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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema veerg

KAREL
TÖLP
Omavalitsusreform on kaasa toonud igal pool
oluliselt pikemad volikoguistungite päevakorrad, nii ka meil, kus viimati oli enam kui
20-punktiline volikogu istung. Hea meel on
volikogu paindlikkuse üle, kes mõistab muutmiste vajadusi ja lubas vallavalitsusel juba kolmandat korda struktuuri muuta. Viimatisel
volikogu istungil kaotas volikogu vallavalitsuse
ettepanekul struktuuris haldusnõuniku ametikoha ning tõi kultuurinõuniku ametikoha
Uulust Häädemeestele. Esimesest aprillist on
struktuuris kokku 19,45 kohta, kelledest 7,25
kohta on Häädemeestel ja 12,2 kohta Uulus.
Rahaliselt väljendades tähendab selline struktuur võrreldes varasemaga ca 50 tuhande euro
kokkuhoidu aasta kohta ehk ca 10%.
Väga head meelt teevad avalikel konkurssidel leitud ametnikud. Humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve Reisenbuk oli siiani
ca 16 aastat Paikusel samal alal abivallavanem
ja on kindlasti oma ala tipp Pärnumaal, sama
saab öelda mitme omavalitsuse kogemusega
sotsiaalnõunikuks valitud Eha Säde kohta.
Valla vee-ettevõtet OÜ-d Vesoka ja ehitusvaldkonda abivallavanemana hakkavad juhtima tänaseks juba väga suurte kogemustega
inimesed. Ehitusvaldkonna abivallavanemana
asub tööle Jaak Vapper, kelle juhtimisel on viimasel ajal rekonstrueeritud kogu Vana-Vigala
Tehnika- ja Teeninduskool ning Pärnu Koidula Gümnaasium. Varasematest tegemistest
on aga tema üheks referentsi objektiks olnud
tänane vallamaja hoone. OÜ Vesoka juhiks
valitud Ago Raudsepp omab aga pikaaegset
kogemust ehitusvaldkonnas tellija poolel, sellest viimased 11 aastat Pärnu Linnavalitsuses.
Konkursikomisjon leidis, et juristi haridusega
ja hangete korraldamise kogemusega inimesest
oleks valdkonna arendamisel järgneval kolmel
aastal kõige rohkem kasu. Äsja said valitud
ka lastekaitse spetsialist ja sekretär, kellede
ametikohad on lapsepuhkusel olevate ametnike asenduskohad. Lastekaitse spetsialistiks
osutus valituks Merike Adele Mee ja sekretäriks Monika Kunder. Head meelt teeb ka, et
konkurssidel on osalenud kohalikud elanikud
ja mitmel juhul on teinud seda edukalt. Konkursid on toimumas veel sotsiaaltöö spetsialisti
ja kultuurinõuniku ametikohtadele.
Kahest omavalitsusest ühe loomine ei ole
kerge protsess, eriti kui vallad on sedavõrd erinevad. Ühendamise eesmärgiks peaks olema
parima ära kasutamine. Kuidas aga parimat
ära tunda, kui teha kiiremas korras kõikides asjades ühtlustamine? Ilmselt ei ole see mõistlik,
kui seda teha koheselt kõikides valdkondades,
pigem tuleks võrreldavuse paremaks ära tundmiseks aasta õppida ja teha seda 2019. aastal.
Selge on see, et osades kohtades on mõistlik
või on lausa seadustega nõutud ühtlustamine
kohe ära teha. Näiteks sotsiaaltoetuste puhul
või lasteaiaõpetajate palkade juures tuli ühtlustamine kohe ära teha, neist viimane tähendas

Häädemeeste poolel lasteaiaõpetajatele enam
kui 16% palgatõusu. Lisaks ühtlustas volikogu
maamaksu, kus Häädemeeste vald kasutas juba
varem maksimummäärasid, Tahkurannas olid
need 0,3% madalamad, summades tähendab
see ca 7,5 tuhandet eurot. Mitmete muude
palkade ja majanduskulude juures oleks aga
mõistlikum võrreldavust mitte ära nullida ja
vajadusel ning volikogu nõusolekul viia enne
ühtlustamist ka alused ühtlaseks.
Suurematest muudatustest on aprilli algusest plaanis tõsta Häädemeeste Hooldekodu
kohatasu. 2017. aastal oli kohamaksuks hooldekodus 480 eurot, kuid tegelik koha kulu oli
ca 560 eurot kuu kohta. Seega maksis vald
vähemalt 15 väljastpoolt valda oleva inimese
eest iga kuu ca 80 eurot peale ehk aastas kokku
ligi 15 tuhat eurot. Seetõttu tõstis vallavalitsus
hooldekodu kuutasu 2018. aastaks 580 eurole.
Ühinemislepingus toodud hooldekodu ehituse kohustuse elluviimisel tõuseks kvaliteet,
lisanduks juurde ca 30 kohta ning kuni 10
uut töökohta, koha hind aga saaks esmaste
arvutuste kohaselt olema ligemale 800 eurot
kuu kohta.
Eelarveprojekt on tänaseks küll üsna poolik, kuid suur pilt hakkab kokku saama. Eelarves on võrreldes varasemaga oluline muudatus
riigi poolt laekuva teederaha kulutamisel, kus
vallavalitsuse nägemuse kohaselt tuleks üle
valla kogu riigi poolt laekuv raha kasutada
teedele investeeringute teostamiseks. Kogu
teehoolduste kulu tuleks leida valla ülejäänud
vahenditest. Numbrite keeles tähendab see
ca 195 tuhande euro investeerimist teedesse,
millest valemi alusel Häädemeeste teedevõrgu
puhul laekub ca 110 tuhat eurot ja endise Tahkuranna poolel ca 85 tuhat eurot. Varasema 3
aastaga on endise Häädemeeste poolel kokku
investeeritud valla teedesse sama summa, mis
plaanime 2018. aastal. See teema on olnud ka
üks olulisemaid teemasid kõikidel volikokku
kandideerinud nimekirjadel. Võrdluseks, endise Tahkuranna territooriumil on kogu aeg
riigilt laekuv raha pandud teede ehitamiseks,
lisaks võetud viimaste aastate jooksul laenu
teede ehituseks ca 1 miljon eurot. Tahkuranna poolel on andnud selline tegevus positiivseid tulemusi. Eelarves oluline number
on investeeringute kogumaht. Häädemeeste
valla eelarveprojekti järgi saab vallas olema ca
1,34 miljoni eest investeeringuid, millest ca
700 tuhat eurot investeeritakse endise Häädemeeste osasse. Võrdlusena võib välja tuua,
et viimase 4 aastaga kokku on Häädemeestel
investeeritud ca 537 tuhat eurot.
Päris palju on küsitud nii minu kui vallavalitsuse liikmete käest haridusvõrgu muutmise plaanide kohta. Olen ärgitanud inimesi
antud teema üle mõtlema. Kinnitan, et vallavalitsus lähtub antud küsimuses kahe valla
ühinemislepingust, kus on nimetatud haridusstrateegia koostamise vajadus. Selle strateegia
koostamisse saavad kõik oma sisendid anda
ja lõpptulemus on volikogu otsustada. Täna
haridusasutustes käies tuntakse personali ja
ka lastevanemate poolt muret tuleviku pärast,
palju on räägitud sellest, et on teadmatus ja
seda juba palju aastaid, lisaks arvamuste paljusus. Plaanime haridusstrateegia koostamisega
luua selguse ja seeläbi teaksid nii lapsevanemad
kui allasutuste personal kas, millal ja mida
toimumas on.
Head talve jätku!
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Häädemeeste valla turvalisus on oluline
Häädemeeste vallas on alati
turvalisust hinnatud ja selle nimel peab jooksvalt pingutama.
Täna, kus vallas tuleb turvalisuse teemaga puutumuses olla
Pärnu linnast Läti Vabariigi
piirini ja mereturvalisusest
kuni Saarde vallani, on kiirel
infovahetusel ning ennetaval
panustamisel suur potentsiaal.
25. jaanuaril kohtusid
Häädemeeste politsei ja pääste ühishoones vallavanem
Karel Tölp ja Häädemeeste
valla piirkonnapolitseinik
Rauno Lensment, et rääkida
edasistest arengutest ning sellest, millised on murekohad,
millega kogukonnas tegeleda
tuleb. Kohtumisel osalesid veel
vallavalitsuse üks kahest korrakaitseametnikust Lauri Luberg
ja Pärnumaa piirkonnagrupi
piirkonnavanem Tõnu Kivis.
Häädemeeste vallas asub
Pärnumaa kaasaegseim politsei
ja pääste hoone, mida esmalt
piirkonnapolitseinik vallavanemale tutvustas. Lisaks rääkis
piirkonnapolitseinik Rauno
politsei töökorraldusest hoone
kasutamisel. Peale piirkonnapolitseinik Rauno Lensmenti
ja noorsoopolitseinik Heidi
Sosi kasutavad hoonet ka piirkonnas tööl olevad patrullid,
kes kohtumise algul seal ka
toimetasid.
Kohtumisel tõdeti, et Häädemeeste vallas on toime pandud kuritegude arv vähenevas
trendis, aga see oli piiriäärsete külade suur murekoht alles
mõni aasta tagasi. Eelmisel
aastal oli samuti juhtumeid,
mille lahendamisse vald,
kogukond ja politsei ühiselt
panustasid ning aasta lõpuks
said mitmed ka positiivse lahenduse. 2016. aastal paigaldati kohaliku omavalitsuse
poolt valvekaamerad Hääde-

Häädemeeste politsei- ja päästeameti hoone. Foto: Tõnu Kivis

meeste alevikku ja plaanis on
valvekaamerate paigaldamine
Uulu külla. Meie asukohast tulenevalt, kus transiitliiklust on
palju, on turvalisuse tagamisel
vajadus panustada rohkem ka
tehnikavahenditesse. Vallavanema sõnul on investeeringud
olulised ja valla arengus on
mitmed investeeringud tuleviku turvalisusega seotud.
Peatuti ka suvisel ajal ning
traditsioonidel, mis kohalikku elu ja inimeste läbikäimist
toetada aitavad. 2018. aastal
on suurematest ettevõtmistest
tulekul EV 100 üritused kogu
aasta vältel. Aprillis toimub
XI Rannametsa Luitejooks,
juunis XIII Põhja-Liivimaa
Festival ja jaaniõhtud. Juulis
on Kabli Päikeseloojangu Festivali sündmused ja Uulu Lambavest, augustis Tahkuranna
kurgifestival ning tulekul on
veel mitmeid erinevaid üritusi.
Korraldajad pingutavad turvalisuse nimel palju ja on teinud
vajadusel täiendavaid pingutusi, et üritused oleksid kõigile
positiivselt meeldejäävad.
Ka turism on piirkonna

23. veebruar

arengut toetav ja keskendub
väga lühikesele ajale, mis on
suureks väljakutseks ettevõtetele, kuna tulu teenimine jääb
lühikesele perioodile. Enamasti on meie piirkonna külastajateks lastega pered ja nii majutusasutustes kui telkimisaladel
peetakse lugu kaaskülastajatest
ning muresid nendega on vähe.
Siiski tõi piirkonnapolitseinik
Rauno välja, et aeg-ajalt külastajatega mõningaid probleeme
on, aga need on pigem erandlikud.
Teemasid, millest veel rääkida, oli palju, kuid nendel
peatume pikemalt juba järgmisel korral.
Aasta 2018 on uutes piirides Häädemeeste vallas seniste heade sidemete laiendamise
aeg. Oleme tähelepanelikud ja
hoolivad ning seeläbi on meie
kogukond senisest veelgi tugevam!
Koostöös loome turvalisust!

