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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Aasta on uue valla algusest möödas ja paras aeg on teha väike kokkuvõte sellest. Aasta on toonud vallavalitsusse suured muudatused
ametnike osas, kus tänaseks on ametikohti 7 võrra vähem, kuid
20,45 kohta täidab 10 uut inimest, kellede seas on kolm lapsepuhkusel oleva inimese asendajat. Samas on struktuurimuudatus
andnud võimaluse leida ametikohtadele oma ala väga tugevaid
tegijaid, lisaks on võimaldanud ametnikel spetsialiseeruda rohkem
kui varem. Seega on täna olemas suutlikus pakkuda elanikele
paremat teenust. Kohe on alustamas tööd koduhooldustöötaja,
kes hakkab sotsiaalvaldkonnas pakkuma teenust, mida varem
pakutud ei ole.
Aasta jooksul oleme teinud suure hulga uusi kordasid ja kavasid.
Lisaks paberimajandusele oleme aasta jooksul rajanud ca 5 km
mustkattega teid, seda peamiselt Häädemeeste alevikus kuid ka
mitmes teises külas ja Võiste alevikus. Valgustuse said osaliselt või
terves pikkuses 10 teed Uulu, Reiu, Mereküla ja Laadi külas. Ehituste mahtu avalikel teedel on oma osa andnud ka erakapital, mida
oleme koostöös elanikega püüdnud suuremate ehitusmahtude
saamiseks igal aastal kaasata. Pooleli on Häädemeeste piirkonnas
tänavasiltide paigaldamine. Suurim ehitus oli Uulu – Pärnu kergliiklustee I etapi ehituse lõpetamine, mille käigus valmis sild üle
Uulu kanali ja üle 3 km valgustust, ning mida rahastas ca poole
ulatuses EAS. Kergliiklustee on muutunud populaarseks nii kodu
ja Uulu vahel liikujatele kui vabaaja veetjate hulgas. Loodame
Pärnu linna piirist kuni Posti teeni puudu oleva kergliiklustee
rajamist alustada 2019. aasta lõpus. Vabariigi Valitsus võttis just
äsja vastu otsuse Metsniku sihtkaitsevööndi vähendamiseks, et Via
Baltica laiendust ja kergteed rajada saaks. Väiksematest ehitustest
rajati Uulu külla juurde üks tuletõrje veevõtukoht, remonditi Uulu
KSK-s meeste dušširuum, Uulu Põhikoolis paigaldati keemiaklassi
tõmbekapp, Reiu randa rajati kaldakindlustus ja puhkekohad,
Võiste lasteaia juures vahetasime välja vee- ja kanalisatsioonitrassid
ning rekonstrueerisime parklad koos sissesõiduteega. Häädemeeste
alevikus on aasta jooksul rajatud keskkooli juurde välijõusaal
ning spordisaalile uus katusekate, Häädemeeste Seltsimaja saalile
uus põrand, Häädemeeste lasteaeda Päästeameti poolt nõutud
turvauksed ning Kabli külas rekonstrueeriti biopuhasti. Nendele investeeringutele kokku kulus 699 797.- eurot ning jagunes
endiste valdade territooriumite vahel peaaegu võrdselt, endise
Häädemeeste valla aladele läks investeeringuteks 347 743.- eurot
ja endise Tahkuranna valla aladele 352 055.- eurot. Suur tänu
vallavalitsuse meeskonnale koos allasutuste juhtide ja vee-ettevõtete juhtide ning meeskondadega tehtu eest!
Oluline ja märgiline sündmus leidis aset augustis, kui Eesti
Vabariigi valitsus kõikide ministrite osalusel Häädemeeste teenuskeskuse õuele tammepargi istutasid. Häädemeeste Seltsimajas
on avatud noortetuba. Uues ühendvallas jätkusid kõrgel tasemel
korraldatavad rahvarohked suurüritused, nagu: Põhja-Liivimaa
Festival, Kabli Päikeseloojangu Festival, Uulu Lamba Vest ja
Tahkuranna Kurgifestival. Neile lisandus mitu uut või unustusehõlma vajunud tunnus- ja tänuüritust, nagu näiteks pedagoogide
vastuvõtt ja valda esindamas käinud sportlaste vastuvõtt. Jätkusid väikelaste vastuvõtt kahel korral aastas ja edukate õpilaste
vastuvõtt. Suur tänu korraldajatele, jõudu ja jaksu järgnevate
suursündmuste korraldamisel!
2018. aastal lootsime ehitada siiski palju rohkem kui tehtud
saime, aasta jooksul oleme tegelenud Kabli Seltsimaja, Häädemeeste Hooldekodu ja Suurküla rannatee projektide muutmisega
ning ei ole neid seetõttu ehitada saanud. Häädemeeste kergliiklusteele oleme esitanud rahastamise taotluseid EAS-i. Lisaks on
lõpule jõudmas Uulu-Pärnu kergliiklustee II etapi projekteerimine
koos keskkonnamõjude hindamisega.
Kui 2018. aastal tegelesime väga palju projekteerimise ja planeerimisega, siis 2019. aasta tuleb selles valdkonnas veel töisem.
Projekteerida on vaja ühinemislepingu objektid, lisaks veel sisekujundusprojektid Häädemeeste Lasteaias, Häädemeeste Muusikakoolis ja Häädemeeste Teenuskeskuses. 2019. aastal on plaanis
ka väga palju ehitamist, kuid neist saab rääkida siis, kui volikogu
on vallavalitsuse poolt esitatud eelarve kahe kuni kolme lugemise
vältel ära menetlenud ja koos investeeringutega kinnitanud.
Teguderohket uut aastat!
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Kuldse sõrmusega ühte liidetud elud
12. detsembril austasid Häädemeeste vallavolikogu esimees ja
vallavanem väärikaid abielupaare, kellel 2018. aastal täitus
50, 55 ja 60 abieluaastat. Info
ümmargust tähtpäeva tähistava 9 paari kohta laekus vallavalitsusele nii pereliikmetelt
kui perede tuttavatelt.
Pidulikul üritusel Tahku
Tares lõi mõnusa meeleolu
Häädemeeste Muusikakooli
õpilaste kontsert ning tunnustavad sõnavõtud vallajuhtidelt.
Sõnavõttudest jäi kõlama lugupidamine inimeste vastu, kes
on suutnud luua nii tugeva
liidu, mis omakorda on aastakümnete jooksul andnud tuge
pakkuva kasvukeskkonna järgmisele põlvkonnale.
Auväärsetest, pereväärtusi
au sees hoidvatest paaridest täitus 60 abieluaastat ehk tähistasid teemantpulmi perekonnad
Metsaots ja Nõmm. Smaragdpulmi ehk 55 abieluaasta täitumist tähistas perekond Jürima.
Kuldpulmapäev ehk 50 aastat
abielu täitus 2018. aastal pere-

Kuldpulmapaarid vastuvõtul Tahku Tares. Foto: Sigrid Absalon

kondadel Must, Abar, Ilves,
Paas, Leppik ja Virak.
Meenutusi ja hingesoojust
täis õhtupoolikust jäi igasse
peresse kuldne plaat Häädemeeste Vallavalitsuselt sõna-

dega: “Õnn on see, kui on keda
armastada ja kelle peale loota!„
Tänaseks on vallavalitsuse
head soovid jõudnud ka nende
kahe paarini, kellel ei õnnestunud üritusel kohal olla ja keda

seetõttu ka ühispildil ei ole.
Jätkuvat kodusoojust ja
õnnelikke kooseluaastaid
soovides
Helve Reisenbuk
abivallavanem

Eneli Rüütli nimetati Pärnumaa rahvakultuuri tegijaks 2018
12. detsembril toimus Jaanihanso Siidrivabrikus Pärnumaa kultuuri aastaauhindade
üleandmise üritus TÄHESÄRA 2018.
Häädemeeste vallast osales
sündmusel Treimani Rahvamaja juhataja Viljar Soomre,
Häädemeeste Muuseumi
juhataja Tiiu Pukk, kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison,
tantsuõpetaja Eneli Rüütli ja
Kabli Päikeseloojangu festivali meeskonna liige Eveli
Loorents.
Aasta rahvakultuuri tegija
tiitli pälvis Eneli Rüütli.
Kandidatuuri seadsid üles
tantsuselts Ülejala naised, kes
kirjutavad oma õpetaja kohta
järgnevalt:
Meie selts leiab, et inimene,
kes on käinud ja näinud maailma, vallutanud suuri ja väikeseid lavasid, täiendanud
ning hankinud uusi erialaseid
teadmisi igal võimalikul hetkel
ja moel, viib täide juba oma
varajases lapsepõlves unistuseks olnud tantsija karjääri,
märgatud ja ära märgitud nii
ERRS-i hõbedase tunnusmärgiga kui ka Pärnu linna
kultuuripreemiaga – on igati
väärt tunnustust.
Eneli Rüütli on viimase
kahe aastaga toonud kaasa
uusi kultuurilisi tuuli ka Häädemeeste valla tantsuellu. Hetkel küll puudutades rohkem

Pärnu-Uulu-Tahkuranna poolseid väikeseid ja suuri tantsijaid, aga mitte unustades üle
valla pealtvaatajaid.
Tema poolt on korraldatud
kõrgetasemelisi tasuta etendusi
– kaks tantsurühm Uppsariga
(veebruar 2017 Uulu KSK ja
juuli 2017 Võiste Suveaed),
üks tantsuselts Ülejalaga, 30-s
juubel (21. aprill 2018), samuti
väiksemaid ning suuremaid
ülesastumisi nii lasteaia- kui
koolipidudel. Ei ole ka harv,
kui värskust etendustesse lisab
tema teinegi rühm – segarühm
Tuurit-Tuurit.
Uulu põhikoolis toimuvad juba teist aastat toredad
rahvatantsutunnid, mida
särasilmsed lapsed ootavad
innukalt. Teades, et see mida
õpid noorena, seda ei unusta
iial võime loota ja soovida, et
mine tea – ehk kunagi siit meie
oma vallast sirgub uus tantsuema- või -isa ja seda just tänu
Enelile, kes võttis oma kiirele
graafikule ja täis tööplaanile
vaevaks võtta ette ja sõlmida
koostöö just meie valla kooliga ja anda ennast meie laste
käsutusse.
Ja muidugi ennekõike meie
seltsi juhendamine! Ei ole
kerge olla juhendajaks 13-le
eripalgelisele naisterahvale,
kellest keegi ei ole elukutseline tantsija ega oma ka vastavat haridust. On vaid suur
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tahtmine liikuda ja hoida au
sees esiemade väärikat rahvakultuuri ja lasta eesti rahvatantsul hoida läbi liikumise
aju töös ja pea virge. Oli meil
ju olukord, kus pikaajaline
juhendaja ei näinud võimalust
jätkata ning teadmatus äratas
kartuse, et 29-s aasta jääbki
seltsile viimaseks ja seda just
juhendaja puudumise tõttu.
Õnneks oli Eneli Rüütli see,
kes ei pidanud paljuks võtta
vastu väljakutse ja hakata esimest koda elus tegema tööd
naisrühmaga. Ei ole see talle
mitte kerge olnud, kuna naistel
on tänu rühmaloojale ja seltsi
pikale eale kõrged ootused ja
lootused, ning kuna tegu on
ikkagi kõrgel tasemel oleva
rühmaga, siis olid ka omad
hirmud.
Eneli on toonud kaasa uue

