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Kooliaasta algus meie koolides
Kui mõnele vanemale koolijütsile tundus ehk, et 1. september jõudis kätte
ülekohtuselt ruttu, siis kolmekümne
nelja meie vallas kooliteed alustanu
jaoks andis seda esimest koolipäeva
ikka oodata. Pidulikud avaaktused
koos esimeste aabitsate ja heade soovidega koolipere poolt ning ühised
koogisöömised ja õpetussõnad teele
kaasa kodustelt. Nii on see alati olnud.
Kõigil meil on oma mälestused esimesest koolipäevast ja õnneks pole
haridusuuendused selles osas midagi
muutnud. Ikka sumisevad sellel päeval koolid rõõmsameelsetest lastest
ja ikka on mõne väikemehe õpetajale viidud gladioolid temast endast
pikemadki.
Koolilt oodatakse ajast sõltumatutele püsiväärtustele tuginevat kasvatust, oskust jõuda usaldamisväärsete
teadmisteni erinevaid teid mööda,
orienteerumist erinevate arvamuste
ja arusaamiste vahel. Kõige kindlam
edu alus koolile on koostöö kõigi selles
protsessis osalevate osapoolte vahel.
Koostöist ja koolirõõme täis
õppeaastat soovides,
Helve Reisenbuk
abivallavanem

Tahkuranna kooli I klass: Mia Marii Mäger, Kai Elisabeth Kaldas, Joosep Toots,
Kristjan Martin Konsap, Otto Alviste, Mia Masso, Rosanna Jaaniste.
Häädemeeste Keskkooli 1. klass.
Vasakult paremale: Janno Brunfeldt, Bairon Moora, Aleksander Fiks, Merki Juninen,
Johanna Kallas, Sandra Kalmet, Uku Siigla. Keskel klassijuhataja Ele Linkmann.

Uulu Põhikooli 1. klass.
Ülemine rida vasakult paremale: klassijuhtaja Evelin
Tamm, Marken Ööpik, Rasmus Tilk, Johannes Merimaa,
Meiko Paits, Gregor Kopelmaa, Melissa Kiveste, Getriin
Ennok, Marleen Altmart, Elena Jõgiste, Anni Ojamets,
Karmeliina Tarkus, Liise Rahu, Johanna Kurm.
Alumine rida vasakult paremale: Mai Heinlaid, Kaisa
Stimmer, Egert Sildve, Susanna Debora Jürgens,
Chanel Sarapuu, Laura Lugu, Kirke Hunt.

Head kooliaasta algust!

Häädemeeste Vallavolikogu ja Vallavalitsus
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Vallavalitsuses otsustati:
1. augustil
• Väljastada projekteerimistingimused Laadi külas Siimumetsa
tee 3 kinnistule elamu ja kahe abihoone projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Lepaküla, Väljaku kinnistu.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Mai kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Orajõe külas, Liivaluite kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Kinnitada hajaasutuse programmi 2019. a toetuse saajate nimekiri.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Lahe Kinnisvara LääneEesti OÜ-le järgneva info alusel:
Reklaami paigaldamise asukoht: Reiu küla, Ületee kinnistu
(katastriüksuse tunnus 84801:001:0202). Reklaami pindala:
6 m2 (ühepoolne). Paigaldusloa kehtivusaeg: 01.05.-31.08.2019.
a. Reklaamimaksu suurus: 120 eur.
• Viia läbi avatud hankemenetlus Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II etapp - kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti teeni
ehitustööde teostamiseks. Kinnitada hankemenetlusega seonduvad hanke alusdokumendid. Määrata hankemenetluse eest
vastutavaks isikuks Tiiu Sommer ning volitatud isikuks Leho
Tamvere.
• Tunnistada vastavaks ja kvalifitseerida hanke Häädemeeste
Hooldekodu haljastuse rajamine pakkumused esitanud pakkujad Hüüp OÜ ja Vormsi Ehitusmeistrid OÜ, kelle osas ei
ole tuvastatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja kelle
kvalifikatsioon on kontrollitud. Kinnitada Hüüp OÜ poolt
esitatud pakkumus parimaks hinnaga 21 507 eurot koos 20%
käibemaksuga.
• Tunnistada vastavaks ja kvalifitseerida hanke Häädemeeste
Hooldekodu aia rajamine pakkumuse esitanud pakkuja OÜ
Kivivennad (1136307). Tunnistada edukas pakkuja OÜ Kivivennad (1136307), kelle osas ei ole tuvastatud tema hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja kelle kvalifikatsioon on
kontrollitud ning kinnitada tema poolt esitatud pakkumus
parimaks hinnaga 10 104,00 eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada vastavaks ja kvalifitseerida hanke Häädemeeste
Hooldekodu õueala rajatised esitanud pakkuja Tommi Play
OÜ (10291056). Tunnistada edukaks pakkuja Tommi Play OÜ
(10291056), kelle osas ei ole tuvastatud tema hankemenetlusest
kõrvaldamise aluseid ja kelle kvalifikatsioon on kontrollitud
ning kinnitada tema poolt esitatud pakkumus parimaks hinnaga
21 420 eurot ja 90 senti koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada vastavaks ja kvalifitseerida hanke Häädemeeste
Hooldekodu kõnniteede rajamine pakkumuse esitanud pakkujad
OÜ Kivivennad (1136307) ja Infrastone OÜ (1287555), kelle
osas ei ole tuvastatud tema hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja kelle kvalifikatsioon on kontrollitud. Tunnistada edukaks
OÜ Kivivennad (1136307), kelle osas ei ole tuvastatud tema
hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja kelle kvalifikatsioon
on kontrollitud ning kinnitada tema poolt esitatud pakkumus
parimaks summas 15 222 eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada hankes Uulu Põihkooli garderoobi kapid vastavaks
järgmiste hankepassides esitatud tõendite alusel esialgselt hankemenetlusest kõrvaldamata jäetud ja kvalifitseeritud pakkujate
poolt esitatud pakkumused:
- Pakkuja OÜ Laoekspert (10841723) esitatud pakkumus, mis
sisaldab kõiki hanke alusdokumentides nõutud andmeid ja
dokumente;
- Pakkuja AS Inest Market (10158185) esitatud pakkumus,
mis sisaldab kõiki hanke alusdokumentides nõutud andmeid
ja dokumente;
- Pakkuja AJ Tooted AS (10585384) esitatud pakkumus, mis
sisaldab kõiki hanke alusdokumentides nõutud andmeid ja
dokumente;
Tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ Laoekspert
(10841723) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui kõige
madalama kogumaksumusega pakkumus hinnaga 17 988.eurot koos 20% käibemaksuga.
Kvalifitseerida edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja OÜ Laoekspert (10841723), kelle osas ei ole tuvastatud
tõendite alusel tema hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid
ning kelle kvalifikatsioon on kontrollitud tõendite alusel
• Määrata vallavanem Karel Tölp´i (Tölp) asendajaks tema
puhkusel viibimise ajaks ajavahemikul 05.08.-25.08.2019.a
vallavalitsuse liige Maia-Liisa Kasvandik.
• Kinnitada Häädemeeste vallas Piirumi külas Häädemeeste
vallale kuuluva Pendi kinnistu (katastritunnus 84801:001:1854,
registriosa number 8293850 pindala 8,84 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, alghind 14 000 eurot) müügitingimused
esitatud kujul.
• Vabastada Uulu külas Laadi tee kinnistud 21, 23, 25 ja 27 ning
Siimu tee 2 asuv kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumisel liitumistasust.
13. augustil
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Arumetsa küla, Liilia kinnistu.
• Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 16. august
2017. a korraldus nr 199 „Ehitusloa väljastamine”.

• Väljastada ehitusluba Võiste alevikus Sadama tn 17 kinnistul
asuva elamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
• Väljastada ehitusluba Lepakülas Mihklimäe kinnistul asuva
abihoone üksikelamuks laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Kabli külas, Vainula kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Penu külas, Jänese kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Merekülas Killi tee 1 kinnistule püstitatud elamule.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutus kasuks kohalikule omavalitsusele kuuluv
kinnistu: Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Jaagupi küla,
Jaagupi sadam. Koormatava ala pindala ~ 478 m2.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu (~71 meetri 0,4 kV pingega maakaabelliin ja elektriliitumiskilp) rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Tahkuranna külas asuvale Minna katastriüksusele
(katastritunnus 84801:004:0777, registriosa nr 2488106, pindala 3793 m2, sihtotstarve elamumaa 100%). Maakaabelliini ja
elektriliitumiskilbi kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala
kokku on 144 m2.
• Anda nõusolek ühe tamme (läbimõõt ~40 cm), nelja papli (läbimõõdud ~ 40-60 cm) ja kahe lehise (läbimõõdud ~40-50 cm)
raiumiseks Häädemeeste vallas Kabli külas Kabli seltsimaja
kinnistul (katastritunnus 21303:002:0290).
• Anda nõusolek ühe pärna (läbimõõt ~80 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas Kabli külas Eluviisi kinnistul.
• Anda nõusolek kahe pärna (läbimõõdud ~40 ja ~60 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus Pärnu mnt
25 kinnistul.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Uulu külas katastriüksuste
Tööstuse tee 3, Tööstuse tee 5, Soometsa tee 23 ja Soometsa
tee 25 liitmisega. Määrata katastriüksuste liitmise tulemusel
tekkinud katastriüksusele lähiaadressiks Tööstuse tee 3. Määrata
katastriüksuste liitmise tulemusel tekkinud katastriüksuse maa
sihtotstarbeks tootmismaa.
• Nõustuda Kabli külas asuvate kinnistute Õie ja Miili vahelise
piiri muutmisega vastavalt maamõõtja Vello Leeduks poolt
koostatud asendiplaanile. Määrata katastriüksustele aadressid
ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Õie, sihtotstarve elamumaa 100%;
Kaasiku tee 4, sihtotstarve elamumaa 100%.
• Anda põhimõtteline nõusolek Majaka külas Koduranna kinnistu
jagamiseks, Krundikülas Venesauna, Metsaääre ja Jürivälja
kinnistute ümberkruntimiseks ning Metsa9//Liiva kinnistute
jagamiseks.
• Kinnitada Häädemeeste valla omandis või kasutuses oleva
ametiauto eest vastutav isik ajavahemikul 16.08-09.09.2019.
a, garažeerimiskoht ja kütuse kulu piirmäära alljärgnevalt:
Ametiauto CITROEN BERLINGO, riiklik registreerimismärk
797 DBF
vastutav isik Klaudi Tints;
garažeerimiskoht Künka kinnistu, Metsaküla küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa;
mootorkütuse kulu piirmäär 200 liitrit kuus.
• Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste
valla territooriumil alljärgnevalt:
Pärnu Klubi TERVISESPORT (vastutav isik Silvia Neeme)
korraldatav Pärnu 35.aastajooks. Ürituse läbiviimise koht:
Häädemeeste valla territooriumil asuv Raeküla 5 km suusarada. Ürituse toimumise aeg: 23. juuli – 27. august 2019 igal
teisipäeval kell 17.00-20.00.
• Lubada korraldada Hansa Ilutulestikud OÜ-l 17. augustil
2019. a ajavahemikul 23.00-23.30 Pärnumaal Häädemeeste
vallas Reiu külas Tahkuranna Golfi juures rannas pürotehniliste
toodetega kuni 10 minutit kestev ilutulestik.
• Võtta vastu korraldus „Koduteenuse osutamine“
• Võtta vastu korraldus „Sotsiaaltoetuste maksmine“
• Võtta vastu korraldus „Riigieelarvelise toetuse eraldamine projekti „500 kodu korda“ raames“
• Tasuda Pärnu Linnavalitsusele osa Raja tänava lasteaia rajamise
projekti raames tehtud omafinantseeringust alates 01.01.2016
kuni 31.03.2019 summas 15 504 eurot ja 04 senti.
• Kinnitada OÜ Baum poolt esitatud hinnapakkumus summas
5863,08 ning lisatööde maksumus summas 1097,55 eurot (Kabli
lasteaia põranda vahetus).
• Kinnitada Trimetall OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste hooldekodu välistrepi ja sisetrepi käsipuude panekuks dementsetele inimestele mõledud projekti raames summas
5 616.- eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Pärnu EKE Projekt AS poolt
esitatud hinnapakkumine summas 6240,00 eurot (Häädemeeste
staadioni rekonstrueerimise projekti koostamine).
• Kinnitada Pärnu EKE Projekt AS poolt esitatud hinnapakkumine Uulu Lasteaia laienduse projekteerimistööde koostamiseks
summas 7920,00 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
21. augustil
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Riia mnt 27 kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Siimumetsa tee 3 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa külas, Kambri kinnistule
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puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Majaka külas Kanarbiku kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Merekülas Killi tee 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Merekülas Karu tee 9 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Määrata Häädemeeste vallas Krundikülas Uuematsi katastriüksuse maa maksustamishinnaks 790 eurot.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu (~105 meetri 10 kV pingega
maakaabelliini) rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas
Reiu külas asuvale Pändijuhani katastriüksusele (katastritunnus 84801:001:0641, registriosa nr 79206, pindala 5.23 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Maakaabelliini ja selle
kaitsevööndi arvutuslik pindala kokku on 210 m2.
• Pärast elektripaigaldiste rajamist peab tööde teostaja heakorrastama kasutatud kinnistuosa ning taastama sellel töödele
eelnenud seisukorra.
• Muuta Häädemeeste vallas Reiu külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Kulla tee 4
84801:001:0612
Kulla tee 6
2. Kulla tee 5
84801:001:0613
Kulla tee 8
3. Kulla tee 6
84801:001:0614
Kulla tee 10
4. Kulla tee 7
84801:001:0615
Kulla tee 12
5. Kulla tee 8
84801:001:0616
Kulla tee 14
6. Kulla tee 9
84801:001:0617
Kulla tee 16
• Muuta Häädemeeste vallas Merekülas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Virusaare
84801:001:0084
Karu tee 5a
2. Allimäe
84801:001:1675
Karu tee 25
3. Kullimäe
84801:001:1676
Karu tee 27
• Muuta Häädemeeste vallas Tahkuranna külas Poode teel asuvate
katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Poode tee 1
84801:004:0642
Poode tee 2
2. Poode tee 2
84801:004:0643
Poode tee 4
3. Poode tee 3
84801:004:0644
Poode tee 6
4. Poode tee 4
84801:004:0645
Poode tee 8
5. Poode tee 5
84801:004:0646
Poode tee 10
6. Poode tee 6
84801:004:0647
Poode tee 12
7. Poode tee 7
84801:004:0648
Poode tee 14
• Kinnitada avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks Arvi
Käärid Häädemeeste vallale kuuluva Piirumi külas asuva
Pendi kinnistu (katastritunnus 84801:001:1854, registriosa nr
8293850, pindala 8,84 ha) osas. Müügi hind on 15 000 eurot.
• Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 1.08.2019
korraldus nr 354. Võtta vastu korraldus „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine. Haldusakti kehtetuks tunnistamine“.
• Kinnitada projekti “Rannametsa küla Jõekalda kinnistu veesüsteem” aruanne ning teha väljamakse 5782,76 eurot teostajale
(Balti Puurkaev OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada projekti “Reiu küla Reinu kinnistu veesüsteem”
aruanne ning teha väljamakse 2429,30 eurot teostajale (Puurtööde OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
27. augustil
• Väljastada projekteerimistingimused Leina külas Kõsu kinnistule tallihoone püstitamise projekti koostamiseks järgmise
kõrvaltingimusega:
- Võimalusel tehnovõrke (vesi, elekter, maaküte jms) mitte
projekteerida maaparandussüsteemi kollektorite ja dreenide
peale. Kui see pole võimalik, siis näha ette kollektorite/dreenide
parandamine.
• Väljastada projekteerimistingimused Papisilla külas Saare kinnistule elamu püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Taimla kinnistul asuva kuuri
ümberehitamiseks.
• Toetada lapsevanem Reilika Kiviselg taotluse alusel Häädemeeste valla õpilaste Richard Kiviselg ja Kerhard Kiviselg
osalemist suvistes treeninglaagrites.
• Lükata tagasi kõik pakkumused lihtmenetlusega riigihankes
„Suurküla rannatee – ligipääs kallasrajale“ (hanke viitenumber
211369): pakkuja Palkkoda OÜ (12880348) esitatud pakkumus, mille maksumus ületab olulisel määral hankelepingu
eeldatavat maksumust.
Pakkuja ei ole pakkumuse koosseisus esitanud vastavustingimustes kohustuslike dokumentidena nõutud detailse kalkulatsiooni ja PRIA hinnapakkumise tabeleid, mis ei võimalda
hankijal hinnata kogumaksumuse kujunemise aluseid ning
mistõttu ei vasta esitatud pakkumus hanke alusdokumentides
sätestatud tingimustele ning hankijal ei ole alust läbirääkimiste
alustamiseks.
Korraldada korduv hange lihtmenetlusega riigihankena „Suurküla rannatee – ligipääs kallasrajale 2“ e-riigihanget keskkonnas
ja kinnitada hankedokumendid.