kell 10.00
AJALOOLISED MÄLESTUSHETKED
Konstantin Pätsi ausamba juures

Tõnu Kivis
Pärnumaa piirkonnagrupi
piirkonnavanem
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
25. jaanuaril
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks Tahkuranna vallale kuuluv järgmine kinnistu: Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik,
Käärdi tänav kinnistu, registriosa nr 4479506,
katastritunnus 84801:005:0415, koormatava
ala pindala 16 m².
• Kehtestati määrus „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“
• Kinnitati Häädemeeste valla huvihariduse ja
huvitegevuse kava 01.09.2017-31.12.2018 vastavalt lisadele 1 ja 2.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse
vastavalt vallale riigieelarvest eraldatavast toetusest perioodil 01.09.2017 kuni 31.12.2018.
Häädemeeste Vallavalitsusel kehtestada toetamise kord huvihariduse ja huvitegevuse kava
elluviimiseks.
• Kehtestada 2018. aasta maamaksumäär ning
täiendava maamaksuvabastuse andmise kord.
• Garanteerida hajaasustuse programmi 2018.
aasta vooru elluviimises taotluste kaasfinantseerimise summas kuni 50 000 (viiskümmend
tuhat) eurot.
Volitada Häädemeeste vallavalitsust korraldama
hajaasustuse programmi elluviimist Häädemeeste vallas.
• Häädemeeste Vallavolikogu 06.02.2014 määruses nr 3 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate
asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse
alljärgnev muudatus:
1) määruse lisa nr 2 „Töötajate kuupalgamäärad“ muudetakse palgaastme nr 22 osas, kus
senine kuupalgamäär „840“ asendatakse uue
kuupalgamääraga „980“.
• Häädemeeste Vallavolikogu 09. novembri 2017.
a määruse nr 2 „Häädemeeste Vallavolikogu
esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste
komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse
määramise ja maksmise kord“ § 2 lg 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1) Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 35 eurot.
• Häädemeeste Vallavolikogu 30.11.2017 määruses nr 3 „Palgajuhend“ tehakse alljärgnev
muudatus:
määruse lisa nr 1 „Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik“ muudetakse ja kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse
lisale.
• Astuda Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks.
Nimetada Häädemeeste valla esindajateks Eesti
Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul:
- Andrus Soopalu, asendusliikmeks Argo Mengel:
- Karel Tölp, asendusliikmeks Ants Järvesaar.
Nimetada Häädemeeste valla esindajaks Eesti
Linnade ja Valdade Liidu volikogus:
- Karel Tölp, asendusliikmeks Ants Järvesaar.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse liikmeks
humanitaarvaldkonna abivallavanem Helve
Reisenbuk, kelle vastutusvaldkonnaks jääb
kõik hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö,
tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga seonduv.
• Toimus varaliste kohustuste võtmine ja lepingu
sõlmimiseks loa andmine I lugemine (Anda luba
Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline kohustus ja sõlmida võrguettevõtjaga Elektrilevi
OÜ liitumisleping maksimumsummas 13 000
eurot Teori F2 alajaama õhuliini asendamiseks
maakaabelliiniga ca 190 m ulatuses seoses Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerimise ja ehitamisega.
• Toimus varaliste kohustuste võtmine ja lepingu sõlmimiseks loa andmine I lugemine (Anda
luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline
kohustus 2017. aastal sõlmitud lepingute alusel
väljamaksete tegemiseks 2018. aastal järgmiselt:
1.1 Elektrilevi OÜ-ga sõlmitud võrgu lisateenuse
lepingu nr 252484 lõppmakse teostamiseks
eeldatavas summas kuni 11 000 eurot Häädemeeste hooldekodu laiendamisega seotud
elektriliinide maakaablisse paigaldamiseks.
1.2 Osaühinguga Reaalprojekt Häädemeeste
aleviku jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks sõlmitud hankelepingu nr 5-2017

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

alusel lõppmakse teostamiseks summas
13 721 eurot
Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta
varaline kohustus ja sõlmida hankeleping Häädemeeste seltsimaja saali põranda rekonstrueerimiseks eeldatavas summas 10 000 eurot.).
Anda vallavalitsusele luba hanke, mille puhul
hankeleping sõlmitakse tähtajaga üle ühe eelarveaasta, korraldamiseks alljärgnevalt:
- Häädemeeste vallale kuuluvate hoonete ja vara
kindlustamise ning üldvastutuskindlustuse hanke korraldamiseks kuni 3 aastaks.
Nimetada Häädemeeste valla esindajaks MTÜ-s
Pärnu Lahe Partnerluskogu vallavanem Karel
Tölp.
Nimetada Häädemeeste valla esindajaks
MTÜ-s Liivi Lahe Kalanduskogu vallavanem
Karel Tölp.
Arvata välja Häädemeeste valla valimiskomisjoni
koosseisust alljärgnevad liikmed: Juta Gordijenko, Külliki Kiiver, Tiiu Savi, Klaudi Tints
Nimetada valla valimiskomisjoni liikmeteks:
Maarika Atka, Toomas Abel, Tiiu Sommer,
Mare Nee.
Kinnitada valla valimiskomisjon koosseisus:
Maarika Atka, Toomas Abel, Tiiu Sommer,
Mare Nee, Terje Mägi, Ulvi Poopuu, Marie
Selberg.
Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 21.12.2017.
a otsuse lisasid ning kehtestada Häädemeeste
Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis alates 01. veebruarist 2018. a vastavalt
käesoleva muutmisotsuse lisadele nr 1, 2 ja 3.
Kõik Häädemeeste valla ametiasutuses kuni
01.05.2018. a toimuvad ameti- ja töökohtade
koondamised loetakse tulenevaks haldusterritoriaalse korralduse muudatustega seotud
ametiasutuste töö ümberkorralduse vajadusest
ja nende osas rakendatakse Häädemeeste Vallavolikogu 02. jaanuari 2017. a otsusega nr 3
„Ühinemislepingu kinnitamine ja Tahkuranna
Vallavolikogu 02. jaanuari 2017. a otsusega nr 2
„Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“
kinnitatud Häädemeeste valla ja Tahkuranna
valla ühinemislepingust tulenevaid soodustusi.
Otsuse lisa nr 1 rakendatakse alates 01.02.
2018. a.
Otsuse lisa nr 2 rakendatakse alates 01.03.
2018. a.
Otsuse lisa nr 3 rakendatakse alates 01.04.
2018. a.
(Lisadega on võimalik tutvuda http://
avalik.amphora.ee/tahkurannavv/index.
aspx?org=406&unit=-1
Kutsuda tagasi Uulu Põhikooli hoolekogust
Häädemeeste Vallavolikogu esindaja Karel Tölp.
Nimetada kooli pidaja esindajana Uulu Põhikooli hoolekogusse Häädemeeste vallavalitsuse
humanitaarvaldkonna abiavallavanem Helve
Reisenbuk.
Saata vallavanem Karel Tölp 14.-21. märtsini
2018. a välislähetusse Häädemeeste valla esindajana Itaaliasse MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu
esinduse koosseisus.
Vallavanemat asendab tema äraolekul abivallavanem Helve Reisenbuk.
Jätta Sirje Jõgiste poolt esitatud vaie Häädemeeste vallavolikogu 21.12.2017. a määrusele nr 4 ja
Häädemeeste vallavolikogu 30.11.2017 otsusele
nr 27 rahuldamata alljärgnevatel põhjustel:
1.1. Nimetatud haldusaktidega ei ole rikutud
vaide esitanud isiku õigusi
1.2. Nimetatud haldusaktide sisuline eesmärk
on õiguspärane
Jätta Sirje Jõgiste poolt esitatud vaie Häädemeeste vallavolikogu Häädemeeste vallavolikogu
23.11.2017 nr 16, Häädemeeste vallavolikogu
30.11.2017 nr 22 ja Häädemeeste vallavolikogu
30.11.2017 nr 23 otsustele rahuldamata alljärgnevatel põhjustel:
1.3. Nimetatud haldusaktidega ei ole rikutud
vaide esitanud isiku õigusi
1.4. Nimetatud haldusaktide sisuline eesmärk
on õiguspärane.
Toimus vallavara valitsemise korra, hankekorra
ning Häädemeeste valla 2018. aasta eelarve I
lugemine.
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Vallavalitsuses otsustati:
09. jaanuaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine)
• Arvata Häädemeeste valla põhimääruse
eelnõu koostamiseks moodustatud komisjoni koosseisust välja Külliki Kiiver.
• Nimetada komisjon liikmeks Andrus
Soopalu ja kinnitada komisjon koosseisus: Argo Mengel, Karel Tölp, Andrus
Soopalu, Ulvi Poopuu
• Moodustada haridus-, kultuuri, spordi- ja noorsooprojektidele toetuste ja
tegevustoetuste eraldamiseks ajutine
komisjon koosseisus:
Komisjoni esimees: Helve Reisenbuk
Komisjoni liikmed: Karel Tölp, Anu
Nõmm, Aire Kallas-Maddison, Toomas Abel
• Osta vallale täna AS SEB Liising omanduses olev, valla kasutuses olev sõiduauto Volkswagen Jetta (vastutav isik vallavanem Karek Tölp). Liisingulepingu
tähtpäev on 01.03.2018, jääkväärtus
3054 eurot.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 05.
septembri 2017. a korralduse nr 227
„Riigihanke „Jaagupi sadama kalurite
kai veevarustuse rajamine“
1.1 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„Määrata riigihanke „Jaagupi sadama
kalurite kai ja juurdepääsutee valgustuse
rajamine“ eest vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel ja volitatud
isikuks eRHR keskkonnas ehitusnõunik Irja Pede;“
1.2 punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„Moodustada riigihanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsutee
valgustuse rajamine“ läbiviimiseks
komisjon koosseisus:
Esimees: vallavanem Karel Tölp
Liikmed: arendusnõunik Toomas Abel,
finantsnõunik Ly Lehemets, ehitusnõunik Irja Pede“.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 05.
septembri 2017. a korralduse nr 225
„Riigihanke „Jaagupi sadama kalurite
kai ja juurdepääsutee valgustuse rajamine“
1.1 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:
Määrata riigihanke „Jaagupi sadama
kalurite kai ja juurdepääsutee valgustuse
rajamine“ eest vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel ja volitatud
isikuks eRHR keskkonnas ehitusnõunik Irja Pede;
1.2 punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:
Moodustada riigihanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsutee
valgustuse rajamine“ läbiviimiseks
komisjon koosseisus:
Esimees: vallavanem Karel Tölp
Liikmed: arendusnõunik Toomas Abel,
finantsnõunik Ly Lehemets, ehitusnõunik Irja Pede“.
• Lükata tagasi kõik pakkumused lihthankes „Jaagupi sadama kalurite kai
veevarustuse rajamine“ (hanke viitenumber 188854)esitatud pakkumused:
1.1 pakkuja Osaühing BALROCK
(10782297) esitatud pakkumus maksumusega 22 405 eurot, mille maksumus
ületab olulisel määral hankelepingu eeldatavat maksumust 13 117 eurot.
• Kinnitada 8.01.2018 esitatud projekti
“Laadi küla Laadi tee 43 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine” aruanne
ning teha väljamakse teostajale (Balti
Puurkaev OÜ) 1560 eurot vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond,
Häädemeeste vald, Tahkuranna küla,
Luigeranna kinnistu (katastritunnus
84801:004:0322).

• Väljastada kasutusluba Papisilla külas
Saare kinnistul (katastritunnusega
21301:003:0071) püstitatud masinakuurile.
16. jaanuaril
• Kehtestada valla ajalehes Liiviranna
avaldatava reklaami ja kuulutuse hinnad vastavalt reklaampinna suurustele
alljärgnevalt:
reakuulutus ja reklaam 10x90 mm, max
2 rida 3,00 eurot;
kujundatud kuulutus ja reklaam alates
10...30x90 mm 7,00 eurot:
kujundatud kuulutus ja reklaam alates
30...60x90 mm 10,00 eurot;
kujundatud kuulutus ja reklaam alates
60....90x90 mm 15,00 eurot;
kujundatud kuulutus ja reklaam alates
90...120x90 mm 20,00 eurot;
kujundatud kuulutus ja reklaam alates
120...150x90 mm 25,00 eurot;
kujundatud artikkel 1A4, ca 3600 tähemärki väljaspoolt valda 40,00 euro
Mittetulundusühingute, valla allasutuste ja valla hallatavate asutuste kuulutused ja reklaam ning töökuulutused
ja valla väikeettevõtjate, FIE-de, kes
kohapeal pakuvad erinevaid teenuseid,
kuulutused ja reklaam avaldatakse valla
ajalehes tasuta.
• Algatada Uulu külas Laadi tee 20 detailplaneering ning kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad (Lisa 1). 0,66
ha suuruse planeeringuala piiriks on
Laadi tee 20 kinnistu piirid. Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolev
kinnistu kaheks üksikelamu krundiks
ning anda ehitusõigus ühe uue üksikelamu ehitamiseks.
• Kinnitada projekti “Laadi küla Laadi
tee 43 kinnistu puurkaevu rajamine”
aruanne ning teha väljamakse teostajale (Balti Puurkaev OÜ) 3908 eurot
vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel.
• Väljastada projekteerimistingimused
Rannametsa külas Tamme kinnistule
(katastritunnusega 21301:005:0072)
saunamaja projekti koostamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee 23 kinnistul (katastritunnusega
84801:001:1197) püstitatud elamule
(EHR kood 120689465).
• Kinnitada sotsiaaltoetuste saajate nimekiri.
• Toetada Studio Happy Dancers MTÜ
taotluse alusel Häädemeeste valla õpilase Annika Absaloni sõitu rahvusvahelisele tantsuvõistlusele Sankt Peterburgi
24-25.02.2018. a summas 130 eurot.
• Vaadati läbi vallavolikogu istungi
25.01.2018 päevakorda esitatud eelnõud.
26. jaanuaril
• Kinnitati korraldatud jäätmeveost
erandkorras vabastatute, korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitujate
ja korraldatud jäätmeveost erandkorras
ajutiselt vabastatute nimekirjad.
• Kinnitada Simo Toodre poolt 16. jaanuaril 2018. a esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Metsapoole küla
Salumäe kanalisatsioonisüsteem“ aruanne Häädemeeste vallas Metsapoole
külas asuvale Salumäe kinnistule (katastritunnus 21303:006:0061) kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks eraldatud
toetuse kasutamise kohta.
• Maksta Häädemeeste Hooldekodu juhatajale Gerli Liiva´le lisatasu praktikantide juhendamise eest.
• Kinnitati Häädemeeste Hooldekodu
kohatasu suuruseks alates 01.04.2018
järg lk 3
580 eurot kuus.
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• Määrata Häädemeeste valla valimiskomisjoni asukohaks Häädemeeste vallamaja aadressil Pargi tee 1, Uulu
küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond.
• Väljastada projekteerimistingimused Uulu külas
Veepuhastusseadme kinnistutele (katastritunnusega
84801:001:0140 ja 84801:001:0143) reoveepuhasti
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee 35 kinnistul (katastritunnusega 84801:001:1206) püstitatud
elamule (kahe korteriga elamu, EHR kood 120304134).
• Kinnitada sotsiaaltoetuse saajate ja eakate tähtpäeva
toetuse saajate nimekirjad.

