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Tähistasime üheskoos rahvusvahelist
eakate päeva
Oktoobrikuu esimesel päeval kogunesid Häädemeeste valla
väärikad Treimani Rahvamaja saali, et üheskoos tähistada
rahvusvahelist eakate päeva. Peab tunnistama, et nii mõnegi
korraldaja peast käis läbi kas rahvast tuleb ikka piisavalt.
Rõõm oli aga suur, sest osalejaid oli kohale tulnud rohke
arvuliselt. Ürituse avas vallavanem Karel Tölp, kes pidupäeva

tervitussõnade kõrval andis teada mis vallas teoksil
ja mis lähitulevikus plaanis. Abivallavanem Helve
Reisenbuk rõhutas oma tervituskõnes eakate päeva
olulisust – pidada meeles just väärikamas eas inimesi.
Tunnustas samuti tänapäeva eakamate inimeste
panust ühiskonda ja erinevatesse tegevustesse, kandes
ja jagades seejuures paljude põlvkondade elutarkust.
Meelelahutust pidulistele pakkusid Treimani oma
„Viisiveeretajad“ ja tantsumemmed. Samuti tõid ter
vituslaulud Metsapoole koolist kaasa Riselle Grents ja
Annika Hansschmidt. Lustaka muusikalise etteaste
Treimani tantsumemmed. Foto: Viljar Soomre

esitas ansambel „Johhaidii“. Tantsuplats täitus kiirelt
Martin Mülleri lõõtsa ja Treffunksi muusikahelide
saatel.
Kindlasti saab eakatele mõeldud üritus toimuma
ka järgnevatel aastatel, kus on natuke meelelahutust,
natuke muusikat ja tantsu, natuke suupoolist ja rohkesti
taaskohtumise rõõmu.
Täname kõiki kohaletulnuid ja loodame, et osalejad
jäid korraldusega rahule ning nautisid seda pealelõunast
koosveedetud aega. Samas kui tekkis kellelgi mõni hea
mõte, mida järgnevatel aastatel võiks teha või ürituse
korraldamisel arvesse võtta, oleme tänulikud, kui sellest
meile teada annad.
Meeldivate kohtumisteni!
Eha Säde
Sotsiaalnõunik
Foto: Eha Säde

Foto: Aire Kallas-Maddison

Õhtu täis vaheldusrikast muusikat ja tantsu
Laupäeval 15. septembril
kogunesid taas Treimani rah
vamajja Pärnumaa pillimehed.
Kahekümne neljandat korda
toimuvale Pärnumaa bändide
päevale oli registreerunud 12
eriilmelist koosseisu. Nende
hulgas tuntud ansamblid
Treffunx ja Andres, kes on osa
lenud kõigil eelnevatel bändide
päevadel ning uue tulijana tõi

tantsijad põrandale ansam
bel Metsik Lääs. Ülesastujate
seas olid ansamblid Leggero ja
Mohiito, kes on tuntust kogu
nud Rahvabändi telesaates.
Lisaks nimetatutele käisid 20
minutilise etteastega laval veel
ansamblid Spectra Mi, Kolm
Soovi, Ahto, Rotiküla Vana
mehed, Vanad Sõbrad, Mart
bänd ja Elmut Köösel. Vahel

dusrikast tantsumuusikat oli
nautima tulnud ka tantsuklubi
Fox tantsijad koos oma juhen
daja Ants Lopsikuga. Nemad
andsid välja ka peotantsijate
preemia ansambel Treffunx
sile, kelle saatel tantsusammud
kõige paremini takti sobitusid.
Kuna käesoleval aastal tähis
tatakse Arne Oidi 90. sünni
aastapäeva, siis oli esinejate

repertuaaris ka armastatud
helilooja pala. Nii publiku
preemia, kui huvitavama
Arne Oidi seade preemia pälvis
ansambel Kolm Soovi. Oma
hinnangu esinenud ansambli
tele andis žürii koosseisus Sirje
Fedjuk, Rain Poolen ja Heiki
Vungi. Žürii preemia pälvis
uustulnuk Metsik Lääs Varb
last. Auhindu ja eripreemiaid

jagus kõigile ansamblitele, kes
saalitäit rahvast pika tantsuma
ratoniga kostitasid. Üllatavaks
vahepalaks osutus Pärnu Kam
merkoori etteaste laululaagris
õpitud paladega.
Korraldajad olid katnud
lauad mõnusate suupistetega,
mis pika õhtu jooksul marjaks
ära kulusid. Mõnusat meeleolu
ja head tantsumuusikat jagus

Helve Reisenbuk
Abivallavanem

Fotod: Viljar Soomre

Žürii preemia Metsik Lääs

rahvamaja tuledes säravate
akende taha veel kaugelt üle
kesköö.
Osalejate poolt suur tänu
Viljar Soomrele ja Andres
Hirvelale, kes selle ürituse
ellukutsujad ja korraldajad on
olnud kõik need kaksküm
mend neli aastat. Loodetavasti
ei jää ka veerandsajas kord tule
mata.

Publiku preemia ja huvitavama Arne Oidi seade preemia Kolm Soovi

Peotantsijate preemia Treffunx
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
27. septembril
• Vastu võtta Häädemeeste valla arengukava aastateks 20182023
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks kohalikule omavalitsusele kuuluv järgmine kinnistu:
 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Penu küla, Jaagupi sadam
kinnistu (katastritunnus 21303:001:0209). Koormatava ala
pindala ~483 m2.
• Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel seada valla kasuks tähtajatu
isiklik kasutusõigus riigile kuuluvale kinnistule:
 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Mereküla, Surju mets
kond 47 (katastritunnus 84801:001:1741) vastavalt lisatud asen
diplaanile. Avalikult kasutatava välijõusaali treeningseadmetega
koormatava ala pindala on kuni 1000 m², avalikult kasutatava
pargiala (Roosiaed) pindala on kuni 5000 m².
• Omandada tasuta Hilja Jürgensonilt Häädemeeste vallale
Häädemeeste alevikus asuv, Asuja tee L1 kinnistu (pindala
432 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Asuja tee L3
kinnistu (pindala 892 m², sihtotstarve transpordimaa 100%).
• Eraldada Häädemeeste valla eelarve reservfondist Häädemeeste
Keskkooli spordihoone katuse remondiks kuni 20 000 (kaks
kümmend tuhat) eurot.
• Algatada Häädemeeste valla üldplaneering.
Algatada Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõjude
strateegiline hindamine.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla territooriumi
tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine, maa ja veealade üldiste kasutus ning ehitus
tingimuste määramine, planeerimisseaduse §s 75 sätestatud
ülesannete lahendamine.
Planeeringuala on kogu Häädemeeste valla haldusterritoorium,
kogupindalaga 494 km².
• Toimus määruse „Reklaamimaksu kehtestamine“ I lugemine.
• Kehtestati määrus „Pädevuse delegeerimine“. Määrusega sätes
tatakse erinevatest seadustest tulenevate kohaliku omavalitsuse
üksuse ülesannete täitja, st täpsustatakse, kas ülesannet täidab
Häädemeeste Vallavalitsus või vallavalitsuse teenistuja.
• Välja arvata vallavolikogu alatiste kultuuri, spordi ja küla
elukomisjoni koosseisust Kaarel Born.
Kinnitada vallavolikogu alatiste kultuuri, spordi ja külaelu
komisjoni liikmeks Kaido Vaik.
• Välja arvata vallavolikogu alatiste majandus, eelarve ja pla
neeringukomisjoni koosseisust Algis Perens.
• Kehtestada Häädemeeste valla tunnustuse avaldamise kord.
• Kehtestada Kultuuri, spordi, noorsoo ja haridusprojektide
toetuste eraldamise kord.

asemekulude ja isiklike kulude rahastamine“.
• Anda nõusolek Häädemeeste Keskkooli direktor Aule Kink`ile
2018/2019 õppeaastal pikapäevarühma moodustamiseks Hää
demeeste Keskkoolis.
Kooli direktoril kehtestada pikapäevarühma töökord ja päe
vakava.
Kinnitada lastevanemate poolt kaetava pikapäevarühma toi
dupäeva maksumuseks 0.50 eurot.
• Toetada MTÜ Häädemeeste Hääd Kultuuri 360 euroga Hää
demeeste 32. kodukandipäeva ja EV 100 raames 14. septembril
Häädemeeste seltsimaja ees muruplatsil kultuuritegijate tänu
pingi tekstiga „Häädemeeste kultuuri ja pärandihoidjatele“
paigaldamiseks.
• Toetada lapsevanem Gerda Kopelmaa taotluse alusel Caroly
Kopelmaa osalemist Valgas judo treeninglaagris ajavahemikul
09.07– 13.07. 2018 summas 70 eurot.
• Hanke „Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonna
teedel 20182021” väljakuulutamine ja hankedokumendi kin
nitamine.
• Kinnitada hanke „Teenuse osutamine Massiaru piirkonna
õpilaste transportimiseks Häädemeeste Keskkooli“ edukaks
pakkumuseks pakkuja FIE Ahto Juhkami esitatud pakkumus
ühikumaksumusega 0,8 eurot sõidukilomeetri kohta ja 3,5
eurot ühe sõidutunni kohta.
Hankelepingu eeldatavaks kogumaksumuseks kujuneb 6353
eurot (käibemaksu ei lisandu).
• Kinnitada hanke „Teenuse osutamine Urissaare piirkonna
õpilaste transportimiseks Häädemeeste Keskkooli“ edukaks
pakkumuseks pakkuja AS Häädemeeste VK esitatud pakkumus
ühikumaksumusega 0,8 eurot sõidukilomeetri kohta ja 7 eurot
ühe ootetunni kohta.
Hankelepingu eeldatavaks kogumaksumuseks kujuneb 6300
eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
• Eraldada täiendavalt Häädemeeste valla teede mustkatete ehi
tamise ja pindamistööde ehitustöödel lisaraha Köstri tee ning
Aiandi ja Allika tänavate pindamisel 2 878 eurot ja 80 senti
koos 20% käibemaksuga.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Häädemeeste Suurküla MTÜ aastatepikkuse aktiivse tegevuse
eest kohaliku elu edendamisel hea koostööpartnerina ja seoses
20nda sünnipäevaga.
11. septembril
• Anda põhimõtteline nõusolek Penu küla Selja kinnistu jaga
miseks.
• Määrata Häädemeeste vallas Reiu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Reiusilla põik vastavalt juurdelisatud skeemile.
• Muuta Häädemeeste vallas Reiu külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:

04. septembril
• Määrata Häädemeeste vallas Uulu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Jõe tee vastavalt juurdelisatud skeemile.
• Muuta Häädemeeste vallas Uulu külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:

Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Reiusilla tee 7
84801:001:0124 Reiusilla põik 2
2. Reiusilla tee 8
84801:001:0032 Reiusilla põik 4
3. Reiusilla tee 10 84801:001:1005 Reiusilla põik 5
4. Reiusilla tee 10a 84801:001:1482 Reiusilla põik 5a
5. Reiusilla tee 9
84801:001:0745 Reiusilla põik 6
6. Reiusilla tee 11 84801:001:0746 Reiusilla põik 8
• Määrata Häädemeeste vallas Reiu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Reiusilla tee vastavalt juurdelisatud skeemile.
Muuta Häädemeeste vallas Reiu külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:

Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Jõe
84801:001:0189
Jõe tee 4
2. Tammemäe
84801:001:0961
Jõe tee 5
3. Teearu
84801:001:0931
Jõe tee 6
4. Mahtra
84801:001:0962
Jõe tee 7
5. Saunamardi
84801:001:0286
Jõe tee 8
6. Oti
84801:001:0343
Jõe tee 10
7. Muti
84801:001:0959
Jõe tee 12
Antud korraldus tühistab Häädemeeste Vallavalitsuse 31. juuli
2018. a. korralduse nr 303.
Kinnitada ja tunnistada edukaks OÜ Paikre poolt esitatud
hinnapakkumine ohtlike jäätmete ja suurjäätmete kogumisringi
läbiviimiseks Häädemeeste vallas eeldatavas summas 5921,10
eurot koos käibemaksuga. Tegelik maksumus kujuneb kogu
misringil kogutud jäätmete koguste ja pakkumises esitatud
ühikuhindade alusel.
Väljastada ehitusluba Uulu külas Metsaääre kinnistule (katast
ritunnus 84801:001:1823) kasvuhoone püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Sookülas, Rukkilille kinnistule (katastri
tunnus 21301:003:0008) puurkaevu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Laadi külas Urvalinnu kinnistule (katast
ritunnus 84801:001:1510) üksikelamu püstitamiseks.
Võtta vastu korraldus „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaal
teenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamine“.
Võtta vastu korraldus „Järelhooldusteenusel oleva õpilase elu

Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Reiusilla tee 1a 84801:001:0038 Reiusilla tee 1
2. Reiusilla tee 1 84801:001:0037 Reiusilla tee 2
3. Reiusilla tee 2a 84801:001:0199 Reiusilla tee 3
4. Reiusilla tee 2 84801:001:0198 Reiusilla tee 4
5. Reiusilla tee 3a 84801:001:0036 Reiusilla tee 5
6. Reiusilla tee 3 84801:001:0035 Reiusilla tee 6
7. Reiusilla tee 4a 84801:001:0034 Reiusilla tee 7
8. Reiusilla tee 4 84801:001:0033 Reiusilla tee 8
9. Reiusilla tee 5a 84801:001:0030 Reiusilla tee 9
10. Reiusilla tee 5 84801:001:0029 Reiusilla tee 10
11. Keemani
84801:001:0756 Reiusilla tee 12
Kooskõlastada kavandatava kinnise soojussüsteemi puuraugu
asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu
küla, Tõlla tee 4 kinnistu (katastritunnus 84801:001:1582).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Nepste küla, Rulli kinnistu
(katastritunnus 21302:001:0093).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Metsaküla, Künka kinnistu
(katastritunnus 84801:004:0094).
Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus, riigitee nr 19331
RannametsaIkla km 5,076,25 äärse:
 sidekanalisatsiooni rajamiseks;
 tänavavalgustuse rajamiseks;

