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Vallavanema veerg

Metsapoole kool 165

Juba on möödunud aasta valimistest,
mille käigus viidi läbi suur omavalitsusreform. Kuna reformieelsed omavalitsused toimetasid kalendriaasta
lõpuni küll ühtse volikogu ja vallavanemaga, kuid eraldi üksustena, siis
kokkuvõtteid aastast saab teha kahe
kuu pärast.
Oktoobrikuus toimus kaks volikogu istungit, neist esimene erakorralisena 18. oktoobril ja teine korralisena
25. oktoobril. Erakorralisel volikogu
istungil oli ainsaks päevakorrapunktiks Häädemeeste piirkonna veeettevõttele Häädemeeste alevikus
kuuluva Pärnu mnt 40 kinnistu ost
Häädemeeste vallale. Kinnisvara ei
olnud vajalik vee-ettevõtte igapäevaseks majandustegevuseks, samas oli
ettevõttel vaja finantseerida Kabli biopuhasti rekonstrueerimist ning muid
tegevusi. 18. oktoober ei olnud aga
ainult volikogu istungi päev, korraldasime ühise bussiga väljasõidu „Tunne
koduvalda”, mis tänases omavalitsuses
oli esmakordne, kuid ühinemiseelses
Tahkuranna vallas mitmel korral
praktiseeritud tegevus. Bussireisile
olid kutsutud tutvuma valla hoonete,
arendamist vajavate kinnistute ja tehtud või lähiajal planeeritud investeeringutega kõik ametnikud, vallavalitsuse liikmed, volikogu- ja volikogu
komisjonide liikmed. Reisil tutvusime
peamiselt hoonete ja kinnistutega,
millest viimastel aegadel volikogus
ja vallavalitsuses palju juttu on olnud
või juttu on tulemas. Peale ringsõitu
käis Jõulumäe Tervisespordikeskuses
kõigile osalenutele rääkimas ettevõtluse kasvustrateeg Indrek Saul, kes tõi
mõtlemist nö kastist välja ja ärgitas
kohalolnuid lähenema asjadele teise
nurga alt ning pühenduma olulisemate
eesmärkide saavutamisele.
Oktoobris korraldasime hanke
Häädemeeste piirkonna tänavate
ja teede viitadele. Hankes küsisime
nii silte, poste kui kinnitusvahendeid.
Hanke maht hõlmas praktiliselt kõiki
Häädemeeste piirkonna tänavaid ja
teid. Eks kodu leiab üles igaüks ja
teab ka oma kodutänava ja -tee nime,
kuid siltide olemasolul leiavad külla
tulevad inimesed teed kergemini üles
ja kindlasti suureneb turvalisus, sest
operatiivmasinad leiavad aadressid
lihtsamini üles. Sildid saame kätte
detsembri alguses, paika plaanime
sildid saada, kui maa ära ei külmu,
detsembri-jaanuari jooksul.
Äsja lõpetas katuseehituse tööd
OÜ Ramise, kes paigaldas Häädemeeste Keskkooli 2003-2004. aastal
ehitatud spordisaalile uue katusekatte.
Selgus, et vihmaste ilmadega oli saali
katus vett läbi lasknud juba sisuliselt
selle ehitamisest saadik. Sellel suve
lõpul oli vihmadega saali põrandal
maksimaalselt juba üle 20 pange, et
püüda kinni allatilkuv vesi. Nüüd uue
katusekatte paigaldusel selgus ka peamine põhjus, nimelt oli katusel vaid
üks SBS kiht ja seegi oli paanide ühenduskohtadest väga paljudes kohtades

Laupäeval, 20. oktoobril oli kena
sügispäev. Juba nädala jagu oli kestnud tõeline „vananaiste suvi“ ning
loodus selga tõmmanud uhketes värvides rüü. Metsapoole koolimajad oma
kollastes, punastes värvides olid justkui
osa dekoratsioonist, mis selleks päevaks
üles seatud.
Ja siis algas „etendus“, mille nimeks
RÕÕM TA ASKOHTUMISEST.
Sügisesed värvid muutusid veel kirkamateks, kui kokku said 221 vilistlast,
endised ja tänased õpetajad, kutsutud
aukülalised ning õpilased, kes olid
kontsert-aktusele esinema palutud.
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lahti. Omapärane kogu selle ehituse
juures on aga see, et 2004. aasta ehitusprojekt nägi ette kahte SBS kihti,
mitte üht.
Viimasel kahel aastal on erinevate
projektide ja vallapoolsete ehituste
käigus endise Tahkuranna valla piires olulisel määral suurenenud tänavavalgustuse hulk. Elanike poolt on
valgustuse rajamine alati positiivselt
vastu võetud. Valgustuse näol on tegemist sisuliselt teenusega, mida omavalitsus pakub. Paraku peame tõdema,
et uue omavalitsuse tekkimisega on
sel aastal olnud suuri muresid tänavavavalgustuse haldamisega üle kogu
valla, seni oleme saanud käepäraste
jõudude ja vahenditega ise hakkama,
kindlasti oleme sedasi toimetades ka
odavamalt majandanud. Kuid tänast
seisu vaadates tundub, et sedasi enam
edasi minna ei saa. Oleme ette valmistamas tänavavalgustuse haldamise teenuse sisseostuks hanget ja
kui saame selle käigus mõistlikud
tingimused ja hinnad, siis saame ka
lepingu sõlmida. Vabandan siinkohal
kõigi elanike ees, kelle kodupiirkonnas sel aastal valgustusega probleeme
olnud ja osaliselt on seda siiani. Kui
üks osa probleemidest on olnud tehnilist laadi, siis kahjuks on sel aastal
olnud ka kuritegelikku tegevust ehk
lampide lõhkumisi. Siinkohal palun
olla tähelepanelikud ja anda lampide
lõhkumisest teada vallavalitsusele või
politseile ning lastevanematel jälgida
enam oma laste tegevusi ja rääkida
oma lastele valgustuse olulisusest ja
teiste vara lõhkumisega kaasnevatest
tagajärgedest.
Ligi kümmekond aastat ei olnud
kumbki ühinenud omavalitsus korraldanud valda spordiüritustel esindamas käinud võistlejatele tänuõhtut.
Nüüd sai see uues omavalitsuses teoks.
Mul on väga hea meel, et on inimesi,
kes enda vabast ajast tulevad välja
ja panevad enda võimed ja oskused
proovile maakondlikel ja üleriigilistel spordivõistlustel, et esindada enda
koduvalda. Tänan Teid! Tänu Teile
saavutasime maakondlikel suve- ja
talimängudel ning rannamängudel
mitmeid alavõite ja kõrgeid kohtasid.
Ka võistluste kokkuvõttes olime väga
edukad. Tänan võistkondade väljapanekuga tegelenud inimesi: Aire
Kallas-Maddison, Aleksander-Tõnis
Joarand, Anu Taveter, Kadri Madissoo
ja Anu Nõmm!
30. novembril tähistame valla
1. aastapäeva Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse saalis. Peo raames
täname tublimaid ja peame maha
korraliku Eesti peo koos muusika
ja rahvusköögiga. Esinema tuleb
Väiharf. Olete oodatud!
Head sügise jätku!

(töötajad ja õpilased), siis sai
peost osa ligi 300 inimest.
Üritus läks korda, tagasiside oli väga hea.
Arno Ilves ja Hillar Lipp
kirjutasid nii:
„Tervitusi Saaremaalt! Me
täname südamest teid köiki
kenasti korraldatud kokkutuleku ürituste eest!! Väga
tore ja lahe oli jälle üle pika
aja tuttavate koolikaaslaste
ja öpetajatega kokku saada.
Köik sujus väga hästi! Isegi
sügisene ilm oli meite poolt.
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Direktor Esta Vesik helistab juubeli aktuse avatuks

jarile, Valjale ja Andresele koostöö eest
rahvamajas; lapsevanematele Linale,
Sigritile ja Margele, kes võtsid enda
kanda suure osa registreerimise tööst.
Vanarahvas ütles, et kui on põhjust
tähistada, tuleb seda teha, tähistamata
jätmine olevat halb enne. Loodame,
et kõik läheb veel hästi ning sügisel
Kui pidu, siis ikka laulu ja tantsuga

Mõned lennud olid kohal rohkearvuliselt, mõnest aastakäigust polnud kedagi. Kõige auväärsemas eas
vilistlased, kes registreerimislehtedele
oma nimed jätsid, olid Melita Grant
(lõpetanud 1940), Levin Rist (1941),
Lydia Mets (1942), Ilse Kesküla (1946)
ja Erich Tähiste (1947).
Pilk registreerimislehtedele: 195059 kohal 22 vilistlast, 1960-69 kohal
38, 1970-79 kohal 37, 1980-89 kohal
43, 1990-99 kohal 36, 2000-09 kohal
32 ja 2010-18 kohal 8. Protsentuaalselt
olid kõige rohkearvulisemalt esindatud
järgmised lennud: 2018. a 83%, 1980.
a 58%, 1983. a 56%, 1974. a 53% ning
1973. ja 1999. a 50%.
Endisi õpetajaid ja töötajaid oli kokkutulekul 14 ning aukülalisi 17. Kui
rehkendada juurde praegune koolipere

Ning ütlemata löbus
oli öhtul Treimani
klubis pidutseda. Mul
pole ammuilma nii
vörratu tuju olnud…
Igata hes soovime
teitele uut energiat
ning jätkuvat indu
igapäevases töös ning
jääme ikkagi ootama
järgmist Metsapoole
kokkutulekut! Loodame, et Taevaisa sel- 52. lend (lõpetajad 1974. a) koos oma esimese õpetaja
leks ka elupäevi annab. Vilma Männikuga. Fotod: Jüri Looring
Parimat! Arno Ilves ja
tuleb ikka Metsapoole kooli 1. klassi ka
Hillar Lipp“
Koolipere nimel tänan mina kõiki mõni õpilane. Jääme huviga ootama nii
kohale tulnuid osalemise ja abi eest õpilasi kui uusi kokkutulekuid!
Esta Vesik
korraldamisel, kingituste ja heade sooMetsapoole Põhikooli direktor
vide eest. Eraldi tahan aitäh öelda Vil-

Sportlaste tunnustamise õhtu
26. oktoobril leidis aset sportlaste tunnustamise õhtu Häädemeeste Seltsimajas. Kutsutud olid kõik sportlased, kes
olid valda esindanud Pärnumaa tali-,
suve- ja rannamängudel.
Rõõm oli näha nii tervisesportlasi
kui ka maailmameistreid nagu Siim
Marjamägi. Üks värskemaid medalimehi oli veel Teet Kokk (Pärnu Rannajooksu 2018 võitja).
Sportlasi oli tervitama tulnud lisaks
vallanemale ja volikogu esimehele
veel Pärnumaa Spordiliidust Kaiu
Kustasson, kes jagas tänukirju sporditöö eestvedajatele Anu Taveterile,
Kadri Madissole, Alekasander-Tõnis
Joarannale ja tublile sportlasele Siim
Marjamäele.
Pidulisi tervitasid Studio Happy
Dancersi säravad neiud ja Mucho Malo
särtsakad naised. Võimalus oli FotoStop fotoboksis lustakaid pilte teha.
Suurpärase toitlustuse eest täname
Trahter Magicut ja Magusarõõmu.

Foto: Aire Kallas-Maddison

Elevust tõi õhtusse veel mitmekesine auhinnalaud, mis oli nii rikkalik,
et iga sportlane sai meene või midagi
suupärast sündmuselt kaasa. Auhind
aitasid loosida ja kätte anda vallavanem
Karel Tölp ja volikogu esimees Andrus
Soopalu.
Suured tänud lahketele sponsoritele:
Neljän Tuulen Tupa, Bravo Catering,
Tiiu Lillepood, Andrus Soopalu, Lepaloigu talu, Kadri Rätsep, Baum OÜ,

Endla Teater, Kabli Pagar, Jõulumäe
Tervisespordikeskus, Pärnu Spordiliit,
Kahe Silla klubi, Lottemaa, Võiste
aiand, Lepanina hotell, Argo Mengel,
Korall A:H:T Ilusalong, Keisri Köök
OÜ.
Suur tänud kõigi osalistele ja järgmiste medaliteni!
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus
otsustati:
18. oktoobril
• Omandada Häädemeeste valla
omandisse Häädemeeste alevikus
asuv Pärnu mnt 40 kinnistu (katastritunnus 21301:006:0329, suurus
2406 m², sihtotstarve ärimaa) maksumusega 105 000 eurot. Antud
summast 65 000 eurot kanda üle
hiljemalt 22. oktoobriks ja ülejäänud ostu-müügi tehingu sõlmimisel.
25. oktoobril
• Moodustada Häädemeeste Vallavolikogu juurde 7-liikmeline ajutine
tunnustuse avaldamise komisjon.
Tunnustuse avaldamise komisjoni
ülesandeks on aukodaniku nimetuse
andmiseks ja valla vapimärgi andmiseks esitatud ettepanekute läbivaatamine ja otsustamiseks esildise
tegemine volikogule.
Tunnustuse avaldamise komisjon
moodustatakse volikogu volituste
ajaks.
Kinnitada 25.10.2018 hääletamistulemuste protokoll.
Lugeda Enn Saar valituks Häädemeeste Vallavolikogu ajutise komisjoni esimeheks.
Lugeda Urmas Aava valituks Häädemeeste Vallavolikogu ajutise
komisjoni aseesimeheks.
• Toimus Häädemeeste valla 2018.
aasta eelarve muutmise I lugemine.
• Toimus Häädemeeste valla 2018.
aasta lisaeelarve vastuvõtmise I
lugemine.
• Kehtestati reklaamimaks Häädemeeste vallas.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna
Vallavolikogu 19.03.2003. a otsusega nr 31 kehtestatud Laadi küla
Mägra detailplaneering.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna
Vallavolikogu 29.06.2007 a otsusega nr 40 kehtestatud Uulu küla
Ukuaru detailplaneeringu seletuskirja p 1.5 esitatud nõue: „Ehitatavate hoonete katusekalded on
30...45.”.
• Kehtestati määrus „Maamaksumäära kehtestamine ning täiendava
maamaksuvabastuse andmise korra
kehtestamine“.
• Kehtestati määrus „Pädevuse
delegeerimine“, millega volikogu
delegeerib Maakorraldusseadusest
ja Kohanimeseadusest tulenevad
ülesanded vallavalitsusele.
• Hä ädemeeste Va llavolikog u
29.03.2018 määrusega nr 13 kinnitatud „Häädemeeste valla 2018.
aasta eelarve vastuvõtmine“ muudeti ja kinnitati.
• Võeti vastu Häädemeeste valla 2018.
aasta lisaeelarve.
• Kinnitada volikogu tunnustuse
avaldamise komisjoni koosseis alljärgnevalt: Henn Saar - komisjoni
esimees; Urmas Aava - komisjoni
aseesimees; Kalmer Metsaoru
- komisjoni liige; Andres Ilves komisjoni liige; Ants Järv - komisjoni liige; Ants Järvesaar - komisjoni
liige; Marju Aasma - komisjoni liige.
Kuulati Informatsiooni:
• Est-For Investi esindajate ülevaadet
puiduväärindamise plaanist;
• Leho Tamvere ülevaadet Häädemeeste Hooldekodu hanke avamisest;
• Karel Tölp´i ettepanekut võtta
kohustus 2020. aasta eelarvesse
Männiküla tee mustkatte alla viimiseks.