2018. aasta maamaks
Häädemeeste Vallavolikogu
otsustas sellel aastal endise
Tahkuranna ja endise Häädemeeste valla maksumäärad
ühtlustada. 2018. aastal on
maamaksumäär 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas
ja põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa maksustamismääraks
on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas. See tähendab,
et Laadi külas, Leina külas,
Lepakülas, Merekülas, Metsakülas, Piirumi külas, Reiu
külas, Tahkuranna külas,

Uulu külas ja Võiste alevikus
asuvate kinnistute maamaks
võrreldes möödunud aastaga
tõuseb.
Kodualuse maa maksuvabastuse saamiseks avaldust esitama ei pea, kuna
maksuvabastus arvutatakse
kohaliku omavalitsuse poolt
riiklikes registrites olevate
andmete alusel, lähtudes
maksustamisaasta 1. jaanuari
seisust.
Marie Selberg
maa- ja keskkonnanõunik
444 8894
marie.selberg@haademeeste.ee

Helgi Sallo sära ei anna
purki panna
Tahku Tare Salongiõhtud
tegid selle aasta alguses ehk
6. jaanuaril särava avapaugu.
Kui Tahku Tares on varemalt
laudadega peol mahutatud
60- 70 inimest, siis sellise
särava leedi auks, kes on ennast eesti rahva südamesse
mänginud loendamatutes
muusikalides, ooperites,
operettides, telelavastustes
ja teatrietendustes, suudeti
kitsukestesse ruumidesse
mahutada 92 salongiõhtu
nautlejat. Proua Sallo Tahku
Tarre meelitamine ei olnud
kerge ülesanne, mille suutis
oma visadusega täita Taivo
Luik - salongirahvas on talle
tänulik.
Nagu tuntud ja armastatud avaliku elu tegelastel
ikka, väljendas ka proua Sallo
muret, kas tal ikka on rahvale
midagi uut ja põnevat rääkida, mida temast juba varem
ei teata. Õhtu kulgedes aga
selgus, et salongirahvas oli
oma toolide peale lummatult
nagu naelutatud, nautides iga
peenelt huumoriga vürtsitatud lugu, mida proua Sallo
rahvaga jagas. Ja kui proua
Sallo oma lauluhääle tõestuseks paar kõlavat oktavit lagedale tõi, lõikas see rahvast läbi

ja ka kõige kaugemasse tare
nurka ja jättis osakese enda
särast helisema iga kuulaja
hinge.
Tantsumuusikat mängis
sellel õhtul Kalev Kalden,
kes meelitas tantsupõrandale
ka kõige tagasihoidlikumad
tantsumehed. Kahju ainult,
et tantsuruumi natuke napib
- aga juba sepitsetakse salaplaani kahe peosaali vaheline
sein maha võtta, mis annaks
tantsuarmastajatele võimaluse
teisi ja ennast ohtu seadmata
südamest jalga keerutada ja
puusa nõksutada. Loodame,
et ettevõtlikud ja tegusad
vallajuhid seda ettevõtmist
toetavad.
Meeldiva õhtu üllatuskülaliseks oli näärivana Eedu,
kes häid soove ja magusaid
komme jagas. Suuremaks
üllatuseks oli aga vast see, et
rahvas Eedule kommide eest
nii ladusalt salme ja kaunilt
kõlavaid laule esitasid, et nääritaadil ei jäänud üle muud,
kui kiita ja tänada.
Salongiõhtud on plaanis
iga kuu esimesel laupäeval.
Tahku Tare tegemistel saab
silma peal hoida FBs Tahku
Tare lehel.
Aire Kallas-Maddison

Lk. 3

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018–2023
koostamise protsessi eelinfo
Häädemeeste vald on koostamas uut
valla arengukava aastateks 2018 – 2023.
Arengukava on omavalitsusüksuse pikaja lühiajalise arengu eesmärke määratlev
ja nende elluviimise võimalusi kavandav
dokument, mis tasakaalustatult arvestab
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise
keskkonna ning looduskeskkonna arengu
pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on
aluseks erinevate eluvaldkondade arengu
integreerimisele ja koordineerimisele.
Arengukava on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning
investeeringuteks toetuse taotlemisel.
Häädemeeste Vallavolikogu on algatamas arengukava koostamist veebruarikuu
istungil ning kinnitamas ka arengukava
koostamise korda, toimkonda ja ajakava.
Vallavalitsuse struktuuriüksused, vallavolikogu komisjonid ja hallatavad asutused
esitavad arengukava koostajale ettepanekud arengukava eelnõu koostamiseks koos
rahaliste vahendite vajadustega järgmiseks
neljaks eelarveaastaks 1.aprilliks. Ettepanekute lisatakse valla arengukava eelnõusse.
Kogukonna kaasamine arengukava

koostamise protsessi.
Kogukondadelt oodatakse ettepanekuid
arengukava kohta 1.aprilliks 2018. Ettepanekuid arengukavasse esitatakse arendusnõunikule ja -spetsialistile kirjalikult
paberkandjal Häädemeeste Vallavalitsusse
Pargi tee 1 või Pärnu mnt 13 ja e-kirjaga:
haademeeste @haademeeste.ee
Vallavalitsuse ametnikega kohtumised
ning ettepanekute esitamiseks arengukavasse korraldatakse rahvakoosolekud
1. Uulus Häädemeeste Vallavalitsuse
ruumides 22.03.2018 kell 17.00
2. Võistes külakeskuses Tahku Tares
03.04.2018 kell 17.00
3. Häädemeeste seltsimajas
26.03.2018 kell 17.00
4. Kabli seltsimajas
04.04.2018 kell 17.00
5. Treimani rahvamajas
28.03.2018 kell 17.00
6. Massiaru raamatukogus
02.04.2018 kell 15.30
Kaasamise all mõistame huvirühmade
informeerimist, nendega konsulteerimist
ning ka huvirühmade osalust. Kaasamise
eesmärk on tõsta otsuste kvaliteeti ja ühiskondlikku heakskiitu, suurendades mit-

tetulundus-, era- ja avaliku sektori osalust
otsuste ettevalmistamisel ja langetamisel.
Avalikkuse kaasamine otsuste tegemisele peab olema avatud, läbipaistev ja
paindlik. Kaasamise hea tava eesmärk on
ühtlustada põhimõtteid, millest avaliku
sektori asutused ja kodanikeühendused
lähtuvad, kaasates otsustamisse avalikkust
ja huvirühmi.
Peamised kaasamise põhimõtted on
avatus, selgus, läbipaistvus ja paindlikkus
– kõigil soovijatel peaks olema võimalus
ühiskonnas kaasa rääkida.
Tänapäeva poliitikakujundamisel on
suur osa kodanikel ja kodanikeühendustel. Kaasamise all mõistame seda, et teeme
otsuseid koos nendega, keda need otsused
mõjutavad, ning nendega arvestades.
Kaasamine mõjutab poliitikakujundamise avatust, otsuste tegemise läbipaistvust
ja loodetavasti ka inimeste usaldust omavalitsuse vastu.
Seega, lugupeetud vallakodanikud, olete oodatud kaasa rääkima valla arengukava
koostamise protsessis.
Vallavalitsus

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab
LEADER TAOTLUSVOORU
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
(PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18
kell 16:00.
LEADER projektitoetust saavad taotleda haldusreformi eelselt PLPK tegevuspiirkonda kuulunud KOV-id (sh nende õigusjärglased) ja vähemalt kuus kuud PLPK
tegevuspiirkonnas tegutsenud MTÜ-d,
SA-d, mikroettevõtjad.
PLPK LEADER tegevuspiirkond on
endised Audru, Häädemeeste, Kihnu,
Koonga, Saarde, Sauga, Tahkuranna,
Tõstamaa, Varbla valla territooriumid.
Projektitaotleja peab UUE e-pria
www.pria.ee kaudu projektitoetuse taotluse esitamisel kinni pidama taotlusvooru tähtaegadest, kellaaegadest ja esitama
KÕIK nõutavad dokumendid.
Palume tutvuda PRIA kodulehel
LEADER meetme ja PLPK kodulehel
www.plp.ee menüüs > projektitaotlejale

PLPK meetmetega, sh. PLPK poolt nõutavate lisadokumentidega (vt meetmelehel
lg 5).
PLPK INFOPÄEVAD projektitoetuse
taotlejatele toimuvad:
Tahku Tares (Häädemeeste, Tahkuranna piirkond) kolmapäeval, 13.02.2018
algusega kell 17.00
Kilingi-Nõmme Klubis (Saarde piirkond) teisipäeval, 14.02.2018 algusega
kell 17.00
Tõstamaa rahvamajas (Tõstamaa,
Varbla piirkond) esmaspäeval, 19.02.2018
algusega kell 17.00
Kihnu rahvamajas teisipäeval,
20.02.2018 algusega kell 11.00
Audru Koolis PLPK büroos (Sauga,
Audru, Koonga piirkond) teisipäeval,
20.02.2018 algusega kell 18.00
NB! Iga huviline võib valida infopäeval osalemiseks sobiva aja ja koha. Lisaks
nõustamise võimalus PLPK büroos töö-

LÄÄNE PREFEKTUUR
PÄRNUMAA PIIRKONNAGRUPP

päeviti kokkuleppel.
Leader projektitoetust saab taotleda
järgmistest PLPK meetmetest:
MEEDE 1 Ettevõtluse arendamine
ja mitmekesistamine
Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt
kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad
ettevõtjad, ettevõtjate MTÜ-d (üle 50%
ettevõtjad)
Maksimaalne toetus 50 000 eurot
Toetus kuni 60%, omaosalus vähemalt
40%
MEEDE 2 Aktiivne kogukond
Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt
kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad
MTÜ-d, SA-d
Maksimaalne toetus 30 000 eurot
Toetus kuni 90% (taristul kuni 60%),
omaosalus vähemalt 10% (taristul vähemalt 40%)
Lisainfo tel +372 4331053 ja +372
5092261 või plpparnu@gmail.com

Häädemeeste valla piirkond
Kontakttelefon

Vastuvõtuaeg

612 3501
529 6925

Noorsoopolitseinik
Heidi Sosi
heidi.sosi@politsei.ee

Neljapäev: 9:00-10:00
Uulus Häädemeeste vallamajas
Neljapäev: 11:00-12:00
Häädemeestel Aiandi 4

612 3521
506 2421

Kokkuleppel

Piirkonnavanem
Tõnu Kivis
tonu.kivis@politsei.ee

444 6608
511 9112

Kuu I neljapäev: 15:00-16:00
Uulus Häädemeeste vallamajas
(Võiste aleviku ja Piirumi küla piirkond)

Piirkonnapolitseinik
Rauno Lensment
rauno.lensment@politsei.ee

Lähim politseijaoskond: Pikk 18, Pärnu infotelefon: 612 3000

hädaabi: 112

www.politsei.ee
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MASSIA loomeresidents toob kokku loojaid paljudest maadest
Jaanuari keskel said Massiaru
kandi elanikud näha üsna enneolematut tegutsemist nende
vana koolimaja saalis. Pärnu
nüüdismuusika festivali raames
etendati selle peakorraldaja
Andrus Kallastu koostatud ja
lavastatud performanssi, milles
muusikat ja helisid üldisemalt
tekitati viiulite, korvpalli, assortiikarbi sisu ja paljude muude esemete ning inimhäälega.

