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Vallavanema veerg

KAREL TÖLP
Pikk ja põuane suvi on mööda
saanud. Suvi, mille jooksul
toimusid vallas kolm suurüritust: Uulu Lamba Vest, Kabli
Päikeseloojangu Festival ja
Tahkuranna Kurgifestival.
Hea meel on, et eestvedajad
jätkasid ürituste korraldamist professionaalsel tasemel
ja tõid üritusest osa saama
nii kohaliku publiku kui
ka suurel hulgal kaugemaid
külastajaid. Jõudu ja jaksu
korraldajatele järgmise aasta
ürituste korraldustöödes!
Kiire suvi on olnud ka
vallavalitsuse ametnikele.
Oleme tegelenud mitme suure
projekti ettevalmistusega ja
kolme suure arengukava koostamisega. Tänaseks on kõige
kaugemal ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arendamise
kava (ÜVK) koos majandusarvutustega, mille koostas Alkranel OÜ, vallapoolne
koordinaator oli arendusspetsialist Tiiu Sommer. Tänaseks
on ÜVK augustikuu lõpus
toimunud vallavolikogu
istungil juba vastu võetud.
Kava järgi on esimene prioriteet Häädemeeste aleviku
vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine, see
töö on ka summalt kõige
suurem. Investeerimisvajadused kokku on väga suured ja
kava majandusarvutuste alusel selgus, et sisuliselt on toetuse saamiseks, loomulikult
ka vee-ettevõtete hakkama
saamiseks, vaja tõsta vee- ja
kanalisatsiooni hindasid.
Lõppjärku oleme jõudnud
valla arengukava koostamisega, mis läbis viimati
toimunud volikogu istungil
I lugemise. Hiljuti saime
abivallavanem Jaak Vapperi
eestvedamisel Pärnu EKE
Projekt AS-ist kätte Häädemeeste hooldekodu muudetud
projekti ja loodame lähiajal
välja kuulutada ehitushanke.
Suve jooksul oleme tegelenud ka mitmete ehitamistega.
Lääne Teed OÜ pindas ära 4
vanemat asfaltteed. Pinnatud
said Allika ja Aiandi tänav
ning Tõllapulga ja Köstri tee.
Mustkate on Eesti Teed AS
poolt rajatud Kabli-Lemme
teele Kablis, Kuuse, Jõe,
Metsa, Staadioni, Kevade,

Mere tänavatele Häädemeeste alevikus, Ringi tänavale Võistesse, Reiusilla teele
Reiu külas, Muuli teele Merekülas ja Mõisa teele Tahkuranna külas. Rajamisel on veel
Tammiku tee Reiu külas ning
jooksvalt kõikidelt teedelt,
k.a. Häädemeeste alevikus
eelmisel aastal rajatud mustkattega teede, õuede ja teede
mahasõidud. Ehitused on
pooleli Reiu külas ja Merekülas tänavavalgustuse rajamisel,
kus peamiseks ehitajaks on
Kagu Elekter OÜ. Tööd on
lõpetatud Tahkuranna Lasteaed-Algkooli Võiste lasteaia
juures, kus TLLõiked OÜ
rekonstrueeris sissesõidutee
ja parklad ning Mextom OÜ
vee- ja kanalisatsioonitrassid.
Järjest enam on küsitud
Pärnu linna piiril metsas
äsja lõpetatud kergliiklustee teemadel, peamiseks
küsimuseks, millal ehitame
kergliiklustee Pärnusse. Ehitaksime juba ammu, ehitusõigus linna piirist kuni Posti
teeni kuulub lepingute või
otsese maaomandi alusel juba
ammu vallale, raha selleks on
olemas EAS linnalise meetme
raames, kuid looduskaitsest
tingitud piirangute tõttu ei
saa me seda ikka veel ehitada. Optimistlikult võiks
loota, et saaks alustada 2019.
aasta sügisel, kuid pigem jääb
algus 2020. aastasse. Hetkel
toimub üheaegselt nii Via
Baltica 4-realise maantee kui
meie tellimusel kergliiklustee
projekteerimine koos keskkonnamõjude hindamisega.
Viimati nähtud dokumendid koos projekteerimistingimuste eelnõuga näitasid,
et Maanteeamet loeb Keskkonnaameti esitatud vastuse
alusel eskiisi kooskõlastatuks.
Ehk siis on lootust, et koera
sabast looduskaitse alasse
sissemurdmisel Tõllapulga
2-tasandilise ristmiku juures
on üle saadud. Küll aga said
Maanteeameti poolt väljastatud tee projekteerimistingimused mitmeid vastulauseid
ja vaideid, k.a. Häädemeeste
vallavalitsuselt. Meile teeb
suurt muret Reiu tee bussipeatuse puudumine, lisaks soovisime kõikide bussipeatuste

toomist 4-realise maantee
äärde ja igasse peatusesse tunnelit, kus Reiu kooli ja Reiu
tee bussipeatustes peaks läbi
saama sõita ka sõiduautodega.
Tegemist on kiiresti areneva
piirkonnaga, kus kitsal ribal
mõlemal pool maanteed on
nii suurel hulgal elamuid,
tööandjaid, meri, jõgi kui 2
suurt turismiasutust. Tee ohutumaks muutmisel on selge,
et atraktiivses ja looduskaunis piirkonnas elamuarendus
hoogustub ja iga transpordivahendiga kohale saamine
on piirkonna arenguks üks
olulisemaid märksõnu. Lisaks
taotleme kogujateed Lottemaa
parkla ja Valga maantee ristmiku vahele merepoolsele
küljele, eraldi mahasõitu Pärnamägede juurde ja toetame
lisa bussipatuse rajamist Uulu
kanali juurde. Vaidele eelnevalt oleme esitanud mitu märgukirja ja senini on mitmed
meiepoolsed ettepanekud oluliste muudatustena projekti
lisatud. Loodame, et Maanteeamet näeb laiemat pilti ja
ei toimeta tee projekteerimisel ainuüksi tee ehituskulude
madalal hoidmise nimel,
vaid nii suure kulu tegemisel
annab panuse kohaliku piirkonna arengusse.
Juulikuu lõpus helistas
peaminister hr. Jüri Ratas
isiklikult ja teavitas, et Eesti
Vabariigi Valitsusel on plaanis korraldada Läti ministritega ühisistung ja EV 100
raames soovitakse istutada
meie vallas 15 tamme ehk
iga minister ühe puu. Loomulikult oli selline pakkumine suur au, kuna Häädemeeste vallas on sündinud
Eesti Vabariigi looja, riigi
esimene president Konstantin Päts. Kiiresti sai selgeks,
et K. Pätsi ausamba juurde
parki neid puid istutada ei
saa, kuna muinsuskaitse ala
tõttu oleks vaja muuta projekti ja vaadates varasemaid
läbirääkimisi erinevatel muudel tegemistel seal, siis me
poleks nõusolekut saanud.
Lisaks poleks olnud aega
projekti muutmiseks. Sõelale
jäi veel mitu kohta, millest
ise pidasime parimaks Häädemeeste endise vallamaja ja
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praeguse Häädemeeste valla
teenuskeskuse õuet, millel
samuti pikk ja väärikas ajalugu ja tulevikuplaanideski
seondub hoone omavalitsusega. 21. augusti hommikul
koolilaste esinemise, kõnede
ja ühistantsu saatel saigi

kõikide ministrite osalusel
ja vallavolikogu liikmete ja
vallaametnike assisteerimisel
rajatud EV 100 tammepark
Häädemeeste valla teenuskeskuse õuele. Suurt sündmust oli uudistama tulnud
suur hulk inimesi. Tänan

ürituse korraldajaid ja Häädemeeste Keskkooli lapsi, kes
väikest vihma trotsides laulsid ja ühistantsu korraldasid!
Soovin kõigile õpilastele ja
kooliperedele äsja alanud kooliaasta puhul head ja edukat
kooliaastat!

Sügise eel!
”On linnupojad kasvand juba suureks
ja puude lehil mõni koltund triip,
kuid suvesoojus püsib veel su juures:
jah, suvest saamas ongi sügis!”
/Leili Andre “Tere, kooliaasta uus!” (katkend)/
Hea vallarahvas, on suur rõõm tervitada teid
kauni ja sooja suve järel.
Suve lõpp ja kooliaasta algus toob endaga
alati kaasa huvi ja elevust nendele, kes mingil moel on seotud kooli ja õpetamisega. Iga
õppeaasta algus on alati oodatud ja põnevust
tekitav. Eriti tähtis on see päev neile, kes alustavad oma kooliteed esimest korda. Kindlasti
jääb esimene koolipäev kauaks meelde meie
valla viiekümnele esimese klassi õpilasele.
Alustada oma kooliteed Eesti Vabariigi
100. sünniaastal ja uues ühinenud Häädemeeste vallas, see on ajalooline fakt, mida
uued õpilased täna ehk ei tajugi. Neile jäävad

sellest päevast mällu kindlasti muud tähtsad
elemendid: koolimaja hõng, esimene õpetaja,
aabits, klassi pink, klassikaaslased jne.
Soovin kooliaasta alguse puhul igale õpilasele, nii väikesele kui suurele, et säilitage
eneses uudishimu kõige vastu, mis toimub
meie ümber. Just uudishimust ning huvist
maailma vastu algab õppimine ja uudishimu
ning huvi korral on õppimine lihtne, põnev
ja huvitav.
Õpetajatele soovin jõudu, tarkust ja pikka
meelt, et õpilaste küsimustele vastata nii, et
see huvi säiliks ja aina suureneks. Vanematele soovin aga jätkuvat õpitahet, mõistmist,
hoolivust ja väga tihedat koostööd kooliga.
Head alanud kooliaastat ja turvalist teekonda meile kõigile!
Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Lk. 2

Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
30. augustil
• Toimus Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2018-2030 I lugemine ja kava kinnitamine.
• Toimus Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018-2013 I lugemine.
• Algatada Lepakülas Uuetoa kinnistu detailplaneering, eesmärgiga
rajada üks üksikelamu ja kuni neli abihoonet.
Häädemeeste Vallavalitsusel sõlmida detailplaneeringust huvitatud
isikuga leping detailplaneeringu koostamiseks ja vajadusel leping detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate rajatiste väljaehitamiseks.
Häädemeeste Vallavalitsusel kaaluda Uuetoa kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõjude strateegilise hindamise vajalikkust.
Häädemeeste Vallavalitsusel koostada Uuetoa kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad.
• Nõustuda Mardi Metsatalu OÜ-le Kiusumetsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisega.
• Mitte nõustuda uuringuruumi teenindusala esimesel lahustükil
Kuusiku (katastritunnus 21301:001:0417) geoloogilise uuringu läbiviimisega kuna uuringuruum (pindalaga 3,88 ha) asub kaitsmata
põhjaveega alal.
• Mitte nõustuda uuringuruumi teenindusala teisel lahustükil Altvälja
(katastritunnus 21302:002:0116) geoloogilise uuringu läbiviimisega
kuna uuringuruum (pindalaga 4,44 ha) asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.
• Nõustuda Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee
18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harju maakond) Urissaare
III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisega kolmandal
lahustükil Luha (21301:001:0274) (pindala 2,79 ha).
• Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel (registrikood 77000269, aadress
Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond) seada
valla kasuks tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus riigile kuuluvatele
järgmistele kinnistutele:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, 19331
Rannametsa-Ikla tee (katastritunnus 21401:001:0071). Jalgratta- ja
jalgteega koormatava ala pindala 1 445 m2 ja tänavavalgustuse maakaabelliiniga koormatava ala pindala on 1 052 m2.
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, 19332 Häädemeeste tee (katastritunnus 21301:006:0135). Jalgratta- ja jalgteega
koormatava ala pindala 9 m2 ja tänavavalgustuse maakaabelliiniga
koormatava ala pindala on 25 m2.
Häädemeeste Vallavalitsuse kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on:
- õigus rajada ja anda avalikuks kasutuseks valgustatud kergliiklustee
vastavalt projektile „Riigitee nr 19331 Rannametsa – Ikla km 5,076,25 äärne jalg- ja jalgrattatee”;
- õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud valgustatud kergliiklustee
ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja remontimiseks;
- õigus kasutada rajatava valgustatud kergliiklustee juurde pääsemiseks
vajalikku maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh valgustatud kergliiklustee
majandamiseks vajalike sõidukite ja tehnikaga.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn, Harju maakond) kasuks
kohalikule omavalitsusele kuuluvad järgmised kinnistud:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Pärnu mnt
23a (katastritunnus 21401:001:0071). Koormatava ala pindala ~36 m2.
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Lasteaia
tänav. Koormatava ala pindala ~16 m2.
Elektrilevi OÜ kasuks seatava isikliku kasutusõiguse sisuks on:
- õigus rajada Pärnu mnt 23a (katastritunnus 21401:001:0071) ~14
meeti pikkusel lõigul 0,4 kV pingega maakaabelliin ja õhuliini mastitõmmits ning Lasteaia tänavale ~8 meetri pikkusel lõigul 0,4 kV
pingega maakaabelliin vastavalt lisas 1 esitatud asendiplaanile;
- õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud tehnovõrgu või -rajatise
ehitamiseks, hoolda miseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks;
- õigus kasutada tehnovõrgu või -rajatise juurde pääsemiseks vajalikku
maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh tehnovõrgu või -rajatise majandamiseks
vajalike sõidukite ja tehnikaga.
• Kehtestada Häädemeeste valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 9
„Häädemeeste Vallavolikogu 21.detsembri 2017 otsuse nr 44 „Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“
muutmine“ lisa nr 3 ning kehtestada Häädemeeste Vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 01. septembrist 2018.
a. vastavalt käesoleva otsuse lisale. Sisuliselt tähendab see seda, et kahe
raamatupidaja teenistuskohad tuuakse Häädemeeste teenuskeskusest
üle Uulus asuva vallamaja ruumidesse.
• Välja arvata vallavolikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisust Ene Ilves.
Kinnitada vallavolikogu alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni liikmeks
Mai Sepp.
• Osaleda Siseministeeriumi poolt korraldatud kergliiklusteede toetusskeemis projekti „Jalg- ja jalgrattatee rajamine Häädemeeste alevikus“
ja garanteerida projekti omaosaluse tasumine summas 150 806 €
(ükssada viiskümmend tuhat kaheksasada kuus eurot) Häädemeeste valla 2018. a ja 2019. a eelarvetest vastavalt 02.07.2018. a
esitatud kergliiklusteede skeemi projektitaotluse EU48513 ajakavale
ja taotluseelarve kulude jaotusele.