Häädemeeste valla leht
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Hajaasustuse programmist
Juba kümmekond aastat on
riigi ja kohaliku omavalitsuse
toel olnud hajaasustusega piirkondade püsielanikel võimalus
ehitada endale puurkaevusid ja
kanalisatsioonirajatisi ning korrastada koduteid.
Käesoleval aastal oli hajaasustusprogrammi toetuse
taotlejaid erakordselt palju.
Kokku esitati 69 taotlust,
taotluste kogusummas üle 275
tuhande euro. Enim sooviti
ehitada kanalisatsioonirajatisi
(33), järgmiseks parandada
puhta vee kättesaadavust, ehitades puurkaevusid ja paigaldades veepuhastusfiltreid (27
taotlust).
Hindamiskomisjon vaatas
üle enamiku taotlevaid majapidamisi, hindas kõiki projekte
vastavalt hindamisjuhendis
etteantud kriteeriumidele ning
seeläbi moodustus projektide
pingerida. Ettepoole jõudsid
projektid, kus rohkem kasusaajaid (nt mitme pere peale rajatavad puurkaevud), rohkem alaealisi, kogu projekt odavam jne.
Vallavolikogu oli juba talvel, enne taotlusvooru algust
eraldanud vallapoolseks toetuseks 50 tuhat eurot. Riik andis
omapoolse toetussumma valla
esitatud info alusel teada juulis,
selleks oli 43 986 eurot. Seega
oli ilmselge, et kõigile taotlejatele kahjuks toetust anda ei
olnud võimalik.

Järgmisel aastal tuleb uus
taotlusvoor, kuid selleks ei ole
eraldatava toetussumma suurust paika pannud ei riik ega
ka vald. Selge on, et vallapoolne
summa väiksemaks minna ei
saa, pigem suuremaks. Selleks, et taotlemisel ei tekiks
ebameeldivaid üllatusi, palun
kõigil elanikel üle kontrollida
oma sissekirjutused. Taotlemisel on nõutud, et sissekirjutus oleks kõigil elanikel selles
majapidamises, kuhu toetust
taotletakse, alates vähemalt 1.
jaanuarist. Samuti on vajalik,
et elamu oleks ehitisregistris.
Mõlemad nõuded on küll niigi
kohustuslikud, kuid igal aastal on selliseid taotlejaid, kes
õigeaegse sissekirjutuse puudumise tõttu kahjuks ei kvalifitseeru taotlemiseks. Toetus
on ette nähtud inimestele, kes
elavad majapidamises alaliselt.
Seega meie piirkonnale omased
suveelanikud kahjuks meetme
tingimustele ei klassifitseeru.
Planeerides järgmisel aastal
taotleda hajaasustuse programmist toetust, võib pöörduda
vallavalitsuse poole nõu küsimiseks juba praegu.
Maia-Liisa Kasvandik
Häädemeeste vallavalitsus
Planeerimisnõunik
E-post: maialiisa.kasvandik@
haademeeste.ee
tel: 444 8894

Hajaasustuse programmist said 2019. a toetuse järgmised taotlejad:
Toetussumma

Omaosalus

Projekti
kogumaksumus

11653,64

5739,86

17393,50

Laadi küla Tammesaare talu kanalisatsioonisüsteem

1877,80

1614,20

3492,00

Annika Lepik

Soometsa küla Kalda talu kanalisatsioonisüsteem

3939,60

1940,40

5880,00

Ly Lumiste

Piirumi küla Laane talu veevarustussüsteem

4763,00

2347,00

7110,00

Madis Kiin

Võiste aleviku Aava tn 3 kanalisatsioonisüsteem

4180,80

2059,20

6240,00

Kaido Kärsin

Tahkuranna küla Merimäe tee 23
kanalisatsioonisüsteem

6934,50

3415,50

10350,00

Priit Kuusk

Reiu küla Ületee kinnistu kanalisatsioonisüsteem

1628,10

801,90

2430,00

Ülle Küünarpää

Laadi küla Liivasaare ja Hundi kinnistute
veevarustussüsteem

5105,40

2514,60

7620,00

Mario Susi

Uulu küla Lillemaa kinnistu kanalisatsioonisüsteem

5989,80

2950,20

8940,00

Ahti Allik

Ikla küla Kaseurva kinnistu ja lähipiirkonna
veevarustussüsteem

15115,20

7444,80

22560,00

Ave Fohs

Arumetsa küla Kaasiku talu veevarustussüsteem

735,66

362,34

1098,00

Ave Hannus

Reiu küla Pudro kinnistu veevarustussüsteem

4261,20

2098,80

6360,00

Riina Mere

Rannametsa küla Aasa talu kanalisatsioonisüsteem

1969,80

970,20

2940,00

Kersti Karu

Krundiküla Kubja talu veevarustussüsteem

5688,30

2801,70

8490,00

Kuldar Nõmm

Majaka küla Tanevi talu kanalisatsioonisüsteem

4968,72

2447,28

7416,00

Ivar Maiste

Ikla küla Tuule talu kanalisatsioonisüsteem

1675,04

825,04

2500,08

Ave Hannus

Reiu küla Pudro kinnistu kanalisatsioonisüsteem

1704,48

839,52

2544,00

Elmi Voor-Voort

Metsaküla Põlluotsa talu kanalisatsioonisüsteem

2208,02

2528,38

4736,40

Heli Lank

Võiste aleviku Riia mnt 27, Riia mnt 29, Riia mnt 33
ja Sarapuu tn 6 veevarustussüsteem

7364,77

8435,23

15800,00

Eevi Tallo

Tahkuranna küla Allika talu kanalisatsioonisüsteem

2222,17

2544,23

4766,40

Taotleja

Projekt

Tiit Sommer

Laadi küla Mägra kinnistu ja lähipiirkonna
veevarustussüsteem

Steve Laastau

Uulu reoveepuhasti rekonstrueerimistööd
on lõppenud
Tehniliselt ja tehnoloogiliselt
amortiseerunud reoveepuhasti
rekonstrueerimine oli vajalik
eelkõige loodushoiu ja klientidele kvaliteetsema teenuse
pakkumise seisukohalt.
Uulu reoveepuhasti oli
tehnoloogiliselt vana ning
vee-erikasutusloas toodud
nõuete tagamine oli raskendatud. Reoveepuhasti BIO-25
ja BIO-50 metallkessoonid
olid samuti amortiseerunud.
Peamiselt oli puudulik fosfori ärastamine, mille puhul
enamikus proovides ületati
nõudeid.
Sellest tulenevalt rajati uus
reostuskoormusele 410 inimekvivalenti vastav avatud
raudbetoonmahutisse paigutatud reoveepuhasti, mis töötab
annuspuhasti tehnoloogial.
Uus puhasti rajati olemasoleva

reoveepuhastusjaama territooriumile. Käesoleva projektiga
rajati uued protsessimahutid,
tehnohoone ja juurdepääsutee
ning uued sisse- ja väljavoolutorustikud.
Rekonstrueeritud Uulu
asula reoveepuhasti vähendab
oluliselt saasteainete sisaldust
ja koguseid heitvees, eriti
üldfosfori sisaldust. Väheneb
juhitav reostuskoormus ja
keskkonnarisk suublaks olevasse Ura jõkke. Tehnoloogia võimaldab oluliselt suurendada vastuvõetava reovee
koguseid, tulevikus näiteks
Pihla elurajooni reovesi.
Projekti elluviimine oli
planeeritud endise Tahkuranna valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arendamise
kavas aastateks 2015-2026.
Projekti elluviimise vajadus

Uulu reoveepuhasti. Foto: Tiiu Sommer
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tulenes ka Ura jõe seisundi
halvenemisest.
Teostatud tööde kogumaksumuseks oli 360 050 eurot
ja 25 senti, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
rahastas 226 543 eurot ja 61
senti ning OÜ Vesoka panustas valla abiga 133 506 eurot
ja 64 senti.
Töid teostas AS Schöttli
Kesk konnatehnika ning
omanikujärelvalvet FIE Enno
Tammekivi.
Tiiu Sommer
OÜ Vesoka nõukogu esimees

Kohaliku omaalgatuse
programm on taas
avatud
Mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
on toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku
omaalgatuse programm, millega soovitakse
kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.
„Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks sageli
elukohaga rahulolemiseks määravaks teguriks inimesed, kellega nad lähestikku elavad ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkimiseks järjest suurem osa,“ ütles riigihalduse minister Jaak
Aab. „On tunnustamisväärne, kui on inimesi,
kes tahavad vabatahtlikult panustada oma aega ja
energiat ühise kodukandi paremaks muutmisse.
Et neile ja nende kogukondade tugevdamisega
seotud tegevustele jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro suurust toetust.“
Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna
identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning
panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja
oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja
ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses
olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused,
milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega
riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta
rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma
esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti
kogumaksumusest.
Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg
on 1. oktoober 2019 kell 16.30. E-posti aadress:
kop@parnumaa.ee.
Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile
- Pärnumaal, MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad
maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedel https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/vabauhendustele/kohaliku-omaalgatuse-programm/.

Hoia oma vara!
Viimasel paaril kuul on Saarde valda kimbutanud
pahatahtlikud kurikaelad, kelle tegevused inimeste vara kallal on tekitanud märkimisväärseid
kahjusid ning õõnestanud kogukonna turvatunnet. Hea meel on aga tõdeda, et osades tegudes
kahtlustatavad on koostöös kogukonna vihjete
ja Lõuna ning Lääne prefektuuri politseinikega
kinnipeetud. See aga loomulikult ei tähenda, et
peaksime valvsust kaotama. Siinkohal pean paslikuks tuua välja mõned olulised, kuid lihtsad asjad,
mida saame ise ära teha, et sellistel ebameeldivatel
külalistel ei oleks kerge meid kimbutada.
Kodust lahkudes sule aknad ja lukusta uksed.
Soovituslik on lukustada välisuksed ka kodus
olles. Kui lahkud kodust pikemaks, on hea soojendada suhteid naabritega ning paluda neil silm
peal hoida ning kahtlastest tegevustest teie vara
või kodu juures teid või politseid teavitada. Enda
koju lubage vaid usaldusväärseid inimesi. Võimalusel paigaldage valveseadmed ja märgistage ning
pildistage endale olulised ja kallid esemed, olgu
selleks siis tööriistad, jalgrattad või mis iganes
teile väärtuslikud esemed.
Samuti peaks meeles pidama, et liiklusvahendi
lukustamine on sama oluline ning võtmed tuleks
hoida enda ligi. Ärge jagage sotsiaalmeedias enda
ja oma liikumiste kohta infot. Veenduge enne oma
vara juurest lahkumist, et kõik oleks turvaliselt ära
paigutatud ja ei hakkaks mööduvatele kolmandatele isikutele silma. Kindlusta oma vara ja seda eriti
juhul, kui tegu on hinnaliste ja kallite esemetega.
Anna julgelt teada hädaabinumbrile 112, kui näete
kahtlaseid isikuid või sõidukeid liikumas, on kõige
olulisem kirja panna kahtlase sõiduki number ja
jätta meelde eritunnuseid (näiteks sõiduki värv,
mõni kirje või pilt sõidukil), isikute puhul riietus,
võimalik vanus või mõni muu eritunnus (näiteks
kehaehitus, mõni silmatorkav tätoveering, erilised
ehted, pikkus jne).
Kui oled langenud varguse ohvriks, teavita
sellest politseid ning ära liigu sündmuskohal
ringi. Ära paiguta ümber esemeid ega alusta
koheselt koristamisega, vaid oota ära politsei
juhised.
Heidi Sosi
noorsoopolitseinik
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Häädemeeste valla leht
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Lastemajas aidatakse
seksuaalselt väärkoheldud lapsi

Abivahendi ostmine või üürimine –
mis on soodsam ja mõistlikum?

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on
lapsesõbralik ja turvaline koht, kuhu
saavad pöörduda kõik, kellel on infot
lapse seksuaalse väärkohtlemise kohta
või kes seda kahtlustavad. Suvel veedavad lapsed rohkem aega õues, tegelevad
erinevate hobidega, kohtuvad vanade ja
uute tuttavatega ning reisivad ja viibivad
laagrites. Seetõttu võivad nad ka väärkohtlejaga sagemini kokku puutuda. Et
märgata last ja seda, mis temaga toimub,
läheb vaja meie kõigi valvsust ja teadlikkust, alates lapsevanematest, sugulastest ja
õdedest-vendadest ning lõpetades sõprade,
tuttavate, kolleegide, naabrite ja lastega
töötavate spetsialistidega.
Sotsiaalkindlustusameti riikliku teenusena tegutsev lastemaja on mõeldud
kuni 18aastastele lastele. Lastemajateenuse kasutamine eeldab, et laps oskab
juba rääkida ja ennast väljendada, sest
teenuse oluline osa on lapse ärakuulamine.
Lapse teenusele jõudmise aeg sõltub juhtumi kriitilisusest, näiteks kas juhtum on
seotud kriminaalmenetlusega või kui laps
on haiglaravil. Seksuaalselt väärkoheldud
lapsel ja tema pereliikmel on ohvriabi seaduse alusel alati õigus saada nõustamist ja
psühholoogilist abi. Kui kriminaalmenetlust ei alustata, ent lastemaja kahtlustab
jätkuvalt seksuaalset väärkohtlemist, lubab
ohvriabi seadus anda lapsele 60 päeva vältel psühholoogilist abi.
Islandil on lastemaja (Barnahus) mudelit kasutatud seksuaalselt väärkoheldud
lastega töötamiseks juba 1998. aastast.
See mudel on eeskuju Eestile ja paljudele
Euroopa riikidele. Eestis avati esimene lastemaja pilootprojektina 2017. aastal. Tollal
testisime mudeli sobivust, hindasime selle
rakendamise takistusi ja tugevusi – ning
veendusime, et lastemajasid on Eestisse
väga vaja. Nii saavad kahtlased juhtumid
peidust välja tulla ja meil õnnestub jõuda
suurema hulga väärkoheldud lasteni. 2018.
aasta septembris avati lastemaja ka Tartus.
Eesti kahte lastemajja jõudis mullu
kokku 245 juhtumit. Lastemajja jõuab
ka juhtumeid, kus seksuaalset väärkohtlemist ega kohatut seksuaalkäitumist ei
olegi olnud. On loomulik ja hea, et lapsevanemad või spetsialistid muretsevad lapse

Ootamatu trauma, soov minna
abivahendiga reisile või pikaajalised tervisemured tekitavad
vajaduse õigete abivahendite
järele. Aga millal tuleks eelistada abivahendi üürimist ja
millal tasub see välja osta?
Abivajajate ja nende lähedastega tuleb üsna tihti arutada, millal on mõtekas abivahend üürida
ja millal see välja osta. Näiteks
praegusel suveperioodil meelitavad ilusad ilmad õue liikuma ja
seetõttu tuntakse huvi ajutiste
abivahendite vastu. Nende väljaostmise asemel tasuks pigem
üürimise kasuks otsustada.
Eestlastele meeldib üldiselt
millegipärast pigem see, kui
asjad on nende omad – seda ka
abivahendite puhul. Abivahendite
puhul peame aga jälgima natuke
teisi aspekte – tervisliku seisundi
muutumist paremuse või halvemuse poole, laste puhul nende
kasvamist ning ajaperioodi, mille
vältel on abivahendit vaja. Samuti
seab omad raamid riigipoolne soodustus abivahendite soetamiseks.