Endises Massiaru koolimajas asuv MASSIA loomeresidents sai alguse 2016. aastal,
peale seda, kui Prantsusmaal
sarnase keskuse üles ehitanud
Jan Ritsema kaua tühjalt seisnud arhitektuuriväärtusliku,
1938. aastal valminud ehitise
Häädemeeste vallalt ära ostis.
Tutvustuses öeldakse, et MASSIA on platvorm mistahes isikule või rühmale, kunstnikele,

Praegu saadakse vastu
võtta korraga kuni 20 ajutist
elanikku, olemas on kõik vajalik tavapäraseks igapäevaeluks. Omanik on täiustanud
olemasolevat küttesüsteemi,
mis hoiab maja ka külmal ajal
elamiskõlblikuna. Keskuse
ülalpidamiseks kasutatakse
peamiselt vaid liikmemakse,
kohalviibimistasu majutuse
eest on 9 eurot ööpäevas. Pii-

teadlastele, kes tahavad mõelda radikaalsetele muutustele.
See tähendab asjade muutmist
millekski muuks, olgu see siis
kunsti, poliitika, hariduse,
vanglate, haiglate, ühiskonna,
majandusega seonduv. Massia
pakub võimalust eksperimenteerida, koos teistega leida lahendusi, mis üksinda ei pruugi
õnnestuda.
MASSIA loomekeskuses
järgitakse samu põhimõtteid,
mis on kasutusel ka Prantsusmaal asuvas samalaadses
asutuses PAF (Performing
Arts Forum, Kujutava kunsti
foorum). Peamine ühiselureegel – kõike teevad asukad ise ja
järgmistele tulijatele jääb alati
puhas ja korras maja.

ranguid vastuvõtmiseks ei ole,
piisab reserveeringust. Omaniku sõnul on maja alati lahti ka
kohalikele, kes soovivad selle
tegemistega tutvuda või ise
osaleda. Näitena on Prantsusmaa keskuses kohalikele iganädalased inglise keele vestlusringid, mis on populaarsed ja
võiksid meilgi toimuda. Pärnus
tegutsev helilooja ja dirigent
Andrus Kallastu: „Kuid kõigist organiseeritud üritustest
hoolimata MASSIA põhiline
jõud seisneb ikkagi selles, millega tegelevad ja mida loovad
seal viibivad loovisikud. Nädal
aega Massiarus olles rääkisin
mitmeid kordi naabritega, et
kohalikud võiks olla ise aktiivsemad ja kasutada ära vaimset

potentsiaali, mis neile koju kätte tuleb. Näiteks 2013 sügisel
Prantsusmaal käisid kohalikud
PAF-is iga nädal koos, et rääkida inglise keeles. Need olid
väga lahedad olemised: söödi
kooki, joodi kohvi, kuulati residentide juttu, aga räägiti ka
oma kandi asju, kuid inglise
keeles.“
Järgmine loomeresidentsi
suurem projekt on MASSIA
OFFICINALE – radikaalne taimeaed Eesti maakohas.
Luuakse ravim- ja maitsetaimede (aga ka muude kasulike
taimede) aed, milles katsetatakse nende ümberkujundamist ravimiteks ja toiduks.
Ühendatakse kunstnike, teadlaste, poliitikategelaste ja teiste
tegijate rühmad, et jõuda välja
radikaalsete tulemusteni.
Projekti mõned üldisemad
teemad:
*taimeravi ja loodusliku toidu praktika ja koolitus;
*taimede uurimine meditsiini, botaanika, ühiskonna- ja
loodusteaduste, kunsti tarvis;

duslikke taimi, mida uurida
ja millega töötada.
Koostamisel on ka väike
raamatukogu taimeraamatutest ning sisustamisel sobivad
tööruumid. Kõige selle suuremaks eesmärgiks on inimeste ja
ühiskonna tervise paranemine
taimede läbi, inimese parem läbisaamine ülejäänud loodusega
Kui on huvi selles projektis
osaleda, võib ühendust võtta
(inglise keeles) e-posti aadressil infomassia@gmail.
com.
Täpsemalt saab kõigest eelkirjeldatust lugeda Massia loomeresidentsi kodulehelt www.
massia.ee.
See on küll ingliskeelne,
kuid ka kogu keskuse tegevus
käib selles keeles. On ju endine
Massiaru koolimaja võõrustanud juba hulgaliselt külalisi
kogu Euroopast ja kaugemalt-

Belgiast, Soomest, Lätist. Sel
aastal on tulemas keegi ka
Austraaliast. Nii et rahvusvahelist haaret on rohkem kui
küll.
MASSIA loomeresidentsi
eeskujuks on Prantsusmaal,
150 km Pariisist asuvas Saint
Erme külas Jan Ritsema poolt
loodud keskus, mis paikneb
endises kloostrihoones. Sealt
käib igal aastal läbi ligikaudu
tuhat loomeinimest üle maailma, keskus on täielikult isemajandav ja personali peaaegu
pole. Reeglid võivad tunduda
karmid (lemmikloomi ja lapsi
ei saa kaasa võtta, elukaaslasedki võivad tulla ainult projektipartneritena), kuid eesmärgiks on saada maksimaalseid
loometulemusi. Kõik keskenduvad tööle. Jan Ritsema idee
on luua samasugune loomeinimeste töökeskkond Massiarus.

ki. Keskuse kodulehe andmetel
viibisid Massiarus 2017. aastal inimesed Prantsusmaalt,
Taanist, Rootsist, Venemaalt,
Saksamaalt, Mehhikost, Austriast, Inglismaalt, Hollandist,
Kolumbiast, Poolast, Leedust,

Massia loomeresidentsis
toimunud performanssi videosalvestust saab jälgida internetis, selle viide on kodulehe
www.haademeeste.ee esilehel
olemas.
Toomas Abel

Foto: Danel Rinaldo

Osalejateks professionaalsed
muusikud ja teiste kunstialade viljelejad mitmelt poolt
Eestist, paar muusikut ka saksa
päritolu. Kes selliseid etendusi
varem näinud, oskasid oodata
midagi eriskummalist. Arvatavasti jäi kellelgi toimuv natuke
arusaamatukski. Kindel on aga
see, et väärikas koolimaja on
saanud sellise sisu, mis toob
siia kokku kultuuritegelasi
paljudest maadest Euroopas
ja kaugemaltki. Seda ütlesid
mõned kohalviibinud külaelanikud otse väljagi – peaasi,
et siin majas ja külas jätkub elu
ja tegevus. Kiideti inimesi, kes
on koolimajale MASSIA loomeresidentsi näol hea kasutuse
ja uue elujõu leidnud.

Foto: www.massia.ee

*seosed (olevad ja tulevad)
teiste teooriate ja praktikatega,
mis on seotud inimtegevusega;
*eksperimenteerimine taimedega.
Massiaru kandis on kasvamas väga rikkalik valik loo-

Stiilipidu “Kunstilise isetegevuse ülevaatus “Mineviku Tee” kolhoosis”
19. jaanuaril astusid paljud meie valla kodanikud Treimani Rahvamajas
päris mitmeid samme mineviku poole
tagasi, et meenutada nostalgilises ja
lõbusas võtmes seda aega, kus lehvis
punalipp meie kodumaa kohal ja inimesed olid koondunud kolhoosidesse.
See õhtu oli üles ehitatud nii ajastutruult, et ajas karvad turri ja lõualuud jäid suurest naerust krampi.
Kõlasid uhked kõned ja südamega
tehtud kunstilise isetegevuse etteasted
kuue erineva kolhoosi poolt. Esindatud olid „Mineviku Tee“ kolhoosi
lustakad laulusuud, „Edasi Tagasi“
kolhoosi lasteaiarühma tantsurüblikud, „Edasi“ kolhoosi eesrindlikud
lüpsinaised, „Sõpruse“ sohvoosi töökas brigaad (koos oma tööriistadega),
agitbrigaad „Alati Valmis“ massideklamatsiooniga, tantsurühm “Kremli
Tähed” lustakate tantsunumbritega
ja paljud teised.
Kohustuslikke ühislaule lauldes oli
selge, et sõnad olid kõigile tuttavad ja
ilusasti meeles.
Punanurgas oli uudistamiseks välja
pandud palju põnevaid asju, millest
kõige väärtuslikumana võiks välja
tuua „Kolhoosi aktivisti käsiraamatu“

ja hobuse passi aastast 1949. „Mineviku tee“ kolhoosi orkester „Treffunx“
käristas lustakaid tantsulugusid, nii
et tantsukingad said auklikuks kulutatud ja seelikud keerdu tantsitud.
Sellest värvikirevast õhtust jäävad
meelde ühine harmoonia ja ägedad
riided, mis said kapist välja võetud,
ära tuulutatud ja elevusega selga aetud. Kolhooside aeg ei ole meie rahva mälestustes veel tuhmunud. See
stiilipidu sobis igati kultuuripärandi

aasta avamiseks, sest „kes minevikku
ei mäleta, elab tulevikuta“.
Üks väike näide kõnedest:
Seltsimehed! Järjekordne kolhoosiaasta on „Mineviku Tee“ kolhoosi
jaoks lõppenud edukalt. Taas üliheade tulemuste eest kolhoosipoliitikas ja
tänu ülikõrgele tööviljakusele saadi
juba mitmendat aastat järjest endale
rändpunalipp.
Kõik läheb kolhoosis ülesmäge, kõike
on rohkem kui mullu. On preemiaid,
Fotod: Viljar Soomre

on liha ja piima, naaberkolhoosist Lätist
saab viina, ning plaanid edaspidisekski on ka paika pandud. Kui on tublilt
töötatud, saab ka lusti ja lõbu.
Samas tuleb tunnistada, et meie
seas on veel lubamatult palju poliitilisi
amööbe, kes kultuuripärandi väärikat
tähistamist tõsiselt ei võta ning hoiduvad sellest pahatahtlikult kõrvale.
Seltsimehed! Juba täna on kogune-

nud siia eesrindlased, kelle järgi julgelt
samme seada! Kasutagem võimalust lükata nurka alasi, lüüa seina sirp ja heita
käest vasar. Heisakem julgelt lipud ja
asugem täiel rinnal pidutsema! Hurraa,
seltsimehed!
Aire Kallas-Maddison
ja Viljar Soomre
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Suurepärane start tantsuaastale
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses treenivad tantsulapsed tegid võimsa stardi
20.–21. jaanuaril Happy Baltic Cup 2018
võistlusel Pärnus. Hea ettevalmistus ja
rõõm tantsimisest andsid seekord suurepärased tulemused.
ITI MAI MÄTAS - I koht - Disco
Dance juunior staarklass; I koht - Disco
Freestyle juunior;
I koht - Disco Battel juunior
KELIS KARU - I koht - Disco Dance
juunior algajad
ANNA-LIISA MÄTAS - I koht - Disco
Dance MINI KIDS
DISCO DANCE väike grupp - I koht
- Rika Eeskivi, Karmen Kartau, DebbyKeira Sepp, Jaanika Orasmäe, Saara-Sofia
Jürgens, Caroly Kopelmaa, Krethel Kiviselg, Anee Afanasjev
JAANIKA ORASMÄE - II koht Disco Dance lapsed algajad
ANGELA KAISTE - II koht - Disco
Dance juunior algajad
CAROLY KOPELMAA - III koht Disco Dance lapsed algajad
LISETE REIER - finaali 4. koht Disco Dance MINI KIDS
ANGELA KAISTE ja KELIS KARU -

finaali 4. koht - Disco Dance duo juunior
algajad
KARMEN KARTAU - finaali 5. koht
- Disco Dance soolo lapsed algajad
CAROLY KOPELMAA ja KRETHEL
KIVISELG - finaali 5. koht - Disco Dance
duo lapsed algajad
IIRIS REIER - finaali 5. koht - Disco
Dance juunior staarklass
ANEE AFANASJEV - finaali 6. koht
- SHOW soolo lapsed algajad
Poolfinaali jõudsid:
MINI KIDS (21 võistlejat) - 7. koht
ELEANOR OJATAMM
Disco Dance soolo lapsed algajad (53
võistlejat) - Saara-Sofia Jürgens, DebbyKeira Sepp
Disco Dance soolo juunior algajad Sigrid Tõnisson
Järgmised võistlused on juba 3.– 4.
veebruaril Tartus ning 11. veebruaril
Koolitants 2018 eelvoor Pärnus. Koolitants
2018 eelvoorus astuvad Pärnu Kontserdimaja lavale Uulu lasteaia mudilaste rühm
Müramee kavaga „Meie mängumaa“, tantsutiim MP-Dance kavaga „Veepeeglisaladus“ ning Liina Ojatamme juhendamisel
rühm TagLioni kavaga „Marsikasside