November 2018

Vallavalitsuses otsustati:
02. oktoobril:
• Anda nõusolek kinnistu võsast puhastamiseks
ja 5 kase, 5 saare, 5 lepa ja 5 haava (läbimõõdud
5-25 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas Võiste
alevikus asuval Ringi 2a (katastriüksuse tunnus
84801:005:0008) kinnistul.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Penu külas asuva
Selja kinnistu (pindala 49,97 ha, katastritunnus
21303:001:0156) jagamisega kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel
uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Selja, sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
- Seljametsa, sihtotstarve maatulundusmaa
100%.
• Anda põhimõtteline nõusolek Surju metskond
4 ja Surju metskond 64 jagamiseks.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Männiküla tee 11 kinnistule (katastritunnusega
84801:001:0263) püstitatud elamule (EHR kood
120306050).
• Väljastada kasutusluba Uulu külas Metsaääre
kinnistule (katastritunnus 84801:001:1823) püstitatud kasvuhoonele (EHR kood 120872102).
• Väljastada kasutusluba Ikla külas Rannamänni
kinnistule (katastritunnus 21303:006:0107)
rajatud omapuhastile (ehr. kood 220869049).
• Kinnitada hanke „Häädemeeste Keskkooli
spordihoone katuse remonttööd“ tulemusena
edukaks pakkumuseks kvalifitseeritud pakkuja
OÜ Ramise esitatud pakkumus maksumusega
16 298 (kuusteist tuhat kakssada üheksakümmend kaheksa) eurot ja 50 senti koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga
hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Kinnitada HPC Projektid OÜ poolt esitatud
hinnapakkumine Tahku Tare pumbamaja hoone
ehitamiseks summas 7674 (seitse tuhat kuussada seitsekümmend neli) eurot. Hind sisaldab
20% käibemaksu. Eraldada nimetatud summa
valla eelarve reservfondist.
• Kinnitada OÜ Danko Ehitus poolt esitatud hinnapakkumine Võiste Sotsiaalmaja remonttöödeks
summas 8948 (kaheksa tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa) eurot ja 40 senti. Hind
sisaldab 20% käibemaksu. Eraldada nimetatud
summast 6000 (kuus tuhat) eurot valla eelarve
reservfondist.
• Kinnitada Uulu Lasteaia hoolekogu 7-liikmelisena alljärgnevas koosseisus:
Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja Helve Reisenbuk;
Pedagoogide esindaja Eva Metsatalu;
Jaanimardikate rühma vanemate esindaja Stinali
Merivee;
Liblikate rühma vanemate esindaja Kadi Valdaru;
Mesimummide rühma vanemate esindaja
Monika Kunder;
Lepatriinude rühma vanemate esindaja MariaLiisa Soosalu;
Sipelgate rühma vanemate esindaja Sille Tohver.
• Toetada lapsevanem Kristel Ojaveer´e taotluse
alusel Häädemeeste valla õpilase Henriko
Ojaveer´e osalemist 21-30. oktoobril Soomes
Levil vabariiklikeks võistlusteks ettevalmistavas treeninglaagris 130 (ühesaja kolmekümne)
euroga.
• Võtta vastu korraldus raske ja sügava puudega
lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste
vahendite kasutamiseks.
• Kinnitada Juta Järve poolt 26.09.2018. a esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Treimani küla
Sepatalu kanalisatsioon“ aruanne Häädemeeste
vallas Treimani küla Sepatalu kinnistule (katastritunnus 21303:005:0113) kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks eraldatud toetuse kasutamise
kohta.
• Määrata vallavanem Karel Tölp´i (Tölp) asendajaks tema puhkusel viibimise ajaks ajavahemikul
08.10.-16.10.2018. a humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve Reisenbuk.

10. oktoobril
• Võtta vastu korraldused „Sotsiaaltoetuste maksmine“ ja „Tugiisikuteenuse osutamine, osutaja
määramine ja tasustamine“
• Anda nõusolek Tahkuranna LAK direktor Kerli
Õismetsale 2018/2019 õppeaastal pikapäevarühma moodustamiseks Tahkuranna Lasteaed
Algkoolis.
Kooli direktoril kehtestada pikapäevarühma
töökord ja päevakava.
Kinnitada lastevanemate poolt kaetava pikapäevarühma toidupäeva maksumuseks 0.30 eurot.
• Anda luba korraldada noorte projektilaager ajavahemikus 20.10.-25.10.2018 Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Laste arv laagris 25. Laagri
korraldaja, Ilme Palu, omab laagrijuhi taset 6.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras
vabastatuks järgnevad jäätmevaldajad: Maarjaranna, Rooli tee 14, Valge, Briisi tee 12, Tahkumere tee 4, Briisi tee 3, Briisi tee 17 ja Käärdi 2.
• Määrata Häädemeeste vallas Reiu külas asuvate
Häädemeeste valla munitsipaalomandisse taotletavate ja avalikult kasutatavate kohalike teede
maaüksuste teenindamiseks vajaliku maa suurused, sihtotstarbed ja koha-aadressid järgnevalt:
Lodja tee: pindala 2,18 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%, koha-aadress Lodja tee;
Reiujõe tee L1: pindala 0,59 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%, koha-aadress Reiujõe tee L1;
Reiujõe tee L2: pindala 0,04 ha, sihtotstarve
transpordimaa 100%, koha-aadress Reiujõe tee
L2 ;
Reiujõe tee L3: pindala 0,21 ha, sihtotstarve
transpordimaa 100%, koha-aadress Reiujõe tee
L3;
Reiumõisa tee: pindala 0,84 ha, sihtotstarve
transpordimaa 100%, koha-aadress Reiumõisa
tee;
Reiusilla tee L1: pindala 0,17 ha, sihtotstarve
transpordimaa 100%, koha-aadress Reiusilla
tee L1;
Taimla tee: pindala 0,36 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%, koha-aadress Taimla tee;
Taimla tee L1: pindala 0,11 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%, koha-aadress Taimla tee L1;
Taimla tee L2: pindala 0,92 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%, koha-aadress Taimla tee L2.
• Määrata Häädemeeste vallas Reiu külas asuvate
Häädemeeste valla munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste sihtotstarbed järgnevalt:
Sillametsa: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina
üldkasutatav maa 100%;
Tõllapulga: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina
üldkasutatav maa 100%;
Jooksuraja: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina
üldkasutatav maa 100%;
Kõnniraja: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina
üldkasutatav maa 100%;
Metsa: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina üldkasutatav maa 100%;
Metsaraja: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina
üldkasutatav maa 100%;
Spordiraja: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina
üldkasutatav maa 100%;
Terviseraja: sihtotstarve sotsiaalmaa, alaliigina
üldkasutatav maa 100%;
• Nõustuda Häädemeeste vallas Piirumi külas
asuva Surju metskond 4 kinnistu (ligikaudne
pindala 643 ha, katastritunnus 84801:005:0211)
jagamisega kaheks kinnistuks.
• Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uute
katastriüksuste aadressid ja maa sihtotstarbed
järgmiselt:
Surju metskond 4 (Piirumi küla), sihtotstarve
kaitsealune maa 100%;
Liivakarjääri (Leina küla), sihtotstarve mäetööstusmaa 100%.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Leina külas asuva
kinnistu Surju metskond 64 (pindala 13,63 ha,
katastritunnus 84801:004:0572) jagamisega
kaheks kinnistuks.
• Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uute
katastriüksuste aadressid ja maa sihtotstarbed
järgmiselt:
Surju metskond 64, sihtotstarve veekogude maa
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55% ja maatulundusmaa 45%;
Järvekalda, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%.
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Penu küla, Männikumäe kinnistu (katastritunnus 21303:002:0063).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Urissaare küla, Kopli kinnistu (katastritunnus
21302:002:0019).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Urissaare küla, Siimu kinnistu (katastritunnus
21302:002:0175).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Reiu küla, Ületee kinnistu (katastritunnus
84801:001:0280).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Arumetsa küla, Tintsutalu kinnistu (katastritunnus 21301:006:0276).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Jaagupi küla, Mere kinnistu (katastritunnus
21303:001:0154).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Rannametsa küla, Metsise kinnistu (katastritunnus 21301:005:0252).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Leina küla, Eha kinnistu (katastritunnus
84801:004:0206).
Väljastada kasutusluba Reiu külas Reiujõe põik
6, 8, 10, 14, 16, 18, Reiujõe tee 1, 3, 5, 7, 18 ja
Reiusilla tee, Reiusilla tee 2, 3a, 4a, 5, 7, 8 kinnistutele rajatud tänavavalgustusele (ehr. kood
220863496).
Väljastada kasutusluba Reiu külas Kivialliku tee
ja Kivialliku veehoidla kinnistutele rajatud tänavavalgustusele (ehr. kood 220863510).
Väljastada kasutusluba Merekülas Karu tee L1,
Killi tee, Killi tee 19, 21, 23, 25, 27 ja Muuli tee
L1 kinnistutele rajatud tänavavalgustusele (ehr.
kood 220863514).
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada
lihthange „Häädemeeste valla 1. aastapäeva peo
toitlustamine“
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Karel
Tölp.
Tunnistada riigihanke „Männiküla tee sadeveed“ hankemenetlus lõppenuks seoses kohtuliku kompromissi täitmise sooviga maaomaniku
esindaja poolt.
Kvalifitseerida riigihankes „Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla teedel 2018-2021“
hanke osadele edukateks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujad:
* osale 1 Soometsa-Võidu-Sooküla-PapisillaKurmi tee piirkond edukaks tunnistatud
pakkumuse esitanud pakkuja osaühing
UNIEN (11364030), kelle osas puuduvad
hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja
kelle kvalifikatsioon vastab hanketeates ja
hanke alusdokumentides esitatud nõuetele;
* osale 4 Ikla-Metsapoole-Treimani piirkond
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud
pakkuja OÜ Lapite Farm (11423488), kelle
osas puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja kelle kvalifikatsioon vastab
hanketeates ja hanke alusdokumentides esitatud nõuetele;
* osale 5 Krundi-Kabli-Majaka-Lemme-Orajõe
piirkond edukaks tunnistatud pakkumuse
esitanud pakkuja Krapi talu perenaine
(10967281), kelle osas puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja kelle
kvalifikatsioon vastab hanketeates ja hanke
alusdokumentides esitatud nõuetele;
* osale 6 Häädemeeste alevik ja Arumetsa küla
edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud
pakkuja Osaühing RIKA Mets (12227677),
kelle osas puuduvad hankemenetlusest kõrvaldamise alused ja kelle kvalifikatsioon
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vastab hanketeates ja hanke alusdokumentides esitatud
nõuetele.
Sõlmida hankelepingud punktis 1 nimetatud ettevõtjatega
riigihangete seaduses sätestatud tingimustel ja menetlustähtaegu arvestades.
Tunnistada vastavateks riigihankes „Lumetõrje ühinemiseelse
Häädemeeste valla teedel 2018-2021“ hanke osadele esitatud
pakkumused:
* osale 1 Soometsa-Võidu-Sooküla-Papisilla-Kurmi tee piirkond pakkuja osaühing UNIEN (11364030) poolt esitatud
pakkumus, mis vastab riigihanke alusdokumentides esitatud
tingimustele;
* osale 4 Ikla-Metsapoole-Treimani piirkond pakkuja OÜ
Lapite Farm (11423488) poolt esitatud pakkumus, mis
vastab riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele;
* osale 5 Krundi-Kabli-Majaka-Lemme-Orajõe piirkond
pakkuja Krapi talu perenaine (10967281) poolt esitatud
pakkumus, mis vastab riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele;
* osale 6 Häädemeeste alevik ja Arumetsa küla pakkuja Osaühing RIKA Mets (12227677) poolt esitatud pakkumus,
milles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid riigihanke alusdokumentides nimetatud tingimustest.
Tunnistada hanke alusdokumentides esitatud tingimustele
mittevastavaks osale 2 Luite-Rannametsa-Pulgoja-Häädemeeste piirkond pakkuja Ene Hunt (11462212) poolt esitatud
pakkumus, kuna ekslikult on pakkumus esitatud teise ettevõtja
nimel ja andmetega.
Tunnistada edukateks riigihankes „Lumetõrje ühinemiseelse
Häädemeeste valla teedel 2018-2021“ hanke osadele esitatud
vastavateks tunnistatud pakkumused:
* osale 1 Soometsa-Võidu-Sooküla-Papisilla-Kurmi tee piirkond pakkuja osaühing UNIEN (11364030) poolt esitatud
pakkumus ühe töötunni maksumusega 60 (kuuskümmend)
eurot koos 20 % käibemaksuga;
* osale 4 Ikla-Metsapoole-Treimani piirkond pakkuja OÜ
Lapite Farm (11423488) poolt esitatud pakkumus ühe töötunni maksumusega 74 (seitsekümmend neli) eurot ja 40
senti koos 20 % käibemaksuga;
* osale 5 Krundi-Kabli-Majaka-Lemme-Orajõe piirkond
pakkuja Krapi talu perenaine (10967281) poolt esitatud
pakkumus ühe töötunni maksumusega 69 (kuuskümmend
üheksa) eurot ja 60 senti koos 20 % käibemaksuga;
* osale 6 Häädemeeste alevik ja Arumetsa küla pakkuja Osaühing RIKA Mets (12227677) poolt esitatud pakkumus
ühe töötunni maksumusega 72 (seitsekümmend kaks) eurot
koos 20 % käibemaksuga.
Viia läbi edukateks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate
kvalifitseerimine.
Viia läbi täiendavad hanked osale 2 Luite-Rannametsa-Pulgoja-Häädemeeste piirkond, millele esitatud kõik pakkumused
(1 pakkumus) olid riigihanke alusdokumentide tingimustele
mittevastavad, ning osale 3 Mäeküla-Urissaare-Massiaru piirkond, millele avatud menetlusega riigihankes ei esitatud ühtki
pakkumust.
Hanked viia läbi võimalusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlusega e-riigihangete keskkonnas ning arvestades
vallavalitsuse hankekorra § 8 lõikes 5 sätestatud tingimustega.
Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Metsapoole Põhikooli direktorit Esta Vesikut pikaaegse kohusetundliku töö eest Metsapoole Põhikoolis ning seoses kooli
165nda sünnipäevaga.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada lihthange
„Häädemeeste valla kohalike teede ja tänavate viitadega märgistamine“
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Karel Tölp.

16. oktoobril
• Nõustuda Häädemeeste vallas Krundikülas Kiige kinnistu
(pindala 6,02 ha, katastritunnus 21303:001:0190) jagamisega
kaheks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed:
Kiige, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Uus-Kiige, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Reiu külas Tindi kinnistu (pindala 7,60 ha, katastritunnus 84801:001:0271) jagamisega kaheks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed:
Karjamaa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Tindi, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Kolmnurga, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Väljastada projekteerimistingimused Häädemeeste alevikus,
Pärnu mnt 56a kinnistule katastritunnusega 21301:001:0405)
elamu ja seda teenindavate rajatiste püstitamise projekti koostamiseks kõrvaltingimustega.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Krundiküla, Metsa kinnistu
(katastritunnus 21303:001:0442).
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
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maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Tammesaare kinnistu
(katastritunnus 84801:001:0799).
Väljastada kasutusluba Reiu külas Reiva kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1655) rajatud laste mänguväljakule
(EHR kood 220860369).
Väljastada kasutusluba Tahkuranna külas Sutipõllu kinnistule
(katastritunnusega 84801:004:0010) püstitatud tallile (EHR
kood 120808081).
Kinnitada projekti “Männiküla tee 10 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine” aruanne ning teha väljamakse teostajale (OÜ Balti Puurkaev) 1480,07 eurot (üks tuhat nelisada
kaheksakümmend eurot ja seitse senti) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Kinnitada Leida Puström’i poolt 15.09.2018.a. esitatud hajaasustuse programmi projekti „Võidu küla Urva kinnistu
veesüsteem“ aruanne Häädemeeste vallas Võidu küla Urva
kinnistule (katastritunnus 21301:002:0047) veesüsteemi rajamiseks eraldatud toetuse kasutamise kohta.
Kinnitada Kabli Lasteaia hoolekogu 5-liikmelisena alljärgnevas
koosseisus:
Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja Helve Reisenbuk;
Pedagoogide esindaja Tatjana Raap;
Nooremate laste rühma lapsevanemate esindaja Merli-Anne
Nõmm;
Vanemate laste rühma lapsevanemate esindaja Kuldar Nõmm;
Vanemate laste rühma lapsevanemate esindaja Birgit Nõmm.
Kinnitada Häädemeeste Lasteaia hoolekogu 5 liikmelisena
alljärgnevas koosseisus:
Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja Helve Reisenbuk;
Pedagoogide esindaja Gea Blond;
Lepatriinu rühma vanemate esindaja Triinu Kolla;
Pääsulinnu rühma vanemate esindaja Lenne Suigusaar;
Naerulinnu rühma vanemate esindaja Taavi Arumäe.
Kinnitada Grossi Puit OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
purustatud kruusa ostmiseks summas 9906 eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
Kinnitada Eesti Teed AS poolt esitatud hinnapakkumine
asfaldiaukude remondiks ja teede profileerimiseks summas
4761 eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.

