis ja selle
suund on hoonetest eemale.
Tuule tugevust saate visuaalselt hinnata puude suuremate
okste liikumise järgi. Kui suuremad oksad tuulega liiguvad,
siis on mõistlik asi katki jätta.
Samuti austage oma naabreid.
Kui ikka tuul otse naabri majale või hoovi puhub, siis tasub
lõkke tegemine edasi lükata ja
soodsamat ilma oodata.
Lõkke juures peab alati valmis olema ämber veega, survestatud aiakastmise voolik või
tulekustuti. Lõket ei tohi mitte
mingil juhul jätta järelevalveta.
Enne lõkke juurest lahkumist
tuleb põlemisjäägid veega üle
valada või katta pinnasega. Selliselt tehes võite kindlad olla, et
juhuslik tuuleiil ei puhu tuld
uuesti suureks ja sädemeid
lendu.
Kulupõletamine on keelatud ja karistatav!
Kindel on see, et kulu ei tohi
mitte mingil juhul põletada ja
see keeld kehtib aastaringselt.
Peale selle, et see on keelatud
ning karistatav tegevus, on see
ka ohtlik. Kulupõlengutes on
varasematel aastatel hukkunud
inimesi ning tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule
metsa või hoonetele, hukkuvad

eesmärgi lihtsalt, rahulikult.
Teinekord jälle – anna minna!
Mida soovitaksid meie
valla nii noortele kui ka
täiskasvanud kodanikele,
kes sooviksid aktiivsemalt
liikuma hakata?
Alusta kohe, isegi end sundides. Võta väikesed vahemaad
ja tunne rahulolu, kui oled selle
läbinud. Mõtle sellele, et inimesed soovivad enda ümber näha
ainult säravaid silmi, naeratust,
lahkust, sõbralikkust. Kehaline
aktiivsus aitab särada nii seesmiselt, kui väliselt. (Seda aega,
kus inimene enam ei jõua… oi,
seda tuleb palju, küllaga. Seepärast liiguta end nii kaua, kui
sulle on jõudu antud.)
Aire Kallas-Maddison

Meie ei ole ennast veel suure valla inimestele jõudnud
tutvustada. Aeg on läinud
nii kiiresti, et aasta on jälle
möödas. Oleme väike grupp
väga positiivseid inimesi, kes
käivad koos juba seitse aastat
ja mängivad mälumängu.
Männiku Talukambris ehk
vanas Männiku talu hoones
käib reede õhtuti koos kuus
kolme liikmelist võistkonda mälumängu mängimas.
Alustame alati oktoobris ja
lõpetame aprillis. Koos peame
uueaasta pidu, naistepäeva ja
vabariigi aastapäeva. Korraldame talguid ja võtame osa ka
valla mälumängust, kus meie

võistkond (MTK) on ainult
ühel aastal jäänud teiseks.
Sel aastal oli meie võistkondi
Võistes mängimas juba kaks,
esimene ja teine koht olid
meie. Sellel aastal esimest
korda käisid meil koos ka
üheliikmelised võistkonnad.
Ülo Sommer, Valeri Hahiljev,
Helju Viirg, Ruudu Must,
Andres Jantson ja Ago. 20
aprill lõpetasime selle hooaja
ära. Tuleme kokku hoogtöö
päeval ja jaanipäeval. Ja siis
sügisel uue hooga.
Soovime Teile kõigile ilusat
suve.
MÄNNIKU
TALUKAMBER
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Häädemeeste valla noor muusik Kleer Suursild
suurel New Yorgi laval
Ole hea selgita meile kõigepealt, kus Sa siis ikkagi täpsemalt käisid ja kuidas/mille
raames Sa sinna sattusid?
1. aprillil toimus New Yorgi Alice Tully Hall`is kontsert,
kus astus üles sajaliikmeline
koor, mis oli moodustatud just
selleks kontserdiks erinevatelt
kontinentidelt pärit eesti päritolu lauljatest ja kandis nime
Esto-Atlantis.
Idee algatajaks oli Maaja
Duesberg-Roos sooviga kanda edasi oma vanemate pärandit – eesti koorimuusikat.
Kontserdil oli esindatud neli
muusikute põlvkonda. Esitusele tulid eesti muusika isa –
Rudolf Tobiase ja tema tütre
Helen-Tobias-Duesbergi teosed, mida dirigeerisid Heleni
tütar dirigent Maaja DuesbergRoos ja tema tütar Leila Roos.
Eelnevalt leidsid kontserdid
aset Tallinnas ja Stockholmis.
Mind kutsus kontserttuuriga
ühinema dirigent Maaja Duesberg-Roos ning laulsin Estonia
Seltsi Segakoori koosseisus.
Mis oli kõige meeldejäävam situatsioon/sündmus
ning miks?
Kõige meeldejäävam oli
maailma menukaima muusikaülikooli The Juilliard
School külastus. Uurisin nende
koduleheküljelt infot tulevaste
kontsertide kohta ning leidsin toimuva flöödikontserdi.
Kontsert oli suurepärane ja
kõik õpilased mängisid briljantselt. Mul oli suur au saada
ka tundi sealselt suurepäraselt
interpreedilt ja flöödiprofessorilt Carol Wincencilt.
Kas Sinu jaoks oli esmakordne esineda väljaspool
Eestit? Kui oled varem käinud mujal, siis kus?
Eelnevalt olen esinenud
Debrecenis, Ungaris, kus käisime Eesti Noorte Kontsertorkestriga esinemas WASBE
konverentsi lõppkontserdil.
Samuti olen esinenud Lätis ja

Kleer Suursild. Foto: erakogust

Leedus.
Kindlasti oli terve see reis
Sinu jaoks väga suur kogemus, aga too palun välja
midagi konkreetset, mida
Sa selle käigus uut/põnevat
õppisid?
Kõige suurem õppetund
minu jaoks oli valmisolek
igaks olukorraks. Kümme päeva enne New Yorgis toimuvat
kontserti sain ootamatult kutse
mängida eelkontserdil flööti,
kus tuli esitada eesti muusikat. Kuna mul parasjagu eesti
helilooja sooloteost repertuaaris ei olnud, oli vaja kiiremas
korras leida teos sooloflöödile.
Omandada lühikese aja jooksul Raimo Kangro „Kolm eesti
rahvaviisi sooloflöödile“ ning
kanda see juba loetud päevade
pärast peast üksinda suurel laval ette, oli minu jaoks tõeline
proovikivi. Taoline valmisolek
on edaspidi kahtlemata suureks
abiks.
Mis Sa arvad, kas noored
peaksid tegelema rohkem
muusikaga ja miks?
Noored peaksid kindlasti
rohkem muusikaga tegelema.
Muusikalisel koosmängul on
võime õpetada noortele omavahelist suhtlemist, teistega
arvestamist ja üksteise tunnete austamist. Muusika on ja-

gamine, ent jagamine on alati
kahepoolne.
Mida muusika Sinu jaoks
tähendab ning mida muusikaga tegelemine Sulle annab?
Minu õpetaja ütleb, et intonatsioon on tahtejõu küsimus.
Ükskord flööti harjutades uitas
pilk aknast välja ning minuni
jõudis mõte, et terve elu on
tahtejõu küsimus. Muusikaga
tegelemine on soov, tahe, ta on
justkui vitamiin, mis rikastab
ning annab elule mõtte.
Korraldad noortele ka
muusikaringi – kus ja millal
see toimub ning mida te seal
täpsemalt teete?
Kuna olen osalenud rahvusvahelises muusikalaagris Eesti
Etno on minus ka pisut rahvamuusika pisikut, mida olen
edasi andnud muusikaringis.
Muusikaring toimub kaks
korda kuus nädalavahetuseti
Tahku Tares. Ringis õpime erinevate rahvaste laule ja tantse,
samuti rütmikat ning julget
eneseväljendust. See on tund,
kus igaüks saab olla osa muusikast tuleva rõõmu jagamisest.
Aitäh Sulle, Kleer! Soovime Sulle ka edaspidiseks
palju edu ja uusi põnevaid
seikluseid!
Küsitles
Mariann-Krõõt Mätas
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Eestimaa sünnipäevale pühendatud
kevadkontsert „Lauluõied“
7. aprillil toimus Metsapoolel 27. korda traditsiooniline
noorte solistide kontsert „Lauluõied“. Metsapoole Põhikool
oli laste kilkeid ja lustakat
muusikat täis juba varahommikust saati. Esimesed laululapsed saabusid kella 11 paiku,
et saateansambliga koos proovi
teha ja mikrofoniga laulmist
katsetada. Helimeistriks oli
Viktor Reigo.
Pidulik laulupäev algas kell
13 ühislauluga „Mu koduke on
tilluke“. Lava oli säravaid silmi
ja naerusuid pilgeni täis, nii
et saateansambel (koosseisus
Virge Lind, Viljar Soomre ja
Ülar Maiste) ei tahtnud laste
tagant hästi väljagi paista. Saateansambli liikmed olid vaprad
ja väsimatud, reageerides õigeaegselt kõikidele ootamatustele, mida väikesed laulinnud
korraldasid. Virge Lind: „Meil
oli palav tööpäev, ei suutnud
muule mõelda kui et sõrmed
õigetele klahvidele läheksid.“
Usinad lauluõpetajad Aili
Altoja, Lelde Jalakas, Kai Marjamägi ja Virge Lind olid laululastele välja valinud ja selgeks

õpetanud nii vanu klassikuid
kui ka uusi ja värskeid toredaid laululugusid. Esinejaid
oli erinevas vanuses, pisikesest kolmeaastasest Eliise Suigusaarest kuni juba kogenud
laululasteni. Külalisena osales
Margaret Tähiste lauluga „Siin
või sealpool maad“. Lavalaudadel astus üles kokku üle
48 esineja. Oli lapsi, kes veel
väga arglikud, kuid vanemate
toel sai laul lauldud. Kui Mirelle Arukase üllatusmunade
korvikesega välja ilmus, oli
kõigil nägu nalja täis. Esinejaid tutvustas Donna-Gendra
Laansoo. Eriti julge esinemise ja särtsaka kostüümiga jäi
silma 6 aastane Riselle Grents
lauluga nõiast. Hirmuäratavat
kisa sõjariistadega tegid Laura-Liis Varep ja Grete Lepik
koos lasteaia kooriga, esitades
laulu „Lõvijaht“. Osavat musitseerimise oskust demonstreerisid Treimani rahvamaja
laste bändi liikmed Markus
ja Mario Allikas ning Endrik
Seljak, esitades lood „Kui pühakud marsivad“ ja „Õnnelik
päev“, kusjuures viimane oli