Vallavalitsuses otsustati:
03. septembril
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada hange „Män
niküla tee sadeveed“.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Oktoober 2018
 jalg ja jalgrattatee rajamiseks;
 sademeveekanalisatsiooni rajamiseks;
järgmiste kõrvaltingimustega:
 Enne ehitamise alustamist peab olema õiguslik alus
ehitamiseks ja kasutusõigusega koormamiseks.
 30 päeva enne ehitustööde algust tuleb esitada Maantee
ametile EhS § 43 lg 2 kohane ehitamise alustamise teatis.
 Koos ehitamise alustamise teatisega esitada Maan
teeametile kooskõlastamiseks ehitusaegse liikluskor
ralduse projekt vastavalt majandus ja taristuministri
13.07.2015määrusele nr 90 „Liikluskorralduse nõuded
teetöödel”.
 Ehitustegevus riigitee alusel maal peab olema kaetud
omanikujärelevalve lepinguga.
 Kõik taotlused/dokumendid esitada elektrooniliselt
maantee@mnt.ee.
• Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 29.juuni
2018. a korraldus nr 295 „Ehitusloa väljastamine”.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 11 MTÜle
Randlased ürituse TAHKURANDLASTE SUVELÕPUPIDU korraldamiseks 22.09.2018 Häädemeeste vallas Võiste
alevikus Võiste suveaias.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 12 Kärnataja
MTÜle Romuralli korraldamiseks Võiste alevikus, Käärdi
tn 3B 22.09.2018.
Ürituse läbiviimisel lähtuda Korrakaitseseaduse § 56 sätetest.
18. septembril
• Anda põhimõtteline nõusolek Uulu küla Nõmmiku kinnistu
jagamiseks.
• Anda nõusolek ühe vahtra (läbimõõt 100 cm) raiumiseks Hää
demeeste vallas Võiste alevikus asuval Kivi 7 (katastriüksuse
tunnus 84801:005:0350) kinnistul.
Tööde teostamisel tuleb tagada tööde teostamise piirkonnas
ohutus, õigete raievõtete kasutamine, raiejäätmete koristamine
ning nõuetekohase jäätmekäitluse korraldamine.
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatuks
loetute nimekiri.
• Anda Olev Kaldase kasutusse osa Häädemeeste vallale kuulu
vast Kaasiku tee kinnistust (katastritunnus 84801:005:0416)
vastavalt lisatud asendiplaanile.
Maaala antakse lihaveiste karjatamiseks tasuta kasutamiseks
kuni 31. oktoober 2024.
Kasutusse antud ala tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja tagada
poolloodusliku koosluse taastamiseks ja säilimiseks piisav kar
jatamiskoormus. Karjatamisel sh karjaaedade rajamisel tuleb
tagada Kaasiku tee avaliku ja ohutu kasutamise võimalus.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimumänniku tee 1 kin
nistule (katastritunnusega 84801:001:1106) püstitatud elamule
(EHR kood 120852151).
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Mäeotsa tee 11 kin
nistu (katastritunnus 84801:001:11172).
• Võtta vastu korraldus „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaal
teenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamine“.
• Kompenseerida Häädemeeste valla elanike registris oleva lapse
lapsehoiuteenuse kulud Põnnila Lastehoius kuni koha vabane
miseni Uulu Lasteaias alljärgnevalt:
- Kristjan Kukemelk lapsehoiuteenuse kulud alates 01.09.
2018 arvete esitamisel mitte rohkem kui 291 (Uulu Lasteaia
arvestuslik maksumus) 25 (lapsevanema kaetav osa) eurot
kuus. Seega mitte rohkem kui 266 eurot kuu kohta.
- Kaspar Kukemelk lapsehoiuteenuse kulud alates 01.09. 2018
arvete esitamisel mitte rohkem kui 291 (Uulu Lasteaia arves
tuslik maksumus) 25 (lapsevanema kaetav osa) eurot kuus.
Seega mitte rohkem kui 266 eurot kuu kohta.
• Kinnitada projekti “Pihlakase kinnistu joogivee kvaliteedi
parandamine” aruanne ning teha väljamakse teostajale (Puur
kaevumeistrid OÜ) 5060 eurot vastavalt sõlmitud toetusle
pingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada projekti “Laadi tee 33 kinnistu kanalisatsioonisüs
teemi rajamine” aruanne ning teha väljamakse teostajale (OÜ
Balti Puurkaev) 1086,16 eurot vastavalt sõlmitud toetusle
pingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 8.08.2018 korralduse nr
323 p 2 järgnevalt: „Häädemeeste Vallavalitsusel tagastada
kasutamata riigipoolset toetust summas 11,05 eurot EASile.”
• Tunnistada riigihanke „Jaagupi sadama kalurite kai veevarus
tuse rajamine“ (viitenumber 195959) hankemenetlus lõppenuks
seoses pakkumuste esitamata jätmisega riigihangete seaduses
sätestatud tähtaja jooksul.
Hankekomisjonil algatada uus hankemenetlus riigihangete
seaduses sätestatud korras.
25. septembril
• Väljastada ehitusluba Penu külas, Kura kinnistule (katastri
tunnus 21303:001:0071) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Orajõe külas, Jõekäära kinnistule
(katastritunnus 21303:005:0136) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uuemaa külas, Aru kinnistule (katastri
tunnus 21302:004:0091) puurkaevu rajamiseks.
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• Väljastada ehitusluba Kabli külas Kõr
gendiku kinnistule (katastritunnus
21301:001:0178) suvila püstitamiseks.
• Jätta Katre Lepa 28.08.2018 esitatud vaie
Häädemeeste Vallavalitsuse 15. mai 2018.
a korralduse nr 195 kehtetuks tunnistamise
nõudes rahuldamata.
• Jätta Urmo Uuki 24.08.2018 esitatud vaie
Häädemeeste Vallavalitsuse 15. mai 2018.
a korralduse nr 195 kehtetuks tunnistamise
nõudes rahuldamata.

Keskkonnamõju
hindamise programmi
avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu
Häädemeeste Vallavalitsus avaldab teada
ande keskkonnamõju hindamise ja keskkonna
juhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 lõike
2 punkti 1 alusel.
Häädemeeste Vallavalitsus teatab Pärnu
Reiu kergliiklustee rajamisega kaasneva kesk
konnamõju hindamise (KMH) programmi
avalikustamisest.
Ta hkura nna Va llava litsus a lgata s
25.10.2016 korraldusega nr 314 PärnuReiu
kergliiklustee ehitusprojekti koostamise ja
keskkonnamõju hindamise koos Natura hin
damisega. Kavandatava tegevuse eesmärk on
rajada kergliiklustee alates Pärnu linna piirist
kuni Reiu külas asuva Posti tee alguseni, et
parandada kergliikluse võimalusi ja aidata
kaasa liiklusohutuse taseme tõstmisele. Kerg
liiklustee nähakse ette paralleelselt põhimaan
teega nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla.
KMH osapooled:
Arendaja ja otsustaja on Häädemeeste Val
lavalitsus (registrikood 77000269, asukoht
Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald),
kontaktisik Karel Tölp, epost haademeeste@
haademeeste.ee, telefon 444 8890.
E k sper t (K M H läbiv iija) on
Skepast&Puhkim OÜ (kontaktisik Eike Riis,
epost eike.riis@skpk.ee, telefon 698 8365.
KMH algatamise korraldusega, KMH
programmiga ning KMH programmi
menetlusdokumentidega saab tutvuda
Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1,
Uulu küla, 86502 Häädemeeste vald) selle
lahtioleku aegadel või Häädemeeste valla
kodulehe aadressil: http://haademeestevald.
kovtp.ee/uudised-ja-teated.
KMH programmi kohta saab esitada
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
e-postiaadressil haademeeste@haademeeste.
ee või posti teel aadressile Häädemeeste
Vallavalitsus Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald kuni 19.10.2018.
KMH programmi avalik arutelu toimub
23.10.2018 kell 17.00 Häädemeeste vallamajas (Pargi tee 1, Uulu küla) II korrusel
volikogu saalis.
Häädemeeste Vallavalitsus
Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald
Telefon: 444 8890
Epost: haademeeste@haademeeste.ee

Teadmiseks!
Häädemeeste Vallavolikogu kehtestas oma
27.09.2018 istungil Häädemeeste valla
tunnustuse avaldamise korra ja Kultuuri,
spordi, noorsoo ja haridusprojektide toe
tuste eraldamise korra.
Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele 01. oktoobrist kuni 01.
novembrini järgmiseks eelarveaastaks.
Tunnustuse avaldamise korra
kohaselt esitatakse motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele
jooksva aasta 01. novembriks.
Korrad ja toetuse taotlemise vorm on
kätte saadavad Häädemeeste valla kodu
lehel, http://haademeestevald.kovtp.ee/
eeskirjadjakorrad2
Häädemeeste Vallavalitsus
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Uue õppeaasta lävel
„Tehnoloogia areng kasvatab maa
ilmas inimeste vahelist heaolulõ
het: ühele poole jäävad teadmiste
ja oskustega, teisele poole ilma
nendeta inimesed. Eesti ülim vas
tutus on tagada noortele võimalus
olla heaolupoolel. Seepärast ei ole
ühiskonnas tähtsamat valdkonda
kui haridus.“ Nii ütleb Tööandjate
Manifest 2018 „Ajaga võidu“.
On selge, et hariduse väärtusta
mine on meie kõige tähtsam kest
likkuse küsimus.
Ükskõik, kui kaua on inimene
koolisüsteemist eemal olnud, viib
september ikka mõtted kooli ja
hariduse juurde.
Häädemeeste valla haridus
asutuste võrgu moodustavad 8
haridusasutust. Neist 1 keskkool,
2 põhikooli, 1 lasteaedalgkool, 3
lasteaeda ja 1 muusikakool.
Septembri teise nädala algul
külastasid vallavanem, abivallava
nemad ja finantsjuht kõiki haridus
asutusi, et kohapeal koos iga maja
juhtkonnaga üle vaadata kiiremat
sekkumist vajavad probleemkohad
ja kuulata ära haridusasutuste juh
tide probleemid.
Veendusime, et asutused on
heade perenaiste kätes. See aga ei
tähenda, et meie haridusvõrgus
probleeme poleks. Ülevaatlikkuse
huvides peatume pisut igal hari
dusasutusel.
Uulu Lasteaia viies rühmas
on käesoleval aastal 85 last. Uulu
Lasteaia eripäraks on see, et maja
pole ehitatud lasteaiaks ning see
tõttu on lasteaia ruumid väik
semad ning ei mahuta normarv
lapsi. Soovi lasteaiateenust saada
on aga rohkem ja seetõttu jääb 56
last oma järjekorda ootama. Selle
lasteaia suurim probleem ongi ruu
mipuudus. Väike kohandatud saal
mahutab napilt ühe rühmatäie lapsi,
kus viiakse läbi muusikategevusi,
kuigi seal puudub ka helisummutus.
Seetõttu tuleb jätkuvalt koostöös
Uulu Põhikooli ja Uulu Spordija
Kultuurikeskusega seada paika nii
sportlike liikumistegevuste, laste
teatrite ja teiste ürituste logistika nii,
et kõik rahul oleksid. Unistatakse
ka logopeedi, õppejuhi ja muusika
õpetaja kabinettidest ning suurem,
kogu personali mahutav metoo
dikanõupidamisruum kuluks ka
marjaks ära. Lasteaed vajaks veel
ka vähemalt kolme kuivatuskappi,
et märjad riided enne järgmist
kasutuskorda kuivaks saada ning
kalandrit voodipesude triikimiseks.
Lasteaial on väga lastesõbralik
ja kena õueala, mille ühe osa kasu
tamist ohustab vallamaja lagunev
sein. Järkjärgult oleks vaja hakata
ka välja vahetama amortiseerunud
õuevahendeid. Samuti oleks vaja
varikatust kõige väiksemate män
gualale ning asendada piirdetara
lagunenud osa uuega. Personalil on
säilinud kaunis unistus ka rõdult
allaviiv trepp, et lapsed saaks lihtsa
malt sisehoovi mänguväljakule. Las
teaed on varustatud kvalifitseeritud
töötajatega ja oma eelarve piires on
suudetud soetada piisavalt õppeja
mänguvahendid. Rühmaruumid on
korras ja rõõmsates värvides. Uulu
Lasteaial on üks väga suur tulevi
kuunistus – see on päris lasteaiaks
ehitatud oma maja. Mõnikord
annavad unistused mõtetele tiivad.
Uulu Põhikool alustab õppeaas
tat 152 õpilasega. Kooliteed alustas

18 õpilast. Meie suureks üllatuseks
oli kogu koolirahvas oma kohad
sisse võtnud kooli fuajees ja treppi
del, et tulijaid tervitada väikese ette
astega ja piltlikult näidata, millises
ruumipuuduses oma kogunemisi
tehakse. Kui tuletõkke sektsioonide
kinniehituse nõuet täita, kaob ära
ka see kogunemise võimalus. Seega
on Uulu koolil suur vajadus aula
järele.
Kogu koolipere mängis meile
piltlikult maha igapäeva koolielus
ette tulevad teisedki kitsaskohad.
Märksõnaks ikka ruumipuudus.
Kehalise kasvatuse õpetajad näitasid
probleeme staadionil. Jooksurada
vajaks uuendamist. Rada pole enam
piisavalt turvaline (mattide servad
üleval), staadionil puudub koht
inventari hoidmiseks. Kooli keld
ris olev inventari ruum on niiske ja
vajab hädasti korralikku remonti,
et suusad, saapad ja muu inventar
säiliks.
Veendusime, kui paljude majade
vahel peavad Uulu Põhikooli õpi
lased liikuma koolipäeva vältel nii
oma õppekava täites kui koolilõunat
süües. Läbi kauni kooliaia viib õpi
laste tee tööõpetusmajja. Ilus ja päi
keseline on see teekond vaid suvel
ja varasügisel. Õpilased aga läbivad
selle enamasti pimedatel hommi
kutel. Selgus, et suurel osal tee
konnast puudub tänavavalgustus.
Tööõpetusmajas puudub korralik
ventilatsioon, kooli kasvamisega on
puudu üks õpilase töökoht. Kaas
aja nõudmistega kaasaskäimiseks
korrastatakse üks ruum robootika
tarvis. Koolihoone algklasside osal
puudub sundventilatsioon. Lahen
damist vajab garderoobiprobleem.
Positiivne uuendus käesoleval
õppeaastal on tõmbekapp keemia
kabinetis.
Kool on komplekteeritud kvali
fikatsioonile vastava kaadriga, mis
annab võimaluse tagada õppekva
liteet. Sellel õppeaastal on lisandu
nud tugiteenuste vajadusega lapsi,
mis sunnib kaasava hariduse kon
tekstis korraldama vajalikke tugitee
nuseid. Meeskonnatöö tulemusena
soovitakse olla avatud, paindlik ja
kohanemisvõimeline haridusasutus.
Tahkuranna Lasteaed Algkool
(LAK) alustab kooliaastat 44 lap
sega, kellest 6 astus I klassi.
Tahkuranna LAK koolimaja on
kauni ja eripalgelise arhitektuuriga
hoone. Kuid õppekeskkonnaks
ainult silmailust ei aita. Kooli
peatrepp laguneb, restaureerimist
vajaks maja väärikas välisuks. Klas
siruumide põrandad on külmad ja
vajaksid altpoolt soojustamist.
Keldriruumidesse koguneb vesi
ja joogivee kvaliteedi parandami
seks tuleks veetorustik välja vahe
tada ja soojustada. Tasandamist
vajab staadion, parandamist klas
siruumide valgustus ning mõelda
tuleks ka küttesüsteemi rekonst
rueerimisele.
Lasteaed tegutseb kahe rühma
lisena, kus hetke seisuga omandab
alusharidust 2 rühma 33 last. Rüh
maruumid on rõõmsates värvides,
puhtad ning korras. Köögi venti
latsioon vajab tõhustamist, toidu
ainete säilitusruumi temperatuur
läheb liiga kõrgeks. Toitlustab ju
lasteaia köök ka koolilapsi. Lasteaia
õuel asuvad valla ainukesed valgus
foorid. Liiklusturvalisuse kasvatus
ongi laste jaoks eluliselt oluline, sest

otse koolimaja eest vuhisevad läbi
kõik Via Baltical liiklejad. 2017.
aastal tehtud ehitustel on vaja läbi
viia garantiitöid nii sees kui õuealal.
Sooviks on korda saada katusega
õueterrassid, kus vihmase ilma kor
ral saaksid lapsed mängida ja kauni
tel kevadpäevadel maha pidada ka
lasteaia peod. Korrastada osa aiast
ja paigaldada tugevad käsipuud
sissekäikudele.
Nii koolis kui lasteaias on loo
dud tingimused mõlema õppekava
täitmiseks. Lisakoormust õpetajale
annavad liitklassid ning tugiteenu
seid vajavate õpilaste osakaal.
Häädemeeste Lasteaed alustas
käesoleval sügisel lähtuvalt laste
arvust kolme rühmaga. Lasteaia
nimekirjas on 45 last, kes jagune
vad alljärgnevalt: sõimerühm 8 last
ja aiarühmad vanuses 35 aastat 19
last ning 57 aastat 18 last. Ükski
laps ilma lasteaiakohata ei jäänud.
Koolieelse Lasteasutuse Seaduse
kohaselt tuleb uue õppeaasta algul
moodustada rühmad vastavalt
vajadusele ja võimalustele. Selleks
hetkeks oli lasteaiaga lepingulistes
suhetes vaid 35 last, keda on nelja
rühma moodustamiseks ilmselgelt
liiga vähe. Rühmade moodusta
mine on asutuse töökorralduslik
protseduur. Häädemeeste lasteaed
vajab remonttöid nii siseruumides
kui ka õuealal. Täitmisel on tule
tõkkesektsioonide moodustamine
tuletõkkeuste näol. Vaja on rüh
maruumide seintelt elektrijuhtmed
seinte sisse viia ja rühmaruumid
värskendada. Õpetaja abide töö ker
gendamiseks soetada rühmadesse
nõudepesumasinad, ühes rühmas
vahetada välja laste riietusruumi
sisustus, korrastada põrandad.
Vahetada või uuendada välisuksed,
värskendada trepikoridorid, ehitada
parkimiskohad P. Laredei tänava
poolt, kaasajastada mänguväljak,
vahetada välja õueala mänguva
hendid, ehitada uus aed. Lasteaias
puudub sundventilatsioon, mis
teeb võimatuks ka kuivatuskap
pide paigaldamise. Tagada tuleb
hea internetiühendus. Lisaks vajab
lasteaed uut ja odavama majandus
kuluga küttesüsteemi. Kindlasti ei
jõuta seda kõike teha korraga. Oma
kuuekümnendal tegevusaastal jät
kab Häädemeeste Lasteaed tublide
ja pikaaegsete kogemustega tööta
jatega heatasemelise alushariduse
andmist.
Kabli Lasteaed alustab uut
hooaega 28 lapse ja kahe rühmaga.
Kabli lasteaia 1881. aastal ehitatud
ja 1973. aastal renoveeritud majas
on rühmaruumide suurused väik
semad, kui normrühma jaoks vaja.
Ruumid on puhtad ja lastepäraselt
kujundatud. Eriti tore ja lastesõbra
lik on lasteaia õueala. Probleemiks
on liialt kulukas küttesüsteem.
Vähesest ruumipinnast on püütud
enamus jätta laste tarvis. Seetõttu
on õpetaja abide töökohad nõude
pesemiseks üsna kitsad. Nagu ka
teistes lasteaedades on Kablis õpe
taja suureks abiliseks logopeed,
kelle varase märkamise tulemusena
on paljude laste edasine koolitee
muretu.
Häädemeeste Keskkooli õpi
laste nimekirjas on sellel õppeaastal
168 õpilast, kellest 17 on alustanud
oma koolitee esimesel astmel ja
kokku 27 jõudnud gümnaasiu
miastme klassidesse 1012.