23. oktoobril
• Muuta kinnistu Reino-Matsi (katastriüksuse tunnus
21303:002:0157) koha-aadressi ja määrata uueks koha-aadressiks Grandi.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Urissaare külas Lepistu kinnistu
(pindala 13,3 ha, katastritunnus 21302:002:0050) jagamisega
kaheks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed:
Lepistu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Vana-Lepistu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 16.02.2016. a korralduse
nr 66 „Rajatise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„1. Määrata Häädemeeste vallas Krundikülas ja Penu külas
asuva Häädemeeste valla munitsipaalomandisse taotletava
Räägu-Krundi tee maaüksuste teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks 6,2 ha, millest:
1.1. 2130020 Räägu-Krundi tee L1, pindala 0,5 ha, aadress
Krundiküla;
1.2. 2130020 Räägu-Krundi tee L2, pindala 1,3 ha, aadress
Krundiküla;
1.3. 2130020 Räägu-Krundi tee L3, pindala 2,0 ha, aadress
Penu küla;
1.4. 2130020 Räägu-Krundi tee L4, pindala 2,4 ha, aadress
Penu küla.“.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatuks järgnev jäätmevaldaja: Vika suvituskoht 10.
• Kinnitada hindamisakti vorm hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks
• Kinnitada hanke „Häädemeeste valla 1. aastapäeva peo toitlustamine“ tulemusena edukaks pakkumuseks kvalifitseeritud
pakkuja Blauinvest OÜ esitatud pakkumus maksumusega 7
375 eurot koos 20% käibemaksuga.
• Kinnitada hanke „Häädemeeste valla kohalike teede ja
tänavate viitadega märgistamine“ tulemusena edukaks
pakkumuseks kvalifitseeritud pakkuja AS Tariston esitatud
pakkumus maksumusega 8 718 eurot koos 20% käibemaksuga.
• Kinnitada Uulu Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnev:
Helve Reisenbuk – pidaja esindaja;
Daily Harjaks – lapsevanemate esindaja
Marika Luik – lapsevanemate esindaja ja kooli toetava organisatsiooni esindaja
Herme Koit – lapsevanemate esindaja
Reilika Kiviselg – lapsevanemate esindaja
Monika Kunder – lapsevanemate esindaja
Kaja Stimmer – õpetajate esindaja
Margus Must – kooli vilistlaste esindaja
• Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu 7-liik-
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melisena alljärgnevas koosseisus:
Häädemeeste Vallavolikogu esindaja Argo Mengel;
Lasteaia vanemate esindaja Kristiin Kuur;
Lasteaia vanemate esindaja Eneli Hein;
Õpilaste vanemate esindaja Anneli Must;
Õpilaste vanemate esindaja Külli Klein;
Kooli õpetajate esindaja Terje Eesnurm;
Lasteaia õpetajate esindaja Anželika Pilden.
• Kinnitada Häädemeeste Keskkooli hoolekogu koosseis alljärgnev:
Häädemeeste Vallavolikogu (kooli pidaja) esindaja Algis
Perens;
õppenõukogu esindajad Ülle Valgi ja Eve Pajuväli;
õpilasesinduse nimetatud gümnaasiumi õpilaste esindajad
Markus Lõhmus, Marianne Hanson;
põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad Erko
Ristmäe, Tea Hanson, Gea Blond, Kirti Mägi, Liia Õitspuu,
Tõnu Kiiver.
• Toetada lapsevanem Kaie Laas´ i taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Kendra Eeskivi osalemist 28.-30. oktoobril Baltic
Voyage rahvusvahelistel tantsuvõistlustel 130 (ühesaja kolmekümne) euroga.
30. oktoobril
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatuks järgnevad jäätmevaldajad: Briisi tee 6, Ringi tee 20, Laadi tee 13,
Marteni, Majaka, Mere tee 15, Mõisa põik 26, Briisi põik 2,
Briisi tee 16, Ploomi, Penu.
• Tunnistada Pärnu-Reiu kergliiklustee rajamise keskkonnamõju
hindamise programm nõuetele vastavaks.
• Anda nõusolek ühe vahtra (läbimõõt ~35 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste alevikus, Pärnu mnt 12 kinnistul
(katastriüksuse tunnus 21301:006:0110).
Tööde teostamisel tuleb tagada tööde teostamise piirkonnas
ohutus, õigete raievõtete kasutamine, raiejäätmete koristamine
ning nõuetekohase jäätmekäitluse korraldamine.
• Kinnitada OÜ Paikre poolt teostatud ohtlike jäätmete ja
suurjäätmete kogumisringi tegelikuks maksumuseks 10 774
(kümme tuhat seitsesada seitsekümmend neli) eurot ja 45 senti
koos 20% käibemaksuga.
• Väljastada ehitusluba Leina külas, Kõsu kinnistule (katastritunnus 84801:004:0260) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Leina külas, Pärli kinnistule (katastritunnus 84801:004:0131) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas asuvale Ranna kinnistule
(katastritunnus 84801:001:0326) puhkekoha rajamiseks.
• Kvalifitseerida väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihankes
„Lumetõrje Häädemeeste valla Rannametsa piirkonnas 20182021“ (viitenumber 201747) pakkumuse esitanud pakkuja:
* Osaühing Tarmen (10129019), kelle osas puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõigetes 1 ja 4 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused;
Tunnistada vastavaks ja edukaks pakkuja Osaühing Tarmen
(10129019) poolt esitatud pakkumus 1 lumetõrje töötunni
maksumusega 60 eurot käibemaksuta (72 eurot käibemaksuga);
• Kvalifitseerida väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihankes
„Lumetõrje Häädemeeste valla Massiaru piirkonnas 2018-2021“
(viitenumber 201846) pakkumuse esitanud pakkuja:
* Massiaru Põllumajanduslik OÜ (10250324), kelle osas puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõigetes 1 ja 4 nimetatud
hankemenetlusest kõrvaldamise alused;
Tunnistada vastavaks ja edukaks pakkuja Massiaru Põllumajanduslik OÜ (10250324) poolt esitatud pakkumus 1 lumetõrje töötunni maksumusega 60 eurot käibemaksuta (72 eurot
käibemaksuga);
• Kinnitada Häädemeeste Muusikakooli hoolekogu 7-liikmelisena alljärgnevas koosseisus:
Häädemeeste Vallavolikogu esindaja Aire Kallas-Maddisson;
lapsevanemate esindaja Kaire Käära ;
lapsevanemate esindaja Eve Pajuväli;
lapsevanemate esindaja Marika Ristmäe;
õpetajate esindaja Lelde Jalakas;
õpetajate esindaja Vaike Väljamäe;
kooli toetava organisatsiooni esindaja Viktor Laarents.
• Toetada Eesti Kirikute Nõukogu 2019. aasta projekti „Teeliste
kirikud“ 300 euroga.
• Võtta vastu korraldus raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamiseks.
• Tasuda osaühingule Vesoka valla veetrassi (Reiu 7) remonttööde
eest 4 784 (neli tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) eurot
ja 16 senti (koos 20% käibemaksuga).
Tööde teostaja Tomex Tööd OÜ.
• Kooskõlastada alljärgnevad hankedokumendid ja korraldada
lihtmenetlusena alljärgnevad hanked:
1.1 „Häädemeeste valla tänavavalgustuse hooldustööd“;
1.2 „Mõisa teel mustkatte rajamine“.
Määrata hanke 1.1 eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper, hanke
1.2 eest vastutavaks isikuks vallavanem Karel Tölp.
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Tutvustame uusi töötajaid Häädemeeste vallas
Alates 1. oktoobrist töötab Häädemeeste Huvikeskuse ja
noortetoa juhatajana Aigi Treumuth
Mina olen Aigi Treumuth
ning minu hoolde on usaldatud Häädemeeste Seltsimajas
asuva huvikeskuse ja noortetoa
juhatamine. Olen Häädemeestel sündinud ja kasvanud, käinud siin keskkoolis ning peale
mõningaid rännakuid jõudnud
tagasi siia, sest ei ole leidnud
ideaalsemat kohta elamiseks
kui meie, igast küljest imeline,
Häädemeeste.
Kuid ühest asjast tunnen
ma siin elades puudust, nimelt
hästi toimivast kogukonnast.
Olen seda teemat ka oma
sõpruskonnas palju arutanud
ning oleme ühiselt palju pead
murdnud selle üle, kuidas rahvast omavahel rohkem kokku
tuua ning erinevaid põlvkondi
ühendada. Kui minuni see
tööpakkumise teave jõudis,
siis jõudis minuni ka mõte, et
just sellel ametikohal on väga
hea võimalus oma visiooni
kogukonna ühendamiseks ja
arenguks ellu viia.
Olen veendunud, et seltsimaja peab olema kohaliku
kultuuri kandja ja oma ini-

meste nägu. Kõige ilmekamaks ja lõbusamaks saab selle
näo maalida siis, kui kaasatud
on terve kogukond, noored ja
vanad, nii mehed, kui naised
ning kus kõigil on võimalus
julgelt kaasa rääkida ja tegutseda. Sestap teen ettepaneku,
et kui kellelgi mõni mõte peas
ringleb, mis Häädemeeste Seltsimajas toimuda võiks, võtke
minuga julgelt ühendust, siis
saame juba ühiselt hakata ideid
ellu viima!
Esimene suurem üritus, mis
minu eestvedamisel seltsimajas
toimuma saab on Jõululaat 8.
detsembril, kuhu on oodatud
kauplema kõik Häädemeeste
valla tublid käsitöölised.
Päeva sisustab meelelahutusprogramm, kus üles astuvad
kohalikud talendid. Avatud
on kohvik ja teemakohased
töötoad. Külalistele pakume
sooja glögi ja mõnusat meeleolu. Päeva lõpuks oleme üheskoos ehtinud meie kauni seltsimaja ja süütame jõululõkke.
Ootame laadast osa võtma ja
külastama kõiki, kes soovi-
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vad toetada meie kohaliku elu
edasiminekut. Lisaks sellele
on kogukonna ühendamiseks
plaanis ka väiksemad, kuid
mitte vähem lõbusad üritused
ja kohtumised. Juba novembris teeme algust mälumängu
õhtutega, kuhu on oodatud
kõik huvilised ning noortetoas
alustab tegevust koolilastele
mõeldud loovusring, kuhu kutsume noori kes soovivad oma
kätega tegema õppida midagi
uut ja huvitavat.
Elu peab olema ja tuli
peab põlema!
Aigi Treumuth

Noorsoopolitseiniku tegevused sügiseses Saarde ja
Häädemeeste vallas

Täiendava maamaksuvabastuse taotlemine
Häädemeeste Vallavolikogu
kinnitas 25. oktoobril 2018
määruse “Maamaksumäära
kehtestamine ning täiendava
maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine”.
Antud määruse kohaselt
saavad täiendavat maamaksuvabastust taotleda riikliku
pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saaja või isik,
kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline
või puuduv töövõime, tema
kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas alevikus ning
üldplaneeringuga kohaliku

omavalitsusüksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal
kuni 0,15 ha ulatuses. Samuti
saavad täiendavat maamaksuvabastust taotleda riikliku
pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saaja või isik,
kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline
või puuduv töövõime, tema
kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas alevikus ning
üldplaneeringuga kohaliku
omavalitsusüksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal
kuni 0,15 ha ulatuses.
Kirjalik avaldus täiendava

maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.
Avalduse blankett on
kättesaadav Häädemeeste
valla koduleheküljel, http://
haademeestevald.kovtp.ee/
blanketid3, Häädemeeste
vallavalitsuses (Pargi tee 1,
Uulu küla) ja Häädemeeste
teenuskeskusest (Pärnu mnt
13, Häädemeeste alevik).
Avaldusele tuleb lisada maksuvabastuse aluseks oleva
dokumendi koopia.
Häädemeeste Vallavalitsus

Ohtlike jäätmete kogumisringi tulemused
29. septembril toimus Häädemeeste vallas ohtlike- ja suurjäätmete kogumisring. Vallas
oli 21 kohta, kuhu elanikud
võisid oma majapidamises
leiduvaid ohtlikke jäätmeid ja
suurjäätmeid tuua.
Kogumiskohtadesse toodi
sedavõrd palju jäätmeid, et
nende koristamiseks kulus
jäätmevedajal lausa neli päeva.

Kogumiskohtadesse toodi 24
erinevat liiki jäätmeid. Kõige
enam ehk 17,28 tonni anti ära
suurjäätmeid ehk peamiselt
mööblit. Elektroonikajäätmeid toodi kokku 13,57 tonni
ning 3,88 tonni ohtlike aineid
sisaldavaid värve, lakke, liime
ja lahusteid. Muid erinevat liiki
ohtlikke jäätmeid toodi kogumispunktidesse koguses 3-600

kg, kokku 2,9 tonni.
Ohtlike ja suurjäätmete
kogumisringi maksumuseks
kujunes 10 774 eurot, sellest
jäätmete käitlustasu oli kokku
4 897 eurot ja jäätmete kogumise ja veo maksumuseks
kujunes 5874 eurot.
Häädemeeste Vallavalitsus

Lugupeetud Häädemeeste valla ettevõtjad!
MTÜ Häädemeeste Ettevõtluskoda kutsub Teid osalema
jõulupakkide ostmisel.
Tahaksime sel aastal rõõmustada jõulude ajal kõiki
meie valla lapsi. Kui soovid panustada kommipaki
soetamisse, saad kanda enda valitud summa:
MTÜ Häädemeeste Ettevõtluskoda
a/a EE501700017002667256 Luminor pank
Selgitus: Annetus.
Ootame Teie annetusi 1. detsembriks 2018.