Markuse enda looming. Margaret Pajuväli tõestas, et nende
perest sirguvad peale tugevate
ja kiirete sportlaste veel lüürilised laululinnud, keda kuulates
hinges helisema hakkab.
Esta Vesik: „Alati on need
laulupäevad nii toredad, sest
väikeste laste esinemine haarab ju ikka pealtvaatajad kaasa.
Elamuse saavad kõik.“
Päikeseline päev võeti kokku kevadise lauluga „Juba linnukesed“ ja ühise kringlisöömisega.
Vallavanem saatis laululastele mõnusat maiustamist ning
juhendajatele kaunist silmailu.
Suured tänud lahketele
toetajatele: Kabli pagar, Metsapoole Põhikool, Treimani
rahvamaja, OÜ Korall A.H.T.
Veel paar päeva peale kontserti kumises kõrvus nelja-aastase Oskar Tali ja viieaastase
Ants Hansoni „Tervis tuleb
sportimisega“ laulu sõnad – …
me teeme sporti, see teeb meid
tugevaks, me teeme sporti…
Aire Kallas-Maddison ja
Viljar Soomre

Lauluõied 2018. Foto: Aire Kallas-Maddison

Tegemised Uulu raamatukogus
Aprillikuu esimesel nädalal tähistasime rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Lastele kingiti
raamatuid. Uulu Lasteaia iga
lapse peres on nüüd raamat
„Pisike puu”.
Sipelgad said raamatu
kingituseks sünni pidulikul
registreerimisel. Nad vaatasid
raamatukogus papist lehtedega
pildiraamatuid.
Liblikad soovisid vaadata
raamatuid ja laste teatmeteoseid vee-elanikest, kaladest ja
ka muudest loomadest-lindudest. Laurile ja Siim-Sanderile
meeldisid dinosaurused, Mairon ja Maribel olid vaimustatud sebradest, Madise, Lisethi
ja Liisa lemmikloomad on kiisud. Mudilased esitasid kaks
luuletust: „Kodu” ja „Keha
vajab vitamiine”, autor Leelo
Tungal.
Jaanimardikad ja Mesimummid kuulasid luuletusi ja
jutukesi kevadest, pajutibudest
ja kevadlilledest.

Lepatriinud vaatasid trükitähtedega pildiraamatuid
ja lugesid ühiselt läbi raamatu
„Vares keedab hernesuppi”.
Lugejad olid väga tublid.
Kõik mudilased tänasid
kingituse eest.
7. aprillil kuulutas Eesti
Lastekirjanduse Keskus välja
XIV Nukitsa konkursi võitjad – laste lemmikkirjaniku
ja -illustraatori 2016. ja 2017.
aastal ilmunud lasteraamatute
seast. Lastekirjanduse keskuses toimunud auhinnapeole
oli lisaks võitjatele kutsutud
70 hääletuses osalenud last üle
Eesti, nende hulgas Kaspar ja
Richard Uulust.
Võitjate teoseid tutvustasid
lapsed, kes lugesid raamatutest
katkendeid ja tegid ka näitemängu. Nukitsamees ja publik
arvasid ära raamatute pealkirjad. Võitjad said auhinnaks
Nukitsa pronkskuju, kolm
edukamat kirjanikku-kunstnikku Kultuurkapitali toel ka

rahalise preemia.
Pärast söögipausi hakkas
nuputamise mäng. Saalis jagati
lastele pliiatsid. Kontrollpunktid olid raamatukogus, Edgar
Valteri toas, lastekirjanduse
varakambris ja pööningutoas,
kus tuli täita erinevaid ülesandeid. Raamatusõber, kes oli kogunud kolm kleepsu, sai osaleda õnneloosis. Richard võitis
pliiatsi ja Kaspar unemaski.
Nukitsa konkursi võitsid
Ilmar Tomusk ja Hillar Mets.
Parimad kirjanikud:
1. koht: Ilmar Tomusk „Algaja ajaränduri seiklused” ja
„Seiklused paralleelmaailmas”
(sari, kirjastus Tammeraamat)
2. koht: Mika Keränen
„Jõmmu: salaselts Rampsu
kaheksas juhtum” ja „Fantoomrattur: salaselts Rampsu
üheksas juhtum” (sari, kirjastus Keropää)
3. koht: Priit Põhjala „Mu
vanaisa on murdvaras” (kirjastus Tänapäev)

Parimad kunstnikud:
1. koht: Hillar Mets pildid
Ilmar Tomuski raamatutele
„Algaja ajaränduri seiklused” ja
„Seiklused paralleelmaailmas”
(sari, Tammeraamat)
2. koht: Marja-Liisa Plats
pildid Mika Keräneni raamatutele „Jõmmu: salaselts
Rampsu kaheksas juhtum”
ja „Fantoomrattur: salaselts
Rampsu üheksas juhtum” (sari,
Keropää)
3. koht: Britt Samoson pildid Margus Karu raamatule
„Hobune Henry unenägu”
(Margus Karu sihtasutus)
Nukitsa konkursi võiduraamatud on olemas Uulu raamatukogus.
14. aprilli hommikul külastasid Pärnumaa koduloolased
raamatukogu, kus vaatasid
fotonäitust „Uulu elu piltides 1920-1940” Henn Saare
erakogust. Henn tutvustas
ajaloohuvilistele näitust ning
rääkis oma töödest ja tegemis-

Nukitsa konkursi võitjad Ilmar Tomusk ja Hillar Mets. Foto: erakogust

test. Külaliste aeg oli piiratud
ja nad sõitsid peagi edasi Häädemeestele.
24. aprillil tähistati raamatukogus raamatu ja roosi
päeva. Lugeja, kes võttis raamatukogust koju lugemiseks
raamatu, sai kingituseks roosiga kaardi – järjehoidja raamatule.

NB! Järgmine koduloolaste
klubiõhtu AJARADADEL
toimub Uulu raamatukogus
18. mail kell 18.00. Oodatakse kõiki huvilisi.
Helje Pulk
Uulu raamatukogu juhataja

Häädemeeste valla leht
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Lugupeetud kohalikud ettevõtjad
ja kultuuritegijad
Käesoleva aasta 28. juulil toimub
Uulu pargis juba viies Uulu Lamba
Vest. Tegemist on kohaliku kultuuri
ja toidufestivaliga, mille raames toimuvad ka Eesti Grilliliidu eestvedamisel Eesti Meistrivõistlused Lamba
liha grillimises.
Kutsume üles kõiki Häädemeeste
valla toidu tootjaid ja käsitöömeistreid
oma toodanguga osalema.
Kõigile Häädemeeste valla toidutootjatele ja käsitöömeistritele
on müügikoht tasuta. Palun andke oma osalussoovist juba aegsasti
teada helistades telefonidel 444
8897 või 508 9266 Tiiu Sommer
või saatke e-mail: tiiu.sommer@

haademeeste.ee. Kohtade arv on
piiratud.
Ootame ennast üles andma
ka kohalikke kultuuritegijaid, et
panna kokku 45-minutiline Häädemeeste valla tervituskontsert.
Kui Te soovite Uulu Lamba Vestil
esineda, siis andke endast teada
e-posti aadressil mtyrandlased@
gmail.com.
Täpse ürituse ajakava avaldame
juunikuu ajalehes.
Rohkem infot ürituse kohta leiate
ka facebooki lehel Uulu Lamba Vest.
MTÜ Randlased
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MAIKUU JA JUUNIKUU SÜNdMUSEd Häädemeeste vallas
09.06 Häädemeeste Keskkooli perepäev
16.05 Häädemeeste ja Kabli lasteaialaste
kell 10 – 13
spordipäev Häädemeeste Staadionil
kell 10.45
11.06 Häädemeeste Keskkooli 1.–8. klasside ja
10.–11. klasside lõpuaktus kell 8.30
16.05 Väikelaste sündide tähistamine
11.06 1.–8. klassi lõpuaktuse etendus
17.05 Võiste ja Uulu Lasteaia spordipäev
“Kui Kungla rahvas kuldsel aal
Jõulumäe Tervisekeskuses “Terves kehas
maailma lõi”
terve vaim” kell 10
15.06 Uulu Põhikooli 9. klassi lõpuaktus
19.05 Baltic Cup 2018 duatlonis Jõulumäel
15.06 Metsapoole Põhikooli 9. klassi
23.05 Dora-Alviine Kesperi raamatu esitlus
lõpuaktus
Häädemeeste Raamatukogus kell 15
21.06 Häädemeeste Keskkooli 12. klassi
24.05 Kabli Lasteaia laste kevadpidu Kabli
lõpuaktus kell 12 ja 9. klassi lõpuaktus
Seltsimajas kell 16
kell 14
24.05 Aktiivse kodaniku infopäev Tahku Tares
22.06 Jaaniõhtu Uulu pargis
kell 18
22.06 Jaaniõhtu Treimanis
26.05 Rannakodu kevadlaat kell 10
23.06 Jaaniõhtu Võiste Suveaias
26.05 Häädemeeste Muusikakooli
kevadkontsert kell 13 Treimani
23.06 Jaaniõhtu Roosiaias
Rahvamajas
23.06 Võidupäeva jooks + Jaanipäeva
28.05 Uulu Põhikoolis 9. klassi Tutipäev
tähistamine Häädemeeste Laululaval
kell 19
29.05 Häädemeeste Keskkoolis 9. klassi tutipäev
26.-29.06 Treimani akvarellikursus
31.05 Uulu lasteaia Koolisaatmise pidu kell 16
Treimani Rahvamajas kell 9.
01.06 Lastekaitsepäev Uulus
Juhendaja Maikki Haapala
02.06 XIII Põhja-Liivimaa festival Häädemeeste
Suveaias kell 11
02.06 Meie valla lapsed osalevad Pärnumaa
Laste Laulupeol
LISAINFORMATSIOON
09.06 Rahvusvaheline peotantsuturniir
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
“Treimani Suvi” laste- ja seenioride
Aire Kallas-Maddisonilt tel 53585406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.
vanuseklassis kell 12

Mittetulundustegevuse toetusest
Ühinemiseelse (endise) Häädemeeste valla piirkonnas tegutsevad kodanikeühendused saavad taotleda
projektitoetusi sel aastal veel kehtiva
mittetulundustegevuse toetamise
korra järgi. Vastav teade avaldati

endise Häädemeeste valla kodulehel
14. aprillil. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 500 €, või
1000 €, kui projekt hõlmab kogu
endise Häädemeeste valla piirkonda. Täpsemad juhised on leitavad

internetiaadressil http://haademeeste.kovtp.ee/kodanikuuhendused.
NB! Käesolev teade ei puuduta endise
Tahkuranna vall piirkonna kodanikeühendusi.
Toomas Abel