Häädemeeste Keskkool asub
ruumikas 1964. aastal ehitatud
klassikalises koolihoones, kuid
kaasaegse õpikäsitluse tarvis ei ole
klassikalised ruumilahendused
enam kõige sobivamad. Puudu
vad sobivad ruumid väikeklassi ja
tõhustatud ning erituge vajavate
õpilastega töö korraldamiseks.
Söögisaal täidab ka aula ülesandeid,
kuid akustika on selleks otstarbeks
väga kehv. Poiste tööõpetusklassis
puuduvad puidutolmu imurid, mis
teeb sageli töötamise klassis võima
tuks. Parimat ärakasutamise ideed
ja vahendeid vajab vana spordisaali
kasutusse võtmine. Probleemid on
katuse vihmapidamisega nii koo
lihoone kui spordikeskuse osas.
Samuti on probleemiks koolihoonet
läbiva sadeveetoru lekkimine suurte
vihmade ajal. Koolihoone juurde
paigaldatakse välijõusaali.
Õppeprotsessi sisulise poole pealt
teeb muret haridustehnoloogi ja
tugiõpetaja puudumine ning logo
peedi liiga suur töökoormus. Hää
demeeste Keskkool läheb teotahte
lise ja kvalifitseeritud personaliga
vastu järjekordsele muutuste aastale
üldhariduses. Põhikooli lõpueksa
mid ja tasemetööd praegusel kujul
kaotatakse. Põhikooli lõpetamise
tingimused määratakse ka edaspidi
riiklikus õppekavas, kuid õigus ja
pädevus otsustada, kas õpilane on
õppekava läbinud, põhihariduse
omandanud ja lõpetamise tingi
mused täitnud, on koolil. Kooli
vastutus suureneb veelgi.
Metsapoole Põhikool alustab
õppeaastat 44 õpilasega, kellest
kaheksale on see esimene koolisü
gis. Kool tähistab 20. oktoobril oma
165. sünnipäeva. Vana koolimaja
on sünnipäeva ootuses saanud peale
kauni kollase värvikihi. Üllatus
ootas külalisi kõige vanemas kooli
hoones. Nimelt on sinna sisse seatud
kooli muuseum, mis aitab tänastel
õpilastel saada läinud sajandi hari
duse hõngu ja hoida sidet põlvkon
dade vahel. Vilistlastele aga annab
korraliku annuse nostalgiat. Nii
vanas kui kooli uues majas on
loodud suurepärased võimalused
õppeprotsessi läbiviimiseks, olgu siis
ruumide või personali näol. Selles
kaunis kompleksis riivas vaid silma
üks välipaviljon, mille kordatege
mine või lammutamine seisab hea
idee ja rahastuse ootel. Koolirahva
probleemiks on vaid laste vähesus.
Selline ringkäik andis valla juh
tidele väga hea ülevaate enamasti
majandusprobleemidest hari
dusasutustes. Allakirjutanule jäi
küll kripeldama küsimus: „Millal
haridusasutuste juhid jõuavad veel
tegeleda hariduse sisulise küljega,
kui enamus valukohti puudutas
taristut?“ Aga eks selleks olegi neil
pedagoogiline personal, kes oskavad
anda meie lastele vajalikud teadmi
sed ja oskused, et pidevalt muutuvas
ühiskonnas hakkama saada.
5. oktoobril tähistatakse meie
riigis õpetajate päeva. Hääde
meeste Vallavalitsus austab oma
valla õpetajaid volikogu esimehe
ja vallavanema vastuvõtuga samal
õhtul Lepanina Hotelli restoranis.
Õlitatud jooksu kõigile haridusasutuste suurtele ja väikestele
hammasratastele!
Helve Reisenbuk
Humanitaarvaldkonna
abivallavanem
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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 vastused saatma kõik ühel
kuupäeval, milleks oli 3.
aprill kell 17, tagamaks
võrdõiguslikkuse. Lugude
avaldamise järjekorra loo-

sisid kultuurinõunik Aire
Kallas-Maddison ja Tiiu
Sommer volikogu toimumise päeval 29. märtsil
(tulemused salastatud).
Ajalehe tegijate plaan
oli volikogu liikmetele

Seda kõike ootan ka sõpradelt
ja inimestelt, kellega suhtlen.
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Need olid minu esime
sed valimised volikogusse.
Kunagi ammu oli mõttes,
et võiks proovida, aga sinna
need mõtted ka jäid. Valla
käekäik on mind alati huvita
nud. Nüüd enne valimisi tuli
mulle telefonikõne, et mind oli
soovitatud ja kas ma sooviks
kandideerida volikokku. Ma
olin sellest kõnest liigutatud,
aga samas ehmunud ja äre
vuses. Mina ja volikogu…
Võtsin natuke mõtlemisaega
ja otsustasin uue väljakutse
vastu võtta ning kandideerida
esimest korda Häädemeeste
vallavolikogusse. Valmispäe
val tulemusi ette lugedes kõlas
ka minu nimi ja ma olin väga

üllatunud. Esimesed valimised
ja kohe volikogusse. Luban
anda endast parima. Ma olen
volikogus väga värske liige,
võrreldes teiste volikogu liik
metega ja võib olla on minu
trumpideks noorus, aktiivsus
ja värsked mõtted/ideed. Mul
on võimalus kaasa rääkida valla
asjades ja anda oma panuse
kogukonna arengusse.
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.
Kui raha ei oleks takistu
seks, siis ma teeks kohe esimese
asjana kergliiklustee Pärnust
Iklani. Kergliiklustee raja
mine tagaks rahvale turvalise
ja ohutu liiklemise ning annaks
võimaluse tegeleda tervisespor
diga.
3. Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Hääde-

meeste valla rahvale?
Kutsun vallarahvast aktiiv
selt kaasa rääkima, avaldama
arvamust, sest ainult üheskoos
suudame muuta Häädemeeste
valla veelgi paremaks. Hoiame
kokku ja lahendame mured
ühiselt.
Olgem sõbralikud ja hoo
livamad üksteise suhtes ning
vähem pahameelt ja tigedust.
Soovin Teile kõigile palju
edu ja kordaminekuid!

„taksojuht“. Jah, olen tõesti,
sest päevas pean sõitma päris
mitmeidmitmeid kordi edasi
tagasi Reiu küla ja Pärnu linna
vahet. Ja seda sellepärast, et
bussipeatuse ja kodutee vahe
lisel lõigul mööda Via Baltica
teeperve on eluohtlik käia.
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Kolides 12 aastat tagasi
Pärnu linnast Tahkuranna
valda, lootsin siiras naiivsu
ses, et küll see kergliiklustee
ka siia varsti rajatakse, mille
kaudu saavad lapsed turvaliselt
nii bussipeatusesse kui ka koju,
aga veel parem kui ka Pärnusse
ja Uulu. See kõik jäi vaid unis
tuseks. Poeg jõudis vahepeal
lõpetada gümnaasiumi ja
tütred sirguda kooliealisteks,
aga loodetud teed ei kusagil.
Kuna see polnud ainult meie
pere probleem, vaid kogu meie
suure Reiu küla probleem, siis
otsustasin midagi ette võtta.
Selleks kandideerisin eelmi
sesse volikogu koosseisu, kus
kõigele muule lisaks, sai kõvasti
tööd tehtud selle nimel, et
Uulu saaks kergliiklustee näol
ühenduse Pärnu linnaga.
Siit ka vastus esimesele küsi
musele. Kuuludes Tahkuranna
valla ühe esindajana haldusre
formi käigus Juhtkomisjoni,
mis pidi välja töötama ühine
mislepingu, kus arvestatakse
võrdselt mõlema osapoolega,
tajusin, et leping sai vastu
võetud sellisena, et „lambad
oleks terved ja hundid söönud“,

kuid hinge jäi kripeldama
see, et kahe valla vajadused ja
olukord olid Häädemeeste ja
Tahkuranna näol piirkonniti
väga erinevad. Mis siin salata,
kandideerima ajendas teatud
mõttes hirm muutuste ja uuen
duste ees, kas uus volikogu ja
vallavalitsus suudavad edaspidi
arvestada piirkondlike vaja
dustega, samas nähes ühtset
tervikut. Kas liitumislepingu
lisas olevaid investeeringute
tabeleid ikka järgitakse ja min
nakse edasi juba pooleliolevate
projektidega või jäetakse need
kõrvale, sest leitakse, et on
prioriteetsemaid eesmärke.
Ja kindlasti ka sellepärast, et
Reiu külast oleks oma esindaja
volikogus.
Olen õige inimene valla
asjade/tegemiste otsustajana
seepärast, et valijad on mind
selleks usaldanud ja oma hääle
mulle andnud. Kui aga vaadata
laiemas spektris, siis sellepä
rast, et esindan Häädemeeste
vallas suurt piirkonda, mis
piirneb põhjast Pärnu linnaga
ja lõunast Uulu kanaliga, kus
elavad enamjaolt linliku elu
viisiga inimesed, kellel on
omad vajadused ja soovid nii
nagu igal teiselgi, kuid mis on
mõningal määral erinevad Ikla,
Häädemeeste või Võiste rahva
vajadustest. Suudan seista nii
oma kandi inimeste kui ka lõu
napoolsemate külade heakäigu
eest. Oskan näha probleeme ja
otsida neile lahendusi, samas
tajudes tervikpilti.
Minu trumpideks on töö
kus, põhjalikkus ja julgus mitte
ainult sõnu loopida, vaid ka
eesmärgi nimel tegutseda.

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.
Enne suuri investeeringuid
esile tõstes, tahaks öelda, et eel
kõige peavad inimestel olema
rahuldatud esmased vajadused
ja kättesaadavad igapäevased
teenused. Kui vallarahvas on
hoitud, terve, haritud ja täis
kõhuga, saame hakata endale
privileege lubama. Mina jät
kaksin juba poolelioleva pro
jektiga – PärnuUulu kergliik
lusteega, aga kui rahas poleks
küsimust, siis suunduksin selle
sama teega edasi lõuna poole
kuni Läti piirini. Ja seda sel
lepärast, et see kergtee annaks
inimestele liikumisvabaduse
ja tervise.
3. Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Hea Häädemeeste valla rah
vas, olgem sallivad ja hoidkem
kokku, sest ühtsuses peitub
jõud.

meeldivaks üllatuseks ja
põnevaks ajaveetmiseks
kevadpühade ajal.
Meeldivat lugemist!

Eneli Hein
Olen Eneli Hein, 33aastane.
Ma olen abielus ja kahe lapse
ema: 4aastane tütar ja 7aas
tane poeg. Elan perega Võis
tes, sündinud ja kasvanud olen
Pärnus ning suurema osa lapse
põlvest olen veetnud Treimanis
vanavanemate juures. Hääde
meeste valda tunnen seega Pär
nust Iklani nagu oma kodu
kanti tundma peab. Töötan
alates 2006. a OÜ Tolmetexis
raamatupidaja abina. Töö,
mida ma teen, meeldib mulle
väga ja mul on igati tore kollek
tiiv. Samuti hoian korras pere
ettevõtte raamatupidamise.
Lapsed käivad hetkel Võiste
lasteaias ja sügisest alustab
poeg kooliteed Tahkuranna
koolis. Olen Tahkuranna
LasteaedAlgkooli hoolekogu
esimees, valla revisjoniko
misjoni liige ning veel hari
dusja sotsiaalkomisjoni liige.
Enda iseloomu kohta võin
öelda, et olen seltskondlik,
sõbralik, kohusetundlik ja aus.

Merike Saks
Olen 44aastane, abielus ja
kolme lapse ema – täiskasva
nud poeg ja teismelised tütred.
Kes soovib sisustus või
ümberkujundusteenust oma
koju või büroosse, võib julgelt
minu poole pöörduda. Disai
nersisekujundajana aitan luua
visuaalse terviku, mis sobitub
igapäevasesse elu ja töökesk
konda ning muudab selle kasu
tajasõbralikuks.
Öeldakse, et see, kelle töö
on ühtlasi ka hobiks, on endale
õige ameti valinud... tundub,
et ka mina. Mulle meeldib
kõik, mis on seotud disaini
ja arhitektuuriga ning nende
avastamisega. Seega, võimaluse
korral reisiksin huvist avastada
veel nägemata linnaruume,
ehitisi, kunstiteoseid ja looduse
poolt loodut.
Enesetutvustuseks võin veel
öelda, et minu kõige suurem
kirg on minu pere. Oleme abi
kaasaga maast madalast süsti
nud lastesse suurt teotahet ja
aktiivsust. Toetan oma lapsi
kõikides ettevõtmistes ja olen
nende jaoks alati olemas. Eri
nevad hobid nõuavad nendelt
kogu koolivälise aja... ja mitte
ainult nendelt, vaid ka minult.
Aktiivse ja abivalmi lapsevane
mana olen nagu Hunt Kriim
silm oma mitme ametiga olnud
abiks õpetajatele, juhendajatele
ja treeneritele – küll erinevatel
ekskursioonidel, tantsu ja lau
lupidudel, jalgpallivõistlustel,
laulukonkurssidel, robootika
võistlustel ja mujal.
Eelneva lõigu teemast
tulenevalt olen korduvalt vas
tanud inimeste küsimusele,
mis ametit ma pean, et olen
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Toetus üksi elavatele
pensionäridele
Oktoobrikuu toob juba
teist aastat järjest positiivse
lisa meie vanemaealiste
inimeste sissetulekutesse
– üksi elavad pensionärid
saavad üksi elava pensionäri toetust. Toetuse eesmärk on parandada üksi
elava pensionäri majanduslikku iseseisvust ja vähendada vaesust.
Millega täpselt on tege
mist, sellest kirjutab sot
siaalkindlustusameti hüvi
tiste osakonna nõunik Merle
SumilLaanemaa.
Üksi elava pensionäri toe
tust maksab Sotsiaalkindlus
tusamet koos oktoobri pen
sioniga ja selle saamiseks ei
pea pensionär ise midagi
tegema – amet maksab seda
rahvastikuregistris olevate
andmete põhjal. Toetuse
määramiseks vaatame, mil
lised andmed on pensionäri
kohta rahvastikuregistris
kuue kuu pikkuse perioodi
vältel alates 1. aprillist kuni
30. septembrini. Toetuse saa
miseks peab pensionär olema
kogu sellel perioodil vanadus
pensionieas ja nagu toetuse
nimi ütleb – elama rahvastikuregistri andmetel üksi.
Toetust makstakse neile,
kelle kättesaadav pension
on 2018. aastal väiksem,
kui 492 eurot.
Üksi elamise reeglil on ka
mõned erandid. Näiteks, kui
samal elamispinnal elavad
eestkostja ja eestkostetav ning
üks nendest või mõlemad on
pensionärid, on õigus üksi
elava pensionäri toetusele.
Ka juhul, kui pensionär elab
koos oma alaealise või kuni
21aastase õppiva lapsega,
saab pensionär toetust.
Paraku on jätkuvalt aga
ka selliseid pensionäre, kes
elavad küll reaalselt üksi,
kuid kelle andmed rahvas
tikuregistris seda ei kinnita.
Lapsed on ammu kodust
lahkunud, kuid kui sissekir
jutused on jäänud rahvasti
kuregistris muutmata, ei saa
sotsiaalkindlustusamet seda
toetuse määramisel arves
tada. Ka juhul, kui inimene
on rahvastikuregistrisse
registreeritud ainult koha
liku omavalitsuse täpsusega,
ei ole meil võimalik toetust
määrata. Julgustame seetõttu
inimesi kindlasti oma aadres
siandmeid rahvastikuregistris
õigeks muutma ja sel juhul
tekib toetuse saamise õigus
juba järgmisel aastal.
Toetust saavad ka hooldekodude elanikud
Üksi elava pensionäri toetust
maksame ka kõigile ööpäe
varingset hooldusteenust saa
vatele pensionäridele, kes on
teenusel viibinud vähemalt
alates selle aasta aprillist.
Nende puhul ei lähtu me
rahvastikuregistrijärgsest
elukohast, vaid asjaolust, et
inimestel tuleb hoolekan
deasutustes tasuda sarnaselt

kodus elamisele igakuiselt
eluks hädavajalike kulutuste
eest.
Kui kahest samale aad
ressile elama registreeritud
pensionärist üks on läinud
hooldekodusse ja teine on
jäänud nende ühisesse koju
üksi elama, maksame toetust
mõlemale. Seda põhjusel, et
üldjuhul hooldekodud ei või
malda teenuse saajaid rahvas
tikuregistris ümber kirjutada
ja seega puudub hooldekodu
elanikuga samal elamispin
nal elanud pensionäril sisu
liselt võimalus end registris
üksinda elama märkida.
Kuidas toetust saab?
Üksi elava pensionäri toetuse
maksab sotsiaalkindlustus
amet välja üks kord aastas
– koos oktoobri pensioniga.
Toetuse suurus on 2018.
aastal 115 eurot. Toetus
makstakse välja samamoodi,
nagu pensioni – kui pension
makstakse arveldusarvele,
siis samale arvele laekub
ka toetus. Kui aga pension
toodi koju, siis tuuakse toetus
samuti koju.
Toetuse saamisel ei ole
oluline, kas vanaduspensio
niealine inimene töötab või
ei tööta. Samuti ei võeta toe
tuse määramisel arvesse muid
sotsiaaltoetusi ja tulusid. Toe
tuse määramisel lähtume ini
mese kättesaadava pensioni
summast, mis peab toetuse
saamiseks olema väiksem kui
492 eurot.
Üksi elava pensionäri
toetust ei maksustata tulu
maksuga ja makstud toetust
ei arvata toimetulekutoetuse
arvestamisel sissetulekute
hulka.
Kui pensionär saab pen
sioni ka mõnest välisriigist,
peab ta toetuse saamiseks
sotsiaalkindlustusametile
teada andma oma välisriigi
pensioni suuruse 1. aprilli
2018 seisuga. Toetust mak
same vaid juhul, kui Eestist ja
välisriigist saadavate pensio
nite summa kokku jääb alla
492 euro.
Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse
saamise peamiseks eelduseks
on korras andmed rahvasti
kuregistris. Kui pensionär
ei vasta mingil põhjusel sel
leaastasel vaatlusperioodil
– aprillist septembri lõpuni
– toetuse saamise tingimus
tele, tekib järgmine võimalus
toetust saada järgmisel aastal.
Rohkem infot üksi elava
pensionäri toetuse kohta leiab
sotsiaalkindlustusamet kodu
lehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elavapensionari-toetus-0.
Küsimuste tekkimisel saab
võtta ühendust sotsiaalkind
lustusameti infotelefonil 612
1360 või ekirja teel yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Häädemeeste valla leht
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Austatud vallaelanik, kinnistu
heakord on selle omaniku kohustus