September 2018

Vallavalitsuses otsustati:
31. juulil
• Kinnitada hanke „Häädemeeste Keskkooli välijõusaali
treeningseadmed“ edukaks pakkumuseks pakkuja PoMo
Playgrounds OÜ (12516171) esitatud pakkumus maksumusega 18 607 € käibemaksuta, 22 328,40 € käibemaksuga. Pakkuja osas puuduvad tema hankemenetlusest
kõrvaldamise asjaolud ning pakkumuse koosseisus on esitatud kõik hanke alusdokumentides nõutud dokumendid
ja andmed.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 8 Pärnu
Klubile Tervisesport Pärnu 34. aastajooksu korraldamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 9 MTÜ-le
Selts Raeküla Uhla-Rotiküla III elamusjooksu korraldamiseks 20.08.2018.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Tahkuranna külas
kinnistu Oskari (pindala 20 029 m², katastritunnus
84801:004:0518) ja kinnistu Arne (pindala 20 015 m²,
katastritunnus 84801:004:0519) jagamisega kaheks ning
kinnistute jagamise tulemusel uue katastriüksuse Lennarti
tee moodustamisega.
• Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt (lisa 1):
- Oskari, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Arne, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
- Lennarti tee, sihtotstarve: transpordimaa 100%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks MK Pargid OÜ poolt
esitatud hinnapakkumine Uulu pargi (Soometsa tee, Laadi
tee, Pargi tee ja parki läbiva sõidutee vahelisel alal) hoolduslõikuse ja puude raie teostamiseks summas 4 560 eurot
koos käibemaksuga.
• Määrata Häädemeeste vallas Uulu külas asuva liikluspinna
kohanimeks Jõe tee vastavalt juurdelisatud skeemile (lisa
nr 1).
• Muuta Häädemeeste vallas Uulu külas asuvate katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress tunnus
1. Tammemäe 84801:001:0961 Jõe tee 1
2. Jõe
84801:001:0189 Jõe tee 2
3. Mahtra
84801:001:0962 Jõe tee 3
4. Teearu
84801:001:0931 Jõe tee 4
5. Saunamardi 84801:001:0286 Jõe tee 6
6. Oti
84801:001:0343 Jõe tee 8
7. Muti
84801:001:0959 Jõe tee 10
Väljastada projekteerimistingimused Soometsa külas,
Mangu kinnistule (katastritunnusega 21301:001:0014)
uue elamu püstitamiseks, projekti koostamiseks.
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Orajõe küla, Jõekäära
kinnistu (katastritunnus 21303:005:0136).
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Sooküla, Rukkilille
kinnistu (katastritunnus 21301:003:0008).
Väljastada ehitusluba Laadi külas Mäeotsa tee 11 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1172) üksikelamu
püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Kabli külas Metsa kinnistule (katastritunnus 21303:002:0211) üksikelamu püstitamiseks järgmiste kõrvaltingimustega:
- EhS §70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus
kaitsevööndis
ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist.
- Vastavalt EhS §72 lg 2 on tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust
piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise,
mistõttu ehitise ehitamisel peavad olema tagatud MTM
5.08.2015 määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid”
lisas „Maanteede projekteerimisnormid” toodud nõuded
külgnähtavuse kohta.
- Materjalide veod korraldada olemasoleva kinnistusisese
tee kaudu.
- Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus
jms) kandumist riigiteele, vajadusel näha ette vastavaid
leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine
enne riigiteele sõitmist.
Väljastada ehitusluba Ikla külas, Rannamänni kinnistule
(katastritunnus 21303:006:0107) puurkaevu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Kabli külas, Ranna kinnistule
(katastritunnus 21303:002:0325) puurkaevu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu külas, Vana-Nurme kinnistule
(katastritunnus 84801:001:0109) puurkaevu rajamiseks.
Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimu tee 1 kinnistule
(katastritunnusega 84801:001:1089) püstitatud elamule
(EHR kood 120732815).
Väljastada kasutusluba Uulu külas Noorte kinnistul

(katastritunnusega 84801:001:1586) laiendatud elamule
(EHR kood 120304742).
• Kooskõlastada alljärgnev hankedokument ja korraldada
lihtmenetlusena alljärgnev hange:
- „Männiküla tee sadeveed“;
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Karel Tölp.
08. augustil
• Väljastada ehitusluba Ikla külas Ikla piiripunkti kinnistul
(katastritunnus 21301:001:0280) asuva toitlustushoone
(Ikla piiripunkti kantiin) laiendamiseks järgmiste kõrvaltingimustega:
- EhS §70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast
kasutamist.
- 30 päeva enne ehitustööde algust tuleb esitada Maanteeametile EhS § 43 lg 2 kohane ehitamise alustamise teatis.
Kuna ehitustegevus riigitee katte servast ca 3,5 m kaugusel
mõjutab eeldatavalt ka riigitee ohutust, siis tuleb koos
ehitamise alustamise teatisega esitada Maanteeametile
kooskõlastamiseks ehitusaegse liikluskorralduse projekt
vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrusele
nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.
- Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus
jms) kandumist riigiteele, vajadusel näha ette vastavaid
leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine
enne riigiteele sõitmist.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa külas Välba kinnistule
(katastritunnus 21301:005:0052) üksikelamu püstitamiseks.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Võidu külas Kuusemetsa
kinnistu (pindala 4,25 ha, katastritunnus 21301:001:0140)
jagamisega kaheks.
• Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt (lisa 1):
- Kuusemetsa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Kuusepõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
Kuusepõllu katastriüksuse võõrandamisel tuleb seada Kuusemetsa katastriüksusele seadusliku juurdepääsu tagamiseks
Kuusepõllu katastriüksuse omanikuga teeservituudi leping.
• Määrata Lepiku (katastriüksuse tunnus 21303:006:0292)
ja Lepiku (katastriüksuse tunnus 21303:006:0423) katastriüksuste sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%.
• Määrata Treimani külas Antsu, Metsaotsa, Krapi ja Tamme
kinnistute vahele jääva Savipõllu maaüksuse (piiriettepanek nr AT0804140247, ligikaudne pindala 1,33 ha)
sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%.
• Väljastada projekteerimistingimused Häädemeeste alevikus
Kuuse tn 1 kinnistule (katastritunnusega 21301:006:0219)
laohoone projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Merekülas
Surju metskond 47 kinnistule (katastritunnusega
84801:001:1741) välijõusaali rajamise projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Aru
kinnistu (katastritunnus 21302:004:0091).
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 12.06.2018 korralduse nr 251 p 2.2.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 12.06.2018 korralduse
nr 251 p 2.3 ja sõnastada see järgnevalt: „Thea Kask, Laadi
küla Laadi tee 33 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine, projekti maksumus 2568,00 eurot, eraldatav toetus
1712,10 eurot, omafinantseering 855,90 eurot”.
Häädemeeste Vallavalitsusel tagastada kasutamata riigipoolset toetust summas 22,09 eurot EAS-ile.
• Kompenseerida Margus Erismaa lapsehoiuteenuse kulud
alates 01.09.2018 arvete esitamisel mitte rohkem kui 291
(Uulu Lasteaia arvestuslik maksumus) miinus 25 (lapsevanema kaetav osa) eurot kuus. Seega mitte rohkem kui
266 eurot kuu kohta.
• Nimetada AS Häädemeeste VK nõukogu liikmeteks täiendavalt Argo Mengel ja Ants Järvesaar.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud
menetlusena alljärgnev riigihange:
- „Jaagupi sadama veevarustuse rajamine“
Kinnitada hankelepingu eeldatavaks maksumuseks 15 000
eurot ilma käibemaksuta.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusnõunik
Toomas Abel.
14. augustil
• Anda nõusolek ühe remmelga (läbimõõt 76 cm) ja kolme
sookase (läbimõõdud ~ 15-20 cm) raiumiseks Häädemeeste
vallas Reiu külas asuval Reiujõe põik 14 (katastriüksuse
tunnus 84801:001:0813) kinnistul.
• Tööde teostamisel tuleb tagada tööde teostamise piir-
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konnas ohutus, õigete raievõtete kasutamine,
raiejäätmete koristamine ning nõuetekohase
jäätmekäitluse korraldamine.
Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 26. juuni
2018. a korraldus nr 272 avaliku huvi puudumise
ja korralduses esinevate ilmselgete ebatäpsuste
tõttu.
Toetada Häädemeeste Suurküla MTÜ-d 300
(kolmesaja ) euroga Häädemeeste 32. kodukandipäeva ja EV 100 raames ürituse Igas külas
oma pidu läbiviimist ning Suurküla MTÜ 20
tegutsemisaasta tähistamist.
Väljastada ehitusluba Merekülas, Allimäe kinnistule (katastritunnus 84801:001:1675) soojuspuuraukude rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Merekülas, Killi tee 23
kinnistule (katastritunnus 84801:001:0215)
soojuspuuraugu rajamiseks.
Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 10
MTÜ-le Tahku rannarahvas Tahkuranna kurgifestivali korraldamiseks Külakeskus Tahku Tare
territooriumil.
Moodustada Häädemeeste valla kriisikomisjon
ja kinnitada selle põhimäärus.
Võtta vastu korraldus „Hajaasustuse programmi
taotluse rahuldamine“.
Korraldus on avalikustatud Häädemeeste valla
kodulehel haademeestevald@kovtp.ee.

22. augustil
• Algatada Uulu tööstusala detailplaneering, mis
hõlmab Uulu küla Soometsa tee 23, Soometsa tee
25, Tööstuse tee 3 ja Tööstuse tee 5 kinnistuid.
Planeeringuala pindala on 14 828 m2.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala
kinnistute liitmine ning ehitusõiguse määramine
tootmishoonete rajamiseks.
• Eraldada täiendavalt Tahkuranna LasteaedAlgkooli parkla rekonstrueerimisel lisanduvate
tööde tarvis raha 5736 (viis tuhat seitsesada kolmkümmend kuus) eurot koos 20% käibemaksuga.
28. augustil
• Nõustuda Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus kinnistu Asuja tee 1 // 3 // 5 (pindala 18 971
m², katastritunnus 21301:006:0152) jagamisega
kolmeks elamumaa ja kolmeks transpordimaa
sihtotstarbega kinnistuks.
• Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed
järgmiselt (lisa 1):
- Asuja tee 1, sihtotstarve: elamumaa 100%;
- Asuja tee 3, sihtotstarve: elamumaa 100%.
- Asuja tee 5, sihtotstarve: elamumaa 100%.
- Asuja tee L1, sihtotstarve: transpordimaa 100%.
- Asuja tee L2, sihtotstarve: transpordimaa 100%.
- Asuja tee L3, sihtotstarve: transpordimaa 100%.
• Väljastada projekteerimistingimused Uulu
külas, Roosi kinnistule katastritunnusega
84801:001:1454) kasvuhoone püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Laadi
külas, Ristivälja kinnistule katastritunnusega
84801:001:1644) elamu ja abihoone püstitamise
projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Lepakülas, Mihklimäe kinnistul (katastritunnusega
84801:001:1442) asuva suvila laiendamise (üle
33 % selle olemasolevast mahust) projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht
aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Rannametsa küla, Jõekalda kinnistu (katastritunnus 21301:005:0282).
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Viira tee 25 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1215) üksikelamu püstitamiseks järgmiste kõrvaltingimustega:
-hoone välikanalisatsioon tuleb lahendada
lokaalse septiku ja filterväljaku või biopuhasti
baasil.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Pulga tee 19 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1193) üksikelamu püstitamiseks järgmiste kõrvaltingimustega:
- Terrassi põranda tuletundlikkus peab vastama
vähemalt Dfl-s1 nõuetele.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Veski tee 5
kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1383)
püstitatud elamule (EHR kood 120535787).
• Toetada võrkpalliklubi VK Tahkuranna osalemist Pärnumaa meistrivõistlustel 350 (kolmesaja
viiekümne) euroga.

Häädemeeste valla leht
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Hea Uulu soojatarbija!

Teadmiseks

Eesti Jõujaamade ja
Kaugkütte Ühingu
aastakonverentsil
anti üle esimesed
„Tõhus kaugküte”
märgised, millega
tunnustati ka Uulu kaugküttevõrku. Märgis garanteerib
tarbijale, et tema kodu soojus tuleb efektiivselt majandatavast katlamajast, mida köetakse eestimaise biokütusega;
mille hind on kooskõlastatud Konkurentsiametis; mille
soojakadu on minimeeritud ning kodusoojus garanteeritud iga ilmaga.
Õiglase hinnapoliitika üle võrgupiirkonnas valvab Konkurentsiamet, kes kehtestab selle eripärasid arvesse võttes
soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui kulutused
kütusele. Eelmise aastaga võrreldes on puidu hind tõusnud
kuni 22%. Loe lisa: eramets.ee.
Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 09.02.2015 nr. 7.13/15-00 on Uulu kaugkütte-võrgus soojusenergia piirhind
70,52 €/MWh (käibemaksuga 84,62 €/MWh). 1. oktoobrist 2018 hakkab kehtima uus müügihind 69,50 €/MWh
(käibemaksuga 83,40 €/MWh). Hakke hinna tõusust
tingituna oleme sunnitud tõstma kehtivat müügihinda,
kuid selle juures on meil hea meel, et endiselt saame soojust
pakkuda kehtestatud piirhinnast soodsamalt.
Keskmise kolmetoalise korteri jaoks tähendab see umbes
2,61 euro suurust hinnalisa kuus. Aasta lõikes tähendab
aga ligikaudu 0,36 senti ruutmeetri kohta köetavas ruumis.
Näiteks, kui Teil on 40 m², siis korrutage ruutmeetrid
0,36 sendiga ja saate teada hinnavahe, milleks on ca 14,4
eurot aastas.
Soojamajandusega seotud küsimusi ja mõtteid ootame
aadressil info@swenergia.ee.

29. septembril 2018 ohtlike ja suurjäätmete
kogumisring

Lugupidamisega
Allan Aas
tootmisjuht / 5332 2657 7 allan.aas@swenergia.ee
447 7861 infotelefon / www.swenergia.ee

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt tasuta vastu järgmiseid jäätmeid:
• ohtlikud jäätmed – vanad ravimid,
mootori- ja muud määrdeõlid, aiandus- ja kodukemikaalid, värvi-,
laki- ja liimijäätmed, lahustid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid
ja muud materjalid (nt mootoriõliga
määrdunud kaltsud jmt), päevavalgustuslambid, tulekustutid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt
kraadiklaasid), patareid, akud jmt.
• elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmed – kõikvõimalikud elektri
või patareidega töötavad kodumasinad ja mänguasjad)
• suurjäätmed (mööbel, vaibad, madratsid, sanitaartehnika jmt).
Kui te soovite nimetatud jäätmetest
vabaneda, siis teatage sellest kuni 27.
septembrini
• Helistades 444 8894 või 5300 6898
• Saates e-kirja sigrit.kasemets@haademeeste.ee
• Külastades Häädemeeste vallamaja
Uulu külas või Häädemeeste teenuskeskust Häädemeeste alevikus.
Jäätmete kogumiskohad:
• Soometsa külas, Soometsa karjalautade juures;
• Võidu külas, silla juures;
• Urissaare külas, Urissaare kaupluse
juures;
• Massiaru külas, Massiaru poe
juures;

• Ikla külas, Ikla poe juures;
• Metsapoole külas, Metsapoole koolimaja juures;
• Treimani külas, Treimani poe juures;
• Kabli külas, Kabli poe juures;
• Jaagupi külas, Jaagupi poe juures;
• Häädemeeste alevikus, Coopi kaupluse juures;
• Rannametsa külas, Rannametsa
parklas;
• Reiu külas, Raemetsa kortermaja
prügikonteinerite juures;
• Merekülas, Killi tee 19 juures;
• Uulu külas, vallamaja parklas;
• Uulu külas, Mõisa vkt 4 ja 1 majade
vahelises parklas;
• Lepakülas, Lepaküla bussipeatuse
juures;
• Leina külas, Jõulumäe parklas;
• Piirumi külas, Tautsi ja Pärna tee
ristmiku juures;
• Võiste alevikus, Sadama tn 11/13
kortermajade konteinerite juures;
• Võiste alevikus, Võiste PMÜ kaupluse taga,
• Tahkuranna külas Briisi tee alguses.
NB! Kogumisringil ei võeta vastu
olmejäätmeid, ehitusjäätmeid ega
muid tavajäätmeid!
Ohtlike jäätmete kogumisringi
korraldab Häädemeeste Vallavalitsus
ja teostab OÜ Paikre.