hingamise, uue sära ja loova
ning vastuvõtliku meele tantsija hinge. Tema trennid on
rasked, kuid igati õpetlikud nii
vaimses kui füüsilises mõttes.
Tema positiivne ellusuhtumine
ja professionaalne lähenemine
haarab kaasa nii, et eneselegi
märkamatult trenni aeg lendab
ja mõelda jõuad ainult hetkest
ehk siis tantsust siin ja praegu.
Iga noor inimene kes on
kõrgelt haritud ja hinnatud,
maailmas käinud ja palju
suhelnud, kuid sellele vaatamata jõuab tagasi oma kodukülla ja valda tahtes anda oma
oskuseid ja teadmisi edasi väiksemale või suuremale hulgale
kogukonna liikmetele, peaks
olema märgatud ja saama vastavalt hinnatud.
Palju õnne Eneli Rüütlile
soovib Liiviranna toimetus
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus
otsustati:
20. detsembril
• Kehtestada määrus „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord“
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 30.06.2004. a otsusega nr 59 kehtestatud
Laadi küla Männituka detailplaneering Männituka tee 2, Männituka tee 4, Männituka
tee 6, Männituka tee 8, Männituka tee 9 ja
Männituka tee 10 kinnistute ulatuses.
• Anda vallavalitsusele luba hanke, mille puhul
hankeleping sõlmitakse tähtajaga üle ühe eelarveaasta, korraldamiseks ja hankelepingu
sõlmimiseks alljärgnevalt:
a. Häädemeeste vallale kuuluva tänavavalgustuse hooldamise hanke korraldamiseks kuni
3 aastaks.
• Anda vallavalitsusele luba hanke, mille puhul
hankeleping sõlmitakse tähtajaga üle ühe eelarveaasta, korraldamiseks alljärgnevalt:
a. Häädemeeste valla 2018, 2019, 2020 ja 2021
aastate konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimiseks hanke korraldamiseks.
Hanke korraldamise järgselt vallavalitsusel
saata parim pakkumus Häädemeeste Vallavolikogule kinnitamiseks.
• Omandada tasuta OÜ-lt Tõlla Konsultatsioonid Häädemeeste vallale Reiu külas asuvad
maaüksused:
- K adi tee, k ata striük suse tunnus
84801:001:1543, pindala 2227 m2 , sihtotstarve transpordimaa 100%;
- Tõlla tee L1, katastriüksuse tunnus
84801:001:1544, pindala 736 m2, sihtotstarve
transpordimaa 100%;
- Kadi pumpla, katastriüksuse tunnus
84801:001:1545, pindala 42 m2 , sihtotstarve
tootmismaa 100%.
Volitada vallavanemat teostama kõiki käesoleva otsuse täitmiseks vajalikke toiminguid.
Vallavanemal sõlmida maaüksusele Kadi tee
7, katastriüksuse tunnus 84801:001:1552,
Häädemeeste valla kasuks isiklik kasutusõigus avalikult kasutatavale jalgrajale Kadi teelt
Reiu jõeni.
Käesoleva otsuse täitmiseks vajalikke toimingute kulud kannab Häädemeeste Vallavalitsus.
• Kehtestada Häädemeeste Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 01.
jaanuarist 2019. a vastavalt käesoleva otsuse
lisale.
(Teenistuskohtade koosseisu on lisatud 1,0
kohaga avahooldustöötaja töökoht asukohaga
Võistes)
• Projekti “Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II
etapp - kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti
teeni” heakskiitmisel „Ühtekuuluvuspoliitika
fondide rakenduskava 2014−2020” prioriteetse
suuna „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng”
meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng” tegevuste „Säästva linnalise liikuvuse
ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” ning „Uute lapsehoiu
ja alushariduse infrastruktuuri loomine” Riigi
Tugiteenuste Keskuse poolt, Häädemeeste vald
garanteerib omaosaluse summas (maksimaalselt) 500 000 (viissada tuhat) eurot.
• Toimus Häädemeeste valla 2019. aasta eelarve
I lugemine. See katkestati.
• Projekti “Häädemeeste Hooldekodu energiatõhususe parandamine” heakskiitmisel
„Riigi eelarvestrateegia 2017–2020“ meetme
„Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse
edendamine avaliku sektori hoonetes” Rahandusministeeriumi poolt, Häädemeeste vald
garanteerib omaosaluse summas (maksimaalselt) 500 000 (viissada tuhat) eurot.
• Projekti “Liginullenergia hooldekodu ehitamine Häädemeeste valda” heakskiitmisel
„Riigi eelarvestrateegia 2017–2020“ meetme
„Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse
edendamine avaliku sektori hoonetes” Rahandusministeeriumi poolt, garanteerib Häädemeeste vald omaosaluse summas (maksimaalselt) 500 000 (viissada tuhat) eurot.

Jaanuar 2019

Vallavalitsuses otsustati:
04. detsembril
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63) kasuks avalikes huvides
elektrivõrgu (0,4 kV maakaabelliini) rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Penu
külas asuvale Kadaka kinnistule (katastritunnus 21303:001:0467, registriosa nr 323206,
pindala 845 m², sihtotstarve 100% elamumaa). Maakaabelliini kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 68 m2 ja asukoht
on näidatud asendiplaanil.
Pärast maakaabli paigaldamist peab tööde
teostaja heakorrastama kasutatud kinnistuosa ning taastama sellel töödele eelnenud
seisukorra.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas Saaremänni
kinnistule (katastritunnus 84801:001:1502)
üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Leina külas, Eha kinnistule (katastritunnus 84801:004:0206)
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Nepste külas, Rulli
kinnistule (katastritunnus 21302:001:0093)
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas Roosi kinnistule (katastritunnus 84801:001:1454) kasvuhoone püstitamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Uulu küla, Laadi tee 20 kinnistu (katastritunnus 84801:001:0203).
• Kinnitada valla pereabikomisjoni ettepanekud
(hooldusteenuste eest tasumine, hooldaja ja
hooldajatoetuse määramine, raske ja sügava
puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise
toetuse rahaliste vahendite kasutamine).
12. detsembril
• Muuta katastriüksuse nr 21301:006:0123
koha-aadressi Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Häädemeeste alevik, Metsa põik 4 ja
määrata uueks koha-aadressiks Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik,
Metsa põik 4a.
• Määrata maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Penu
küla, Kopli (piiriettepanek nr AT1809120002,
ligikaudne pindala 3,56 ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Side tn 25 (piiriettepanek nr
AT1809130001, ligikaudne pindala 6213 m2),
sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Metsa põik 4 (piiriettepanek
nr AT1809130002, ligikaudne pindala 3825
m2), sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Lepaküla, Laanemetsa (piiriettepanek nr
AT0803200278, ligikaudne pindala 9,10 ha),
sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Lepaküla, Rebase (piiriettepanek nr
AT0803200280, ligikaudne pindala 2,53 ha),
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Uuemaa küla, Kannu (piiriettepanek nr
AT0804170197, ligikaudne pindala 14,68
ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Lepaküla, Kolmnurga (piiriettepanek nr
AT0803200276, ligikaudne pindala 17144
m2), sihtotstarve maatulundusmaa 100%
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost vabastatute nimekiri.
• Anda põhimõtteline nõusolek Penu külas
Valgi kinnistu jagamiseks.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks OÜ Pärnu
Maamõõduteenistus poolt esitatud hinnapakkumine geodeetiliste alusplaanide koostamiseks Häädemeeste valla viie kinnistu kohta
summas 4 650 eurot koos käibemaksuga.
• Mitte väljastada projekteerimistingimusi
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Treimani külas, Järvemäe (katastritunnus
21303:005:0298) kinnistule elamu projekti
koostamiseks.
Kanda projekteerimistingimustest keeldumise
korraldus riiklikusse ehitisregistrisse.
Väljastada projekteerimistingimused Majaka
külas Metsa kinnistule (katastritunnusega
21303:002:0208) aiamaja püstitamise projekti koostamiseks.
Väljastada ehitusluba Jaagupi külas, Mere
kinnistule (katastritunnus 21303:001:0154)
puurkaevu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu külas, Ületee
kinnistule (katastritunnus 84801:001:0280)
puurkaevu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu külas, Tõlla tee 4
kinnistule (katastritunnus 84801:001:1582)
kinnise süsteemi maasoojuspuuraukude rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Urissaare külas, Kopli
kinnistule (katastritunnus 21302:002:0019)
puurkaevu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Ikla külas Mustlepa
kinnistule (katastritunnus 21303:006:0154)
üksikelamu püstitamiseks.
Väljastada kasutusload Pulgoja külas Kase kinnistule (katastritunnusega 21301:005:0013)
püstitatud elamule (EHR kood 120186793)
ja kuur-garaažile (EHR kood 120186794).
Väljastada kasutusluba Reiu külas Tõlla tee
L1 ja Kadi tee kinnistutele (katastritunnus
84801:001:1544, 84801:001:1543) rajatud
Kadi tee kinnistute veevarustusele (ehr. kood
220854001).
Väljastada kasutusluba Reiu külas Tõlla tee
L1, Kadi tee, Kadi pumpla ja Kadi tee 7 kinnistutele (katastritunnus 84801:001:1544,
84801:001:1543, 84801:001:1545 ja
84801:001:1552) rajatud reovee kanalisatsioonile (kanalisatsioonitrassid ja reoveepumpla,
ehr. kood 220854004).
Väljastada kasutusluba Reiu külas Kadi
tee ja Kadi tee 7 kinnistutele (katastritunnus 84801:001:1543, 84801:001:1552)
rajatud tuletõrjeveetorustikule (ehr. kood
220854002).
Kinnitada OÜ Puiduspetsid poolt esitatud
hinnapakkumine 2tk Timber frame stiilis
välituru ehitamiseks summas 9 000.- (üheksa
tuhat) eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega hange:´„IKT vahendite hankimine
Häädemeeste valla noorsootööasutustele“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel.
Kutsuda tagasi Häädemeeste Muusikakooli
hoolekogust Kaire Käära tema avalduse alusel. Kinnitada Häädemeeste Muusikakooli
hoolekogu liikmeks Jaan Pärna.
Pikendada Võiste Sotsiaalmajas elavate üürnikega üürilepinguid ühe aasta võrra.
Kinnitada 2019. eelarveaastaks Häädemeeste
valla üldhariduskoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase
kohta järgmiselt:
- Häädemeeste Keskkoolis 1887 eurot aastas
ehk 157 eurot kuus;
- Metsapoole Põhikoolis 4200 eurot aastas
ehk 350 eurot kuus;
- Uulu Põhikoolis 1202 eurot aastas ehk 100
eurot kuus;
- Tahkuranna Lasteaed Algkoolis (kool) 2349
eurot aastas ehk 196 eurot kuus;
- Tahkuranna Lasteaed Algkoolis (lasteaed)
4556 eurot aastas ehk 380 eurot kuus.
Kinnitada 2019. eelarveaastaks Häädemeeste
valla koolieelsetes lasteasutustes majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu
ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta järgmiselt:
- Kabli Lasteaias 6110 eurot aastas ehk 509
eurot kuus;
- Häädemeeste Lasteaias 4688 eurot aastas
ehk 391 eurot kuus;