Sõna sügis, siis sellega haarab
meid kohe mõte värviline loodus, vihmased ilmad, kooliaasta
algus, saagi korjamine põllult ja
metsast ning veel palju muud.
Ka noorsoopolitseil on
sügise hakul mitmeid kohustusi, mis tuleb ära teha, et anda
panus ohutuks liiklemiseks
pimeda ajal. Loomulikult ei
saa seda teha ilma kogukonna
toeta ja üksteisest hoolimata.
Septembris ja oktoobris,
nagu igal aastal, jagab politsei koostöös maanteeametiga
laiali esimese klassi õpilastele
liiklusaabitsad. See on juba
traditsiooniks aastaid. Aabitsa
jagamisel tuletab noorsoopolitseinik meelde, kuidas on ohutu
liikluses hakkama saada ja miks
on ülitähtis liikluses juba varakult tähelepanelik olla. Liiklusaabits on toetav materjal
õpetajale ja lapsevanemale, et
aidata lastele liiklusest ülevaade
luua ning lastele arusaadavas
keeles seda ka selgitada. Tegelikult algab avastamine juba
varasemast east ning väga palju
ohutuse tagamiseks liikluses
teeb ära lapsevanem ja lasteaed
ning kool jätkab selle toetamist
oma parimal võimalikul moel.
Igatahes võin uhkusega
öelda, et aabitsaid jagades
tundus, et kõik on oma panuse
andnud ning juba praeguseks
on lastel piisavalt teadmisi

liikluses toimetamiseks. Saame vaid
teadmisi täiustada
ja olla ka ise eeskujuks.
Oktoobris
õnnestus külastada
K ilingi-Nõmme
Vabaajakeskust ja
Tahkuranna Avatud Noortekeskust,
kus sai läbi viidud
helkuriteemalised
töötoad ja vestlusringid ning ühine
joonistusvõistlus
„Minu unistusete
helkur“. Parimad
tööd said ka pre- Tahkuranna Avatud Noortekeskuse superkanmeeritud. Huvilisi gelane. Foto: Egle Vutt
oli üllatavalt palju –
noored tulevad teemadega kaas, selleks saavad panustada kõik,
kui pakkuda piisavalt põnevaid kes vähegi mahti saanud.
lahendusi.
Novembri lõpus on tulemas
Siinkohal pean tänama ka üle Eesti helkuri kõnd, mis
koostööpartnereid, ilma kel- veel lisaks toetab pimedal ajal
leta poleks nii toredad päeva enda nähtavaks tegemise tähtõnnestunud korra ldada. sust. Helkur on küll väike, aga
Kilingi-Nõmme Vabajakeskus tema ülesanne on suur ja seda
on saanud enda hoovile helku- ei ole endale väga keeruline
ripuu ja seda tegusate laste ning muretseda. Saime lastega ühele
keskuse töötajate toel, kes sel- meelele, et isegi superkangelane
leks suure panuse on andnud. vajab päästeoperatsiooni elluTahkurannas on Uulu koolis ja viimiseks pimedal ajal helkuVallamajas helkuripuu olemas. rit ning üheskoos sai helkur ka
Selline tahe ja koostöö on veel- kangelase rüüd ehtima.
kord samm tõestamaks, et me
Turvalist liiklemist
hoolime üksteisest ja iga väike
Noorsoopolitseinik
asi on tegelikult oluline ning
Heidi Sosi

Rahvakohtuniku kandidaatide valimine
Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike
volituste lõppemisega 13. aprillil 2019 otsib
Häädemeeste Vallavolikogu isikuid, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Pärnu Maakohtu
juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel ja korras.
Kandideerida võivad isikud, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Häädemeeste vallas
vähemalt ühe aasta ning kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Pärnu Maakohtu juures

järgnevaks neljaks aastaks.
Rahvakohtunikuks kandideerija ankeedi leiate
valla kodulehelt rubriigist uudised ja teated.
Ankeet palume saata Häädemeeste Vallavolikogule hiljemalt 11. detsembril 2018 Pargi tee
1, Uulu küla 86502, Pärnumaa või digiallkirjastatuna e-postile haademeeste@haademeeste.ee.
Ankeedi võib tuua ka vallavalitsuse kantseleisse või Häädemeeste teenuskeskusesse.
Lisainfo: Ulvi Poopuu, 444 8890,
ulvi.poopuu@haademeeste.ee
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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 vas-

tused saatma kõik ühel
kuupäeval, milleks oli 3.
aprill kell 17, tagamaks
võrdõiguslikkuse. Lugude
avaldamise järjekorra loosisid kultuurinõunik Aire
Kallas-Maddison ja Tiiu
Sommer volikogu toimumise päeval 29. märtsil

Madis Mätas
Madis Mätas, 26, OÜ Weiss,
osakonnajuhatajate asetäitja,
hobideks puutöö ja sport.
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse?
Miks just Sina oled õige inimene valla asjade/tegemiste
otsustajana? Mis on Sinu
trumbid?
Otsus kandideerida tundus
vajalik ja loogiline eelkõige seetõttu, et olen alati Häädemeeste
valda näinud oma kodukohana
ning soovisin panustada meie
valla juhtimisse, tagamaks meie
valla püsimine progressiivsel
kursil, seda ka haldusreformist
tulenevate muutuste ajal. Selle,
kas kandidaat on õige inimene
volikogu koosseisu kuuluma,
määrab valimistulemus, ehk
valijate usaldus minu tegemistesse ja väärtustesse ning seisukohtadesse mida ma esindan.

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

Foto erakogu

Ning kui valijad on oma otsuse
langetanud, jääb volinikul üle
vaid oma kohustust täita ja neid
esindada. Suurima trumbina
tooksin välja aususe.
2. Kui rahas ei oleks küsimus, mis oleks see projekt/
investeering, mille teeksid
Häädemeeste vallas teoks?
Võid esitada ka mitu objekti/
asja, aga siis pane prioriteetide
järjekord ka.
Teha võiks nii mõndagi populaarset, aga alustuseks annaks
kõigile elanikele meie tervise
huvides võimaluse tarbida kvaliteetset joogivett ning seda ka
keskkonnasäästlikult utiliseerida. Meil on küll olemas hajaasustusprogramm, aga perede
hulk kes selle raames toetust
saavad on ääretult madal.
3. Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Hääde-

meeste valla rahvale?
Sooviks kinnitada meie valla
inimestele, et Häädemeeste vald
on väga heades kätes, ning liigub
parema elukeskkonna loomise
kursil! Kindlasti ärge unustage,
et valla ellu puutuvate murede
või küsimustega võite alati pöörduda volinike poole.

Virgo Vahenõmm
Olen 28-aastane, mere ääres
sündinud ja kasvanud ning
suurema osa ajast kodukohas
elanud, olles kõige noorem liige
Häädemeeste Lions Clubis ja
osaledes juba aastaid aktiivselt
Kabli külaseltsi tegevustes. Lionsitega oleme toetanud nii valla
noori, eakaid kui ka puuetega
inimesi. Lisaks on tähtsal kohal
kvaliteetsete sportimisvõimaluste
tagamine. Nii mu haridus kui
senine töökogemus on suures
osas olnud seotud merenduse
ja laevadega või projektitööga.
Soovides oma kodukoha arengusse panustada, olen otsustanud
paikseks jääda ja hetkel jagan
oma aega Jaagupi Vabatahtliku
Merepääste MTÜ juhtimise,
pisikeses pereettevõttes toimetamise ja muude projektipõhiste
tööde vahel. Mu silmad paneb
särama kõik spordiga seonduv
– seda nii ise aktiivselt näiteks
võrkpalli või hokit mängides
kui ka erinevatele spordialadele
tugitoolist kaasa elades. Samuti
võib sageli leida mind erinevate
ürituste korraldusmeeskondadest
(nt külade vaheline saunaralli,
Kabli Päikeseloojangufestival
jne).
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse?
Miks just Sina oled õige inimene valla asjade/tegemiste
otsustajana? Mis on Sinu
trumbid?
Kohalikus elus kaasarääkimine ning külaelu edendamine
on olnud kogu aeg üks minu
prioriteetidest. Piirkonna jätkusuutlikkuse kasv ja atraktiivsus noorte hulgas sõltub ju
sellest, kes kohalikul tasandil
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otsuseid teevad. Suureks probleemiks on noorte suundumine
kas maakonnakeskustesse või
pealinna ja üheks mu sooviks on
seda muuta. Et vähemalt meie
vald oleks noorte jaoks atraktiivne elu- ning töökeskkond,
kus ei ole puudu võimalustest ei
huvihariduses ega sportimisel.
Olen noor, kelle eesmärgiks on
näidata, et edukaks hakkamasaamiseks ei pea liikuma pealinna
või üle piiri. 2016. aastal otsustasime anda oma panuse kogukonda ka Jaagupi Vabatahtliku
Merepääste MTÜ loomisega.
Enda tugevuseks saangi pidada
algatus- ja kaasamisvõime, sest
üksinda tavaliselt suuri asju
korda ei saadeta ning võti peitub õigesti valitud meeskonnas.
2. Kui rahas ei oleks küsimus, mis oleks see projekt/
investeering, mille teeksid
Häädemeeste vallas teoks?
Võid esitada ka mitu objekti/
asja, aga siis pane prioriteetide
järjekord ka.
Kõige olulisem projekt minu
jaoks on kergliiklustee Iklast
Pärnuni. Inimesed muutuvad

küll väidetavalt mugavamaks
ja liigutakse rohkem autodega
aga heade kergliiklusteede olemasolu on rahva tervise ning
piirkonna turismi edendamise
seisukohalt eluliselt vajalik. Kui
peaksin valima ka teise teema,
siis mu taustsüsteemist tulenevalt
hoolitseksin selle eest, et valla
sadamad saaksid korda. Suvine
ohutu mereliiklus ja korrastatud
sadamad toovad valda nii sisekui välisturiste, mis omakorda
tähendab suuremat sissetulekut
kohalikele ja majanduse elavnemist.
3. Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimehena tahaksin
teha üleskutse eelkõige valla
noortele ning öelda, et olge ise
aktiivsed. Andke teada, kui Teil
on mingeid ideid üritusteks või
muid mõtteid, millega kodukohas tegeleda. Annan endast
parima, et meie vallas oleks hea
elada kõigil, jätkuks nii meelelahutust kui tööd aga ka atraktiivseid kohti puhkuse veetmiseks.
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Tõhus hügieen on viiruste parim tõrje
Iga sügise saabumisega suureneb järsult külmetushaiguste sümptomitega
inimeste arv. Puhkused on läbi, lapsed
käivad koolis – kontaktid tihenevad ja
võimalus nakatuda suureneb. Koondumine siseruumidesse suurendab viiruste
levikut, kuna värske tuuleiil ei vii haigustekitajaid meist eemale.
Millal külmetus meid tavaliselt tabab ja
kuidas sellest kiiresti jagu saada, sellest
räägib BENU apteegi farmatseut Riina
Vaikna.
Esmalt tuleb rõhutada, et külmetushaiguse all peetakse silmas üldist enesetunde
halvenemist, nohu, köha, kurguvalu ja
häälekäheduse tekkimist. Kehvema enesetundega võib kaasneda ka uimasus,
peavalu ja palavik. Haigust nagu “lihtsalt
külmetus” pole olemas. Nohuse nina või
palaviku toob ikka viirus, mis saab hoo sisse
külmetuse tõttu nõrgenenud organismist,
kui immuunsus on langenud ja organism
muutub haigustekitajatele vastuvõtlikumaks. Jahedamate ilmadega muutub organism haavatavamaks, kuna keha tegeleb
rohkem soojahoidmisega, andes järele oma
vastupanuvõimes haigustele.
Külmetushaigustesse nakatumist
soodustavad väsimus ja ülepinge, stress,
ületöötamine, ülekoormus sportimisel,
immuunsuse langus, ühekülgne toidumenüü, vitamiinipuudus organismis jne. Keha
vastupanuvõime vähenemist ja nakatumist
soodustavad ka külm ja niiskus. Hästi oluline on hoida keha soojas ja eriti tuleks vältida jalgade külmetamist.
Külmetushaigusi saab ennetada
Apteegid on iga sügise eel valmis meie inimesi aitama. Kõige targem on haigestumist
muidugi ennetada läbi teadliku tervisekäitumise. Apteekrina on mul rõõm, kui inimene tuleb apteeki juba suve lõpus, et end
probiootikumidega varustada, mitte ei jõua
apteeki alles siis, kui juba valuvaigistit vaja.
Probiootikumid tõstavad meie immuunsust
läbi seedesüsteemi, olles vajalikuks turgutuseks külmade saabumisel. Eriti lastel
aitavad head bakterid soolte mikroflooral
tasakaalus püsida ja kindlustavad nii tugeva
immuunsuse.
Lisaks meie seedesüsteemi tervisele on
oluline ka meie nina. Viirused, mis tekitavad köha ja nohu, paiknevad ja paljunevad
sageli nina limaskestal. Meie sissehingatav
õhk sisaldab palju tolmu, erinevaid viiruseid, baktereid, allergeene ja muid kahjulikke osakesi. Pesitsevate ohtude vastu on
kindlaks abiks nina loputamine apteegis
müüdavate loodusliku merevee lahustega,
millega uhutakse ninast välja haigustekitajad ja ühtlasi niisutatakse ka nina limaskesta. Kestev niisutus aitab vältida nohu
ja viiruseid ning ennetada külmetushaigusi ja grippi. Apteekides on müügil õrna
happelise pH-ga ninaspreid, mis korduval
kasutamisel tekitavad nina limaskestale viirusevastase kaitsebarjääri. See on mõistlik
valik inimesele, kes ei viibi tunde iga päev
avatud õhu käes.
Viirustega võitlemiseks vajab meie
immuunsüsteem ka tsinki ja C-vitamiini,
nende koos tarvitamine võib ära hoida külmetushaiguse avaldumise.
Tõhus hügieen on viiruste parimaks
tõrjeks
Kõige tõhusam viis viiruste vältimiseks on
käte sage pesemine. Seda tuleks kindlasti
teha poest koju jõudes, pärast WCs käimist,
enne söömist ja pärast kokkupuudet haigega. Samuti tuleks püüda vältida kätega
nina ja silmade hõõrumist, kui pole eelnevalt käsi pesnud. Kui inimene tunneb,
et hakkab haigeks jääma, siis oleks hea
mõneks päevaks aeg maha võtta ja puhata.
Korralik puhkus ja uni annavad organismisile võimaluse taastuda ja suurendavad

organismi loomulikku kaitsevõimet.
Apteeker lisab, et kindlasti on vaja
tagada piisav D-vitamiini kogus organismis
ja tarbida C-vitamiinirikkaid toite. Küüslauk, ingver, sidrun, astelpaju, mesi – need
on kõige looduslikumad viisid kaitsevõime
tugevdamiseks, et külmetusega võidelda.
Igal töötajast vähegi hoolival töökohal on
kirjeldatud toiduained vast alati kohvinurgas olemas.
Külmetushaigusel ja gripil on oluline
vahe
Külmetus ja gripp on küll sarnased, kus
haigustekitajaks on viirus ning sümptomiteks on aevastamine, vesine nina, turses
limaskestad, kähe kurk ja väike palavik.
Gripp erineb aga külmetusest oma äkilise
alguse poolest, mis toob kõrge palaviku
(38°C ja rohkem), millele lisanduvad kas
köha, peavalu, kurgu- või lihasvalu või
esineb hingamisraskuseid. Võib esineda
ka kõhulahtisust. Teistest ülemiste hingamisteede viirusnakkusest on gripp märksa
tõsisem, sest võib tüsistusena tekitada kopsupõletikku, neeruvaagnapõletikku või
krooniliste haiguste ägenemist. Gripi puhul
on kindlasti vaja perearsti poole pöörduda,
Haigeks jäänud inimene peab puhkama
ja säästma teisi haigustekitajatest
Külmetushaigusi põhjustavaid viiruseid
on tohutu hulk. Inimene on nakkusohtlik
juba enne seda, kui ta ise ennast haigena
tunneb. Esimestel päevadel, kui viirus alles
organismis paljuneb, levib ta juba kergesti
teistele inimestele. Ühest aevastusest võib
piisata selleks, et levitada ruumis ohtralt
haigustekitajaid. Viirust kantakse edasi
põhiliselt kätega – kui nuuskame ja köhime
ning seejärele katsume ukselinki või lapsed
mänguasju – nii see sealt edasi lähebki.
Kindlasti on tänapäeva töötempo muutunud kiiremaks, ent juba vanad eestlased
võtsid sügiseti vajaliku aja, et suvistest tegemistest veidi vähem tempokam olla ning
hoida ennast külma talve ees. “Usun, et
aina enam tööandjaid mõistavad, kui töötaja soovib esimeste väsimusmärkide korral näiteks kodukontoris olla. Kokkuvõttes
säästetakse nii kogu kollektiivi tervist,” on
Vaikna optimistlik.
Külmetushaigust välja ravida ei saa,
kuid selle sümptomeid on mõistlik
leevandada
Külmetushaigustele otsest ravi ei leidu
– meie organism teeb ravimise alati ise.
Küll saab tegeleda sümptomite – peavalu,
nohu, köha, kurguvalu – leevendamise
ja läbi selle enesetunde parandamisega,
et olla olemas kodustele ja hädavajalikele
ametikohustustele. Apteeker paneb südamele, et kõige tähtsam on ikkagi aja maha
võtmine ja organismile puhkuse andmine.
Keha võitleb viiruse vastu paremini, kui
saab puhkust. Tarbida tuleks seejuures palju
vedelikku. Piisav hulk vedelikku kehas
aitab vähendada külmetusest tulenevaid
vaevusi, olgu selleks siis valutav kurk või
kinnine nina.
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10 küsimust maratonivõitja Roman Fostile
Roman Fosti, sündinud 1983, on
Eesti pikamaajooksja, kes võitis Baltimaade läbi aegade suurima rahvusvahelise maratoni – Tallinna maratoni
joostes aja 2:24:08.
Jooksma hakkas Roman maast
madalast ning on trenni teinud
kõigi oma õpingute ja tööde kõrvalt.
Õppinud Eesti Maaülikoolis majandusarvestust ja ökonoomikat, Tallinna
Tehnikaülikoolis rahandusarvestust,
vahetusüliõpilasena Madridis. Roman
on terava mõistuse ja kiire jalaga
nägus noormees. Küsime Romanilt,
kuidas temast nii kiire mees sai?
1. Häädemeeste valla kodanikud
loevad sind oma poisiks ja elavad
sulle tuliselt kaasa. Mis sinu arvates, sind Häädemeeste vallaga kõige
rohkem seob?
Minu vanemad elavad Häädemeeste vallas ning püüan neid külastada nii palju kui võimalik. Siit sai
ka alguse minu teadlik ettevalmistus
jooksjaks. Näiteks 10. klassis käisin
enne kooli kolm korda nädalas hommikuti jooksmas. Jooksurajad algasid
otse koduuksest. Häädemeeste vallas, algusega Jõulumäel, on ka minu
lemmik 25 km pikkune matkarada,
mida kindlasti igal kevadel ja sügisel
korra läbin.
2. Kuidas spordipisik sind nakatas?
Noorest peale tegime hoovisporti,
sealt see tuli, et tahtsid olla kõige kiirem. Edasi koolisport, seejärel Pärnus