Volikogu liikmed rahvale lähemale
Aprillist detsembrini 2018 toob Liiviranna leht teieni igas numbris 2-3
volikogu liikme lühitutvustuse ja kolm
vastust küsimustele, mis meie arvates
võiksid lugejatele huvi pakkuda. Teadmiseks veel, et volikogu liikmed pidid

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

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

Volikogu liige Algis Perens

Volikogu liige Ants Järv

Vanus: 58. Perekond: abielus, 3
täiskasvanud last (tütar ja kaks
poega). Amet: koolitaja ja konsultant. Töökoht: Tallinna Tehnikaülikool. Hobid: lugemine, näitering,
mäesuusatamine ja kalapüük.
1. Miks Sa kandideerisid Häädemeeste vallavolikogusse? Miks
just Sina oled õige inimene valla
asjade/tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Kandideerisin vallavolikogusse
seetõttu, et soovin panustada koduvalla arengusse. See oleks poliitkorrektne vastus. Mitte nii korrektne
vastus on see, et Andrus Soopalu
kutsus ja mina nõrga ning mõjutatava inimesena ei suutnud “ei”
öelda. Peale selle veel hasart, sest
mulle öeldi eelmise aasta kevadel
otse näkku, et ega sind enam ei
valita, sest oled nii ... mees. Punktiiri võib igaüks asendada ühe inimest halvustava sõnaga.
Olen oma 24 aastat kestnud koolitaja ja nõustaja praktika jooksul
abistanud nii ettevõtteid kui kohalikke omavalitsusi arengu planeerimisel. Seda kogemust võiks ju ka
Häädemeeste valla heaks kasutada.
Kogemused ja sõltumatus.
2. Kui rahas ei oleks küsimus,
mis oleks see projekt/investeering,
mille teeksid Häädemeeste val-

Olen Ants Järv, 31-aastane.
Olen lõpetanud Eesti Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise
eriala magistrikraadiga. Täna
töötan Metsapoole Põhikoolis
õpetaja ja huvijuhina. Meeldib
palju liikuda looduses ja hobi
korras kasvatada põllumajandussaadusi.
1. Miks Sa kandideerisid
Häädemeeste vallavolikogusse? Miks just Sina oled
õige inimene valla asjade/
tegemiste otsustajana? Mis
on Sinu trumbid?
Põlise Treimani elanikuna
soovin kaasa rääkida meie uue
suure valla tegemistes. Peamine põhjus, miks kandideerisin, on enda piirkonna elu
paremaks muuta ja selle eest
seista. Olen aus ja otsekohene
ning suudan vaadata elu suurema pildina.
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 küsimus ei oleks rahas,

Volikogu liige Algis Perens. Foto: erakogust

las teoks? Võid esitada ka mitu
objekti/asja, aga siis pane prioriteetide järjekord ka.
Kui rahas ei oleks küsimus,
siis ehitaksin ma kiireimas korras
valmis kergliiklustee Rannametsa
mägedest kuni Iklani.
3. Milline on Sinu sõnum volikogu liikmena Häädemeeste valla
rahvale?
Esiteks ütleksin, et tont ei istu
alati selles nurgas, kus ta külajuttude järgi peaks olema ja teine
sõnum oleks, et avatud suhtlemine
ja küsimuste esitamine õigetele inimestele säilitab meil kõigil hulga
väärtuslikke närvirakke.

Volikogu liige Ants Järv. Foto:
erakogust

siis tekib teine küsimus – kellele!? Loomulikult vajavad
vallateed korda tegemist,
tänavavalgustus uuendamist,
haridus- ja kultuuriasutused
vajaksid lisarahasid jne. Kõige
suurem investeering minu
meelest peaks olema inimestesse, tuleks aidata arendada
ettevõtlust, et siin oleks tööd
ja siis tulevad ka kõik muud
asjad.
3. Milline on Sinu sõnum
volikogu liikmena Häädemeeste valla rahvale?
Usku, lootust ja armastust!
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Koostööpäev „Terve ja turvaline
kodukant“
toimub 24. septembril 2018. aastal Häädemeeste
vallas, külakeskuses Tahku Tare.
Milleks kokku tuleme?
- arutame, kuidas saame anda
ühise panuse turvalisema elu
heaks kodukandis;
- arutame koostöö üle kohalike
eestvedajate, politsei ja vallavalitsuse vahel;
- paneme paika plaani, mida
kogukond saab ise ära teha, et
kodukant oleks turvalisem ja
rahvas tervem ning vaatame,
kuidas seda rahastada.
Tule kohale ja arutame ideed läbi:
- kuidas eluolu kodukandis
parandada,
- mida politseiga koos muuta
saab,
- mida vallavalitsus teisiti võiks
teha,
Kes veel tulevad:
- Pärnu Poitseijaoskonna kuueliikmeline meeskond
- Merle Einola – SA Pärnumaa
Arenduskeskus, rahvatervise ja
turvalisuse spetsialist
- Daisi Sprenk – SA PA MTÜ
konsultant,
- Kaiu Kustasson – Pärnumaa
Spordiliidust omavalitsuse
esindajad, ettevõtjad, kohalikud elanikud
Päevakava:
9:30 Kogunemine, tervituskohv
10:00 Mida päev toob ja mis on turvalisuse nõukogu – Merle Einola SA
PA 10:15 Pärnumaa turvalisus on meie
kätes – Andres Sinimeri,
- KOV- i ja kogukondade roll
sisejulgeolekus
- Kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku turvalisuse
tagamisse
- Kogukondade tugevdamine läbi
kogukondliku koostöö väärtustamise 10:45 Kogukondlike

turvalisuse projektide rahastamine – Merle Einola, SAPA
11:00 Rahvatervis ja minu tervis
– Merle Einola, SAPA
- TAI plaanide tutvustus. Projektikonkurss „Suhkur-sõber või
vaenlane vol 3“
- Tervise ja heaoluprofiili tähtsusest KOV-i tegevustes
11:20 Pärnumaa Spordiliidu tegevus
rahvatervise edendamisel – Kaiu Kustasson, PSL 11:40 SA PA uuenenud
võtmes – Daisi Sprenk, SAPA
Vabaühendustele/mtü-dele suunatud
teenused ja saabuvad üritused 12:00
Lõuna
12:40 Arutame gruppides, kuidas
saame rahvatervist ja turvalisust paremaks muuta.
15:30 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine
Kohapeal individuaalsed konsultatsioonid ja nõustamine MTÜ
valdkonnas.
Vajalik on eelnev registreerimine telefonil +372 5566 7906 või
merle@parnumaa.ee
Tule ja osale, osalemine on
tasuta.
Üritust koostöövõrgustiku tõhustamiseks korraldab Pärnumaa turvalisuse nõukogu ja rahastab Siseministeerium Euroopa Sotsiaalfondist.
Projekti nimetus:
Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning
turvalise elukeskkonna arendamine
Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku
võrgustikutöö edendamine turvalisuse
suurendamiseks SFOS-i kood 20142020.2.07.004.01.15-0003

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks
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Kuidas lapsed tervetena uuele
kooliaastale vastu saata
On üsna tavaline nähtus, et kohe
kooliaasta alguses hakkavad koolilapsi kimbutama erinevad viirused. Miks on see nii ja kuidas viiruseid ennetada, millistele tervise
küsimustele peaks veel tähelepanu
pöörama.
Kooliaasta alguses ja sügise lähenedes muutuvad apteegi külastajate
seas üha populaarsemaks laste multivitamiinid, lisaks ka kalaõlide preparaadid, milles sisalduvad oomega-3
rasvhapped mõjuvad tasakaalustavalt närvisüsteemile ja aitavad tõsta
keskendumis- ja tähelepanuvõimet.
Vana hea punane päevakübar on
endiselt au sees, kuigi selle tarvitamisega võiks oodata oktoobri-novembrini. Eraldi võetakse lastele lisandina
ka D-vitamiini, mida tuleb võtta igapäevaselt kuni suve alguseni.
Miks sagenevad haigestumised
just õppeperioodi alguses?
On teada, et inimesel on kurgus ja
ninaneelus palju erinevaid baktereid
ja viirusi. Tavaliselt saab organism
nendest jagu ilma, et me seda ise
märkakski. Nad tungivad organismi
ja põhjustavad haiguse siis, kui inimese organism nõrgeneb. Näiteks
saab kurk äkitselt külma ja niiskust
või üleüldse inimene külmetab.
Külmetushaigus võib kallale tulla
kui jalad saavad märjaks või kui
laps on pikast õppepäevast ja trennidest pidevalt väsinud Haigestumisi
põhjustab see, kui keha läheb järsku
suurenenud suhtlusest ja mitmete
reeglite järgimisest stressi, samuti on
määravaks põhjuseks ka vähenenud
unetunnid.
Kuidas viirustest võitu saada?
Kui viirused on lapse pikali niitnud,
siis tuleb anda lapsele esimese asjana
puhkust. Samuti on soovitav juua
pärnaõie, kibuvitsa või nurmenuku
teed, loputada nina meresoola lahusega, mis aitab viirused välja tõrjuda,

abi on ka kahenädalasest piimhappebakterite kuurist. Selleks
sobivad näiteks sellised segud, mis
on mõeldud spetsiaalselt immuunsusele ja kuhu on ka lisatud tsinki.
Teise toetava ja tervise paranemist
kiirendava vahendina võiks kasutada
ternespiimast eraldatud antikehasid
– laktoferriine. Neid on apteekides
müügil imemistablettidena ja kurguspreidena. Nende puhul on oluline, et pärast lisandi manustamist
enam ei sööda ega jooda. Seepärast
on ideaalne neid tarvitada kas õhtul
enne magamajäämist või hommikul
pärast sööki.
Millal tuleb kontrollida D-vitamiini taset?
D-vitamiinil on meie organismis
väga oluline roll ja vitamiini taset
tuleks kontrollida hiljemalt kaheksa
nädalat peale augustit. Õigeaegse
teadmisega saab oktoobris hakata
vajadusel õiges annuses D-vitamiini
preparaati lisaks tarvitama, mis
võimaldab lihtsa vaevaga välistada
lapsel D-vitamiini vaegusest tingitud väsimuse ja sellega kaasneva
immuunsuse languse, eriti tuleb
D-vitamiini taset kontrolli hoida,
kui laps hakkab käima trennides,
mis toob omakorda kaasa veelgi suurema vitamiinide vajaduse. Et olla
kindel, et D-vitamiini tase oleks
organismis normis, on olemasoleva
D-vitamiini taseme fikseerimine
mõistlik ettevaatusabinõu. Apteegis tehtav D-vitamiini test on kiire
ja mugav, mille abil saab vastuse 15
minutiga.
Toidulaud olgu vitamiinirikas
Loomulikult peab toituma tervislikult, sööma piisavalt piimatooteid,
linnuliha ja muna, et organismil
oleks ehitusmaterjale ehk valke,
millega immuunsusrakud omakorda
toimetavad. Vajalikke vitamiine ja
mineraalaineid sisaldav toit aitab

hoida ka silmade tervise korras.
Suvekuudel saavad laste silmad palju
puhkust, sest seda pakub õues ja looduses viibimine. Ent kooliaasta alguses hakkavad silmad koheselt suurt
koormust saama. Lastega tuleb käia
regulaarselt silmaarstil, eriti kui laps
kurdab peavalude üle või ka siis kui
laps saab koolis märkusi, et ta ei ole
tunnis tähelepanelik ega keskendunud. Silmade tervise seisukohalt on
väga oluline värviliste köögiviljade
ja metsasaaduste söömine. Sobivad
hästi tomatid, mustikad, mustsõstrad ja muud erinevad marjad, neid
sai suvekuudel hoolega ka sügavkülma varuda.
Regulaarne liikumine annab õige
kehahoiaku
Laste koolikotid kipuvad olema
vägagi rasked. Selleks aga, et nooruki rüht ei kannataks, tuleb jälgida,
et ranits oleks võimalikult ergonoomiline. Koolikotti tuleb kanda kahe
õla peal vähemalt kuni 14 aastani.
Samuti tasub tähelepanu pöörata,
et laps ei istuks längus seljaga. Igati
abiks on see, kui laps panna trenni,
mis treenib rohkem kõhu- ja seljalihaseid ning lasta lapsel rohkem
kõndida. Soovitav on skolioosi välistamiseks lasta lapse selg perearstil iga
aastaselt ka üle vaadata.
Koolist tulles tuleb esimese asjana
korralikult seebiga käsi pesema, nii
et see harjumus kinnistuks nende
igapäevasesse rutiini. Tugeva tervise
nimel ei tohiks unustada värskes
õhus liikumist, enne trennidesse
minekut väikest toidu vahepala ja
kehale ka parajat puhkuse andmist.
Margot Lehari
Benu Apteegi proviisor

Enne lapsele uue abivahendi ostmist proovi seda üürides
Erivajadustega laste vanematel
tuleb kooliaasta alguses lisaks
koolitarvete ostmisele pöörata
tähelepanu ka oma lastele sobivate
abivahendite soetamisele. Invaru
abivahendikeskuse lasteterapeudid
Helena Lõune ja Piret Kaasiku soovitavad aga abivahendi sobivuses
veendumiseks selle ostuga mitte
kiirustada ning abivahendit võimalusel esmalt pigem üürida.
Invaru abivahendikeskuse spetsialistid on nõustanud Eestis sadu
liikumiserivajadusega lapsi ja nende
peresid, et aidata leida neile sobiv abivahend. “Abivahendi vajadust ja erinevaid lahendusi tasuks esmalt hinnata
koos terapeudi ja tehnikuga,” soovitab Lõune, lisades, et ostuga ei maksa
kiirustada, kuna abivahendit üürides
selgub selle tegelik sobivus lapsele.
“Abivahendi üürimine on mugav ja
soodne viis parima lahenduse leidmiseks, seda eriti väikelaste puhul, kes
kasvavad kiiresti ning kelle vajadused
võivad sellest tulenevalt üsna kiirelt
muutuda.”
Parima lahenduse leidmiseks kutsu

spetsialistid koju
Invaru lasteterapeudid tõid välja,
et sageli ei tea lapsevanemad, et
Invaru terapeudid ja tehnikud
on valmis külastama peresid ka
nende kodus, lasteaias, koolis või
päevakeskuses üle terve Eesti.
“Visiitidel on meie terapeutidel
abivahendid juba kaasas ning
laps ja pere saavad selle sobivust kohapeal proovida. Sageli
saame kaasa võetud abivahendi
ka kohe kliendile üüriks väljastada,” räägib Kaasiku. Ta lisab,
et koos terapeudi ja tehnikuga
reguleeritakse abivahendi mõõdud vastavalt lapse vajadustele ja
õpetatakse peredele ka vahendi õiget
kasutamist. Kõik üüritavad vahendid
läbivad terapeutide kinnitusel enne
n-ö uuele ringile minekut desinfitseerimise-puhastamise ja tehnilise
kontrolli.
Laste ja nende perekondade vajadused on väga erinevad, lisaks mängivad abivahendite valikul olulist rolli
nii kodune kui kooli õpikeskkond.
“Abivahendeid kasutab iga laps just
seal, kus ta viibib, sellest tulenevalt on

oluline õpetada abivahendite kasutamist ja kohandamisvõimalusi ka lapse
tugivõrgustikule. Tihti on lapsevanematel soov abivahendeid kasutada
nii kodus kui ka koolis, seega tekib
vajadus kahe ühesuguse abivahendi
järgi,” ütleb Kaasiku.
Vanemate teadlikkus abivahendite
osas on kasvanud
Invaru abivahendikeskuse 25-aastane
tegutsemiskogemus näitab, et vane-

mate teadlikkus lastele mõeldud
abivahenditest on märgatavalt
kasvanud. “Täna osatakse küsida
väga konkreetseid lahendusi.
Meie terapeudid ja tehnikud
lähenevad igale lapsele individuaalselt ning abivahendid
valitakse koostöös vanematega
igale lapsele personaalselt,” sõnab
Lõune.
Üheks populaarsemaiks tooteks on Invaru lasteterapeutide
sõnul eriiste, mis tagab lapsele
õige istumisasendi ning kõrguse,
toestab keha ja vajadusel pead.
Eriistmetele on võimalik lisada
ka ette laud, küljetoed, käetoed
ning erinevaid kinnitusrihmasid keha
ja istumisasendi toetamiseks.
Teiseks levinud tooteks on lasteterapeutide sõnul kärud, mis lihtsustavad transporti nii kodust kooli kui
ka õpikeskkonna siseselt. Saadaval
on erinevaid kärusid, lähtuvalt toestusvajadusest – kergkärud, vähem
toestust vajavatele lastele ning suuremate kohandusvõimalustega kärud,
mille abil saab istumisasendit enam
toestada.