- Uulu Lasteaias 3980 eurot aastas ehk 332
eurot kuus.
• Kinnitada 2019. eelarveaastaks Häädemeeste
Muusikakoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta
3296 eurot aastas (9 kuud) ehk 366 eurot
kuus.
• Vastu võtta Jaagupi küla Kikka kinnistu
detailplaneering. Häädemeeste Vallavalitsusel
korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek
ja vajadusel avalik arutelu.
• Kinnitada projekti “Massiaru küla Metsaääre kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale (OÜ
Tuisuliiva) 2077,54 eurot (kaks tuhat seitsekümmend seitse eurot ja viiskümmend neli
senti) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel.
19. d etsembril
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost vabastatute nimekiri.
• Anda nõusolek ühe kase (läbimõõt ~25 cm,
asukoht näidatud lisas 1 esitatud skeemil)
raiumiseks Häädemeeste vallas Võiste alevikus asuval Kivi 3 kinnistul (katastriüksuse
tunnus 84801:005:0174).
• Tagastada 3/4 ulatuses Sulev Merilale (Merila)
endise talu nr XXIX maa koosseisu kuulunud
maaüksus koos sellel asuvate hoonetega ning
määrata lähiaadress ja maakasutuse sihtotstarve järgmiselt:
- Krundiküla, Uuematsi - maatulundusmaa
100%, kogupindala 20 256 m2
• Tulenevalt Uuematsi maaüksusel asuvate hoonete omandiõigusest lubada Olav Sakil (Sakk)
erastada endise talu nr XXIX maa hulka kuulunud maaüksus Uuematsi (maatulundusmaa
100%, kogupindala 20 256 m2 1/4 ulatuses.
• Vastavalt Õigusvastaselt võõrandatud vara
tagastamise ja kompenseerimise Pärnu
maakonna komisjoni 25.02.1993. a otsusele
nr 173 on talu nr XXIX õigusvastaselt võõrandatud maa pindala 8,84 ha. Seega jääb
talu nr XXIX maadest tagastamata 0,21 ha
maad, mis ei kuulu Maareformi seaduse § 6
lg 1 järgi kompenseerimisele.
• Väljastada ehitusluba Urissaare külas, Siimu
kinnistule (katastritunnus 21302:002:0175)
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Arumetsa külas,
Tintsutalu kinnistule (katastritunnus
21301:006:0276) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas, Tammesaare k innistule (katastritunnus
84801:001:0799) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Metsakülas, Künka
kinnistule (katastritunnus 84801:004:0094)
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas, Männiküla tee 17 kinnistule (katastritunnus
84801:001:0258) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Siimumetsa tee 2 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1113) üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Uulu külas Uraveere
tee T1, T2, T3, T5, T6 ja Uraveere tee 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13 kinnistutele rajatud tänavavalgustusele (ehr. kood 220863528).
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Rooli tee
4, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
kinnistutele rajatud tänavavalgustusele (ehr.
kood 220863532).
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimu tee,
Siimu tee 14, 30, Ringi tee 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ja
Ringi põik 2, 4, 6, 8, 10 kinnistutele rajatud
tänavavalgustusele (ehr. kood 220863536).
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna külas
Tammiku kinnistule (katastritunnus
84801:004:0676) rajatud omapuhastile (ehr.
kood 220847014).
• Väljastada projekteerimistingimused Reiu
külas Pudro kinnistul (katastritunnusega
84801:001:0191) asuva elamu rekonstruee-
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rimise ja laiendamise (üle 33% selle olemasolevast mahust) projekti koostamiseks järgmiste
kõrvaltingimustega:
- Projekti koostamisel arvestada teemaplaneeringuga „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-PärnuIkla (VIA Baltika) trassi asukoha täpsustamine”
ja eskiisprojektiga „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõik”
väljatoodud lahendustega.
Väljastada ehitusluba Merekülas Surju metskond
47 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1741)
välijõusaali rajamiseks.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada
avatud menetlusena alljärgnev riigihange:
Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine“;
Määrata hanke eest vastutavateks isikuteks Tiiu
Sommer ja Jaak Vapper.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada
alljärgnev lihthange:
„Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine
III“; Määrata hanke eest vastutavaks isikuks
Toomas Abel.
Tunnistada edukaks alla lihthanke piirmäära
hankes „IKT vahendite hankimine Häädemeeste valla noorsootööasutustele“ esitatud
vastavaks tunnistatud pakkumus:
Pakkuja Confemar OÜ (10341162) poolt esitatud pakkumus maksumusega 16 965 eurot
(20 358 eurot koos käibemaksuga) kui madalaima kogumaksumusega pakkumus.
Kinnitada OÜ Dekler poolt esitatud hinnapakkumine Uulu KSK meeste duširuumi remontimiseks summas 6 280 (kuus tuhat kakssada
kaheksakümmend) eurot ja 40 eurosenti. Hind
sisaldab 20% käibemaksu.
Eraldada nimetatud summast 3 458 eurot valla
eelarve reservfondist.
Kinnitada valla eelarvest makstavate sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad
2019. aastaks:
- matusetoetus 250 eurot;
- sünnitoetus 500 eurot;
- eakate sünnipäevatoetus 50 eurot;
- toetus I klassi õppima asunud lapse vanemale
100 eurot;
- hooldajatoetuse määr 30 eurot.
Võtta vastu korraldus „Sihtotstarbeliste eraldiste
lisamine eelarvesse“
Toetada Siim Marjamäe osalemist maailmameistrivõistlustel Daugavpilsis summas 400
eurot.
Kinnitada projekti “Rannametsa küla Roo kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha
väljamakse teostajale (OÜ Tuisuliiva) 1447,20
eurot (üks tuhat nelisada nelikümmend seitse
eurot ja kakskümmend senti) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide
alusel.
Kinnitada projekti “Reiu küla Kivialliku tee 12
kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning
teha väljamakse teostajale (OÜ TKM Ehitus)
3320,00 eurot (kolm tuhat kolmsada kakskümmend eurot) vastavalt sõlmitud toetuslepingule
ning esitatud kuludokumentide alusel.

Vallavalitsuse teated
Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab kehtima
kohaliku maksuna reklaamimaks kogu valla
territooriumil.
Maksustamisobjektiks on välireklaam.
Reklaamimaksu suurus sõltub asukohast
– Via Baltica ning Valga-Uulu maantee äärsetel välireklaamidel on maks 5 eur reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta kuus, mujal
2 eur/m²/kuu.
Palun reklaamtahvlite omanikel tutvuda
reklaamimaksu kehtestamise määrusega
Riigi Teataja portaalis või valla koduleheküljel. Vajadusel viige oma reklaamid
määrusega kooskõlla ning esitage reklaami
paigaldusloa taotlus vallavalitsusele (blankett kättesaadav koduleheküljelt alajaotuses
Juhtimine – asjaajamisjuhised ja blanketid).
Määrus on kättesaadav https://www.
riigiteataja.ee/akt/408112018043
Täpsem info telefonil 4448894 või maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee
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Uuest aastast tõuseb pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande hind
Uuest aastast tõuseb pensionite, toetuste ja hüvitiste
kojukande hind seniselt 6,60
eurolt 7,70 euroni. Pensionite,
toetuste ja hüvitiste kojutoomise kuupäev jääb samaks, väljamaksmise periood on 5.-12.
kuupäevani.
Sotsia a lk ind lustusa meti
finantsjuhi Signe Uustali sõnul
puudutab muudatus umbes 5000
sotsiaalkindlustusameti klienti,
kes maksavad täna ise selle eest,
et Omniva kirjakandja neile pensioni, toetuse või hüvitise koju
tooks. „Neid inimesi on küll
aasta-aastalt vähemaks jäänud,
umbes 97 protsenti meie klientidest saavad rahad pangakontole,“
ütles Uustal.
„Hinnatõus ei ole kunagi hea

uudis. Soovitame inimestel lasta
hüvitised kanda pangakontodele,
sellisel juhul ei pea saaja midagi
maksma,“ rääkis Uustal ning
lisas, et need inimesed, kes soovivad makseviisi muuta, saavad
sellest ametile märku anda kuni
28. detsembrini.
Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus
on raskesti kättesaadav, viiakse
pensionid, toetused ja hüvitised
koju tasuta ka uuel aastal. Taotluse vorm on kättesaadav ameti
koduleheküljel: http://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/
default/files/content-editors/
Blanketid/Pension/avaldus_valjamaksuviisi_valikuks_2015.pdf.
Hinnatõus puudutab ka

umbes 600 Töötukassa klienti,
kellele Omniva kirjakandja
täna töövõimetoetuse koju viib.
Töötukassa töövõimetoetuse osakonna juhataja Kai Sipp ütles,
et kõiki teavitatakse hinnatõusust kirja teel ja antakse teada,
millised on teised võimalused
toetus kätte saada. „Juhul, kui
inimene ei soovi uue hinnaga
kojukandega töövõimetoetust,
tuleb esimesel võimalusel esitada
töötukassale töövõimetoetuse
makseviisi muutmise taotlus,“
ütles ta.
„Selleks tuleb saata kas posti
teel taotlus töötukassale, tulla
endale sobivasse osakonda, et seal
taotlus esitada või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti
teel,“ ütles Sipp ning lisas, et töö-

võimetoetuse makseviisi muutmise taotluse vorm on kättesaadav töötukassakodulehel http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
sites/default/files/content-editors/
Blanketid/Pension/avaldus_valjamaksuviisi_valikuks_2015.pdf.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust osutab
Sotsiaalkindlustusametile ja
Töötukassale Omniva. Teenuse
senine hind 6.60 on kehtinud
kaks aastat. Hinnatõusu põhjuseks on sularahakäitlemise kallinemine ning miinimumpalga
tõus, mis mõjutab kojukandega
seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada Sotsiaalkindlustusameti
infotelefonile 612 1360 või Töötukassa infotelefonile 15501.

Lastele ja eakatele muutus puude taotlemine mugavamaks
Sotsiaalkindlustusamet muutis puude taotlemise eakatele
ja lastele mugavamaks, võttes
kasutusele uue taotlusvormi,
mis võrreldes eelmisega on
oluliselt lühem ning taotlejale
lihtsam ja mugavam täita.
Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse
juht Ülle Leesmaa ütles, et need,
kes kunagi on puuet taotlenud,
teavad, kui pika ja põhjaliku
taotlusvormi pidid lapsed ja
eakad täitma. „Taotlusvorm oli
16 lehekülge ja seal oli selliseid
küsimusi, mis ei ole täna enam
olulised,“ lisas ta.
Uuest taotlusvormist on välja

jäetud kõik sellised küsimused,
millele leiab vastused erinevatest
andmebaasidest. „Korraldasime
töö nii, et inimene ei pea korduvalt esitama kord juba riigile või
kohalikule omavalitsusele esitatud
andmeid,“ rääkis Leesmaa ning
lisas, et amet viis enne uue vormi
kasutuselevõttu läbi ka testimised, kus osales üle 250 inimese.
85 protsenti neist pooldas uut
taotlusvormi.
Puude määramisel hinnatakse
inimese toimetulekut sotsiaalses
keskkonnas. Uuenenud taotlusvormis peab taotleja põhjendama
vaid oma puude taotlemise soovi
ja kirjeldama peamisi piiranguid

erinevates tegevustes ning piirangute esinemise sagedust. Info
koos taotleja isikuandmetega
mahub nüüd kahele lehele. Uue
taotlusvormi leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://
www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/organisatsioon-kontaktid/
blanketid#Ekspertiisi%20blanketid ja vajadusel saab seda ka
vallavalitsusest.
Lastel ja eakatel tuvastatakse
puude raskusastet selle järgi, kui
paju on tal vaja kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Mida suurem see on võrreldes eakaaslastega,
seda raskem on puue. Tööealiste
puude taotlemine käib teistel alus-

tel. Neil hindab töövõimet töötukassa, kui inimene soovib samal
ajal taotleda ka puude raskusastet,
saab sedagi teha koos töövõime
hindamisega töötukassas.
2018. aastal sai sotsiaalkindlustusamet ühes kuus keskmiselt 533
laste puude taotlust ja 2268 vanaduspensioniealiste puude taotlust.
Tööealiste inimeste puude taotlusi
oli kuus keskmiselt 2268.
Lisainfo:
Ülle Leesmaa, sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste juht, 5185110
Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht,
5087370

Uuel aastal jõustub uus tehnovõrkude talumistasude seadus
1. jaanuaril lõppes aastaid kestnud olukord, kus tehnovõrkude
talumistasud olid seadusega määramata. Talumistasu makstakse
tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses
ja selle iga-aastane suurus on 7,5%
maa maksustamishinnast. Talumistasud tõusevad küll kordades,
kuid kahjuks ei vasta need siiski
maaomanike ootustele. Tasu katab
eelkõige kaitsevööndis tasutavat
maamaksu ja pakub mõningast
lisahüvitist maakasutuse eest.
Lisaks on omanikul õigus nõuda
kulude hüvitamist, mida ta peab
kaitsevööndis kandma (näiteks
asulates heakorrakulud). Kui tehnovõrgu rajatis (näiteks alajaam,
sidepaigaldis) paikneb hoones,
siis uudsena peab siin omanikule
maksma vastava hooneosa kasu-

tamise harilikku tasu (turuhinda).
Talumistasu saamiseks peab
esitama avalduse võrguettevõtjale,
kes on kohustatud vastava vormi
avalikustama kodulehel. Talumistasu makstakse omanikule, kes
on kinnistusraamatusse kantud
1. jaanuari seisuga ja kes esitas
taotluse hiljemalt 1. mail. Tasu
makstakse välja 30. septembriks.
Kortermajade puhul võib avalduse
esitada ka korteriühistu. Kui avaldus on esitatud enne uue seaduse
jõustumist, ei pea taotlust uuesti
esitama. See võib olla siiski vajalik,
sest avalduses tuleb ära näidata,
kas tehnorajatist võimaldab kaitsevööndis maa sihtotstarbelist
kasutamist või on see piiratud.
Esimesel juhul väheneb talumistasu poole võrra. Varasemate

avalduste puhul kehtib vaikimisi
eeldus, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.
Talumistasu ei maksta, kui selle
suurus kinnistu kohta jääb alla
ühe euro. Talumistasu ei maksta
tehnovõrgu selle osa eest, mis on
vajalik ainult samal kinnisasjal
teenuse tarbimiseks. Talumistasu
makstakse üldjuhul metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa) kinnistute puhul, muu
sihtotstarbega kinnistute puhul
makstakse seda vaid juhul, kui
maal asub elektri või gaasi põhivõrk. Talumistasu kohaldub enne
maa kinnistusraamatusse kandmist kinnisasjadele rajatud tehnovõrkudele kui ka nendele, mis
on ehitatud notariaalse servituudilepingu alusel ja kus pole muud

tasu kokku lepitud. Ka tulevikus
võib servituudi seadmisel leppida
kokku teistsuguses tasus, kui
seadus ette annab. Tuleb meeles
pidada, et talumistasust vaid 1/3
on tulumaksuvaba.
Maa-ameti geoportaalis on valminud talumistasude kalkulaator
(https://geoportaal.maaamet.ee/
est/Teenused/Talumistasu-kalkulaator-p635.html). Kui omanik
sisestab oma katastriüksuse nime,
siis kuvatakse automaatselt kinnistul oleva tehnorajatise omanik,
kaitsevööndi ulatus ja eeldusliku
talumistasu suurus. Selle teabe
alusel saab maaomanik otsustada,
kas tasub taotlust võrguomanikule
esitada.
Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees

„Häädemeeste vald särama“ konkurss
Suured tänud kõigile, kes märku
andsid! 26. detsembril sõitis
5-liikmeline komisjon mööda
Häädemeeste valda ringi ja hindas üles antud kõige kaunimalt
jõulutuledes säravaid kodusid.
Lisaks silmailule oli see väga hariv
ja silmi avav õppesõit – milline
nüansside paljusus, milline harmoonilisus, milline peenviimistlus
oli näha paljudes kohtades. Imetlesime vahepalaks ka kodusid,
mida nimekirjas ei olnud, kuid
millest peatumata mööda sõita
ei suutnud.
Meie valla 2018. aasta edetabel:
1. koha ja 200 ilutulestiku
lasku võitis endale perekond
Zaikin, Matsi 11 Võistest. Nende
maja esine oli kaunitatud koo-

nusjõulupuudega, millel särasid
erivärvilised soojades toonides
jõulutuled. Jõulutulede värvimäng muutis iga paari sekundi
tagant värvi ja mustrikombinatsioone, luues täiesti uue visuaali
ikka jälle ja jälle. Lisaks jõulupuudele oli hoovis veel palju väikesi
detaile, näiteks veskitiivik, mis oli
liikuv ja lumehelbekeste langemise
vaatemäng, mis oli projektoriga
loodud.
2. koha ja 48 lasku võitis perekond Paldis, Siimu põik 7, Laadi
külast. Paldised olid kujundanud
oma hoovi muinasjutuliseks –
päkapikud, kitsekesed, leevikesed,
karu, lumepoisid ja palju muud.
3. koha ja 36 lasku võitis
perekond Järvojad, Tahkuranna

Jõulutuled. Foto: Aire Kallas-Maddison

külast, Tanevi teelt. Järvojade
koduõu tekitas väga sooja ja
koduse tunde. Olid nendegi hoovis päkapikud piilumas ja nende
õue sära ulatus kaugele.
Konkurss tekitas palju posi-

tiivseid emotsioone ja loodame,
et saame sellest kujundada pikaajalise traditsiooni.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik
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Pärnumaa parimad toidumeened 2018. aastal

Väärikalt väljateenitud puhkusele

Pärnumaa oli valitud Eesti
toidupiirkonnaks aastal 2018.
Pärnumaa maitsete aastal viidi
ellu mitmeid tegevusi, et piir-

Häädemeeste Vallavalitsus
tänas vana aasta lõpul pikaajalise ja südamega tehtud töö eest
staažikaid raamatukogutöötajaid. Leili Tali on Häädemeeste
raamatukogus töötanud alates 1960. aastast ja Marie Iir
Massiaru raamatukogus 1968.
aastast. Väärikate prouade üle
poolesaja aasta kestnud töine
tegevus on juhatanud raamatu
juurde mitu põlvkonda noori
inimesi. Õpetanud neile, et
raamatud on üheks võimaluseks elust rohkem rõõmu
tunda, ennast harida ja arendada. Raamatud aitavad reisida
ilma kodust välja minemata või
olukordi oma elus kõrvutada
situatsioonidega raamatukangelaste elus ning seeläbi leida
lahendusteid ka oma problee-

konnast pärinev toit ja jook
saaks senisest veelgi rohkem
tuntust. Pärnumaa maitsete
aasta raames korraldati toidu-

Foto: Aire Kallas-Maddison

meenete konkurss, kuhu esitati
Pärnumaal toodetud või kasvatatud toorainest toidumeeneid. Pärnumaa toidumeene
konkurss lõppes 4. septembril
2018 ja komisjon on oma valikud teinud. Võitjad kuulutati
välja 8. septembril Pärnumaa
lõikuspeol Maria Talus.
Parima joogimeene kategoorias 3. kohale valiti Häädemeeste mineraalvee komplekt,
OÜ Keisri Köök.
Häädemeeste Vallavalitsus
on tänulik meeldiva koostöö
eest.
Aire Kallas-Maddison
Häädemeeste valla
kultuurinõunik

Tõmbame joone alla

Foto: erakogust

linud ja kätte saanud projekti
ja trenažöörid, teinud ära paigaldamiseks vajalikud eeltööd,
kui selgus, et tuleb veel oodata,
kuni antud maa- ala saab kantud Riigivararegistrisse. Ehitusluba väljastati meile lõpuks
natukene ennem jõule. Lõpp
hea, kõik hea.
Selle viimase poole aasta
jooksul tuli korduvalt selgitada, kas meile seda kõike
ikkagi vaja ongi. Tuleks hoopis raha vabandustega EV100
organisaatoritele tagasi anda,
sest ilmselgelt on võimatu
plaan ellu viia?
Projekti kirjutamise ajal
lähtusime mõttest, et Merekülla rajatav terviserada tõstab kogukonna ühtsustunnet
ja toetab elanike tervise käitumist. Elutervema keskkonna
loomine soodustab koos peredega tervislikult aja viitmist,
põlvkondade vahelist sidusust
ja võimaldab korraldada kogukonnas lisaks praegustele ühistegevustele ka ühiseid sportlikke ettevõtmisi. Avaliku
rajatisena on loodav terviserada
kasutatav kõigile soovijatele.
Kas rajatisel saab olema
kasutajaid? Meie kodu Mereküla asub linna lähedal looduslikult kaunis areneva
elamuehituse ja puhkemajandusega piirkonnas. Hetkel on
sisse registreeritud elanikke
külas 70, suvisel ajal on see
arv suurem. Roosiaia kõrvalt
läheb läbi kergliklustee ning
kindlasti on kasutajaid ka seal
liikujate hulgas. Potentsiaalseid välispordisaali kasutajaid
näeme ka nende hulgast, kes
suvel Uulu muuli juures ujumas käivad.

Marie Iir. Fotod: erakogust

midele. Nii Leili kui Marie on
aastakümnete jooksul osanud
väärtustada aja kulgu ning
talletanud seda nii sõnas kui
pildis. Iga tänuväärt tegu jääb

kuhugi alles. Ennekõike aga
kaasteeliste südamesse.
Suur tänu tehtu eest!
Helve Reisenbuk
Abivallavanem

Unustamatu ja üllatusterohke hommik

Aastaga üht-teist on tehtud,
see raiutud nüüd raamatuks.
Peitub üht-teist igas soovis,
et tervis vastu peaks ja närv,
et eestlane üksteisest hooliks
ning valge oleks jõuluvärv.
Üht-teist et oleks laual panna,
ning mõttetult ei hoobeldaks.
Ning oma südametes kanda,
üht-teist, mis kindlalt soojendaks.
Need tundmatu autori kirjutatud read võtavad hästi
kokku ka minu mõtted uue
aasta alguses. Kuidas siis meil
Merekülas läks? Üritusi korraldame siinmail soojal ajal ja
nendest kirjutasin juba septembrikuises vallalehes. Meil
on traditsioonid: korraldame
talguid, koguneme jaanitulele ja muinastulede õhtule,
laulame Roosiaias, tähistame
Mereküla ja MTÜ aastapäeva
septembrikuus. Olulisim
möödunud aasta tegemistest
oli välispordisaali rajamine
kavandatava terviseraja osana.
Kirjutasime kevadel terviseraja alustamiseks projekti
EV100 raames ja meil vedas
– saimegi toetust 5000 eurot
ning vald lubas omalt polt veel
2000 lisaks. Jaanipäeva paiku
oli rõõm suur. Tundus lihtne –
allkirjastada koostööprotokoll
RMK-ga (tegutseme ju nende
maa-alal), tellida välispordisaali jaoks vahendid, need
paigaldada ja juba suve keskel
pidulikult avada terviseraja
osana välispordisaal.
Inimene mõtleb, aga jumal
juhib. Keegi ei osanud aimata,
millised ootamatud probleemid kerkivad ja ehitusluba
allkirjastatakse ning vahendid saab paigale panna alles
vahetult enne jõule. Miks?
Kas oleks saanud kiiremini?
Neile küsimustele mina vastata
ei oska. Kas oleks tulnud ette
näha, et edasine asjaajamine
on nagu Ameerika mägedel
liikumine – tundub, et nüüd
saame ehitusloa ja jälle kerkib
uus takistus?
Septembrikuus pidime
ikkagi taotlema projekti teostamiseks pikendust. Olime
selleks ajaks küll saanud
Keskkonnaameti seisukoha,
et meie välispordisaal ei tekita
keskkonnale kahju, olime tel-

Leili Tali

Seega on oletatav kasutajate hulk täiesti arvestatav.
Eks tulevik näitab, aga me ei
kavatse olemasoleva juurde
pidama jääda. Kindlasti on
vaja jätkata terviseraja kui
terviku edasist arendamist –
luua võimalused lastele, paigutada vahendeid ka jooksuraja
juurde, paigutada kohalikku
loodust tutvustavad infotahvlid.
Kui see kõik valmis saab, on
olemas võimalus oma tervise
eest hoolt kanda palju väiksema aja kuluga kui praegu –
linna või Jõulumäele sõiduks
tuleb arvestada tunni jagu
lisaaega. Uulu spordisaalis on
võimalik käia vähema ajaga,
kuid värsket õhku ja ilusat
loodust seal pole.
Piduliku avamise korraldame kevadel, sest soojal aastaajal on võimalused paremad,
selgemad on selleks ajaks ka
järgmised plaanid. Kindel on
see, et selline ettevõtmine pole
võimalik ilma koostööta vallavalitsuse ja RMK-ga.
Tänan MTÜ Külaselts Pulverki nimel kõigepealt EV100
ja Eesti Külaliikumist Kodukant meie toetamise eest välispordisaali rajamisel terviseraja
algosana. Tänan ka kõiki, kes
oma hea tahte ja nõuga kaasa
aitasid projekti elluviimisel.
Erilise tänu on ära teeninud
need vabatahtlikud, kes ei
pidanud paljuks vabal ajal appi
tulla ja otseselt panustada plaanide teoks saamisse.
Head jätkuvat aastat!
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk

See oli 23. detsembril 2018
kell 9.30, neljanda advendi
hommikul. Julgen tunnistada, et magasin veel. Minu
tütar Mariana tuli õuest,
kuuri juurest puid toomast ja
räägib mulle, et maantee ääres
seisab auto ja seal askeldavad
jõuluvana ja päkapikk. Nähes
Marianat olid teretanud ja
küsinud, kas selles majas elab
Maria Luik. Mariana oli vastanud, et jah elab küll, siis nad
olid vastanud, et kohe, kohe
tuleme külla.
Mariana äratas mind unepealt ülesse. Öeldes: „Ema,
ema, ma aitan sind voodis
istuma. Sulle tulevad kohe
jõuluvana ja päkapikk külla.“
Ütlen, et see ei ole võimalik.
Tõmbab kardina akna eest
kõrvale ja ütleb, et ema vaata
nüüd, on ju tõsi. Mis minu
silme ees avanes, oli võrratu
ilus pilt muinasjutu raamatust. Aga täna oli see tegelikus
elus. Kuna see sügis on olnud
lumevaene, aga siiski mõni
päev tagasi saatis taevalaotus
jõulukingituseks ilusa paksu
lumevaiba maapinnale. Seda
teed mööda nad tulidki, ilusates punastes kostüümides,
kelk kahe suure kingikotiga
järel. Särav naeratus näol ja ise
lehvitavad meile vastu. Ja juba
olidki maja nuka taga ja peagi

köögis, suurte pühade tervitustega. Mariana palus neid minu
juurde tuppa tulla ja mina ise
palusin ka. Pani tule põlema, et
valgem oleks. Milline õnnelik
moment, minu voodi ees seisavad elus jõuluvana ja päkapikk,
või lumehelbeke. Ükskõik kuidas neid nimetan, aga olid olemas, siin ja praegu. Sain nende
tervitusi vastu võtta, nende käsi
enda käes hoida. Katsuda nende
imeilusaid kostüüme. Olen näinud oma elujooksul palju jõuluvanade kostüüme. Aga nii ilusaid, kes minu ees seisid nägin
küll esimest korda. Kuna ma
olen ka „paparatša“ moodi inimene, siis palusin Marianat, et
ta ulataks mulle fotoaparaadi,
et jäädvustada seda imelist
hetke. Aga nemad leiutasid veel
ilusama momendi, pannes käe
õla ümber, et minuga koos vaadata ja mäletada. Olen õnnelik
selle üle. Võin neid igal ajal vaadata ja meenutada seda imelist
päeva. Siis nad tutvustasid end,
et tulevad Jõulumäelt. Et nüüd
on suur ja ühtne vald. Rikkad
firmad ja ärimehed, samuti
Häädemeeste Vallavalitsus
on seda heategu toetanud. Ja
nemad on need, kes selle rikkaliku ja väärtusliku kingituse
kodudesse toimetavad. Kui
palju ilusaid ja südant soojendavaid sõnu täitsid minu väi-

kest toakest. Üks kingikott oli
köögis tooli peal ja teine hästi
suur, suur minu voodi kõrval.
Jõuluvana ja päkapikk ütlesid,
et see kõik kuulub ainult mulle
ja ainult mulle. Olin sõnatu.
Lootes sealt saada ühe väikese
pakikese, mille üle väga õnnelik
olla ja ülejäänud jõuavad järgmistesse peredesse. Mainisid
ka seda, et mina olin esimene,
keda nad külastasid. Veel on
kaheksateist kingisaajat. Tuletasid ka meelde, et osa kingituse
pakke tuleb külmkappi panna.
Jõuluvana Eedu ja tema kaunis Lumehelbeke hakkasid
ära minema. Kui palju ilusaid
ja sooje sõnu jäi meile mälestuseks. Lehvitasime läbi akna
neile järele. Tõstsid kingituse
tooja „kelgukese“ auto peale. Ja
kadunud nad olidki.
Tahangi tänada kõiki neid
väga häid inimesi, kes oma
südamesoojusega muutsid
minu jõulud väga eriliseks.
Õnne ja armastust Teile ja
teie kodudesse!
Edu Teie igapäevases töös!
Kõikide soovide täitumist uuel
aasta!
Teie heategu ei unune, kannan seda oma südames. Veelkord AITÄH Teile.
Tänulik vana inimene.
Maria Luik Rannametsast
Kalda talust