Iti-Mai Mätas esimese koha diplomi, medalite ja karikaga.
Foto: Anu Nõmm

seiklused linnadžunglis“.
Tulge meid vaatama ja finaali pääsuks põidlaid
hoidma!
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Saame kokku
Eesti riik saab 100 aastaseks ja meil kõigil on põhjust õnnitleda üksteist ja iseennast sel puhul. On põhjust olla tänulikud
neile, kelle tarkus ja pühendumus meid
tänasesse päeva on toonud. On põhjust
rõõmustada, et me arvult väike rahvas
suutis raskete aegade kiuste püsima jääda, et oskasime oma keelt ja kultuuri
hoida. See kõik annab põhjust uhke olla,
pidu pidada, suured ja väikesed saalid
ilu ja rõõmuga täita. Üks võimalus sest
kõigest osa saada oleks head inimesed kokku kutsuda ja 25. veebruaril
oma väike kodune või kodukoha
laulupidu teha – kingituseks Eestile.
Usun, et just üheskoos laulmine oli –
karskusseltside, hoiu-laenu ühistute
jms loomise ning tegevuse kõrval – üks
neid olulisi allikaid, mis kasvatas rahvuse kokkukuuluvuse tunnet ja õpetas nii
üksteist kuulama kui ka võtma eestvedamisega kaasnevat vastutust. Tänu ühis-

tegevuse kogemusele kasvasid valmisolek
luua oma riik ja kindlus selle juhtimisega
hakkama saada. Oma kultuuri hoides
püsisime koos ja vajadus ühte hoida pole
100 aastaga sugugi kadunud. Kooslaulmine on nagu salakeel, mis aitab meil
selles üleilmastuvas tõmblemises kestma
jääda.
Kindlasti pole mõtet vastanduda
nn masina-muusikale, kuid selle kõrval peab elus püsima oskus ja tahtmine
ise viisijupp üles võtta ja sõprade abiga
lugu lõpuni laulda. Meeli liigutav laulmise pidu peab olema vaba igasugusest
sunnist või “kinnitatud” repertuaarist,
abiks võiksid olla eestvedajate ja kokkutulnute poolt varutud salmikudlaulikud. Sõltub kokkutulnute arvust,
mitu korda igaüks viisiotsa üles saab
võtta; minu lood oleksid näiteks: „Jää
vabaks, Eesti meri“, „Mu meelen kuldne kodukotus...“, „Merepidu“, „Maid

ja rahvaid maha jättes...“, „Laev tõstis
purjed üles...“, „Uhti, uhti uhkesti“,
„Rohelised niidud“ ja midagi Valgrelt.
Kindlasti peaksid kodusest kooslaulmisest osa saama lapsed ja noored ning
neilgi olgu võimalus omi viise kooslaulmiseks pakkuda. Tore oleks sel
päeval kõlanud lood kokku koguda ja
üks EV100 lauluraamat trükkida – kui
eestvedajatel on tahtmist oma koduse laulmise peo muljeid jagada, siis
minuga saab ühendust tel. 5158724.
Moraalselt saab kingituse mõtet toetada aadressil: https://www.ev100.ee/
et/laulmise-pidu.
Eesti ja Eesti piiride taga erinevais
paigus, aga ühel päeval sõprade-sugulaste seltsis üheskoos laulmine oleks
ilus kingitus esivanematele selle kauni
kombe ja meie riigi eest.
Valter Parve
Pärnu

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab arendavaid
teraapiaid vajavaid lapsi
Käesoleval aastal keskendub SA TÜ
Kliinikumi Lastefondi põhikampaania “Üleannetus” muusika-, hipo- ehk
ratsutamis-, tegevus- ja füsioteraapiale, mis mõjuvad raskelt haigetele
lastele arendavalt, parandavad nende seisundit ja edendavad lähtuvalt
erivajadusest igapäevatoimingutes
toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate
haiguse tõttu häirunud funktsioonide
parandamine, arengu toetamine ning
lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine.
Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad,
et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid
teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes
elavad maapiirkonnas või kellel ei ole
mingil muul põhjusel võimalik käia
teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt
haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda
lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest
ning võimaldab nende ja lisaks ka füsioja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse
lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei
kompenseerita. Lisaks aitame vajaduse
korral peredel hüvitada ka kulutusi, mis
tekivad seoses haige lapse transportimi-

sega ravi- või erihooldust pakkuvatesse
asutustesse, arstide, terapeutide või spetsialistide juurde.
Lastefondi esindajad nendivad, et
arendavate teraapiatega seonduv temaatika on jõudnud haripunkti ja tulenevalt suurest abivajadusest on tõstatunud
probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada. Hetkel toetab
heategevusfond 17 arendavat teraapiat
vajavat last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on erinevaid
arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk on annetuste kogumine, et toetada järjepidevalt arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi
kuni riiklikud vahendid pole piisavad, et
neid aidata. Lisaks survestab Lastefond
temaatikat ka riiklikul tasandil, võttes
eesmärgiks saada Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste nimekirja eraldi ka hipoteraapia ja muusikateraapia. Kampaania üks taustaeesmärk on
aga üles leida ka need Eesti lapsed, kes
vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid
teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud seoses liiga
kauge elukohaga keskusest või riiklikult
piiratud rahalise mahu tõttu.
Abi saamiseks tuleb täita taotlus-

vorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt
www.lastefond.ee/abivajajale ning saata
see koos vajalike lisadokumentidega eposti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee.
Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise
kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib
küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee. Taotluse
esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse
taotluses kirjapandut, konsulteeritakse
raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus
Lastefondi nõukogule toetusotsuse
langetamiseks.
Üleannetuse kampaania tipneb
laupäeval, 10. märtsil toimuvate
üle-eestiliste heategevusüritustega
kõigi 15 Eesti maakonna suurimates
kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada,
meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida. Pärnumaal
toimub perepäev kell 11:00-14:00
Kaubamajakas. Üritusel esineb ansambel Muster, päeva juhib Raul Vestervalli
ning kohal on ka DJ Alvar Roops, Janne Ristimetsa tantsustuudio lastejooga,
Black and Brownie, soengumeistrid,
näomaalija ja õnneloos.

Sigrid Tõnisson, Angela Kaste, Kelis Karu. Foto: Aljona
Mõskova

Ainult vingugaasiandur avastab
vingugaasi
Viimasel ajal on oluliselt kasvanud
väljakutsed kiirabile ja päästjatele,
kus inimesed kurdavad teadmata
põhjusel tekkinud halba enesetunnet, kerget iiveldust ja pearinglust.
Alles hiljuti viidi Pärnumaal puuküttega kodust vingugaasimürgitusega
ha igla sse k a k s
inimest. Kõikide
selliste juhtumite
ühiseks jooneks on
tulekahju tunnuste, suitsu ja leegi
puudumine.
Käesoleva aasta
alguses muutus vingugaasiandur kohustuslikuks kõikides elamistes, kus
on korstnaga ühendatud gaasiseade,
näiteks gaasiga veesoojendid. Enda
heaolu ja tervise nimel aga soovitame vingugaasiandur paigaldada
kõikidesse majapidamistesse, kus
on ahiküte. Vingugaas on värvitu ja
lõhnatu ning seetõttu inimene seda
otseselt ei näe ega tunne. Ainus viis
vingugaasi olemasolust ruumis aimu
saada, on paigaldada vingugaasiandur, mis annab häiret kui ruumis
on vingugaasitase ohtlikult kõrgele
tõusnud. Tavapärasest suitsuandurist
vingugaasi avastamisel abi ei ole.
Erinevalt suitsuandurist, mis
paigaldatakse lakke, kinnitatakse vingugaasiandur umbes meetri
kõrgusele põrandapinnast, samas
tuleb selle paigaldamisel jälgida
tootjapoolseid juhiseid.

Vingugaas tekib iga põlemisprotsessi käigus. Vingugaas ei pääse
küttesüsteemist välja kui küttekolle
on korras, kütmisvõtted- ja materjal koldele sobilikud ning ruumi on
tagatud puhta õhu juurdevool. Tähelepanelik tuleks
olla, kui viimasel
ajal on elamises
vahetatud aknaid,
ruumi tihendatud
ning seetõttu võib
olla vähenenud
värske õhu juurdevool. Kindlasti
tuleb meelde jätta
seegi, et küttekolde siibri sulgemisega ei tohi kiirustada. Tavapäraselt
kipuvad seda tegema eakad, kuid
selliselt tegutsemine võib viia tõsise
õnnetuseni.
Kui kahtlustate endal või avastate lähedasel vingumürgistusele
viitavaid tunnuseid helistage otsekohe hädaabinumbril 112.
Vingumürgituse puhul tuleb
tegutseda kiiresti, sest vingugaas
takistab veres hapniku juurdevoolu, mistõttu aju ei saa normaalselt funktsioneerida. Seni kuni
abiväed on teie poole teel, tuleb
kannatanu viia ruumist välja, võimalikult puhta õhu kätte.
Piret Seire
Lääne päästekeskuse ennetusbüroo
nõunik

Hea Liiviranna lehe lugeja
Peale II maailmasõda, viiekümnendatel aastatel, tegutses ja elas tänase
Häädemeeste valla territooriumil üks
hea kunstnikukäega mees, kes käis
ringi suure õlakotiga, kus sees olid
akvarellid ja õlimaalid.
Rahvasuus kutsuti meest kunstnik Müller. Tema maalid läksid
müügiks ümbruskonna taludesse.
Enamus meie valla inimestele on
ta tänaseni tundmatu, kuid tema
maale võib leida paljudes meie valla
peredes.
Mina mäletan teda ringi liikumas

Uulus ja Võistes, räägiti ka seda, et
talle pakuti peredes öömaja.
Otsime inimesi, kellel on teavet
Mülleri nimelise mehe tegutsemise kohta meie vallas ja infot tema
maalide kohta.
Uulus tegutseval ajalooklubil
on kavas korraldada tema maalide
näitus.
Info saab jätta Liiviranna lehe
toimetajale Tiiu Sommerile või helistades tel. 55685920 Henn Saar.
Henn Saar
ajaloohuviline
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Kaunim metsalaul 2018
19. jaanuaril toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
traditsiooniline maakondlik
lauluvõistlus “Kaunim metsalaul 2018”. Häädemeeste Keskkoolist osalesid võistlusel meie
tublid lauljad Margaret Paju-

väli (Häädemeeste seltsimaja
laulustuudio), Mia Parik, Annaliisa Suigusaar, Elsbet Muhu
ja Timmu Kiiver. Väga tihedas
konkurentsis jagasid Margaret
ja Mia 3. kohta; Elsbet saavutas oma vanuserühmas 2. koha.

Timmule määrati eripreemia
muheda esituse eest. Kiidame
tublisid lapsi! Aitäh, õpetajad
Minoret ja Elon Miisna ning
laulustuudio juhendaja Lelde
Jalakas!

Margaret Pajuväli

Mia Parik

Timmu Kiiver
Fotode autor Maria Mägi

Kodutütarde ja noorkotkaste uusaastalaager
Häädemeeste Keskkooli õpilased osalesid Pärnumaa kodutütarde ja noorkotkaste uusaastalaagris, mis toimus 5.-6.
jaanuaril 2018. a Vändras.
Kokku osales laagris 155 last.
Laagris korraldati lõbusaid
võistlusi ja nauditi mõnusaid

Kooliöö Häädemeeste
Keskkoolis
Reedel, 26. jaanuaril korraldas Häädemeeste
Keskkooli õpilasesindus “Kooliöö”, kuhu olid
oodatud õpilased 5.-12. klassini. Kohale tuli
palju multifilmitegelaste kostüümides huvilisi. Õhtu oli täis rõõmsaid ja põnevaid tegevusi
(kokkamine, aarete jaht, Kahoot! Eesti teemal,
tantsuminutid, erinevad seltskonnamängud, parimate kostüümide autasustamine ning öökino).
Kokakunsti õpetas meile prantslane Stephane,
kes oma igapäevast leiba teenib praegu Pärnu
Vabakooli inglise keele õpetajana. Lisaks köögitarkustele näitas ta muusikahuvilistele, kuidas
miksida kokku erinevaid lugusid. See on üks
tema paljudest hobidest. Lisaks õppisime tantse
koos vabatahtlike Peteri ja Albertoga. Ungarlase Peteri juhendamisel sai meile selgeks tema
rahvustants. Hispaanlane Alberto haaras aga
kõiki Macarena tantsuga. See ei jätnud kedagi
ükskõikseks.
Tuhat tänu õpilasesinduse liikmetele, kes selle
toreda ettevõtmise korraldasid ja väga hästi läbi
viisid! Häid emotsioone ja uusi oskusi said siit
kõik, kes kohal viibisid!
Heli Lank