Tuleohutuse põhitõdede tundmine aitab lastel ohutult
kodus aega veeta

Häädemeeste on ilus väike vald.
Tegemist on vallaga, kus väikesel
territooriumil elavad koos inimesed,
asuvad hooned ja hoonetele kuuluvad
krundid (kinnistud) ning naabrid ela
vad lähestikku. Väikeses ja kompakt
ses vallaruumis on selgelt eristuvad
korras ja hooldatud kinnistud, mida
on vallas enamuses. Kui nende vahel
leidub korrastamata kinnistud, siis
paistavad need väga valusalt silma.
Sügis on käes ja suve jooksul oli kin
nistu omanikul võimalus korrastada
temale kuuluv kinnistu. Iga kinnistu
omaniku kohustus on hoida korras
oma kinnistu, sellega piirnev aed
või hekk ja kinnistul asuvad hooned
ning rajatised. Elamu, äri, sotsiaal,
ja tootmismaal on kohustus rohi niita,
puude ja põõsaste maha langenud
lehed ning oksad ära koristada. Kin
nistu omanik peaks suveperioodil
niitma muru ja rohtu oma kinnistul,
v.a. põllumajandustootmises oleval
maal ja luhaheinamaal.
Peab mainima, et kinnistuoma
nike kui ka korteriühistu üldised
kohustused on üsnagi sarnased.
See tähendab, et igal juhul tuleb
oma kinnistul hoolitseda puhtuse,
haljastuse ning selle säilimise ja ehi
tiste ning rajatiste korrasoleku eest.
Majade puhul toonitaks siinkohal ka
märgistust aadressi osas, tihtipeale
puudub kas tänavanimi, majanum
ber või lausa mõlemad. See takistab
oluliselt vajaduse korral operatiivselt
leida vajalik aadress (näiteks kiirabi,
päästeamet).
Lihtsalt öeldes on omanik kohus
tatud tegema kõik selleks, et temale
kuuluv kinnistu oleks vastavuses hea
korraeeskirjaga. Eeskirjas on öeldud,
mida peab selleks kinnistu omanik
tegema ning iga kinnistuomanik
lähtudes seaduses või eeskirjast valib
talle sobiva vormi. Kui kinnistu on
piiratud aiaga, heakorrastatud ja seal
elatakse pidevalt, ei ole tõenäoliselt
võimalik, et sinna hakatakse vedama
naabrite ja võõraste jäätmeid. Samas,
kui kinnistu on piiramata, tihtipeale
esineb seal prahti, siis on tõenäoline,
et seda veetakse sinna juurde. Vallas
on suurem probleem kinnistutega,
kus ei elata ja mille omanikud ise
ei ela Häädemeeste vallas või üldse
Eestimaal. Vallas on hulk kinnistuid,
mida hoitakse kui „pensionisam
mast“, arvestamata seda, et kinnis
vara omamine ei ole ainult õigus või
privileeg, vaid ka kohustus. Need kin
nistud on sageli korrastamata, sinna
on ladustatud jäätmeid ja risu.
Reeglina on need kinnistud aiaga
piiramata või on see aed katki ja
sinna on võimalik kergesti pääseda.
Kinnistutel asuvad majad või nende
varemed, mis muutuvad ajapikku
lagunedes ohtlikuks ja inetuks.
Kehtiv heakorraeeskiri ja ehitus
seadustik sätestab, et ehitist tuleb
korras hoida hea tava kohaselt. Ehi
tise korrashoiu eesmärk on säilitada
või taastada seisund, et see vastaks
kavandatud otstarbe täitmiseks esita
tud tingimustele. Kuni ehitis on ole
mas, tuleb tagada selle ohutu seisund
ja kui asjakohane, siis ka visuaalne
korrasolek. On selge, et vallas olevad
ehitised peavad olema ohutud ja sil
male ilusad vaadata. Keegi ei taha,
et naaberkinnistul oleks varemed või
lagunenud maja, millel katki aknad
ja uksed, ning mille ümbrus on reos
tatud.
Juhtumid kinnitavad, et selliseid
maju on üritatud süüdata, mis seab

Kooliealised lapsed veedavad kodus
iseseisvalt palju aega ning seetõttu on
oluline neile meelde tuletada mõned
ettevaatusabinõud, mis koduseid
tuleõnnetusi aitaksid vältida. Juba
lasteaias on läbitud tuleohutusala
sed koolitused ning lastel on olemas
põhitõed mida tohib ja mida ei tohi
teha, kuid üle kordamine ei ole laste
puhul kunagi liigne.

ohtu naaberkinnistu. Samuti häirib
naabreid kõrval kinnistul kasvav võsa,
mis tihti on üle kasvanud. Hooletusse
jäetud kinnistul lokkav umbrohi levib
kiiresti. Niitmata hein võsastunud
kinnistul võib kergesti muutuda ussi
pesaks ja kuluna kergesti süttida. Vas
tavalt heakorraeeskirjale peab maja
omanik hoidma kinnistu korras ning
ehitise vastavuses ehitusseadustikule
ja ehitusprojektile s.o hoone fassaadi
ja selle elemendid. Mitte üheski
ehitusprojektis ei ole ette nähtud
akende katmist vineeriga, mida tee
vad mõned majaomanikud. Samuti
ei ole ühegi maja projekteerimisel
sinna sisse joonistatud kooruva värvi
või alla kukkunud krohviga fassaad.
Maja peab oma eluaja jooksul välja
nägema selline, nagu ta projekteeriti
ehk siis olema silmale ilus vaadata.
Kui algab suur muruniitmise hoo
aeg, tuleks koristada kinnistud sinna
kogunenud prahist ja valmistada
haljasalad ette muru niitmise hoo
ajaks. Seega palun kriitilise pilguga
üle vaadata oma kinnistu heakord,
kinnistul asuvad hooned ja korrastage
nende fassaadid, et üldpilt oleks ilus
ja kõigile nauditav. Omanikel, kes ise
kohapeal ei ela, tuleb tagada kasutusel
mitteoleva ehitise ja sinna juurde kuu
luva krundi heakord, tagada hoonete
ohutus ja visuaalne korrasolek, samuti
tuleb sulgeda sissepääsud hoonesse
ja krundile.
Häädemeeste vallavalitsus omalt
poolt jätkab järelevalvet, et vallas asu
vad kinnistud ja seal asuvad hooned
vastaksid volikogu poolt kehtestatud
heakorra eeskirjale ja ehitusseadus
tikule.
Häädemeeste vallavalitsus soovib
sellele teemale rohkem tähelepanu
pöörata just oma elanike parema tea
vitamise eesmärgil, vallaelanikke aga
omakorda üles kutsuda rohkem valla
heakorraeeskirju ja ehitusseadustiku
järgima ning neist lugu pidama.
Vallavalitsus on olnud sunnitud
aastaaastalt karmistama järelval
vet heakorraeeskirja täitmise üle,
sest osade kinnistute omanikud on
pikema aja vältel jätnud oma valdused
hooletusse. Oleme heakorrastamata
kinnistute omanikele saatnud, ja
saadame ka edaspidi, vallavalitsuse
poolt meeldetuletused, milles juhime
tähelepanu probleemile ning palume
viia kinnistu vastavusse heakorra
nõuetega.
Korduva rikkumise puhul teeb
vallavalitsus kinnistu omanikule
ametliku ettekirjutuse-hoiatuse,
kohustades korrastama talle kuuluva kinnistu määratud tähtajaks.
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on omavalitsusel õigus rakendata sunniraha. Samas vallavalitsusel on õigus alustada omaniku
suhtes väärteomenetlus ning kohaldada rahatrahvi.
Loomulikult ei ole kellegi karista
mine omaette eesmärgiks, kuid see
tuleb kõne alla üksnes juhul, kui oma
nik tõepoolest eirab süstemaatiliselt
meeldetuletusi.
Reeglina on iga omanik suuteline
tagama elementaarsete kohustuste
täitmise, kuid kui see mingil põhjusel
nii ei ole, on igal kinnistuomanikul
võimalik leida hooldustöid teostav
ettevõte või eraisik, kes aitab kinnistu
korras hoida.
Vladimir Zemljannikov
Häädemeeste vallavalitsuse
järelvalveametnik

Toitu ei tohi jätta pliidile järelevalveta
Päästeamet saab väga palju välja
kutseid eluhoone tulekahjudele, mis
hiljem osutuvad toidukõrbemiseks.
Lapsed, kes kasutavad iseseisvalt
toidu valmistamiseks pliiti, peavad
jälgima, et nad toitu tulisele pliidile
ei unustaks ning pärast kasutamist
pliidi kindlasti välja lülitaksid. Seega
meenutagem lastele, et söögi tegemise
ajaks ei ole mõistlik jääda multifilme
vaatama või sõbraga telefonis suht
lema.
Tikud ja tulemasinad pole mänguasjad
Algklasside lapsed tohiksid lahtist
tuld (küünal, gaasipliit, küttekolded
jms) kasutada ainult täiskasvanu
juuresolekul, sest punase kuke külas

käiguks pole palju vaja. Piisab vaid
vähesest hooletusest või hajameelsu
sest. Lapsed on tormakad ning põlev
küünal võib ümber kukkuda ja teha
väga palju halba. Seetõttu on hea,
kui lapsevanem näitab eeskuju ning
räägib, kuidas ohutult käituda. See,
et tikud ja tulemasinad ei ole mängi
miseks, on hea alati üle korrata ning
võimalusel tuletegemise vahendid
üldse turvalisse paika peitu panna.
Suitsuandurit ei tohi karta
Kui peres on olemas suitsuandur, on
vaja lastele kindlasti ka selle toimi
mist selgitada. Lapsed võivad valju
heli peale ehmuda ja hoopiski peitu
pugeda. Siinjuures ongi oluline rää
kida lapsega sellest, milleks suitsuan
dur hea on ning kuidas käituda siis,
kui see tööle peaks rakenduma. Kui
laps kuuleb suitsuanduri signaali ja
avastab, et tuleõnnetus on alguse
saanud, siis tuleks tal sellest esimesel
võimalusel teavitada teisi lähedal asu
vaid inimesi ning liikuda kiiresti toast
välja. Esimesel võimalusel helistada
112 ning kui on võimalik, siis aidata
ka koduloomi. Kui laps helistab 112,
siis peaks ta kindlasti teadma oma
aadressi, oskaks teed juhatada, oskaks
öelda mis juhtus, kus juhtus ja vastaks

kõigile päästekorraldaja küsimustele.
Vaadake koos lapsega kodus üle kõik
väljapääsud ning veenduge, et need
oleksid lapsele ka hõlpsalt avatavad.
Telefonidega peab hoolsalt käituma
Päästjad hoiatavad, et telefon ei olegi
päris ohutu ese ning tuletavad meelde,
et telefoni ei tasu voodisse kaasa võtta.
Ammugi ei tohiks laadivat telefoni
näiteks padja alla pista, sest telefon
võib üle kuumeneda ja põlema süt
tida. Telefon vajab sellist paika, kus
õhk ringleb ning eelistatult võiks see
asuda kõval pinnal. Samamoodi võiks
lastele ka meelde tuletada seda, et pis
tikupesas hoitaks minimaalselt asju
korraga, vastasel juhul kuumeneb see
üle ning õnnetus ongi kohal.
Kas Sinu või Su lähedaste kodud
on tuleohutud? Telli endale või oma
lähedastele tasuta kodunõustamine, et
koos spetsialistiga olukord üle vaadata
ja vajadusel muudatusi teha. Selleks
tuleb helistada pääste infotelefonile
1524 ja broneerida endale sobiv aeg.
Kodunõustamine on tasuta. Pensio
näridele ja vähekindlustatud peredele
paigaldatakse nõustamise käigus vaja
dusel ka suitsuandur.
Maris Moorits
Lääne päästekeskus
kommunikatsioonijuht

Väärikad abielupaarid
Häädemeeste Vallavalitsus soovib
austada pikka aega ühist eluteed
jaganud abielupaare, kellel on 2018.
aastal täitunud 50, 55, 60, 65, 70 jne
aastat abielu.
Palume abielupaaridel või nende
lähedastel anda vallavalitsusele teada
neist väärikatest paaridest hiljemalt
01. novembriks Häädemeeste Valla

valitsuse kantseleisse aadressil Pargi
tee 1, telefon 44 48 890 või aadressil
haademeeste@haademeeste.ee.
Palume jätta ka registreerija enda
kontaktandmed, et saaksime küsida
täiendavat infot. Paare on plaanis
austada 30. novembril toimuval valla
aastapäeva üritusel.
Häädemeeste Vallavalitsus

Tulekul...
Peagi tähistab ühinenud Hääde
meeste vald oma esimest aastapäeva.
Vallavalitsus on kavandanud aastapäevapeo Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusesse, kuhu on oodatud 400
pidulist.
Uulu KSK naiskond on tegemas
suuri ettevalmistusi. Küsime korral
dajatelt, kuidas peo ettevalmistus
sujub.
Millal ja mis on tulekul?
Tõepoolest saab teoks Häädemeeste
valla esimene aastapäev. Suursünd
mus toimub 30. novembril kell 19.00
Uulu Kultuuri ja Spordikeskuses.
Aastapäevapidu on EV 100 sün
nipäeva hõnguline, see tähendab, et

spordikeskus muutub üheks õhtuks
meie oma rahvuslikesse värvidesse ja
mustritesse. Tuppa tuuakse õled ja
vokid ning vanad eesti aegsed ese
med loovad saalis ajastuhõngulise
meeleolu.
Saalis ootavad pidulisi pikad lauad
justkui vanasti eesti kõrtsides. Lau
dadel on vana eestiaegne kõhutäis.
Mõnus söök ja jook aitavad peolistel
sõpradeks saada ning üheskoos õhtut
veeta.
Häädemeeste valla esimesele aas
tapäevale ja EV 100le pühendatud
suurejooneline rahvuslik etendus
tuleb ka, kuid siinkohal jäägu see
üllatuseks. Võime vaid kinnitada, et
nii suurt etendust ei ole spordikeskuse

lava veel näinud. Tantsulugusid män
givad tõelised eesti mehed.
Kohal on ägedad esinejad, kes
panevad rahva möllama. Kõigest
täpsemalt näeb ja kuuleb siis 30.
novembril kell 19.00.
Novembrikuu Liiviranna lehte
anname juba täpse info ning siis
hakkame jagama ka peopääsmeid
hinnaga 5 eurot.
Seniks aga kirjutage kalendrisse
see tähtis kuupäev ning vaadake üle
oma kodune garderoob. Peoliste riie
tus võiks olla eestipärane, rahvariie
test kuni linakleitide/püksteni välja.
Ühesõnaga kõik, mis on Eesti.
Korraldusmeeskond

Häädemeeste 32. kodukandipäevast
Häädemeeste Seltsimaja ees avati
pink kultuuri ja pärandihoidjatele.
Häädemeeste Huvikeskuse ja Suur
küla seltsi poolt soovisime tänada
kodukandi inimesi, kes on loonud ja
hoidnud meie kultuuri ehk teisisõnu,
tunnustada meie pärandihoidjaid.
Häädemeeste Seltsimaja II korru
sel avati Häädemeeste noortetuba.
Noortetoas on võimalik mängida pil
jardit, lauajalgpalli, lauamänge ning
PlayStation 4. Lisaks hakkab noor
tetoas toimuma erinevaid sündmusi,
mis on noortele suunatud. Täpsem
info juba järgmises lehes. Noortetuba on avatud teisipäevast reedeni
13.00-18.00.
Toimus vestlusring, kus Tea Han
son rääkis Häädemeeste rahvarõivaist
ja sellest, kuidas ta Marta Mäesalu

Tänupingi avasid Evi Põrk, Aire Koop, Enda Lorents ja Tiiu Pukk. Foto: erakogust

õpetusi järgides endale komplekti
Häädemeeste naise rahvarõivaid
õmbles.