Vabadussõja esimesed hukkunud
Häädemeeste vallast
Vabadu ssõd a a lg a s 28.
novembril 1918. aastal. Napilt
kuu aega hiljem hukkus Punapargi lahingus Arumetsa küla
mees Oto Hanso. Lahing toimus lahkuvate Saksa Keisririigi
vägedega. Meie teatmeteosed
lahinguid Saksa regulaarvägedega ei maini.
Oto Hanso isa Mart oli
Laiksaares metsnik. Elasid
alul Vissupil, hiljem Suhhumis
Arumetsa külas. Sõja lõppedes
said asundustalu, mille nimetasid Vaenuväljaks. Umbes
kümne aasta pärast müüsid
talu ja asusid Paikuse lähedale
Põlendmaale.
Oto Hanso on maetud
Häädemeeste lut. kalmistule.
Haual on sepistatud rauast

rist valgevasest plaadiga, millel kiri:
OTO HANSO
Sünd. 20. aprl. 1890. a.
Lang. 23. dets. 1918. a.
Teiseks meiekandi hukkunuks oli Otto Michelmann,
kes hukkus 18. jaananuaril
1919. aastal.
Michelmannid elasid Karja
talus Rannametsa külas, mis
tollal kuulus Tahkuranna
valda. Otto isa Jakob oli jõukas laevaomanik. Kuna Rannametsas oli õigeusu küla, siis
Ottot on nimetatud ka Orest
Mihkelmanniks. Otto Michelmanni mälestusele on Hendrik Visnapuu püendanud kaks
luuletust.
Otto Michelmann on mae-

tud Häädemeeste lut. kalmistule. Hauale on püstitatud ligi
kolme meetri kõrgune sammas,
mis on kujunenud nagu Häädemeeste Vabadussõja sambaks.
Rein Ratta algatusel korrastati hauaplats juunis 1998.
Marju Kallas taastas ka sambal olnud kirja, mis kohaliku
partorgi “soovitusel” oli kustutatud.
Sambal on kiri:
Stud. jur. “Sakala”
Otto Michelmann
Sünd. 28. nov. 1882
Langenud Narwa all
18. jaan. 1919 wõideldes
wabatahtlikuna Eesti
Wabadussõjas
Sulev Kasvandik
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Ajaloost uuel aastal
Ajarajad lõpetasid 2018. aasta
inglite-haldjate näitusega Uulu
raamatukogus. Täname kõiki
kaasalööjaid, kes raatsisid
meile oma inglid tuua. Näitus on avatud veel jaanuari
esimeses pooles, et siis anda
ruumi uuele.
Eesti 100 aasta sai läbi.
Kuid ega üritus sellega veel ei
lõpe. Eesti iseseisvaks saamisega algas riigi ülesehitamine,
loomine, kujundamine. Nii et
tähistame aga edasi. Alustame
2019 aastat Uulu hariduse
meenutamisega. Põhjus on
lihtne. Veebruaris 1919 avati
vana koolimaja, septembris
1969 praegune koolimaja.
Väike arvutus näitab, et ühe

maja vanuseks saab 100 aastat
ja teise maja avamisest möödub
50 aastat. Tunduvad ju väikesed arvud võrreldes suurte
koolide mitmesaja-aastaste
müüride kõrval. Kuid oluline
on siin kooli tähendus Uulule.
Erinevas vanuses lastele on
haridust antud Uulu mõisa
piirides kaua. Koolimaju on
olnud mitmeid. Kuid miks
on Uulu kool oluline? See on
linnale ju nii lähedal. Võiks
ju viia lapsed linna kooli. Nii
tehti vanasti ja tehakse ka
praegu. Mõningal juhul. Ja
just sellepärast võitlesid 100
ja 50 aastat tagasi sellekandi
lapsevanemad, et lapsed ei
peaks sõitma hommikul ja
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Tunnustus
õhtul, ööbima koolimajas,
ühiselamus, “erakas”. Väikeses kohas asuvate koolimajade
ehitamiseks leiti abi ja vahendeid. Need koolimajad on austusavaldus visadele hingedele,
kes seisid selle eest, et haridust
saaksid lapsed siitsamast. Oma
kodukülast.
Kui 30 aastat tagasi said
vanemad ja lapsed rääkida
koolis toimuvast samal tasemel, siis tänastel lastel on raske
ette kujutada elu ilma mobiiltelefonita, kui lauatelefonid
olid külas üksikutes peredes.
Abimaterjalidena kasutati
ENE ja “Loomade elu” abi,
infot otsiti erinevatest raamatutest. Oma lükateid, ja malle

said vanemad pärandada lastele. Kirjatööd tehti paberile
pastakat, sulge- tinti ja pliiatsit
kasutades.
Ajarajad tähistavad koolimajade sünnipäeva näitusega
“Hariduse 100 aastat” Uulu
raamatukogus. Kui tunnete, et
tahate anda oma panuse meie
hariduse ajaloo tutvustamisse
ja säilitamisse, siis ootame
näitusele teie mälestusi Uulu
koolist, fotosid või koopiaid
fotodest, päevikuid, tunnistusi. Oodatud on erinevate
ajastute koolivormid.
Soovime teile tegusat ning
ajalukku minevat uut aastat!
Terje Pill
Ajaradadel kõndija

Jaagupi külas, Maasika talus
kasvanud Siim Sepp, Eesti
Maaülikooli tudeng, sai hiljuti
mitme tunnustuse osaliseks.
Tema õpinguid toetab stipendium Rotalia Foundationilt
(USA) ja Balti Veski AS poolt
väljaantav Veski Mati stipendium. Balti Veski juhatuse esimehe Lauri Mõtsniku sõnade
kohaselt on stipendiumi eesmärk tunnustada üliõpilasi
aktiivse maaellu panustava
ühiskondliku tegevuse eest
ja teostada uurimistööd, mis
aitab parendada teravilja kvaliteeti ja toetab tooraine väärindamist.

Eesti Maaülikoolis õpib
Siim kolmandal kursusel põllumajandussaaduste tootmist ja
turustamist, osaledes aktiivselt
ka koolivälistes tegemistes. Ta
on käinud praktikal Saksamaal
Ulmi Ülikoolis ja juhib aseesimehena Noorte Põllumeeste
Klubi tegevusi. Eesmärgiks
seab Siim panustada nii kaetud
laua, puhta looduse kui maaelu
säilimisse.
Siimu enda sõnul on just
õpingud Maaülikoolis andnud
talle tugeva teadmiste põhja,
mille abil oma eesmärkide
poole liikuda.
Mai Sepp

Luiged tegutsevad jälle
Väga meeldivaks ja oodatud
traditsiooniks on meie vallas
saanud Jõuluvana postkastide
avamine detsembri alguses ja
sulgemine enne jõule neljas
käidavamas kohas.
Lapsed saavad kirjutada
oma soovid ning sellegi,
mis neile rõõmu teeb ja ehk
muretki.
Jõuluvana Eedu koos jõulumemmega on Häädemeeste
vallas lastele rõõmu toonud
juba aastaid. Eedul on võime
üles sulatada ja salmi lugema
panna ka kõige tagasihoidlikumad lapsed.
Ka sellel aastal oli postkastide avamisel ja sulgemisel
rohkelt rõõmsaid ja ärevaid
nägusid, lauldi jõululaule ja
löödi tantsu, söödi kommi ja
jagati kingitusi.
Loositi välja ka krõbedamaid kingitusi. Estonia Termide külastuspaketi tervele
perele tõi loosiõnn Rainor-Ats
Toodrele Kabli Pagari juures,
Marie Allikule Häädemeeste
Lillepoe ees, Kai Elisebeth
Kaldasele Tahku Tare juures
ja Karmeliina Tarkusele Uulus
jõuluvana postkasti sulgemisel.

Maaülikooli tudeng Siim Sepp ja Balti Veski juhatuse esimees Lauri
Mõtsnik stipendiumi üleandmisel.

Jõuluvana postkasti juures Häädemeeste lillepoe ees. Foto: Aire Kallas-Maddison

Lisaks eelpool kirjeldatud
jõulurõõmule tegi jõuluvana
Eedu veel väikese üllatuse 19
perele meie vallas, keda külastas kingikotiga.
Veel külastas jõuluvana

Eedu Häädemeeste Hooldekodu, kingikotis Andrus Soopalu poolt tehtud kingitused.
Surju Hooldekodusse, kus on
ka meie valla eakaid, viis jõuluvana Eedu taas sponsorite

Heliseb lihtne jõuluviis...
Uulu segakoor on alates taasloomisest 2011. a otsustanud
tuua jõulumeeleolu vallarahvale ja kõigile huviistele jõulukontsertide läbi. Nii ongi igal
aastal leitud paik, kus laulda
igihaljaid viise ja tunda viivuks rõõmu ja rahu.
Sel aastal esinesime Häädemeeste õigeusu kirikus
koos Treimani Laulukoori
ja Treimani trioga. Kauni
kujundusega hoolitsetud
kirik oli ootevalmis, kohal
olid ka meie kuulajad-toetajad. Alustasime lauluga “Hoia
Häädemeeste randa” ja jätkasime jõuluviisidega.
Ülempreester Ardalion
tänas ja tunnustas ühendkoori esinemist. Oli kaunis
jõuluootusaegne kontsert!
Vaike Mändmaa
Uulu segakoorist

Häädemeeste kontsert. Foto: Aire Kallas-Maddison

poolt kaasa antud kingikotid.
Suured tänud Taivo ja Riina
Luigele nende sooja südame ja
ettevõtlikkuse eest ja ka soojad
tänud kõigile toetajatele.
Aire Kallas-Maddison

Siim koos juhendajatega biogaasi laboris Ulmi Ülikoolis Saksamaal
2018. aasta suvel. Fotod: erakogust

Tänuavaldus
Ettevõtjad on koostöös vallaga
rõõmustanud lapsi jõulukommipakkidega, sellel korral siis
juba uues ühinenud Häädemeeste vallas.
Suured tänud Kadri Teorile
imetoreda karbi kujunduse
eest!
Suured tänud kõikidele

ettevõtjatele, kes oma õla alla
panid!
Suured tänud ka kõigile
päkapikkudele, kes need 850
kommikarpi kokku komplekteerisid!
Aire Kallas-Maddison
ja teised

Jõulukommipakk valla lastele. Foto: Aire Kallas-Maddison
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist

Projektikohtumine Taanis
Häädemeeste Keskkooli 6. klassi õpilastel oli
tore võimalus kohtuda 3. - 7. detsembril Nordplus projekti raames Islandi, Taani, Fääri saarte
noortega. Meie esimene kokkusaamine leidis
aset Eestis septembris. Nüüd võõrustasid meid
Taanis Kontiki vabakooli õpetajad ja õpilased.
Nelja päeva sisse mahtus hulgaliselt huvitavaid grupitöid, esitlusi, töötubasid ning plastikutehase Schoeller Plast külastus. Õpilased
valmistasid ka ise orgaanilisest plastikust kuuseehteid ning küpsetasid erinevate retseptide järgi
jõuluküpsiseid. Koolis tegutsemise kõrval oli
noortel võimalus nautida jõulutuledes ajaloolist
Tivoli parki Kopenhagenis ning teha lõbusõitu
karussellidel.
Õpilased ööbisid enda sõprade juures kodudes, kus tutvusid Taani elu-oluga ning maitsesid erinevaid kohalikke toite. Muljetavaldav
oli näha, kui sõbralikult koolis omavahel suhel-

dakse ja
kuidas
p ere d
kooli ettevõtmisi toetavad.
Sellelaadsed projektikohtumised annavad
õpilastele võimaluse arendada oma inglise keele
oskust ning julgust suhelda erinevate inimestega.
Vastuvõtjate poolt väljapakutud projektitegevused avardasid kindlasti meie noorte silmaringi ja
keskkonnateadlikkust. Tänu sellele programmile
süvenes õpilaste nägemus sellest, kuidas paremini
organiseerida plastiku ja teiste taaskasutatavate
materjalide sorteerimist ja kogumist. Õpilaste
poolt kirja pandud ideed jõuavad kooli juhtkonnani ja loodetavasti viiakse need ka ellu.
Käesoleva projekti raames on plaanis kokku
saada veel kahel korral: Fääri saartel ja Islandil.
Nordplus projekti “Plastik meres” juhendajad õpetajad Heli Lank ja Marika Ristmäe
Fotod: Heli Lank

Metsapoole Põhikool
Jõulukuu Metsapoolel
ad
Jõulu eel uudistasime, mida teev
Järv
Tuisuliiva päkapikud. Foto: Ants

Jõulukohviku müügilett

rikkaliku valikuga. Fot

Lumivalgekese näidend jõulupeol
Heino Einaste

o: Ants Jär v

teenis mitu suur t aplausi. Foto:

Piparkookide küpsetamine kooli kodundusklassis. Foto: Ants Järv

Tahkuranna kool

Ära nii kõvasti löö, proovi
õrnemini!

Detsembrikuu
Tahkuranna koolis

On teisipäeva pärastlõuna ja Metsapoole kooli vana maja saal on täis
siginat-saginat. Paarkümmend last askeldab male-, kabe-, lauatennise- ja koroonalaudade taga. Mõned esimese klassi poisid murravad
pead maleseisu kallal. „Õpetaja, kas ma võin selle nupu nüüd põlema
panna?“ küsib üks neist. „See on kuningas,“ sõnab õpetaja „ja seda
sa ei pane põlema, vaid annad talle tuld.“ „Õpetaja-õpetaja, kas nii
võib võtta?“ „Kas nii saab tamme?“ Kohati tuleb küsimusi lausa
ridamisi ja ka üheaegselt. Huvilisi on palju ja igaühel oma kiiret
lahendamist vajav probleem. „Tammi, mitte tamme,“ vajab mõni

Aasta viimane kuu möödus
märkamatult. Igal esmaspäeval süütasime ühiselt advendiküünla ja kuulasime sinna
juurde mõne toreda jõuluteemalise loo. See on meil juba
pikaajaline traditsioon.
Firma Vaatepiir OÜ tõi
koolimajja planetaariumi.
3D efekt võimaldas ilma
spetsiaalsete prillideta tunda
vaatajal ennast nagu multifilmis. Nooremad õpilased käisid
avamas jõuluvana postkasti
ja said juba esimese luuletuse
ka jõulumehele ära lugeda.
Palju elevust tõi tekitas kohtumine lumivalge karvase
sõbraga. Koolimajas toimus
raamatukogutund lugemiskoer Tähekiire ja kirjamees
Marko Kalduriga. Koerake oli
armas ja tema peremees osav

Pärnumaa koolinoorte seeriavõistlusel koroonas osalejad: Eliina Kallas, Egert Pill, Frederik Tammann, Kaili Allik ja õpetaja Viire Talts. Foto:
Ants Järv

lastest järjekordset parandamist. Teisel on vaja kohendada käes
reketit ja veel kord seletada, kuidas lauatennises servi sooritada.
Järsku kõlab hele plaks ja üle koroonalaua ääre lendab nupp. „Ära
nii kõvasti löö! Vaata kui väike ja kerge koroonanupp on! Nii ei saa
ta auku kukkudagi. Proovi õrnemini.“ Käimas on igateisipäevane
lauamängude mitmevõistluse ring, milles Metsapoole Põhikooli
õpilastel on olnud võimalus osaleda alates eelmise õppeaasta sügisest.
Lauamängude mitmevõistlus on spordiala, milles võetakse mõõtu
kabes, males, lauatennises ja koroonas. Kõik need mängud õpetavad
kannatlikkust ja oskust kaotada, arendavad loogilist ning ruumilist
mõtlemist. Sellele lisanduvad koordinatsiooninõudvad liigutused
koroonas ja lauatennises ning ehe rõõm mängust ja suhtlemisest
eakaaslastega. Eelmisel aastal osales treeningutel 25 õpilast, sel
aastal on lapsi nimekirjas 20.
Teistest usinamad õpilased on pääsenud juba ka võistlustele.
Eelmisel kevadel käis Ketlin Kikkas Viljandis Eesti omavalitsuste
talimängudel kabet mängimas ning Frederik Tammann Tihemetsas
koolinoorte koroonavõistlusel Sookuninga Karikas. Käes on ka esimesed medalid ja karikad. Sel sügistalvel toimus Kultuurkapitali toel
Pärnumaa koolinoorte seeriavõistlus koroonas. Metsapoole koolist
osales neli tublit noort. Eliina Kallas lõpetas seeriavõistluse tütarlaste üldarvestuse I ja Kaili Allik III kohaga. Frederik Tammann
jäi noormeeste üldarvestuses kolmandaks, kuid kuni 13-aastaste
noormeeste hulgas oli ta kindlalt II. Ka Egert Pill lõpetas võistluse
kuni 9-aastaste poiste hulgas II kohal. Aasta lõpus, teisel jõulupühal,
tuli aga Frederikul sõita Harjumaale – noormeest ootas Raasikul
auhind 2018. aasta Eesti koolinoorte seeriavõistluse IV koha eest.
Soovin kõikidele lauamängude mitmevõistlusega tegelejatele
edaspidiseks erksat mõistust, teravat silma ning kindlat kätt. Usun
ja loodan, et neile noortele ei pea ütlema „Ära nii kõvasti löö!“
muuks, kui koroonamänguks.
Metsapoole Põhikooli õpetaja ja ringijuht Viire Talts

jutuvestja. Kel rohkem huvi,
võib lugeda raamatut „Valge
Tähekiire seiklused”. Sel aastal
käisid soovijad ka Jõulumäe
päkapikurajal matkamas.
Värskelt sadanud lumi, õhtuhämarus, puude vahel vilkuvad tulukesed, käes laternad ja
matkajuhiks toredad päkapikud – imeline käik oli! Koos
istusime koolis pidulikus
jõululauas ja maitsesime jõulutoitu Ja siis tore jõulupidu!
Kohvik-laat, kus oli suupärast
saada igale maitsele, säravad ja
rõõmsad laulu- ja tantsulapsed
ning lahke jõulutaat! Vaheaeg
võis alata!
Olgu õnne, olgu tervist,
kodusoojust, edu töös, olgu
sõpru, olgu rõõmu kogu uue
aasta sees!
Tahkuranna koolipere

Jõululaat

Lugemiskoer Tähekiir. Fotod: Kerli Õismets
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Uulu Põhikool
Detsember
Uulu Põhikoolis

Detsembrikuu Tegija Rudolf Harald Kivi,
kes saavutas II koha maakondlikul Koidulauliku konkursil. Foto: Egle Vutt

Uulu Põhikooli õpilased külas Häädemeeste hooldekodus. Foto: Egle Vutt

Detsembrikuu spordivõistlused
4. detsembril toimusid Sindis Pärnu maakonna meistrivõistlused akrobaatikas.
Uulu kooli esindas 15 õpilast. Õpilased
olid kõik väga, väga tublid! Kooli esindasid: tüdrukud – Anee Afanasjev – I
koht, parim akrobaat; Annika Absalon –
I koht, Debby-Keira Sepp – II koht, Caroly
Kopelmaa – III koht, Krethel Kiviselg – IV
koht, Elisabel Helstein – V koht, Lisette
Kunder, Karolina Põslar, Emma Frances
Thompson, Kristina Tõnisson. Poisid –
Arto Afanasjev – I koht, parim akrobaat;
Richard Kiviselg – II koht, Kerhard Kiviselg – II koht, Marten Saar – III koht,
Rudolf Harald Kivi – III koht. Meie koolist osalevad paljud õpilased võimlemise ja
tantsu huvialaringides, millel on kindlasti
suur roll nii paljude auhinnakohtade saavutamisel. Aitäh kõikidele treeneritele ja
ka lapsevanematele, kes on andnud enda
panuse nende fantastilistele tulemustele!
13. detsembril võttis Uulu kool osa esimest korda võrkpalli pallilahingust I–III
klassile. Võistlused toimusid Pärnu Spordihallis. Nii mõnigi oli selles majas esimest
korda. Sinna sõitsime ühistranspordiga,
mis oli paljudele õpilaste uus kogemus.
Uulu kooli esindas nii tüdrukute kui ka
poiste võistkond. Mõlemad võistkonnad
olid väga tublid! Südilt ja julgelt astusime

3.12 – 1. advendihommik
3.12 – I kooliastme piparkookide küpsetamine
4.12 – 4.-9. kl akrobaatika võistlused
10.12 – 2. advendihommik
10.12 – 5. kl minimuusikalil „Imelaps”, esinemas 5. klassi
Evert Kose
11.12 – lastekoori proov Audrus
12.12 – 1.-3. kl Ugala teatris etendusel „Kohtume kell 8
Noa laeval”
13.12 – 1.-3. kl võrkpallilahing
14.12 – 7.-9. kl muusikaviktoriin
15.12 – 3. kl ansambel esinemas Talvevalguse promenaadil
17.12 – 3. advendihommik
18.12 – 9. kl tutvumas Koidula Gümnaasiumiga
18.12 – 4. kl näiterühm ja 3. kl ansambel esinemas Häädemeeste hooldekodus
18.12 – 8. kl kinos ja õhtusöögil
21.12 – koolisisene VARIA
21.12 – 9. kl jõuluüritus
21.12 – kooli jõulupidu

Meie esimene kooli jõulupidu ehk
„Kuidas me näidendi peal käisime”

Võrkpalli pallilahingu võistlustel osalejad koos õpetaja Kaja Stimmeriga. Foto: Egle Vutt

vastu kõikidele vastastele. Tunda oli meeskonna vaimu! Õpilased andsid endast kõik!
Vastasteks olid nii linna kui ka maakoolid.
Tulemuseks tüdrukutel IV koht ja poistel
V koht. Osavõtjad said diplomid ja koolile uue võrkpalli. Tüdrukute võistkond:
Jessika Borisova, Mari Heinlaid, Saara
Sofia Jürgens, Krethel Kiviselg, Caroly

Kopelmaa, Cristelle Marii Merirand, Jaanika Orasmäe, Madli Pulst, Debby-Keira
Sepp. Poiste võistkond: Kerto Jets, Kim
Lehissaar, Mathias Must, Kerdo Pärnpuu,
Kennet Saar, Damir Sobolev, Andro Türn,
Tarmo Türn, Kennerth Ööpik.