kummalise käitumise või ärevust tekitavate märkide pärast. Tihti selgubki, et tegu
on küll abivajava (koolikiusamine, perevägivald, hooldusõiguse jagamine jne), aga
mitte seksuaalselt väärkoheldud lapsega.
Võrgustikutöö ja lapsesõbralikkus
Lastemajja jõudnud juhtumite puhul on
esmatähtis erialadevaheline efektiivne võrgustikutöö ning lapse vajaduste, õiguste
ja turvalisusega arvestamine. Seepärast
tegeldakse lastemajas lapsega ühe katuse
all. Koostööd teevad lastekaitsetöötajad,
politseinikud, prokurör, psühholoogid ja
paljud teised, kes hindavad lapse tervislikku olukorda ja pakuvad vajalikku abi.
Juhtumiga seotud spetsialistid tulevad lastemajja kohale, et laps ei peaks erinevate
asutuste vahel liikuma. Alates veebruarist
töötab kahes lastemajas kokku viis spetsialisti. Nemad koordineerivad lastemajja
jõudnud juhtumeid, kuulavad lapsi ära
ning teevad teavitus- ja ennetustööd.
Lastemaja atmosfäär on soe ja hubane
ning lastele on olemas eakohased mänguasjad, raamatud, kunstitarbed jne. Lastemaja hoolivad töötajad säilitavad rahu ja
positiivsuse ka rasketes olukordades. See
loob turvatunde, mida ongi keerulisel ajal
kõige rohkem vaja. Kuna lapsed tunnevad end lastemajas koduselt ja turvaliselt,
soovivad nad sageli jääda keskusesse kauemaks kui vaja, et siin mängida ja mõnusalt
aega veeta. Ka lapsed ise on öelnud, et
lastemajas on nii hea olla. Lastemaja töötajatele tähendab lapse või tema lähedase
hea sõna teenuse kohta väga palju. Sama
oluline on koostööpartnerite usaldus ja
tunnustus.
· Lasteabitelefon 116111on tasuta,
helistajale anonüümne ning töötab 24/7.
Telefonile võib teatada abivajavast lapsest,
küsida nõu ja saada abi erinevate lastega
seotud teemade puhul.
· Lastemaja kontaktid leiate https://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja.
Merit Korbe
sotsiaalkindlustusameti põhja lastemaja
peaspetsialist

Alaealised ja narkootikumid
Lastel, kellel on palju vabadust aja veetmiseks koos sõpradega, kasvab ka oht sattuda seltskondadesse, kus tekib võimalus
proovida narkootikume. Seetõttu on väga
oluline, et vanemad teaksid, kellega nende
lapsed aega veedavad ja omaksid ülevaadet
narkootiliste ainete mõjust organismile
ning viisidest, kuidas aru saada, et laps
on tarvitanud uimasteid.
Kahjuks tuleb tõdeda, et tänapäeval
on uimastid noortele kergesti kättesaadavad. Levinumad neist on kanep ja ecstasy.
Kanep on taim, mida enamjaolt suitsetatakse kuivatatud puruna kokku keeratud
sigaretina või suitsetamiseks kohandatud
anuma ehk bongi abil. Kanepisuitsul on
spetsiifiline lõhn. Kanepi suitsetanud inimest on võimalik ära tunda narkojoobele
viitavate tunnuste järgi, millest saab lähemalt lugeda www.narko.ee lehelt.
Erinevalt kanepist on ecstasy oma välimuselt pealtnäha nagu tavaline komm.
Tablette leidub erinevates värvides ja
kujudes peale pressitud pildikestega ning
neid kutsutakse näiteks jupiks, punniks,
coca-colaks, rolexiks, wi-fiks. Ecstasy tarvitamise tagajärjel kestab narkojoove 3-5
tundi. Narkootikume proovides ollakse
kindlad, et ei jääda sõltuvusse ning mõel-

dakse, et mis see üks kord ikka teeb. Tõde
on aga selles, et nii on mõelnud ja alustanud kõik narkomaanid.
Oluline on teada, et karistatav on nii
narkootikumide tarvitamine kui ka nende
edasiandmine. Näiteks kanepisuitsu ulatamine teisele isikule on juba kuritegu. Kui
vanemad märkavad, et lapsel on tekkinud
teadmata päritoluga raha ning lapse asjade
hulgas on minigrip kotikesed, fooliumpaberi tükid või digitaalne grammikaal, siis
tuleks seda võtta võimaliku ohu märgina.
Kui lapsevanemal on tekkinud kahtlus,
et tema alaealine laps võib olla tarvitanud
ja/või edasi andnud/müünud narkootikume, siis julgustan ühendust võtma
kohaliku noorsoo- või piirkonnapolitseinikuga, kes vajadusel teeb lapsele uriini
või sülje kiirtesti. Rõhutan, et politsei
eesmärk ei ole karistada. Ei pea kartma,
et politseisse tulles järgneb alati karistus.
Oluline on teha selgitustööd taoliste
ainete tarvitamise ohtudest, tagajärgedest
ja sellest kui kiiresti tekib sõltuvus, mis
mõjub lapse arengule ja ka edasisele elule
pärssivalt.
Sandra Kozlov-Murumaa
Pärnu politseijaoskonna uurija

Millal üürida?
Abivahendi üürimine on mõistlik
esiteks siis, kui tegemist on ajutise
traumaga, millest taastumiseks
on vaja liikumisel abi. Näiteks
jalatraumade korral, kui on vaja
kasutada karke, tugiraami või ka
ratastooli, on üürimine kindlasti
mõistlikum. Nii on kulu abivahendile madalam ja lisaks ei jää
abivahend pärast kasutamist koju
seisma.
Näiteks jalatraumade korral
võetakse tavaliselt umbes kaheks
nädalaks kasutusele kargud, mille
üüri hind selleks perioodiks jääb
alla 4 euro. Kui aga trauma järgselt on vaja kasutada näiteks kuu
aja jooksul ratastooli, siis selle
keskmine üürihind üheks päevaks
tuleb kokku üle 1 euro.
Üüri kasuks tasub otsustada
ka muutuva tervisliku seisundi
puhul, mis ei ole seotud traumaga – näiteks eaka abistamisel,
kelle vajadus abivahendi järgi võib
tervise tõttu muutuda. Samuti
annab üürimine eelise eakatele,
kes ei tunne end uue abivahendi
kasutamisel alguses kindlana, sest
üüritud abivahendi saab lihtsasti
sobivama vastu välja vahetada

või tagastada. Eakate eeliseks on
võimalus üürida abivahendeid riigipoolse soodustusega – nii peab
eakas tasuma ratastooli üürides
ühes kuus pisut üle 3 euro ja neljarattalise tugiraami puhul üle 5
euro.
Abivahendite üürimine on
mõistlik ka olukorras, kus lähedase tervislik seisund on muutunud ja vajab voodirežiimi. Sellisel
juhul saab muuta abivajaja kodused tingimused mugavamaks nii
üüritud hooldusvoodi kui ka potitooli abil. Täisfunktsionaalsusega
elektrilise hooldusvoodi ühe kuu
üürihind koos riikliku soodustusega on näiteks üle 4 euro. Sealjuures tagatakse nii voodi kui ka
potitooli eelnev põhjalik hooldus
ja desinfitseerimine, nagu ka teiste
üüri-abivahendite puhul.
Samas eelistavad abivahendi
üürimist ka paljud puudega laste
vanemad, eriti just seetõttu, et
lapsed kasvavad kiiresti ja nende
igapäevased abivahendid on vaja
jooksvalt suuremate vastu välja
vahetada.
Kindlasti oleks mõistlik üürida
abivahend ka enne seda kui inimene soovib abivahendi endale
välja osta. Sellisel juhul saab ta
eelnevalt teada, kas saab sellise
abivahendiga hakkama, kas abivahend sobib tema kasutuskeskkonda ja kas lähedased saavad
tema abistamise ning juhendamisega hakkama. Kui selgub, et
abivahend tegelikult ei sobigi, saab
selle lihtsalt tagastada ja vältida
sel viisil ebamõistlikke kulutusi.
Kui aga inimene saab üüritud
vahendiga iseseisvalt hakkama,
tunneb ta end ka ostu otsust tehes
kindlamini ja teab, et on maksnud
abivahendi eest, mis sobib talle.
Üürida saab neid abivahendeid,
mis on puhastatavad ja desinfitseeritavad ning ei ole mõeldud ainult
personaalseks kasutamiseks. Nii
on üle Eesti pidevalt üüris ligi
10 000 abivahendit. Kõik üüris
olevad abivahendid läbivad enne
järgmist omanikku põhjaliku
puhastuse ja desinfitseerimise
ning samuti kontrollitakse üle ka
nende tehniline korrasolek.
Millal osta?
Teatud olukordades on mõistlik
abivahend siiski ka välja osta –

seda eriti siis, kui tegemist on personaalselt abivajaja jaoks valmistatud või tellitud abivahendiga.
Sellisteks on näiteks ratastoolid,
mida kohandatakse ja toodetakse
spetsiaalselt abivajaja vajaduste
järgi ja valmistatakse sellisel juhul
nii-öelda rätsepatööna. Riikliku
soodustuse saamiseks tuleb ratastooli ostmisel läbida esmalt erimenetlus.
Samuti on mõistlik osta abivahend välja olukorras, kus abivajaja
tervislik seisund püsib pikemat
aega muutumatuna ja abivahendi aastatepikkune kasutus teeb
majanduslikult mõistlikumaks
abivahend üürimise asemel välja
osta. Nii näiteks on mõistlik ka
kargud või tugiraam pikaajalise
kasutuse korral hoopis välja osta.
Samas on mitmed abivahendid
ka sellised, mida polegi võimalik üürida, vaid tuleb välja osta,
Lisaks personaalselt kohandatud vahenditele kuuluvad nende
hulka ühekordseks kasutamiseks
mõeldud hooldusvahendid, alates abivajaja pesemiseks mõeldud
kinnastest kuni voodihaigetele
mõeldud spetsiaalsete lamatisi
vältivate madratsiteni.
Riikliku soodustuse
kasutamiseks ei tohi
unustada vajalikke
dokumente
Teatud abivahendeid saab nii
osta kui ka üürida riikliku soodustusega. Riikliku soodustuse
saamiseks on vaja abivajajal või
tema lähedasel võtta abivahendikeskusesse pöördudes kaasa abivajajale väljastatud tõend või rehabilitatsiooni plaan, isikut tõendav
dokument, isikliku abivahendi
kaart, puuet või töövõime kaotust tõendav dokument (nt otsus,
puudekaart, töövõimekaart vm)
selle olemasolul ning 18–26-aastase õppiva noore puhul ka tema
koolitõend.
Abivahendikeskuse Invaru
esindustes saab teenindajaga
parima lahenduse osas nõu pidada
ja saada abi ka terapeutidelt ja tehnikutelt.
Keiu Valge
Invaru abivahendikeskuse
infojuht
526 2227, meedia@invaru.ee

MTÜ Inkotuba aitab
MTÜ Inkotuba põhieesmärk
on uriinipidamatusega inimeste
(neid on meie hulgas iga kolmas)
elukvaliteedi parandamiseks
tasuta nõustamine, et inimene
ei jääks oma murega üksi ja
teaks kust abi leida ning et selleks pole kunagi hilja. Kahjuks
puudub enamusel inimestel ka
kõige esmasem teadmine antud
probleemist ja selle lahendustest. Väga tavaline on, et möödub
aastaid enne, kui inimene abini
jõuab. See omakorda viib elukvaliteedi languseni, mis tihti lõppeb seltskonnast eraldumise ja
meeleolu langusega. Üldjuhul
on see mure alati leevendatav ja
ravitav, kui pöörduda arsti poole
ning koheselt saab abi, selleks
just spetsiaalsete sidemete (mitte

tavaliste hügieenisidemete, kuigi
välimus sarnane) kasutamisega.
Need jäävad märkamatuks, hoiavad naha ja riided kuivana ning
väldivad ebameeldiva lõhna levikut. Need tooted võimaldavad
elada edasi täisväärtuslikku elu,
tegeleda edasi oma lemmikhobidega ja olla sotsiaalne. Suurema ja
tõsise pidamatusega inimestel on
võimalus antud tooteid osta riikliku toetusega – ka siin anname
nõu kellelt, kuidas ja milliseid
dokumente selleks vaja on.
Oleme tegelenud tasuta nõustamisega alates 2001. aastast ja
näeme selle vajadust kahjuks aina
kasvavat. Täna on MTÜ Inkotuba nõustamiskabinetid avatud
6 suuremas linnas ning sealhulgas ka Pärnus. Tasuta privaatseks

nõustamiseks broneerida aeg ette
telefoni teel. Sellest sügisest alustame igakuiste infotundidega.
Infotund pidamatusest
Paar ootamatut tilka pükstes ei
ole häbiasi – see on algus väga
laialt levinud terviseprobleemile,
millest avalikult ei räägita. Tule
ja saa teada lahendustest ning aita
ennast või oma lähedasi. Tutvustame ka pidamatustoodete riikliku kompensatsioonisüsteemi.
Tasuta infotunnid toimuvad
24.09.; 29.10. ja 26.11 Pärnus,
aadressil Rüütli 47, kell 17.0018.00. Etteregistreerimisega
tel 443 0230. MTÜ Inkotuba,
www.kuivaks.ee.
Ingrid Talving
MTÜ Inkotuba

Häädemeeste valla leht

September 2019

Omniva aitab: korrektse postkasti spikker
Postkast on midagi sellist, mis
püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt
jälgida, kas postkast suudab
„teenindada“ praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi.
Eestis on ligikaudu 600 000
postkasti, millest kõik ei vasta
nõuetele ning mis teevad kirjakandja töö raskeks, kui mitte
võimatuks.
Korrektsed postkastid
teevad kirjakandjate töö
lihtsamaks ja aitavad tellitud
saadetistel Sinu postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele
kehtestatud minimaalsed
mõõtmed on 25x35x6 cm,
kuid soovituslik on kasutada
märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Postkasti
postitamiseks ette nähtud ava
minimaalsed mõõtmed on
2x23 cm. Lisaks võiks postkast
olla pealt täidetav, et vältida
saadetise kokku murdmist ja
lukustatav, et tagada saadetise
turvalist säilimist.
Postkasti paigaldamisel
jälgi, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et
tee postkastini ning postkasti
alune oleks vaba takistustest
(lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Postkast
peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma
ligipääsu piiramata. Kindlasti
peab postkast olema juurdepääsetav hoolimata kellaajast,
et võimaldada postikulleril
osutada varajast lehekannet.
Oluline on ka, et postkast
oleks korralikult tähistatud,
sest tähistamata postkast
teeb keeruliseks kirjakandja

töö ning oodatud saadetised
ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab
olema märgitud ka ettevõtte
nimi/nimed, et kindlustada
posti toomine neile ettevõtetele, kes postkasti kasutavad.
Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja
välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada
välisukse sisse paigaldatavaid
postkaste, et tagada ligipääs
ilma välisust avamata. Juhul,
kui postkastid on paigaldatud
trepikotta võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu
maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega.
Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut piirava
aia külge. Aia puudumisel on
heaks tavaks paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile.
Hoolitseda tuleb ka selle eest,
et koduloomad (eelkõige
koerad) ei pääseks postkasti
juurde või teisele poole aeda,
sest sellisel juhul on postikul-

leril õigus keelduda postkasti
teenindamast oma turvalisuse
tagamiseks.
Külades paigaldatakse
postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud
tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte
kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele,
näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde
või teeotsa. Alati tuleb arvestada asjaoluga, et oleks tagatud
võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks
tagatud peatuvate sõidukite ja
inimeste ohutus. Tagatud peab
olema ka aastaringne ligipääs
postkastile ning teehooldustööde teostamine. Postkastil
peab olema nähtavale kohale
märgitud küla ja talu nimi.
Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma
soovist ka Omnivat kodulehel
asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust,
et postkasti asukoht kinnitada
või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline
postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse
postkastidesse, mille asukoht
ei ole kinnitatud. Samuti ei ole
Omnival kohustust toimetada
saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud.
Aeg-ajalt on Omniva
e-poest võimalik soetada soodushinnaga postkaste.
Rõõmu soovides,
Hannaliisa Visk