Foto erakogust

Häädemeeste Keskkooli õpilased olid edukad
olümpiaadidel ja konkurssidel
9. detsembril 2017 toimunud maakondlikul geograafia olümpiaadil sai 7. klasside
arvestuses 1. koha Henri Kaldas ja 3. koha Arthur Valge.
Õpetaja Ülle Valgi.
18. detsembril 2017 Eesti Maanteemuuseumi poolt
korraldatud vabariiklikul
loomekonkursil “Eesti Maanteemuuseum otsib ajalooma”

saavutas 4.-6. klasside arvestuses 3. koha 6. klassi õpilane
Alison Moora. Tema töö pealkiri oli “Kellakass”. Juhendaja
Marika Ristmäe.
26. jaanuaril 2018 toimunud maakondlikul emakeele
olümpiaadil sai 7. klasside arvestuses 1. koha Arthur Valge, 10. klasside arvestuses 3.
koha Crete Luik, 11. klasside

arvestuses 3. koha Marianne
Hanson. Õpetajad Silvi Murulauk ja Kaire Laine.
27. jaanuaril toimus maakondlik kunstiolümpiaad.
Gümnaasiumi arvestuses saavutas 1. koha 11. klassi õpilane
Marianne Hanson. Juhendaja
Liie Juhkam.
Häädemeeste Keskkool

Hetked laagritegevustest. Fotod: Kaire Maddison

koostegemisi. Selle aasta laagri programmis
olid playback, öölaulupidu, disko, laevade
pommitamine raadioside teel, jaotelgi püstitamine, kotijooks, kiirjalgpall, laulude tundmine,
netiturvalisus ja laseritega lasketiir. Lastele tuli
külla politseikoer, kes näitas, kuidas kurjategijaid
kinni püütakse.
Kaire Maddison

Uulu Põhikool

maakonna C-ja D vanuseklassi
kergejõustiku võistlused. Meie koolist osalesid võistlustel Rebeka Nora
Jürgens, Mariann Rebane, Eva Alexandra Sild, Annika Absalon,
Getter Ennok, Leandra Vaher,
Ralf Christoffer Pihlak, Alice Võsanurm, Merily Kopelmaa ja Richard
Kiviselg. Esikoha saavutasid Getter
Ennok 600 m jooksus ja Hannes
Valk 1000 m jooksus. Mariann
Rebane saavutas II-III koha kõrgushüppes, Rekeba Nora Jürgens
III koha 600 m jooksus ja Richard
Kiviselg III koha 1000 m jooksus.
Jaanuarikuust alates osaleb meie
kooli 4. klass KIKi projektis, mis
tutvustab Pärnu lahe kalu, kalameeste tegemisi ja erinevaid püügivõimalusi ning kaladega seotud
seadusandlust. Projekti raames
käiakse koos viis korda, projekt
lõppeb ühisväljasõiduga juunikuus

Seoses sellega kogume Häädemeeste Keskkoolis
info- ja pildimaterjali. Kui kellelgi on põnevaid fotosid
koolielust ja sinna juurde rääkida tore lugu, siis ole hea
ja palun võta ühendust.
Aule Kink, 52 69 104, aule.kink@haademeeste.edu.ee

Tahkuranna kool

Tegus jaanuar Uulu Põhikoolis
Terve jaanuarikuu on Uulu Põhikoolis möödunud lõpuklassi Pärnu
linna gümnaasiumitega tutvumise
tähe all. Koidula Gümnaasiumit
külastati 9. jaanuaril, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumit
23. jaanuaril ning Pärnu Ühisgümnaasiumit 26. jaanuaril. Meie õpilased veetsid eelnimetatud koolides
proovikoolipäeva. Lisaks käis 22.
jaanuaril Koidula Gümnaasiumi
direktor härra Indrek Kaldo isiklikult tutvustamas õppimisvõimalusi
oma koolis.
Jaanuarikuu lõpus toimusid ka
eesti keele ja keemia olümpiaadid.
Meie õpilastest osalesid keemia
olümpiaadil Keith Richard Pihlak,
Eliise Jõgiste, Romet Henning ja
Jan Marcos Lepik. Eesti keele olümpiaadidel osalesid Rachel Reidla ja
Keith Richard Pihlak.
26. jaanuaril toimusid Pärnu

Sel aastal tähistame
Häädemeeste hariduselu
330. aastapäeva.

Aasta esimesel kuul
Tahkuranna koolis

Võrtsjärve õppekeskusesse.
Lisaks võistlustele ja projektis osalemisele andis ootamatult
saabunud talveilm hea võimaluse
kehalise kasvatuse tunnid läbi viia
Pärnu linna uisustaadionil. Mitmed
klassid said tänu heale talveilmale
ka suusatada kooli staadionil. Loodame taevataadi heldusele, et meie
kooli eestvedamisel toimuv vastlapäev tuleks just nii vahva kui on
plaanitud!
Uulu kooli pere

Rõõmsalt tegutsedes möödus aasta
esimene kuu märkamatult. Lisaks õppimisele said õpilased jätkata huviringides käimist. Valik on mitmekesine
ja iga laps on endale sobiva leidnud.
Eriti põnev on seiklusring, mis õpilaste suure huvi tõttu töötab lausa kahes
vahetuses.
Jaanuaris selgitasime välja ka paremad matemaatikud. I klass proovis
nii nuputamist kui arvutamist. Paremini õnnestusid arvutamisülesanded.
Igas klassis arvutati peast, nuputati ja
arvutati kirjalikult. Paremad tulemused tulid arvutamises. Nuputamine oli
raskem ja ka punktisumma väiksem.
Tublid olid kõik, sest punktideta ei
jäänud keegi.
4.klassi õpilased osalesid koos Uulu
ja Häädemeeste õpilastega Pernova Hariduskeskuse projektis

„Pilguheit kalameeste maailma”.
Selle raames on planeeritud maakonna
4. klassidele käesoleva poolaasta jooksul viia läbi 4 erinevat teemapäeva ja
teemareisi. Teemapäevad toimuvad
igakuiselt reedeti Pernova loodusmajas. Veebruaris toimub kalapüük jää
pealt. Märtsis tutvume kalurite ja nende eluga. Mais teeme kaasa kevadise
räimepüügi. Lisaks toimub kooliaasta lõpus reis Võrtsjärve õppekeskuse
järvemuuseumi. 26. jaanuaril toimus
esimene teemapäev “Tuntud mageveeja merekalad, nende tähtsus, mitmekesisus, ohud. “
Tahkuranna kooli õpetajad
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Metsapoole kool

Kilingi-Nõmmes kõlas
kaunim metsalaul
Konkurss „Kaunim metsalaul“, mida traditsiooniliselt
Kilingi-Nõmmes kohalik
gümnaasium korraldab, toimus sel aastal juba 13. korda.
Osales 36 solisti ja 7 ansamblit. Laulusolistid võistlesid
viies kategoorias, igas valiti
välja 3 paremat. 8.-9. kl vanuseklassis saavutas Metsapoole Põhikooli õpilane Hälis Vahenõmm lauluga „Väike
Eestimaa“ III koha, juhendas
muusikaõpetaja Virge Lind.
Hälis Vahenõmm

Hälis Vahenõmm, Metsapoole
Põhikool. Foto: Margit Jaanson

SEPO Metsapoole koolis
Eesti Kontsert pakub igal aastal toredat võimalust
muusikuid kooli kohale kutsuda (koolikontserdid)
ja Metsapoole kool on aastaid selles programmis aktiivselt osalenud. Õpilastele on tutvustatud erinevaid
pille ja muusikažanreid (klassikast rahvamuusikani)
ning noored muusikud ja juba Eestis teada-tuntud
esinejad on rääkinud oma tegemistest ning artistiks kujunemise teest. Kool on valikute tegemisel
lähtunud sellest, kuivõrd muusikud on seotud meie
kandiga või keda lapsed väga näha tahaksid. Paaril
eelmisel aastal on kooli külastanud Gerli Padar, ansambel Rüüt, Pille Lill, Kristina Ehin ja Silver Sepp.
11. jaanuaril esines meile Sepo Seeman, tema
laule saatis pianist Madis Kari. Sepo Seeman on
hea näide sellest, kuidas ühes inimeses näitleja ja
muusik kokku saavad. Kõik oleme näinud tema
esinemisi teatris, teles ja seriaalides. Kohtumine kooli
saalis valmistas lastele suurt rõõmu. Aitäh Sepole,
Madisele ja Eesti Kontserdile meeleoluka päeva eest!

Sepo Seeman jagab autogramme. Foto:Heino Einaste

Metsapoole koolipere käis Jõulumäel
talve otsimas
Üks kuu alanud aastast on selja
taha jäänud ja päevad kappavad
mööda tohutu kiirusega.
Kui jõuluaeg mööda sai,
ootas lastepere tegevusi liuväljal ja lumistel metsateedel, aga
jaanuar pakkus selleks kesiseid
võimalusi, nädalakese jagu oli
liuväljale asja.
Et puudujääke leevendada,
otsustasime kooliperega sõita
Jõulumäele talve otsima. Kolm
meie kooli tüdrukut (Mirjam
Jakobson, õed Meribel ja Kimberly Born) on sealsetel suusaradadel iganädalased suusatajad, osalevad treeninglaagrites
ja vabariiklikel võistlustel,
tüdrukuid treenib Anu Taveter. Tahtsime näha, kui osavad
suusatajad neiud on ning eesmärk oli ka see, et kõik saaksid
kunstlumel ja kiiretel radadel
sõitmise ära proovida.

Metsapoole kooli lapsed Jõulumäel. Foto: Heino Einaste

31. jaanuaril sai mõni väiksem laps esimest korda elus
suusad alla, viimased aastad
pole looduslikku lund meie
kanti suusaradade tegemiseks
jagunud. Nüüd ju Jõulumäe

oma valla suusakeskus, mis
muud, kui kasutame toredaid
võimalusi.
Aitäh lahkele Jõulumäe pererahvale, oli tore päev!
Esta Vesik

Mirjam Jakobson, Meribel Born, Kimberly Born ja treener Anu Taveter. Foto: Sirle Allikivi

Häädemeeste Lasteaed

Häädemeeste Lasteaias on
loodushuvilised lapsed
Alanud uue aasta teise nädala teemaks oli juba sügisel
planeeritud tutvuda metsloomade eluga talvel, matkata
talvisesse metsa, lootes leida lumel loomade jälgi ja imetleda lumist metsavaikust. Ilmataat aga oli nõuks võtnud
meile paraja vingerpussi mängida ja, hoolimata sellest,
et talvekuu, looduse ümberringi täiesti sügisenäoliseks
pintseldada. Aga mis meil sellest! Ühel ilusal päikesepaistelisel hommikupoolikul asusid Lepatriinu, Naerulinnu,
Pääsulinnu ja Päikesekillu rühma rõõmsad matkasellid
metsaretkele, paludes Metsahaldjalt luba tema valdusesse
siseneda. Luba saadud, asuti hoolikalt ümbrust uudistama.
Astudes mööda metsarada, märgati talveund magavate
töökate metsasipelgate suurt pesakuhilat; prooviti ära tunda raagus lehtpuid; võrreldi okaspuid – kuuske ja mändi;
uuriti lähedalt suurt rohelist vaipa – sammalt, maastikku
katvaid erinevaid taimi... Mõned lapsed olid metsaelanike
peale mõeldes kodust kaasa võtnud korvitäie porgandeid,
neid poetati loomadele maiustamiseks kändudele ja paari
kuuse alla. Palju põnevust tekitas metsaretke lõpus toimunud tähelepanu- ja kompimismäng, kus tuli proovile
panna oma teadmised metsas nähtu ja kogetu kohta. Oli
elamusteküllane ja õpetlik matk!
Muusika/liikumisõpetaja Aili Altoja

Meie lasteaia kaks vanemat
rühma osalevad Huvitava Bioloogia Kooli projektis “Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias“. Igas kuus (v.a suvekuud)
viivad lapsed õpetajate juhendamisel läbi põneva looduskeskkonna-alase katse (kokku
aastas 9), täites ka spetsiaalsed
teemakohased töölehed, et kinnistada saadud teadmised. Juba
esimene, jaanuarikuu katse
„Janune seller“oli laste jaoks
tõeliselt huvitav. Erinevate
toiduvärvidega värvitud vesi
õpetas lastele, kuidas taimed
vett joovad, kuidas vesi taimes
liigub. Tõestamaks, et rühmad
on katse läbi viinud, tehti ka
fotod ning saadeti projekti
koordinaatorile. Nende põhjal loositakse iga katse lõpul
kõikide osavõtjate vahel välja
vahva looduskeskkonna-alase
õppetööga seotud auhind.
Teine loodusprojekt, milles meie tublid loodusesõbrad

osalevad, on Räpina Aianduskooli viies taimekasvatusprojekt „Kurgisõbrad“. 12. veebruaril saadetakse meile kahe
kurgisordi – hariliku kurgi ja
mehhiko pisikurgi ehk kare pisimeloni seemned. Need pannakse kasvama 19. veebruaril ja
lisaks taimede eest hoolitsemi-

sele ootavad ees iganädalased
huvitavad viktoriiniküsimused,
nädala nipp, mitmed konkursid ja võistlused ning aprilli
lõpuks ka maitsev kevadine ja
tervislik saak.
Direktor Ene Ilves

Katse selleri ja tulpidega.
Foto: Älis Saadjärv
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Uulu lasteaed

Talvekuul Tahkuranna lasteaias

Tril-lal-laa, tral-lal-laa ootasime lumist talve!