Fotonäitus „See oli siis, aastal 19.. ja nüüd aastal 2018“

Salongiõhtud Tahku Tares
Jürikuu esimese laupäeva õhtupoolikul kogunes üle seitsmekümne kunstihuvilise Tahku Tare salongiõhtule, et
kuulata ja vaadata Henrik Normanni
monoesinemist. Salongiõhtude traditsioon sai alguse kuus aastat tagasi ning
järjepanu oli seekordne neljakümnes.
Viimasel hooajal on salongiõhtute
külastajate arv suurenenud ja suurim
oli see jaanuaris, kus peaesinejaks oli
tuntud laulja ja näitleja Helgi Sallo.
Uskumatu, kuid üheksakümmend
kaks külastajat mahtusid Tahku
Tare suurde saali ära. Pisut vähem,
aga küllaltki arvukad olid ka teised
selle hooaja salongiõhtud, kus peaesinejateks olid oktoobrikuul meie valla
noormuusik Kleer Suursild, novembris laulja Voldemar Kuslap, detsembris
laulja Erich Krieger, veebruaris näitleja Ago Anderson ja märtsis akordionivirtuoos Henn Rebane. Kõik need
salongiõhtud on saanud toimuda tänu
paljudele inimestele, kes on saanud
aru, et kuidas elad sina nii elab ka sinu
küla. Siinjuures tahaksin korraldajate
nimel öelda tänusõnad endise Tahkuranna valla juhtkonna aadressil, kes
on olnud igati abiks ja toetanud meie
salongiõhtute korraldamisi. Korraldajad loodavad, et vastloodud Häädemeeste valla vallavalitsejad suhtuvad

edaspidi samamoodi positiivselt ja
toetavalt meie tegemistesse.
Seoses salongiõhtute toimumise pisikese juubeliga tahaksin korraldajate
nimel tänada Ilmar Tõnissoni, kes oli
meie salongiõhtute esimene peaesineja ja kelle loodud on meie õhtute
ühislaulu sõnad ja viis Tahkurannast.
Siinjuures ka tänusõnad eestlaulja Valerile. Tõsi, viimased salongiõhtud on
möödunud sisutihedalt ja ühislaulmiseni ei ole jõudnud. Kiidusõnu väärivad ka meie õhtute sponsorid, Marje
ja Kaire, Külli ja Ülari, Mari, Helbe,
Maarika, Riina, Kalmer ja Imre,
kelle materiaalne tugi on olnud igati
asjakohane. Tänusõnad Tahku Tare
perenaistele, Tegusate Vanaemade ja
Võiste külaseltsi liikmetele, kes on
olnud igati tugev meeskond õhtute
korraldamisel. Igati kiiduväärne on
Taivo kaasabi õhtutele peaesinejate
leidmisel. Aitäh veel kõigile, muidugi
ka kõikidele külalistele, kes te olete
leidnud tee Tahku Tare salongiõhtutele. Korraldajad loodavad, et järgmise
sügishooaja salongiõhtuteks jätkub
nii esinejaid, toetajaid kui külalisi.
Ilusat suve kõigile!
Tahku Tare salongiõhtute
korraldajate nimel
vallakodanik Andres Ilves

2018. aasta on kultuuripärandi aasta
ja seoses sellega on Häädemeeste muuseumis fotonäitus, kus on kõrvuti saja
aasta tagune ülesvõte ja sama koha
pealt tänapäevane. Vanade fotode
autoritest on teada H. Tilk, Trempe,
V. Jüristo. Kahjuks kõikide selleaegsete fotode tegijaid ma ei tea. Vanad
fotod suurendas ja restaureeris Pärnu
Pilt Raamis OÜ töötaja Peeter Roots.
Tänapäevased fotod neist kohtadest
tegid Lyanne Raud ja Tiiu Pukk.
Kõik väljapandud fotod on Häädemeestest – majad, tänavad, veskid.
Vanematele kohalikele muuseumikülastajatele on fotod pakkunud palju
mälestusi ja meenutusi tollest ajast.
Kõneainet ja arutelu jätkus mitmeks
tunniks. Nooremad imestavad, kuidas meie kodukoht on aastakümnete
jooksul muutunud.
Milline oli Häädemeeste 70 või
80 või 100 aastat tagasi? Sellele saad
vastuse, kui külastad Häädemeeste
muuseumis olevat fotonäitust. Näitus
jääb avatuks juulikuu lõpuni.
Tiiu Pukk

Näitusekülastajad muuseumis. Foto: Tiiu Pukk

Laupäeval, 19. mail on paljude muuseumide uksed avatud, et tähistada
üle-euroopalist muuseumiööd. Muuseumiöö toimub sel aastal pealkirja
„Öös on pidu“ all.
Häädemeeste muuseum kutsub sel päeval muuseumis otsima kultuuripärandit
Häädemeestelt. Ootan külalisi kell 18 – 22.

23. juunil
Häädemeeste Suveaias
Hea Häädemeeste rahvas!
Häädemeeste Muusikakooli näppepillide
õpilased kutsuvad teid oma

KevadKontserdile
23. mail algusega kl 16.00
Häädemeeste seltsimajja

Kontsert on tasuta
Olavi Kõrre / olavikorre@gmail.com

jaaniõHtu
tantsulusti pakub
Rahvabändi saatest
tuntud ansambel
Eesti Mees
Jälgige reklaami!
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Häädemeeste valla leht

Kooliuudised
Häädemeeste Keskkoolist

Uulu Põhikool

Uulu Põhikooli tegemised ja tulemused
aprillis

Häädemeeste Keskkooli õpilaste
edukas osalemine olümpiaadidel
ja võistlustel
6. aprillil toimunud maakondlikul emakeele olümpiaadil saavutas 4. klassi arvestuses Taavet
Allikas 3. koha. Kiidame tublit
õpilast ja täname õpetaja Minoret Miisnat!
10. aprillil Viljandis toimunud vabariiklikul võrkpalli
kooliliiga finaalturniiril saavutas
I koha Häädemeeste keskkooli
võistkond koosseisus Marcus

Auväärt, Markus Laanisto,
Sander Kasela, Johannes Valge,
Rainis Vesik, Karl Rahn, Jaak
Looring, Aigar-August Lemmik, Brayan Talts. Õnnitleme
meie võidukat meeskonda ja kiidame juhendaja Lauri Lepikut!
11. aprillil toimunud maakondlikul Varia viktoriinil saavutas Häädemeeste Keskkooli
gümnasistide võistkond koos-

seisus Crete Luik, Marianne
Hanson, Markus Lõhmus I
koha. Palju õnne!
19. aprillil toimunud maakondlikul inglise keele olümpiaadil saavutas 4. klassi arvestuses Hugo Sipelga 51 osaleja
seas väga tubli 4. koha. Kiidame
õpilast ja täname õpetaja Viktor
Koopi!
Aule Kink

Staarijäljenduskonkurss Playback
Häädemeeste Keskkooli õpilasesindus otsustas aprilli algul
korraldada ühe vahva ürituse
kogu koolile – Playbacki. Nagu
nimi ütleb, oli algne plaan jäljendada erinevaid muusikavideosid. Õpilaste etteasted
aga üllatasid väga leidlikkuse
ja loomingulisusega. Häädemeeste seltsimaja laval oli nii
jäljendatud muusikaartiste
kui ka täiesti omaloomingulisi
tantse ja laule. 10. ja 11. klass
rõõmustas publikut äärmiselt
vaimukate videoklippidega,
mis panid saali naerust rõkkama. Üllatusesinejana astus
koos õpilaste bändiga üles
„punkar Villu“, kelleks oli ei
keegi muu kui meie oma koolijuhataja Aule Kink. Külalistena pakkusid toredat vaheldust breikarid Võistest, kelle
ridades omakorda üllatas oma
tantsuoskusega kooli sekretär

Staarijäljendajad Häädemeeste Keskkoolist. Foto: erakogust

Astrid Rosenberg. Pole kahtlustki, et sedalaadi üritused
aitavad õpilastel igapäevarutiinist välja tulla ning avada
oma erinevaid võimeid.
Suured kiidusõnad kõigile
õpilasesinduse liikmetele, kes
selle toreda õhtu ettevalmistamisse ja läbiviimisse algusest
lõpuni panustasid – kes tegi

üritusele reklaami, kes valmistas kohvikusse maitsvaid
küpsetisi ning müüs neid seal,
kes kaunistas saali, kes hoolitses tehnilise poole eest. Tublid
olid õhtujuhid Anett Kentauria
Liiva ja Markus Lehtla. Aitäh
kõigile!
Heli Lank

Metsapoole Põhikooli õpilased.
Kõik laagrilapsed said laagri
ajal proovida mootorpaadiga
sõita, püüda kalu nii õnge kui
võrguga, õppida kala puhastama ja toiduks valmistama, saada merepäästealaseid teadmisi
jne jne. Usume, et nii mõnigi
laps sai endale merepisiku ning
ehk asub õppima merendusega
seotud eriala või temast saab
harrastuskalur.
Laagri viis läbi kogenud
kalamees, paadiehitaja ja kalandusajakirjade väljaandja
Hanno Kask. Laager toimus
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toel. Laagris osalejad
ütlesid laagri kohta järgmist:
Kermo Link: Õppisin laag-

Kalanduslaagris osalejad. Foto: Aule Kink

II kooliaste külastas 6. aprillil
Ugala teatrit, vaadates esietendust “Tuul kuu pealt”.
Kuidas teada kõigest kõike
ehk „Varia”. Pärnumaa õpilastele korraldatakse 2 korda
aastas mälumänge teemal varia. Võisteldakse selles, milline
on õpilaste üldine silmaring ja
nende huvi meid igapäevaselt
ümbritseva vastu. Seekordne
mõõduvõtmine leidis aset 11.
aprillil.
Uulu kool oli väljas koosseisus: Rudolf Harald Kivi,
Triinu Kirschbaum, Alice
Võsanurm, Kermo Link, Jan
Marcos Lepik.
Meie õpilased kogusid 37
punkti, esikoht 43 punktiga
läks Lihulasse.
Rudolf tegi järelduse, et tulebki hakata igal õhtul vaatama
„Aktuaalset kaamerat“. Lihtne
ju! Mälumängureid juhendas
õpetaja Vaike Mändmaa.
12.–13. aprill toimus esimest korda õpilasesinduse eestvedamisel 5.–9. kl Ööüritus
“Uulu otsib talenti”. Eelmisel
aastal korraldas ÕE hilisõhtuse
“Jüriöö ülestõusu”ürituse tõrvikurongkäiguga ja lõkketulega ja sealt tuli ka mõte edasi
minna ning direktori vastutulekul saigi ööüritus teoks.
Ürituse “kohtunikud” Koit
Toome (Egle Vutt), Eda Ines
Etti (Egle Rumberg) ja Rein
Rannap (Annika Kersalu) vaatasid, kuulasid, tundsid omal

nahal nii teatrivooru kui talendivooru etteasteid ja leidsid, et
pole võimalik ühte talenti välja

tuua – kõik osalejad olid lihtsalt võrratud!
Kõigile peaauhinnaks oli
professionaalse mustkunstniku show! Ürituse õnnestumise
eest tuleb tänada kooli õpilasesindust ja huvijuht Annika
Kersalu.
I kooliaste külastas 18. aprillil Endla teatrit, vaadates
etendust “Alice Imedemaal”.
Maakonna eesti keele
olümpiaadil osalesid Anett
Aedma, Triinu Kirschbaum,
Rudolf Harald Kivi ja Richard
Kiviselg. Tublid saavutused:
Anett Aedma 2. koht ja Triinu Kirschbaum 4 koht. Õpilasi
juhendas õpetaja Ly Soosaar.
Maakonna inglise keele
olümpiaadil IV klassidele saavutas 50 osaleja seas II koha
Sten-Erik Aljas ja 8. koha Ker-

Uulu otsib talenti.
Fotode autorid Egle Vutt ja Kaja
Stimmer

hard Kiviselg (seekord kaotati
esikoht 1 punktiga). Juhendaja
õpetaja Marikka Metsis.
Kõige parem tegu selle aasta
aprillis on vaheaeg, mis kestab
rohkem kui üks nädal.
Tegemised korjas kokku
õp. Pärt Kukk

Kolmas klass ruulib...