Stipendiumide ja kultuuriprojektide
finantseerimise võimalused
Ilmar Oleski fond asutatud
26. juunil 2019. aastal Ilmar
Oleski poolt eesmärgiga toetada noori ja võimekaid instrumentaliste klassikalise- ja
džässmuusika alal;
Valter Lengi fond algatatud
2009. aastal Valter Lengi poolt
eesmärgiga toetada Eesti üliõpilasspordi ajaloo uurijaid.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse
ankeedid leiate Sihtasutuse
Eesti Rahvuskultuuri Fond
koduleheküljel www.erkf.ee

HÄÄDEMEESTE VALLA
EAKATE PÄEVA PIDU
toredate etteastetega toimub
TREIMANI RAHVAMAJAS
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Lugupeetud
väikeaiapidajad!
Põllumajandusamet peab
väga oluliseks väikeaiapidajate teadlikkuse tõstmist
taimekaitse vallas.
Kõigil elanikel, kellel on
oma aed, mõned puud-põõsad, lilled või aedviljapeenar,
võib tulla ette olukord, kus
peab võitlema kahjustajatega.
Keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine ei ole kohustuslik ja peaks olema kahjustajate tõrje valikul viimasel
kohal. Teavituskampaania
näitab kuidas toimida, et ei
peaks kahjustajatega võitlema.
Selleks peaks olema õiged töövõtted, korralik agrotehnika,
korralikud seemned, terved
taimed, õigeaegsed hooldustööd, hügieen, mehhaaniline
tõrje, bioloogiline tõrje.
Põllumajandusamet

Marjuliste-seeneliste meelespea
Taas on käes aeg, kus marjulised, seenelised ja niisama
uudistajad suunduvad metsa.
Tuletan meelde, et olgu see siis
tuttav või võõras mets, eksida
võib meist igaüks.
Metsalise meelespea:
• Teavita lähedasi metsa
minekust!

Sügis on kätte jõudnud. Viljad on salves, lapsed kooli
saadetud ja jahimeestel algab
01. oktoobrist ajujahi hooaeg.
Ajujahti peetakse eelkõige
põdrale aga ka näiteks metsseale ja šaakalile.
Tahkuranna Jahiseltsi jahipiirkond jääb kahe valla territooriumile, nendeks on osaliselt
Saarde vald, ning suures osas
Häädemeeste vald. Enamasti
peetakse jahti riigimetsa aladel,
kuid arvestatav osa jahipiirkonnast jääb ka vallakodanike eramaadele ja kinnistutele. Kuna
jahi ajal võivad loomad käituda

14.09

tavapärasest erinevalt, siis võivad nii ulukid kui ka jahikoerad sattuda Teie kinnistutele.
Siinkohal loodame kodanike

WW

Oma osavõtusoovist ja transpordivajadusest teatada valla
sotsiaalnõunikule telefonil 444 8896 või 5340 8385
eha.sade@haademeeste.ee hiljemalt 23. septembriks.
Informatsioon peo kohta tel 522 8196 Viljar

Kutsun üles kõiki metsa
suundujaid neid lihtsaid soovitusi järgima, mis aitavad tagada
Teie turvalisuse ja heaolu. Olge
hoolikad, sest nii jõuate tagasi
koju sama hea tujuga kui metsa
minnes!
Rain Reinson
Pärnu jaoskonna piirkonnapolitseinik

mõistvale suhtumisele ja arusaamisele.
Meeldivat koostööd soovides
Tahkuranna Jahiselts

TREIMANI RAHVAMAJAS

25. PÄRNUMAA
BÄNDIDE PÄEV

Esinevad tublimad Pärnumaa
tantsumuusika ansamblid
Lemme Õlleka baar
Oodatud on kõik muusika- ja
tantsuhuvilised!

W.

Mõnusate laulude- ja meeleolukate
meenutustega esineb Voldemar Kuslap

• Kanna erksaid riideid!
• Kaasa laetud akuga telefon!
• Võimalusel märgista koht
kust metsa sisenesid!
• Hätta sattudes helista 112!
Neid soovitusi järgides on
politseil võimalik eksinut kiiremini otsima asuda ja need kergendavad hädasolija leidmist.

Algab jahihooaeg

kell
17
bs ite.c om

eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste
projektide algatamiseks ja
finantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagamisel kolm allfondi:
Härmatali fond algatatud
2018. aastal Tiiu Alliste (neiupõlvenimega Härmatali) poolt
eesmärgiga toetada lastekirjanduse loomist, mis kannab
edasi eesti rahva traditsioone
ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit;

yo ur we

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15.
oktoobrini vastu taotlusi
stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks
2020. aastal.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st allfondist.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks
ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega

Lk. 5

Sündmust toetavad:
Eesti Kultuurkapital, Pärnumaa Omavalitsuste
Liit, Teater Endla, Pärnu Kontserdimaja, PVX AS
kauplus Muusik, Häädemeeste vald, Häädemeeste
Mineraalvesi, Via Ikla Bistroo, Kabli Pagar, OÜ Ahi,
Jõumees Aare Mesila, OÜ Helgi ja Pojad, Lemme
Õllekas
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste valla viiendike sõpruskohtumine

Fotod: Heli Lank

üks vahva grupipilt mere kaldal, taustaks eesti lipp. Lisaks
maastikumängule võeti mõõtu
meeleolukas teatevõistluses.
Üritus lõppes mõnusa kehakinnituse ja tõdemusega, et
sarnased üritused võiksid toimuda edaspidigi ja miks mitte
kõikide klasside õpilaste osavõtul. On ju nii oluline tunda

Vaatame veel korraks tagasi
möödunud kooliaastale, et
kiita ja tänada Häädemeeste
Keskkooli 5. klassi lapsevanemaid, kelle initsiatiivil toimus
6. juunil üks ülivahva kohtumine. Loomulikult täname ka
Metsapoole Põhikooli õpetajaid, kelle kaasabil see toimus.
Kokku said kõigi valla koolide
5. klasside õpilased.
Ürituse avas Metsapoole
Põhikooli direktor Esta Vesik
ning sellele järgnesid võimlemisminutid Uulu Põhikooli
huvijuhi Egle Vuti särtsakal
juhendamisel. Pärast seda
jaguneti kuude segavõistkonda

ning maastikumäng võis alata.
Õpilastel tuli arvutada puuriida ruumala ning liivakasti
pindala, tunda vanu tööriistu,
panna kokku suur hulk eestija lätikeelseid sõnu, tunda erinevaid puid ja taimi ning teha

Noorte loovuslaager
22.–25. juulil 2019
kogunesid 14 kunstihuvilist noort Häädemeeste seltsimajja,
et õpetajate juhendamisel luua midagi
uut ja põnevat. Õpetajaid oli päris mitu.
Noorte huvikeskuse
seinamaalinguid viisid läbi Marc Trujillo
Hispaaniast ja Raigo
Kannike. Pakutrükki

kokkuvõtete põhjal kõike
toimunut väga kõrgelt.
Kokkusaamine pika suvepuhkuse keskel lisas meile kõigile kindlasti juurde mõnusaid
elamusi ning suurel hulgal
uusi eluks vajalikke teadmisi.
Suur aitäh Aigi Treumuthile, kes meid seltsimaja ruumides toimetada võimaldas
ning kogu varustamistöö enda
kanda võttis! Kindlasti ei jää
sarnane suvine ettevõtmine
viimaseks!
Heli Lank

eakaaslasi oma vallast!
Üritust toetas Häädemeeste
Vesi.
Heli Lank
Nüüd siis juba Häädemeeste
Keskkooli 6. klassi klassijuhataja

Välisprojektid Häädemeeste Keskkoolis 2019/2020
Häädemeeste Keskkoolis toimub aktiivne koostöö koolidega mitmest Euroopa riigist. Rahvusvahelised projektid on suunatud nii õpilastele
kui õpetajatele.
Osaleme juba mitmendat aastat Erasmus+
projektis „Traditsioonid ja kaasaegne tehnoloogia“, mida koordineerib Ungari kool. Projekti
käigus õpivad noored tundma digikeskkondi
ning teiste riikide tähtpäevade traditsioone.
Käidud on pidamas vabariigi aastapäeva Soomes, lastepäeva Ungaris, mardipäeva Poolas,
suvistepühi Portugalis. Ees on veel ootamas
jõulud Inglismaal ning sõbranädal Eestis.
Eestisse ootame oma partnereid sõbranädalal
veebruarikuus. Kindlasti tutvustame külalistele
meie vastlapäeva tähistamise traditsiooni ja oma
vabariigi sünnilinna.
Oktoobrikuus lõpeb Nordplus projekt „Plastik meres“. Kui möödunud õppeaastal osaleti
maailmakoristuspäeval Eestis ning käidi Taanis,
siis seekord kohtutakse Islandil. Islandile sõidab
12 õpilast ja kaks õpetajat.
Sügisest alustab õpilastele suunatud karjäärialane projekt koostöös Häädemeeste Keskkooli
senise partneriga Saksamaalt Vogelsbergi koolist
Schottenist. Tahame õppida Saksa kooli pikaaja-

lisest kogemusest, kuidas valmistada õpilasi ette
hilisemaks tööeluks. Aasta jooksul jagame häid
praktikaid. 2020. a kevadel ja sügisel toimuvad
õpilasvahetused, kus saavad osaleda 15 õpilast
kummastki riigist ning võtta osa praktikapäevast
erinevates töötubades ja/või ettevõtetes.
Lisaks alustame sel õppeaastal projektiga
„Kooli juhtkonna, õpetajate ja tugispetsialistide professionaalsuse tõstmine rahvusvahelise
koostöö abil“. Eesmärgiks on osaleda erinevatel
rahvusvahelistel kursustel, et värskendada erialaseid ja metoodilisi teadmisi-oskusi. Samuti on
plaan külastada koole Norras, Taanis, Soomes,
Ungaris ja Maltal, et õppida töövarjuna kolleegidelt ja jagada oma edulugusid.
Projekte toetavad:
Kaasrahastas
Euroopa Liidu programm
„Erasmus+”

Aule Kink
Häädemeeste Keskkooli direktor

Metsapoole Põhikool

Tahkuranna kool

Mälestused kooliajast
Tahkurannas
13. juunil 2020 toimub Tahkuranna koolimajas Tahkuranna hariduselu 190. aastapäeva
tähistamine.

Ootame Tahkuranna hariduselu
puudutavaid meenutuslugusid
kuni 15. oktoobrini 2019.

Kirjutada võib kõigest, mis oma kooliaastatest meenub.
Kirjutatud loo võib saata elektrooniliselt
tahkurannalak@haademeeste.ee või postiga
Riia mnt 2, Võiste, Häädemeeste vald Pärnumaa või tuua lihtsalt koolimajja.

t-särkidele, kunstsavist rippkaunistuste meisterdamist ja
looduse maalimist teostati
Marika Ristmäe juhendamisel. Pallidest värviline installatsioon, uhked molbertid ja
vineerist puidukaunistused
valmisid Triin Türki õpetajakäe all. Kogu sündmuse jäädvustamist foto-ja videokaameraga juhendas Kaili Viljak.
Toiduvalmistamise kunsti said
katsetada kõik noored Heli
Lanki valvsa pilgu all.
Loometöö hommikust
õhtuni oli laagris väga intensiivne, kuid stressivaba. Noored ilmselgelt nautisid oma
tegemisi ja hindasid päeva-

Metsapoole Põhikool
alustab õppeaastat 45
õpilasega. Meie perre
tuli juurde 3 uut õpilast,
kes mõnda aega Soomes
elanud.
Koolipere kutsub
laupäeval, 28. septembril kõiki huvilisi endale
külla, sest osaleme
M A A L E EL A M A !
kampaania tegevustes.
Tulge meie väikest kooli
uudistama, avatud koolimajad ja muuseum,
toimuvad töötoad,
kehakinnituseks koolisupp.
Esta Vesik
Foto: Pilvefoto
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Uulu Põhikool
Uue õppeaasta lävel
Uulu Põhikoolis on sellel aastal 51. õppeaasta. Õppeaasta algas 162 õpilasega, kellest
20 alustasid oma kooliteed esmakordselt
ning kellest kaheksa otsustasid meie koolis
oma haridusteed jätkata. Rõõm on tunnistada, et meie õpilaste arv on taas kasvanud.
Eriliselt suur on rõõm, et Uulu Lasteaiast
otsustasid kõik lõpetajad oma haridusteed
meie koolis jätkata. Aitäh vanematele usalduse eest!
Mida toob aga 2019/2020
õppeaasta?
Meie õppeaasta on alanud suurte uuenduste
tuultes. Valminud on uus staadion ning kool
sai lõpuks täidetud oma suure unistuse ja
soetatud said garderoobikapid. Kui eelmine
õppeaasta oli arengukava koostamise aasta,
siis see õppeaasta kuulub õppekavale, algus
on juba tehtud. Lisaks oleme planeerinud
selleks õppeaastaks järjekordsed sammud,
et meie õpikäsitus kaasaegsemaks muuta.
Kolmanda kooliastme õpilastel on see
õppeaasta samuti erilisem. Eelmine aasta oli
kõikidel 6.-8. klassi õpilastel võimalus osa
võtta erinevatest Erasmus+ projekti tegevustest. Kõige rohkem kaasa löönud õpilased
saavad sellel aastal võimaluse osaleda projektikohtumistel Lätis, Rumeenias ja Hispaanias. Tuleb seikluste rohke õppeaasta! Lisaks
on see õppeaasta pühendatud rohkem ka
vilistlastele. 26. oktoobril toimub vilistlaste
kokkutulek, kuhu ootame nii vilistlasi kui

ka endiseid õpetajaid ja koolijuhte.
Kuidas edasi?
Täna teame, et detsembrikuus valmib
meie laienduse projekt. Kokku on lepitud,
et eraldi sööklat juurdeehitusena ei tule.
Esiteks ei ole majanduslikult mõistlik kahe
köögi personali ja inventari üleval pidada
ning teiseks – täna otsib valitsus võimalusi,
kuidas tekitada koolidesse õues liikumise
aega juurde, meil on planeeritud liikumise
aeg juba pooleldi täidetud. Kindel on aga, et
laiendusse projekteeritakse aula, mis annab
kooliperele inimlikumad võimalused nii
õppetööks kui koolipere ühistegemisteks.
Lisaks loob see võimalused kogukonna
suuremaks kaasamiseks kooliellu. Täna
töötame selle nimel, et leida võimalikult
hea lahendus koolile ette antud kriteeriumite raames. Samuti soovime sellel aastal
panustada rohkem kooli õueala ja söökla
arendamisesse ning kaasata vanemaid
aktiivsemalt kooliellu.
Olen kindel, et tuleb järjekordselt meeldejääv aasta! Aitäh kooliperele, lastevanematele ja kooli pidajale koostegutsemise ja
usalduse eest! Eelmine õppeaasta viis meie
kooli väga suure sammuga edasi ning loodan, et edasiminek on ka sellel aastal vähemalt sama edukas!
Ilusat ja edukat uut õppeaastat!
Egle Rumberg
direktor

2019/2020
õppeaastast töötab
Uulu Põhikoolis uus
klassiõpetaja

laulupeoks kirjutatud viise.
Koju jõudsime alles paar
tundi pärast pühapäeva keskööd, hinges ikka veel helisemas
laulukaare all lauldud laulud.
Võimas tunne on olla üks
hääleke suures häältemeres.