Erivajadustega lapsi ning nende
vanemaid nõustavad Lõune ja Kaasiku
tuletavad lapsevanematele meelde, et
uue kooliaasta alguses tuleks tähelepanu pöörata nii abivahendi seisukorrale kui ka soodustingimustel
soetamiseks vajalike dokumentide olemasolule. “Kindlasti tuleks veenduda
ka selles, et ega abivahend pole suvega
lapsele väikseks jäänud ning vajab seetõttu reguleerimist või kohandamist,”
rõhutab Lõune
Abivahenditele saavad soodustust kuni 16-aastased lapsed kehtiva
puudeotsuse ja arstitõendiga, milles
on välja toodud abivahendi vajadus.
16-26-aastased õpilased ja üliõpilased
saavad 90% riigipoolset soodustust,
kui neil on olemas kehtiv puudeotsus,
koolitõend ning abivahendi vajadust
näitav arstitõend. Abivahendeid saab
väljastada, kui eelmainitud dokumendid on kaasas koos isikliku abivahendi
kaardiga.
Invaru abivahendikeskus
meedia@invaru.ee
+372 5262227
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Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida
täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed
esitada kõigil neil, kelle andmed
praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,
maja- või korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille
tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha
andmed, kes pärast kolimist pole
oma elukoha andmeid uuendanud
ja kelle puhul eelmise korteri või
maja omanik on palunud nad enda
juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu
linna või valla täpsusega.
„Soovitame kõigil, keda muudatus puudutab, esitada esimesel
võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete
muutmist ei tasu jätta viimasele
hetkele, sest muidu võib jaanuaris
tabada halb üllatus, kus inimene
jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht,
juhiloa pikendamine vms,“ ütleb
siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel
Pungas. Siseministeerium saatis
aprillis kõikidele neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas,
ka kirjaliku teavituse e-kirja näol.
Kordusteavitus on plaanis sügisel.
Samas sihtgrupist ligi kolmandiku
meiliaadresse rahvastikuregistris ei
ole.
Elukoha registreerimine on
lihtne: seda saab teha paari minu-

tiga eesti.ee veebilehel, samuti võib
selleks pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui
e-posti teel. Täna kehtiva seaduse
kohaselt on inimesel kohustus oma
elukoha andmeid uuendada 30
päeva jooksul alates uude elukohta
elama asumisest, uuest aastast on
see tähtaeg 14 päeva.
Pärnu maakonnas puudutab
muudatus 1261 inimest. Üle Eesti
aga praeguse seisuga enam kui 38
000 inimest, kellest ligi 40 protsenti
on välisriikide kodanikud. Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist
tegelikult Eestist lahkunud. Nii
korrastatakse rahvastikuregistri
andmeid ja saavutatakse täpsem
teadmine Eesti rahvastiku kohta.
Eesti plaanib 2020. aastal toimuva
rahvaloenduse esimest korda läbi
viia registripõhiselt. Rahvastikuregister on üks olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed
registripõhise loenduse läbiviimisel
ja oluline on lähtuda võimalikult
täpsetest andmetest.

MAAILMAKORISTUSPÄEV
15. septembril 2018
(WORLD CLEANUP DAY)

Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele
endale, kohalikele omavalitsustele
kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene õiguse
valida kodukoha omavalitsuse juhte
ning saada sealt teenuseid ja toetusi.
Riigiasutused saadavad kutseid,
näiteks vähi sõeluuringule, just
rahvastikuregistrisse registreeritud
aadressil. Ja mis samuti tähtis: kui
inimese elukoht on registreeritud
õigele aadressile, laekuvad tema
makstavad maksud tegelikku elukohta ja kohalik omavalitsus saab
talle selle eest pakkuda paremaid
teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti
lastele.
Lisatud tabel näitab, kui paljusid
inimesi puudutab see Pärnu maakonnas.
Merje Klopets
Siseministeerium

Pärnu maakond

Häädemeeste vald

KOKKU

43

Pärnu maakond

Kihnu vald

KOKKU

8

Pärnu maakond

Lääneranna vald

KOKKU

56

Pärnu maakond

Põhja-Pärnumaa vald

KOKKU

117

Pärnu maakond

Pärnu linn

KOKKU

804

Pärnu maakond

Saarde vald

KOKKU

39

Pärnu maakond

Tori vald

KOKKU

194

KOKKU

1261

Pärnu maakond
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SEE ON SINU VÕIMALUS
KAASA LÜÜA!
15. septembril 2018 panevad rohkem kui 130 riigi vabatahtlikud ja
partnerid seljad kokku, et ühiselt
korjata ära võimalikult palju prügi.
Koristuspäev algab võimsa rohelise
lainena Uus-Meremaalt ja lõppeb
36 tundi hiljem Hawaiil. Miljonid inimesed pingutavad ühiselt
puhtama maakera nimel, sest me
kõik soovime tegelikult elada prügivabamas, õigesti sorteeritud ja
käideldud jäätmetega keskkonnas.
Eestis saab koristuspäev teoks koostöös Eesti maaomanike, kohalike
omavalitsuste, jäätmekäitlusettevõtete, heade toetajate, partnerite
ja tuhandete puhtast loodusest
hoolivate Eesti inimestega. Jätame
ka tulevastele põlvedele võimaluse nautida ilusa Eestimaa rikkumata loodust. See on meie kingitus Eestile 100. sünnipäevaks!
Meie fookuses on loodusesse sattunud
prügi. 15. septembril korjame kokku
metsades, mererandades ja jõgede-järvede kallastel vedeleva prahi ja ka Sina
saad selles kaasa lüüa!
Häädemeeste vallas toimuva sündmuse kava:
• Korrastustalgud 2 t, algusega kell
10.30
• Ühine lõuna
• Ühine pidu Häädemeeste Seltsimajas, kell 14.00
- etteasted väliskülaliste ja koolide poolt

- üllatuskülaline
- maiustuseks kringlit neljalt
Häädemeeste valla pagarilt
- Just dance – tantsupidu
Kui soovid osaleda, siis anna
märku esimesel võimalusel:
Uulu Põhikooli – Egle Vutt
58068636, e.vutt@uulu.edu.ee
Tahkuranna LAK- 53285104, tahkurannalak@haademeeste.ee
Häädemeeste Keskkool – Heli
Lank 5230832, heli.lank@gmail.com
Kabli Külaselts – Maret Salak
5090261, maret.salak@saint-gobain.
com
A i r e K a l l a s -M a d d i s on –
53585406, aire.kallasmaddison@
haademeeste.ee
Selga ilmastikule vastav riietus,
kaasa kindad, jalga kummikud.
Armas ettevõtja, kui oled huvitatud meie sündmuse elluviimist
natuke toetama, siis anna märku
kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonile (tel 53585406).

Mäletades lähiminevikku
Üheksandat korda peeti taasiseseisvumise päeval Tahkurannas hapukurgi
festivali ja sama palju kordi on seda
päeva alustatud Eesti esimese presidendi mälestusmärgi juures väikese
ajalootunniga.
Hoolimata lakkamatust vihmasajust tuli kohale umbes 30 inimest.
Kui Häädemeeste vallavalitsuse liige
Maia-Liisa Kasvandik oli avasõnad
öelnud, avas kogunenud rahvas
suud ja südamed laulule „Mu isamaa
armas”, mida saatis akordionil Õnnela
Teearu. Pärast Sindi ajalooklubi
liikme Urmas Saardi sõnavõttu jätkus
ühislaulmine veel mitme hästi tuntud
lauluga. Urmas avaldas arvamust, et
ajavahemikku aastatel 1987 kuni 1994
mahub nii umbes kümmekond või
tosin mäletamist, mida võiks kestvalt
ja põlvest põlve jutustada. „See on
terviklik legend, mis aitab ühe rahva
iseolemist meie endi jaoks selgemini
mõtestada.” Rahvuslik taasärkamine
tõusis märgatava julgusega esile 1987.
aastal ja jõudis ühe vahemaa läbimise
järel võiduka tulemuseni, kui 1994.
aastal vaenuliku riigi armee viimse
meheni Eestimaa pinnalt lahkus.
„Kõigi asjade loetlemine tollest ajast
nõuaks kiirkäigul märksõnadena
nimetamisel sedavõrd palju tähelepanu, et eelistan siiski piirduda vaid
mõne üksiku asjaga.”
1987. aasta 26. augusti Tartu lehes
Edasi avaldasid neli meest – Mikk
Titma, Tiit Made, Siim Kallas, Edgar
Savisaar – majandusliku iseseisvumise
kavatsuse isemajandavast Eestist,
mida nimetati lühidalt IME.
Aga imet saadeti eestlase talu-

poja tarkuses korda juba mitu
aastakümmet varemgi siinsamas
Tahkurannas. „Mõtlen neid tublisid kurgikasvatajaid, kes käisid juba
kevadtalvel poodidest „tahkuranna
kurgi“ seemet otsimas – küll Tallinnas
Valli tänava seemnevilja kaupluses või
teistest kohtadest.” Kevadeti külvati
kurgi seemneid mitu peenart täis,
nagu kirjutab oma mälestustes keegi
Eesti Raadios töötanud inimene,
kes käis Tahkurannas ka presidendi
mälestussamba pidulikku taasavamist
lindistamas. „Tahkuranna kurgikasvatajad oskasid isemajandada alates
seemne külvist kuni põllumajandusliku toodangu turustamiseni Leningradi turul, kus olen minagi käinud
abis müümas,” jutustas Urmas.
IME-aasta jõulukuul pandi alus
Maarjamaa kultuuripärandi ja mineviku tundma õppimisega tegelevale
Eesti Muinsuskaitse Seltsile, mille
esimeheks valiti liikumise käivitaja
Trivimi Velliste – praegune seltsi
auesimees. Muinsuskaitsest kasvas
välja ka poliitiline liikumine.
See oli aasta 1988, kui aprilli keskpaigas erutas telesaate “Mõtleme Veel”
vaatajate meeli Edgar Savisaar oma
välja öeldud mõttega toetada perestroikat. Selleks kutsus ta inimesi
asutama Rahvarinnet, mis pidanuks
kindlustama tollases NSV Liidus
demokraatlikku rahvaliikumist.
Aga juba 1989. aasta iseseisvuspäeval kuulis Raekoja platsile kogunenud rahvas “Deklaratsiooni Eesti
Vabariigi 71. aastapäevaks”, mille
olid miitingul esmakordseks ettelugemiseks koostanud Tunne Kelam,

et kohe kodanike komiteede moodustamisel otsustati registreerida ka
kodakondsuse taotlejad. „Mäletan,
kuidas ka mina registreerisin polkovniku auastmes vene lennuväe ohvitseri
ja oma töökohal töötavat autojuhti,
kes ei osanud pea sõnagi eesti keelt
ega olnud suurt aimu üldsegi 1918.
aastal loodud Eesti Vabariigist. Ometi
said kõik need õigeaegselt esitatud
sooviavaldused riigi kõrgeima seadusandliku kogu vastava otsusega
rahuldatud.” Kõigil muulastel oli
võimalus saada ilma keeleeksami ja
muude tänapäevaste nõuete täitmiseta üsna hõlpsasti eesti kodakondsus.
Eesti ja eestlased on olnud suuremeelTrivimi Velliste ja Avo Üprus. Kolm
meest tegid pöördumise kõigi Eesti
Vabariigi kodanike ja nende järglaste poole soovitusega moodustada
nii kihelkondades kui linnades Eesti
kodanike komiteed, mis hakkaksid
kirja panema õiguslikul alusel olevaid
Eesti riigi kodanikke.
Kolme mehe avalduses rõhutati
Eesti Vabariigi jätkuvat kestvust ning
ärgitati rahvast jätkama rahumeelsete
vahenditega Eesti riikliku iseseisvuse
taastamist. Koostatud dokumenti
võis käsitleda ühena vastupanuliikumise õigusliku põhialusena. Aastaga
registreeriti ca 790 000 Eesti Vabariigi
kodanikku.
Eesmärgiks seati õigusjärgsete
kodanike poolt valitud Eesti Kongressi kokku kutsumine, et käsitleda
Eesti enesemääramise küsimusi.
Pärast 1990. aasta 24. veebruaril toimunud valimisi alustas Eesti Kongress

Ühislaulmist saadab Õnnela Teearu. Foto: Urmas Saard

oma tööd ja kogunes istungitele üheksal korral. Eesti Kongress lõpetas oma
tegevuse iseseisvuse taastamise järel
aastal 1992. On tähelepanuväärne,

sed teistegi rahvaste suhtes, kui meie
rahvuslikke huve mõistetakse ja nendega arvestatakse.
Kärt Saard
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ÜLEVA ADE
Valitsuse tammed Häädemeestel

Uulu kergtee I etapi valmimine

Suve üks olulisi sündmusi oli Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi valmimine. Pildil lõikavad linti valla ja ehitajate esindajad. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu PM/Scanpix

Kabli Päikeseloojangu festivalist
Teeme kokkuvõtte tänavusest
festivalist ja suured kummardused kogu meeskonna poolt
kõigile, kes festivali korraldamisele on õla alla pannud.
Erilised tänud meie toetajatele, kellest enamus on meiega
olnud juba 8 imelist aastat:
Häädemeeste vesi, Super Alko,
Saint Gobain Ehitustooted,
Häädemeeste vald, Pajo trükikoda, Pärnu Postimees.
Kokku toimus 2018. aasta
kuue nädala jooksul 30 erine-

vat sündmust, sh kontserte,
vestlus- ja kohtumisõhtuid,
filme, rannapidusid, kirjandusõhtu, teatrietendusi, ekskursioone, lasteüritusi ja Kabli
Hoovide päev. Kuna suvi oli
imeline, siis jätkus ka publikut kõikjale. Eriliselt menukaks osutus uus festivalipaik
Kabli Ait, mis mitmete ürituste
puhul kinnitas, et ruumi võiks
enamgi olla :).
Mõned pildid tänavusest festivalist leiate siit

https://photos.app.goo.gl/
LSqg42Vz7nEt6oDz8.
Lisaks kuulutame festivali
meeskonnaga välja konkursi
turundusjuhile ja festivali
koordinaatorile. Allpool leiate
kuulutuse, palume teavet lahkesti jagada ja ootame kandideerima :)
Parimate tervitustega
Kabli Päikeseloojangu
festivali meeskonna nimel
Eveli Loorents

21. augustil viibisid Häädemeeste vallas kõik 15 Vabariigi Valitsuse ministrit, kes istutasid teenuskeskuse
(endise Häädemeeste vallamaja) juurde tammepuud. Istutajaid abistasid volikoguliikmed ja vallaametnikud. Esinesid Häädemeeste Keskkooli 5.klassi õpilased, ministrid haarati tantsuringi. Lõpuks tehti ühispilt.
Fotod: PP Mailis Ollino
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Juulikuu viimasel laupäeval toimus Uulu pargis juba viies „Uulu Lamba Vest“
Päikeselisel päeval sai nautida
nii head toitu, kui värvikirevat
kultuuriprogrammi. Laada alale oli
kohale tulnud ka hulgaliselt kauplejaid.
Kõrbekuumuses esinesid meie
külalised Saarde vallast – naisrahvatantsurühm Surju Sõbratarid, juhendaja Ülle Alanurm ja Dea Haar ning
tantsuselts Ülejala, juhendaja Eneli
Rüütli.
Meie oma valla lapsed esitasid rütmiderohke tantsukava. Tantsukavas
esinesid Uulu LA rühm Müramee,
juhendaja Anu Nõmm, rühm Taglioni, juhendaja Liina Ojatamm ning
tantsutiim MP-Dance.
Tutvustati ka kalandus- ja merendustraditsioone, kohal oli politsei ja
merepääste ennetustelk, Pärnumaa
Vanatehnika klubi vanade autode
näitus. Eeluslammastega oli kohale
tulnud Karjamõisa Talufarm ning
Männiku Piimalambad OÜ ühe piimalambaga. Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool viis läbi kalatoitude õpituba.
Muusikalist vahepala pakkusid
lembelaulik Ergo, ansambel Sunlight
ja päeva peaesineja oli ansambel Terminaator.
Viiendat korda toimusid ka Eesti
meistrivõistlused lambaliha grillimises. Võistlusel osales 7 võistkonda:
Talled, Dreamer BBQ Semud, KarksiNuia Vabatahtlikud Päästjad, The
Helsinki Distilling Company, Bravo
Gatering, Coca Cola ja Kalahammas.