Tänuõhtul tunnustasime toeta
jaid. Õhtu aitas läbi viia Häädemeeste
Huviteater.
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Häädemeeste Seltsimaja uus põrand

Häädemeeste Raamatukogu trepil uus välisilme

Aasta oli siis 1960, kui Häädemeeste
Seltsimajja paigaldati uhke tamme
parketist põrand.
See põrand nägi ja talus palju
esimest arglikku pruutpaari valssi,
jenkatpolkat, sekka tangotki. Sel
lel põrandal oli näitemängu tehtud,
inimpüramiide ehitatud, koosolekuid
peetud ja keskõikteab mida veel.
Aga iga asi vananeb, nii ka meie
tammine põrand hakkas siit ja sealt
vajuma, kriuksuma, lihtsalt väsima
oma auväärt 58 aasta juures.
Tänu Häädemeeste endisele ja
praegusele vallavalitsusele sai teoks
otsus, et aeg on meie ilusale seltsima

Sügise alguseks jõudsid kohale ja said
paika Häädemeeste Raamatukogu
peaukse juurde trepikäsipuud. Koha
lik ettevõtja Enn Hanson, kes tegeleb
metallitöödega, võttis töö käsile ja
tegi teoks. Tänu korralikule käsipuule
on trepist kergem astuda eakamatel
raamatukogu külalistel ja püsiluge
jatel. Suur aitäh töö tegijatele!
Raamatukogus on teoks saanud
mõningad värvi värskendustööd ka
siseruumides. Uusi raamatuid lisan
dub regulaarselt, tellitud on populaar
sed ajakirjad ja päevalehed. Kasutada
saab arvuteid, printida, vajadusel ren
tida koosolekuks õppeklassi.

jale uus parkett panna!
Juuli lõpuks valmiski Häädemeeste
Seltsimaja uus saalipõrand.
Kuid vana parkett elab edasi! On
vanarahva tarkus, et killuke ajalugu
hoia alati alles. Nii saigi Suurküla
meistrite kätetööna osadest vanadest
parketiliistudest valmistatud meened.
Õhtu jätkus ansambli MisSiis ja
Raimu Pruuli diskoga. Hoogne jala
keerutus kestis varaste hommikutun
dideni.
Kogu õhtu jooksul said pidulised
ennast jäädvustada fotoboksi pildi
kasti vahendusel.
Anneli Leppik

Kunst raamatukokku
Oktoobrikuus sai teoks projekt
„Kunst Raamatukokku“ kavas vahva
töötuba, kus noored said õppida uusi
oskusi Leelo Paberi Võlumaailma koo
litajalt. Üheskoos meisterdati meele
olukad pildiraamid, shokolaadi kin
keümbriseid ja järjehoidjaid. Osalejad
on huvitatud ka järgmistest käsitöö
õppimisvõimalustest, kindlasti mõt
leme ka täiskasvanud lugejate peale,
kellele meeldib meisterdada.

Häädemeeste savikoda
15.30 saviring lastele.
• Igal neljapäeval alates kell 17.00
saviring täiskasvanutele.
• Individuaalõpe ja töötoad gruppi
dele.
Info Margit Eichen 5663 8760

Endises noortemajas on nüüd Savikoda. Foto: erakogust

Raamatukogu on oktoobrikuus
avatud talvise graafiku järgi E-R
11-18 ja L 11-14.
Kohtume raamatukogus.
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu
direktor

Kabli Seltsimaja renoveerimine

Meene, mis valmistatud seltsimaja ülesvõetud põrandaparketist. Foto: erakogust

Endine Häädemeeste noortemaja
hoone sai uue hingamise. Alates
selle aasta septembrist tegutseb Hää
demeestel meie oma Savikoda Margit
Eicheni eestvedamisel.
• Igal neljapäeval alates kell 13.00

Rõõmsad lasteaialapsed raamatukogu
trepil uut käsipuud uudistamas.
Foto: Mai Sepp

Seda kirjatükki ajendasid kirjutama
viimasel ajal mulle ja teistele külaseltsi
liikmetele esitatud küsimused ning
siinseal liikuma läinud nn „sahinad“.
Küsimuste ja „sahinate“ sisu on erinev:
no millal juba alustate; vald eraldas
raha, miks te ikka veel midagi ei tee;
külaselts jättis mingid dokumendid
õigeaegselt esitamata, sellepärast ei
saagi midagi teha jne ja jne.
Selline suur huvi oli rõõmus ülla
tus – nii paljudele läheb korda meie
armsa maja saatus.
Asi iseenesest on väga lihtne. Nagu
asjad tavaliselt ikka (kui just ise kee
ruliseks ei mõtle). PRIA toetab Kabli
Külaseltsi seltsimaja renoveerimisel
60 000 euroga. See on ettenähtud
katuse ja saali renoveerimiseks.
Häädemeeste vald otsustas renovee
rida fassaadi, vahetada välja uksed
ja aknad, mis PRIA toetusest välja
jäid. Ning lisaks kõigele paigaldada
majja maakütte. Need otsused võeti
vastu kevadel. Maja renoveerimise
kogumaksumus on aga parasjagu
nii suur, et sellele tuleb teostada rii
gihange. Kui maja ehituslikule osale
oli valmis projekt olemas, siis maa
küttele projekt puudus. Häädemeeste

Selline saab Kabli Seltsimaja olema peale renoveerimist

vald tellis vastava projekti. Siis algas
suvi ja suvepuhkused ning maakütte
projekti valmimine võttis aega. Mulle
teadaolevatel andmetel on see projekt
nüüd valmis ja lõpuks on võimalik
kogu hankedokumentatsioon seadu
sele vastavalt kokku panna ja hange
välja kuulutada.
Reaalne võimalus ehitustöödega
peale hakata on järgmise aasta märtsis
ja aprillis. Ja seda siis, kui hankega

SPORDIUUDISED

Ammulaskjad lõpetasid hooaja
Ammulaskjate 2018. a pingeline
hooaeg lõpetati 22. septembril
Häädemeeste staadionil valla lah
tiste võistlustega.
Päikesepaistelise ja tuulise
ilmaga saavutati keskpäraseid
tulemusi.
Pilk protokolli:
Mehed: 1. Margus Talimaa,
Viljandi AK „Nool“, 2. Teet Taga
pere, Häädemeeste AK, 3. Ain Jär
vesaar, Häädemeeste AK. Naised: 1.
Merike Kahk, 2. Rita Raud, 3. Sirli
Rull (kõik Viljandi AK „Nool“).
Seeniorid: 1. Arvi Eek, Alutaguse
AK, 2. Kalevi Pirskanen, Soome,
3. Jury Revin, Alutaguse AK. Juu
niorid: 1. Reio Rull, Viljandi AK

„Nool“.
Aasta parimate valimisel kuulus
2018. a seenioride auhind Hääde
meeste AK amburile Aleksander
Karamale.
Esmakordselt toimusid 2018.
a Eestis ammulaskmise euroopa
meistrivõistlused. Eesti Amburite
Liidu korraldusel toimusid Pärnu
Rannastaadionil 27.0603.07. 13.
IAU kergeammu EMvõistlused.
Põhiraskust võistluste läbiviimisel
kandis Eesti Amburite Liidu pea
sekretär Ain Järvesaar. Võistlejaid
osales Austriast, Tšehhist, Horvaa
tiast, Šveitsist, Soomest, Prantsus
maalt, Ungarist, Iirimaalt, Vene
maalt, Rootsist ja Eestist.

Eesti ammulaskjad võitsid
Euroopa meistrivõistlustelt 2
hõbe ja 2 pronksmedalit. Meeste
kolmanda koha võistkonda kuulu
sid Häädemeeste Amburite klubist
Ain Järvesaar ja Teet Tagapere ja
seenioride pronksisesse võistkonda
Aleksander Karama.
Meeste 65 m distantsil tegi uue
maailmarekordi horvaat Domagoj
Pereglin, kes laskis 300 võimalikust
silmast 293.
Lisaks Pärnule toimusid 3.4.
juulil Jõulumäel WCSA Euroopa
võistlused metsalaskmises erinevates
ammuklassides. Osalesid amburid
Eestist, Soomest, Rootsist, Iirimaalt
ja Portugalist. Peakohtunik saabus

Brasiiliast.
Edukalt läbi viidud Euroopa
meistrivõistlusi toetasid Eesti Kul
tuuriministeerium, Eesti Kultuur
kapital, Häädemeeste Vallavalitsus,
Pärnu Linnavalitsus, Saunapood,
Häädemeeste Vesi, Pärnu Hansa
Kultuurikoda, Pärnu Rannastaa
dion, Jõulumäe Tervisespordikes
kus, Skano, Weber, Digiprint, Olde
Hansa, Inimesed vaatavad merele,
Pidutelk. Täname!
Aleksander-Tõnis Joarand
EAL president
Häädemeeste võistluste meeste esikolmik. Foto: Sven Tupits

kõik hästi sujub.
Aga mis seal ikka: ju siis saab kaua
tehtud kaunikene.
Kabli Külaselts on seltsimaja reno
veerimisega seotud toimetamisega
alustanud juba aprillis 2012 a (ehituse
eelprojekt ja siis põhiprojekt jne).
Eestlaste jonn ja kannatlikkus
on alati sihile viinud!
Maret Salak
MTÜ Kabli Külaselts
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Tunnustus Häädemeeste Keskkooli õpetajale

Õppepäev Soomaal

Aira Rahu töötab Häädemeeste
Keskkoolis klassiõpetajana
1996. aastast. Õpetajate päe
val tunnustati Airat Pärnumaa
„Aasta klassiõpetaja“ tiitliga.
Samuti on ta aasta õpetaja
konkursi lõppvooru nominent.
Õpilased ja lapsevanemad on
öelnud Aira Rahu kohta järg
mist:
„Õpetaja Aira on hästi
hooliv ja tore. Hästi abival
mis.“, „See on armas, kuidas
Aira märkab õpilasi ja tunnus
tab neid.“, „Sa olid väga tore
algklassiõpetaja. Aitasid alati
õpilasi ja leidsid igale problee
mile lahenduse.“, „Väga tore
ja armastav õpetaja.“, „Aira

Häädemeeste
Keskkooli güm
naasiumi õpilased
külastasid 20.09
Viljandimaal Soo
maa rahvuspargis
asuvat Tipu Loo
duskooli. Meid
võttis vastu saks
lanna Dagmar,
kes meie üllatu
seks rääkis väga
hästi eesti keelt.
A lusta sime
õppepäeva tutvu
mismänguga, kus
iga õpilane pidi
ennast tutvus
tama ja ütlema,
kas ta tahab tule
vikus elada pigem maal või
linnas.
Pärast seda rääkis Dag
mar maastike killustumisest
ja mitmekesisuse kaitsest.
Oma jutule lisaks kasutas ta
palju illustreerivat materjali.
Järgmisena viis ta läbi rolli
mängu külaelu arendamise
teemal. Igaüks sai loosiga
kindla tegelaskuju, alustades
vallavanema ning lõpetades
erinevate
keskkonna ametnikega.
Viimaseks tegevuseks oli

on olnud alati väga toetav
õpetaja.“, „Aira on alati meie
vastu huvi tundnud ja küsinud,
kuidas meil läheb ning mis on
meie tulevikuplaanid.“, „Aira
jaoks on alati olnud oluline see,
et õpilane saaks õppeainetest
hästi aru.“, „Mulle meeldib
õpetaja Aira juures see, et kui
Sul on milleski abi vaja, siis
ta aitab.“, „Mulle meeldib,
et Aira on abivalmis ja lõbus
õpetaja.“, „Aira on rahulik ja
hooliv.“, „Aira on väga tore, ta
oskab meid väga hästi õpetada
ja ta on väga hea ka rütmikas.“,
„Õpetaja Aira õpetas mind
väga hästi kella vaatama.“,
„Õpetaja Aira oli nagu meie

klassi ema. Iga kord, kui meil
oli mure, me saime alati tema
poole pöörduda.“, „Lapseva
nemana võin öelda, et Aira on
aus, täpne, sõbralik, korralik
õpetaja, kes oma lõputus hea
duses, eales tänu ootamata,
jagab neid samu väärtusi oma
õpilastele. Aira on eriline ja
erakordne õpetaja. Olen talle
väga tänulik ja uhke tema üle.“
Häädemeeste Keskkooli
pere tunnustab ja tänab õpetaja Airat!
Tänu ja kiitust on väärt
aga kindlasti kõik õpetajad.
Head õpetajate päeva, armsad õpetajad!

Gümnaasiumiõpilased õppepäeval Soomaal. Foto: erakogust

looduses orienteerumine,
kus pidime läbima 11 punk
tist koosneva raja. Näiteks
saime kinnisilmi maitsta ja
ära arvata erinevaid loodus
saadusi, pidime kirjutama
lühiluuletuse metsast ja vas
tama erinevatele küsimustele.
Päev lõppes sellega, et Dag
mar palus meile seista ringis ja
kõik pidid üksteise põlvedele
istuma, et ring oleks ühtne
ja tasakaalus. Koos pidime
tegema teatud liigutusi, et
näidata, kuidas looduses on
kõik omavahel seotud.

Kõigile meeldis päev väga
ning alustasime rõõmsalt
tagasiteed.
Luuletus, mis paistis silma:
Peidupaik,
Ürgne ja hea.
Lehed sahisevad tuules,
Mõttetühjus valitseb mu peas.
Mets.
Mariann Mäger, 11.klass
Kool tänab projekti toeta
mise eest Keskkonnainvestee
ringute Keskust (KIK).

Foto: Pildikompanii

Metsapoole põhikool
METSAPOOLE KOOL 165
Kooli juubeli eel on paslik rää
kida hariduse andmisest siin
setele lastele läbi aegade ning
tähtsustada inimesi, tänu kel
lele toimusid suuremad muu
tused.
Häädemeeste kandi rahvas
on ennegi valla lehest lugenud
meie kooli möödanikust, kuid
ajaloohõngulist lugu ajendas
mind avaldama taas see, et vald
on kasvanud ja leht jõuab nüüd
Pärnu piirini välja…
Kuidas kõik algas, kestis ja
toimib täna?
1853. aastal hakkas Mats
Grant Orajõel oma isatalus
17aastase noormehena ümb
ruskonna lastele koolitarkust
jagama. Tema isa Jüri Grant oli
jõukas talunik ja laevaomanik,
kes oma poja tegemisi toetas
niivõrd, et ehitas omal kulul
Karjamaa talu krundile, mis
kuulus vallale, koolile omaette
maja. See olnud väike õlgkatu
sega maja, mis tänaseni säili
nud ei ole.
Küll on aga alles järgmine
koolimaja, mis ehitatud 1898.
a, kui koolijuhatajaks oli kooli
asutaja poeg Eduard Grant. See
on see maja, kus veel 2012. a
kevadeni õpetati Metsapoole
kooli poisid puutööd tegema,
nimelt asusid seal selle ajani
tööõpetuse ruumid. Praegu
on majas 4 korterit ja töökoja
ruumides kooli muuseum, mis

Fotod: Pilve Foto

sai 2017. a pidulikult avatud.
Muutusid ajad, vahetusid
inimesed, vananes seegi hoone
ja tegusad kooli ja külainime
sed ning vallajuhid ehitasid
siiasamasse 86 aastat tagasi
(1932. a) suure kahekordse
koolimaja. Õpilasi oli 177, koo
lijuhiks noor energiline Elmar
Toomingas. Täna nimetame
seda kooli maja aupaklikult
vanaks majaks. Muidugi on
ajalooline koolimaja saanud
mitu uuenduskuuri, kõige tõsi
sem ja suurem renoveerimine
toimus 19 aastat tagasi 1999.
a. Direktor Helgi Aas ja valla
vanem Urmas Aava olid selle
suure töö eestvedajad.