Aasta esimene kuu on imekiiresti mööda läi- küll. Veendusime selles, kui otsustasime ka sel
nud. Tahkuranna lasteaia lapsed uurisid lin- aastal Räpina Aianduskooli taimeprojektiga
dude-loomade talvist elu. Rannakarbi rühm liituda kuid selgus, et 500 osalejakohta täimeisterdas lindudele vahvad söögimajad ning tusid kohe esimeste registreerumispäevadega
üheskoos riputati need lasteaia õuealal kasva- ning seekord jäime nö „ukse taha”. Siiski-siisvate õunapuude okste külge. Tihased-varblased ki: salatitaimed on meil külvatud ning mõned
on toidukohad omaks võtnud ning ei lase en- pisikesed taimekasvatuse salaplaanid peetud,
nast meie õueaskeldustest sugugi segada. Meie aga sellest edaspidi...
nooremad, Päikesekiired jälgivad hoolega, et
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli ja Uulu
nende rõdul rippuvas linnumajas alati toitu lasteaia töötajad osalesid 20. jaanuaril koolioleks. Päevalilleseemnetele lisaks saavad linnud tuspäeval „Mina ja meeskond”, lektoriks oli
pihlakamarju, mida lapsed ise sügisel korjasid Ervin Laanvee.
ja kuivatasid.
Soovime kõigile imelist ja pidulikku
Traditsioonilisel talispordi nädalal õnnestus veebruari!
meil üürikest lumeaega kasutades kelguvedu,
Tahkuranna lasteaia pere
liulaskmine ja hokilitri ajamine
täiesti õuetingimustes ära teha.
(Lume)palli täpsusvise ja uisutamine tuli loovalt saalis läbi viia,
aga plaanitu sai teoks tehtud
ning nädala lõpuks said kõik
noorsportlased diplomid pihku
ja medalid kaela.
Rannakarbi rühma lapsed
õpetaja Signe Ööpiku juhendamisel osalevad Maailma Laste
Haikukonkursil „Kõik, mis
elab”. Hoiame neile pöialt!
Öeldakse ju, et „Tark ei torma”, aga aegajalt tasub kiirustada Talispordinädalal. Foto: Piret Linnumäe

Jaanuari alguses jätsime hüvasti kuusega, mis
jõulukuus meile palju rõõmu valmistas. Üllatusena saabus peole päkapikk, kes palus lastel
laulda jõululaule ja tantsida jõuludeks õpitud
tantse. Koos päkapikuga mängisime pillidel ka
ühise jõululoo. Päkapikk pakkus viimaseid jõu-

Talispordinädala lõpp-akord – medalid ja diplomid. Foto: Malle Aedma

Õppisime koos
Ühel jaanuarikuu päeval
kogunesid Uulu lasteaia ja
Tahkuranna lasteaia ja kooli
meeskonnad koos õppima.
Veetsime koos terve päeva
peatudes üheskoos teemal
„Mina ja meeskond – väärtuste lõimumine“. Oli meeleolukas ja tegus päev, mille
juhendamine oli Ervin Laanvee õlul. Õppetöö järeltööna
valmib koolituskava, mis edaspidigi annab võimalusi koos
tegutsemiseks. Koos õppimist
toetas SA Innove.
Kiitus kõigile osalejatele,
teiega oli tore!
Kerli Õismets

Inglise keele ringis. Foto: Marge Laasberg

lukomme, tänas lapsi ja sibas
tagasi jõulumaale järgmisteks
jõuludeks ettevalmistusi tegema.
Sel kuul oli meie lasteaia lastel võimalus vaadata
teatrietendust „Lambaarst”.
Lapsed said teada, et talvel
terve püsimiseks tuleb sporti teha, tervislikult toituda ja
sooje riideid kanda. Lavastus
oli väga uudselt ja põnevalt
lahendatud.
Ilmataat kinkis jaanua- Jõuludega hüvastijätt Foto Liina Sommer
rikuusse ka tibake külma ja
lund. Lapsed kasutasid võimalust kelgutamiseks, lumes möllamiseks ja oli Ervin Laanvee. Kinnistasime teadmist, et
proovisid ka jääl liikuda. Sellest talvest on isegi heas meeskonnas peitub suur jõud.
tuisukogemus käes.
Sipelga rühm tänab Annely Lihtnet mänLiblikad (4-5 a.) uurisid lund – sulatasid guasjade annetamise eest. Terve lasteaia pere
seda, värvisid ja külmutasid jääks.
poolt tänusõnad kõigile Uulu Lasteaia laste
Kahe vanema rühma lastele alustas käesoleva lähedastele, kes on olnud abiks nõu ja jõuga.
aasta alguses meie lasteaias tööd inglise keele
Ilusat ja rõõmuküllast veebruarikuud!
ring. Robinile meeldivad seal kõige rohkem
Uulu lasteaia pere

Tahkuranna Avatud Noortekeskuse
huviringidest
Sügisel loodud Tahkuranna Avatud Noortekeskuse huviringid toimetavad täie hooga
ning on saanud lisagi.
Kui keegi tunneb, et on jaksu, tahtmist

Foto Signe Ööpik

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

ning veel veidi vaba aega, võib julgelt tulla
uurima ning liituma.
Kõikides huviringides osalemine on
TASUTA.

UULU KULTUURI JA SPORDIKESKUSE ruumides toimuvad ringid
• ESMASPÄEV
–
15.00 DISC GOLF
• TEISIPÄEV
–
15.15 SEIKLUSRING
–
19.00 BREAK (peegli saal)
• KOLMAPÄEV
–
14.00 KOKANDUS
–
14.30 SHOWTANTS
–
16.00 DJ
• NELJAPÄEV
–
14.15 DISC GOLF
• REEDE
–
19.00 BREAK
Eesti
tuleviku heaks

Treimani rahvamajas 23. veebruaril

Vabariigi aastapäeva pidu
Videomeenutused möödunud suvisest tantsupeost
“Mina jään”
kell 20
Kontsert-aktus rahvamaja taidlejate osalusel
Tantsuks ansambel Treffunx
Võta kaasa meelepärane söök-jook, kohvi pakub rahvamaja
Laudade tellimine ja info 522 8196 Viljar
kell 18

need imelikud sõnad, Susannale meeldib kõige
rohkem laul. Laste sõnul meeldib neile inglise
keelt õppida.
Uulu Lasteaia ja Tahkuranna Lasteaed-Algkooli töötajatele toimus ühine õppepäev „Õpime ühiselt. Mina ja meeskond”, mille lektoriks

UULU KOOLI käsitööklassis
• TEISIPÄEV
–
15.00 KOKANDUS
VÕISTE NOORTETOAS
• TEISIPÄEV
–
• KOLMAPÄEV
–
• LAUPÄEVITI
–

13.00 SEIKLUSRING (Tahkuranna koolimajas)
19.00 BREAK (Tahkuranna koolimajas)
2 korda kuus MUUSIKARING (Tahku Tare)
Ege Altmart
Noorsootöö juht
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Kuidas hakkama saada täiskasvanu hooldamisega kodus
Inimese elukorraldus võib võtta ootamatu pöörde, kui näiteks kõrgemast east tulenevalt
lakkab keha funktsioneerimast
nii nagu varem või kui haiguse
või õnnetuse tagajärjel pöördub kogu senine elukorraldus
pea peale. Kuidas hakkama
saada ja kust otsida abi?
Liikumisvõime langus
või kaotus on alati traagiline
sündmus nii inimesele endale kui ka tema lähedastele.
Uus olukord tekitab tavaliselt
väga palju küsimusi ja sageli
ei osata neile vastuseid leida.
Oluline on julgeda küsida
abi, mitte püüda üksi kõigi keeruliste toimingute ja
valikutega hakkama saada.
Tänapäeval on olemas palju
erinevaid abivahendeid, mis
igapäevaelu toetavad ja tänu
riiklikele toetustele ei tähenda
abivahend tingimata ka suurt
väljaminekut.
Kuidas tulla toime suure
elumuutusega?
Hooldatava jaoks võib tekkida
täiesti uus ja võõras olukord,
kus ta igapäevaste tavaliste toimingutega enam ise hakkama
ei saa 2 sh näiteks söömine,
riietumine, WC kasutamine
või enda pesemine. Inimeses
võib tekitada masendust nii
mõte sellest kui ka teadmine,
et keegi teine peab edaspidi
kogu aeg abiks olema.
Tegemist on uue olukorraga ka abivajaja lähedastele.
Täiskasvanu hooldamine on
hoopis midagi muud kui beebi eest hoolitsemine. Tekivad
küsimused: kas ma olen selleks
valmis, kas ma saan hakkama,
kes ütleb, kuidas ma peaksin
toimima nii, et ma abivajajale
haiget ei teeks? Samuti kerkib
esile küsimus, kas tuleks leida
hoolekandeasutus või saab lähedane või hooldaja kõigega
ise hakkama.

Mida tähendab “valmistage
kodu ette”?
Igapäevaselt abivajajatega
individuaalselt tegelevate Invaru terapeutide sõnul tuleks
esmalt läbi mõelda, milline on
abivajaja igapäevane keskkond.
Kas see on maja või kõrgemal
korrusel asuv korter? Kas toas
on piisavalt ruumi, et näiteks
hooldusvoodile mõlemalt
poolt ligi pääseda või ratastooliga liikuda? Kuidas pääseda WC-sse ja vannituppa?
Kas hooldatavat on võimalik
soovi korral õue viia?
Inimesed ja võimalused
on erinevad. Sobiv abivahend
leidub sellegi poolest igale abivajajale. Abivahendi vajadusele
tuleb mõelda aga juba siis, kui
abivajaja ise veel näiteks haiglas viibib. Koos arstiga tuleks
mõelda läbi ja teha nimekiri
vajaminevast ning lasta arstil ka vastav tõend kirjutada,
et edasine asjaajamine oleks
lihtsam. Sobiva abivahendi
aitavad seejärel välja valida ja
nõustada selle kasutamist abivahendikeskuste spetsialistid,
kes selgitavad ka, kuidas riik
läbi Sotsiaalkindlustusameti
vahendite soetamist toetab.
Soodustingimustel abivahendite üürimiseks või ostmiseks tuleb esmalt pöörduda
koos arstitõendiga Sotsiaalkindlustusametisse, kes väljastab isikliku abivahendikaardi.
Abivahendeid saavad üüridaosta soodustingimustel lapsed,
puudega lapsed, täiskasvanud,
kel on töövõime vähenemine
või töövõime kaotus, samuti
vanaduspensionärid. Invarusse
pöörduvad sageli just abivajaja lähedased, kellel on oluline
võtta kaasa enda isikut tõendav
dokument ning abivajaja isiklik abivahendikaart, arstitõend
ja puuet või töövõime vähenemist tõendav dokument selle
olemasolul.

Mida peaks abivahendit valides teadma?
Keerukama tehnoloogiaga
abivahendite puhul ei ole olemas universaalseid lahendusi
ja igale abivajajale tuleb leida
just talle sobilik. Näiteks liiga
laia ratastooli kasutamine võib
kaasa tuua skolioosi või tekitada pingeid õlaliigestele. Liiga
suurt ratastooli on kasutajal
endal raske edasi lükata, liiga
kitsas ratastool hõõrub puusade ja reite väliskülgi ning selles
n-ö viltu istumine võib samuti
kaasa tuua skolioosi.
Sobilik ratastool võimaldab lisaks ühest kohast teise
liikumisele teha ka igapäevaseid tegevusi ja toetab istumise
asendit, seda korrigeerides ja
suunates. Ratastooli üürima
tulles eelnevalt mõõta abivajaja
puusade laius kõige laiemast
kohast – seda saab teha istudes, asetades näiteks raamatud
puusade kõrvale ja mõõtes ära
raamatute vahe.

Lisaks eelnevale:
Aurikoloteraapia

–

AUSTRIA AHVATLUSED

Reisi toimumisaeg:
10.08. - 17.08.2018 (8 päeva)
Austria meelitab oma suursugusest
ajaloost pärineva arhitektuuri, noobli
elustiili, meeldejäävate meloodiate, kuulsa
kohvikukultuuri ning lummava loodusega.

Bussireisil ootavad meid väärikas Viin, Doonau
oru väikelinnad, Salzkammerguti maalilised mäed
ja järved, romantiline Salzburg, imetlusväärne
soolakaevandus.
Hind 470 eurot, selles bussitransport, 7 majutust
hommikusöökidega, reisijuhi teenused.
Esimene osamakse reisile - 150 € tuleb teha
10. aprilliks ja kogusumma peab tasutud olema
10. juuliks – s.o üks kuu enne reisi algust Pärnu
Reisibüroosse.