Laulupidu ühendab eesti rahvast ja seda on meile vaja. Uulu
Segakoor jääb põnevusega
ootama, milliseid uusi laule
saame õppida juba järgmiseks,
2024. aasta üldlaulupeoks.
Evelin Tamm

Võistes kõlas taas klassikaline muusika
See oli 2016. a augustikuu
viimasel laupäeval, kui Võiste
rahvale pakkus esmakordselt
meeldivat muusikalist külakosti Eesti Rahvusooperi
juures tegutsev Ooper-Kvartett. Peale esinemise lõppu
avaldasid esinejad arvamust,
et selline kohtumine ei tohiks
jääda viimaseks. Ja nii toimuski
käesoleva aasta 10.augustikuu
kaunil suveõhtul juba neljandat
korda meeldiv taaskohtumine.
Ooper-Kvartett tegutseb alates

1997.aastast . Kollektiivi üks
liikmetest on leidnud endale
suvekodu siinses mereäärses
Kihnu talus. Esinemiskoht
on suvekodu naabruses elava
Alar Männiste vanas maakivist
kõrvalhoones, mis aasta-aastalt
on saanud väga omapärase ja
hubase väljanägemise. Kvarteti
viiulimängija Henno Soode ristis selle esinemiskoha Võiste
Filharmooniumiks.
Klassikalise muusika pärle
kuulates möödus kahetun-

nine õhtupoolik lausa lennates. Mälestuspalaga meenutati
kvarteti endist kaasesinejat,
meie hulgast lahkunud Jüri
Aarmat, kellele publik avaldas
püstiseismisega austust. Muusikapala, mis pühendati Võistes
pesitsevatele luikedele ning virtuooslikult esitatud fagotipala
“Humoresk“ olid väga nauditavad kuulata. Õhtu jooksul
mitmel korral esinejana ülesastunud noor, alles 14 aastane
laulja Annabel Soode lummas

Alates 2.
septembrist 2019
alustas
v a s t loodud
ametikohal tööd
U u l u
L a stea ia
õppealajuhataja,
M e r i k e Merike Angerjärv. Foto: erakogu
A ngerjärv. Viimastel õppeaastatel on Merike
Uulu Lasteaia elust osa võtnud personali
koolitajana, tegutsedes üksikettevõtjana
Koolituskeskus Mailapsed nime all. Lasteaiatöö kogemust on 25 aasta jagu, seda nii
lasteaia õpetaja abi, koka, rühma- ja muusikaõpetaja kui ka juhina. Lemmikvaldkonnaks lasteaia töös peab ta põnevaid tegevusi
lastega, õpetajate innustamist ning koostööd
lastevanematega. Kuna õppealajuhataja töökoormust Uulu Lasteaias on poole ametikoha jagu, jätkub Merikesel endiselt aega ka
koolituste läbiviimiseks ning lastevanemate
nõustamiseks üle Eesti. Esimesed tööpäevad Uulu Lasteaias on möödunud kiiresti
ja meeldivalt.

Salongiõhtud Tahku Tares
jätkuvad taas

Uulu laulukoor laulupeol. Foto: Ivo Orasmaäe fotokogust

Proovid toimusid meil
vihma trotsides, kuid õnneks
rongkäigu päeval paistis juba
päike. Päike jäigi meid saatma
laulupeo lõpuni.
Laulsime nii vanu tuttavaid
laule kui ka uusi, käesolevaks

Merike Angerjärv

Stiina-Riin kirjeldab
ennast järgnevalt:
Olen omandanud Tallinna Ülikooli Haapsalu
Kolledžis magistriõppe
klassiõpetaja erialal, kõrvalerialana olen põhikooli
inglise keele õpetaja. Oma
eriala valikus olin kindel
juba noorena, kuid klassiõpetaja kutse valik tulenes
soovist anda mitut erinevat ainet ning kasvada ja
areneda koos päris oma
klassiga. Kõrvalerialana
õppisin inglise keelt, sest Stiina-Riin Saar. Foto: Maaris
keeled on mulle alati meel- Puust
dinud ning inglise kultuur
ja ajalugu huvi pakkunud. Eelnevalt töötasin Karksi-Nuias
August Kitzbergi nim. Gümnaasiumis, kuid kuna soovisin
kolida tagasi Pärnumaale, oma kodukanti, hakkasin vaatama siinseid tööpakkumisi. Valikus oli mitmeid koole,
kuid minupoolne otsus tulla õpetajaks Uulu Põhikooli
koosnes suuresti muljest, mis mul jäi koolis intervjuul
käies. Tundsin, et selle kooli visioon ja missioon lähevad
kokku minu enda väärtustega. Otsisin sõbralikku ning
toetavat meeskonda ja turvalist kogukonda ning loodan,
et Uulu näol selle ka endale leidsin.

Uulu Segakoor Tallinnas laulupeol
„Nii nagu meile on kallid meie
emad ja isad, on meile kallid ka
meie isamaa ja emakeel. Eesti
laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu.
Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti rahvas ja maast sai
Eesti riik. Pühitsedes laulupidu
pühitseme me oma emakeelt
ja isamaad, et võiksime neid
pärandada oma lastele ja kesta
igaviku tuultes igavesti.”
Eesti, minu arm!
Peeter Perens
X XVII laulupeo “Minu
arm” peadirigent
Meie koorilegi on kallid
nii isamaa kui emakeel ja selle
nimel tegime eelmisel hooajal
palju pingutusi, et pääseda taaskord Tallinnasse laulukaare alla
oma valda esindama. See on
uhke tunne! Seda peab tunda
saama!
Reedel, 5. juuli hommikul
startis Uulu Segakoor Tallinnasse, et anda seal oma panus
juubelilaulupeo „Eesti, minu
arm” toimumisse.

Uulu
lasteaed

oma imeilusa kõrge ja kõlava
häälega kõiki kuulajaid ning
õhtuse kontserdi lõpupalana
esitatud „Oo sole mio“ tuli kordusesitusele. Kontserdi lõpul
avaldas publik püstiseistes ja
kauakestvalt aplodeerides tänu
nii esinejatele kui ka kõigile
neile, kes olid kaasosalised, et
selline kaunis klassikaline muusika saaks kõlada ka väljaspool
suuri kontsertsaale.
Andres Ilves
Vallakodanik

Sellest saab 30. novembril juba seitse aastat, kui külakeskuses Tahku Tares toimus esimene salongiõhtu. Selle õhtu
juhatas sisse maestro Ilmar Tõnisson, kellel oli huvitavat
rääkida muusikast ja muusikutest ning esitas ise ka mõningad muusikapalad. Tantsumuusikat tegid Priit Kask ja
Ardo Juhkov. Tänaseks rändab Ardo taevastel teedel ja
vaatab ülevalt meie tegemisi. Talle meeldis meil esineda.
Selle hooaja esimene pool oli külastajatest rohkearvuline.
Märtsikuu salongiõhtu koos Luule Komissaroviga tõi täis
maja. Aga ka teised esinejad olid huvitavad. Juhtus ka meie
salongiõhtute esimene apsakas. Pool tundi enne aprillikuu
salongiõhtu algust teatati, et näitlejaga, kes meile pidi esinema tulema, juhtus raske õnnetus ja ta viibib haiglas.
Uue esineja otsingud ei kandnud vilja, kuid salongiõhtu
toimus. Rohkem küll tantsumuusikat kuulates ja kaasa
tantsides. Siinkohal veel vabandused aprillikuu salongiõhtu külastajate ees. Samas on mul meeldiv teatada, et see
õnnetusse sattunud näitleja on võtnud ühendust ja soovib
meie salongiõhtul esineda. Eelnevalt anname teada, millal
see toimub.
Nüüd aga anname teada, et salongiõhtud jätkuvad
alates 5.oktoobrist algusega kell 19.00 külakeskuses
Tahku Tares. Ja edaspidi iga kuu esimesel laupäeval
algusega 19.00.
Detsembris tuleb salongiõhtute korraldamisel väikene
juubel. Tuleb ette number 50. Oodata on huvitavaid esinejaid.
Infot, mis seotud salongiõhtutega, saab Tahku Tarest,
või helistades telefonile 5664 3221.
Salongiõhtute toimkonna nimel
Andres Ilves

UUlU
Segakoor

alustab uut hooaega
25. septembril kell 19
kogunemisega Uulu Põhikooli
muusikaklassis.
Oodatud on kõik senised lauljad!
Kutsume meiega liituma uusi
lauljaid, et uus hooaeg
saaks huvitav ja
teguderohke!
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MEENUTAME
TOIMUNUD
Kabli Päikeseloojangu Festival
Imeilusad päikeseloojangud,
maitsemeeli hellitavad toidud,
hea seltskond, huvitavad esinejad ning kaunid helid olid ka selle
suve lahutamatuks osaks. Juba 11.
korda toimunud Kabli Päikeseloojangu Festival pakkus meelelahutust kokku 48 korral. Festival sai
hoo sisse teemaõhtuga Tuisuliiva
Puhkemajas, mil toimus “Vene
õhtu”. Tuisuliiva perenaisele omaselt oli viimne kui detail läbi mõeldud, seega nauditi õhtut, mis täis
üllatusi, meeleolukat programmi
ning maitsvat sööki.
Uue toimumiskohaga üllatas
sel aastal Kabli Aida perenaine,
kutsudes külalised ilmastikuolude lubades Kabli Aida õunaaeda. Usutavasti jättis nii mõnigi
külaline oma südame just sinna.
Vaadata toredaid kontserte ja
etendusi hubases aias õunapuude
vahel paneb unustama asjaolu, et
mõni õun võib puu otsast sülle
kukkuda. Hubane olustik andis
põhjuse nautida igat õunaaias
veedetud hetke.
Inspireerituna Pärnumaa maitsete aastast, kohalike tootjate pakkumisest ning osavatest kokkadest
korraldati Romantilise Rannatee
Päikeseloojangu piknik-õhtusöök.
Kui menüü koosneb Kihnu hülgest, umbrohusuupistetest ja teistest rannarahvale tuttavatest hõrgutistest, siis justkui ei oskakski
midagi muud tahta. Romantiline
õhustik ning muusikalised vahepalad USA kitarristilt Omar Torrezilt olid justkui pealekauba.
Festivali toiduelamuste pakkumisel väärib ohtraid kiidusõnu ka
peretütar Ranna talust, kes ühendas jõud oma pere- ja sõprusringis
ning korraldas kolmel pühapäeval
kodukohviku, kus lisaks maitsvatele toitudele sai nautida ka vahvat

programmi.
Piirkonna arendamisel tegid
tänuväärset tööd kohalikud
giidid, tänu kellele teame nüüd
rohkem nii ajaloolistest raudteejaamadest, öisest rabast kui ka
paksude metsade vahel asuvast
Massiarust ja Urissaarest. Suurküla Avatud Hoovide päeval
Häädemeestel lubasid kohalikud
elanikud koguni oma koduõuedele, mis on ütlematagi väga suur
usalduse märk külastajatele. Neid,
kes seda hinnata oskasid oli palju.
Nagu ikka, siis Rannakodu
hoovis naerutasid publikut Eesti
paremikku kuuluvad näitlejad
ning paitasid kõrva tuntud muusikud. Kabli rannas sai kuulata nii
legendaarset Anne Veskit kui ka
uuemaid muusikakooslusi. Meie
festivalile kohaselt oli kõigile
midagi – kui Kabli Rannapäkapikud hoolitsesid Lastehommikul
mudilaste rõõmukilgete eest, siis
Vanamuusika ansambel Cantores Vagantes pisut vanema publiku muusikaliste elamuste eest.
Festivali kavva mahtusid veel
kontserdid Lepanina Hotellis ja
kirikutes, rannajooga, kinoseansid, teatrietendused. Šamaan
Evald Piirisild võttis aga festivali
lõpusirgel huvilised kokku ja viis
koguni šamaanirännakule.
Selleks, et festival toimuda sai
andsid oma panuse suurtoetajad
Häädemeeste vald, Romantiline
Rannatee, Häädemeeste mineraalvesi, SuperAlko Latvia ning Saint
Gobain Ehitustooted. Samuti
festivali ametlik trükikoda Pajo
trükikoda ning festivali soovitaja
Pärnu Postimees.
Liis Talv
Kabli Päikeseloojangu Festivali
koordinaator

PUULUUP Kabli Aidas oli nii menukas, et osa publikust vaatas
kontserti õuest.

Vene õhtu Tuisuliival. Peo perenaine Margit
Eichen mitmes ametis

Romantilise Rannatee Päikeseloojangu
piknik-õhtusöök pakkus nii maitse,muusika- kui ka romantikaelamusi.

Kotkasulg ehk Evald Piirisild Uue-Jaani talus šamaanirännakut ette valmistamas.

Rannakodus juba teatakse, mis publikule peale läheb. Nii võis naerupahvatuste ja kõlava muusika saatel mõnegi korra päikese merre loojumist jälgida.

III raamatusõprade päev Treimanis
20. juuli hommikul oli Treimani raamatukogu õu juba
varakult täis siginat-saginat.
Nagu nõiaväel ilmusid välja
lauad, toolid, pingid, lilled.
Veidi aja pärast olid nendest
saanud kohvikunurgad, müügiletid, kontserdiplats.
Kella kaheteistkümneks
oli kõik valmis ja III raamatusõprade päev võis alata. Nagu
eelnevatel kordadel, oli ka seekord ilm päikseline ja soosis
kohalolijaid. Juba aastaid on
Treimani olnud populaarne
suvituskoht. Siin on palju
suvemaju ja suvitatud lausa
põlvkondade kaupa. Selle päeva
algatajateks olid 2016. aastal
samuti meie põlised suveelanikud Sten Weidebaum Tartust,
Kaire Holts Inglismaalt ja Triin
Tobber Tallinnast, kes mäletavad Treimani kauneid suvesid
juba oma lapsepõlvest.
Seekord alustasime oma
päeva ajaloominutitega. Nimelt
täitus sel aastal 70 aastat kalurikolhoosi KALUR asutamisest Treimanisse 1949. aastal.
Ja on ju meie rahvamajagi, kus
ka raamatukogu asub, 1964.