peetavad aastajooksud. Muideks 5 km
Raeküla rada joostakse poolenisti
Häädemeeste vallas. Edasi TV 10
Olümpiastarti ning võistlused Eesti
koondisega.
3. Kas on ka sportimises pause
ette tulnud?
Väiksemad pausid on ikka ette
tulnud seoses vigastustega. Üldiselt
olen järjepidevalt sporti teinud, vaid
eesmärgid polnud päris selged teatud
ajahetkedel.
4. Milline võistlus on sulle
endale kõige meeldejäävam olnud?
Ma arvan, et minu esimene täiskasvanute rahvusvaheline tiitlivõistlus 2014. aastal Zürichis. Esiteks
enne seda olid mul kõhuprobleemid
kuu aja vältel, kuid suutsin sellest üle
olla, jooksu vältel targasti tegutsedes.
Jooksu algfaasis „suri“ mul jalalaba
ära, paari kilomeetri pärast kui see nö
ellu ärkas, sain uue liikumise. Jooksin heas pundis ja tegin ka ise tööd,
et paremat aega saavutada. Rada ja
ilm olid rasked ning seda arvestades
saavutasin MM normi, kusjuures
viimased kaks kilomeetrit olid mul
võistlejatest üks kiiremaid. 10 km ring
oli rahvast täis (ligi 100 000 pealtvaatajat), see andis mõnusa tunde ja
adrenaliini, lisaks omad tuttavad/
sõbrad raja ääres kaasa elamas. See
tunne ongi, millepärast tahad veel ja
veel tiitlivõistlustel Eestit esindada.
5. Milliseid salanippe enda motiveerimiseks kasutad?

100 sõrmkinnast
KOOD SINA, KOOD SINA KANGALÕIME
ESIEMADE KAUNID VÄRVID,
LAPSENAERU JA KODUSOOJA,
NAISTEKÄTE TARKUSE
Milvi Seping
Teisipäeval olid muuseumiruumid
rahvast täis. Käsitööhuvilised tulid
Malle Nikopensiuse juubelinäitust
„100 kootud sõrmkinnast“ vaatama.
Iga kindapaar oli erineva mustri ja
värviga. Malle tutvustas ka huvitavaid vardaid, millega on hea kinnastele sõrmi kududa. Veebruarikuus olid
näitusel tema kootud sada sokipaari,
mis andsid talle innustust. Sokid valmis, mida siis edasi teha? Sõrmkindad
oli uitmõte. Ega ta varem sõrmkindaid kudunud ei olnud, aga hea tahtmine ja huvi asja vastu näris hinges.
Mõeldud-tehtud. 100 sõrmkinnast sai
kootud koduste majapidamistööde
kõrvalt poole aastaga. Palavad suvepäevad nõudsid ka oma. Tore näitus
tuli välja.
Juba lapsena meeldis Mallel joonistada ja maalida, mis saigi tema elukutseks. Oma esimesed kudumisõpetused
sai ta koolist ja vanaemalt. Esimesed
suuremad kudumised olid tal siis,

Kui räägime igapäevasest treenimisest (hommikusest varajasest trennist),
siis teadmine, et päeva jooksuga alustades on terve päev korda läinud. Olen
energilisem ning jooksuga mõtted ja
päeva tegevused paika seadnud.
Aga kui räägime võistlemisest, siis
teadmine, kui palju oled treeningutel vaeva näinud ja kui hea sa tegelikult oled – tead sa ise. Pead endasse
uskuma ja võitlema lõpuni.
6. Kui külm või kole ilm peab
olema, et sa õue jooksma ei lähe?
Kuidas talvel vormis hoiad?
Noorena olin selles suhtes tugevama hingega, et läksin jooksma ka
miinus 15 kraadiga. Nüüd kasutan
koleda ilma puhul jooksmiseks kas
siis sisehalli või jooksutrenažööri. Viimased aastad olen enamuse talveajast
viibinud kõrgmäestikus Keenias, nii
ka selle aasta talvel. Olümpia-aastal
olin talvel siiski Eestis ja siis kasutasin
ka alternatiivtreeninguid jooksmise
asemel, nagu suusatamine, ujumine,
erinevad kardiotrenažöörid.
7. Kas on mingeid toite jooke,
mis oled oma menüüst alatiseks
eemaldanud?
Võib öelda küll, näiteks CocaColat ma ei joo ja püüan igasuguseid
magusaid kihisevaid jooke vältida.
Piima ma ka ei joo, kuna see on raskesti seeditav täiskasvanu jaoks ja tekitab kõhupuhitust. Söökidest väldin
kiirtoitu ja rasvarikkaid toite. Kunagi
meeldis mulle soolapekk, kuid nüüd

Foto: erakogu

olen selle oma toidumenüüst eemaldanud.
8. Kuidas suhtud energiajookidesse?
Energiajookidesse suhtun väga
negatiivselt. Pole ise kunagi tarbinud, kuid olen näinud oma sõbra
pealt, kuidas see on teda mõjutanud.
Nimelt tarbis ta iga päev energiajooki
ja siis mingi hetk jättis mõned päevad
võtmata. Tema tuju oli hüperaktiivne,
nagu sõltlasel.
9. Kui jooksmine peaks ühel
päeval ära tüütama, siis mis spordialaga hakkaksid järgmisena
tegelema?
Mulle meeldiks siis mõni võistkonnamäng, nagu jalgpall. Kui oleksin
sunnitud vigastuste tõttu loobuma,
siis usun, et see võiks olla discgolf
– see on mind juba praegu köitnud.

Ja Jõulumäel on parimad rajad selle
harrastamiseks.
10. Mida soovitad noortele, kes
sind endale eeskujuks seavad?
Kui midagi teed, TEE KIREGA,
AUSALT JA AUSTA KONKURENTE. Kunagi ära tee asju selleks,
et ainult parim olla. Tee seda, mida
naudid ja siis tulevad kõige paremad
tulemused. Sport olgu kui eluviis, mis
korrastab su mõtted, annab energialaengu ning ühendab sind sõpradega.
Minu kohta leiab ka https://www.
esbl.ee/biograafia/Roman_Fosti ja
https://maratonimees.ee/minust/.
Lugupidamisega,
Roman
Küsimused esitas
Aire Kallas-Maddison

Päev inimestele, kes avavad lastele uksi tundmatusse
kui oli kahekümnendates aastates.
Ta uuris ajakirju ja käsitööraamatuid
ning hakkas kampsuneid kuduma. Ta
kudus neid oma perele, sugulastele ja
tuttavatele. Sokke hakkas ta kuduma
alles siis, kui ta ema oli maamulda
viidud. Nüüd oli tal siis sõrmkinnaste
aeg. Kui miski asi pakub Mallele huvi,
siis ta uurib asja seni, kui on valmis
seda ise ka tegema. Põhjalik ja järjekindel.
Malle Nikopensius on käsitööringi RÄÄK asutaja ja juhendaja. Tal
kunagi ei tule headest ideedest puudu.
Samas on ta väga abivalmis, nõukas ja
lahtiste kätega näituste ülespanekul ja
kujundamisel. Muuseum on Mallelt
palju abi saanud oma ruumide sisekujundusel kui ka näituste korraldamisel. Käsitööring RÄÄK on ametlikult
töötanud muuseumi juures juba 19
aastat. Mallel täitus küll kaheksakümnes aastaring, aga ta on nõuandjaks ja toetajaks ka ringi liikmetele
akvarellmaali saladuste otsimisel.
Näitus „100 sõrmkinnast“, mis
on pühendatud meie vabariigi
sajandale sünnipäevale on avatud
novembrikuu lõpuni.
Tiiu Pukk

Käsitööringi liikmed näituse avamisel. Foto: Tiiu Pukk

Et ühel päeval oleks 24 tunni
jooksul kogu maailma tähelepanu keskpunktis õpetajate
töö ja saavutused, nende mured
ja probleemid, lõi UNESCO
1994. aastal tähtpäeva “Õpetajate päev”.
Sellest ajast alates tähistatakse
õpetajate päeva kogu maailmas
5. oktoobril.
Samal päeval austas Häädemeeste Vallavalitsus volikogu
esimehe ja vallavanema vastuvõtuga kõiki Häädemeeste valla
koolide ja lasteaedade pedagooge
piduliku vastuvõtuga Lepanina
hotelli restoranis.
Ligi üheksakümmet kohaletulnut tervitas soojade sõnadega valla juhtkond, kelle tervitustest jäi kõlama tänu tehtud
töö eest ning mõte, et igaühel
saalisolijaist on tähtis roll selles,
et me suudaksime kujundada
oma laste hoiakuid nii, et nad
oleksid ennastjuhtivad, kohanemisvõimelised ja koostöised.

Just koostöö on see võlurelv, mis
viib tulemusteni. Ühe inimese
teadmistest või oskustest jääb
edukaks tegutsemiseks lihtsalt
väheks. Suur rõõm oli kolleegide
tunnustava aplausi saatel tänada
Pärnumaa Aasta Õpetaja 2018
tiitli saanud Häädemeeste Keskkooli klassiõpetaja Aira Rahu ja
Pärnumaa Aasta Õpetaja konkursi nominenti tugispetsialistide kategoorias Maris Rüütlit.
Peomeeleolu aitas luua meesansambel Avaja, kes oma kontsertprogrammi jooksul suutis
publiku panna nii nutma kui
naerma üheaegselt.
Koosveedetud tunnid ühises
peres möödusid märkamatult.
Koduteele minnes jäi kõlama
osalejate soov, et loodud traditsioon võiks jätkuda.
Toimekat ja koostöist õppeaastat soovides
Helve Reisenbuk
abivallavanem

Maris Rüütli – Pärnumaa Aasta Õpetaja konkursi
nominent tugispetsialistide kategoorias

Fotod: Aire Kallas-Maddison
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste Keskkooli sünnipäeva tähistamine

Ettevõtlik kool
Häädemeeste Keskkooli arengukavas on, et ettevõtlikkusel on koolis
oluline roll. Üks meie kooli peamisi
eesmärke on, et õpilased on ettevõtlikud ning teavad, milleks õpivad.
Ettevõtlikkust ei tasu segamini
ajada ettevõtlusega. Need on küll
omavahel seotud, aga ettevõtlikkus on laiem mõiste. See eeldab
teadmisi ühiskonnas toimuvatest
protsessidest (sh majandus), oskusi
meeskonnatööks, analüüsiks, planeerimiseks, organiseerimiseks
ning vajalikud on sellised omadused nagu loovus, aktiivsus, avatus,
vastutustundlikkus ja paindlikkus.
Olulisim on õige hoiak: „Tahan –
suudan – teen”.
Lihtne oleks ju öelda, et „ole
ettevõtlik“, aga see ilmselt ei toimi.
Ettevõtlikkuse arendamiseks on
terve rida õpetamise-õppimise meetodeid. Lisaks on koolis terve rida
tegevusi, mis õpilaste ettevõtlikkust
arendavad: õpilasesinduses aktiivne
osalemine, ürituste korraldamine,
projektides osalemine jms.
Programm „Ettevõtlik kool“
pakub koolile erinevaid koolitusi
jms, mis toetaks koolis ettevõtlikkuse arendamist. Oktoobrikuisel
koolivaheajal toimus Häädemeestel
õpetajate koolitus, milliste õppemeetodite kaudu saab toetada
ettevõtlikku õpet tundides: siduda
õpitut päriseluga, anda õpilasele
vastutus õppeprotsessis, pidev

tagasiside nii õpetajalt õpilasele kui
vastupidi, erinevate rollide võtmine
õppetöös, rollide täitmisel aktiivne
teineteise toetus ja koostöö jne jne.
Loomulikult said õpetajad
tõdeda, et pole midagi uut siin
päikese all ning iga uus on ammu
unustatud vana. Eks neid ja ka teisi
huvitavaid meetodeid tundides ka
kasutatakse. Samas on õpetaja ise
pidev õppija ning igalt koolituselt
on võimalik mingi tarkus kõrva
taha panna.
Mõned kooli töötajad osalesid täiendaval koolituspäeval, et
mõelda selle üle, kuidas arendada
tervet organisatsiooni viies läbi sisehindamist ja kavandades arendusprotsesse tuginedes ettevõtliku õppe
standardile. Võime ju ise arvata, et
oleme ettevõtlik kool, aga saame
seda ka kindlate kriteeriumide järgi
hinnata. Teeme seda peatselt terve
kooliperega ja eks siis näe, millal
saame hakata lehvitama ettevõtliku
kooli lipuga.
Aule Kink

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

19. oktoobril tähistas Häädemeeste Keskkool oma
164. aastapäeva. Kuna see päev langes kokku ka
ettelugemispäevaga, siis kohe hommikul käisid
õpilased klassides ette lugemas erinevaid lugusid.
Pärast esimest nelja tundi alustati piduliku aktusega, kus esinesid õpilased muusikaliste etteastetega. Lisaks esitasid 12. klassi õpilased põhjaliku
ülevaate kooli ajalugu puudutavatest seikadest:
varasemad kooli nimetused, koolimaja kunagised
õppetingimused, õpilaste hulk koolis selle kõrgaegadel jne. Muuhulgas kõlasid ka olulised faktid,
et Häädemeestel on antud haridust vahelduva

Sünnipäevatort.
Foto: Heli Lank

Põnev päev kaevanduses
12. oktoobri varahommikul algas
Häädemeeste keskkooli 8. ja 9.
klassi ning Metsapoole kooli õpilaste sõit Ida-Virumaale, eesmärgiks
tutvuda Eesti Kaevandusmuuseumiga, mis asub Kohtla-Nõmmel.
Kõigepealt viidi meid maa-alustesse käikudesse, kus räägiti ja näidati, kuidas kivisöe kaevandamine
toimus. Sõitsime tõelise kaevurirongiga. Leidsime, et see oli kaevurite
jaoks väga raske töö rõsketes, külmades kaevandusšahtides. Tänapäeval on kaevuri elu muutunud
kergemaks.
Seejärel viidi meid karjäärisaf- Reis Kaevandusmuuseumi. Foto: Kaidi Siim
arisõidule. See oli lõbus, samas ka
õpetlik. Giid rääkis, kuidas sinna mäed järgi pidime leidma tagasitee kaevanja veekogud on tekkinud, kuidas on see dusmuuseumi juurde. Seiklusmatk
mõjutanud meie keskkonda.
pani proovile meie orienteerumisosLõpuks anti meile kaardid, mille kused. Selle pikkus oli umbes kolm