BBQ Semud. Fantaasiavoorus pälvis
eripreemia atraktiivseima esitluse eest
võistkond Dreamer BBQ Semud.
Eestimaa parima lambaliha grillija
2018 tiitli pälvis võistkond Dreamer
BBQ Semud. Auhinnalise 2. koha
saavutas võistkond Bravo Catering
ja 3. koha võistkond The Helsinki
Distiling Company.
Võistluse korraldasid Eesti Grilliliit
ja Häädemeeste vald.
Võistlustöid hindasid Eesti Grilliliidu kohtunikud. Võistluse protokoll ja pildigalerii on avaldatud lehel:
www.grillimess.ee/ grillisündmused.
Uulu Lamba Vest ja Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises said
teoks tänu Liivi Lahe Kalanduskogu
poolt rahastatud projektile ning
Häädemeeste Vallavalitsuse, Eesti
Grilliliidu, OÜ Blauinvesti ja MTÜ
Randlased koostööle.
Korraldajad tänavad Aina Hennin-

Võisteldi kolmes voorus: Uulu
Lamba Vesti esimeses voorus grilliti
lambakarreed. Teise ehk Uulu Lamba
Vesti üllatusvooru tooraineks osutus
lambalihast hakkliha, millest võistkonnad valmistasid kotlette. Kolmanda ehk Kaupmehe fantaasiavooru

gut, osaühinguid Weiss, Vesoka ja SW
Energia ning kõiki, kes „Uulu Lamba
Vest 2018“ toimumisele kaasa aitasid.

töö teemaks oli lammas.
Uulu Lamba Vesti lambakarreevooru võitis võistkond BRAVO
Catering. Uulu Lamba Vesti üllatusvooru võitis võistkond Dreamer
BBQ Semud. Kaupmehe fantaasiavooru võitis võistkond Dreamer

Tahkuranna kurgifestivalist 2018 on saanud ajalugu
Festivali päeval, 20. augustil, olid
Tahkurannas au sees taaskord kohalik kurk, kala ja käsitöö.
Erilise rõhu pöörasime sel aastal
Pärnumaa maitsete pakkumisele
ja esitlemisele. 2018 on Pärnumaa
maitsete aasta. Tahkuranna kurgifestivalil anti välja Pärnumaa maitsete
saadiku tiitel rohkem kui 20 ausa
kohaliku toidukauba pakkujale ja
tootjale. Ometigi ei puudunud meie
sündmuselt ka külaliskauplejad.
Kui siiani oleme rääkinud, et tänu
PLPK (Pärnu Lahe Partnerluskogu),
projektile Romantiline Rannatee sai
meie kurgifestival alguse, siis täna
ütleme, et uue ning rahvusvahelise
hingamise aitasid meie sündmusele
anda Liivi Lahe Kalanduskogu ja
Eesti Maaturismi Ühing.
Kuidas?
Nimelt Liivi Lahe Kalanduskogul
oli rahvusvaheline projekt, milles osalesid šotlased (Portsoy piirkonnast) ja
lätlased (Kuldiga piirkonnast) ning
mille eesmärgiks oli edendada koostööd piiriüleste partneritega, et saada
uusi kogemusi kohalike ressursside
tõhusamaks kasutamiseks kultuuriturismi arendamisel (nt käsitööliste
oskused, folkloori- ja kulinaariapärand kohaliku toidu näol) ja muuta
kultuuriturismi teenuse pakkumist
rannapiirkondades konkurentsivõimelisemaks. Sel korral oli Eesti
poolseks sündmuseks välja pakutud
Tahkuranna kurgifestival, Lätist E3
Etno Echo Eco ja Šotimaalt Portsoy
Paadifestival. Iga maa rikastas teineteise sündmusi oma kultuuriprogrammiga ja pakkus maitseelamusi ning
korraldas õpitubasid (teemad: kurk,
kala, šoti võiküpsised, klaasist kalade
maalimine, kaelaehete valmistamine
jne). Loomulikult sai õpitud üksteise
sündmuskorralduse kogemustest.
Eesti Maaturismi Ühing koostöös

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga tõi endaga
kaasa Liivimaa Maitsed
võrgustiku (osa Eesti
Toiduteest) pakkujad nii
Eesti- kui Lätimaalt, kes
väärtustavad kohalikku
toidutoorainet ja puhast
tervislikku toitu. Võrgustiku tegemisi toetab
Eesti-Läti programm.
Mida võib sellest õppida?
Võrgustikesse tasub kuuluda ja aktiivselt kaasa
lüüa. Tavapäraselt suurim Tervituskurgi jagajad. Foto: Ülle Jukk
boonus võrgustikesse kuulumisest on ühisturundus.
Teinekord annab aga võrgustikku kasvatajaid ja kurgi väärindajaid on
kuulumine võimaluse pääseda ka märgatud ning nende kogemused ja
vaid piirkonna tootjaid/pakkujaid mõtted väärt jagamist. Usume, et see
koondavale sündmusele.
annab neile indu juurde ja väärtustab
Oleme rõõmsad, et just meie Tah- elu maal.
kuranna kurgifestivaliks tõi Liivimaa
Siiralt tänulikud Kõigile, kes
Maitsed võrgustikku kuuluv Mulke aitasid kaasa Tahkuranna kurgifesCrisps OÜ turule Värske Hapu- tivali ettevalmistamisel, elluviimisel,
kurgi Krõpsu. Antud toode üllatas järelkoristusel, kokkuvõtete tegemisel
meie rahvusvahelist Parim Maitse jm
2018 (ainult kurgist!) žüriid! Mulke
Erilised tänud aga kohalikele kurCrisps OÜ rõõmustas ka meie kur- gikasvatajatele ja kurgimeistritele,
gikorvi hoidmise võistluses esimesele rannakaluritele ning käsitöölistele!
kolmele kohale jõudnud lapsi oma
Sügav kummardus kurgimeistriuudistootega.
tele, kes üheskoos Tahku Tares valTeiseks üllatajaks oli Liivimaa mistavad Tahkuranna marineeritud
Maitsete võrgustikku kuuluv Hoidised Riinalt, kelle Kurgimoos samuti
žürii poolehoiu pälvis.
Selle aasta parima maitse žürii töös
osalenud Kersti Eero avaldas Tahkuranna kandi kurgiteo saladusi Õhtulehes, kus tänavuse parima kurgimeistri
Marje Maripuu sõnul peab magusus
marinaadis särtsuga parlanksis olema.
Palju õnne Marje Maripuu –
Parim Maitse 2018 tiitel on Sinu!
Uudisnupukesi ja lahkeid retseptijagamisi ilmus teisteski väljaannetest. Oleme rõõmsad, et meie kurgi-

Kurgikasvatajad Valeri Petrov ja Peeter Kangruoja. Foto: Rein Kaupmees

kurki Kurgifestivali toetuseks.
PS! erinevaid kurgiretsepte
hakkame lisama meie kodulehele
www.kurgifestival.ee.
Tahkuranna kurgifestivali pilte
saate vaadata FB/kurgifestival.
Loodame väga, et kohalikul kogukonnal jagub indu maha pidada ka
10. kurgifestival?! Mida meelt olete?
Tahkuranna kurgifestivali korraldamist toetasid Häädemeeste
vald, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, Liivi Lahe Kalanduskogu
ja Koduköök OÜ.
Festivali korraldas MTÜ Tahku
rannarahvas koostöös Tahkuranna
Kurgimeister Elle Kiin, foto Ülle Jukk

Naisselts, Motoklubi Kärnataja,
Tegusad Vanaemad, Noored Naised, Võiste Külaselts, piirkonnavanem Tõnu Kivis ja aktiivne kohalik
kogukond.
Korraldustoimkonna nimel
Tahku rannarahvas MTÜ
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Head uut kooliaastat kõigile!
Häädemeeste Keskkoolis alustab sel sügisel kooliteed 168
õpilast.
Tere tulemast meie kõige
pisematele! 1. klassi astub sel
õppeaastal 17 õpilast (tähestiku järjekorras): Klea Erimäe,
Ruben Fohs, Kenert Grahv,

Grethe-Liis Kangruoja, Rändi
Kull, Grete Lepik, Kenneth
Lepp, Helis Mitt, Kristiana
Murulauk, Mirjam Marii
Näär, Kenet Pesor, Albert
Sepp, Säde Siirak, Kärt Sillaots, Silver Song, Laura-Liis
Varep, Grettelis Vesik ning

Kunst ühendab noori
nende klassijuhataja on Minoret Miisna.
Soovime kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele palju huvitavat
õppimist!
Aule Kink

Häädemeeste Keskkooli 1. klassi õpilased koos vanematega. Foto:Pildikompanii

Häädemeeste Keskkooli kaheteistkümnele noorele avanes
võimalus osaleda noortekohtumiste projektis Sillamäe
kunstihuviliste eakaaslastega.
Noortekohtumised tegi eriliseks see, et osalevate õpilaste
emakeel oli erinev ja nii saadi
harjutada nii eesti kui vene
keelt. Kaheosalist projekti
toetasid SA Archimedese noorteagentuur, Eesti Noorsootöö
Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium ning Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projekti esimene kohtumine toimus 13.-17. juunil
Sillamäel, huvikeskuses „Ulei“,
kus saadi üksteisega tuttavaks

ning kogeti muudele tegevustele lisaks liivamaalitehnikat,
loodusvärvide valmistamist ja
kividele maalimist.
Teist korda kohtuti 25.–29.
juunil Häädemeeste vallas
Rannakodus, kus möödusid
sisukad päevad. Tegutseti nii
rühmas, kui erinevat emakeelt
kõneleva paarilisega. Noored
külastasid koos Kabli RMK
looduskeskust, kus joonistati
väljavalitud looma- või linnutopist, maalisid vabas õhus
rannamaastikku, kujundasid
mälestuseks järjehoidja ja
teostasid posteri teemal „Meie
ühine Eesti“. Viimase ülesande
juures oli vajalik paarilisega töö

Koolinoored ühistegevuses. Foto: erakogu

sisulise poole üle arutlemine ja
vaatamata keelelisele takistusele said noored ülesandega
väga edukalt hakkama. Peamiste teemadena tõid noored
esile Eesti looduskeskkonda,
suhteid inimeste vahel ja neid
ühendavaid huvisid, nagu
kunst ja muusika. Posteri
autorid selgitasid enda töö sisu
teistele oma emakeeles. Kõikidest valminud töödest seati
noortekohtumise jooksul üles
ilmekaid ühisnäitusi.
Loomingulised tegevused,
suplus soojas merevees, varjuteatrietendus koos tantsuõhtuga, lustlikud teatevõistlused, ühiselt valmistatud
toidud ja tordisöömine sidusid
ja tugevdasid kujunenud sõprussuhteid. Pole kahtlust, et
toimunud noortekohtumised
andsid osalejatele, lisaks tunnistusel nimetatud oskustele,
juurde enesekindlust, iseseisvust, oskust teistega arvestada
ja julgust suhelda.
Marika Ristmäe
ja Heli Lank

Metsapoole põhikool

Metsapoole kooli 1. klassi õpilased Foto: Pilve Foto

Metsapoole Põhikoolis alustasid
sel õppeaastal kooliteed 1. klassi
õpilased (tähestiku järjekorras):
Elisabeth Adamson

Mirette Arukase
Jarek Born
Riselle Grents
Kirke Hõrak

Joanna Koort
Marthen Nepste
Ingo Sillat
Klassijuhataja Anne Mäll

Tahkuranna kool

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
1. klassi tulijad
Seisavad vasakult paremale- klassijuhataja Lea Anniko, Marleen Jõesaar,
Aston Hein, Kustav Klein, Maria-

Lõpuks ometi sai suvi läbi

Emilia Luik, Eleanora Ojatamm.
Pildilt puudub Enely Kunglamäe.

Ärgata, mil ise tahad, see on ikka paras piin!
Millal ometi on majas jälle kord ja distsipliin?
Nüüd sai lõpuks suvi läbi ja taas algab koolitee!
Õppimine, õppimine- ah kui kallis meile see!
/Wimberg/
TLAK 1. klass. Foto: Anu Alloja

Uus kooliaasta on ukse suure kaarega lahti löönud ja
kõik õpihimulised vastu võtnud. Alanud on usin tarkuseterade kogumine.
Soovime kõigile rõõmsat ja edukat kooliaastat!
Tahkuranna koolipere
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Uulu Põhikool
Käesolevast õppeaastast töötab Uulu põhikoolis kolm uut õpetajat
Egert Miljan – kehalise kasvatuse õpetaja

Ivi Korju – inglise keele õpetaja
Ivi kirjeldab ennast järgnevalt:
Mina, Ivi Korju, 40-aastane, töötanud inglise keele
õpetajana üle 15 aasta. Sünnilt
pealinna plika, elanud pikalt
Võrumaal, nüüd kolinud Pärnumaale. Hariduselt teoloog,
iseloomult siiras, valdavalt
sõbralik, vahel liigagi abivalmis. Hindan inimestevahelist ausust, koostööoskust ja

üksteise aktsepteerimist ka
eriarvamuste korral. Huvitun
ulme- ja fantaasiakirjandusest,
mind paeluvad vanad majad ja
ajalooga esemed. Väärtustan
Eesti maad, rahvust, keelt ja
kultuuripärandit. Harvadel
vabadel hetkedel koon või
nokitsen vanade mööbliesemete kallal.

Egert on lõpetanud Tallinna
Ülikooli kehakultuuri eriala
ning tal on nooremtreeneri
tase 4 kutse. Ta on varasemalt
töötanud turvavaldkonnas
ning kergejõustiku treenerina.
Egertil on mitmeid isiklikke
väljapaistvaid tulemusi kergejõustikus ning samuti silma-

paistvaid tulemusi treenerina.
Enda isikuomadustena toob
ta välja: hea suhtleja, kohusetundlik, kõrge rutiinitaluvusega, kaalutlev ja detailne.
Egerti hobideks on kergejõustik, mälumäng ja discgolf.

Egert Miljan. Foto: erakogu

Ivi Korju. Foto: erakogu

Kadri Pulk – klassiõpetaja
Kadri on läbinud teoloogia
õppekava ning lõpetanud
Tallinna Pedagoogikaülikoolis pedagoogika ja algõpetuse
metoodika klassiõpetaja eriala.
Töötanud õpetajana, kohalikus
omavalitsuses ametnikuna ja
õppetöö juhina. Kadri omab
pik aaegset töökogemust
koolis, on juhendanud muu-

sika- ja loodusringe, koore,
korraldanud koolis erinevaid
ettevõtmisi, kontserte ja üritusi, kirjutanud projekte ning
rahataotlusi nende läbiviimiseks, töötanud ajakirjanikuna
ning giidina. Ta on seotud ka
PERNOVA keskuse loodusmajaga.

Kadri Pulk. Foto: erakogu

Uulu Põhikooli 1. klass
Alumine rida (vasakult paremale): Johannes Leidur, Aneth
Oja, Mia Kullasepp, Vanessa
Rozenkron, klassijuhataja Sirje
Kõresaar, Anna-Liisa Mätas,

Loore Paits, Mia Kuusik, Jako
Jörgen Jõesalu.
Ülemine rida (vasakult
paremale): Sten-Markus Perkons (üleval), Ralf Schneider,

Kevin Kartau, Siim Suvisild,
Robin Põder, Kertu Kuhi,
Kaiko Selter, Ott-Karl Talvik,
Kasper Kuhi, Lisete Reier.