Kogu päeva jooksul jätkus
tegevust lastelegi. Kes tahtis,
sai Kristel Aruste ja Pille Kurreli osavate näppude abil näole
sõjamaalingu või õlale tatuu.
Poola Vabariigi Suursaatkonna
kultuuritöötaja Slawomira
Borowska-Petersoni juhendamisel meisterdati lilli ja kaunistati kooke. Ervin ja Jüri Zverevi
õpetusel prooviti vibulaskmist
ja kolm võistkonda Ants Järve
eestvedamisel suundusid aar-

Slawomira Borowska-Peterson

aastal ehitatud kolhoosi kontorklubiks. Kolhoosi algusaastaid
meenutasid Virve Tali ja Kersti
Uibo.
Edasi võis aga juba ostamüüa-vahetada. Kaubaks
läks naiste ja meeste käsitöö,
kunst, talukaup ja raamatud
– nii vanad, kui uued. Oma
kaupa pakkusid Ervin ja Andres Zverev, Ange Talts, Liilia
Tali, Eha Kuusk, Kaja Kurrel,
Kalle Kaskla, Sulev Kasvandik,
Aire Kallas-Maddisson, Enda
Loorents, Helbe Siivesti, Kai
Iir, Antonina Zvereva, Merike
Sala ja Derby Taimela. Siit

Lapsed aardejahi ootuses. Fotod: Kristel Weidebaum

võis leida kõike – tšillimoosist
relvadeni ja unenäopüüdjatest
lambanahkadeni.

dejahile. Tänud Treimani
küla poistele Endrik Seljakule,
Ainar Dreifeldtile ja Markus

Laarentsile, kes kõik need lapsed võiduka finišini viisid.
Seekordseks külalisesinejaks
oli Tarmo Tamming, kes rääkis
raamatukogus oma põnevast
autoreisist AAFRIKASSE.
Raamatusõprade päeva
üheks naelaks on alati olnud
ka väike kontsert. Meile esinesid Elen Gilli ja Viktori bänd
Haapsalust. Kaunilt kõlasid Treimani neiu Margaret
Tähiste ja Brigitta Mõttuse
suveansambli (enamus Tallinnast) poolt esitatud laulud.
Ervin Zverev ja Kaja Kurrel
Treimanist musitseerisid parmupillil ning didgeridool (austraalia aborigeenide puidust
pasun). Kõigele lisasid särtsu
Eha Kuuse vahvad tantsutüdrukud Talilt. Helitehnikuks
oli selgi korral Viljar Soomre
rahvamajast.
Kõik, kel nälg kõhtu näpistama kippus, said end turgutada külma või kuuma supiga,
kalasnäkkide või kookidega.
Supimeistriteks olid Reet Weidebaum Tallinnast ja Eha Kurrel Pärnust, kala pakkus Karin
Naar. Et iga maiasmokk ka

tüki magusat saaks, selle eest
hoolitsesid tublid koogiküpsetajad Vaike Kallas, Kai Iir,
Hela von Widder, Eini Mäll,
Ilvi Eichen, Osvaldi Majade ja
Vana Kõrtsi lapsed, kes lausa
kohapeal küpsetatud krõbedaid
vahvleid pakkusid.
Kogu selle toreda päeva
jäädvustas kaamerasse Kristel
Weidebaum. Abiks olid veel
Liivi Tammet, Annika Kalnin, Pilvi Erenurm, Valentina
ja Andres Zverev, Ines Ehavald,
Kadri Teor, Sten Weidebaum,
Markus, Marko, Tarmo, Lauri
ja Viktor Laarents.
Suur tänu bistroole Via Ikla
ja Merike Visnakule, Metsapoole Põhikoolile, osühingule
Baum, Treimani rahvamajale ja
kõigile, juba eelpool mainitud
tublidele abilistele, samuti ka
kõigile külalistele.
Tore, et on nii palju inimesi,
kes hoolivad meie väikesest
külast ja selle tegemistest.
Olgu see siis päris kodu või
suvekodu.
Aitäh teile ja kohtume ikka
Treimani raamatukogus!
Evi Laarents
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Treimani rahvamaja suvesebimised
Siinsesse kultuurisuvesse jätkus
nii suuri kui väiksemaid sündmusi. Juuli algul käis Treimani
laulukoor suurel laulupeol Tallinnas. Kogu aastane õppimise
ja proovideperiood ning konkurss päädis hingeliigutavate
elamustega suure kaare all
kõrvuti lauljatega kogu riigist.
Kuigi proovi- ja peopäevad
kujunesid küllaltki pikkadeks,
ei tundnud keegi väsimust,
sest laulurõõm, mis ühendas
nii esinejad kui publiku, täitis
kõigi südamed ning elamusi ja
mälestusi jätkub veel aastateks.
Juuli keskpaiku sai juba
viiendat korda teoks kultuurinädal “Suvesüda Treimanis”.
Tänavu algas see kinoõhtuga.
Tore lastefilm “Väike preili
Doolittle” tõi kokku väikesed
vaatajad. Järgnes sel aastal esilinastunud “Ott Tänak - the
movie”. Publikuga oli kohtuma
tulnud ka filmi režissöör Tarvo
Mölder, kes väga huvitavalt rääkis selle valmimisprotsessist ja
telgitagustest.
Järgmine õhtu tõi Treimanisse Sumeda suveõhtu simma-

nile Vabariigi Pillimehe Juhan
Uppini. Kuu algul korraldas
ta veel Tallinnas suurt Pillipidu, kuid oli juba jõudnud
sellest tööst taastuda. Kuigi
tunneme Juhanit meisterliku

lõõtsamängijana, on ta ka
väga tubli kanneldaja. Tema
erilise tähelepanu on pälvinud päkarauakannel, mille
mängutehnika erineb teistest
kandletüüpidest. Kontserdil

kõlas see nagu terve orkester.
Palade vahele kuulsime selgitusi
erinevatest instrumentidest ja
toredaid jutte lugude ning
autorite kohta. Kaunist muusikast lummatud publik nõudis

Vabariigi Pillimees Juhan Uppin. Fotod: erakogust

mitmeid lisapalasid ning tulemata ei jäänud ka Ukuaru valss.
Suur hulk soovijaid said Juhan
Uppini viimaste plaatide ning
autogrammide omanikeks.
Simman jätkus Treimani rahvatantsijate etteastetega ning
rahvalike mängude, tantsude
ja lauludega.
Kultuurinädala järgmine
õhtu täitis Treimani rahvamaja
saalipõranda seltskonnatantsu

Treimani laulukoor Tallinnas

Suurküla Avatud Hoovide Päev
Kesksuvel, 20. juulil avas Häädemeestel Suurküla rahvas bussipeatuse, “Bussid siin veel ei peatu”.
Kõik algas sellest, et meie Egge
ja Aigi käisid 2018. aasta kevadel välja mõtte Suurküla avatud
hoovide päevast. Suurkülas on
saanud traditsiooniks iga-aastane
külapäev, mida korraldame juba
üle 20 aasta. Seekord ühendasime külapäevaga avatud hoovide
päeva ja kodukandipäeva. Meie
ideed toetas Häädemeeste vallavalitsus ja päeva aitas reklaamida
Päikeseloojangu festival.
Päev algas Suurküla rahva
hommikutervitusega vastavatud
bussipeatuses. Tänusõnad siinkohal Marikale sildi hankimise

eest ja Kaupole, Toomasele sildi
paigalduse- ning Anna C.-le
pingi kujundamise ja värvimise
eest. Edasi avasid oma hoovid 13
peret ja 9 kodukohvikut. Ilm oli
päikeseline ja külastajad heatahtlikud ning rõõmsad. Kohvikute
menüüd olid hästi mitmekesised.
Sai maitsta erinevaid küpsetisi,
suppi, keeduseid. Toomas pakkus jälle kord oma kuulsat plovi
ja pakuti koduõlut, soolakurki ja
suitsukala.
Pealelõunal istus Kuuseõues
õunapuude all 150 inimest ja vaatas pärimusteatrit Häädemeeste

Jalgrattaretk
mööda Võiduküla

Suurküla bussipeatuse avamine

Häädemeeste huviteatri etendus Kuuseõuel. Fotod: erakogust

näitetrupi esituses. Kogu päeva
sai hobukaarikuga liikuda piki
külatänavat ning Joosepi juures
sai proovida kiikingut. Väga
populaarsed olid Tiiu poolt
juhendatud ekskursioonid mööda
Suurküla, mis rääkisid meie küla
ajaloost ning Marika rannaniidu
matkad, kus sai tutvust teha
sealse elustikuga.
Õnneloos, kus iga loos võitis ja
auhindadeks oli kohalikku käsitööd ning hoidiseid tekitas nii
kohalikes kui ka külalistes palju
elevust ja hasarti. Kaugemad
Suurküla külalised olid Amee-

huvilistega. Ansambli Treffunx
saatel lõbutsesid Valmiera ja
Pärnu tantsuklubide rahvas
ning kohalikud tantsupaarid.
Suvise kultuurisündmuse
lõpetas Treimani raamatusõprade päev laada, kohvikute,
kontserdi ja huvitavate kohtumistega.
Täname kõiki kaasaaitajaid
ning toredat publikut!
Viljar Soomre

rikast ja Poolast ning
ratturid Saksamaalt.
Tagasiside päevast on
olnud ülivõrdes hea.
Õhtul said soovijad
kuulata seltsimaja
tamme all ansambli
“Rändaja” muusikat
ja Triina juurest aidast
lahkusid viimased
pidulised kuulu järgi
varastel hommikutundidel.
Aitäh Anna-Liisale
infovoldiku kujundamise eest. Ja suur-suur
tänu Raigole ja Herkole hoovidele siltide
meisterdamise eest. Aitäh Veerga,
Merepoolse Uuda, Metsapoolse
Uuda, Pinta, Kuti, Kuuse, Kollamaa, Aru, Noore Männiku,
Konksu, Keldrimäe, Triina ja
Dubkovski õuede rahvas õnnestunud päeva eest! Küsimusele, kas
järgmine aasta veelkord uuesti,
vastata veel ei saa... Aga jälgige
reklaami!
Meenutada ja uudistada saab
pilte Häädemeeste Seltsimaja
facebooki lehel.
Suurküla MTÜ
Häädemeeste Seltsimaja

Häädemeeste Kodukandipäeva raames toimus 19. juulil jalgrattaretk
mööda Võiduküla maalilisi radasid.
Retk sai alguse Häädemeeste Seltsimaja eest, kus instruktorite Ago
ja Rauno valvsa silma all sai suund
võetud Võidu poole.
Esimene peatus oli Häädemeeste
endise prügimäe juures, kuhu enam
prügi ei viida, kuid mälestus künka
näol on siiski olemas ja vaatepilt
hetkel kordades parem kui 15 aastat tagasi. Liikusime edasi Mäe karjääri poole, mis on samuti vägagi
vaatamist väärt paik. Seal avardas
meie silmaringi Marika ning rääkis
põgusalt, kuid põnevalt sealsetest
asukatest.
Edasi läks rada järjest huvitavamaks, sest kulges läbi endise Ojasoo küla, mida mööda retkelised
jõudsid välja Võidu koolimajani.
Sinna saime ka sisse astuda ja ringi
luusida. See hetk tekitas kõigis väga
palju elevust ning saatebussis kaasa
sõitnud endiste õpilaste Tiiu, Reinu
ja Juhani, õpetaja Ivi ja raamatukoguhoidja Juta humoorikaid ja
põnevaid meenutusi oli noorematel
äärmiselt huvitav kuulata.
Järgmine peatus toimus endise
Võidu poe juures, kus armas perekond Lehtla meid lahkesti võõrustas
ning Anneli oli ette valmistanud
väljapaneku nõukaaegsetest kilekottidest ja poe ajaloost. Matkalistele
olid maitsva kõhukinnituse valmistanud Pohviku tragid naised.
Tagasi hakkas rattaretk kulgema
mööda Maasikaraba, kus on turba
kaevandamise aegadest säilinud
betoonrada. Enne Häädemeestele
naasmist tegime ühe peatuse veel
endise väetisehoidla platsi juures,
kus Juta rääkis väga põnevalt sealse
Jaasi küla ajaloost.
Täname veelkord kõiki matkast
osavõtjaid ning neid kelle kaasabil
see seiklusrikas päev teoks sai.
Aigi Treumuth

Endine Võidu kooli õpetaja Ivi Muhu mälestusi jagamas

Retkelised esimeses peatuses.
Fotod erakogust
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võitis võistkond Bravo Catering.
Kaupmees fantaasiavooru
võitis võistkond Bravo Catering.
Fantaasiavoorus pälvisid eripreemia atraktiivseima esitluse
eest võistkonnad Dreamer BBQ
Semud ja Bravo Catering.
Eesti meister lambaliha

10. korda toimunud Kurgifestivalist on saanud ajalugu
Aastake ettevalmistustööd, ilus
päikseline päev mõeldu elluviimiseks ja nii see kõik selleks
korraks läbi saanud ongi...
Kurgifestivali päeval, 20.
augustil, olid Tahkurannas
au sees juba 10. korda kohalik
kurk, kala ja käsitöö. Ka sel
aastal eelistasime Pärnumaa
maitsete pakkujaid, ent meie
sündmuse tootevalikut rikastasid ka mõned külaliskauplejad.
Kohad kauplejatele planeeris
hoolega Jana Jõesalu ja maha
said need märgitud koostöös
Ille Elini ja abimees Mihkliga.
Tibukollane traktor koos Illega
loovad alati hea meeleolu ja toovad endaga kaasa suurepärase
ilma. Päev sai pidulikult avatud
Häädemeeste valla volikogu
esimees Andrus Soopalu ja
vallavanem Karel Tölpi poolt.
Õiguse päeva juhtida sai taaskord Kalvi Almosen.
Meile esinesid oma valla
tantsuselt Ülejala, juhendaja
Eneli Rüütli. Liina Ojatamm
ja Anu Nõmm tõid meieni
suurepärase tantsukava Minu
maailm. Külalisesinejateks olid
Tali Oma Tants, juhendaja
Eha Kuusk, ansambel Väliharf
ja Justament. Kurgitooteid käis
maitsmas ka Lotte oma sõpradega.
Parim Maitse 2019 žürii oli
ka sel aastal rahvusvaheline
ning toimetas Valmar Kuke
juhtimisel. Žürii oli 6-liikmeline (3 naist, 3 meest). Žüriisse
kuulus meie volikogu esimees
Andrus Soopalu, meeskokk
Suurbritanniast ja kurgifänn
Indiast, toidublogija/fotograaf
Ülle Jukk, festivali külastaja/
muusikaterapeut Kerli Rem-

melgas ja peakokk Angelica
Udeküll, kes on pälvinud Eestis
esimese naispeakokana Cordon
Bleu auraha. Palju õnne Marje
Pajusalu – Parim Maitse 2019
tiitel kuulub Sulle! Üllatustootena pälvis žürii poolehoiu
taaskord Mulke Crisps OÜ,
kes sel aastal oli andnud värskele hapukurgikrõpsule väikese maitsenüansi sibulaga.
Kiidame Hoidised Riinalt
tootearendust, kellel on tänasel
päeval lisaks kurgimoosile juba
ka kurgijook väikese laimiga
tootenimistus. Kõik konkursil osalenud said kingiks meie
oma koduvalla käsitöömeister
Marika Petersoni meene.
Kurgi Värkstoa tegemisi
juhtis Kaire Roder. Huvilisi,
kellele Tahkuranna kandi
kurgiteo saladusi avaldada, oli
piisavalt palju. Kaire seisis hea
ka dekoratsioonide eest.
Kauneid silte ja infoviitasid
meisterdas Angela Jõumees.