Tahkuranna kool
Oktoober Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis
Oktoobriks oli õppimine täies
hoos. Suvi oli juba unustuse
hõlma hakanud jääma ja ees
terendamas uus vaheaeg. Tunnistusi nüüd ei saanud, aga häid
hindeid ja tublisid teadmisi tasus
koguda sellegipoolest. Õppimisele toovad vaheldust huviringid,
mida jagub igasse päeva.Tore on
ka see, et pärast tunde saab jääda
pikapäevarühma. Väga palju
kodutööd jõuab seal ära teha ja
lisaks saab ka lõbusalt koos sõpradega aega veeta.
Oktoobri suursündmuseks on
alati õpetajate päeva tähistamine.
Seda ootavad nii kuuendikud,
kellest saavad üheks päevaks
vahvad õpetajad kui ka koolipere, sest vaheldus on rikastav.
Mida tundsid tunde andnud
õpilased? Teisi õpilasi õpetada
oli lahe kogemus.See on päris
põnev töö, sest tore oli teistele
ülesandeid jagada.Õpilased olid
toredad ja jutukad. Nad said asjadest aru ja oskasid kaasa rääkida.
Väikesed olid tublid põngerjad,

kuigi vajasid palju abi. Kõik kuulasid sõna. Üks lollitas ka.Terve
päev oli väga tore ja noortele õpetajatele meeldis see päev. Jääme
ootama uut oktoobrit.
KIK-i projekt viis esimese,
teise, kolmanda ja kuuenda
klassi õpilased Tallinnasse pandipakendi käitluskeskusesse.
Teemaks oli „Pandipakendite
taaskasutuslugu”. Pandipakendit taaraautomaati või kauplusesse on viinud meist igaüks.
Aga edasi? Seada nägidki nüüd
õpilased oma silmaga. Mis
meelde jäi? Seal oli väga puhas,
aga lärmi oli palju. Ümber töötatakse väga suurtes koguses taarat.
Nägin klaaspudelite purustamist
värvide kaupa.Sain teada, mida
tähendavad märgid pakendil.
Meeldis pakendi taaskasutamist selgitav tund ja pärast
toimunud viktoriin. Lõppkokkuvõttes jõudis meisse kindlalt
teadmine, et pakendi sorteerimine on väga vajalik tegevus.
Taaskasutusse jõuab materjal

TLAKool pakendikeskuses.Fotod: Anu Alloja

eduga juba
330 aastat ning keskkooli loomisest möödub
sel aastal 60 aastat. Pärast aktuse lõppu suundusime kooli sööklasse, kus juba ootasid ees
klassijuhatajate ja köögipersonali abiga õpilaste
valmistatud tordid. Iga klassi ja ka õpetajate
poolt välja pandud tordid moodustasid ühes
reas sõnad „HÄÄDEMEESTE KK 164”. Iga
koolipere liige andis selle päeva õnnestumisse
oma panuse. Palju õnne, Häädemeeste Keskkool!
Markus Lõhmus

Aitäh, Kärnatajad!
uue taarana, tolmukottide või
lausa riietena.
Leivapäeval jõudis kooli
maitsmiseks väga palju erinevaid leivasorte. Tore, et oli ka
ise küpsetatud leibasid.Lapsed
armastavad leiba. Lemmikud
kadusid kandikult kiiremini,
aga lõpuks jäi järele ainult leivapuru. Kõlama jäi mõte: „Leib
on ni nämma!”
Vaheajale viis meid pianist
Diana Liiv. Ta mängis klaveril
palasid Camille Saint-Saënsi tuntud „Loomade karnevalist”, mille
taustal mängis video orkestrisaatega. Iga uue osa juures tutvustas
ta pille, mis kujutasid erinevaid
loomi: kuninglikke lõvisid,
graatsilist luike jne. Vahetu kokkupuude elava muusikaga, lisaks
kaunid pildid ja tore selgitus, oli
meid kõiki väga hariv.
Tulgu sandid meie koju,
võtku kaasa rõõmus tuju! Marti,
katri! Põnevat novembrit!
Tahkuranna koolipere

Kooli ees seisab uhke paat-helkuripuu.
Meie küla vahvad mootorratturid leidsid,
et pimeda aja saabudes ei tohi keegi oma elu
ohtu seada – helkuri kandmine on hädavajalik. Natuke nõupidamist koolirahvaga ja
projekt „Helkuripuu” läkski käima. Tublid
meistrimehed nuputasid, leiutasid, toksisid ning vahva „puu” saigi valmis. MTÜ
Kärnatajad liikmed näitasid, et nad pole
ainult vahvad ratturid, vaid ka hoolivad
inimesed. Helkurpuu avamispäeval sai
iga laps helkuri ja ülejääk riputati puule.
Juhtub helkur kaduma, hea võtta. Helkuri
ülejäägid võib samuti puule riputada. Meie
suur ja südamlik tänu kuulub teile, armsad
Kärnatajad. Aitäh!
Tahkuranna kooli õpilased ja töötajad
Fotod: Kerli Õismets

kilomeetrit, kus pidime
ületama parvega veekogu, ületama mägesid, jõgesid. Meie klass
eksis ka õigelt teelt, nii
et pidime palju pikema
maa läbima kui teised.
Siiski jõudsime õigeks
ajaks muuseumi juurde.
Kuigi kodutee oli
pikk, jääb ekskursioon
kaevandusse meelde
õpetliku, huvitava ja
lõbusa päevana.
Kaidi Siim
Reis toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.
Täname Eeva Noni projekti kirjutamise eest!
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Uulu Põhikool
Oktoobri tegemistest Uulu Põhikoolis

Septembrikuu Tegijateks valiti 15.09 Maailmakoristuspäeval vabatahtlikult osalenud õpilased.

2.10 – Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev Hotell Strandis
Osalejad: Ben Eilaste, LindaMai Jõesalu, Elise Jõgiste,
Maarja Kõresaar, Keiti Alexandra Lepik, Keith-Richard
Pihlak, Ralf Christoffer Pihlak,
Emil Andreas Pukk
3.10 – Lastevanemate üldkoosolek, sügislaat
4.10 – Koolide orienteerumisvõistlus Pärnu Rannapargis.
Saavutati koolide arvestuses 5.
koht.
Osalejad: Annika Absalon,

Anett Aedma, Romet Alviste,
Janno Eeskivi, Rebeka Nora
Jürgens, Kerhard Kiviselg,
Richard Kiviselg, Evert Kose,
Lisandra Laaneorg, Kermo
Link, Ralf Christoffer Pihlak,
Andres Pihu, Mariann Rebane,
Aaron Rüütel, Tanel Tamm,
Russell Francis Thompson,
Sigrid Tõnisson, Hannes Valk,
Hanno Valk, Alice Võsanurm.
5.10 – Õpetajate päeva tähistamine
8.10 – EV100 kingitus „100 helkuripuud Eestile” helkuripuu

avamine kooli juures
10.10 – 7.-9. kl õpilaste õppekäik Tallinna Loomaaeda (KIK
projekt)
12.10 – 6. klasside õpioskuste
võistlus Vanalinna Põhikoolis
Osalejad: Annika Absalon, Richard Kiviselg, Maarja Kõresaar,
Kaspar Rahnu ja Hanno Valk.
12.10 – 1. kl õppekäik Pärnu
Pernova Loodusmajja „Lemmiklooma päev”
18.10 – Klassidevaheline mälumäng
19.10 – Uulu raamatukogus

näituse „Idee+teostus=kunst”
avamine, õpilase Linda-Mai
Jõesalu eestvedamisel silma
joonistamise töötuba
22.10 – Arengukava koostamise
seminar lastevanematele
25.10 – Arengukava koostamise
seminar töötajatele
26.10 – Arenguvestluse läbiviimise koolitus õpetajatele

deeris 60 õppealajuhatajat/
õppejuhti ning valiti 40. Õppejuhtide arenguprogrammi eesmärk on arendada õppejuhtide
juhtimiskompetentse ja kujundada neis hoiakuid, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust
ning 21. sajandi väljakutseid
haridusele. Tervikprogrammi
läbimine annab õppejuhtidele
juurde vajalikke oskusi õppimise ja õpetamise protsesside
juhtimiseks, analüüsimiseks ja
teadlikuks reflekteerimiseks,
aga ka õppeprotsesside võimekamaks sisuliseks eestvedamiseks. Õppejuhid näevad laiemat
pilti hariduse suundumustest
ning nad oskavad teadvustada ja
näha oma rolli nii õppe sisuliste

eestvedajate kui ka võimaluste
loojatena. Arenguprogramm
kestab kokku viis kuud, augustist kuni detsembrini 2018.
Auditoorse õppetööna toimub
kokku kümme ühepäevast
õppesessiooni. Toimub ka üks
kolmepäevane õppevisiit välisriiki.
Arenguprogrammis osalemine annab direktoritele ja
õppejuhtidele palju näpunäiteid erinevatelt koolidelt. Uulu
Põhikoolil on sellel õppeaastal
valmimas uus arengukava ja
õppekava, uute teadmiste ja
oskuste omandamine ning teiste
koolide kogemustega tutvumine
toetab uute kavade koostamist
igati.

Arenguprogrammides osalemine

Uulu koolil on olemas esimesed oma Lego Mindstorm EV3 haridusrobotid ja nende programmeerimiseks tahvelarvutid. Fotod
kooli fotokogust

2018/2019 õppeaasta on Uulu
Põhikoolis teistest aastatest
erinev ka selle poolest, et kooli
direktor ja õppealajuhataja osalevad arenguprogrammides.
Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud arenguprogrammid, mida viib läbi Innove
ja mida rahastatakse elukestva
õppe strateegia programmi
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid”
tegevuste vahenditest.
Alustavate koolijuhtide arenguprogramm loodi aastal 2015,
selle aasta augustis alustas neljas
lend. Programmi kandideeris 24
alustavat koolijuhti ning osalema valiti 16 uut direktorit.
Programmi käigus süvendatakse

Vanapaber ei ole praht

KIK-i projekti õppesõidud
Septembris ja oktoobris käisid Uulu
Põhikooli õpilased kolmel KIK-i projekti
õppesõidul.
21. septembril toimus 5.- 6. klassi
õppesõit Soomaa Rahvusparki, kus
osalesime õppeprogrammil “Koprapere
aastaring”. Meie giidiks oli keskkonnateenistuse keskkonnaspetsialist Merike
Palginõmm oma tuntud headuses. Õppeprogramm oli huvitavalt koostatud ja
ilmgi oli meie poolel. Oli väga hariv ja
tervislik päev. Pärast õpilaste kokkuvõtteid lugedes oli aru saada, et nad olid väga
rahul. Sama kinnitasid ka klassijuhatajad
Gerli Jürima ja Anne Oga.
10. oktoobril toimus 7.-9. klassi
õppesõit Tallinna loomaaeda, kus osalesime õppeprogrammil “Ellujäämiskunst
loomariigis”. Kaks rõõmsameelset giidi
selgitasid meile, milliseid kavalusi kasutavad loomad, et keerulistes tingimustes
ellu jääda. Oli väga mõnus ja huvitav päev.

arusaama juhirollist ja kaasaegsetest juhtimisparadigmadest
ning arendatakse koolijuhi kui
nn esiõppija rolliks vajalikke
kriitilisi oskusi. Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada
kogu koolimeeskonna, õpilaste
ja vanemate potentsiaali, et kool
töötaks kõigi jaoks paremini.
Programm algas 2018. aasta
augustis ning lõpeb 2019. aasta
juunis. Õppetöö maht on ca 25
õppepäeva. Õppetöö toimub
üldjuhul kord kuus kahepäevaste tsüklitena tööpäeviti va
õppereis välisriiki, mille kestvuseks on kuni 5 õppepäeva.
Sellel aastal alustas ka esimene õppejuhtide arenguprogramm, milles osalema kandi-

Paistis, et kõik olid rahul. Rahul olid ka
klassijuhatajad Egle Vutt, Kaja Stimmer
ja Annely Kuningas. Hiljem korraldatud
temaatilisest viktoriinist oli näha, et õpilastele oli päris palju meelde jäänud.
12. oktoobril käis 1.klass koos oma
klassijuhataja Sirje Kõresaarega Pernova
Loodusmajas “Lemmikloomatunnis”. Ka
nemad jäid oma programmiga rahule.
Selleks sügiseks on meie projektisõidud
läbi, aga kevadel jätkame, sest päris mitu
klassi on veel oma programme ootamas.
Meie koolis on väga hea looduse projektidega tegeleda (räägin seda oma 4.
aasta kogemustest), sest nii kooli juhtkond kui ka õpetajad on asjast huvitatud
ja rõõmsalt kaasa löömas. Aitäh kõigile!
Suured tänud meie projektijuhile Eeva
Nonile ja heale abilisele Tiiu Sommerile,
sest tänu neile saavad meie toredad sõidud
võimalikuks!
Õpetaja Maie Sarapik

Juba kolmandat aastat järjest
panustavad meie noored puhtamasse keskkonda kogudes
vanapaberit. Sel korral alustasime selle kogumisega veidikene tagurpidi ehk siis sellest otsast, mis meie kogutud
paberist edasi saab.
Koolivaheaja keskel tegime
soovijatele väikese vahva päeva
ja sõitsime Pärnusse Paikre,
Raba tänava sorteerimisjaama
ja saime täpselt teada kuidas
seal asjad käivad, kuidas jäätmeid jaotatakse, sorteeritakse
ja kokku pressitakse ning mis
nendega edasi tehakse. Kuna
teatavasti kiirtoitu tarbides
tekib arvestatav kogus prügi ja
prahti siis meie järgmine sihtkoht oligi Hesburger Pärnu
Niidu Drive. Vaatamata peenele nimele veendusime oma

silmaga, et sellistes kohtades
tekib prügi, prahti ja sodi
täiesti kohutavates kogustes.
Vahva vaheaja päeva lõpuks
olime selgeks saanud, et prügi
metsa või mujale selleks mitte
ettenähtud kohtadesse viimine
on äärmiselt vale ja enamus
suuri jäätmeid, nagu kodumasinad ja muu elektroonika
võetakse Paikres vastu täiesti
tasuta. Saime teada, et kiirtoitu nimetatakse rämpstoiduks just seal tekkiva prügi
koguse tõttu. Päeva lõpetasime Pärnu Kardikeskuses,
kus selgus, et seal toimuvad Noortekeskus Paikres. Foto: Ege Altmart
noortele huviringid ning
motospordihuvilised leidsid tonni vanapaberit ja nähtud vaeva eest sõidavad
endale vahva koha trennis tublimatest tublimad novembri teisel nädalal
kinno.
käimiseks.
Ege Altmart
Uulu ja Võiste noored
Noorsootöö juht
kogusid sel aastal kokku üle

Uulu lasteaed
Oktoober Uulu Lasteaias
Oktoober on meie lasteaia sünnipäevakuu. 9. oktoobril tähistasime
oma maja 14. sünnipäeva. Tuulehaldjas ja Metsahaldjas kutsusid
kokku putukateks kostümeeritud
lasteaiapere, et pidada koos üks lustakas pidu. Peole saabusid sipelgad,
lepatriinud, liblikad, mesimummid
ja jaanimardikad,kes kõik kinkisid
lasteaiale oma toredad laulud, tantsud
ja pillilood. Meie lastead sai projektiga
,,Igal lapsel oma pill” juurde altksülofoni, bassksülofoni ja 2 kellamängu.
Jaanimardika rühma lapsed said
sünnipäevapeol neil pillidel juba loo

esitada. Rühmaruumides ootas lapsi
ühiselt valmistatud sünnipäevatort ja
väike kingitus!
16. oktoobril külastasid Jaanimardikate rühma loodusesõbrad Kertu ja
Liisi projektiga ,,Kus on prügi koht ja
mis saab prügist edasi?”. Kõik lapsed
said prügi sorteerida kolme erinevasse
prügikonteinerisse. Põnevat päeva
jääb lastele meenutama rinnamärk
,,Mina hoian loodust!” ja tänukiri
osalemise eest.
Täiskasvanud õppija nädala raames osalesid õpetajad Proge Tiigri
robootikavahendite lühikoolitusel,