Sel suvel sai maja taas värske
kollase värvi peale.
Üks tähtis hoone on täna
ajalooks saanud. Nimelt direk
tor Ülo Elleri ajal ehitati koo
lile internaat, s.o 1968. a. Õpi
laste öömajana/õpilaskoduna
oli maja kasutusel 1992. aas
tani. Viimased 19 aastat asusid
majas algklassid ja koolisöökla.
9. mail 2011. a hoone lam
mutati, et teha ruumi võim
lale. Viimase taotluse võimla
ehitamiseks (kes seda täpselt
teab, kui palju neid kokku
oli) esitas vald vallavanem
Urmas Aava eestvedamisel
KOIT (kohaliku omavalit
suse investeeringutoetuste)

kava vooru 2007. a. Reaalne
ehitustegevus läks käima
2011. a. Rahastamine: kogu
maksumus 1,402 milj eurot,
millest 1,152 milj eurot kattis
Euroopa Regionaalarengu
Fondist rahastatav kohalike
avalike teenuste arendamise
programm, mille elluviijateks
olid EV Siseministeerium ja
Ettevõtluse Arendamise Siht
asutus (EAS). Valla omaosalus
oli 0,251 milj eurot. Projekti
oli sisse kirjutatud kogu sisus
tus, mida vajasid kooli köök ja
söögisaal, poiste tööõpetus ja
tüdrukute kodundus, jõusaal
ja klassiruumid, ei puudunud
ka interaktiivsed tahvlid.

Praegu on kooli maaalal
kolm maja, mis kõik ehitatud
eri sajanditel. Igaühel praegu
oma otstarve, nagu eestpoolt
lugeda võisite. Kui linnalä
hedasi koole kimbutab ruu
mipuudus, siis meil on seda
lahedalt.
Õpilaste arv on ulatunud
läbi aastate isegi kahesajani,
viimasel ajal püsinud 4050
vahel. Väljavõte õpilaste
arvudest 10aastaste vahe
dega: 1898. a 46, 1908. a 43,
1918. a 78, 1928. a 124, 1938.
a andmed puuduvad, 1948. a
197, 1958. a 150, 1968. a 139,
1978. a 124, 1988. a 163, 1998.
a 136, 2008. a 81, 2018. a 44.
Koolis töötab peale direk
tori täna 11 õpetajat, kes iga
üks väärib tubli töö eest mitme
lehekülje jagu kiitust. Tahan
nad kõik siin üles lugeda:

Heino Einaste, Anneli Grau
dina, Ants Järv, Elsa Kivaste,
Silvi Koovit, Viire Talts, Tiina
Laidla, Virge Lind, Anne Mäll,
Artur Taluste ja Evi Vaher.
Et kõigil oleks koolis hea
olla, st tuba ja ukseesine puhas
ning kõht täis, annavad endast
parima Maila Baumann, Irene
Rääk, Marje ja Ranno Lepp
ning Terje Allikas.
Kogu koolipere on igapäe
vaste tööülesannetele lisaks
kaasatud juubeliürituse ette
valmistamisse. Plaanis on
välja anda brošüür ja tähistada
sündmust koos endiste õpeta
jate, töötajate, vilistlaste ning
aukülalistega 20. oktoobril.
Loodan, et kõik asjaosali
sed on sel päeval kenasti kohal.
Rõõmsate kohtumisteni!
Esta Vesik
direktor aastast 2005
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Uulu Põhikool
September Uulu Põhikoolis
01.09 toimus õppeaasta avaaktus.
11.09 Tervisenädal: maastikujooks
+ kogu koolipere matk Roosiaeda.
13.09 Tervisenädal: teatevõistlused
staadionil
15.09 Maailmakoristuspäeval osa
lemine – 27 õpilast, 8 õpetajat ja 7
vabatahtlikku.
18.09 Pärnu linnaekskursioon 5.9.
klassile mälumängu esindusvõist
kondadele, õpetaja Vaike Mändmaa
juhendamisel.
2021.09 Seente töötoad algklassi
dele, õpetaja Kadri Pulk juhenda
misel.
21.09 5.6. klassi õppekäik Soomaale
„Koprapere aastaring, ” õpetaja Maie
Sarapiku juhendamisel.
Õppekäik toimus Keskkonnainves
teeringute Keskust (KIK) projekti
toel.
21.09 Maakondlik jalgpallivõist
lus KilingiNõmmes. Saavutati III
koht koosseisuga: Devin Borisov,
Kerhard Kiviselg, Richard Kiviselg,
Rait Lumiste, Kaspar Rahnu, Tanel
Tamm, Kevin Tammela, Hannes
Valk, Hanno Valk. Õpetaja Egert
Miljan.

25.09 viidi läbi 7. klassi loodusõpe
tuse tasemetöö.
27.09 Sügiskross ja võistkondlik
pendelteatejooks Jõulumäel.
Võistkondlikus pendelteatejooksus
saavutati põhikoolide arvestuses I
koht  Devin Borisov, Getter Ennok,
Rebeka Nora Jürgens, Saara Sofia
Jürgens, Aron Kivilo, Krethel Kivi
selg, Richard Kiviselg, Caroly Kopel
maa, Merily Kopelmaa, Keiti Ale
xandra Lepik, Jaagup Orasmäe, Ralf
Christoffer Pihlak, Sigrid Tõnisson,
Tarmo Türn, Andro Türn, Hannes
Valk, Lorette Viirmaa.
IIII klassi tüdrukute arvestuses I
koht  Saara Sofia Jürgens, Krethel
Kiviselg ja Madli Pulst.
IIII klassi poiste arvestuses III koht
 Kerto Jets, Andro Türn, Tarmo
Türn.
IVV klassi poiste arvestuses III koht
 Kaarup Kask, Richard Kiviselg,
Ralf Christoffer Pihlak.
VIVII klassi poiste arvestuses III
koht  Hannes Valk, Devin Borisov,
Aaron Rüütel.
Õpetajad Kaja Stimmer
ja Egert Miljan

21.09 jalgpallivõistlus – Pärnu maakoolide arvestuses saavutas Uulu Põhikooli
võistkond III koha. Foto: Egert Miljan

Võistkondlikus pendelteatejooksus saavutati põhikoolide arvestuses I koht. Foto:
Kaja Stimmer

Uulu kooli spordi- ja tervisenädal

Vabatahtlik tegevus

10.14. september toimus Uulu Põhi
koolis spordi ja tervisenädal, mida
oleme korraldanud juba aastaid. Vii
mastel aastatel oleme ühildanud selle
üleeuroopalise spordinädalaga. Sellel
aastal toimusid meie üritused kahel
päeval ning lisaks toimusid veel loen
gud sõltuvusest. Traditsiooniks on
kujunenud ka vahetundidel pakuta
vad tervislikud ampsud – porgandid
ja kaalikad.
11. septembril suundusime ühes
koos kooliperega metsa, et joosta
maastikujooksu ning sealt edasi
matkale minna. Kuigi ilmajaam
oli selleks päevaks vihma lubanud,
siis Taevataat meid hoidis ning meil
õnnestus vihmast pääseda. Õpilased
olid kõik väga tublid ja pingutasid
maksimaalselt. Parimatest parimad
olid aga Aneth Oja, Robin Põder,
KetuKetri Rüütli, Kennet Saar,
Krethel Kiviselg, Tarmo Türn,
Hanna Anore Tohver, Hannes Valk,
Rebeka Nora Jürgens, Devin Borisov,
Richard Kiviselg, Sigrid Tõnisson,
Andres Pihu. Matkal nautisime
üheskoos ilusat Uulu loodust, viies
tee peal läbi ka väikeseid võistluseid.
Õpilased ja õpetajad võtsid mõõtu
naela paku sisse löömises, kõik klassid
said tõmmata köit ja meisterdada EV
100 sümboolikaga kompositsiooni.
Päeva lõpetasime piknikuga Roosi

„Aga mida ma selle eest
saan?” on küsimus, mida
ma olen korduvalt kuul
nud, kui on päevakorral
millegi tegemine, mille
eest otseselt vastu ei saada
midagi. Kas alati peab
olema tasu käega katsutav?
3. mail 2008. aastal
toimus Eestis esimene
üleeestiline koristusakt
sioon „Teeme Ära!”, milles
osalesin ka mina. Mäletan,
et koos klassiõe Heleriga
koristasime sellel päeval
Pärnu Vangla ümbrust.
Hilisematel „Teeme Ära!”
talgupäevadel olen kor
raldanud talguid enda
maakodus, millest on osa
võtnud minu gümnaasiu
miaegsed klassikaaslased.
Seetõttu elasin oma hin
ges tohutult kaasa üle
maailmse koristuspäeva
toimumisele.
15. septembril toimuski
Eesti eestvedamisel üle
maailmne Maailmako
ristuspäev, mille raames
osalesime ka meie oma
kooliga. Kuna Maail
makoristuspäev toimus

aias. Oli väga ilus ja meeldejääv päev.
13. septembril oli meil teatevõist
lustepäev. Kooliastemete kaupa käidi
kaks tundi kooli staadionil erinevatel
teatevõistlustel osalemas. Et klassid ei
võistleks omavahel, siis moodustadi
kooliastmeti segavõistkonnad. Tänu
sellele aitasid ja arvestasid vanemad
õpilased noorematega. Teatevõistlus
tes kasutati rõngaid, hüppenööre, eri
nevaid palle ja tõkkeid, võisteldud sai
ka pendel ja ringteatejooksus. Kõik
õpilased olid kenasti haaratud tege
vusse ja nad osalesid teatevõistlustes
suure rõõmu ja hasardiga.
Tervisenädala raames toimusid ka
loengud 6.9. klassidele. Meie oma
kooli õpetaja Kadri Pulk pidas loen
guid sõltuvusest, selle bioloogilisest
tekkimisest ja tagajärgedest. Loengud
olid väga huvitavad ja mõtlema pane
vad. Aitäh õpetaja Kadri!
Reedel tänasime kõiki osavõtjaid.
Maastikujooksu kolm esimest kohta
said diplomi. Kõigile õpilastele saime
tänutäheks jagada Eesti spordinädala
korraldajate poolt saadetud tervise
segu erinevatest pähklitest. Spordi ja
tervisenädala võib lugeda igati kor
daläinuks. Suured tänud kõikidele
kaasalööjatele ja abilistele – õpilastele,
õpetajatele ja koolisöökla töötajatele!
Õpetaja Kaja Stimmer

laupäeval, siis leppisime
omava hel kok ku, et
koristuspäeval osalemine
on vabatahtlik. Õpilaste
motiveerimiseks tutvus
tas huvijuht Egle Vutt
klassidele päeva olemust ja
programmi. Peale koristus
aktsiooni oli võimalus õpi
lastel osaleda Häädemeeste
koolis järelüritusel.
Maailmakoristuspäeval
osales Uulu Põhikoolist 27
õpilast, 8 õpetajat ning 7
vabatahtlikku (õpilaste või
õpetajate pereliikmed).
Jagunesime sellel päeval
kolmeks grupiks, mina
koristasin 4. ja 5. klassi
õpilastega. Esimesest
koristamise hetkest oli
mul südamest hea meel,
et otsustasime osalemise
vabatahtlikuks teha, sest
see suur rõõm ja tahe,
mis kõikidest lastest terve
ürituse ajal välja õhkas,
andis positiivset energiat
veel kauaks.
4. klassi Hanna Anore,
kes oli meie grupis kõige
suurem töö tegija, ütles
mulle koristamisele min

Pärnumaa aastajooksu 3 karikat tulid Uulu
Põhikooli: Sirje Kõresaar – I koht (oma
vanusegrupis), Hannes Valk – II koht (oma
vanusegrupis), Hanno Valk – III koht (oma
vanusegrupis).
Foto: Elise Saarna

nes, et ta on terve oma
elu tahtnud head teha ja
lõpuks ometi on tal see või
malus. Lapsed olid suures
õhinas iga leitud jalanõu,
kõrvaklappide ja viineri
purgi üle. Samas aga tõid
nad vestluses välja ka selle,
kuidas nad on näinud, et
keegi on prügi maha visa
nud ja kuidas nad kindlasti
ise seda enam ei tee.
Oma esimesest „Teeme
Ära!” aktsioonil osalemi
sest mäletan, et veel aasta
hiljem nägin ma neid meie
poolt koristatud prügikotte
vangla juures ja tundsin
kurbust. Seda suurem oli
mu rõõm, kui hästi oli
meie vallas koristuspäeval
prügi äravedu korraldatud,
aitäh Vesoka kiire tegutse
mise eest! Teine mitte nii
ilus mälestus esimesest tal
gupäevast on see, kuidas
õhtul oli mitmes uudiste
saates välja toodud, kuidas
teeääri puhastanud ini
meste kõrval jäid seisma
autod, et mõnitades prügi
autost välja visata. Kui
meie oma koristusrajalt

mööda maanteed tagasi
tulema hakkasime, oli
siiralt suur rõõm näha ja
tunda, kuidas möödasõit
jad meile kaasa elasid. Kes
lehvitas, kes lasi signaali!
Aitäh teile, teie heataht
likku suhtumist oli tunda!
27 saab täna stardipa
kuks meie järgmisele vaba
tahtlikule üritusele, mis on
juba silmapiiril. Kui järg
misel ettevõtmisel osaleb
oma vabal tahtel vähemalt
28 õpilast, 9 õpetajat ning
8 pereliiget, siis on selge, et
esimesed edusammud on
astutud.
Täna olen ma kindel, et
vähemalt need 27 õpilast,
kes Maailmakoristuspäe
val vabatahtlikult osalesid,
ei küsi koolis „mida ma
selle eest saan”, sest nad
teavad, mida annab neile
tunne, kui teha midagi
head. Aitäh kõikidele
Maailmakoristuspäeval
osalejatele!
Egle Rumberg
Uulu Põhikooli direktor

Uulu lasteaed
Sügis Uulu lasteaias
Sügis meie juurde astus,
tammetõrud olid taskus.
Taas astus sügis meie juurde ja
rühmatoad on lapsi täis. Esi
mesel septembrikuu nädalal
toimus lasteais „Tere” pidu,
kus koos mängiti erinevaid
liikumismänge.
Majas oli välja pandud ka
Aabitsa näitus, kus võis sirvida
nii uusi kui ka vanu aabitsaid.
Uuriti, puuriti ja maitsti eri
nevaid sügisande ning tutvuti
erinevate aed ja puuviljadega.

Täiesti uudne oli tamme
tõrude korjamise projekt.
Tammetõrusid korjati kokku
1308,3 kg. Suured tänud kõi
gie, kes osalesid aktiivselt tam
metõrude korjamises. Lapsed
said jahiseltsi poolt tänutäheks
maiustusi ja diplomi.
Tammetõrudest meisterdati
sügise sünnipäevaks erinevaid
putukaid ja muid toredaid
kujusid.
Kuu lõpus toimus õues
sportlik üritus „Sügise resto

Foto: Marge Laasberg
Tammetõrud metsanotsudele teele. Foto: Gerda Kopelmaa

ranid”, kus oli lastel huvitav
sooritada erinevaid sportlikke

liikumismänge ja lõpuks otsida
kätte oma rühma õunakorv.

Ilusat sügist kõigile!