Et kõik ära rääkida, peame alustama päris algusest.
Nii naljakas oli oktoobris jõulunäidendiga tegelema
hakata, sest talv tundus olevat nii kaugel. Aga siis me just
alustasimegi. Tegime oma osadega nii palju jututrenni, et
see pähe kulus. Lisaks koolile ja klassile oli ka emad-isad
kodudes ettelugemisega ametis. Kõige mahukama rolli
hundina sai Johannes. Oi, ta tembutas vägevalt! Õpetaja
harjutas meid mikrofoniga rääkima. Selleks sai suur pliiats.
Ega see lihtne polnudki. Üks käsi pidi nii ju paigal olema.
Teadsime, et peame väga kõvasti rääkima, sest muidu poleks
suures saalis kuulda. Püüdsime väga. Kõik pidid kõigi osi
teadma, juhuks kui kellelgi meelest läheb.
Ja siis see saabus, see esinemispäev. Ui. ui, ui! Natuke
hirmus oli ka. Nii palju inimesi! … Aga ära tegime!
Õpetaja ütles, et on uhke meie üle, sest oli vinge etendus!
Selline see näidendi peal käimine meil välja tuligi.
1. klassi näitlejad ja õpetaja Sirje

Õpetaja Kaja Stimmer

Uulu lasteaed
Tagasivaat jõulukuusse
Ja jõudiski kätte detsember –
aasta kõige pimedam ja süngem, kuid samas ka kõige salapärasem ja põnevam aeg. Nagu
ikka aasta lõpus kombeks, ehtis
Uulu lasteaed end muinasjutuliseks päkapikumaaks, et
muuta jõulude ootamise aeg
meeleolukamaks ning teele
saata vana ja vastu võtta uus
aasta.
Rühmades käis jõulueelne
sigin-sagin: küpsetati ning
kaunistati piparkooke, ehiti
kuusepuid, õpiti jõulusalme
ja -laule.
Sipelga ja lepatriinu rühma
lapsed askeldasid oma rühmades ja jõuluvana külastas nende
jõulupidusid lasteaias. Lepatriinud käisid rõõmustamas ka
metsarahvast – ehtisid metsas
kuusepuu endavalmistatud
paberist jõuluehetega.
Mesimummi rühma lapsed
lavastasid kogu lasteaia perele

lõpus ka sulgesid selle.
Toreda jõulutunde lõi lastevanemate poolt korraldatud
jõululaat – saadud tulu täitis
lasteaia rühmade kassasid.
Suur tänu!
Rõõmsat ja õnnelikku uut
aastat soovib
Uulu lasteaia pere
Fotod: lasteaia fotokogust

näidendi „Kolm karu ja päkapikk”. Jõulupeol Soometsa
külamajas etendati näidend
ka emmedele-issidele ning
jõuluvanale.
Liblika rühma lapsed külastasid jõuluvana Ärni kodu
Korstna talus. Koos Ärniga
sõideti poni Rublaga, tutvuti
kitsede ja jänestega ning joodi

püstkojas teed. Toas ootasid
jõulumemm ja päkapikk, kellega koos küpsetati piparkooke
ja meisterdati päkapikku.
Detsembrikuus toimus
ülemajaline evakuatsiooniõppus ja Jaanimardikad osalesid
koolitusel „Tulest targem”.
Kuu jooksul õpiti rahvuslikke
laule, tantse ja mänge. Külas

käis keraamik Kaja Rinaldo,
kes õpetas voolima valgest
savist inglit-küünlakustutajat.
Jaanimardikatel oli rahvuslik
jõuluüritus Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses.
Jõulumeeleolu tõid meile
ka jõuluvana Eedu oma memmega, kes avasid laste laulude
saatel oma postkasti ja kuu
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Detsember Tahkuranna lasteaias

Häädemeeste lasteaed 60
On üks koht kus igav ei hakka,
on üks koht kus mängud ei lakka...
.. see koht on Häädemeeste lasteaed,
kellel 7. septembril 2018 täitus 60. sünnipäev. Keeruliste-pöördelist aegade ja
otsuste tõttu lükkus lasteaia juubeli
tähistamine sel korral aga detsembrisse.
Seekordsel juubelil otsustasime suuremat tähelepanu pöörata meie maja
personalile ning 14. detsembril, kui
täitus praeguse lasteaiamaja 35.aastapäev, sõitsime koolituskruiisile Rootsi.
Firma Logoserv OÜ lektor Ervin Laanvee viis reisil osalejatele läbi koolituse
teemal „Õpetaja emotsionaalne motiveeritus“. Koolituse sisuks oli töötajate
tööõnn ja selle olemus, töökeskkond
kui õpi- ja kasvukeskkond õpetajale;
enesereflektsiooni olemus, vajalikkus

ja tehnikad
t ö ö k e s kkonnas;
meeleolu ja
selle juhtimise võimalusi õpi- ja kasvukekkonnas. Lisaks saime teisel koolituspäeval osa huvitavast ja põnevast
Stockholmi vanalinna ekskursioonist
koos ülevaatega Rootsi haridussüsteemist.
Lasteaia juubelile pühendatud
õppereis Rootsi pealinna Stockholmi
oli lasteaia perele väga emotsionaalne,
töine ja muljeterohke.
Täname Häädemeeste Vallavalitsust ja lapsevanemaid meeldiva koostöö eest!
Kai Marjamägi
Häädemeeste lasteaia õpetaja

Häädemeeste lasteaia pere Rootsi Kuningliku Teatri juures. Foto: erakogust

Koduste laste jõulupidu
12. detsembril toimus juba kolmandat
aastat Häädemeeste seltsimajas Häädemeeste valla koduste laste jõulupidu.
Igal aastal on toimekas päkapikk Rumpestill pakkide ja nimekirjaga vaeva
näinud. Rumpestilli sõber, päkapikk
Unimüts püüab teda alati aidata, aga
millegipärast juhtuvad tal naljakad
äpardused ja nii igal aastal. Ikka jääb
Unimüts kuhugile magama ja kaotab ära midagi olulist. Esimesel aastal
kaotas ta ühe lapse kingipaki ära, teisel
aastal oli oma mütsi kuuse alla kukutanud ja päkapikk ilma mütsita ju ei saa
olla päkapikk. Sel aastal, oh hullusti
küll, aga…Unimüts oli oma punased
püksid osanud kuhugile ripakile jätta.
Pani kenasti õhtul kuuse alla kokku,
aga hommikuks olid kadunud ja kui
Rumpestill teda äratama tuli, olid vaid
pikad valged pesupüksid Unimütsil
jalas. Aga armsate sõprade – Jänku-Juta
ja Karu-Mõmmi abiga sai lõpuks kõik
korda ja pidu algas just õigel ajal, ning
koos saalitäie lastega hüüti Jõuluvana
suveunest üles.
Sel aastal on meie vald hulga maad
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laiemaks ja pikemaks veninud ja sellevõrra oli ka palju rohkem lapsi saali
kogunenud. Kahju küll, aga nohu ja
köha pärast olid mitmed väikesed armsad sõbrad pidanud koju jääma, kuid
need, kes kohale tulid, olid nii toredad,
nii ilusad ja nii lõbusad. Kingipakkide
jagamine möödus lusti ja naljaga. Jõuluvana ja päkapikkudega sai koos ka
ilusaid pilte teha. Jänku-Juta meil selline arake, puges ruttu ära kuuse taha
ja pildile ei tulnud, Karu-Mõmmi jäi
teda siis sõbra poolest lohutama-julgustama.
Aitäh, lapsed, et meisse usute ja
meiega pidu jagasite!
Küllap korraldavad Rumpestill ja
Unimüts sõpradega ka 2019. aastal
toreda peo. Eks ootame põnevusega,
kas Unimütsil taas mõni lustakas äpardus juhtub. Seniks aga soovime lastele
ilusat aastat, lustakat meelt ja rõõmu
igast pisiasjast!
Suurte tervitustega Rumpestill,
Unimüts, Jänku-Juta, Karu-Mõmmi
ja meie armas Jõuluvana.
Aigi Treumuth

Rõõmurikast uut aastat kõigile! Praeguseks on Jõuluvanal ja päkapikkudel suur kiire seljataha jäänud ning
aasta pimedaim aeg samuti möödas.
Heidame tagasipilgu Tahkuranna
lasteaia jõulukuule.
Kolmel detsembrikuu esmaspäeval alustasime nädalat ühiste
advendihommikutega. Süütasime
küünlaid, lugesime-laulsime teemakohaseid luuletusi-laule ning
tundsime, kuidas jõuluaeg järjest
lähemale jõuab.
Jõulukuu esimesel nädalal seadis
firma Vaatepiir OÜ koolimaja saali
üles meile juba tuttava kuppeltelgi
ning nii koolilapsed, Päikesekiired
kui Rannakarbid said vaadata eelnevalt välja valitud sfäärilisi filme,
mis tutvustasid maailma meie ümber
laste ja õpetajategi jaoks kaasahaaraval moel.
Rannakarbi rühm käis Tahku
Tare juures nii Jõulupostkasti avamisel kui sulgemisel ning õnn naeratas
meile kohe laialt: Fortuna tahtel sai
perepileti Estonia Termidesse Kai
Elisabeth Kaldas Rannakarbi rühmast!
Jõulueelsete käsitöötubade traditsioon on meil juba aastatepikkune,
muutunud pisut vormis ent sisu on
jäänud samaks: olla koos ning meisterdada midagi toredat. Seekord
valmisid kohale tulnud vanemate
ja laste osavates kätes jõulukaardid, saalikaunistused jõulupeoks,
kuuseehted ning pühaderüüsse sai
Päikesekiirte rühm.
Rannakarpide vanemad olid
Tahku Tare jõululaadal väljas oma
müügiletiga, kust sai endale soetada
vanemate valmistatud nii soolast kui
magusat head-paremat. Tulu läheb
Rannakarpide silmaringi avardamiseks .

Jõuluvana postkasti võidu sai Kai Elisabeth Kaldas Rannakarbi rühmast.

suurimine ja
krõbistamine
on peaaegu et
inimõigus ning seega rullisid, vormisid ning kaunistasid mõlema
rühma lapsed neid hõrgutisi ikka
mehemoodi.
Piparkooke jagus kaasa viimiseks
ka Jõulumäe töökatele päkapikkudele, kes Rannakarpe koos vanematega muinasjutulisel Laternamatkal
juhtisid ja juhendasid.
Toomapäeva õhtupoolikul oli
meil kõigil aeg piduriided selga
panna, laulud-salmid läikima lüüa
ning oh rõõmu! Pärast pisukest
ootamist (mis nii Päikesekiirtel kui
Rannakarpidel sai sisustatud esinemisega peole tulnud pereliikmetele)
tuligi meie tuttav ja omane Jõulutaat
Eedu, kel kommipakile lisaks igale
lapsele hea sõna varuks.

Meisterdamise töötoas. Fotod: Signe Ööpik

10. detsembril käisid Päikesekiired Tuisuliiva Päkapikumaal aaretejahil. Ühe aaretejahtija memuaarid
kõlasid nii: „Ja me käisime ja käisime. Ja käisime. Ja siis me saime
süüa ja juua ka.”
Piparkookide küpsetamine, gla-

Nii võisidki Jõulud sisse astuda.
2. jaanuaril alustasime täiesti uues
aastas.
Rõõmu kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere

Jõululaat Häädemeeste Seltsimajas
8. detsembril toimus
Häädemeeste Seltsimajas meeleolukas jõululaat. Kohal oli tervelt
kahe saali jagu kauplejaid, nende seas ka Häädemeeste Keskkool ning
lasteaed. Seltsimaja kööginurgas avas, rahva rõõmuks, üheks päevaks oma
uksed armastatud Pohvik.
Aja sisustamise võimalust
pakkusid kahed Triinud
töötubade näol. Ühes töötoas sai meisterdada lihtsalt, kuid samas uhkelt

paberkottidest jõulukaunistusi ning teises valmisid lustakad puidust kratid. Külastajatele pakkusid kõrvailu
veel muusikakooli õpilased
oma suurepärase eeskavaga
ning silmailu tervelt neli
erinevat tantsutruppi. Ilma
trotsides olid kohal ka Kärbi
talu ponid. Seltsimajja oli
üles seatud jõuluteemaline
fotonurk, kus kõigil huvilistel oli võimalus lasta endast
pilti teha. Kõigile külastajatele ja asjaosalistele pakkus
Lepanina Hotell kuuma ja

vürtsikat glögi. Plaanis oli õhtu
lõpuks süüdata ka jõululõke, kuid
ilm ei soosinud seda sootuks mitte.
Siiski oli SUUR rõõm näha seda,
et laata külastas väga suur hulk inimesi, kõigi silmad särasid ning hinge
hakkas vaikselt jõulutunne pugema.
Aigi Treumuth
Häädemeeste huvikeskuse juhataja
Foto: Taavi Lehtla