Häädemeeste valla laste kalanduslaager
Läbi ajaloo on Häädemeeste
piirkond olnud kuulus oma
meresõitjate ja laevaehitajate
poolest. Kõik teavad, et Heinastes rajati Eesti esimene
merekool ning on kuulnud
lugusid siinkandi kuulsatest
meremeestest. Pea igas siinkandi peres on mõni esivanem
olnud meresõitja ning ka tänapäeval on Häädemeeste vallas
hulgaliselt rannakalureid. Et
see traditsioon säiliks ning ka
lapsed jätkuvalt mere ja kalapüügi vastu huvi tunneksid, sai
korraldatud Häädemeeste valla
lastele kalanduslaager. Laager
toimus 22. – 25. aprillil Paatsalus ning osalesid Häädemeeste Keskkooli, Uulu Põhikooli ja
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ris kala fileerima.
Iti Maddison: Laager oli
õpetlik, kasulik ja vajalik.
Mina näiteks õppisin kalu
puhastama.
Rihard Klein: Mulle meeldis, et sain ise mootorpaati
juhtida.
Timmu Teearu: Mõnus oli,
et oli saun basseiniga.
Kaidi Siim: Tore oli, et sai
paadiga merel käia ja aerutada.
Jaak Looring: Toit oli laagris väga hea!
Kustav Tari: Meeldis, et
laagris oli parajalt palju vabadust – sain õngitseda ja paadiga
sõita nii palju, kui tahtsin!
Aule Kink

Kuulake kõik ja lugege!
Meie klassis on igatsorti
tegelasi. Mõni tantsib, mõni
suusatab, mõni mängib jalkat,
mõni ratsutab, mõni on karates
kõva käsi, mõni on kunstnik,
mõni aina loeb ja loeb, mõni
laulab…, kõik aina kiirustavad.
Aga selleks see aeg ju ongi, et
tema eest ära lipata!
Panime end kirja maakonna Varia viktoriinile. Leppisime bussis kokku, et teeme
ära (vägevalt) ja siis suundume
kohvikusse. Nii see läkski! 21

võistkonna hulgas tõime Uulu
kooli 2. koha. Vägevad tegijad olid – Mirjam Rohtoja,
Jass Harjaks, Marten Saar.
Hurraa!
Vaat valla Jüriööjooksul näitasime teistele kandu. Tehtud!
Tegijad olid – Mirjam Rohtoja, Jass Harjaks, Aleks Janson, Henri Merivälja, MatsMadis Maddison, Alexander
Pärnaste, Marten Saar, Ron
Sebastian Tamm, Hannes
Valk, Aaron Rüütel.
Poseidoni treeneri Martin

Kuldmägi sõnum meile oli
järgmine: “Aprillis sõitsime
Tartusse Hillar Otto Memorial
jalgpalliturniirile. See oli raske
võistlus. Poisid andsid endast
parima. Tasuks hõbedane karikas! Uulu koolist mängisid
hõbedases tiimis Jass Harjaks,
Marten Saar, Karl Martin Veber. Ja veel – Marten Saar valiti parimaks väravavahiks!”
Hip-hip hurraa!
Kogu klassile kevadeks
särma särtsakust, töökust –
ainult head!
Õpetaja Sirje

Häädemeeste Muusikakool
Pärnu klaveripäev
Pärnu muusikakoolis toimus
20. aprillil klaveripäev, mille
korraldas Eesti Klaveriõpetajate Ühing koostöös Pärnu
muusikakooliga.
Pärnu klaveripäev korraldati
selleks, et muusikaüritused ei
oleks ainult Tallinna-kesksed.
Klaveripäevast osa võtnud
õpetajaid oli kõige rohkem
Pärnu muusikakoolist, samuti
Pärnu ümberkaudsetest muusikakoolidest, sh õpetaja Vaike
Väljamäe oma õpilase Elsbet
Muhuga. Kohale tuldi aga ka
Viljandist ja Rakverest.
Päeva raames toimusid
klaveriõpetuse alased loengud individuaal- ja koosõppe
ühendusvõimalustest, taas-

kohtumisest Bachi muusikaga, improvisatsioonioskuse
ja loovuse arendamisest jpm.
Loengutega esinesid Kristiina
Junttu (Ida-Helsingi muusikakool), Lembit Orgse (EMTA)
ja Riine Pajusaar (Nõmme ja
Keila muusikakool).
Kavas olid ka klaverimängu
õpitoad, mida viisid läbi tunnustatud õppejõud ja pianistid
Lembit Orgse ja Martti Raide.
Meil Elsbetiga oli võimalus osa
saada meistrikursuse tunnist
Martti Raidega. Tund oli väga
intensiivne ja õpetlik, kuidas
ennast kiiresti mobiliseerida ja
suunata oma oskusi. Selleks oli
vajalik eeltöö muusikateostega
– harjutamine. Elsbet oli seda

teinud ja pälvis tunnustatud
õppejõult kiidusõnu.
See oli meile – Elsbetile ja
õpetajale – tundmatus kohas
vette hüppamine, mis õnnestus edukalt. Meil seisab ees
veel üks konkurss, R. Tobiase
nimeline klaverikonkurss, mis
toimub 3. ja 4. juunil Hiiumaal. Heade näpunäidete eest
oleme väga tänulikud.
Väga sisukas ja huvitav klaveripäev lõppes Pärnu raekojas,
kus pianist Kristiina Rokaševitš esitas Bachi, Schuberti ja
Liszti muusikat. Õhkkond oli
väga emotsionaalne ja soe.
Vaike Väljamäe
Häädemeeste muusikakooli
klaveriõpetaja

Häädemeeste valla leht
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Tahkuranna kool

Metsapoole põhikool
Aprillikuu Tahkuranna koolis

Öökool Metsapoolel
Et olen Metsapoole vilistlane,
soovisin oma rekreatsioonikorralduse eriala lõputöö teha oma
endises koolis ja organiseerida
seal öökooli.
Aset leidis see 19.–20. aprillil. Tavapärase koolipingis
õppimise vahelduseks korraldasime õhtu, öö ja hommiku
jooksul hulgaliselt erinevaid
tegevusi.
Kui lapsed õhtul kella kaheksaks kooli tagasi tulid,
pakkisid nad esmalt asjad lahti
ja seejärel kogunesid võistkonniti koolimaja ette, et alustada orienteerumisraja läbimist.
Tuli käia neljas kontrollpunktis, kus pidi täitma erinevaid
ülesandeid, mis nõudsid nii
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osavust, tugevust kui ka teadmisi.
Pärast õues rassimist tulid lapsed taas saali, kus panid proovile oma fantaasia ja
loovuse. Naljakas oli see, kui
tervest leheküljelisest loost jäi
“kuulujutu” ajal järele ainult
kolm lühilauset. Öö lõppes
meeleoluka diskoga.
Pärast lühikest und tuli
hommikul osaleda veel jürijooksul.
Need olid teistmoodi koolitunnid, milles lapsed said
samamoodi teadmisi-oskusi
nagu tavaliselgi koolipäeval.
Teisi Kirimägi
2013. a vilistlane

Kooliöö Metsapoole koolis. Foto: Heino Einaste

Aprill oli tõeline kevadkuu.
Algas soojalt ja mõnusalt. Päevakorda kerkis lausa küsimus:
“Mitme kuumakraadiga enam
kooli ei pea tulema!?” Õnneks
kulges kuu edasi oma tujuka
meele ja viguritega ning lasi
õppuritel rahulikult oma põhitööga rinda pista.
Kuu algul panid II kooliastme õpilased Anni-Marii Männi, Sophia Juhanson, Mariann
Must ja Anette-Marie Õis oma
teadmised proovile maakonna
emakeeleolümpiaadil Paikusel. Inglise keele olümpiaadil
osales 4. klassi õpilane Triinu
Lumiste.
3.–4. ja 5.–6. klassi õpilased
kogusid kevadisel retkel koos
Triinuga metsatarkusi. Uuriti
samblaid ja samblikke, vaadeldi nii loomade kui ka inimtegevuse jälgi metsas ja arutleti
muudel teemadel. Paar tundi
toredat rassimist värskes õhus
oli veidi väsitav, aga meeldiv.
Seiklusringis osalejad käisid
uudistamas Soomaal kevadist
üleujutust. Oleme siin merega
harjunud, aga laiuv veeväli põldudel ja karjamaal oli hoopis
eriline. Veel põnevam oli ise
kanuuga mööda seda vett liikuda ja ümbrust lähemalt uu-

Hiina ja Türgi külalistega kohtumas. Foto: Kerli Õismets

rida. Pealegi oli see enamusele
elu esimene kanuusõit üldse.
1. klassi lapsed käivad majandusringis. Seekord käisid
nad uudistamas, kuidas pangakontor töötab.
Alguseks toimus esitlus
“10 nõuannet rahast”, millele
järgnes ringkäik pangas. Põnev oli, sest juurde saadi palju
uusi teadmisi ja eluks vajalikke
tarkusi.
4. klassi õpilased jätkasid
osalemist Pärnu Pernova
Loodusmajas toimuva projektiga “Pilguheit kalameeste
maailma”, kus anti teadmisi
kalapüügi seadusandlikust