Foto OÜ Invaru fotokogust

Kui abivajaja veedab enamuse päevast voodis, aitab
igapäevatoiminguid sooritada funktsionaal-voodi, kus on
mugav muuta asendit. Voodihaige puhul on väga oluline
roll ka madratsil ja mõistlik
oleks mõelda lamatisi vältiva
madratsi peale. Kuid ainult

Meie teenuste alustalaks on Hiina Traditsiooniline
Meditsiin, mille ravimeetodite efektiivsus on aastatuhandete vältel kinnitust leidnud.
Tervisetoas on võimalik saada erinevaid massaaže, suhtlemisalast nõuannet, maandada stressi,
vabaneda seletamatutest hirmudest jpm...

–
–
–
–
–

Hea Häädemeeste reisiseltskond!
Sõidame sel aastal oma
10. juubelireisile!
Uudistame, millised on

Foto: Pärnu Reisibüroo

HÄÄDEMEESTE TERVISETOA TEENUSED

Massaažid:
Tui-Na massaaž
Energeetiline massaaž
Jalatalla punktmassaaž
Kuppude panek
Moksa

madrats üksi lamatisi ära ei
hoia, kindlasti tuleb ka abivajaja asendit pidevalt muuta.
Lisaks abivahenditele on
oluline roll ka igapäevastel
hooldustoodetel, mis abivajaja ja ka hooldaja elu mugavamaks ning lihtsamaks teevad.
Näiteks kui abivajajat on vee
ja seebiga keeruline pesta, siis
alternatiiviks on spetsiaalne
pesuvaht, kindad ja peapesumüts. Samuti tuleks mähkmete valikul lähtuda abivajaja
seisundist ja leida õige lahendus näiteks erinevaid tooteid
kombineerides.
Tänapäeval on saadaval
väga palju erinevaid abivahendeid, mis aitavad igapäevaseid tegevusi lihtsamalt
teostada. Paraku on teadlikkus erinevatest abivahenditest
ja nende võimalustest endiselt
vähene, seetõttu on oluline, et
inimesed küsiksid abi. Sageli
näeme, et inimesed tunnevad
piinlikkust nõu küsimise ees
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näiteks mähkmete teemal. Aga
abivahendikeskus just selliste
asjadega tegelebki ning siin
pole midagi häbeneda. See
on meie igapäevatöö.
Margita Tuulik
Invaru OÜ
meedia@invaru.ee
+372 514 4262

Rõõmsa kohtumiseni juubelireisil!
Registreerimine:
Aire Koop
airekoop@gmail.com, tel + 372 5553 6693 või
Pärnu Reisibüroo OÜ Rüütli 32 Pärnu 80010
Tel: +372 444 5105
GSM: +372 533 30603

• Pakun kolimis/transportteenust üle Eesti
• Teen ehitustöid

kaela-, õlavöötme-, jalgade- ja seljavalud
keha-keskuse tasakaalustamine
ravib kogu keha
lihaste lõdvestus
keha soojendamine

keha ravi kõrvapunktidel, kasutatakse
Jaapani mini-kuulikesi
Kinesioloogia
–
sisemise tasakaalu taastamine,
hirmude maandamine
Vabastav hingamine
–
sõnatu kehapinge maandus läbi juhitud
hingamise
Suhtlemisalane nõustamine (konfliktid, ärevus, hirm, motivatsioon,
eesmärgid jne...)
Info ja vastuvõtule registreerimine:
Telefonil – 51 14 039
Vastuvõtt kabinetis E - N kell 09.00 – 15.00, Pärnu mnt 22, Häädemeestel
Margot Põlla
Tervisetoa perenaine

ranno_wut@hotmail.com

UULU JUUKSUR
töötab endiselt
KOLMAPÄEVITI
Broneeri aeg eelnevalt telefonil
5397 8597 Elme

Palkide saagimine
lintsaega,
tule kasvõi ühe
palgiga.
Tel: 501 3429

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 504 5215
514 5215
info@est-land.ee
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Häädemeeste valla leht

Õnnitleme veebruari
sünnipäevalapsi!
Et iga päev Sul oleks
isemoodi kaunis
ja igas uues päevas
isemoodi rõõm!
07. veebruar
25. veebruar
03. veebruar
09. veebruar
28. veebruar
04. veebruar
06. veebruar
10. veebruar
15. veebruar
25. veebruar
26. veebruar
10. veebruar
14. veebruar
21. veebruar
07. veebruar
12. veebruar
12. veebruar
14. veebruar
17. veebruar
23. veebruar
06. veebruar
10. veebruar
12. veebruar
16. veebruar
16. veebruar
25. veebruar
03. veebruar
04. veebruar
22. veebruar
27. veebruar
08. veebruar
15. veebruar
01. veebruar
28. veebruar
02. veebruar
12. veebruar
14. veebruar
15. veebruar
19. veebruar
26. veebruar
28. veebruar

Alidia Kaseoja
96
Maria Peterson
90
Meeta Linkman 89
Liidia Väljapõhi 88
Selda Pulst
88
Einard Vaher
87
Hilde Pulk
87
Koidula Uibu
87
Erna Raadik
87
Asta Kütt
87
Ilse-Alise Loorents 87
Eeri Randma
86
Asta Pihlaste
85
Helgi Tali
84
Ilse-Alice Pärna
82
Eevi Kukk
82
Ülo Vainomäe
82
Taimo Palits
82
Vello Pärna
82
Avo Salumets
82
Eino Kaldas
81
Maret Luuse
81
Milvi Kubja
81
Elma Kari
81
Linda Aasav
81
Vello-Einar Rulli 81
Vaike Muru
80
Aita Suikonen
80
Ida Karm
80
Mare Raimla
75
Kaarel Männikus 70
Juhan Hanson
70
Irina Adler
65
Lembit Juurikas 65
Tiit Tammsaar
60
Ljuba Kabanen
60
Raimond Juhkam 60
Asta Tammet
60
Mart Mäesalu
60
Tiiu Toome
60
Kersti Merimaa
60

Tahkuranna küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Laadi küla
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Ikla küla
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Pulgoja küla
Võiste alevik
Pulgoja küla
Piirumi küla
Võidu küla
Soometsa küla
Soometsa küla
Piirumi küla
Massiaru küla
Piirumi küla
Laadi küla
Metsaküla küla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Krundiküla
Häädemeeste alevik
Ikla küla
Laadi küla
Leina küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Sooküla
Pulgoja küla
Häädemeeste alevik
Arumetsa küla
Laadi küla
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Uulu küla

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

Toimetajad vabandavad
Ekslikult olid artiklis “Kas Te teate, et uuenenud Häädemeeste vallas...” ebatäpsused. Tumedalt trükitud on täiendused ja parandused.
... 2017. aastal sündis Häädemeeste vallas 22 last, Tahkuranna vallas 20 last, kokku 42 last.
... on üks muuseum Häädemeeste muuseum. Kodanikualgatuse korras on rajatud kolm muuseumi – Saviaugu
Talumuuseum, Naarismaa Talumuuseum ja Treimani
muuseum.

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2250 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

KOGUDUSTE TEATED

Õnnitleme
noori peresid
KENDRE JAKOBSON
05.01.2018
Ema Heilika Reinah, isa Mihkel Jakobson
Arumetsa küla
RAIGO VEVERSON
17.01.2018
Ema Gerda Leemann, isa Gert Veverson
Rannametsa küla
ARABELLA TALTS
21.12.2017
Ema Kerli Aedma, isa Taavi Talts
Urissaare küla
JOHANNA SCHÖN
Anna-Liisa ja Ermo Schön
Rannametsa küla

Veebruar 2018

11.01.2018

GELSY RAUD
13.01.2018
Ema Grete Hansson, isa Viljar Raud
Sooküla

EESTI VABARIIGI 100. AASTAPÄEVA
KONTSERT

toimub Kabli Seltsimajas
23. veebruaril kell 17.00
Kontserdil esinevad kohalikud
taidlejad - lauljad, tantsijad.
Üritus on tasuta

Eesti Vabariigi 100. juubeli raames

Liiviranna rahva käsitöö näitus
Avamine
Uulu kultuuri ja spordikeskuses
22. veebruaril 2018 kell 11.00

Jumalateenistused EELK Häädemeeste Püha
Miikaeli kirikus
14. veebruaril kell 12.00 - Tuhkapäev, paastuaja algus
18. veebruaril kell 12.00 - Paastuaja I pühapäev
21. veebruaril kell 12.00 - Paastuaja palvepäev
24. veebruaril kell 12.00 - Eesti Vabariigi 100.
aastapäev (kirikus!)
25. veebruaril kell 12.00 - Paastuaja II pühapäev
25. veebruaril kell 13.15 - Piiblitund
28. veebruaril kell 12.00 - Paastuaja II nädala
kolmapäev
4. märtsil kell 12.00 - Paastuaja III pühapäev
7. märtsil kell 12.00 - Paastuaja III nädala kolmapäev
11. märtsil kell 10.30 - Palvus hooldekodus
11. märtsil kell 12.00 - Paastuaja IV pühapäev
Jumalateenistused talvekuudel toimuvad üldjuhul
kogudusemajas/pastoraadis Pärnu mnt 34
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
4. märtsil kell 9.30 - Paastuaja III pühapäev
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
18. veebruaril kell 14.00 - Paastuaja I pühapäev
Jumalateenistused õigeusu kirikus Häädemeestel:
24. veebruaril kell 10.00 Liturgia.
Eesti Vabariigi aastapäev
10. märtsil kell 10.00 Liturgia

HÄÄDEMEESTE RAAMATUKOGUS
14. veebruaril kell 15.00
„Vanad fotod jutustavad“ näituse avamine ja
raamatu „Sinimustvalged lood” tutvustus.
Fotonäitus Häädemeeste alevikust
vabariigi algusaastatel.
Põnevust ja äratundmist leiab iga huviline.
Raamatunäitus „Eestimaa ja rahvas“ ja raamat
„Sinimustvalged lood“ ilmus sel
aastal ja on pühendatud Eesti lipu
ajaloole.
Raamatut tutvustab autor Jaan Sudak.
Teost on võimalik ka kohapealt
osta, palume sellest eelnevalt
raamatukogule teada anda.
Häädemeeste Raamatukogu,
tel. 446 5252.
Olete oodatud!

MÄLESTAME LAHKUNUID

Eesmärgiks on tutvustada kodukandi käsitööd,
sealhulgas tutvustada läbi selle käistöö meie
valla käsitöömeistreid ning kunstnikke.

MAIMU TREI
12.12.1934 – 30.12.2017

Näitust on võimalik külastada valla erinevates
piirkondades

JAAN POOLAK
28.06.1946 – 30.01.2018 Võiste alevik

• Uulu kultuuri ja spordikeskuses 23.02-02.04
• Võiste raamatukogus 09.04-14.05
• Häädemeeste seltsimajas
• Kabli seltsimajas
• Treimani rahvamajas
• Heinastes
Täpsustavad teated anname edasi igas vallalehes.
Jälgi reklaami!
Lisainfo
Tahkuranna Naisseltsist Renatelt 5340 0101
Häädemeeste muuseumi juhatajalt Tiiult 505 1658
Häädemeeste Huvikeskuse juhatajalt Annelilt 5559 3118
Kabli Seltsimaja juhatajalt Üllelt 52 5125

Hea Häädemeeste elanik!
Tule ja saa osa ajaloolistest mälestushetkedest
Konstantin Pätsi ausamba juures.
Buss väljub 23.02.2018 Häädemeeste bussijaamast
kell 9.20.
Vajalik eelregistreerimine kuni 20. veebruarini!
Bussisõit on tasuta.
Kohad on piiratud!
Info ja registreerimine +372 5559 3118 Anneli

Kabli küla

RAUL PUSTRÖM
14.05.1955 – 26.01.2018

Võiste alevik

EVELIN HEINMETS
10.06.1966 – 11.01.2018

Laadi küla

LINDA ALTOJA
04.03.1928 – 09.01.2018

Papisilla küla

ELVI KREEGI
20.03.1932 – 21.01.2018

Tahkuranna küla

ANITA GRORUD
03.11.1948 – 09.01.2018

Häädemeeste alevik

Mis juhtus
10. jaanuaril kell 11.37 sai häirekeskus teate tulekahjust
Häädemeestel Metsa tänaval. Teataja sõnul põles elumajas
köögisein ning võis süttida ketaslõikuriga töötamise käigus.
Päästjad avasid sündmuskohal umbes pool ruutmeetrit
seina ning kustutasid põlengu.
25. jaanuaril kella 17.50 paiku käisid päästjad Häädemeeste vallas Sookülas ning eemaldasid sõiduteele
kukkunud puu.
1. veebruaril kella 10.05 ajal käisid päästjad Häädemeeste vallas Jaagupi külas ning eemaldasid sõiduteele
kukkunud puu.