Häädemeeste valla leht

Oktoober 2018

Lk. 9

Tahkuranna lasteaed
September Tahkuranna lasteaias
Tänaseks on soe ja päikseline
suvi nii kalendri järgi kui omal
nahal tuntavalt läinud ning
ohjad sügise käes. September,
esimene sügiskuu, täitis meie
lasteaia mõlemad rühmad taas
pilgeni pisikeste maailmaavas
tajatega ning nende toimetus
test pakumegi Sulle, hea lugeja,
väikese ülevaate.
Septembri alguspäevil
külastas Tahkuranna kooli
Juhan Suits, kes on tuntud
Tartu Ülikooli Viljandi Kul
tuurikolledžis tegevana ning
ansambli Svjata Vatra torupil
limehena. Kaasas olid külali
sel erinevad rahvapillid ning
kooli ja lasteaiapere said osa
ehedast pärimusmuusikast.
15. septembril juhiti Eestist
üleilmalist Maailmakoristus
päeva. Rannakarbi rühm
soovis nii väga maailma puh
tamaks ja pisutki paremaks
paigaks muuta ning käis päev
varem, 14. septembril, heapere
meheliku pilguga üle rannariba
Võiste sadamas ning avaliku
mänguväljaku.
September on meie lasteaia
sünnipäevakuu. 24. septemb
ril tähistasime oma maja 37.
sünnipäeva Aaretejahi ning
pisikese puuvilja ja kringli
pidulauaga.
Euroopa spordinädal ei
saanud samuti toimuda ilma
meie osavõtuta. Tormiilmast
hoolimata viskasid nii päris
tillukesed kui natuke suure
mad palli, hüppasid kaugust,

jooksid imekiiresti ning täitsid
osavust nõudvaid ülesandeid.
Väikesed vaprad said autasus
tatud mahlaste ja maitsvate

õunmedalitega.
Kuu lõpus käis lasteaias
külas Onu Ervini Lasteteater,
kaasas etendus „Lähen maale”,

teemaks muinasjutus, sõprus,
üksteise aitamine ja hea läbi
saamine.
Kuu viimasel lasteaiapäeval
käisid Rannakarbid metsas
sügist otsimas, kaasas foto
aparaat. Sellest käigust sündis
mitmeidmitmeid kauneid
ülesvõtteid.
Alanud lasteaia-aastal
saavad väikesed osavnäpud
reedeti saalis meisterdada.
Ka sel aastal juhib vägesid
õpetaja Enn Kübar.
Liina Ojatamm juhendab
liikumise ja tantsuhuvilisi
lapsi samuti reedeti. Eesmärgiks on osaleda 1. juunil
2019 toimuval laste võimlemispeol „Päikeseratas”.
Kirevat ja kirjut sügist
kõigile!

ARMSAD VÄIKESED EELKOOLIEALISED
LAPSED!
OOTAN TEID IGAL KOLMAPÄEVAL KELL
11.00 - 12.00 HÄÄDEMEESTE LASTEAIA
SAALI LAULMA-TANTSIMA JA MÄNGIMA!
RÕÕMSA KOHTUMISENI!
HÄÄDEMEESTE LASTEAIA
MUUSIKA- JA LIIKUMISÕPETAJA AILI ALTOJA
TEL. 5648 6452
Kabli lasteaia pere tänab

Elve Vahenõmme

õppeaasta alguse
magusa üllatuse eest!

Tahkuranna lasteaia pere

Suur aitäh!

Maailmakoristuspäeva kokkuvõte ja tänu
Häädemeeste valla kodani
kud olid 15. septembril väga
aktiivsed.
Uulu Põhikoolist 42 osa
võtjat, sh 27 õpilast koos
õpetajate ja lapsevanematega
korjasid prügi Uulus maantee
ääres ja korrastasid Uulu kiriku
ümbrust.
Tahkuranna LasteaedAlg
kooli 55 õpilast, õpetajat ja
lapsevanemat koristasid prügi
Võistes karjääri ümbrusest ja
mere äärest.
Häädemeeste Keskkooli
umbes 150 õpilast, õpetajat ja
lapsevanemat korjasid prügi

Rannametsast, Häädemeeste
staadioni ümbrusest, Hää
demeeste rannast, maantee
äärest, Kabli rannast jne.
Lisaks koolidele korrastas
Kabli külaselts (24 aktivistiga)
koos kohaliku Lions klubi ja
Häädemeeste Keskkooli õpi
lastega Kabli randa.
Koristuspäeval andsid ka
oma panuse 36 väliskülalist
Taanist, Islandilt ja Fääri
saartelt.
Seega kokku üle 300 ini
mese tegutses meie vallas ühise
eesmärgi nimel.
Peale tegusat koristuspäeva

saadi kokku Häädemeeste
Seltsimajas, kus noored esi
tasid põnevaid etteasteid ja
söödi ühiselt kringlit. Kring
lid olid sponsorkorras noortele
tänuks saatnud Kabli Pagar,
Ikla Bistroo, Selma Pagar ja
Pärnamäed. Suured tänud
sponsoritele.
Suured tänud ka kõigile,

Usinad Uulus

Krapsakad Kablis

Lõpukogunemine Häädemeeste seltsimajas

kes andsid sellel päeval oma
panuse, et meie vald saaks
puhtamaks ja ilusamaks.
Aire Kallas-Maddison,
Heli Lank, Ülle Valgi,
Egle Vutt, Kerli Õismets ja
Maret Salak
Fotod: erakogust
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Tore sügispäev

Südames jälle on noorus

Septembrikuu keskel läks grupp hääde
meestelasi Kabli linnujaama, mis tähistab
tänavu oma viiekümnendat hooaega. Jaak
Tammekänd rääkis huvitavalt rändlin
dude elust ning nende rändest ja ornito
loogide tegevusest. Esimene lind, mis ta
meie juuresolekul rõngastas oli pöialpoiss,
mida Kabli linnujaamas aastate jooksul on
kõige enim rõngastatud. See oli lindude
rändele sobiv päev, sest tunni aja jooksul
nägime üheksa erineva linnuliigi rõngas
tamist. Erinevaid linde oli kolmekümne
ringis.
Matkasime RMK Kabli Külastuskeku
sesse, kus Marju Järv tutvustas meile oma
maja tegevusi ja väljapanekuid. Rohket
huvi pakkus „Kabli linnuaabits“ ja meie
metsades elavate loomade väljaheidete
riiul. Linnutopiste saamislood, matka
teede skeemid, metsanduse ajalooalane
näituse kõik selle tegi Marju jutt meile
selgemaks.
Järgmine peatus oli Häädemeeste
muuseumis, kus vaatasime näitust neist
lindudest, mis on Eestis esmakordselt
kohatud ja Kabli linnujaamas rõngasta
tud. Sama väljapanek on ka praegu Pärnu

Septembrikuus tähistas Leander Vaher väärikat 95.
sünnipäeva.
Tema praegune elukoht on Häädemeeste Hool
dekodu, kus vanahärra on eluga väga rahul. „ Mis
mul siin viga peaks olema. Tuba korras, maitsev
toit valmis. Sugulastest käib mul pojapoeg Mario
ikka vaatamas ja vana sõber, sõjaväekaaslane Meeme
Mäesalu käib ka külas.“
Hooldekodu laulutunnis, Rein Uusma akordioni
saatel, saab igal nädalal häält harjutada.
Koos Enn Avamerega on viimati käidud kolme
kesi esinemas, nii Häädemeeste turu avamisel kui
ka lasteaia töötajaid ja lapsi tervitamas. Laulmine
ja pillimäng on teda saatnud kogu elu ja igapäeva
elu rõõmsamaks teinud.
Taigatihane on Kablis (esmakordselt Eestis) rõngastatud 1977. aastal. Foto: https://
et.wikipedia.org/wiki/Fail:Siberian_Tit_Parus_Cinctus_2006_03_07.JPG

muuseumis üleval, mille koostöös osales
ka Häädemeeste muuseum.
Huvitav ja tore päev oli.
Tiiu Pukk

Väike meelemõlgutus
Meie ajaradadel rändajaid tabas septembri
keskel kurb teade, millele mõeldes mee
nub Lible monoloog „Kevadest”:
„Jah, eks ta ole küll; eks ta ole ikke
olnud ja jää edaspidigi. Ega me keegi või
kindlad olla, et juba hommepäev koibi
sirgu ei tõmba. Ehk mis seal veel homsest
rääkida kohe varsti, mõne silmapilgu aja
sees võib toss välja minna. Mõned, näe,
terved mehed nagu pullid, aa ära... midagi
ei aita. Tuleb teade ja pead minema. Teine
jälle krõbiseb nagu vähjakott, aga elab.
Jälle keegi on magama uinunud igave
sele unele. Keegi on läinud sinna, kuhu
talle enam hea ega kuri järele ei saa ja kus
ta ka ise enam midagi heaks teha ei või.
Võibolla jäi tal paljugi tegemata, võib
olla tahaksid teised temalt andeks paluda
ülekohut, mis nad talle elus teinud. See,
kes tuleb ja meid ära viib, ei oota. Keset
muret või rõõmu paneb ta käe meie õlale
ja ütleb: „Lähme ära siit! See aeg, mis sulle

anti, on nüüd möödas...””
Sai mööda ühe rändaja aeg, kelle elu
suurim unistus jäi täitumata. Unistus
muuseumist või pisikesest muuseumi
toakesest, kuhu mahutada ära kõik see,
mida inimesed enam ei vaja, kuid järeltu
levad põlved ikkagi teada võiksid. Hoida
mälestust neist, keda enam ei ole. Inimene
elab, kuni keegi veel tema nime mäletab.
Me püüame meeles hoida Sinu lugusid
Uulust ja siin peituvatest aaretest. Olgu
nad siis tõesed või mitte. Aga ilusad ikka.
Mihklipäevaks peavad olema suvised
tegemised tehtud. Värvilised lehed luba
vad lumisemat talve ja kevadist kevadet.
Ajaradadel rändajad ootavad enda sekka
uusi ajaloohuvilisi inimesi, kes tahaksid
hoida alles seda, mis olnud ja salvestada
seda, mis tuleb. Ka sellest saab kunagi
ajalugu.
Ajaradadel rändaja

Järelehüüd Kaidole
Kaido!
Sa tulid linnast.
Olid võõras. Aga said kiiresti omaks.
Nii omaks, et Tahkuranna valda ilma
Sinuta oli isegi raske ette kujutada.
Kogusid vanavara ja olid uhke, et pre
sident on pärit Tahkurannast.
Sul oli tuttavaid kultuurirahva hulgast
Pärnus,Viljandis, Tallinnas, Peterbu
ris.
Mälestus Sinust kui vaimukast kul
tuurihuvilisest kaaslasest püsib meie
hulgas kaua.
Sulev ja Sinu kaasteelised Saima, Anu, Elvi, Anne ja Ülle Võiste
Raamatukogus toimuvatelt koduloolaste kolmanda kolmapäeva kokkusaamistelt.

Lapsepõlv Kabli rannakülas
Pikal, peaaegu sajandipikkusel eluteel on palju mee
nutada ja mäletada.
Leander räägib meelsasti kodukülast, sõjamehe
teest ja mäletab veel laevade ehitamist Kabli rannas.
Leander Vaher sündis 1923. aastal Kabli ranna
külas, Sepa talus. Peres oli kolm last. Õed Salme
ja Ida, ning meremehest vanaonu soovitusel just
rootsipärase nime saanud poeg Leander.
Talupere lastel oli oma tööks karjaskäimine ja nii
karjatas poiss küla lehmi ja vasikaid Kabli heina
maadel. Tollel ajal olid majad rohkem rannaääres
ja kaugemal põllumaa ja mets. Majad olid lihtsad
talumajad ja enamasti rookatusega. Külatee oli kää
nuline ja seal sõideti hobuvankrite ja jalgratastega.
Kõige vanem hoone olevat Kablis endine Jüri Jür
gensoni maja, mis asub Marksonite majast Lepanina
poole. Nii meenutab Leander Vaher. Majapidamises
peeti lehmi ja paari hobust.
„Külamehed käisid talutööde kõrval merel, paat
oli tavaliselt kahe talu peale ja laupäeva õhtuti käidi
võrke välja võtmas. Kala oli ikka nii palju, et kui
põlveni vette minna, siis ujusid ümber,“ pajatab
Leander kalamehe juttu. „Oli angerjat, ahvenat,
särge, haugi, koha, lesta. Kõike oli. Kalast tuli ju
raha. Saak oli alati väga hea.“
Leander Vaher tõdeb, et kui oleks omal ajal
küsinud isalt, tolleaegse ja veel vanema aja eluolu
kohta, saanuks kokku paksu raamatu. Kuid kes
siis seda õigel ajal teha mõistis, arutleb ta nüüd.
„Mäletan, kuidas Mäe koolimaja vastas rannas oli
laevaehitus plats ja seal purjelaevu ehitati. Mäletan,
kuidas Kabli seltsimaja nurgakivi 1932. paika sai ja
millised toredad peod seal olid.“
Sõjamehe elu
1941. aastal, juulikuus oli Vene mobilisatsiooni
kutse. Kõik pidid minema, kuid paljud põgenesid
metsa. Leander Vaher sattus Saksa armeesse, toi
mus väljaõpe ja seal saigi ta esimesed kogemused
sidetöö alal. Kõige eredamalt on tal meeles Sini
mägede lahing juuli lõpust kuni augusti alguseni
1944. aastal, kus toimus suur kokkupõrge Saksamaa
Armeegrupi ja Nõukogude Liidu vägede vahel.
Sõjaväes olnuid kasutati peale sõda töölaagrites,
neid nimetati mitte sõjavangideks vaid vabakäigu

Leander Vaher ja Häädemeeste Hooldekodu juhataja Gerli
Liiva. Foto: Mai Sepp

Enn Avamere, Leander Vaher ja Rein Uusmaa esinesid
Häädemeeste turu avamisel.Foto: Pärnu Postimees.

vangideks, nii sattus ta koristustöödele peale Tallinna
pommitamist, ehitusbrigaadiga Toompea lossi ruume
remontima ja kaevandustöödele IdaVirumaal. Koju
saamist ootasid kõik.
1995. aastal omistati Leander Vaherile sõjaveterani
aumärk.
Leander Vaher õppis selgeks motoristi ja masinisti töö,
nii oli ta ametis Kabli Tuisu meiereis, masinaehitusjaa
mades, Treimani kalakombinaadis. Pikka aega töötas ta
sideliinide peal, tegi hooldus ja parandustööd.
Küsimuse peale, kuidas nii väärikas vanuses mehele
praegune eluolu tundub, tõdeb ta, eks ikka paremaks
on läinud. Mulle meeldib!, tõdeb Leander ikka naerdes
ja lõpetab oma jutu laulusõnadega
„Südames jälle on noorus, mis aastad meil ära on vii
nud. Tule ikka, sind ootan ju mina, tule jälle, siis tant
sime koos. Tood nooruse kaasa mul sina, rõõm olla on
üheskoos„
Leander Vaherit külastas
Häädemeeste hooldekodus ja ajas juttu
Mai Sepp

Kabli Seltsimaja tegevused
• Esmaspäeviti kord kuus algu
sega kell 17.30, mälumäng.
Küsimused koostab Kai Ein.
Läbi viivad Kai Ein ja Ülle
Sulu.
Mälumängu avaturniir
toimub 15.10.2018 Kabli
Seltsimaja fuajees algusega
kell 17.30. Kel soovi, võib

meiega liituda. Võistkonna
koosseisu kuulub kuni 4
liiget.
• Teisipäeviti kord nädalas las
tele lauluring algusega kell
17.00. Juhendaja Virge Lind.
• 7.11.2018 Eestirahva kom
bestiku mardipäeva tutvusta
mine, mardimaskide valmis

tamine Kabli lasteaia lastele
• 28.12.2018 Kabli Aastalõpu
pidu.
NB! Kabli seltsimajas tegutsevad ringid on kirjas huviringid täiskasvanutele Häädemeeste vallas tabelis.
Ülle Sulu

Häädemeeste valla leht

Oktoober 2018

Kaua tehtud kaunikene
Keegi pole kunagi vaidlustanud
väiteid, et „Sport on terviseks!“,
„Terves kehas terve vaim!“ ja nii
edasi. Oleme kindlad, et see
ongi nii, aga paljud meie hulgast
siis käituvad tervislikult? Ikka
on aega vähe, spordisaal kaugel
ja enamasti ei jõuagi kätte see
„Homme“, millal alustaks.
Mereküla rahval küpses mõte
midagi selles osas ette võtta juba
pikemat aega. Ettepanekuid
terviseraja loomiseks toetas
mälestus Uulu kooli õpetaja Evi
Valleku eestvedamisel kunagi
meie metsas olnud „Looduslik
terviserajast“, millest on alles
ainult paar infotahvlit.
Männimets ja mere lähedus
on tegelikult ideaalne paik ter

visliku tegevuse arendamiseks,
kuid meil polnud võimalusi soe
tada selleks vajalikke vahendeid.
Vabaühenduste tegevusvõime
kuse arendamisele suunatud
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
ajaraami sees kingituste ja
sündmuste loomise ühisprojekt KÜSK-iga tundus olevat
meie võimalus. Projekti kirju
tamise ja taotluse esitamise järel
muidugi kindlad olla ei saanud.
Varasemad katsed väiksemate
asjade tegemiseks polnud ju
toetust leidnud.
Positiivne vastus meie taot
lusele oli suur rõõm, alustasime
optimistlikult lootusega juba
suve alguseks kavandatu ellu
viia. Nii siiski ei läinud, sest me

polnud osanud ette näha kõiki
paberliku asjaajamise nüansse.
Maa, kuhu spordivahendid
paigutame, kuulub RMKle ja
asub mere lähedal. Nüüdseks on
kõik vajalikud kooskõlastused
olemas ja lähiajal saame kavan
datu kenasti lõpule viia.
Mida siis rajatav välispor
disaal juurde annab? Võimalik
saab olema välispordisaalis tree
nida drenažööridel oma jala,
kõhu, rinna ja õlalihaseid.
Rajatavat välijõusaali saavad
kasutada kõik, kes peavad lugu
oma tervisest ja kes soovivad
oma tervist tugevdada. Meie
eesmärk on tekitada juurde
sportimise võimalusi, lähim
selline koht on praegu Jõulumäe

Tervisespordikeskus.
Segadusi võib tekitada, kui
das uut asja nimetada. Meie
plaanide kohaselt saab meil
siin olema korralik terviserada,
eskiisprojekti selleks koosta
sid kaks Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasiumi õpilast oma lõpu
tööna. Praegune jõusaal saab
olema üks osa suuremast tervi
kust – kindlasti jätkame ning
rajame lastele sobiva sportliku
mängunurga ning tervisejooks
jatele rajale ühtteist veel.
Olete kõik oodatud avama
suurema terviseraja esimest
osa novembrikuus. Täpsem
teave infotahvlitelt ja valla
facebookis.
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk

Euroopa kultuuripärandiaastal
9. novembril kell 18.30
Häädemeeste Seltsimajas
Projekti “Hakkame santima”
raames Suur Mardipäeva mas
kipidu
* Vana Mart peab tervi
tuskõne ja ootab nii väikseid
kui suuri mardipidulisi vana
kombe järgi traditsioonilist
mardipäeva tähistama!