Häädemeeste lasteaed
23.-27. aprillini oli lasteaias tervisenädal, mis jagunes
erinevateks teemapäevadeks.
23. aprill, jooksupäev, langes
kokku jüripäevaga. Tutvuti jüripäeva rahvatraditsioonidega
ja päeva lahutamatu osa oli
muidugi tõrvikutega jüripäeva jooks ümber lasteaia. 24.
aprillil, hambapäeval, räägiti
kõigest sellest, mis puudutab
hammaste tervist ning tuletati
meelde, millised söögid-joogid
on hambasõbralikud. Veepäeval, 25. aprillil käisid lapsed
õppekäigul Häädemeeste
mineraalvee tehases ning said
teada väga palju olulist infot
veest ning selle kasulikkusest.
Tore päev oli ka 26. aprill –
matkapäev, mil vanema rühma
lapsed käisid matkamas Kabli
RMK radadel ning nooremad
mudilased kohalikus metsas.
Tervisenädala lõpetas reedene
võimlemis- ja tantsupäev.
Edukalt on jätkunud erinevad loodusprojektid. Huvitava
Bioloogia Kooli projekti raames läbiviidava katse „Väike
uba“ raames on lapsed teada
saanud, kuidas oa seemnest
kasvab taim ja näinud, mis
toimub mulla all, mida tavaliselt inimsilm ei näe.
Räpina Aianduskooli taimekasvatusprojekti „Kurgisõbrad“ laste toimetamised
keerlevad kurkide hooldamise ja jälgimise ümber. Nüüd
on oluline, et iga muldapandud taim kasvaks tugevaks ja

jõuliseks ning lõpuks ka saaki
annaks.
Eesti Erametsaliidu projektis „Eesti 100x100 pesakasti erametsa“ osalesid meie
lasteaiast Naerulinnu ja Pääsulinnu rühm. Jaanus Siigla ja
Mario Maddisoni abiga ning
juhendamisel valmisid kaks
kuldnoka pesakasti ja need
mõlemad on ka üles seatud
lasteaia territooriumile, et oleks

Kevad, kevad, kevad!
Kena kevadet kõigile!
Soovib Tahkuranna
koolipere

Tahkuranna lasteaed

Häädemeeste lasteaia tegemistest aprillikuus
Aprillikuu esimene tööpäev
algas lasteaialastele lõbusalt,
tähistati nii naljapäeva kui lihavõtteid. Saalis peeti ülilõbus
jänkude ja tibude trall, mille
kulminatsiooniks oli munade
veeretamise võistlus. Väikesed
sõimelapsed veeretasid plastmassist mune, kuna nii mõnigi
neist jõudis enne saaliminekut
oma keedetud muna rühmas
katki pigistada.
4. aprillil külastas lasteaeda
Rõõmulille teater Tallinnast,
lapsed said näha õpetlikku ja
toredat etendust „Minu oma“.
Ja kohe järgmisel päeval, 5.
aprillil vaadati lasteaia saalis
tasuta keskkonnahoiuteemalist etendust „Erakordne veepudel“, mis oli väga huvitavalt ja
lastepäraselt lavastatud. Lapsed
said teada, miks ja kuidas tuleb prügi sorteerida ning mida
tehakse plastikust jääkidega.
7. aprillil võttis 18 meie
lasteaia last osa Metsapoolel
toimunud kevadkontserdist
„Lauluõied“. Väikesed solistid valmistas esinemiseks ette
muusikaõpetaja Aili Altoja.
Suur tänu talle selle eest.
11. aprillil käisid Pääsulinnu rühma lapsed õppekäigul
RMK Kabli külastuskeskuses
ja osalesid programmis „Kevad
linnuriigis“. Oli väga rahustav
ja huvitav liikuda kevadises
looduses, mis juba täis erinevaid loodushelisid. Omaette
elamust pakkus lastele sinnaja tagasisõit liinibussiga.

poolest ja räägiti merest kui
elukeskkonnast.
Võõrkeelepäeva l olid
koolis külalised Hiinast ja
Türgist, kes tutvustasid oma
maad ja kultuuri. Kohtumine
oli rõõmus ja elav, sest prooviti
kirjutada ja hääldada hiina- ja
türgikeelseid sõnu. Ni hao!
Merhaba! Tere! – viisakust
mitmes keeles jäi sellest päevast kõlama. Pärast lõunasööki
kerkis saali täispuhutav kuppeltelk. Külla oli tulnud sfääriline kinoteater. 3D efekt
võimaldab ilma spetsiaalsete
prillideta tunda end tegelasena
multifilmis. Tore oli lamada se-

lili ja näha, kuidas kalad elavad
ja tegutsevad.
Jüriöö teatejooksu traditsioonile jäime truuks ka
sel aastal. Algul toimus jooks
kooli juures, kus said kaasa
lüüa kõik õpilased. Suuremad
ergutasid ja toetasid oma nooremaid sõpru ning nii jõudsid
kõik õnnelikult finišisse. Pärast
sai maha peetud veel sõbralik
jalgpallimatš. Paraku olid viirused meie ridu tugevasti hõredamaks muutunud ja valla
teatejooksul kõige nooremad
seekord võistkonda kokku ei
saanud. Suuremad aga lidusid ikka vapralt koos teistega
ja maitsesid pärast kringlit ja
limonaadi.
Ja siis algas täiesti ootamatul ajal vaheaeg! See on täiesti
uus kogemus minna puhkama aprilli lõpus, et siis juunis
jõuaks kauem koolis käia.

Naljakuul Tahkuranna
Lasteaed Algkooli Võiste
lasteaias

võimalik koos lastega jälgida,
kuidas sinna elu sisse kolib ja
mis siis edasi saama hakkab.
Häädemeeste lasteaia pere
Direktor Ene Ilves

Jüripäev Häädemeeste lasteaias. Foto: Tea Raap

Naljakuu pööras meie poole
oma kevadise poole, lubades
kuulata kohale saabunud rändlindude laulu ja otsida ning leida esimesi kevadlilli.
Aprilli esimesel nädalal võtsid Rannakarbi rühma lapsed
ette reisi Pärnu Mini-Zoosse
tutvumaks roomajate maailmaga. Kuulu järgi olevat õppekäik olnud ikka väga-väga
vahva.
8. aprillil said Simbi-Rimbi sõbrad kokku Tahkuranna
kooli saalis, kus rõõmu ja lustiga peeti maha juba XXI laste
laulu- ja tantsupäev.
Kuu keskpaiku külastas
lasteaeda Planetaarium, kus
4–7 aastased lapsed suure kuppeltelgi all veealuse maailma
imedest osa said.
Paar päeva hiljem külastas
meid kiirabibrigaad, kes tut-

vustas lasteaia kasvandikele
oma tööd ja töövahendeid.
Rannakarbi rühma lapsed said
ka üksteise peal esmaabivõtteid
praktiseerida ning hiljem õues
koos Päikesekiirtega kiirabiautot uudistada.
Traditsiooniline Jüripäeva
Jooks lipati lasteaia õuealal
ning viimase panid välja kõik
2–7 aastased osalejad.
23. aprillil tutvustas Pärnu
Liblika lasteaia õpetaja Terje Pill programmeeritavaid
põrandaroboteid Bee-Bot ja
Blue-Bot ning jagas oma kogemusi robootika kasutamisest
lasteaiatöös. Tutvustuse „maaletoojaks” oli meie õpetaja Signe Ööpik.
Soovime kõigile rõõmsat
ja päikselist maikuud!
Tahkuranna lasteaia pere

Kiirabi tööga tutvumas. Foto: Signe Ööpik
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Uulu lasteaed

Tegus aprill Uulu lasteaias
Kuu algas lasteaia ühisüritustega lavasaalis. Klaverimuusikat
tutvustas meile pianist Diana
Liiv, kes esitas kuulsaid palasid Pjotr Tšaikovski balletist
,,Luikede järv”. Jutu ja klaveripalade juurde nägime ekraanil
kauneid muinasjutupilte ning
katkendeid balletietendusest.
Lõbusal mängupeol („Pidu
tibulas”) esitasid tibudeks või
jänkudeks kostümeeritud
lasteaiapere laulu-, tantsu- ja
võistlusmänge. Lustakad etteasted tekitasid rõõmsat elevust
kõikides osalejates. Mänguhommiku eestvedajateks olid
seekord Mesimummide rühma
õpetajad.
Lasteraamatupäeva tähistasid kõik rühmad külaskäiguga raamatukogusse. Liblikate
rühm (lapsed vanuses 4–5 aastat) uudistas laste teatmeteoseid ja raamatuid vee-elanikest.
Sipelgate rühm (lapsed vanu-

vanuses 3–4 aastat) valmistas
ise tervisliku puuviljasalati ja
Liblikate rühma lapsed maitsesid rohelist sibulat, mille
kasvule nad ise kaasa aitasid.
Kõikide rühmaruumide päikesepaistelised aknalauad muutusid väikesteks kasvulavadeks
– ikka selleks, et lapsed saaksid
märgata taimede tärkamist ja
kasvamist ning võsukeste eest
hoolt kanda.
Lepatriinude rühma lapsi

on peagi ootamas koolitee.
Uulu Põhikooliga tutvumine tekitas palju elevust aga
samas vähendas koolikartust
nii mõneski koolieelikus. Seda
suures osas tänu sõbralikule ja
rõõmsatujulisele õpetaja Sirje
Kõresaarele!
Varakevadine matk muuli
juurde on Lepatriinude rühmas
juba traditsiooniks kujunenud.
Luikede saabumise ja kogunemise jälgimine tuletas meelde

Pidu tibulas. Foto: Kaire Aava

ses 2–3 aastat) kuulas ettelugemist ja laenutas raamatuid.
Vanemate rühmade lapsed said
võimaluse oma lugemisoskust
proovile panna ja kaaslastele
esineda. Täname raamatukogu
juhatajat Heljet sooja vastuvõtu
eest!
Tervisenädalal toimunud
,,Südametants” pani kõikidel

tantsijatel südame kiiremini
tuksuma. Aitäh Anu Nõmmele
hoogsa juhendamise eest!
Jaa nima rdik ate rühm
(lapsed vanuses 5–6 aastat)
käis õppekäigul Uulu arstikabinetis – nüüd teavad lapsed hästi, missugused tegevused on tervisele kasulikud.
Mesimummide rühm (lapsed

lugu luigepaari armastusest,
kes on kodutee õnnelikult läbinud. Kevade märke otsisid ja
leidsid kõikide rühmade lapsed
– kes metsast, kes kooliaist, kes
pargist või oma lasteaia mänguplatsilt. Tähelepanekud said
kirja pandud ka projekti ,,Tere
kevad” tabelitesse!
Palju põnevust ja pinget
pakkus Anna-Liisa esinemine
finaalini välja Väikestes Hiiglastes. Saime kindlasti kõik
korduvalt valida just tema tiimi
numbri, et toetada meie lasteaia minitalenti sel pingelisel
teekonnal. Täname kõiki, kes
abistasid Anna-Liisat nii kaugele jõudmisel laulude-tantsude-lugude õpetamisel ja meile
tuntuse toomisel! Suur aitäh!
Rõõmsat meelt ja palju
Päikest!