Koolialguse manitsused

Ongi sügis

Algamas on uus kooliaasta,
mis toob endaga kaasa palju
rõõmsaid hetki ja väljakutseid. Et üksi rõõm ei jääks
jagamata ning ükski mure
lahendamata, teen lühida
meeldetuletuse.
Lapsevanem – lapsega,
kes alustab esimest korda
kooliteed ja kel tuleb see
läbida jalgsi, on soovitatav
teha seda mõned korrad lapsevanema saatel. Nii on lapsel turvalisem ning vanem
saab selgitada, kuidas on
kõige ohutum liikuda kooli
ja tagasi.
Te e ü let a m i se e el
veendu, et autojuht on Sind
märganud ja annab teed.
Bussist väljudes ära jookse
kohe teele. Ületa teed vaid
selleks ettenähtud kohas.
Kõnni- ja sõiduteed ei ole

Lapsed käivad jälle koolis, enamusel on puhkused puhatud ja
peredes valmistutakse talveks
– varutakse küttepuid, valmistatakse hoidiseid, seatakse aeda
talveootele. Seega on paras aeg
teha kokkuvõtteid ka meie suvest
siin Merekülas.
MTÜ Külaselts Pulverki
jaoks oli see viies suvi. Kui 2012.
aasta sügisel ajurünnakuga
alustasime, siis praktiliselt kõigis gruppides sooviti Roosiaed
muuta kohaks, kuhu on hea tulla
ja kus on hea olla. Kuidas siis
läinud on?
Nende aastate jooksul on
välja kujunenud traditsioonilised
üritused. Vähemalt kord soojema aja kuudel ehk viiel korral aastas on põhjus Roosiaeda
tulekuks. Maikuus „Teeme ära!“
talgutel, juunikuus jaanitulel,
juulikuus erinevatel kultuurilistel põhjustel, augustikuus muinastuledel ja septembrikuus küla
tähtpäevade päeval ehk külapäeval on rahvast ikka olnud – kord
vähem, kord rohkem, kuid ka
kõige kehvema ilma korral pole
üritus päris ära jäänud. Paaril korral pole võimalik olnud
kavandatud lõket süüdata, aga
see pole olnud korraldajate süü.
Juba kahel korral on Roosiaias olnud öökino ja laulupäev,
ühel korral vastlaliug, lauluõhtu
EV100 raames. Kas nendega
jätkame ja mida veel võiks teha
saab selgeks talvise aja otsustest.
Jõudumööda oleme ka Roosiaia korrastamisega tegelenud.
Algas kõik 2012. aastal mälestusmärgi taastamisega, hiljem

mänguväljakud – need
on liiklemiseks, kus tuleb
arvestada ka kõigi teiste
liiklejatega.
Liiklusmärkide tähendusi on oluline teada, ikka
selleks, et tagada ohutus.
Koolitee võiks alata pigem
mõni minut varem, kui hiljem, et ei oleks vaja liigselt
kiirustada ja sattuda kiirustades ohtudesse.
Rattaga sõites kanna
kindlasti kiivrit ja käitu nii,
nagu üks eeskujulik juht
käituma peab. Kui märkad,
et mõni laps on hädas või
segaduses, ära karda aidata.
Mõistvat suhtumist ja
ohutut liiklemist!
Heidi Sosi
noorsoopolitseinik

Armsad kooliõpilased ja
lapsevanemad
Lääne päästekeskus soovib
teile kõigile edukat ja ohutut
kooliaastat! Paneme vanematele südamele, et lisaks
liiklusohutusele tuleb lastele selgitada, kuidas üksi
kodus olles, vanemate tulekuni, ohutult oma vaba aega
veeta. Korrake kindlasti üle
ohutud toidutegemise nipid.
Tuletage meelde, et ülemeelikus meeleolus ei tohi

kõõluda akendel või rõdul.
Ärge unustage, et lahtine
tuli ja selle kasutamine ei
ole mõeldud väikelastele.
Arutage üheskoos läbi seegi,
kuidas kutsuda endale abi ja
tuletage meelde, et kõigepealt tuleb abi kutsumiseks
helistada hädaabinumbril
112.
Turvalist kooliteed kõikidele!

Uulu PK 1. klass. Foto: Sigrid Absalon

oleme rajanud roosipeenra, paigutanud infotahvli, varjualuse,
Roosiaias esimesel rahvusliku
ärkamise ajal neljal korral siin
toimunud laulupäevade tähistamiseks pingi, erilistel juhtudel lipu heiskamiseks lipuvarda,
jalgrattahoidjad. Septembrikuus
saab lõpuks paika välispordisaal.
Oleme toetust ja abi seejuures
saanud vallalt, Romantiliselt
Rannateelt ja EV100 projekti
toetuste raames.
Kokkuvõttes võib öelda, et
oleme olnud tegusad, kuid loorberitele puhkama jääda ei saa.
Alati saab paremini. Mida siis?
Plaanid saavad täpsemalt paika,
kui uus suurem juhatus saab
lõplikult kinnitatud. Kindlasti
jätkuvad traditsioonilised üritused ja mõtetes on nii mõndagi
veel, aga seda otsustab juba uus
juhatus. Lahendamist vajavaid
probleeme siinse elu edendamiseks jagub, tööd jätkub.
Hetkel on mitu aktuaalset
probleemi, mis on päevakorras
olnud juba mõnda aega:
Kodanikualgatus vallas.
Valimiste eel rõhusid kandideerijad tugevasti kogukonnale ja kodanikualgatusele, aga
praegune olukord meenutab
vägagi olukorda, et kõuts ootab,
milline hiir talle suhu jookseb.
Üldsõnaline lubadus toetada ei
mobiliseeri kedagi vabatahtlikult
tegutsema hakkama. Milliseid
tegevusi ja millistel tingimustel
seejuures eelistatakse, kuna raha
on vähe?
Uuenenud suure valla arengukava arutamine. Ilmselgelt

polnud aeg laiema arutelu korraldamiseks sobiv. Suvepuhkuste
aeg, aktiivsemate inimeste hõivatus suveüritustega, aga ka tahtmatus sisseharjunud mugavustsoonist väljuda (Niikuinii minu
arvamus ei loe!) – tulemusena
arutelu kuuldavasti ei tekkinud.
Kas austatud volikogu liikmed
väljendavad arengukava kinnitamisel vaid oma isiklikku
arvamust või väljendavad oma
erakonna või valimisliidu kandideerijate arvamust?
Kohalike valimiste eel lubasid kõik kandideerivad valimisliidud ja erakonnad aktiivselt
valla elu edendamises osaleda.
Kas sellest ei tulekski alustada, et
volikogu liikmed arutavad põhimõttelisemat laadi asjad ennem
oma kaaskandideerijatega läbi?
Otsused ei tohiks seejuures sündida emotsioonide (meeldib, ei
meeldi) põhjal, arvestada tuleks
valla üldisi arenguvajadusi, mitte
ettepaneku esitaja erakondlikku
kuuluvust.
Via Baltica. Juba päris pikka
aega on tee laiendamise teema
nagu hõõguv tuli tuha all – avalikkuse ette jõuab vähe infot.
Projekteerimine on protsess,
mille vältel kaalutakse kõiki
esile kerkinud asjaolusid. Senine
asjade käik näitab, et alguses
olid võimalikud ainult kaks
seisukohta: ainuõige projekteerijate oma ja ebakompetentne
ehk ebasobiv kohalike inimeste
oma. Alles siis, kui võeti appi
advokaat või suudeti tõestada,
et kaardil puuduvad ja on väljapääsuta jäetud mitmed pered,

tehti vähehaaval parandusi.
Aprillikuu lõpuni tehtud
ettepanekud mahuvad ära
54-le leheküljele, enamust neist
ei arvestata. Viimane suurem
„üllatus“ oli selline, et praegune
Reiu tee bussipeatus kavandati
tuua Uulu poole kanalit metsa
vahele. Seejuures kohta, kus teed
enam ei laiendata. Kas selle teguviisi vastu kogutud rohkem kui
260st allkirjast piisab, et plaani
muudetakse? Kas ei ole käes aeg
selleks, et ka volikogu tekkinud
olukorra kohta oma arvamust
avaldaks?
Mida öelda lõpetuseks? Nagu
eelnevast paistab, on Merekülas
tehtud omajagu, aga ka probleeme on omajagu. Selge on
üks asi – kui koos tegutseda,
saab ikka muutusi teha küll.
Elame juba kolm aastat Merekülas, muutunud on Roosiaia
nägu, rahvas on omaks võtnud
traditsioonilised üritused. Hea
nõu ja jõuga kaasa aitajaid on
olnud palju ja nimepidi tänama
hakates on oht keegi välja jätta.
Seepärast sügav kummardus ja
suur tänu ja kõigile, kes on osalenud nende asjade teoks saamisel.
Olete kõik oodatud 29.
septembril kell 15.00 viimast
korda sel hooajal kogunema
Roosiaeda tähistama loomisel
oleva terviseraja osana välispordisaali avamist. Ühtlasi peame
nii meeles Mereküla kolmandat
ning mälestusmärgi ja MTÜ
Külaselts Pulverki kuuendat
aastapäeva. Kohtumiseni!
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk
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Tunnustus
Häädemeeste vald esitas
C. R. Jakobsoni stipendiumite
konkursile Pärnumaa aasta
tunnustatuma haridus- ja
kultuuritegelase kategoorias
kandidaadiks Häädemeeste
Muuseumi juhataja Tiiu Puka.
Žürii sõnul oli meie poolt esitatud kandidaat väga väärikas
ja otsus üksmeelne.
Tunnustatuima põllumehe
austavat nime kannab OÜ
Vändra tootmisjuht Kaido
Madisson ning hinnatuima
haridus- ja kultuuritöötaja
oma Häädemeeste muuseumi
juhataja Tiiu Pukk.
Pärnumaa mainekaima,
Carl Robert Jakobsoni nimelise konkursi laureaate selgitati
30. korda ja nagu varasematelgi aastatel pani sellele õla
alla Pärnumaa Omavalitsuste
Liit. Parim põllumees ning
haridus- ja kultuuritöötaja
said nimelise meene, lauamedali Jakobsoni profiiliga.
Austamisüritusel Kurgja
talumuuseumi veskis mängis
torupilliansambel Linnutaja.
Laureaatidest rääkis Kurgja
ta lu muu seu mi ju hataja
Monika Jõemaa ja eriauhinna
laureaati tutvustas Pärnu Postimehe peatoimetaja kohusetäitja Siiri Erala.
Katkeid taotlusest:
Tiiu Pukk on sündinud
1943. a Häädemeestel. Lõpetanud 1962. a Häädemeeste
Keskkooli, asus ta samas asutuses tööle pioneerijuhina ja
hiljem oli ta pikaaegne Häädemeeste kooli huvijuht. Tiiu
Pukk töötas Häädemeeste
Keskkoolis kuni 2007. aastani.
Tiiu Pukal on märkimisväärseid saavutusi Häädemeeste noorsoo kasvatamisel

ja valla maine kujundamisel.
Tema õpilased on mitmel alal
võitnud auhindu vabariiklikul
tasandil, eriti on esile tõstetud kodu-uurimuslikke töid.
2005. aastal sai Tiiu Pukk Pärnumaa aastate pedagoogi tiitli.
1991. aastal loodi Häädemeeste muuseum ning Tiiu
Pukk on üks muuseumi loojatest ja praeguseni Häädemeeste muuseumi juhataja.
2003. aastast asub Häädemeeste muuseum Häädemeeste kõrtsi-koolimajas.
Tiiu Pukk on teinud palju
Häädemeeste valla mineviku
uurimisel ning traditsioonide
säilitamisel. Ta on koostanud
valda tutvustavaid kogumikke
ja muid materjale. Tiiu Pukk
on kirjutanud ja koostanud
kohalikku ajalugu koondavad
raamatud „Ikla, Häädemeeste,
Uulu“ ja „Häädemeeste“.
Tiiu Pukk on olnud traditsiooniliste valla- ja külapäevade organisaator. Õpialdis,
põhjalik, järjekindel ja kohusetruu – sellisena teavad ja
tunnevad Tiiut Häädemeeste
valla inimesed.
Tiiu Pukk on MTÜ Kunstkäsitöö selts RÄÄK juhatuse
liige. Tänu Tiiu eestvedamisele on selts aktiivselt tegutsenud, pidevalt toimuvad
käsitöönäitused muuseumis,
õpitoad ja vahel müügidki.
Tiiu Pukk on üks iga-aastaste Häädemeeste kodukandipäevade eestvedajaid, tema
korraldab ajalooteemalisi vestlusringe ja näitusi ka PõhjaLiivimaa Festivalil. Samuti
korraldab ta muuseumis tihti
vestlusringe ja mälestusõhtuid – näiteks Balti keti aastapäeval, igasuguste muude

Näitus „Kuuseõue mehed“
Häädemeeste Muuseumis
Augustikuu algul olime koos
muuseumis, et vaadata näitust
„Kuuseõue mehed“. Miks just
Kuuse talu mehed? Juba 1638.
aastal oli Häädemeeste mõisal 4 pärustalu, kalapüüdjate
omad. Üks neist taludest oli
Kushe Jacu oma. Praegune
näitus küll niikaugele ei ulatu,
aga neljast põlvkonnast fotod
on välja pandud. Näituse
koostajad Ivi ja Age (Kuuse
talu tütred) ning nende pereliikmed kirjutasid: „Fotod olid
albumitest välja otsitud, patt
oli neid mitte eksponeerida.
Sest mehed on Kuusede õues
alati tähtsad olnud, seda juba
esivanematest alates. Oleme
siia valinud mõned olulisemad
Kuuseõue mehed, erinevatest
aegadest, näidates Kuusede õue

Ma tahan teada, kas me peame vastu
siin hiigelkeelte laanes veel paar aastasada.
Siin suuri libekeeli roomab vastu,
kes söönud väikseid keeli riburada.
Ma olen võrse, millest kasvab puu,
mis keele kõrgusi võiks vallutada.
Mu kõrva vastu paned oma suu

maju, inimesi, tööd, tähtpäevi,
pidusid.“ Ivi rääkis näitusele
antud fotode sisust. Külalistel
oli küsimusi palju, sest enamus
tundis Kuuse pere inimesi –
kus nad nüüd elavad? millega
tegelevad? jne.
Age Kraus on Eesti Televisioonis produtsent. Tema
on oma õla alla pannud sarjadele „ENSV“, „Eesti mäng“,
Joonas Hellerma jutusaade
„Plekktrumm“ jne. Age rääkis meile saadete tegemisest,
näitlejate otsimisest, võtteplatsidest, mööbli muretsemisest
saadetesse jne. „Vaeva ja muret
on palju, aga mulle meeldib mu
töö!“ ütles Age. Anna (noorim
põlv) küpsetatud karask maitses kõigile.
Tiiu Pukk

Tiiu Pukk Kurgjal C.R. Jakobsoni stipendiumi üleandmisel. Foto:
Aire Kallas-Maddison

tähtpäevade puhul. Tihti on
Tiiu avaldanud kodu-uurimuslikke ja ajalooteemalisi
artikleid vallalehes. Tiiu
tegevus muuseumis põhineb
suuresti tema entusiasmil, ta
on suutnud kaasa haarata toetajate ja aktivistide grupi, kelle
hulgas on nii tema eakaaslasi
kui nooremaidki. Muuseum
on kujunenud huviliste kooskäimiskohaks, kus paljud
eakad saavad ennast teostada
ja samas omandavad uusi
teadmisi.
Häädemeeste Keskkool
teeb muuseumiga, st Tiiuga
väga tihedat koostööd. Tiiu

Pukk haarab kinni igast
huvitavast ideest ning koos
õpetajatega viiakse need ka
ellu. Õpilased on muuseumis
väga teretulnud ja oodatud
külalised ning nad peavad
lugu huvitavatest muuseumitundidest.
Tiiu Pukk väärib tunnustamist. Ta on Häädemeeste
valla aukodanik aastast 2003.
Samas teeb ta koostööd muuseumide ja MTÜ-dega ka väljaspool valda ning väärib seetõttu laiemat tunnustamist ja
tutvustamist.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Treimani laulupäev 2018
Juuli keskel olid Treimani rahvamajas
kooslaulmas mitmed Eesti ja Läti segakoorid, et tähistada meie riikide 100. aastapäeva. Alustasime lipuväljakul, kus peo
kõnelesid-laulsid avatuks Kristiina Ehin
ja Silver Sepp. Siinkohal katke Kristiina
kõnest:
„Meie riigid said küll saja aastaseks,
aga meie kaks tillukest emakeelt, eesti ja
läti, on palju-palju vanemad. Me oleme
õitsenud siin Riia lahe kaldal tuhandeid
aastaid külg-külje kõrval. Meil on ühine
meri, riigipiir, meil on sarnane ajalugu. Ka
meie olevik on sarnane. Meil on sarnane
elujanu ja sarnane laululine hingelaad. Me
suhtleme omavahel enamasti vene ja inglise keeles, aga see viis, kuidas me räägime
laulu kaudu, oma emakeelse laulu kaudu,
on väga eriline kogu maailmas. Ma arvan,
et just oma emakeelsete laulude kaudu
me saame aru, kes me oleme ja kuhu me
kuulume. Seega laulutraditsioon on väga
tähtis meie kõigi jaoks.”
Kristiina Ehin oli eesti keele kestvuse
kohta kirjutanud ka kauni ja samas tähendusrikka luuletuse:
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Ivi Kase ja Age Kraus muuseumikülastaja tega. Foto: Tiiu Pukk