Foto: Liina Sommer
Pillid saadud projektiga Igal lapsel oma pill. Foto: Liina Sommer

kus tutvusime Blue-Bot robotite kasutamise võimalustega
lasteaias.
Liblika rühma pere tänab kõiki lapsevanemaid, kes on

annetanud mängu- ja õppevahendeid ning aitasid toredaks
muuta sügise sünnipäeva tähistamise!
Rahulikku hingedeaega!
Uulu lasteaia pere
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Metsapoole Põhikool
Tipust kaevandusse
See sügis on alanud meile väga
mitme erineva õppeprogram-

miga. Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse abil

oleme saanud külastada Tipu looduskooli,
Jääaja keskust ja Eesti
Kaevandusmuuseumi.
Programmid on olnud
väga huvitavad ja harivad. Nende väljasõitude
ühiseks nimetajaks võib
olla aktiivne liikumine
looduses. Parim tagasiside nendele väljasõitudele on laste oma emotsionaalsed mõtted.
Ants Järv

Tipu looduskooli reisil uudistasime maisipõldu

Käisime ekskursioonil Äksi jääaja keskuses
Jääaja keskuses oli meil giid,
kes rääkis mammutitest,
koopalõvidest, võimsate sarvedega hirvest. Mammutitel

olid elevandist suuremad
võhad. Need suured jääaja
loomad on juba kümneid
tuhandeid aastaid tagasi

välja surnud. Seal olid
koopalõvid, keda jahtisid
koopainimesed. Käisime
ka Saadjärve ääres, kus oli
väga ilus.
Sealt edasi sõitsime kiigeparki, kus oli kolmteist erinevat kiike. Kõik olid väga
lahedad, kuid minu lemmik
oli külakiik.
Seejärel ronisime vaatetorni, kust nägi väga-väga
kaugele.
Annika Hansschmidt,
5. klass

Jääaja keskuses

Käisime koos Häädemeeste kooliga Eesti kaevandusmuuseumis
Päev algas neljatunnise bussisõiduga. Tänu heale seltskonnale ei
tundunudki see nii pikk. Meile
oli esimeseks üllatuseks suured
tuhamäed, mis nägid välja palju
suuremad ja lahedamad kui
Munamägi.
Muuseumis jaotati meid kahte
gruppi. Esmalt läksime maaalust avastama. Kaheksa meetri
sügavusel ootas väike rongike.
Sõit sellega oli päris hirmus –
kõik kolises, mürises, rappus ja
põrus. Pealegi ei näinud, kuhu
meid viiakse, sest istusime väikese ukseavaga plekk-kolakas.
Ringkäik jätkus kaevandusmasinatega tutvudes. Üks oli hullem
kui teine: põrgulärm, mõni puhus
tuult ka veel. Kohutav oli mõelda,
et päris luust ja lihast inimesed
on pidanud selles lärmis töötama.
Maale tagasi jõudnud, võisime
oma tibukollased kiivrid riiulisse
panna ja teisi eksponaate uudistama minna.
Päev jätkus kohutava orienteerumisega! Meid jaotati veel
omakorda pooleks: poisid ja tüdrukud eraldi. Kuid siis selgus, et
me ei oska kaarti lugeda. Meile
anti üks teadjam poiss kaasa, kes
näitas käega üle metsa ja ütles:
“Näete, sinna ja kohal!“ Eks jäime

teda uskuma. Esimeses kohas, kus
tee kaheks hargnes, läksime juba
valesti. See pidi ju kerge olema!
Kõndisime, tund aega olime juba
kõndinud. Mõne aja pärast tuli
meile vastu üks auto. Selgus,
et oleme „kaardist juba väljas“.
Olime kõik kurjad.
Lõpuks jõudsime veetakistuseni, kuhu ma heameelega
polekski tahtnud jõuda. Meie
ees oli neli meetrit sügav kanal
külma läbipaistva veega, mille
peal hulpis üks õnnetu parveke.
Olime šokis. Parvel polnud ääri,
päästeveste, oli ainult üks päästerõngas ja nöör, millest ennast
teisele poole tirima pidime. Mina
hakkasin kohe protestima. Esimesed julged läksid üle. Mul pol-

Eesti Kaevandusmuuseumis

nud midagi teha ja pidin leppima
sellega, et upun… Nojah, keset
kanalit kiikasin muidugi alla ja
vastu vaatas mulle vana mets. Pea
hakkas ringi käima, aga vähemalt
jõudsin elusalt teisele kaldale. Oli
võimalus uuesti vette kukkuda,
sest pidime üles ronima peaaegu
püstisest nõlvast, mis oli kaetud
muda ja saviga. Lõpuks siiski
jõudsime laagripaika.
Algas safari. See oli päeva
lemmik. Vahel oli päris hirmus.
Poolteist tundi täis adrenaliini,
giidid olid hulljulged ja kallutasid
autosid igas suunas.
Kõigele vaatamata võib päevaga rahul olla, sest jõudsime
elusalt ja tervelt koju.
Vivian Rull, 9. klass

Fotod: Ants Järv

Tahkuranna lasteaed
Sügis Tahkuranna lasteaias
Suur sügis on käes. Kas panid
tähele, hea lugeja, kuivõrd
värviline oli selle aasta oktoober? Meie märkasime...
Õpetajate päeval vedasid
lasteaiarühmades tegevusi
Tahkuranna kooli õpilased.
Päev sai tegus ja teistsugune
ning nii Päikesekiired kui
Rannakarbid jäid nendega
väga rahule.
Leivanädala lõpetasid Rannakarbid karaskiteoga. Kõik
sai päris ise tehtud, retsepti
lugemisest, ainete mõõtmisest ja taigna segamisest alates
kuni kõige tähtsama – sooja
karaski söömiseni välja.
Üle-Euroopalise programmeerimisnädala Code Week
ürituste raames käisid Miia
Masso, Joonas Toots ja Joosep
Toots koos juhendaja-õpetaja
Signe Ööpikuga Surju Põhikoolis toimunud programmeerimispäeval.
Kuu keskpaiku külastas
Tahkuranna kooli pianist
Diana Liiv, laste jaoks kaasas
muusikaline jutustus „Loomade karneval”. Lasteaiapere
(ka kõige pisemad) võttis ette
jalgsimatka lasteaiast koolimajja ning see ettevõtmine oli
vaeva vaeva väärt.
KIK-i toetusel saime võimaluse seigelda Ermistu järvel. Tutvusime kaladega, kelle
elupaigaks nimetatud järv
on (küll vaid piltide pealt),
võtsime järvest vee- ja mudaproove, mõõtsime nende happelisust ning saime kingiks
kaasa paar liitrit kvaliteetset,

täiesti lõhnatut järvemuda,
mida hiljem lasteaias mikroskoobi all uurisime. Omaette
elamus oli ka piknik paadikuuris kokatädi poolt kaasa
pandud toidupoolise toel.
Ajal, mil koolilapsed vaheaega pidasid, jätsime meie ka
töölehed ja -vihikud kõrvale
ning liikusime eriti usinalt
ringi. Ka sel aastal külastasime Võiste Eakate Jututuba.
Seekord viisime enda poolt
kaasa laule, tantse ja luuletusi ning mõne mängu kiiruse ja osavuse peale. Jututoa
memmed olid igati väärilised
vastased, peab ütlema! Tahku
Tare lahke perenaine kostitas meid otse ahjust tulnud
võrratu koogiga ning Jututoa-pere poolt saime endale
näidendite kogumiku ning
kaks vana armsat unelaulu
tädi Anne esituses.
Prii-nädalasse mahtus ka
külaskäik Reinu talu loomade
juurde. Sealne karvane, villane ja sulisseltskond sai osa
kaasa võetud paidest ning
leivast, porganditest ja õuntest. Kõige pikemad peatused tegime lambaaediku ja
pesukarude puuri juures ning
toas tervitasid meid papagoid,
kilpkonnad, tarantel, maisimadu...
Päris kuu lõpus reisisime
liinibussiga Kabli külastuskeskusesse, kus programmijuht Küllike Sisask erinevate
vahendite, lõbusate piltide ja
praktilise loodusmatka toel
andis meile soovitusi ja tead-

Foto: Piret Linnumäe

Foto: Signe Ööpik

Fotod: Piret Linnumäe

misi, kuidas olla metsa sõber.
Kokku oli seegi vahva ja seikluslik päev.
Oktoobris, nagu näete,
rändasime palju ringi. Reiside käigus nägime tõesti palju
ilusat ja värvikirevat: järvest
kollasesse kaasikusse ulatuvat
vikerkaart, võimatult värvilisi
vahtraid, õhtusi puna-sini-

roosasid pilvi... Muide, Rannakarbid panid Ülle Toomla
lahke loa ja abiga Võiste raamatukogusse üles fotonäituse
oma metsaskäigust, palume
lahkesti vaatama!
Ilusat sügise jätku kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere
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Siim Marjamägi – kahekordne maailmameister
sangpommispordis

Marek Künnapas noorte
rahvuste krossil

10.–15. oktoober toimusid Läti Vabariigis
Daugavpilsi Olümpiakeskuses maailmameistrivõistlused sangpommispordis 30
riigi osalusel.
Eesti koondisse kuuluv Häädemeeste
valla esindaja Siim Marjamägi võistles
kehakaalus -78 kg. Kevadine pronksmedal
Euroopa meistrivõistlustelt kullati kahekordselt üle sangpommi kahevõistluses
ja pika tsükli tõukamises 24 kg pommidega. Ajalimiidiks oli mõlemas harjutuses
kümme minutit. Samuti on Eesti rekordiks
tõukamise 146 korda sangpommi kahevõistluses. Kolmanda kuldmedali Eestile
tõi naiste -68 kg kategoorias Koidu Killing
Audrust.
Pilk protokolli: Kahevõistlus (6):
1. Siim Marjamägi (Eesti) 216 p.
(146+140/70), 2. Parvel Szastok (Poola)
191 p. (101+180/90), 3. Boris Fernandez
(USA) 189 p. (113+152/76).
Pika tsükli tõukamine (3): 1. Siim
Marjamägi (Eesti) 98 p., 2. Parvel Szastok
(Poola) 80 p., 3. Piotr Raszka (Poola) 67 p.

Noorte rahvuste krossil Coupe
del’ Avenir Belgias tuli Open
klassis Eesti koondisega kümnendale kohale võistkondlikus
arvestuses Häädemeeste Keskkooli 11. klassi õpilane Marek
Künnapas.
Marek esindab Pärnu moto-

Sangpommi kahevõistluste medalikolmik

Eelnevalt oli Siim võitnud 29. septembril Palamusel Tootsi Kivi auhinnavõistlused pika tsükli tõukamises -85 kg kehakaalus. Samal võistlusel saavutas esikoha
kuni 2003. a sündinud poiste arvestuses

Aleksander-Tõnis Joarand

Maailmameister Siim Marjamägi.
Fotod: Peep Hunt

Häädemeeste Keskkooli 8. klassi õpilane
Märt Veelaid.
Ees seisavad uued võistlused Albus ja
Järva Jaanis.
Aleksander-Tõnis Joarand

Tunneme uhkust
November on justkui isadekuu
ja mis saab ilusamat olla, kui
poeg toob koju isale kuldmedali. Mitte niisama vaid ikka
võistlustulemuste eest.
Uulu Põhikooli 4. klassi
õpilane Aleks Janson alustas
karate treeningutega kuue
aastaselt. Corpore karateklubi treenerid märkasid juba
esimestes treeningutes Aleksis
töökust ning distsiplineeritust.
Olles treeningutes alati tähelepanelik ja püüdlik omandas
Aleks kata (võitlus kujutleva
vastasega) ja kumite (võitlus
reaalse vastasega) erinevaid
tehnikaid. Corpore klubisisestel võistlustel jõudis Aleks
omavanuste hulgas alati esikolmikusse.
Leides võistlusvõidust uut
motivatsiooni jätkab Aleks
innukalt treenimist. Kolm
korda nädalas treeneri Ene
Pukk õpetuste järgi lihvitakse
tehnikaid, arendatakse enesekindlust ja stabiilsust ning
võitlusvaimu, et saavutada

klubi. Eesti meistrivõistlustel
4 etapi kokkuvõttes saavutas
Marek Künnapas E-1 klassis
II koha. Kestvuskrossis tuli
Marek oma vanuseklassis Pärnumaa meistriks.

Marek Künnapas ja tema mootoratas Husqvarna FC 250.
Foto: erakogu

Saarde – Salacgrīva – Häädemeeste
korvpalliturniirilt esikoht

Fotod: erakogu

tulevikus kuldselt säravaid
tulemusi. Oma kogemusi ja
õpetusi jagavad ka treenerid
Margit Kaur ja Heino Nõel.
Eesti Karate Föderatsioon
korraldas Tallinna meistrivõistlused noortele, kadettidele ja
juunioritele. Võistlusel olid
kohal ka karateklubi Corpore
noored võistlejad. Kui eelmistel võistlused jäi Aleksil pisut

puudu enesekindlusest,
siis nüüd kinnitas treener, et võit tuleb kindlasti. Ja tuligi, meistrivõistlustelt 10–11aastaste
poiste katas Aleskile kuldne
tulemus.
Võit oli väga magus just
seetõttu, et kolmandas ringis
alistati favoriit ja kauaaegne
konkurent Kirill Zinovkini
4-1 tulemusega.
Just sellest võidust tundis
Aleks kõige rohkem rõõmu,
sest võideti konkurenti. Suurt

rõõmu tunneb sportlane ka
oma rahvusvaheliste võistluste
tulemustest – Estonian Open
katas II koht ja Budo Cup
katas III koht.
Nagu igal noorel poisil
on Aleksil kohe mitu spordiala millega talle veel meeldib
tegeleda hobi korras peale
põhitreeningut – jalgrattasõit,
krossitsikli ja ATV-ga sõit on
lemmikud.
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja

Kabli Seltsimaja
• Kabli Seltsimaja sünnipäeva puhul on seltsimajas
avatud uste nädal 5. - 11.novembril kell 11.00 - 16.00.
Üleval on näitus “Kabli seltsielu 2018,” huvilistele lugemiseks kroonikad ja pildid. Olete kõik oodatud külastama seltsimaja!
• 7. novembril korraldab Kabli Seltsimaja Kabli lasteaias
üleskutse “Hakkame santima” raames mardimaski valmistamise töötoa lasteaialastele.
• 12. novembril kell 17.30 toimub Kabli Seltsimaja fuajees mälumängu teine poolfinaal. Selle aasta viimane
mälumäng toimub 10. detsembril kell 17.30.
• 28. detsembril algusega kell 20.00 aastalõpupidu Kabli
Seltsimajas. Juba praegu saab kohti broneerida. Palun
jälgida reklaame!

Talveajal on meil hinnas
soe sokk, põlvik, suss ja kinnas...

Sokinäitus
Võiste Raamatukogus
5.11 – 2.12

Treimani rahvamajas
KinoõhTu
11. novembril kell 19
Uus eesti komöödia “Elu hammasratastel”
Pääse 5€, sooduspilet 4€

TÄNUD!

Häädemeeste Hooldekodu pere
tänab Andrus Soopalu
eakatepäeva tordi eest.