Lepatriinud matkal. Foto: Terje Haasma

Uulu Lasteaia pere

Traditsooniline 1. mai jalgpallimatš
Igal aastal 1. mail toimub Uulu
Põhikooli staadionil traditsiooniline Poissmeeste vs Naisemeeste vaheline jalgpallimatš.
Sellele matšile tullakse kogu
perega ja saadakse osa toredast
aastaid kestnud traditsioonist.
Traditsioon mis on alguse
saanud aastast 1965, kas keegi
julgeb öelda või mõelda, et jalka matši ei ole vaja! Vastupidi
– see jalgpallimatš on saanud
uue hingamise!
Uulu Põhikooli staadion sai
sellel aastal uued täismõõtmetes väravad ning muruväljak on
renoveerimise ootel.
Kõik ikka selleks, et nooremal põlvkonnal oleks, kus jalgpalli mängida. Ja noori jalka
huvilisi jagus. Isad võtsid käe
kõrvale oma pojad/tütred ning
registreeringud said tehtud ja
võistlus avatud. Taaskord oli
väga palju lapsi. Parima väravalööja väljaselgitamiseks oli

kolm vanuserühma
4–6 aastased (lasteaialapsed)
I koht – Rasmus Ville Rang
II koht – Marken Ööpik
III koht - Laur Tamm
7–9 aastased
I koht – Marten Saar
II koht – Damir Soboljev
III koht – Kennerth Ööpik
10–12 aastased
I koht – Devin Borisov
II koht – Hannes Valk
III koht – Rebeka-Nora
Jürgens
Siin kohal suur aitäh treener Martinile ja jalgpalliklubile
Poseidon!
Kui väikesed oma väravalööke tegid olid poissmehed
ja naisemehed suurel väljakul
suurte meeste mängu mängimas. Sellel aastal olid tugevamad poissmehed tulemusega
3:2.
Traditsioonide jätkamise

Võitjad

Võistkonnad

ja mõistmise eest tuleb tänada – Uulu Rehv OÜ, Uulu
Mõis OÜ, Uulu Ehitus OÜ,
Weiss OÜ, Arboris OÜ, Pro
Event Services OÜ, Alfa Ehitus OÜ, Coca-Cola HBC Eesti
AS, Häädemeeste vallavalitsust
ning Urmas Org`i, spordiklubi
Tahk presidenti Jüri Kõresaar`t
ning spordisündmuse “mootorit” Marko Koitlat.
Meelelahutust jagus kõigile,

matši vaheajal tegid akrobaatilisi trikke tantsutüdrukud
ning autasustati väikeseid väravalööjaid.
Iga traditsioonidest lugupidava vallakodaniku kohalolek
oli oluline, aitäh teile, kes te
kohal olite ning sombuses päevas kaasaelasite!
Võistleme taas 1. mai 2019.
Spordiklubi TAHK

Paarisvõrkpall

Kolme küla karikas Metsapoolel
Pühapäeval, 8. aprillil kogunes Metsapoole kooli võimlasse
võrkpallirahvas koos kaasaelajatega, et pidada maha juba
6. korda „Kolme küla karikas
võrkpallis“. I koha saavutas

Treimani võistkond koosseisus Urmet Lepp, Rain Ristkok,
Laura Usta, Reimo Grents,
Marko Laarents ja Sander
Rebane. Kabli küla au kaitses
kaks võistkonda (I võistkonna-

le 2. koht ja II võistkonnale 3.
koht), Ikla tiimile jäi 4. koht.
Osalejad tänavad eestvedajaid
ja loodavad uuel hooajal taas
sportlikku vormi hoida.
Esta Vesik

4–6 aastased. Fotod: Anu Nõmm

Häädemeestel on saanud
traditsiooniks saalihooaeg
lõpetada paarisvõrkpalliturniiriga. 27. aprillil toimunud
turniiril osales 9 võistkonda.
Pilk protokolli: (9) 1. Ott
Liivaru – Karli Ots, 2. Sander Lorents – Kalev Seilmaa,
3. Raul Pinta – Janre Koort,
4. Rainer Leppik – Taavi
Lehtla.
Paarisvõrkpalliturniiri võitjad. Foto: Rain Ristkok

sPorditeated
16. mail algusega kell 10.45
Häädemeeste staadionil
Häädemeeste PiirKonna eelKooliealiste laste sPordiPäev
Kavas:
• kuni 3 aastaste 30 m jooks
• 4–5 aastaste ja 6–7 aastaste 30 m jooks, kaugushüpe, 150 m jooks
Kolme küla võrkpallikoondised Metsapoolel. Foto: Heino Einaste
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Talimängude tulemused ja suvemängudeks valmistumine
PÄRNUMAA XXXVIII TALIMÄNGUD 2018
Võistkond
Juhtkonna
Suusatamine Male
Kurling Laeva- MäluLauaKorvpall Punktid Koht
võistlus
golf
mäng
tennis
K
P
K
P
K P K P K P K
P
K
P
K
P
Saarde
II
28
II
33,6 I 30 III 27 I 30 II 28 III 27 II 28 231,6
1
Tori
III
27
5.
30
III 27 I 30 II 28 III 27
I
30 III 27
226
2
Häädemeeste
I
30
I
36
5. 25 II 28 III 27 6. 24
170
3
Pärnu
4.
26
4.
31,2 II 28
I
30
I
30 145,2
4
Põhja-Pärnumaa
III
32,4
4. 26
II 28
86,4
5
Lääneranna
4. 26
26
6-8
Põhja-Pärnumaa II
4. 26
26
6-8
Pärnu II/Paikuse osavald
4. 26
26
6-8
Pärnu II/Audru osavald
5. 25
25
9-10
Tori II
5. 25
25
9-10
Peakohtunik Kaiu Kustasson
Häädemeeste vald ei suutnud
kahjuks seekord välja panna
lauatennise võistkonda ega
korvpallivõistkonda aga ülejäänud sportlased olid nii kiired,
targad ja usinad, et üldtabelis
saavutati väärikas kolmas koht.
Suured tänud kõikidele sportlastele ja treeneritele.
Lisaks uhketele karikatele,
mida saab uudistada Häädemeeste vallamajas (Uulu KSK
karikakapis) kingiti kultuurinõunikule ja vallavanemale ka
EOK ametlikud olümpiaraamatud „XXIII Taliolümpiamängud PYEONGCHANG
Jrk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Spordiala
Jooksukross
Orienteerumine
Täpsuskütt
Kergejõustik täiskasvanud
koolinoored
Sulgpall
Rannavõrkpall
Juhtkonnavõistlus
Petank
Poiste jalgpall
Pärnumaa vägilane
Discgolf koolinoored
täiskasvanud
Jalgrattakross

2018“, milledega saab lähemalt
tutvuda Häädemeeste Raamatukogus ja Uulu Raamatukogus. Raamatu taha on kirjutatud: „Olümpialiikumises
on Aasia aeg. Pyeongchang
lõpetab, Tokyo ootab suve- ja
Peking uute talimängudega.
Olümpiausk püsib, ehkki selle hoidmise viisid muutuvad.“
Järgmisena valmistutakse
juba SUVEMÄNGUDEKS.
Allpool olevast tabelist leiad
on võistluste toimumiseajad
ja kohad.
Kuupäev
22.05
24.05
26.05
26.05
23.05
27.05
02.-03.06
26.05
26.05
25.05
26.05
11.05
27.05
23.05

Pärnumaa talimängude karikad. Foto: Aire Kallas-Maddison

Koht
Niidupark, Pärnu
Kilingi-Nõmme
Lauri karjäär
K-Nõmme staadion
Pärnu rannastaadion
K-Nõmme spordihoone
Pärnu rand
Lauri karjäär
Lauri karjäär
K-Nõmme staadion
K-Nõmme staadion
Kilingi-Nõmme rada
Kilingi-Nõmme rada
Saarde valla terviserada

Kellaaeg
Start kell 18.45
Start kell 17.00
9.00 – 14.00
Kell 9.30
Kell 9.30
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
15.00
10.00
14.00
18.00

Suvemängude lõpetamine
2. või 3. juunil Pärnu rannas
(peale võrkpalli võistlust).
Osavõtuhuvilistel pöörduda
julgelt Häädemeeste valla piirkonna esindaja Aire KallasMaddisoni poole tel 53585406
või aire.kallasmaddison@haademeeste.ee. Lisainformatsiooni
suvemängude kohta saab veel
Anu Nõmme ja AleksanderTõnis Joaranna käest.
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Juunikuus saab Häädemeeste
Miikaeli kirikus nautida
õigeusu muusikat
Pühapäeval, 3. juunil kell
14.00 esineb Häädemeeste
Miikaeli kirikus tuntud
kooriansambel Orthodox
Singers Tallinnast. Dirigent
Valeri Petrovi juhatusel esitletakse haruldast õigeusu
kava sarjast “Helisev ajalugu.Vaimulik pärand”.
Ansambli Orthodox Singers intellektuaalne kontserdisari „Helisev ajalugu.
Vaimulik pärand“ näitab
õigeusumuusikat kogu oma
mitmekülgsuses. Kava on
koostatud nii, et tutuvustada
praktiliselt kõiki olulisi õigeusumuusika stiile ja suundi.
Alguses kõlavad iidne vanavene polüfoonia ja znamennõi
viis. Kava tutvustab omapäraseid kirikuteoseid, mis
on pärit Kreekast, Serbiast,
Süüriast. Kava lõpus kõlavad
XX–XXI sajandi Euroopa heliloojate õigeusu teosed ning
Eesti heliloojate vaimulik
looming. Enamikku kavas
esindatud vaimulikest teostest
saab väga harva kontsertettekandel kuulata.
Kriitikute poolt kiidetud
Professionaalsetest muusikutest koosnev ansambel
Orthodox Singers on loodud
Valeri Petrovi poolt aastal
1989. Tegemist on Eesti üheks
parimaks professionaalseks
kooriansambliks tunnustatud
muusikuterühmaga, mille repertuaaris on nii varajasi kui
ka nüüdisaegsemaid õigeusu
kirikulaule. Lisaks tuntud
välismaisetele heliloojatele on

ansambli repertuaaris ka Eesti
tuntud heliloojate Arvo Pärdi,
Cyrillus Kreegi, Veljo Tormise
muusikateoseid. Ansambli repertuar täieneb pidevalt uute
teostega.
Orthodox Singers muusikud valdavad meisterlikult
erinevatele ajastutele omaseid
väljendusvahendeid: ansambli
esinemismaneeri iseloomustavad täielik süvenemine pühakirja igasse sõnasse, laitmatu
hääletehnika, täpselt läbi
mõeldud dünaamiline kava
ning erakordne stiilitunnetus.
Kriitikud on korduvalt
esile tõstnud ansambli lausa
üleloomulikku oskust säilitada
esitamise käigus teose vormiühtsus, saavutades samal ajal
võrratult dünaamilise piano,
mida kirjeldab kõige paremini
väljend “heli sulab ära”.
Orthodox Singers on korduvalt esinenud nii Venemaal,
Ameerika Ühendriikides,
Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Belgias,
Iirimaal, Liibanonis, Ungaris
ningPoolas. Kontserdid on
toimunud lisaks Moskva Õnnistegija Kristuse peakirikule
ka Rootsi Uppsala Toomkirikus, Moskva Tšaikovski nimelise Konservatooriumi Suures saalis, USA Philadelphia
Toomkirikus, Stratford upon
Avoni festivalil, Nottinghami,
Chelsea festivalil.
Pileteid hinnaga 10.-/5.euro saab osta Piletilevist,
aga ka kohapeal enne kontserdi algust.