Suurküla külapäev
Juuli lõpul toimunud Suurküla Järgnenud külapäev tõestas,
külapäeval kinnitati Hää- et nii Suurküla MTÜl kui
demeeste seltsimaja seinale huvikeskusel on tahtmist ja
pidulikult Eesti Vabariigi 100. võimekust seltsimaja tegesünnipäeva tähistav „EV100 vustega täita. 14. septembril,
igas külas“ tunnusplaat. Üks Häädemeeste kodukandipäeselle taotlemise eestvedajatest val avatakse muuhulgas majas
Aivar Kraus tegi sissejuhatu- noortetuba ning tähistatakse
seks lühitutvustuse, seejärel Suurküla MTÜ 20. sünnikinnitasid Suurküla esinda- päeva.
jad tunnusplaadi seinale. Teise
LR
olulise sündmusena avati seltsimaja peasissepääsu
kohale Suurküla
seltsi eestvõttel tellitud majasilt koos
lisatud mõttega:
Elu peab olema ja
tuli peab põlema!.
Majasildi kujundas ja valmistas
Kadri Teor, eestvedajateks olid Ivi
Kase ja Age Kraus Aivar Kraus EV100 tunnusplaadiga. Foto: Tookoos külaseltsiga. mas Abel

Ainaži-Aloja ühendkoor. Foto: Viljar Soomre

ja proovid enda poole kallutada.
Kuid mind ei liiguta su honey ja su baby
siin pajuvõsa laiuskraadi hallis.
Ütlen sulle möödaminnes may be,
piisab, kui sa ütled lihtsalt kallis.
Kes naerab omas keeles, nutma puhkeb,
kui meie ingliskeelses nutiseadmes tukume.
Ma tahan teada, kas me keel on uhke
või siiski määratud on hukule.
Järgnevale regilaulule said kõik koorilauljad kaasa laulda ja kontsert võis alata.
Lauljaid oli Uulust, Torist ja Treima-

nist. Eesti kooride repertuaar koosnes
põhiliselt kõige armsamatest isamaalistest
lauludest Annely Kuninga, Kalli Rõõmusaare ja Tiia Soomre juhatusel. Oma äsjase
suure laulupeo hõngu tõid Aloja ja Ainaži
segakoorid Agra Jankovska ja Vitālijs Bogdanovičsi dirigeerimisel.
Kontserti ilmestasid hoogsate tantsudega rahvatantsurühm Lendar ja oma fantaasiapillidega Silver Sepp. Õhtu lõppes
meeleoluka simmaniga.
Tiia Soomre

Suurküla MTÜ liikmed ja külalised majasildi saanud seltsimaja ees.
Foto: Age Kraus
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Rannamängud 2018
14.-15. juulil toimusid Kihnus
järjekordsed rannamängud.
Sellel aastal olid oma võistkonnad välja pannud lisaks Häädemeestele veel Kihnu, Tõstamaa
ja Audru. Eesmärgiks oli arendada valdade vahelist koostööd
kultuurilis-sportliku tegevuse
kaudu ja jätkata rannamängude traditsiooni. Sellel aastal
oli eestvedajaks Kihnu vald
eesotsas Kihnu Rahvamaja
juhataja Veera Leasiga.
Kuigi Pärnus möllas nendel
päevadel tugev torm, oli ilm
Kihnu saarel väga soodne.
Mõni üksik vihmapiisk ei
heidutanud kedagi. Võrkpalli
mängijatel oli küll märja muru
peal natuke keerulisem mängida. Kuna meie meeskond
saavutas võrkpallis 1. koha,
siis näitab see vast pigem Häädemeeste sportlaste sitkust ja
vastupidavust. Veel tahaksin
mainida, et meie valla sportlased olid väga ausad ja reeglitest
kinni pidajad. Mõnel võistlusel
oli sohki tegevaid võistlejaid
ebameeldiv vaadata. Mõned
sobi tegemised tulid välja alles
hiljem, näites olid Tõstamaa
ja Audru juhtkonna võistkonnad kokku pandud juhendit
jälgimata.
Üldjoontes olid need kaks
võistluspäeva aga väga sündmusterohked ja täis positiivseid
emotsioone. Kihnu rahvas oli
väga külalislahke. Võistlejatele tehti kastiautodega ekskursiooni, Kihnu muuseumis
tutvustati kohalikke kombeid
ja tavasid, pakuti Kihnu saia,
tantsiti varaste hommikutundideni jne.
Suured tänud kõigile
sportlastele ja AleksanderTõnis Joarannale, kes võistkonna kokku kutsus.
Pilk protokolli: Pendel-

teatejooks: 1. Häädemeeste
(Kairi Uibu, Piret Lepik, Tairi
Tomson, Annika Maasing,
Annely Lihtne, Heiki Hunt,
Taavet Leppik, Marcus-Lukas
Lehemets, Ott Liivaru, Carl
Håkan Ericson), 2. Tõstamaa,
3. Kihnu.
Võrkpall: 1. Häädemeeste
(Heiki Hunt, Taavet Leppik,
Ott Liivaru, Kalev Seilmaa,
Carl Håkan Ericson, KatiKarolin Prangli, Piret Lepik,
Tairi Tomson, Kairi Uibu), 2.
Audru, 3. Tõstamaa.
Juhtkonna mitmevõistlus:
1. Tõstamaa, 2. Häädemeeste
(Argo Mengel, Priit Sommer),
3. Audru.
Kergejõustik: 1. Audru, 2.
Häädemeeste, 3. Kihnu.
MV 60m: 1. Heldur Sepp,
2. Valdur Sepp; MV kaugushüppe: 1. Heldur Sepp, 2.
Valdur Sepp; MV kuulitõuge:
1. Valdur Sepp, 2. Heldur
Sepp; MV 1000m: 2. Heldur
Sepp, 3. Valdur Sepp; M 60m
1. Taavet Leppik, 4. MarcusLukas Lehemets; M kaugushüpe 4. Carl Håkan Ericson;
M kuulitõuge: 8. Madis Kiin;
M 1000m : 1. Heiki Hunt, 4.
Mario Maddison, 6. MarcusLukas Lehemets; NV 60m: 2.
Annely Lihtne, 4. Elo Pendin;
NV kaugushüppe: 2. Annely
Lihtne, 3. Elo Pendin, 4.
Annika Maasing; NV kuulitõuge: 1. Annely Lihtne, 2.
Annika Maasing; NV 500m:
1. Elo Pendin, 2. Annely
Lihtne; N 60m: 1. Kairi Uibu;
N kaugushüppe: 2. Kairi Uibu;
N kuulitõuge: 4. Kairi Uibu,
5. Tairi Tomson; N 500m: 1.
Kairi Uibu.
Sõudmine: 1. Audru, 2.
Häädemeeste (Annely Lihtne,
Madis Kiin), 3. Kihnu.
Rannanaine ja rannamees:

Aleksander-Tõnis
Joarand
sai kultuuriminister Indrek Saarelt
tänukirja kaaluka panuse eest Eesti
spordiajaloo talletamisel ja aastaraamatu
pikaajalise traditsiooni elus hoidmisel.

Rahujooks 16. juulil Iklast Pärnusse

Kiireim võistkond pendelteatejooksus

1000 m jooks

1. Tõstamaa, 2. Kihnu, 3. Häädemeeste (Aire Kallas-Maddison, Siim Marjamägi).
Köievedu: 1. Kihnu, 2.
Tõstamaa, 3. Häädemeeste
(Valdur Sepp, Heldur Sepp,
Siim Marjamägi, Reiko Lepik,
Madis Kiin, Juhan Sarnet, Alo
Pendin).
Teatevõistlus: 1. Tõstamaa,
2. Kihnu, 3. Audru, 4. Häädemeeste (Kairi Uibu, Tairi Tomson, Annika Maasing, Annely
Lihtne, Aire Kallas-Maddison,
Heiki Hunt, Taavet Leppik,
Marcus-Lukas Lehemets, Ott
Liivaru, Carl Håkan Ericson).

Mälumäng: 1. Kihnu, 2.
Audru, 3. Tõstamaa, 4. Häädemeeste (Helju Viirg, Valve
Sommer, Priit Sommer, Argo
Mengel).
Orienteerumine: 1. Audru,
2. Tõstamaa, 3. Kihnu, 4.
Häädemeeste (Heiki Hunt,
Mario Maddison, Aire KallasMaddison, Annika Maasing).
Taidlus: 1. Kihnu, 2. Tõstamaa, 3. Audru, 4. Häädemeeste.
Aire Kallas-Maddison
Fotod: Aire Kallas-Maddison
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Esimene seltskond tervitas Rahujooksu meeskonda
Treimani Rahvamaja hoovil.
Ansambel Treffunksi särtsakate lugude saatel võeti
jooksjad pidulikult vastu.
Vallavanem Karel Tölp soovis
jooksjatele kerget jalga ja soosivat ilma. Jooksjatele kingiti
Häädemeeste mineraalvett, et
oleks jaksu kuuma päikese käes
joosta.
Teine seltskond tervitas
jooksjaid Kabli pagari hoovis.
Elve Vahenõmm oli laua katnud ahjusoojade küpsetiste ja
värskendava mahlajoogiga.
Kolmas seltskond tervitas jooksjaid Häädemeeste
alevikus, kus noortebändi
x4 trummar Aigar-August
Lemmik näitas, kui osavalt ja
kiirelt trummipulgad liikuda
suudavad. Kohalikud inimesed
olid jooksjatele toonud midagi
maiustamiseks, tehti pilte ja
räägiti Rahujooksu eesmärgist
ning saadeti heade soovidega
meeskond jälle teele.
Neljas seltskond võttis
jooksjaid vastu Tahku Tare
hoovis. Osalejad sõid lõunat
ja said mekkida Tahku Tare
naiste poolt valmistatud hõrgutisi. Jagati muljeid ja maiuseid.
Vennad Teet ja Priit jooksid
tõrvikuga päris jupp maad.
Viies peatus tehti Lottemaal, kus lustiti koos nii
Lotte, tema sõprade kui ka
pargi külalistega. Sealt saadeti
jooksjad Pärnu poole teele.
Rahujooks on ülemaailmne
1987. aastast alates toimuv

Vallavanem Rahujooksu tõrvikuga. Foto: Aire Kallas-Maddison

kõige laiaulatuslikum tõrvikuga teatejooks, mis ühendab
riike ja rahvaid, 2018. aastal
joostakse Euroopas Sofiast
Lissabonini.
Jooksjad läbivad ligi 24 000
km pikkuse teekonna läbi kõikide Euroopa riikide, finišeerudes 8.oktoobril Lissabonis.
Jooksu lihtne sõnum –
“Sinu samm on esimene!”
– on inspireerinud miljoneid
inimesi üle kogu maailma.
Jooks on mittetulunduslik
üritus, mis liidab inimesi ja
innustab head tahet kõikidest
rahvustest inimeste vahel.
Rahujooksu tõrvikut said
kanda kõik, kes jooksjaid tervitama tulid.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik
(jooksis tõrvikuga umbes 4 km)

Heitjate päev
20. augustil toimus Häädemeeste
staadionil järjekordne Häädemeeste
valla heitjate päev. Rasketes ilmastikuoludes toimunud võistlusel võitis
meeste kuuli-ketta-oda mitmevõistluse Sander Rits ja kuuli viievõistluse
Valdur Sepp.
Esmakordselt toimus Häädemeeste heitjate päev 2001 aastal.
Pilk protokolli: Kuuli-kettaodavõistlus: 1. Sander Rits (13.14–
42.04-46.86) 1924 p; 2. Raul Kond
(12.54-42.35-38.88) 1777 p; 3. Heldur Sepp (10.69-31.82-32.86) 1367
p.
Kuuli viievõistlus: 1. Valdur Sepp
58.38, 2. Sander Rits 57.74, 3. Raul
Kond 51.02.

Rahujooksul osalejad Häädemeestel. Foto: Aire Kallas-Maddison

22. septembril kell 12.00
Häädemeeste staadionil

AMMULASKMISVÕISTLUSED
Häädemeeste valla auhindadele
Kuuli viievõistluse võitjad. Foto: Rainis Vesik

Häädemeeste valla heitealade raudvara – vennad Sepad (vasakult 1. ja 2.). Foto: erakogust

Osalevad Eesti ja Soome amburid
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Mälestusplaat Erast Endriksonile

Mälestusplaatide lugu

Algab jahihooaeg

5. augustil Häädemeeste Issandamuutmise õigeusu kiriku
146. aastapäeval avati kirikus
mälestusplaat valla aukodanikule Erast Endriksonile, kes on
toetanud märkimisväärselt
mitmel korral kirikut.
Mälestusplaadi kujundas ja
valmistas Lova talu peremees
Ülo Kirt ning pühitses Hääde-

12. augustil 2018 taasavati
Tahkurannas K. Pätsi ristimiskirikus – EAÕK Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirikus mälestusplaadid
sõduritele, kes langesid I maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas. Kõik langenud olid endise
Uulu valla elanikud. Kokku 33
nime.
Keerulise ajalooga mälestusplaadid paigaldati Uulu
kultuuri- ja ajalootoimkonna
poolt. Sellega on üks ajalooline
võlg ja ülekohus heastatud.
Kogu tegevust koordineeriti Pärnu Muinsuskaitse Seltsi
ja Eesti Sõjahaudade Hoolde
Liidu teadmisel.

Sügis on kätte jõudnud. Viljad
on salves, lapsed kooli saadetud ja jahimeestel algab ajujahi
hooaeg.
Tahkuranna Jahiseltsi
jahipiirkond jääb kahe valla
territooriumile, nendeks on
osaliselt Saarde vald, ning
suures osas Häädemeeste
vald. Enamasti peetakse jahti
riigimetsa aladel, kuid suur osa
jahipiirkonnast jääb ka valla-

meeste koguduse ülempreester
Ardalion.
Erast Endrikson oli sündinud 1921. aastal Häädemeeste
Suurkülas ja lahkus kodumaalt
1945. aastal. Ta suri 2017. aastal Coventrys Inglismaal.
Häädemeeste
Issandamuutmise õigeusu
koguduse juhatus

Jumalateenistuse viis läbi
ja õnnistas mälestustahvlid
Ardalion Keskküla. Anneli
Kuninga juhatusel esitas Uulu
segakoor isamaalisi laule. Sõna
võtsid Tõnis Tamm, Henn
Saar, Häädemeeste valla abivallavanem Helve Reisenbuk
ja Eesti Sõjahaudade Hoolde
Liidu juht Tiina Tojak.
Mälestustahvlite puhastamise, transpordi ja ülespanemise eest hoolitsesid Tõnis
Tamm, Avo Mändmaa ja
Henn Saar.
Kõiki asjaosalisi tänab
Henn Saar
koduloolane

Uulu segakoori uus hooaeg

mistus 2019. a juubelilaulupeoks, kuid kavas on laululaagrid, kontserdid ja mitmekülgne
ühistegevus.
Uued lauljad on väga oodatud, et laulud saaks veel paremini kõlada!

Meeldivat koostööd
soovides
Tahkuranna Jahiselts

Häädemeeste valla eakate
päeva pidu toredate
etteastetega toimub
Treimani rahvamajas
1. oktoobril kell 13.

Mälestustahvel Erast Endriksonile. Foto: Tiiu Pukk

Uulu segakoor alustab hooaega
kolmapäeval, 12. septembril
kell 19 Uulu koolimajas, uued
liitujad on oodatud kell 18.30.
Koori dirigent on Annely
Kuningas.
Kõige olulisem on etteval-

kodanike eramaadele ja kinnistutele. Kuna jahi ajal võivad
loomad käituda tavapärasest
erinevalt, siis võivad nii ulukid kui ka jahikoerad sattuda
Teie kinnistutele. Siinkohal
loodame kodanike mõistvale
suhtumisele ja arusaamisele.

Mälestustahvlite avamine.