2001. a Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses alguse saanud
Saarde-Salacgrīva-Häädemeeste korvpallisügisturniir
toimus sellel aastal 20. oktoobril Kilingi-Nõmmes.
Edukalt mängis Jüri Aniste
juhendatav Häädemeeste valda
esindanud korvpallivõistkond
„Gellerton“, kus mängisid Hää-

demeeste juurtega vennad Janter ja Janar Aniste, Max Pärna,
Neeme Nurm ja Rait Tammet.
Avamängus võideti Saarde
valda 71-33 ja teises mängus
Salacgrīva võistkonda 84-48.
Teise/kolmanda koha mängus
võitis Saarde Salacgrīva 56-37.
Aleksander-Tõnis Joarand

Häädemeeste võidukas korvpallimeeskond. Foto: Toivo Tallo

Häädemeeste valla leht
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Ülempreester Ardalion 30
aastat jumala teenistuses

Raamatukogupäevad Uulu
Raamatukogus

Ülempreester Ardalion Keskküla alustas tegevust vaimulikuna Häädemeeste vallas
1988. aastal. Preestrina on ta
pakkunud hingeabi ja tuge raskustest ülesaamiseks paljudele
vallakodanikele.
Ülempreester Ardalion on
andnud suure panuse õigeusu
kiriku probleemide lahendamisele Eestis. 19. juunil 2018.
aastal koos olnud EAÕK täiskogul valiti ülempreester Ardalion kirikuvalitsusse. Tema
eestvõttel on kõrged õigeusu
kirikutegelased külastanud ka
Häädemeeste valda.
Praegusel ajal teenib ülempreester Ardalion Pärnu Aia tn
kirikus, Tahkurannas, Häädemeestel, Urissaares ja Treimanis.
2004. aastal omistati
ülempreester Ardalionile Pärnumaa vapimärk.

Kodu loola ste k lubiõht u
„AJARADADEL” toimus 18.
oktoobril Uulu raamatukogus.
Koduloolaste üheks arutelu
teemaks oli viiskümmend aastat Uulu Põhikooli avamisest.
Tähtpäev saabub järgmisel
aastal, kuid täna on juba vaja
hakata mõtlema teemakohasele
näitusele.
ETTELUGEMISPÄEVAL,
20. oktoobril, tutvustati lugejatele Andrus Kivirähki värsket jutukogu „Millest kõneleb
vana taksojuht kuupaistel“,
mis toob lugejani 12 novelli ja
monoloogi.
Täiskasvanud õppija nädalala üritus viidi läbi Eesti raamatu päeval, 23. oktoobril,
toimus infotund „UUED
RAAMATUD LASTEAIAÕPETAJA TÖÖLAUAL“, kus
tutvustati aasta jooksul Uulu
Raamatukokku saabunud lasteraamatuid. Õpetajatele jagati
soovitusnimestikud, mille abil
saab hiljem valida raamatuid.
Raamatukogupäevade raames oli Uulu lasteaias raamatunäitus „TAISKASVANUD
ÕPPIJA NÄDAL“ teemaks –
käitumine, loovus, mäng, söömine, magamine. Samal ajal oli
raamatukogus raamatunäitus
„VÄÄRIKAD JA TERVISLIK
ELUVIIS“.
Uulu Lasteaia saalis oli
29. oktoobril raamatunäitus
„LUGEMISEKS JA ETTELUGEMISEKS LASTELE,“
lastevanematele ja lastele tutvustati uusi lasteraamatuid.
Raamatuid sai laenutada ka
koju lugemiseks.

Ülempreester Ardalion.
Foto: erakogust

Häädemeeste valla aukodaniku nimetus omistati Ardalionile 4. detsembril 2004. aastal.
Soovime ülempreester
Ardalionile pikki aastaid, et
teenida Häädemeeste valla
õigeusu kogudusi.
Häädemeeste õigeusu
koguduse juhatus

www.plekispets.ee

KATUSETÖÖD / FASSAADITÖÖD / VENTILATSIOON

OOTAME OMA MEESKONDA
KOHUSETUNDLIKKU JA ETTEVÕTLIKKU
KATUSEPAIGALDAJAT.
plekispets@gmail.com, tel 5803 1951

„IDEE + TEOSTUS =
KUNST“ Uulu Põhikooli
noorte (5.-9. klass) kunstinäitus
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva projekti „Kunst raamatukokku“ eesmärk on kutsuda
üles noori ja noorteorganisatsioone korraldama 2018. aastal
oma piirkonna raamatukogus
erinevaid kunstiga seotud üritusi, anda noortele võimalus
tegeleda kunstiga ja oma loo-

mingut kogukonnas tutvustada. Projekti kaudu kaasatakse
noori raamatukogu tegemistes
ja kogukonna elus aktiivselt
osalema, et seeläbi elavdada
ja tugevdada raamatukogu ja
kogukonna sisest koostööd
ning innustada ja motiveerida
noori loovale tegevusele.
Näituste korraldamiseks
vajaliku näituseinventari ja
-tarvikute ostmiseks sai raamatukogu projektitoetuse.
Liie Juhkam ja Ege Altmart
hakkasid kohe kaasa mõtlema,
kui ma neile projektist rääkisin.
Kaks nädalat enne näituse
pidulikku avamist saatis Uulu
Põhikooli huvijuht Egle Vutt
raamatukokku kauni ja sisuka
kuulutuse näitusest „IDEE +
TEOSTUS = KUNST“. Nädal
aega enne näituse avamist pani
Uulu Põhikooli käsitöö õpetaja
Pärt Kukk papid seintele. Kaks
päeva enne näituse avamist
kujundasid Liie ja Egle noorte
kunstinäituse. Huvi näituse
vastu on suur. Lisaks kooliõpilastele käisid näitust vaatamas
Uulu Lasteaia lapsed.
Näituse pidulik avamine
küpsiste, kommide ja õpilaste
valmistatud trühvlitega toimus
19. oktoobril. Avamisele tulid
õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Noorte juhendajaid tänati
lilledega. Aitäh Häädemeeste
Vallavalitsusele, kes toetas
projekti rahaliselt. Küsimusele: „Lapsed, kas tahate täna
joonistada?“, kõlas vastuseks
üksmeelne: „Jah“. Kõige suurem tänu kuulub tublidele joonistajatele. Kooli direktor Egle
Rumberg mainis oma sõnavõtus, et sellised üritused toovad
raamatukogu koolile lähemale.
Pärast sõnavõtte algas Silma
joonistamise töötuba, juhendaja Linda-Mai Jõesalu. Valmis
seitseteist tööd, misvaatamiseks
üleval laste lugemissaalis.
Näitused on avatud kõigile
huvilistele 30. novembrini
ning külastamine on tasuta.
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Head tervisevõimlemise ja jooga
harrastajad
• Neljapäeva hommikuti kell 10.00
tervisevõimlemine prouadele ehk 50+.
• Neljapäeva õhtune treening kell 18.00–19.15
klassikaline jooga
Kai Siidirätsep
5040 132

Lk. 11

NOVEMbRI jA dETSEMbRI
SÜNdMUSEd VALLAS
09.11 Suur Mardipäeva maskipidu Häädemeeste
Seltsimajas kell 18.30
11.11 Jõulumäe XXXIV metsajooks
14.11 Läti Vabariik 100 tähistamine Häädemeeste
Keskkoolis
15.11 Koduloolaste klubiõhtu “Ajaradadel” Uulu
raamatukogus kell 18
18.11 Soome-Leedu tsirkuseetendus “Fantastiline planet”
kell 16 Treimani Rahvamajas
19.11 Põhjamaade kirjanduse nädal Häädemeeste
Raamatukogus
20.11 ERSO muusikute kontsert Häädemeeste
Seltsimajas
22.11 Raamatusõprade jututuba põhjamaade
kirjandusest Uulu Raamatukogus
26.11 Ennetusüritus “Helkuriga sõbraks” – helkurikõnd
Uulu PK eest kell 18
30.11 Valla aastapäeva tähistamine Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses
01.12 Salongiõhtu külakeskuses Tahku Tare
08.12 Jõululaat Häädemeeste Seltsimajas
09.12 Jõululaat külakeskuses Tahku Tare
11.12 Uus Eesti film “Elu hammasratastel” kell 19
Treimani Rahvamajas
14.12 Häädemeeste Raamatukogu sünnipäeva
tähistamine
19.12 Muusikakooli kontsert Häädemeeste Seltsimajas
kell 15
20.12 Koduloolaste klubiõhtu “Ajaradadel” Uulu
Raamatukogus kell 18 (iga kuu kolmandal
neljapäeval)
20.12 Jõululaat Tahkuranna koolimajas kell 15.30
20.12 Jõulupidu 7.-12. klassile Häädemeeste Keskkoolis
21.12 Jõulupidu Treimanis
21.12 Jõulupidu 1.-6. klassile Häädemeeste Keskkoolis
28.12 Uusaasta pidu Kablis
31.12 Uusaasta pidu Treimanis
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

UULU LASTEAIA

JÕULULAAT
KOLMAPÄEVAL 12.12 KELL 15.00
(LAAT TOIMUb KAUPLUSE fUAJEES)
OLETE OOdATUd KAUPLEMA JA
LAAdArÕÕMUST OSA SAAMA.
LAAdALT SAAdUd TULU
LÄhEb rühMAdE
KASSASSE.

Lk. 12

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme
novembrikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid
RALF LEHARI
16.10.2018
Ema Karin Lehari, isa Andrus Nekrassov
Laadi küla

Et aastad Sul tervist
ja õnne tooks,
et elu näitaks
vaid päikesepoolt!
4. nov
7. nov
14. nov
10. nov
30. nov
6. nov
18. nov
22. nov
23. nov
5. nov
6. nov
11. nov
21. nov
9. nov
27. nov
12. nov
5. nov
23. nov
20. nov
4. nov
25. nov
30. nov
2. nov
14. nov
21. nov
10. nov
24. nov
26. nov

HELMA SIPELGAS
ARKADI KALLASTE
ELLI TALTS
MART KENK
HILJA ORASTE
SALME LEHISTE
HARALD KUMM
JUTA JÄRV
AMILDA-VILLENTINE
GROSŠMIDT
MART LYRA
AIME SILLUSTE
JEKATERINA KASKLA
LIIA KOPPEL
HEINO ANISTE
ANATOLY STEPANOV
VEERA KOTŠEGINA
VALENTINA
SAMUSEVICH
HILJA EELTAMM
HEINAR LÕHMUS
RAMONA TILK
MATI SOOPERE
TIIU PUKK
VAIKE PÜVI
HELJU TOOMLA
MAIDO ZUKKER
SIRJE OESELG
RAIVO KASARI
MARE KIRIMÄGI

95
95
88
87
87
86
86
86

Uulu küla
Uulu küla
Massiaru küla
Reiu küla
Majaka küla
Laadi küla
Lepaküla
Treimani küla

86
85
84
84
84
83
83
82

Võiste alevik
Tahkuranna küla
Metsapoole küla
Krundiküla
Laadi küla
Penu küla
Reiu küla
Reiu küla

81
81
80
75
75
75
70
70
70
65
60
60

Reiu küla
Treimani küla
Häädemeeste alevik
Ikla küla
Tahkuranna küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Metsaküla
Laadi küla
Ikla küla
Krundiküla
Metsapoole 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.

ROSANNA SAAR
19.10.2018
Ema Grete Viljaste, isa Risto Saar
Metsaküla

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus
11. novembril kell 10.30 Palvus hooldekodus
11. novembril kell 12.00 Püha Martinuse päev ehk
mardipäev
14. novembril kell 12.00 Nädalamissa
18. novembril kell 12.00 Eelviimane pühapäev pärast
Nelipüha
21. novembril kell 12.00 Neitsi Maarja templisseviimise
püha
25. novembril kell 12.00 Viimane pühapäev pärast
Nelipüha
25. novembril kell 13.15 Piiblitund
28. novembril kell 12.00 Nädalamissa
30. novembril kell 12.00 Apostel Andrease püha ehk
andresepäev
2. detsembril kell 12.00 Advendiaja I pühapäev,
advendiküünla süütamine
ja tule jagamine
5. detsembril kell 12.00 Nädalamissa
9. detsembril kell 12.00 Advendiaja II pühapäev
12. detsembril kell 12.00 Nädalamissa
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes)
2. detsembril kell 9.30 Advendiaja I pühapäev
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus
18. novembril kell 14.00 Eelviimane pühapäev pärast
Nelipüha

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

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

Uulu juuksur töötab
kolmapäeviti
Palume aeg ette broneerida
Elme Eeskivi, tel 5397 8597

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.

Jumalateenistused õigeusu kogudustes
Häädemeestel:
10. novembril kell 10
Surnute püha liturgia
25. novembril kell 15 õhtuteenistus
8. detsembril kell 10
LITURGIA
Urissaares:
17. novembril kell 11
Surnute püha liturgia
Treimanis:
24. novembril kell 11
Surnute püha liturgia
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TEATED
Kallurkraana teenus. Info ja tellimine 5594 0101, marekudu@hotmail.com. OÜ Tahkuranna MTJ
*
Pakun järgnevaid teenuseid: transport (bussis ka vints),
kolimine, haljastus, sõiduki rent.
Kontakt: ranno_wut@hotmail.com.
*
KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13 m. Maksimaalne kaugus tõstukist:
5,8 m. Kandevõime 215 kg. Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa.
Ott Juurikas, tel 5845 4442
*
Pakume küttepuude saagimise ja lõhkumise teenust
mobiilse halumasinaga Pilkemaster EVO36 tellija poolt
soovitud asukohas. Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge. Puidu suurim läbimõõt 36 cm. Käivitatav elektrimootorilt, vajalik minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tm, pliidipuud 13 eurot/tm.
Ott Juurikas, tel 5845 4442
*
Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5347 0723
*
Santehnilised tööd ja head nõuanded. Tel 5805 8910 Aivo
*
E. E. Forest pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab
raietöid. Lisaks ka kaeve- ja planeerimistöid roomikekskavaatoriga. Küsi hinnapakkumist 5850 4050, 523 1051
*
Teenustööd kopplaaduriga. Tel 514 1087
*
Ehitus, remont ja viimistlus. Tel 5664 3195
*
Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel 501 3429
*
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5620 0850. Vaata ka www.remland.ee
*
Birch Decor Poles OÜ on kolmandat aastat turul tegutsev
Eesti ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on kasepostide tootmine interjööridesse. Ostame metsaomanikelt
kasest poste diam 5-12 cm, pikkus 3 m.
Hind 1,9 €/tk (maksetähtaeg 7 päeva)
Postide vastuvõtt: M.E.R.P puit, Siimu tee, Ridalepa küla,
Audru osavald
Nõuded tarnele: https://birchdecorpoles.weebly.com/
postide-ost.html
Palun tutvuge kvaliteeditingimustega kodulehel ja küsige
julgelt lisa Kati Rahnel +372 517 9824,
kati.rahnel@ecobirch.eu

MÄLESTAME LAHKUNUID
TAAVI SOOSALU
08.01.1951 – 07.10.2018

Võiste alevik

OLEG PAVLOV
29.08.1971 – 28.08.2018

Reiu küla

EVI KOPPEL
03.08.1934 – 13.10.2018

Reiu küla

JUTA KIILMANN
24.09.1938 – 27.10.2018

Krundiküla

INGRIT ATNA
30.07.1953 – 01.10.2018

Häädemeeste alevik

Mis juhtus
15. oktoobril kell 10.03 teatati Häirekeskusele liiklusõnnetusest Häädemeeste vallas Metsakülas. Terviserikke tõttu
sõitis veoauto teelt välja, vastu puud. Veoauto juhi vabastasid päästjad auto kabiinist hüdrauliliste töövahenditega ning
andsid üle kiirabile. Päästemeeskond puhastas tee.
*
25 oktoobril kell 23.59 sai Häirekeskus teate maismaasõiduki tulekahjust Häädemeeste vallas Majaka külas. Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 179. kilomeetril oli põlema süttinud
sõiduautosid transportiv rekka. Päästjate saabudes põles
lauleegis rekka haagis ning süttinud olid ka transporditavad
sõiduautod. Haagisel olnud kaheksast sõiduautost hävisid
tules kuus ning esialgsel hinnangul suudeti päästa kaks autot.
Õnnetus sulges mõlemad sõidusuunad ning liiklus suunati
ümber. Päästjad likvideerisid tulekahju kell 01.28. Inimesed
õnnetuses kannatada ei saanud. Hetkel on süttimise põhjus
teadmata.
*
27. oktoobril keskpäeval teatati Häirekeskusele teele kukkunud puust Häädemeeste vallas Soometsa külas. Puu oli
kukkunud üle terve sõidutee ning takistas liiklust. Päästjad
vabastasid tee liikluseks.