Sangpommisport
14. aprillil toimusid Häädemeeste spordihoones 2018. a
Pärnumaa meistrivõistlused
ja Häädemeeste valla lahtised
meistrivõistlused sangpommi
kahevõistluses.
Võistlustel osales 29 sangpommitõstjat, neist 7 Läti
Vabariigist.
Kehakaalude võitjateks
tulid Laura Kallas, Koidu
Killing, Pille Kuusik (kõik
Audru), Märt Veelaid, Siim
Marjamägi (Häädemeeste),
Andrejs Makuha (Riia), Aimar
Romet (Kastre), Andres Metjer

(Jõgeva), Kuldar Kark (Tartu).
28. aprillil toimus Häädemeeste spordihoones järjekordne Baltic Cup 2018 Eesti, Läti
ja Leedu sangpommitõstjate
osalusel 11 kehakaalus.
Võistlused avas Eesti Sangpommiliidu president Ülo
Kuuse Palamuselt. Sangpommitõstjaid oli tulnud tervitama
Kabli Seltsimaja naistantsurühm „Rannapiigad“.
Võistkondlikus arvestuses
saavutas esikoha Leedu 25p.,
teise Eesti 21p. ja kolmanda
Läti 20p.

Eesti koondisse kuulus kehakaalus -85kg Häädemeeste
noormees Siim Marjamägi, kes
saavutas III koha.
Rannapiigad kinkisid tänutäheks Baltic Cupile kutsumise
eest sangpommiliidu presidendile Ülo Kuusele ja AleksanderTõnis Joarannale kaks Pärnamäe küpsetatud leiba, sprotte
ja värsket rohelist sibulat
Aleksander-Tõnis Joarand
endine sporditöötaja
(läbirääkimised jätkamise
suhtes kestavad)

Võistlemas on Siim Marjamägi.
Foto: Triin Haljaste

KABLI SELTSIMAJAS
24. mail kell 16.00
Kabli Lasteaia laste

KEVADPIDU
Ülo Kuusk, sangpommiliidu president saab kingituse Rannapiigadelt.
Foto: Silver Naar

Häädemeeste sangpommivõistluste võitjad. Foto: Koidu Killing
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TREIMANI RAHVAMAJA
ANNAB TEAdA
Head akvarellihuvilised!
Sel suvel saab teoks juba üheksas Treimani akvarellikursus. Traditsiooniliselt on seda juhendamas
Soome kunstnik Maikki Haapala.
Akvarellikursus algab 26. juunil kell 10 ja päädib näituse avamisega 29. juunil kell 15. Õppuseks
vajalikud vahendid ja materjalid on kõigile olemas,
kursuslaste kanda jääb osalustasu. Selles sisalduvad
juhendaja honorar ja laevapiletid, kursuseks ja näituseks vajalikud materjalid, kohvipausid, näituse
avamise suupisted, rahvamaja rent ja elektrikulu.
Kuna õppusel osaleb ka Soome kunstihuvilisi,
on kursuslaste arv piiratud. Kiirustage registreerimisega!
Akvarellikursuseks palume registreeruda hiljemalt 15. juuniks Treimani rahvamajja (viljar.
soomre@gmail.com või tel. 522 8196 Viljar),
samas ka täpsem info.
Kohtumiseni!
Viljar Soomre
Treimani rahvamaja saalis maist augustini avatud
Valdur Maibachi fotonäitus “Üllatusi pakkuv
Etioopia”
Treimani rahvamajas laupäeval, 26. mail kell 13
Häädemeeste Muusikakooli kevadkontsert.
Palju toredaid soliste ja ansambleid!
Tulge kuulama!
Treimani rahvamajas 9. juunil Rahvusvaheline
võistlustantsuturniir “Treimani Suvi ‘18”
Osalevad Eesti ja Läti tantsuklubid
* kell 12 laste võistlusklassid
* kell 16 täiskasvanute võistlusklassid
* kell 19 Tantsuõhtu ansambliga Treffunx
Pääse 5€
Sündmust toetavad Eesti Kultuurkapital ja OÜ
Helgi & Pojad

Tulge Uulu Raamatukokku vaatama
Euroopa Päevale ja Euroopa kultuuripärandiaastale pühendatud näitust

PÄRIJATA POLE PÄRANDIT
Näitusel on viis aastat tagasi
valminud Uulu Põhikooli õpilaste
tööd.
Näitusega on võimalik tutvuda Uulu
Raamatukogu lahtioleku aegadel
teisipäevast reedeni 10.00-18.00,
laupäeval 10.00-14.00

Müüa lõhutud
küttepuud.
Aedade hooldus.

Tel. 5347 0723
info@mardimetsatalu.ee
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TEATED
Ehitus, remont ja viimistlus. 5664 3195
*
Kivikorstnate ehitus, parandus plekitööd.5548 699
*
Katuse-, fassaadi ja üldehitustööd. Tel 56104 531,
edissonehitus@gmail.com.
*
Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel 501 3429
*
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel. 5620 0850.
Vaata ka www.remland.ee
*
Rentida kiire puulõhkuja. Käitatav nii traktorilt kui
bensiinimootorilt. Bensiinimootori saab vajadusel kaasa.
Tootlus ca 20 rm päevas. Hind 30 eur/päev.
Tel 5662 5333

Korter 1 suitsulõõr

KORTERELAMU SISENE TULEOHUTUS

Korter 2 suitsulõõr
Ventilatsioonilõõr

• TULETÕKKESEKTSIOONID:

KORTERIÜHISTU KOHUSTUSED:
• veendu, et küttesüsteemid on seaduslikult ehitatud või
paigaldatud (www.ehr.ee)

• pööning
• trepikoda

Pööninguluuk

• keskventilatsiooniseade

• telli 1x 5 aasta (enne 2000. a ehitatud) või 1x 10 aasta
(peale 2000. a ehitatud) jooksul korterivaldajate
ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder,
koridor jmt) elektripaigaldiste korraline audit

minimaalmõõt 0,6x0,8 m

• elektrijaotla ruum

suitsuandur

• korter

õhk

• kelder

kohtkindel redel
juurdepääsuks luugile

tule- ja
suitsutõkke
klapp

• telli (koostöös korteriomanikega) vähemalt 1x aastas
korstnapühkija
• taga tuleohutuspaigaldiste (nt piksekaitse) korrashoid ja
toimepidevus

• Tuletõkkekonstruktsioonis
oleva ukse, pööninguluugi vms
avatäite ning tuletõkkekonstruktsiooni läbiva tehnosüsteemi tulepüsivusaeg peab olema vähemalt
50% konstruktsioonile ettenähtud
tulepüsivusajast

• taga igal aastal gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi)
hoolduse läbiviimine
vingugaasiandur

KORTERIOMANIKU KOHUSTUSED:
• paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuandur

tahmaluuk
suitsuandur
õhk

• paiguta põlevmaterjalid vähemalt 150 mm kaugusele
kütteseadme ja korstna välispinnast

tule- ja
suitsutõkke
klapp

• Suitsulõõr:
• igale korterile eraldi lõõr
• tahma väljavõtmise võimalus

• kui korteris on gaasiboiler, puuküttega ahi, kamin või pliit,
siis paigaldada lisaks suitsuandurile ka vingugaasiandur

• NB! viimistlusmaterjaliks ei tohi
kasutada kipsplaati (kasuta
krohvi või klinkerplaate)

• arvesta korteriuste väljavahetamisel, et trepikoja poole
avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu

vingugaasiandur

• NB! ventilatsioonikanalit ei tohi
suitsulõõrina kasutada

• eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukselukku, mis
võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda

tahmaluuk
tule- ja
suitsutõkke
klapp

• Küttesüsteem

Otsime HÄÄDEMEESTE BUSSIJAAMA KORRASHOIDJAT
Tööaeg: 5 päeva nädalas ~ 2 tundi päevas.
Tööülesanded:
• prügikasti tühejendamine;
• 1-2 x aastas lehtede riisumine;
• bussijaama territooriumi korrashoid;
• talvel bussijaama esine platvorm lumest
puhas hoida ja libedatõrjet teha.
Töövahendid tööandja poolt.
Huvi korral võta ühendust majandusnõunik
Harald Kalmetiga tel 555 95 790.
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NB! küttesüsteemi võib ehitada
või paigaldada ainult pottsepp
NB! Korsten peab olema täies
pikkuses kahest küljest jälgitav

• ära suitseta siseruumides

• ära jäta põlevat küünalt järelevalveta

• Tuleohtlikke vedelikke (mootorikütus, lahustid jms), mille
leekpunkt on alla 55° C, võib keldris ladustada koguses kuni
5 liitrit korteri kohta. Põlevmaterjali võib ladustada mõistlikus
koguses ning seda on keelatud ladustada läbikäiguteedele.

NB! Tuli vajab normaalseks
põlemiseks õhku

• ära paiguta evakuatsioonitrepikotta eset või seadet,
mis võib takistada ohutut ja kiiret väljumist

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE korral helista päästeala infotelefonile 1524 • VEEBINÕUSTAJA: facebook.com/paastenoustaja • TULEKAHJU korral helista 112
PANE
SEINALE!

HOONEVÄLINE TULEOHUTUS
• Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus ≥ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

• Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks
ise puhastada.

≥ 0.80 m

• Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti.

Töötasapind kui korstna kõrgus

≥ 1.20 m

METS

Tuleohtlik aeg

≥ 20 m

• Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses
• Piira kivide või pinnasevalliga
• Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
• Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
• Ära jäta lõket järelvalveta
• Lase täielikult ära põleda või kustuta
veega.

PÕLEVMATERJALID (nt puuriit)

KATUSEREDEL

Küttegaasil töötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspool siseruume.
Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

≥4m

PRÜGIKONTEINER

≥2m
10 L

või

enam kui 100 L

6 kg

≥ 15 m

LÕKE

läbimõõduga üle 1 m

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

Kuluheina ja roostiku põletamine on

≥8m

≥2m

KEELATUD

Olete oodatud!

10 L

≥5m

HÄÄDEMEEStE RaaMatuKOGuS
23. mail kell 15
Dora-alviine Kesperi raamatu
„Meie laevade lood“ esitlus.