Oma osavõtusoovist ja transpordivajadusest
teatada valla sotsiaalnõunikule telefonil
4448896 või 53408385 eha.sade@
haademeeste.ee hiljemalt 24. septembriks
Liinibuss väljub Pärnust kell 11.30,
Uulust kell 11.52, Häädemeestelt kell 12.22,
Treimanist Pärnusse kell 15.47.
Informatsioon peo kohta
tel. 522 8196 Viljar

Uulu juuksur töötab
kolmapäeviti
Palume aeg ette broneerida
Elme Eeskivi, tel 5397 8597
Uulu segakoor Eesti hümni laulmas. Fotod: Aire Kallas-Maddison

Huvipesa 2018
Tutvustamaks Tahkuranna Avatud Noortekeskuse korraldatud
huviringe toimus kolmapäeval 5. septembril noorteka huvitegevuste mess “HUVIPESA”. Teistkordsel messil olid esindatud
enamus tegutsemist alustavate huviringide esindajad ning juhendajad kes tutvustasid millega nende ringis tegeleda saab.
Ringe tegutseb palju ja kõikides huviringides osalemine on
TASUTA.
ESMASPÄEV
13.00 Loovusring KUNSTIPISIK
Juhendaja Kristiina Reier al. 10. sept Uulu KSK 1-2 klass
14.30 SHOWTANTS
Juhendaja Kadi Keskülla al. 10. sept Uulu KSK 1-3 klass
15.00 DISCGOLF
Juhendaja Henri Ojatamm al. 10. sept Uulu KSK 1-5 klass
19.00 BREAKTANTS
Juhendaja Elton Jets al. 10. sept Uulu KSK 7-19 aastased noored
TEISIPÄEV
15.15 KOKKAMINE
Juhendaja Marek Sild al. 11. sept UULU KOOLi kodundus
klass 5-9 klass
16.00 SEIKLUSRING
Juhendaja Argo Linnamäe al. 11 sept Uulu KSK 1-9 klass
16.00 JÕUSAALI TREENINGUD
Juhendaja Egert Miljan al. 18. sept Uulu KSK alates 13 eluaastast
KOLMAPÄEV
14.00 KOKANDUS
Juhendaja Tiiu Kask al. 12. sept Uulu kooli söökla 1-4 klass
14.30 SHOWTANTS
Juhendaja Kadi Keskülla 1-3 klass
NELJAPÄEV
14.15 DISCGOLF
Juhendaja Henri Ojatamm 1-5 klass

14.30 Loovusring KUNSTIPISIK
Juhendaja Kristiina Reier 2-3 klass
16.00 JÕUSAALI TREENINGUD
Juhendaja Egert Miljan alates 13 eluaastast
17.00 NOORE DJ ABC
Juhendaja Ivo Uslov al. 13. sept Uulu KSK 7-19 aastased noored
18.00 NOORE DJ ABC
Juhendaja Ivo Uslov al. 13. sept Võiste Noortetuba 7-19 aastased
noored
19.00 BREAKTANTS
Juhendaja Elton Jets 7-19 aastased noored
REEDE
15.00 PEKITI TIRSIA KALI
Juhendaja Vladimir Sillaste al. 5. okt Uulu KSK alates 10 eluaastast
Kui keegi tunneb, et on jaksu, tahtmist ning veel veidi vaba aega,
võib julgelt tulla uurima ja liituma.
Ege Altmart
Noorsootöö juht

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

Esmaspäev
Kolmapäev
Esmaspäev
Kolmapäev
Esmaspäev
Kolmapäev
Neljapäev

kell 16.00 – 17.00
treener Kadi Keskülla
kell 14.30 – 15.30
treener Kadi Keskülla
TANTSUÕPE 4. – 5. klass
kell 18.00 – 19.00
rühm Taglioni
õpetaja Liina Ojatamm
TERVISEVÕIMLEMINE
kell 10.00 (50+ osalejale)
kell 18.00
õpetaja Kai Siidirätsep
VÕRKPALL
Teisipäev
kell 19.00 – 21.00
(info Karol Nairis +372 5660 7185)
SK Tahk sportlased
RAHVATANTSURÜHM „Ülejala” Esmaspäev kell 18.30 – 20.00
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
(NB! treeningud algavad 9. septembrist)
(3. – 5. klass) edasijõudnud
Teisipäev, kell 16.45
reede
Pühapäev kell 13.00
(6. – 9. klass) edasijõudnud
T, K,R
kell 16.45
Pühapäev kell 11.15
treener Anu Taveter, tel 517 2674
(NB! treeningud algavad 4. septembrist)

JALGPALL LASTEAIALASTELE ja KOOLI ÕPILASTELE
JK POSEIDON treenerid: Martin Kuldmägi, Joonas Einfeldt
Täpne info treeningute kohta: +372 5649 2025
SPORDIKESKUSE JÕUSAAL ON AVATUD TÖÖPÄEVITI KELL 9.00 – 21.00
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TEATED
KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13 m. Maksimaalne kaugus tõstukist:
5,8 m. Kandevõime 215 kg. Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa.
Ott Juurikas, tel 5845 4442
*
Pakume küttepuude saagimise ja lõhkumise teenust
mobiilse halumasinaga Pilkemaster EVO36 tellija poolt
soovitud asukohas. Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge. Puidu suurim läbimõõt 36 cm. Käivitatav elektrimootorilt, vajalik minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tm, 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 roomikekskavaatoriga. 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

HÄÄDEMEESTE
HUVIKESKUS
Noortetoa avamine
Häädemeeste Seltsimajas
14. septembril kell 18.00
Noortetuba jääb avatuks alates
18. septembrist 2018
T- R kell 13.00-18.00
Häädemeeste Seltsimaja II korrusel
Info: Anneli Leppik, tel 5559 3118

SEPTEMBRI JA OKTOOBRI
SÜNDMUSED
11.09 Näituse “Meie linnuriik” avamine Häädemeeste
Muuseumis
14.09 Häädemeeste 32. kodukandipäevade ja Eesti Vabariigi
100 juubeliaasta raames Häädemeeste Seltsimajas – Maja täis
pidu! Algusega kell 17
15.09 MAAILMAKORISTUSPÄEV (ka Häädemeeste vallas)
15.09 Treimani Rahvamajas 24. Pärnumaa Bändide Päev
kell 17
16.09 Perepäev Tahku Tares kell 11
29.09 Mereküla nime taastamise aastapäev Roosiaias
(terviseraja avamine, küla nime taastamise ja MTÜ aastapäevade
tähistamine)
30.09 Sügisrull 2018 – rulluisk, rullsuusk Jõulumäel
01.10 Eakate pidu Treimani Rahvamajas kell 13
02.10 Näituse “330 aastat koolihariduse esmamainimisest
Häädemeestel” avamine Häädemeeste Muuseumis
01.-07.10 Ettevõtlusnädal Häädemeeste Keskkoolis
05.10 Õpetajate päev
05.-07.10 Rahvusvaheline kelgukoerte võistlus Balto Sügiskross
2018/ Baltic Cup 2018 4. etapp Jõulumäel
08.10 Kino maale! Häädemeeste Keskkoolis
13.10 Eesti murdmaajooksu KV Jõulumäel
19.10 Häädemeeste Keskkooli 164. sünnipäev, 330 aastat kooli
esmamainimisest
19.-20.10 Sügismöll 2018 discolfis Jõulumäel
20.10 Pillimeeste päev Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis
20.10 Metsapoole Põhikooli 165. sünnipäev
20.10 Ettelugemise päev Häädemeeste valla raamatukogudes
24.10 Eesti Raamatu päeva tähistamine Häädemeeste
raamatukogudes
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige
kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt
tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.

VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI
AMETIKOOLITUSED PÄRNUS

Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema,
siis olete oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel
tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Pärnus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning
sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
• 06.-09.09.2018
• 04.-07.10.2018
• 01.-04.11.2018
• 06.-09.12.2018
Samal ajal alustab ka 70-tunnine ametikoolitus
alustajatele.
Koolitajad: Lenno Põder, Vitali Nester jt.
Asume Pärnus Swedbank ärimaja teisel korrusel
(kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 5886 7665 või külasta meie
kodulehte www.autosert.ee.

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

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

Õnnitleme
septembrikuukuu
sünnipäevalapsi!
13. sept
17. sept
9. sept
27. sept
4. sept
6. sept
13. sept
18. sept
5. sept
7. sept
13. sept
20. sept
28. sept
15. sept
27. sept
22. sept
21. sept
2. sept
2. sept
17. sept
21. sept
2. sept
6. sept
9. sept
17. sept
28. sept
2. sept
3. sept
11. sept
21. sept
26. sept
1. sept
3. sept
3. sept
9. sept
10. sept
20. sept
17. sept
23. sept
25. sept
30. sept
7. sept
13. sept
21. sept

LEANDER VAHER
OLEV LIIVA
IDA LING
ELLEN ARUSOO
AINA JÜRISOO
JOHANNA RAIEND
EVALD TALTS
ASTA LOITE
FEVRONIKA AAS
SAIMA VAHER
LIVIA LANG
IMBI MENGEL
VELTA HOLM
UNO EESNURM
VALDA-MARIE
PÄRNPUU
VIIVE MIILIMÄE
ARVI JÜRIMA
KOIDU HEIN
HELVI LUMERA
HELMI VILLENTHAL
ELLA KASK
ANU LEPIK
ALEFTINA SOBOLEVA
LAINE ARUKASK
MILVI HELBERG
LIIA PAHK
LINDA LILLE
SULEV MÄNNI
HELGI SEPP
MAIE LILLEMETS
MATI ANDRESSON
LEMBIT KÜNNAPAS
SILVI UNIVER
LEONID KAZANTSEV
IVAN FOSTI
MARJE KAALEP
JAAN JUURIK
VELLO RÄÄBIS
AARE PALITS
KALLE KUUSK
MATI EINMANN
TOIVO METSAMÄGI
MARGARITA SIMSON
JÜRI TALTS

95
93
90
89
88
87
87
87
86
86
86
86
86
85.

Kabli küla
Treimani küla
Krundiküla
Majaka küla
Ikla küla
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Penu küla
Võiste alevik
Penu küla
Treimani küla
Võiste alevik
Metsapoole küla
Võiste alevik

85
84
83
82
82
82
82
81
81
81
81
81
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60

Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Reiu küla
Võiste alevik
Arumetsa küla
Häädemeeste alevik
Laadi küla
Tahkuranna küla
Uulu küla
Rannametsa küla
Kabli küla
Häädemeeste alevik
Arumetsa küla
Sooküla
Massiaru küla
Häädemeeste alevik
Penu küla
Rannametsa küla
Häädemeeste alevik
Ikla küla
Reiu küla
Laadi küla
Sooküla
Soometsa küla
Soometsa küla
Reiu küla
Reiu küla
Võiste alevik
Reiu küla
Massiaru küla

KOGUDUSTE TEATED

KREN REMY KASVANDIK 27.06.2018
Ema Triin Türk, isa Olle Kasvandik
Krundiküla
LAURETE KALNIN
01.07.2018
Ema Janeli Koort, isa Seido Kalnin
Kabli küla
OTTO SIPELGA
06.07.2018
Ema Tiia Sipelga, isa Arvo Sipelga
Krundiküla
ROBIN HUNT
09.07.2018
Ema Gerli Hunt, isa Hendrik Hunt
Pulgoja küla
TREVOR OJASTE
18.08.2018
Ema Enely Naaber, isa Roland Ojaste
Laadi küla
ELISABETH TEE
22.07.2018
Ema Siiri Univer, isa Mati Tee
Võidu küla
ARABELLA BURK
28.07.2018
Ema Anneli Aalde, isa Margus Burk
Sooküla
LIISEL NÕMM
10.07.2018
Ema Triin Lääne, isa Silver Nõmm
Laadi küla
EMMA KARLETTE RAND 08.08.2018
Ema Elin Rand, isa Rave Rand
Reiu küla
EMMA-LIISA BAUMANN
09.08.2018
Ema Maarja Maksimov, isa Ivar Baumann
Metsapoole küla

TÄNUAVALDUS

TOIMETUS

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

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
12. septembril kell 12.00 Nädalamissa
16. septembril kell 12.00 XVII pühapäev pärast Nelipüha
23. septembril kell 12.00 Apostel ja evangelist Matteus,
XVIII pühapäev pärast
Nelipüha
26. septembril kell 12.00 Pühad märtrid Cyprianus
ja Justina
29. septembril kell 12.00 Peaingel Miikaeli püha
e. mihklipäev. Kiriku nimeja 144. aastapäev
30. septembril kell 12.00 Püha kirikuisa Hieronymus,
XIX pühapäev pärast Nelipüha
3. oktoobril kell 12.00
Nädalamissa
7. oktoobril kell 12.00
XX pühapäev pärast Nelipüha
10. oktoobril kell 12.00 Nädalamissa
14. oktoobril kell 12.00 XXI pühapäev pärast Nelipüha,
lõikustänupüha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
8. septembril kell 14.00 Neitsi Maarja sündimise püha.
Kiriku nime- ja aastapäev
7. oktoobril kell 9.30
XX pühapäev pärast Nelipüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
23. septembril kell 14.00 Apostel ja evangelist Matteuse
püha. Kiriku nime- ja
aastapäev
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
15. septembril kell 10.00 Liturgia. Risti ülendamise püha
13. oktoobril kell 10.00 Lõikustänupüha liturgia
28. oktoobril kell 15.00 Õhtuteenistus
Urissaares:
14. oktoobril kell 15.00 Lõikustänupüha teenistus
Tahkurannas:
6. oktoobril kell 11.00
Lõikustänupüha liturgia
Treimanis:
20. oktoobril kell 11.00 Lõikustänupüha liturgia

Mis juhtus

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.

AVALDAME TÄNU HÄÄDEMEESTE
VALLAVALITSUSELE ERIK RAIMOND JA
KRISTJAN GEORG RISTMÄE TOETAMISE
EEST OSAVÕTUST XIII LASTE- JA NOORTE
RAHVAMUUSIKALAAGRIST
PÄRNUMAAL METSAPOOLEL 2018
PEREKOND RISTMÄE
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MÄLESTAME LAHKUNUID
JUSTIINA KASE
15.10.1934–09.07.2018

Häädemeeste alevik

UWE-HOLGER KAISER
21.10.1942–16.07.2018
Massiaru küla
HELMI LEPIKU
02.01.1932–27.07.2018

Reiu küla

VIIU JAANISTE
23.10.1949–27.07.2018

Uulu küla

SIRJE STERN
07.07.1951–12.08.2018

Metsaküla

MAILIS RESSAR
17.01.1962–15.08.2018

Häädemeeste alevik

MAIGA KIRIMÄGI
26.01.1935–15.08.2018

Krundiküla

TAMARA LÕSENKO
09.07.1949–18.08.2018

Ikla küla

MIHKEL TALTS
18.10.1924–22.08.2018

Massiaru küla

JUTA MITT
05.10.1956–26.08.2018

Uulu küla

ENN HELISTE
29.08.1943–30.08.2018

Urissaare küla

16. juulil kell 16:04 teatati Häirekeskusele, et Häädemeeste vallas Reiu külas Rae rannas on kaheksa
aastane tüdruk triivinud täispuhutaval madratsil lahele.
Talle ujusid järele kaks meest. Pärnu päästekomando
päästjad aitasid tüdruku ja mehed kaldale. Päästeamet
paneb südamele, et hoitaks oma lähedastel, eriti veekogude ääres suvepäikest nautides, silma peal. Seeläbi
õnnestub võimalikke õnnetusi vältida.
*
27. juulil kell 00:18 teatati Häirekeskusele tulekahjust Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus. Puu
elektriliinile kukkumise tõttu oli liin maha langenud ning
süüdanud pinnase. Päästjad kasutasid kululuudasid, et
tõkestada tule levikut metsa. Umbes 200 m² suurune
põleng kustutati kell 01:52 kasutades 1500 liitrit vett.
*
30. juulil kell 13:37 teatati Häirekeskusele, et Häädemeeste vallas asuvas Kabli rannas on 9 aastane tüdruk
läinud täispuhutava madratsiga triivima avamere poole.
Pealtnägijad ujusid tüdrukule järele ning tõid ta kaldale.
Lapsega on kõik korras ja meditsiinilist abi ta ei vajanud.
Päästeamet tuletab meelde, et mitte kunagi ei tohi jätta
lapsi veekogu ääres järelevalveta. Õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiirelt. Kuigi täispuhutavad ujumise
abivahendid võivad tunduda kasulikud ja toredad, siis
tegelikult on kõikvõimalikud täispuhutavad veemänguasjad ja abivahendid ohtlikud. Need võivad lapse
rannast eemale kanda või ootamatult õhust tühjaks
minna. Samuti võivad lapsed sügavasse vette kandunud
asju ära tooma minnes ohtu sattuda. Ujumisrõngas võib
tegelikust ujumisoskusest ka vale arusaama tekitada
või lapse tagurpidi keerata ja vee alla lõksu jätta.
*
2. augustil kell 16:37 teatati Häirekeskusele tulekahjust Häädemeeste vallas Urissaare külas. Teataja sõnutsi põlesid kulu ja metsaalused raiejäätmed. Päästjad
kustutasid ca 1000 m² põlengu kell 17:44.