Noored Naised Marii
Lääne eestvedamisel olid
säravad tervituskurke jagamas, aktiivselt kaasa löömas
ettevalmistus- ja järelkoristustegevustes, Raimo Pajusalu
ja Motoklubi Kärnataja professionaalselt parkimist korraldamas, Ardo Vakk särtsu (loe:
elekter) jagamas... kõik andsid
oma panuse ja nii ta üheskoos
taaskord korraldatud saigi!
Eriline tänu päevajuhi abilistele Helle Hundile ja vendadele
Teet ja Priit Järvojale. Tänu
Teile said kurgikorvi hoidmise
ajad õigel ajal fikseeritud!
Kõigile Tahku Tare külakeskuse piirkonda jäävatele
naabritele ja maaomanikele
teeme suure kummarduse külalislahke suhtumise eest. Ilma
Teie lahke loata ei oleks meil
kuhugi autosid parkida.
Siiras tänu kõigile kauplejatele, kes austasid meie soovi
päevateemat au sees hoida ja ei

grillimises 2019 on võistkond
Bravo Catering, kes pääseb tasuta võistlema Pärnus
13.06.2020 toimuvale suurele
rahvusvahelisele Grillfestile.
Auhinnalise 2. koha saavutas
võistkond Kalahammas ning 3.
koha võistkond Dreamer BBQ
Semud.
Uulu Lamba Vest ja Eesti

Foto: Ege Altmart
Foto: Eesti Grilliliit

hami Sadam, Bravo Catering,
Karksi-Nuia Vabatahtlikud
Päästjad, @Orajõe Jahiselts,
Rein & Co.
Võisteldi kolmes voorus.
Esimene voor oli Lamba Vesti
karreevoor. Teise ehk Lamba
Vesti üllatusvooru tooraineks
osutus lambahakkliha. Kolmanda ehk Kaupmehe fantaasiavooru põhimõtteks oli, et
grillida võib kõike, võistlustöö
teemaks oli lammas.
Võistlustöid hindasid Eesti
Grilliliidu kohtunikud Jaanus
Alliksoo, Siret Remma, Annely
Sander, Riho Karlep, Margit
Gruuse, Ludmilla Kuruson,
Karita Gruuse, Karis Gruuse,
Raili Jallai, Heiky Jallai, Tauno
Siiboja ja Indrek Muug.
Lamba Vesti karreevooru
võitis võistkond Rein & Co.
Lamba Vesti üllatusvooru

Foto: Eesti Grilliliit

Päikeselisel päeval sai nautida
nii head toitu kui värvikirevat
kultuuriprogrammi. Laada
alale oli kohale tulnud hulgaliselt kauplejaid nii koduvallast
kui kaugemalt, ning ega hea
toidu nautijatest ja muust publikust ka puudus olnud, ilus ilm
oli ilmataadilt ju ekstra selleks
päevaks tellitud.
Esinesid meie valla suured
ja väikesed tantsulise kavaga
„Minu Maailm“ Anu Nõmm´e
ja Liina Ojatamm´e juhendamisel. Veel sai näha koerteklubi
Vauh agility näidistreeningut.
Külalisesinejateks oli Stuudio
Sultana Viljandimaalt. Muusikalist vahepala pakkus Jüri
Homenja ja päeva peaesineja
oli ansambel Metsatöll.
Tutvustati ka kalandus- ja
merendustraditsioone, kohal oli
Politsei- ja Piirivalveameti ning
Jaagupi Vabatahtlik Merepääste
MTÜ ennetustelk, Pärnumaa
Vanatehnika klubi vanade
autode näitus, Männiku Piimalambad OÜ piimalambad,
loomad Arumetsa talust ning
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool viis läbi kalatoitude õpituba.
Kuuendat korda toimusid ka
Eesti Grilliliidu eestvedamisel
Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises. Võistlusel osales 7 võistkonda: Kalahammas,
Dreamer BBQ Semud, Dir-

Foto: Eesti Grilliliit

Juulikuu viimasel laupäeval toimus Uulu pargis juba kuues „Uulu Lamba Vest“

meistrivõistlused lambaliha
grillimises said teoks tänu
Liivi Lahe Kalandiskogu poolt
rahastatud projektile ning Häädemeeste Vallavalitsuse, Eesti
Grilliliidu, OÜ Ertakeni ja
MTÜ Randlased koostööle.
Korraldajad tänavad perekond Henning´ut, osaühinguid
Weiss, Vesoka, SW Energia,

Pro Event Services, Imret ja
Ralfi osaühingust Telvak Äri,
Kaurit ja parkijaid, Ardot, Bronekit, Bravo Catering meeskonda, Alo Sinimäed, Ego
Siig´i ning kõiki, kes „Uulu
Lamba Vest 2019“ toimumisele
kaasa aitasid.
MTÜ Randlane

programmile, sest just projekti
Romantiline Rannatee käigus
sai meie kurgifestival alguse.
Eesti Maaturismi Ühing on
olnud meile abiks läbi aegade
turundussoovitustega ja põnevate oma ala professionaalidega
kontaktide loomisel.
Usume, et 10 aastat korraldatud festival on teinud meie
kodukandi kindlasti tuntumaks, meile endale indu ja
ettevõtlikust juurde andnud ja
üheskoos oleme kõigile tõestanud, et Maal käib elu aastaringselt.
Siiralt tänulikud Kõigile,
kes aitasid kaasa Tahkuranna
kurgifestivali ettevalmistamisel, elluviimisel, järelkoristusel,

kokkuvõtete tegemisel jm
Erilised tänud jätkuvalt ja
läbi aastate kohalikele kurgikasvatajatele ja kurgimeistritele,
rannakaluritele ning käsitöölistele! Sügav kummardus kurgimeistritele, kes üheskoos Tahku
Tares valmistavad Tahkuranna
marineeritud kurki Kurgifestivali toetuseks.
Tahkuranna kurgifestivali
pilte läbi Rein Kaupmehe ja
Ülle Juki fotosilmade saate
vaadata FB/kurgifestival.
Korraldustoimkonna nimel
kestev tänu läbi 10 aasta Kõigile asjaosalistele ja festivali
külastajatele!

Fotod: Ülle Jukk

pidanud paljuks olla ise kaunid
ja teemakohased ning sättida
ka oma müügikohad kenasti ja
atraktiivselt ülesse.
ETV filmis meie festivali
ajal oma uut toidukultuuri
saadet, mille saatejuhiks on
Angelica Udeküll st meie 10.
Tahkuranna kurgifestival sai
ka telepurki püütud. Kui palju
täpselt, selgub siis, kui saade
eetris!
Täname Kõiki kurgifestivali toetajaid läbi aegade.
Meie eriline tänu läheb: Häädemeeste vald, Liivi LaheKalanduskogu ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfond
ning Koduköök OÜ, kes oma
suure ja sõbraliku ning toimeka
perega on olnud suureks abiks
läbi aastate. Piirkonnavanemale Tõnu Kivisele ja Rauno
Lensmentile ning läbi aastate
aktiivsetele tahkurandlastele.
Samuti PLPK-le (Pärnu Lahe
Partnerluskogu) ja Leader-

Tahku rannarahvas MTÜ
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Talendivõistlustel Hiinas
Uulu kooli õpilasel Annika Absalonil
oli väga vahva võimalus käia Hiinas,
Shanghai lähistel Suzhou linnas ülemaailmsel talendi-ja modellikonkursil Cplan Kids Supermodels 2019.
Koos temaga sai Hiina sõita Pärnu
piiga Lore-Andra Raud, kel vanust
vaid 7 aastat. Üliägeda võimaluse
andis lastele Tiina Jantson, kes on
rahvusvaheline iludus-ja modellikonkursside direktor ning vahendaja,
temal on volitus ja õigus saata lapsi
ning misse võistlema laia maailma,
laste võistlusele sai igat riiki esindama
sõita vaid 2 esindajat erinevast vanuseastmest. Facebooki vahendusel võttis Tiina ühendust ning pakkus, et
heledapäised Eesti neiud võiks sõita
kodumaad esindada diskotantsuga.
Võistlus koosnes talendivoorust, mis
peeti finaalipäeval eraldi ning õhtul
esitlesid lapsed 25-st erinevast riigist
oma rahvuslikke riideid, kohalike
moedisainerite riideid ning toimus
ka bikiini- ning enesetutvustuse voor.
Pooled osalejatest olid Hiina lapsed.
100-st osalejast valisid kohtunikud
välja 4 last, kes said õhtul veelkord
oma vinget talendivooru kava esitada,
Eesti esindajal õnnestus 4 õnneliku
hulka pääseda. Zürii andis iga vooru
eest eraldi punkte ning lõpptulemuseks oli Eesti piigade topeltvõit
talendivõistlusel, Lore-Andra Little
Supermodel Talent kategoorias ning
Annika Pre-teen Supermodel Talent
võitja.
Õhtusel catwalkil saavutasid
mõlemad Eesti tüdrukud oma vanuses 3. koha. Kuna see oli Annikale ja
Lorele esimene modellivõistlus, siis
oli väga uhke tunne koos proffidega lava
jagada ja ära tuua 3. koht. Talendivooru
võit aga oli nii uskumatu, et see ei jõua
siiani kohale :) Eriti raskeks tegi esinemise
pea 40-kraadine kuumus ja õhuniiskus,
mis küündis finaali päeval 96%-ni. Istusime kõik nagu saunalaval, lokke polnud
mõtet keerata, sest need olid kohe sirged,
ilma lehvikuta poleks suutnud üldse elada
:) Meie lapsed esitasid diskotansu, laste
fitnessi ja akrobaatika segu, mis mahtus
pooleteise minuti sisse. Hiina kohtunikud
ahhetasid ja hoidsid pead kinni, kui lapsed
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SEPTEMBRI ja OKTOOBRI
sündmused
Estonian Cup rattamaratonide sarja
7. etapp, Jõulumäe 20. rattamaraton
08.09
Eesti MV maastikuratta teatekrossis
Jõulumäel
08.09
Vanavanemate päev Häädemeeste
Seltsimajas kell 17, külas Piip ja Tuut
09.09
Uulu Põhikooli staadioni avamine kell 9
14.09
25 aastat Pärnumaa bändide päeva
Treimani Rahvamajas
15.09
Kogukonna perepäev Tahku Tares
20.-22.09 Vibujahimaraton „100 looma/ Highland
Hunter 2019“ Jõulumäel
21.09
Tahkurandlaste Suvelõpupidu
23.-30.09 Spordinädal Jõulumäel – tegevused omal
algatusel
27.09
Pärnu maakoolide MV: Sügiskross ja
pendelteatejooks Jõulumäel
28.09
Maal elamise päev kell 11
28.09
Pärnumaa RullSõit 2019 –
suusavahetusega rullsuusavõistlus
Jõulumäel
01.10
Häädemeeste valla eakate päeva pidu
Treimani Rahvamajas
04.10
Õpetajate päeva tähistamine
12.10
Eesti murdmaajooksu karikavõistlused
Jõulumäel
18.-20.10 Rahvusvaheline kelgukoerte võistlus
Balto Sügiskross 2019 Jõulumäel
19.10
Pillimeeste päev Tahkuranna Koolimajas
19.10
Häädemeeste Keskkooli vilistlaste
kokkutulek
23.10
Eesti Raamatu päev Häädemeeste
Raamatukogus
26.10
Uulu Põhikooli vilistlaste kokkutulek
07.09

Fotod: Sigrid Absalon

trikke tegid 1 m laiusel ovaalsel laval. Tantsukavad seadis ekstra Hiina võistlusteks
tüdrukute tantsutreener Angela Absalon,
Annika vanem õde, kes on Studio Happy
Dancersis nii akrobaatika- kui ka diskotantsu treener. Angela ise võistles kuu aega
tagasi Tiina Jantsoni korraldatud Eesti Iluduskuninganna võistlustel, kust tuli koju
lausa kahe tiitliga: Miss Bikini Estonia
ja Miss Bellissima Estonia. Taas pakkus
Tiina Jantson Angelale võimalust minna
Eestit esindama Mehhikosse, seal toimub
Miss Petite 2019 valimine. See võistlus on

mõeldud just nendele neidudele, kellel pikkust napib, et minna modelliks, seal võivad võistelda kuni 168cm pikkused piigad.
Angela on 163 cm, seega sobib hästi sügisel
kodumaad esindama just sellele võistlusele.
Kindlasti haarab Angela võimalusest kinni
ning katsub taas Eesti lippu kõrgel hoida.
Ka seal on talendivoor, milles Angela esitab samuti diskotantsu ja fitnessi elemente.
Pöidlad pihku, õe saavutust tuleb korrata!
Pöidlahoidja ja lapsevanem
Sigrid Absalon

EELTEATEd
10.11.2019 Jõulumäe 35. metsajooks ja
tervisekäimine
dets 2019 Jõulude ootuseaja laternamatkad
Jõulumäe Päkapikurajal
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik Aire
Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

SPORT
Pärnumaa sangpommitõstjad võidukad
15. Eestimaa suvemängudel
12.-14. juulil toimusid Tartus ja
Tartumaal 15. Eestimaa suvemängud.
Maakondade arvestus toimus
sangpommispordis. Pärnumaa
koondisesse kuulus neli Häädemeeste valla sangpommitõstjat,
kes kõik tulid medalile ja aitasid
kindlustada Pärnumaa võitu. Siim
Marjamägi püstitas uue Eesti

rekordi +78 kg tõukamises 152
korraga 10 minuti jooksul.
Pilk protokolli: Mehed +78 1.
Siim Marjamägi 454 p, +73 kg 3.
Hannes Maal 162 p, -18a. noormehed -75 kg 2. Märt Veelaid 260
p, +75 kg 1. Rainis Vesik 152 p.
Maakonnad (8) 1. Pärnumaa,
2. Jõgevamaa, 3. Tartumaa
Aleksander-Tõnis Joarand

Võidukad sangpommitõstjad suvemängudel. Foto: erakogust

Medaliga Venemaalt
12.–18. augustil toimusid Venemaal Uljanovskis 20ndad
IAU ammulaskmise maailmameistrivõistlused kerge- ja
raskeammus 21 riigi osalusel. Võistlustel osales ka viieliikmeline Eesti kergeammu võistkond.
Parima tulemuse saavutas eestlastest Viljandi AK Nool
ambur Merike Kahk, kes saavutas naisseenioride arvestuses hõbemedali. Kuldmedal jäi kahe silma kaugusele.
Eelnevalt toimunud Volga Cupil tuli Merike kolmandaks.
Häädemeeste AK esindas meie esiambur Ain Järvesaar,
kes organiseeris reisi Venemaale maailmameistrivõistlustele. Volga Cupil kvalifikatsioonivõistlustel 50 m distantsil saavutas Ain tugevas tuules toimunud võistlustel
kuuenda koha 250 silmaga. Järgmises voorus tuli meie
mehe vastaseks horvaat Andrej Kristinic, kellelt tuli vastu
võtta kaotus 0:6. Horvaat tuli lõppkokkuvõttes teiseks.
MM arvestuses saavutas Ain Järvesaar 13. koha 1602
silmaga. Lasti harjutust 2 IR 900. Võistlused toimusid
praktiliselt tuulevaikse ja +28 °C temperatuuriga kunagise NSV Liidu jalgpalli väravavahi Lev Jašini nimelisel
staadionil.
Kauaks ajaks jääb meelde venelaste külalislahkus,
suursugune võistluste avatseremoonia linna parlamendihoone juures, mis lõppes ilutulestikuga; väljasõit piknikule, kus tuli ületada mitme kilomeetriline Volga jõgi,
võistluste hea korraldus ja lõputseremoonia spordihoones
„Volga“.
Aleksander-Tõnis Joarand

MM võistlused Lev Jašini staadionil

Eesti sportlased võistlustel. Fotod: erakogust
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Pärnumaa omavalitsuste xxvi rannamängud
Sellel aastal toimusid rannamängud Audrus 3.-4. august. Eestvedamist teostas Audru osavald, koos
osavõtvate valdade esindajatega ja
Pärnumaa Spordiliiduga. Osa võtsid
Häädemeeste vald, Audru osavald,
Tõstamaa osavald, Lääneranna vald
ja Kihnu vald.
Pilk protokolli:
MÄLUMÄNG (küsimuste koostaja ja mälumängu läbiviija - Ivo
Linna): Häädemeeste esimene võistkond( Toomas Abel, Hardi Maddison,
Viktor Koop ja Valdar Parve) võitis 3.
koha, Häädemeeste teine võistkond(
Ülle Sommer, Valeri Hahiljev, Helju
Viirg, Märt Hunt) saavutas 4. koha.
NAISTE VÕRKPALL: Häädemeeste võistkond (Kairi Uibu, Tairi
Tomson, Ruth Kurm ja Maret Vilbaste) võitis 1. koha.
MEESTE VÕRKPALL: Häädemeeste võistkond (Heiki Hunt, Kalev
Seilmaa ja Oliver Leppik) võitis 3.
koha.
KÖIEVEdU: Häädemeeste võistkond (Valdur Sepp, Siim Marjamägi,
Hannes Maal, Andro Onno ja Simo
Ollo) saavutas 4. koha.
dISCGOLF: Häädemeeste võistkond (Maret Vilbaste, Ruth Kurm,
Heiki Hunt ja Taavet Leppik) võitis
2. koha.
JUHTKONNAVÕISTLUS: Häädemeeste võistkond (Madis Mätas ja
Alar Vahtra) võitis 2. koha. Võisteldi
discgolfis, golfi puttingus ja läbida tuli
takistusrada.
AERUTAMINE: Häädemeeste
võistkond (Mario Maddison ja Tairi
Tomson) saavutas 5. koha. Väljakuulutatud sõudmise asemel tuli hoopis
kanuuga rada läbida.
KERGEJÕUSTIK: Meeskondlikult võitsime 2. koha Audru järel.
Naiste 60m: 1. Kairi Uibu, 21.
Ruth Kurm; hoota kaugushüpe: 1.
Kairi Uibu, 7. Tairi Tomson, 20. Ruth
Kurm; kuulijänn: 2. Kairi Uibu, 13.
Tairi Tomson; 500m kross: 1. Kairi
Uibu, 9. Maret Vilbaste.
Naisveteranid 60m: 1. Annely
Lihtne, 5. Annika Maasing, 10. Aire
Kallas-Maddison; hoota kaugushüpe:
3. Annely Lihtne, 5. Annika Maasing,
10. Aire Kallas-Maddison; kuulijänn:
1. Annika Maasing, 2. Annely Lihtne,
8. Aire Kallas-Maddison; 500m kross:
3. Annely Lihtne, 5. Aire Kallas-Maddison.
Mehed 60m: 15. Kalev Seilmaa,
21. Oliver Leppik; hoota kaugushüpe:
1. Hannes Maal, 12. Kalev Seilmaa,
24. Andro Onno; kuulijänn: 9. Siim
Marjamägi, 13. Hannes Maal, 27.
Oliver Leppik; 1000m kross: 2. Heiki
Hunt, 12. Oliver Leppik.
Meesveteranid 60m: 1. Valdur

Häädemeeste 1. mälumänguvõistkond rannamängudel;

Annely Lihtne ja Siim Marjamängi võistlemas Rannanaise ja rannamehe võistlusel

Häädemeeste valla võistlejad peale üliedukat pendelteatejooksu

Häädemeeste valla võistkond rannamängudel.