LÕKE

läbimõõduga alla 1 m

Tahkel kütusel töötav

6 kg

grillseade grillsöega.

või

6 kg

Hoia käepärast sobiv
tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti
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KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13m
Maksimaalne kaugus tõstukist: 5,8m
Kandevõime 215 kg
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa

PANE
SEINALE!

HOONESISENE TULEOHUTUS
• Suitsetamisel ja lahtise leegi kasutamisel
tuleb vältida tulekahju tekkimist.

KOHUSTUSLIK
SUITSUANDUR
• Suitsuandur on kohustuslik vähemalt ühes eluruumis
• Paigaldada igale korrusele
• Paigalda magamistuppa või väljapääsuteedele
• Paigalda kruvidega lakke
• Ära paigalda kööki, vannituppa, WC-sse (võib põhjustada
valehäiret)
• Valvatav ala 60 m2

• Ära suitseta siseruumides.

• Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
• Põlevmaterjale ladusta mõistlikus koguses
selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei
takistaks kiiret väljumist ega raskendaks
päästetöid.

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

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

• Mitme korteriga elamu keldris võib ladustada
tuleohtlikke vedelikke, mille leekpunkt on alla
55 o C koguses kuni 5L korteri kohta.

SOOVITUSLIK
VINGUGAASIANDUR

• Kasuta töökorras elektriseadmeid ja
-juhtmeid.

• Vingugaasiandur on vajalik
eluruumides, kus on kütteseadmed.

• Lahkudeks pikemaks ajaks, lülita elektrivool
välja.

• Kinnita ruumi seinale umbes
0,5–1,5 m kõrgusele.
TEMPERATUURIANDUR
• Temperatuuriandur paigaldatakse
ruumidesse, kuhu ei ole võimalik panna
suitsuandurit
VIBRATSIOONIANDUR
• Vibratsiooniandur on vaegkuuljale
• Ühendatakse nt suitsuanduriga

≥ 150mm

≥ 750mm

LAHTINE KÜTTEKOLLE
• vähemalt 750 mm koldeava ette;
• vähemalt 150 mm koldeava külgedele.

≥ 400mm

≥ 100mm

UKSEGA KÜTTEKOLLE
• vähemalt 400 mm koldeava ette;
• vähemalt 100 mm koldeava külgedele.

Kütteseadme kolde ava ees kaitstava ala ulatus
(nt metall-leht):

Töökorras oleku tagavad:
• väline puhastamine

250 mm

600 mm

150 mm

• Asetatakse kehaga kontakti või padja alla

• regulaarne testimine

Ohutusvahemaad põlevmaterjalideni:

6 kg

Koju on soovitav paigaldada
vähemalt üks 6 kg kustuti
või tulekustutustekk

500 mm

1200 mm

1000 mm

Kuuma pinnaga Põletava pinnaga Hõõguva pinnaga
(ahjumüüritis,
müüritiskorsten)

(kolded,
ahjuuksed)

(kerise metallist
ühenduslõõrid)

• patarei vahetus

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE KORRAL HELISTA PÄÄSTEALA INFOTELEFONILE 1524 • VEEBINÕUSTAJA: facebook.com/paastenoustaja • TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112
TESTI OMA KODU TULEOHUTUST SIIN: WWW.KODUTULEOHUTUKS.EE

Lk. 14

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid

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

LOVIISE TAMM
07.04.2018
Ema Raili Talts, isa Tiit Tamm
Häädemeeste alevik

19. mai SELMA MERILO
11. mai GRETE KALDMÄE
25. mai AUGUST AULE
29. mai HEINA TAMMET
28. mai JOHANNES KARU
07. mai ALI KÕRESAAR
21. mai KALJU TAMMEMÄGI
27. mai EEVI KALJUSTE
02. mai ERICH MARTINSON
20. mai VALVE VILK
17. mai MAIA HUNT
17. mai EVI-MAIE KRUUSMAA
23. mai LJUDMILA PLEVE
26. mai HILMAR KOHV
02. mai ORVO LUMERA
15. mai MARJU ÖÖPIK
16. mai MILVI MÄNNIK
18. mai AILI LEESMENT
15. mai MAIA VÄLJAMÄE
03. mai LEMBIT MÄGI
10. mai VELLO EERITS
22. mai MILVI ORAS
23. mai MARE KROON
01. mai VÄINO ÜNNINEN
13. mai ELVE-ROSILDA AASAV
16. mai VAIKE MÄGI
05. mai EEVI TALLO
10. mai ANNE SEPP
03. mai JAAN HANSON
05. mai AGU TALI
06.mai LYE OLLO
27. mai ARVO JOHANSON
30. mai HARRI MADDISON
02. mai ANDRUS METSAOTS
07. mai MAI JUHKAM
07. mai SIRJE HELISTE
10. mai AHTO HEIN
11. mai KATRIN PRIIPALU
18. mai HELGUR HÕRAK
24. mai RODION ROTAR
27. mai RENE VALTENBERG

94
92
92
91
89
88
88
87
86
86
83
83
83
83
82
82
82
82
81
80
80
80
80
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60

Rannametsa küla
Tahkuranna küla
Kabli küla
Treimani küla
Rannametsa küla
Uulu küla
Tahkuranna küla
Uulu küla
Laadi küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Penu küla
Arumetsa küla
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Kabli küla
Treimani küla
Uulu küla
Lepaküla
Reiu küla
Krundiküla
Orajõe küla
Võidu küla
Tahkuranna küla
Krundiküla
Häädemeeste alevik
Laadi küla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Penu küla
Treimani küla
Arumetsa küla
Urissaare küla
Võiste alevik
Treimani küla
Häädemeeste alevik
Krundiküla
Jaagupi küla

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

Müüa tOMati-, KuRGi-,
PaPRiKa-, KõRVitSa-,
KaBatŠOKitaiMED!
Palju sorte!
Püsiklientidele soodustus!
tuule 10, Häädemeeste

tel. 5568 6864 anne

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2150 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

Mai 2018

KoGUdUste teated

BRANDON LEPPIK
07.04.2018
Ema Anne-Liis Maasing, isa Tauri Leppik
Häädemeeste alevik
ROMET SOOBIK
13.04.2018
Ema Sirli Kliimson, isa Sander Soobik
Uulu küla
VILLEM HUNT
16.04.2018
Ema Aile Ojamets, isa Toomas Hunt
Reiu küla
ARNOLD VIIRMAA
24.04.2018
Ema Sirly Viirmaa, isa Arvo Viirmaa
Soometsa küla

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
10. mail kell 12.00
Kristuse taevaminemispüha
13. mail kell 10.30
Palvus hooldekodus
13. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja VII pühapäev
16. mail kell 12.00
Taevaminemisnädala kolmapäev
19. mail kell 11.00
Häädemeeste vaimulik laulupäev
külaliskooridega
20. mail kell 12.00
Nelipüha
21. mail kell 12.00
II nelipüha
23. mail kell 12.00
Nelipühanädala kolmapäev
27. mail kell 12.00
Kolmainupüha
27. mail kell 13.15
Piiblitund kogudusemajas
30. mail kell 12.00
Kolmapäev pärast Kolmainupüha
3. juunil kell 12.00
II pühapäev pärast Nelipüha
3. juunil kell 14.00
Orthodox Singers’i kontsert
6. juunil kell 12.00
Argipäevamissa
10. juunil kell 12.00 III pühapäev pärast Nelipüha,
külalistega Hankasalmi
kogudusest
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
20. mail kell 9.30
Nelipüha
3. juunil kell 9.30
II pühapäev pärast Nelipüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
20. mail kell 14.00
Nelipüha

Eesti Vabariigi 100. juubeli raames

Liiviranna rahva käsitöö näitus
Häädemeeste seltsimajas
20.05 – 20.06
Eesmärgiks on tutvustada kodukandi käsitööd,
sealhulgas tutvustada läbi selle käistöö meie
valla käsitöömeistreid ning kunstnikke.
Näitust on võimalik külastada valla
erinevates piirkondades.
Täpsustavad teated anname edasi igas vallalehes.
Jälgi reklaami!

JUmalateenistUsed ÕiGeUsUKiriKUtes
Häädemeestel
12. mail kell 10.00 Liturgia
kell 12.00
koguduse täiskogu
17. mail kell 15.00 Issanda taevaminemise püha
27. mail kell 15.00 Nelipühi, kolmainupüha
9. juunil kell 10.00 Liturgia Tahkurannas
26. mail kell 11.00
Liturgia. Koguduse täiskogu
Treimanis
30. juunil kell 11.00
Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13.00 Surnuaiapüha Urissaares
20. mail kell 15.00 Koguduse täiskogu
23. juunil kell 11.00
Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13.00 Surnuaiapüha

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

HEA VALLA ELANIK!
Uulu ilutoas saad nautida
erinevaid KOSMEETIKU,
MANIKÜÜRI, PEDIKÜÜRI
JA MASSAAŽI ja nüüd ka
MEIGI teenuseid.
Asume Uulus,
vallamaja esimesel
korrusel, kaupluse kõrval.

Seoses töömahu suurenemisega pakub
Via Ikla bistroo tööd

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

KoKale,
PaGar-Kondiitrile ja
KlienditeenindaJatele.

Häädemeeste aiandis on müügil

Töö on vahetustega, vajadusel võimalik ööbida hostelis.
Info tel. 445 8100 või 514 5696 (Merike)

KÖÖGIVILJADE, SALATITE,
MAITSETAIMEDE ja LILLEDE istikud.
Aiand avatud tööpäevadel kell 9-17,
puhkepäevadel kell 9-14.

Tel 5648 3429 Lea

MÄLESTAME LAHKUNUID
MARTA MÄESALU
04.11.1929 – 07.04.2018

Arumetsa küla

LAINE KUUSK
20.10.1931 – 22.04.2018

Reiu küla

LINDA ENNO
25.01.1932 – 26.04.2018

Häädemeeste alevik

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

Mis juhtus
Päästjate kustutatud kulupõlengud. 11. aprillil kella
13.12 ajal süttis Häädemeeste vallas Orajõe külas ühe hektari ulatuses kulu ja sellest aida laastukatus, mis põlengus
hävis. Kulu süttimise täpset põhjust ei selgunud, küll aga
panid päästjad tähele, et põlenguala juurde jäävate hoonete peremees oli suitsetaja. Kulupõlengu süttimiseks piisab
väikseimastki sädemest või halvasti kustutatud suitsukonist.
15. aprillil süttis Häädemeeste vallas Kabli külas hooletust
lõkkepõletamisest mereäärne roostik, mida päästjatel tuli üle
tunni aja kustutada.
30. aprillil kella 19.33 ajal põles Võiste alevikus pool hektarit roostikku. Päästjad kustutasid roostiku.