* Oodatud on nii üksikte
gelased, kui Mardipered päe
vakohaste etteastetega
* Mart pole kitsi hääde soo
vide ja kombekohase nänniga!
Tuletame meelde oma esiva
nemate tähtsaid traditsioone!
Ole kohal!
Täpsem info: Aire Koop
5553 6693 / aire.rahvakultuur@gmail.com

LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire KallasMaddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

VÕIMLEMINE LASTELE
alates 4. a rühm MÜRAMEE
TANTSUÕPE 1. – 3. klass
TANTSUÕPE 4. – 5. klass
rühm Taglioni
TERVISEVÕIMLEMINE

Esmaspäev
Kolmapäev
Esmaspäev
Kolmapäev
Esmaspäev
Kolmapäev
Neljapäev

KANGOO JUMP

Teisipäev

kell 16.00 – 17.00
treener Kadi Keskülla
kell 14.30 – 15.30
treener Kadi Keskülla
kell 18.00 – 19.00
õpetaja Liina Ojatamm
kell 10.00 (50+ osalejale)
kell 18.00
õpetaja Kai Siidirätsep
kell 18.00 – 19.00
treener Kätlin Lubi
kell 19.00 – 21.00
SK Tahk sportlased
kell 18.30 – 20.00

VÕRKPALL
Teisipäev
(info Karol Nairis +372 5660 7185)
RAHVATANTSURÜHM „Ülejala” Esmaspäev
juhendaja Eneli Rüütli
Kolmapäev
SUUSATREENING
Kõik treeningud toimuvad Jõulumäe Tervisespordikeskuses
(9. – 12. klass) edasijõudnud
T, K, N, R
kell 16.45
Pühapäev kell 11.00
(1. – 3. klass) algajad
Neljapäev kell 17.00
Pühapäev kell 12.00
treener Kadri Madissoo, tel 511 1816
(3. – 5. klass) edasijõudnud
T, R
kell 16.45
Pühapäev kell 13.00
(6. – 9. klass) edasijõudnud
T, K, R
kell 16.45
Pühapäev kell 11.15
treener Anu Taveter, tel 517 2674

JALGPALL LASTEAIALASTELE ja KOOLI ÕPILASTELE
JK POSEIDON treenerid: Martin Kuldmägi, Joonas Einfeldt
Täpne info treeningute kohta: +372 5649 2025

SÜNDMUSED OKTOOBRIS JA
NOVEMBRIS
08.10 Kino maale! Häädemeeste Keskkoolis
13.10 Eesti murdmaajooksu KV Jõulumäel
15.10 Mälumängu avaturniir. Kabli Seltsimaja fuajees
kell 17.30 (võistkonna koosseisus 4 liiget)
16.10 Mälumäng Tahku Tares kell 18.30
16.10 Eesti film “Võta või jäta” kell 20 Treimani
Rahvamajas
17.-18.10 Eesti Tervisevõrgustiku seminar Jõulumäel
19.10 Häädemeeste Keskkooli 164. sünnipäev,
330 aastat kooli esmamainimisest
19.-20.10 Sügismöll 2018 discgolfis Jõulumäel
07.11 Eesti rahvakombestiku mardipäeva
tutvustamine, mardimaskide valmistamine
(Kabli lasteaia lastele)
19.10 “Kunst raamatukokku”, kingitus EV 100 –
5.9. kl Uulu Pk noorte kunstinäitus “IDEE +
TEOSTUS= KUNST” pidulik avamine kell 14.00
20.10 Pillimeeste päev Tahkuranna LasteaedAlgkooli
saalis
20.10 Metsapoole Põhikooli 165. sünnipäev
20.10 Ettelugemise päev Häädemeeste valla
raamatukogudes
24.10 Eesti Raamatu päeva tähistamine Häädemeeste
raamatukogudes
03.11 Salongiõhtu Tahku Tares
06.11 Eesti film “Põrgu Jaan” kell 19 Treimani
Rahvamajas
09.11 Suur Mardipäeva maskipidu Häädemeeste
Seltsimajas kell 18.30
11.11 Jõulumäe XXXIV metsajooks
19.11 Põhjamaade kirjanduse nädal Häädemeeste
Raamatukogus
22.11 Raamatusõprade jututuba põhjamaade
kirjandusest Uulu raamatukogus
26.11 Ennetusüritus “Helkuriga sõbraks” – helkurikõnd
Uulu PK eest kell 18.00
30.11 Valla aastapäeva tähistamine Uulu Kultuuri ja
Spordikeskuses

Lk. 11

SPORDIKESKUSE JÕUSAAL ON AVATUD TÖÖPÄEVITI KELL 9.00 – 21.00

HEA VALLA ELANIK!

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

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

HUVIRINGID TÄISKASVANUTELE HÄÄDEMEESTE VALLAS
MIS
Tervisevõimlemine (50+)
Võrkpall (SK Tahk sportlased)
Rahvatantusrühm „Ülejala“
Mälumäng
Täiskasvanute Line-tants
Häädemeeste Huviteater
Saviring
Mälumäng
Naisrahvatantsuring „Rannapiigad“
Naisansambel „Capella“

KUS
Uulu KSK
Uulu KSK
Uulu KSK
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste savikojas
Kabli Seltsimaja
Kabli Seltsimaja
Kabli Seltsimaja

Tantsutrupp „Mucho Malo“
Tantsurühm Lendar
Line-tantsuring
Tantsumemmed
Laulukoor
Ans.Viisiveeretajad
Ans. Nostalgiline
Showtantsuring
Rahvamuusika ansambel
Treimani Trio
Uulu Segakoor
Jooga
Käsitööselts „Rääk“

Kabli Seltsimaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Uulu PK/ noortekeskus
Häädemeeste Lasteaed
Häädemeeste Muuseumis

MILLAL
N kell 10 ja kell 18
T kell 19
E ja K kell 18.30
alates nov (kord kuus)
T kell 16.30
P kell 17
N kell 17
E kell 17.30 (kord kuus)
K kell 18
E ja T kell 10.30 (vastavalt
juhendaja võimalusele)
N kell 18

kokkuleppel

kokkuleppel
K 18.30
T kell 18
kokkuleppel

JUHENDAJA
õp Kai Siidirätsep
info Karol Nairis
Eneli Rüütli
Mai Sepp
Eve Koppel
Aire Koop
Margit Eichen
Kai Ein ja Ülle Sulu
Ege Kukk
Kai Marjamägi
Reet Lank
Heidi Müürsepp
Tiina Laidla
Eini Mäll
Tiia Soomre
Viljar Soomre
Viljar Soomre
Reet Lank
Virge Lind
Tiia Soomre
Anneli Kuningas
Kaire Käära
Tiiu Pukk

Kui on lisada infot, anna teada!
Lisainformatsioon kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme
noori peresid

Uus eesti film
“Võta Või jäta”
Pääse 5€

Uus eesti film
“PõrgU jaan”
Pääse 5€

TEATED

Lepaküla

KOIDULA ROODEN
15.01.1926-01.09.2018

Rannametsa küla

GRETE KALDMÄE
11.05.1926-27.09.2018

Tahkuranna küla

AINO KETS
25.07.1928-06.09.2018

Reiu küla

SELDA PULST
28.02.1930-17.09.2018

Laadi küla

9. novembril kell 18.30 Häädemeeste Seltsimajas

Suur Mardipäeva maskipidu
Vana Mart ootab nii väikseid kui suuri mardipidulisi
vana kombe järgi traditsioonilist mardipäeva tähistama!
Oodatud on nii üksiktegelased kui Mardipered
päevakohaste etteastetega!
Mart pole kitsi hääde soovide ja kombekohase nänniga!
Tuletame meelde oma esivanemate tähtsaid traditsioone! Ole kohal!
Täpsem info: Aire Koop 55536693 / aire.rahvakultuur@gmail.com

korraldab

HELJO-ÕIE SAAREOKS
01.07.1931-30.09.2018
Papisilla küla
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ALDO RAHU
01.04.1972-26.09.2018
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VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

KAIDO KIVI
31.03.1944-16.09.2018

vusvaheline
Rah andĳooksmine!

ne.weebly.com
ditami

s

Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2150 eksemplari

Metsapoole küla

nian village!
International Mask Tradition Festival in every Esto

Pidu igas peres!

Hakkame Santima

Ol e

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

KALJU KALLAS
09.01.1038-21.09.2018
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TOIMETUS

Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
13. oktoobril kell 10.00 Lõikustänupüha liturgia
28. oktoobril kell 15.00 Õhtuteenistus
10. novembril kell 10.00 Surnute püha liturgia
25. novembril kell 15.00 Õhtuteenistus
Urissaares:
14. oktoobril kell 15.00 Lõikustänupüha teenistus
17. novembril kell 11.00 Surnute püha liturgia
Tahkurannas:
6. oktoobril kell 11.00 Lõikustänupüha liturgia
3. novembril kell 11.00 Surnute püha liturgia
Treimanis:
20. oktoobril kell 11.00 Lõikustänupüha liturgia
24. novembril kell 11.00 Surnute püha liturgia

Ma

MÄLESTAME LAHKUNUID

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
21. oktoobril kell 14.00 XXII pühapäev pärast Nelipüha

n t või saunamees, mart on pärisper m ees!
e

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 2560 cm
pikkuseid halge. Puidu suurim läbimõõt 36 cm. Käivita
tav elektrimootorilt, vajalik minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tm, pliidipuu 3 eurot/tm.
Ott Juurikas, tel 58454442
*
Santehnilised tööd ja head nõuanded. Tel 58058910. Aivo
*
E. E. Forest pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab
raietöid. Lisaks ka kaeve ja planeerimistöid roomik
ekskavaatoriga. Küsi hinnapakkumist 58504050, 5231051
*
Teenustööd kopplaaduriga Tel 5141087
*
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
*
Müüa 2toal korter (61 m²) Häädemeestel.
Kontaktinfo email kirti60050@yahoo.com
*
Pakun järgnevaid teenuseid: transport (bussis ka vints),
kolimine, haljastus, sõiduki rent.
Kontakt: ranno_wut@hotmail.com
*
Uus avatav alkoholi kauplus Ainažis otsib oma
meeskonda: müüjat, laotöötajat, koristajat, kaubasisestajat.
CV ja info: info@goalco.lv

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
4. novembril kell 9.30 Kõigi pühakute püha

a si saad kapa g a !

6. novembril kell 19

Ole sa sa

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine toimub neljapäeval,
25. oktoobril alates 9.00 Häädemeeste Seltsimajas
(Suurküla 4, Häädemeeste).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12
tel 5698 5633.
Protseduur maksab 10 eurot.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli säärelihastes
valu ja krambihooge.
Hooli endast ja tule kontrolli!

16. oktoobril kell 20

!

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi veresooni
kontrollima.

KinoõhTud

Pidu igas peres!

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.

Treimani rahvamajas

ta g

Treimani küla
Võiste alevik
Massiaru küla
Häädemeeste alevik
Metsapoole küla
Metsapoole küla
Massiaru küla
Kabli küla
Urissaare küla
Laadi küla
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Pulgoja küla
Treimani küla
Reiu küla
Metsapoole küla
Treimani küla
Häädemeeste alevik
Kabli küla
Soometsa küla
Reiu küla
Laadi küla
Reiu küla
Papisilla küla
Metsaküla
Urissaare küla
Papisilla küla
Häädemeeste alevik
Tahkuranna küla

MIA KIVESTE
24.09.2018
Ema Egle Kuusik, isa Erich Kiveste
Uulu küla

san

75
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

LAUREEN LEMMIK
22.09.2018
Ema Nele Lemmik, isa Lauri Lemmik
Metsaküla

nt on alati val
e

Jaagupi küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Reiu küla
Massiaru küla
Orajõe küla
Tahkuranna küla
Arumetsa küla
Penu küla
Laadi küla

Nälj a s a

97
88
88
88
87
85
80
80
80
80

s antima!

6. okt
15. okt
16. okt
17. okt
22. okt
22. okt
23. okt
23. okt
1. okt
9. okt
10. okt
13. okt
26. okt
30. okt
5. okt
6. okt
11. okt
14. okt
1. okt
3. okt
9. okt
14. okt
18. okt
20. okt
21. okt
22. okt
29. okt
29. okt
31. okt

FEODOR LEINASAAR
SALME TERREPSON
ILSE KESKÜLA
MARIYA MEMI
JUTA TALTS
LINDA KUKK
LUULE TOOM
AHTO JÜRIVETE
MAIE MANNER
NIINA REI
WILHELM CARDINAL
VON WIDDER
ANTS MUST
KARIN OJA
MARTIN HENDLA
LAINE TALVISTE
LAINE RAAP
VILVE-ELLE JÕEÄÄR
MALLE ALUNURM
KATI AVASTE
VELLO MARDISTE
GALINA ROZENKRON
ANTS JÄRVESAAR
MAIE HELISTE
EMILIE RAALISTE
TEA ELLER
ENELA KASE-TONNA
SULEV VAHER
TIIA SOOMRE
ENN MÄNNIK
ÜLLE HÄIDMA
KALJU SIINMAA
SIRLEI JETS
VALDEK TUULMA
TIIT PARTS
RIHO VUKS
MART LEMMIK
OLLI SIIM
ATS MOON
ANNE HANSON
ANNE KALDA

14. oktoobril kell 12.00 XXI pühapäev pärast Nelipüha,
lõikustänupüha
17. oktoobril kell 12.00 Püha piiskop ja märter Ignatius
18. oktoobril kell 12.00 Püha evangelist Luuka päev
21. oktoobril kell 10.30 Palvus hooldekodus
21. oktoobril kell 12.00 XXII pühapäev pärast Nelipüha
24. oktoobril kell 12.00 Nädalamissa
28. oktoobril kell 12.00 Pühade apostlite Siimona ja
Juuda püha ehk simunapäev
28. oktoobril kell 13.15 Piiblitund
31. oktoobril kell 12.00 Usupuhastuspüha
1. novembril kell 12.00 Kõigi pühakute päev
4. novembril kell 12.00 XXIV pühapäev pärast Nelipüha
7. novembril kell 12.00 Nädalamissa
11. novembril kell 10.30 Palvus hooldekodus
11. novembril kell 12.00 Püha Martinuse päev ehk
mardipäev
14. novembril kell 12.00 Nädalamissa
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

Hakkam
e

LENNA KASARI
05.09.2018
Ema Tene Johanson, isa Rain Kasari
Häädemeeste alevik

Elu on muusika,
mis heliseb meie päevades,
öödes ja aastates!
24. okt
1. okt
9. okt
14. okt
27. okt
18. okt
7. okt
16. okt
19. okt
29. okt
5. okt

KOGUDUSTE TEATED

ult
Mardipä ! Mitte ain santidele
!
ev

Õnnitleme
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!

Oktoober 2018

või pea panti,
ti!
aga sa a m a peab san
Pane
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A n nad sandile näp u g a ,

Mis juhtus
28. septembril kell 8.54 kukkus Häädemeeste vallas Ikla külas puu elektriliinidele ning tõmbas kukkudes kaasa kaks elektriposti. Päästjad eemaldasid puu
elektriliinidelt.
*
30. septembril kell 12.10 kukkus puu teele Häädemeeste vallas Soometsa külas ning sulges ühe sõidusuuna. Päästjad eemaldasid puu teelt.