Sepp, 2. Heldur Sepp, 3. Mario Maddison; kuulijänn: 1. Valdur Sepp, 2.
Heldur Sepp; hoota kaugushüpe:
1. Valdur Sepp, 3. Heldur Sepp, 6.
Mario Maddison; 1000m kross: 2.
Mario Maddison.
SANGPOMM: Meeskondlikult
võitsime 2. koha. Naised -68kg kategoorias Annely Lihtne 2. koht, naised +68kg Aire Kallas-Maddison 9.
koht, mehed -85 kg Siim Mariamägi
2. koht, Hannes Maal 5. koht, +85kg
Valdur Sepp 8. koht. Naistel oli võistlemiseks 12 kg sangpomm, meestel 24
kg sangpomm.
ORIENTEERUMIN:E Häädemeeste võistkond (Tairi Tomson, Aire
Kallas-Maddison, Mario Maddison ja
Hannes Maal) saavutas 5. koha. Ajaliselt lõpetasime kolmandana aga saime
ühe miinuspunkti. Naistel tuli üles
leida 9 punkti ja meestel 12 punkti.
RANNANAINE JA RANNAMEES: Häädemeeste võistkond
(Anneli Lihtne ja Siim Marjamägi)
võitis 2. koha. Võrgu alt tuli läbi

pugeda, siis mees kandis naist ning
viimane etapp oli vaja naisel mees
kuni kaelani liiva alla kühveldada.
PENdELEATEJOOKS: Häädemeeste võistkond (Kairi Uibu, Annely
Lihtne, Maret Vilbaste, Ruth Kurm,
Tairi Tomson, Heiki Hunt, Kalev
Seilmaa, Oliver Leppik, Mario Maddison, Hannes Maal) võitis 1. koha.
TEATEVÕISTLUS: Häädemeeste võistkond (Kairi Uibu, Annely
Lihtne, Annika Maasing, Ruth
Kurm, Tairi Tomson, Heiki Hunt,
Kalev Seilmaa, Oliver Leppik, Mario
Maddison, Hannes Maal) saavutas 4.
koha. Võistlejatel tuli u. 40m kaugusel
asuv ämber täita veega, kasutades vee
transportimiseks švammi.
NAABRIST PAREM: Häädemeeste võistkond ( Eini Mäll ja Ilvi
Eichen) saavutas 5. koha. Valdade
autentse kultuuri esitlusel tuli koostada kava teemal – naabrist parem,
mille pikkus pidi olema max 5 min.

Aire Kallas-Maddison Häädemeesete valla 2. koha karikat vastu võtmas

Aire Kallas-Maddison

NAABRIST PAREM

KOHT

PUNKTID

TEATEVÕISTLUS

PENDELTEATEJOOKS

RANNANAINE JA RANNAMEES

ORIENTERUMINE

SANGPOMM

KERGEJÕUSTIK

AERUTAMINE

JUHTKONNAVÕISTLUS

DISCGOLF

KÖIEVEDU

VÕRKPALL M

VÕRKPALL N

MÄLUMÄNG

26. RANNAMÄNGUD AUDRU OSAVALLAS 3.-4. AUGUST 2019
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Peakohtunik: Õie Killing Peasekretär: Kaiu Kustasson
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KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus
14. septembril kell 12.00 Risti ülendamise püha
15. septembril kell 10.30 Palvus hooldekodus
15. septembril kell 12.00 XIV pühapäev pärast nelipüha
21. septembril kell 12.00 Apostel ja evangelist
Matteuse püha
22. septembril kell 12.00 XV pühapäev pärast nelipüha
29. Septembril kell 12.00 Peaingel Miikaeli püha,
kiriku nime- ja
145. aastapäev
Teenivad piiskop Einar Soone ja külalisvaimulikud,
järgneb ühine lauaosadus
6. oktoobril kell 12.00

XVII pühapäev pärast
nelipüha

13. oktoobril kell 12.00

XVIII pühapäev pärast
nelipüha, lõikuspüha

Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes)
6. oktoobril kell 9.30

XVII pühapäev pärast
nelipüha

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus
22. septembril kell 14.00 Apostel ja evangelist
Matteuse püha,
kiriku nime- ja aastapäev

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED

Jumalateenistused õigeusu kirikutes

Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.

Häädemeestel
15. septembril kell 15.00 Risti ülendamise püha
12. oktoobril kell 10.00

SOODSAD HINNAD!
Paigaldus

Urissaares

20 / hooldus 15

5. oktoobril kell 11.00
19. oktoobril kell 11.00

JOOGAÕPETAJA
KAI SIIDIRÄTSEP
annab teada:

ALATES 3. oktoober
neljapäeviti 11.00-12.00
jooga 50+

Lõikustänupüha liturgia

Tahkurannas
20. oktoobril kell 15.00

ALATES 10. september
teisipäeviti 18.00-19.15
klassikaline jooga

Lõikustänupüha liturgia

Treimanis

ANNA JUURIKAS
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse
peeglisaalis

Lõikustänupüha liturgia

Lõikustänupüha
jumalateenistus

Mis juhtus
Tiiu lillepoes on müügil
lillesibulad
Tel 5850 1850

E. E. FOREST

pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab
raietöid.
Lisaks ka kaeve- ja planeerimistöid
roomikekskavaatoriga.

25. juulil kella 15.22 ajal käisid päästjad Häädemeeste
valla Rannametsa külas eemaldamas teelt murdunud ja liiklust ohustavat puud.
26. juulil kella 21.32 ajal põles Häädemeeste vallas Treimani külas lausleegis suvemajake (2x3 m). Hoone hävis
tulekahjus. Inimesed viga ei saanud.
27. juulil kell 14.19 teatati, et Häädemeeste vallas Reiu
küla piirkonnas on laps madratsiga merele triivinud. Päästjate saabumise ajaks oli rannas olnud mees lapse kaldale
toimetanud. Päästjad juhivad tähelepanu, et lapsi tuleb rannas järjepidevalt valvata. Täispuhutavad veemänguasjad ja
madratsid loovad lastele illusoorse turvatunde ja ettekujutuse, et osatakse ujuda, kuid vahendi purunedes ja tühjaks
minnes satub tegeliku ujumisoskuseta supleja elu sügavas
vees kohe ohtu.
1. augustil kella 16.31 ajal põles Häädemeeste vallas
Laadi külas 1600 ruutmeetrisel alal kuluhein, mille päästjad
kustutasid.

Lisainfo 5850 4050, 523 1051

4. septembril kell 15.21 teatati häirekeskusele tulekahjust
Häädemeeste vallas Tahkuranna külas Merimäe teel asuva
eluhoone tulekahjust. Päästjate saabumise ajaks olid leegid
katusest väljas ning teine korrus juba praktiliselt hävinud.
Tulekahju lokaliseeriti kell 16.41, kuid lõplikult likvideeriti tulekahju kell 17.55. Maja hävines tulekahjus täielikult. Inimesed
õnnetuses kannatada ei saanud.
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Õnnitleme
noori peresid

Õnnitleme augusti- ja septembrikuu sünnipäevalapsi!
Et Su rõõmude maa
oleks ääretult lai,
kus iga päev liigud,
vaatad ja käid!

MARTIN LAARENTS
04.07.2019
Ema Merike Adamson, isa Marko Laarents

13.09 LEANDER VAHER

96

Kabli küla

30.09 ARVO RAAP

80

Ikla küla

01.08 ELLINOR KAMBER

94

Rannametsa küla

10.08 HALVI MARDI

75

Võiste alevik

17.09 OLEV LIIVA

94

Treimani küla

11.08 IRENE RÄÄK

75

Ikla küla

01.08 ELLI REBANE

91

Nepste küla

14.08 JÜRI TEEARU

75

Jaagupi küla

TUULING

91

Häädemeeste alevik

07.08 VELLO TÕNNO

91

Uulu küla

07.08 VILMA SILD

91

Sooküla

09.09 IDA LING

91

Krundiküla

KAISER

75

Massiaru küla

27.09 ELLEN ARUSOO

90

Majaka küla

03.08 RUUDO MUST

70

Laadi küla

04.08 BERNHARD-ARTVICH

14.08 TIIU SILDMÄE

75

Reiu küla

06.09 ANTS KLEMMER

75

Häädemeeste
alevik

16.09 BRIGITTE OTTILIE

02.08 ILLE ENNUSAAR

89

Võiste alevik

05.08 LUULE LAAGUS

70

Rannametsa küla

18.08 OLGA JASTREB

89

Uulu küla

05.08 AINO PILL

70

Häädemeeste

04.09 AINA JÜRISOO

89

Ikla küla

13.09 EVALD TALTS

88

Jaagupi küla

11.08 JAAN PAAS

70

Orajõe küla

23.08 ENDEL RIIET

87

Ikla küla

11.08 HELJA MARDISTE

70

Laadi küla

27.08 ELLA RAID

87

Häädemeeste alevik

20.08 HELLE HAHILJEV

70

Laadi küla

05.09 FEVRONIKA AAS

87

Võiste alevik

22.08 OLEV SUVISTE

70

Võiste alevik

07.09 SAIMA VAHER

87

Penu küla

31.08 VÄINO MERIKÜLL

70

Häädemeeste

13.09 LIVIA LANG

87

Treimani küla

20.09 IMBI MENGEL

87

Võiste alevik

6.09

EPP VORM

70

Uulu küla

28.09 VELTA HOLM

87

Metsapoole küla

22.09 TAISA MERENTS

70

Treimani küla

14.08 SEMEN SAMUSEVICH

86

Reiu küla

28.09 ERNA LÄÄNE

70

Võiste alevik

29.08 AUGUST TALI

86

Võiste alevik

30.09 MIHKEL KALJUSTE

70

Massiaru küla

15.09 UNO EESNURM

86

Võiste alevik

3.08

65

Arumetsa küla

16.08 EVI PLOOMPUU

85

Kabli küla

06.08 ZEIDA LAAGUS

65

Pulgoja küla

21.08 MIA MIHKELSON

85

Võiste alevik

12.08 ENN SARAPIK

65

Häädemeeste

alevik

LILLERIIN TOODRE
07.07.2019
Ema Siret Kikkas, isa Simo Toodre
ISABEL SMIRNOVA
08.07.2019
Ema Liliana Smirnova, isa Stanislav Smirnov
KERON ÕISMETS
23.07.2019
Ema Liina Õismets, isa Kristo Õismets
ANNI LEEMET
Ema Külli Leemet

09.08.2019

ANDERO VÄLJAPÕHI
12.08.2019
Ema Kristina Kasekamp, isa Aron Väljapõhi
MATTIAS MÄTAS
16.08.2019
Ema Karin Paal, isa Madis Mätas
KARMO STEN Pärn
25.08.2019
Ema Andra Leppikson, isa Sander Pärn

alevik

KALEV LAINEVOOG

22.09 VIIVE MIILIMÄE

85

Võiste alevik

02.08 JÜRI KAMDRON

84

Uuemaa küla

13.08 RAJA MIITER

65

alevik
Reiu küla

10.08 ILMAR TÕNISSON

84

Tahkuranna küla

19.08 ELVE PAEVERE

65

Võiste alevik

21.09 ARVI JÜRIMA

84

Reiu küla

19.09 EIKI ROODEN

65

Rannametsa küla

02.09 HELVI LUMERA

83

Arumetsa küla

29.09 ÜLLE VALGI

65

Penu küla

02.09 KOIDU HEIN

83

Võiste alevik

29.09 VALERIY GARANIN

65

Reiu küla

17.09 HELMI VILLENTHAL

83

Häädemeeste alevik

03.08 ARTUR ARDOJA

60

Sooküla

21.09 ELLA KASK

83

Laadi küla

14.08 AIME SIINMAA

60

Soometsa küla

16.08 KALJU VÄLI

60

Häädemeeste

18.08 ELLEN HEINMETS

82

Häädemeeste alevik

20.08 ANTONINA LEPP

82

Metsapoole küla

23.08 LEHO SALAK

82

Häädemeeste alevik

17.08 AUGUST OJAMETS

60

Arumetsa küla

02.09 ANU LEPIK

82

Tahkuranna küla

17.08 URVE KURM

60

Häädemeeste

06.09 ALEFTINA SOBOLEVA

82

Uulu küla

09.09 LAINE ARUKASK

82

Rannametsa küla

17.09 MILVI HELBERG

82

Kabli küla

28.09 LIIA PAHK

82

Häädemeeste alevik

02.09 LINDA LILLE

81

13.09 UNO ROODEN
17.09 HANNE KONGUS

alevik

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 11 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 15 eurot/tihumeeter
OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

MÄLESTAME LAHKUNUID

alevik

ROBERT TRINK
03.06.1929-30.06.2019

REIU KÜLA

60

Laadi küla

29.08 ANDRUS JUNS

60

Kabli küla

AVO-EEDU TOOMLA
28.10.1935-04.07.2019

METSAKÜLA

Arumetsa küla

01.09 URMAS ORG

60

Uulu küla

80

Majaka küla

13.09 MAIRE KÖSTER

60

Uulu küla

LEMBIT MÄGI
03.05.1938-20.07.2019

TREIMANI KÜLA

80

Uulu küla

21.09 MERLE SOOBIK

60

Uulu küla

30.09 LIUDMILA SMOLNIKOVA 80

Reiu küla

27.09 KALMER KÕRESAAR

60

Uulu küla

LEONID KAZANTSEV
03.09.1948-16.07.2019

IKLA KÜLA

VELLO MARDISTE
01.10.1948-28.07.2019

LAADI KÜLA

AAVO PÄRNITS
18.12.1951-08.07.2019

LAADI KÜLA

ESTER HALJASTE
03.07.1927-01.07.2019

LAADI KÜLA

MARIA PETERSON
25.02.21928-17.07.2019

VÕISTE ALEVIK

MAIMU PÄRNA
28.01.1935-16.07.2019

URISSAARE KÜLA

MILVI KALDAS
28.12.1937-06.07.2019

PIIRUMI KÜLA

KARMEN ALMERS
25.10.1959-24.07.2019

KABLI KÜLA

RIIVO PAOMEES
28.05.1941-31.08.2019

JAAGUPI KÜLA

TOOMAS ILOSTE
23.01.1943-20.08.2019

URISSAARE KÜLA

ELVI JAANUS
30.03.1939-31.08.2019

LAADI KÜLA

ELVI VALTNA
16.01.1941-18.08.2019

SOOMETSA KÜLA

ENE LILLESTE
10.11.1942-19.08.2019

HÄÄDEMEESTE ALEVIK

AIME ADAMSON
12.07.1963-21.08.2019

HÄÄDEMEESTE ALEVIK

25.08 VLADIMIR
CHEPURNOY

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.

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 2120 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

MÜÜA KASEPUIDUST
PUITBRIKETT
Alus briketti
Kott briketti

960 kg
190 eurot
10 kg
2,20 eurot

Transport valla piires tasuta.
Ott Juurikas
5845 4442