Fotod: Egge Treumuth
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Keskküla talu 2018. aasta ratsahooaja kokkuvõte
Keskküla talus on taas mööda saanud
tore aasta, mil osalesime võistlustel
ning korraldasime ise võistluseid.
Osalesime agaralt mitmetel üleriigilistel võistlustel. Meie peamisteks
võistlejateks on ikka meie poniratsanikud, kes võtsid mõõtu terve suve
kestnud Väikeponide karikasarjast.
Ligikaudu 50 võistleja seast saavutas meie sportlastest kõrgeima ehk
7. koha Grete Oad, 14. kohale tuli
Loore Mets, 15. kohale Clara Clemencet ning 20. kohale Enel Lauter.
Võistlusponideks neil kõigil Astra
ja Viktooria. Takistussõidu EMV-l
osales Taisi Viire hobusega Baleriin.
2018 aasta suvel väldanud harrastajatele mõeldud Porsche Karikal osales
meie tallist Tiiu Saarniit hobusega
Kent Lakes, kes kvalifitseerusid ka
finaali, mis toimus Saku Suurhallis
ratsamaailmas menuka suurvõistluse
Tallinn International Horse Show raames. Nii päeva arvestuses, kui karikasarja kokkuvõttes tulid Tiiu ja
Kent Lakes suurepärasele III kohale.
Muidugi osalesime veel paljudel teistel

võistlustel ning suvel viisime läbi meie
tallilastele ka traditsiooniks saanud
kahepäevase koosviibimise, kus mängisime, ujusime ja ratsutasime. Laste
lemmikuks osutus mäng „Fotojaht“,
mille käigus nad tegid palju põnevaid
hobuteemalisi fotosid.
Detsembri alguses korraldasime
ise ka Keskküla jõuluvõistlus 2018,
kus tehti kokku tubli 63 starti ning

Fotod: Keskküla talu fotokogust

kohale tuldi lausa Saaremaalt! Hoolimata vihmasest ilmast käisid osalised
terve päeva ringi rõõmsate nägudega
ning see on omakorda meile kui korraldajatele kõige suurem rõõm. Eriti
suured tänud kindlasti meie toetajatele Pärnamäed OÜ, Tori Siidritalu
ja Eggersmann Eesti, kes panid parimatele omalt poolt välja eriauhinnad.
Uuel aastal plaanime teha eesmär-

gipärasemalt trenni, rohkem võistelda
ning suur lootus on harrastajate klassis võistlejate rea täienemisele. Samuti
on plaanis talvel veel vähemalt üks
avalik võistlus korraldada ning suvel
taas suuremalt Keskküla Karikas
2019. Oma trennilastele korraldame
aga igal kuul treeningvõistluse, mis
lisavad treeningusse veidi pinget ning

Treimani rahvamaja aastalõpu askeldused
Detsember kujunes Treimani
rahvamaja perele küllaltki
teguderohkeks.
8. detsembril tegid siin
kokkuvõtteid möödunud
aastast Orajõe jahiseltsi liikmed. Jõulumeeleolu juhatas
kontserdiga sisse Treimani
Trio. Hoogsa peo käigus
prooviti oma teadmisi lõbusas viktoriinis, näidati lauluandeid karaokes ja keerutati
jalga ansambliga Treffunx.
16. detsembril a stus
Treimani laulukoor ja trio
koos Uulu sega kooriga
üles Häädemeeste õigeusu
kirikus advendikontserdil.
Südamlikud jõululaulud ja
valla ühendkoori esinemine
pälvis väga positiivset tagasisidet nii kiriku rahva kui
publiku poolt. Esinejad lõpetasid toredaks traditsiooniks
kujunenud ettevõtmise ühises jõululauas Häädemeeste
seltsimajas.
21. detsembril peeti jõulupidu Treimani rahvama-

jas. Meenutati möödunud
kultuuriaastat ja vaadati
suvise Treimani laulupäeva
filmi. Kontserdil näitasid
kõik taidlusringid sügisel
õpitut. Mõnusa elamuse
pakkus Margaret Tähiste
oma lauludega. Tublisid
tegutsejaid rõõmustas Jõuluvana. Viktoriini “Su nägu
kõlab tuttavalt” käigus arvati
ära 2018. aasta värvikamaid
persoone. Tantsulusti pakkusid ansamblid Nostalgiline ja
Treffunx.
24. detsembril aitas Treimani Trio oma lauludega
kaunimaks muuta jõulu jumalateenistust Treimani
luteri kirikus.
27. detsembril kogunesid
siitkandi aktiivsemad eakad
lustlikule jõululõunale. Meenutati lapsepõlveaegseid jõululaule, maitsti jõulurooga ja
esineti jõuluvanale.
Aasta lõpp ja uue algus
möödus hoogsa peoga mille
korraldajateks Treimani

Soovime kogu Keskküla tallirahvaga kõigile edukat ja sportlikku uut aastat!

Treimani rahvamajas
KinoõhTuD
27. jaanuaril kell 16

5. veebruaril kell 19

“Lotte ja kadunud lohed”

“Johannes Pääsukese
tõeline elu”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.-

Pääse 5.-, sooduspilet 3.-

Ansambel Nostalgiline.

Treimani poiste bänd.

Jõululõunalised

valmistab noori ratsanikke ette suuremateks võistlusteks. On tore tunne,
et nüüd toetudes headele treeningtingimustele saame seda traditsiooni
jätkata ka talvel!

külaselts ja ra hvamaja.
Toredate tantsudega esinesid Riselle Grents ja Mirette
Arukase. Oma lavadebüüdi
tegi Treimani poiste bändi
uus koosseis. Meenutati
möödunud aastat ja vaadati
tulevikku. Uus aasta võeti
vastu kauakestva ilutulestikuga. DJ Andrus Pirso valitud muusika saatel jätkus
tantsijaid varaste hommikutundideni.
Tänan kõiki abilisi jõulukuu sündmuste korraldamisel ja soovin jätkuvat energiat
uuel aastal.
Viljar Soomre
Fotod Viljar Soomre
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Pärnumaa XXXIX talimängud
Talimängude esimene võistlus
toimus juba 15. detsembril Pärnu
Kuninga Tänava Põhikoolis sisesõudmises.

Meie valda esindasid Ardo
Atka, Siim Marjamägi, Kristi
Uibu ja Märt Veelaid. Võistkonnad võistlesid väga tasavägiselt,

iga millisekund oli kohta määrav.
Häädemeeste võistles 3. rajal
ja saavutas 7. koha.

Pärnumaa XXXIX talimängude kava:
13.01.2019 kell 10.00
3.02.2019 kell 10.00
2.02.2019 kell 10.00
2.02 2019
3.02.2019
kell 11.00
kell 12.00
6.
1.02.2019 kell 14.00
7.
1.02. 2019 kell 11.00
kell 18.00-18.15
kell 10.00-10.30
Teatesuusatamine 2.02.2019 kell 10.30
8. Korvpall - mehed
alagrupid 2.02.2019 kell 10.00
finaalid 3.02.2019 kell 10.00
9. Lauatennis
2.02.2019 kell 10.00
10. Kabe
3.02.2019 kell 10.00
11. Bowling
3.02.2019 kell 10.00
12. Ujumine
16.02.2019
soojendus
kell 9.30
stardid
kell 10.00

1.
2.
3.
4.
5.

Koroona
Mälumäng
Male
Curling ehk Kurling
Sangpommi kahevõistlus
kaalumine
võistluste algus
Juhtkonna võistlus
Suusatamine
ind.

Kui Tõnis ei ole jõudnud
sinuga veel ühendust võtta aga
võimalus ja soov valda esindada

Sauga Spordikeskus
Sauga Avatud Noortekeskus
Häädemeeste Spordikeskus
Jõulumäe (sõltub ilmastikust)
Häädemeeste Spordikeskus
Jõulumäe
Start koolidele Jõulumäel
Numbrite väljastamine TK
Numbrite väljastamine koolidele
Registreerimine, start kell 11.00
Häädemeeste, Uulu
Paikuse Tervisespordikeskus
Häädemeeste spordikeskus
Perona Bowling Pärnu, Metsa 13 A
Koidula Gümnaasium

on olemas, siis helista AleksanderTõnis Joarannale tel 5552 9101
või Aire Kallas-Maddisonile

tel 5358 5406 või kirjuta aire.
kallasmaddison@haademeeste.ee.

Saima Jakobson Koidula 175. sünniaastapäeva
tähistamisel
Häädemeeste valla Rannametsa küla elanik, tunnustatud harrastusnäitleja ja -kunstnik Saima Jakobson
luges Koidula luulet poetessi 175. sünniaastapäeva
tähistamisel.
Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink:
„Saima Jakobson on parim näide sellest, kuhu viib
uute teadmiste omandamine ja sihikindel harjutamine. Ta on osalenud mitmel harrastusnäitlejate
lavakõne koolitusel ning on nüüdseks saavutanud
etlemisel väljapaistva taseme. Ainuüksi andekusest
ei piisa, õpihimu ja harjutamine ka soliidses eas võib
viia kunstilise tasemeni. Seda kinnitas taas Saima
esinemine Lydia Koidula 175. sünniaastapäeva kontsertaktusel 9. detsembril Pärnus.“
Saima Jakobson: „Esitasime kõik oma luuletuse
ja kui nägin, et kolmandik kuulajatest silmi pühib
sain aru, et Koidula luuletus... See on su isamaa... on
inimestel väga sügaval hinges ja kui sellele järgnes
veel väga tugev aplaus, siis taipasin, et küllap sai
hästi loetud.
Mõtlen, et kuidas nad saavad ütelda (vaatasin
ka seda saadet), et Koidula pole enam populaarne

Koidula etluskonkursi võitja Saima Jakobson. Foto:
Elmar Trink.

– inimese kohta, kes armastas oma kodumaad üle
kõige ja pani kõik oma tunded oma luulesse. Kes ei
armasta minevikku, see elab tulevikuta. Minevikus
oli tugevaid tegijaid, kes surid selle nimel, et tulevik
oleks selline nagu see praegu on.“
Liiviranna toimetus
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JAANUARI JA VEEBRUARI
SÜNDMUSED
11.-12.01 Häädemeeste valla noorte koolitus Ojakol
12.01
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe
Talvesari
13.01
Pärnumaa Talimängud: koroona Sauga Spordikeskuses
15.01
Mälumäng Tahku Tares kell 18.30
16.01
Jõulumäe murdmaasuusasari (1. etapp)
18.01
Häädemeeste Keskkooli Playback Häädemeeste Seltsimajas
19.01
Pärnumaa Suusasõit 2019 Jõulumäel
19.01
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
20.01
Jõulumäe raudmees 2019: Talveduatlon
24.01
Mälumäng Häädemeeste Seltsimajas kell 18
25.01
Võiste Noortetoa sünnipäevapidu – Tahkuranna LAK
26.01
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
27.01
Kinoõhtu Treimani Rahvamajas kell 16 „Lotte ja kadunud lohed“
01.02
Pärnumaa talimängud: Jõulumäel suusatamine individuaalne
koolidele (kell 11) ja täiskasvanutele (kell 18); juhtkonna võistlus
02.02
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
02.02
Pärnumaa talimängud: male Häädemeeste spordihoones (kell 10),
Jõulumäel Curling või Kurling (kell 10) ja teatesuusatamine (kell
10.30), korvpalli finaalid Häädemeeste spordisaalis (kell 10),
lauatennis Paikuse tervisespordikeskuses (kell 10)
02.02
Salongiõhtu Tahku Tares
03.02
Pärnumaa talimängud: Sauga Avatud Noortekeskuses mälumäng
(kell 10), Häädemeeste spordisaalis sangpomm (kell 11) ja kabe
(kell 10), bowling Pärnus (kell 10)
05.02
Kinoõhtu Treimani Rahvamajas kell 19 „Johannes Pääsukese
tõeline elu“
06.02
Jõulumäe murdmaasuusasari (2. etapp, ka Pärnumaa MV)
07.02
Häädemeeste valla noortekogu või noorte volikogu valimised
09.02
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
09.02
Meeleoluõhtu Häädemeeste Seltsimajas kell 19.00,
Margit Tali Bänd
14.02
Sõbrapäev Tahku Tares
16.02
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
16.02
Pärnumaa talimängud: ujumine (kell 9.30) Koidula
Gümnaasiumis
19.02
Mälumäng Tahku Tares kl 18.30
20.02
Jõulumäe murdmaasuusasari (3. etapp, ka Pärnumaa MV)
22.02
Mälestushetked Konstantin Pätsi ausamba juures
22.02
Vabariigi aastapäeva aktus Häädemeeste Keskkoolis
22.02
Eesti Vabariigi 101 sünnipäeva kontsert Kabli Seltsimajas
23.02
Vabariigi aastapäeva pidu Treimani Rahvamajas
23.02
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt
tel 5358 5406 või aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Tähesära 2018
Häädemeeste vallast osales Pärnumaa
kultuuri aastaauhindade üleandmise
sündmusel Treimani Rahvamaja
juhataja Viljar Soomre, Häädemeeste
Muuseumi juhataja Tiiu Pukk, kul-

tuurinõunik Aire Kallas-Maddison,
tantsuõpetaja Eneli Rüütli ja Kabli
Päikeseloojangu festivali meeskonna
liige Eveli Loorents.
Aire Kallas-Maddison

Lugupeetud
proua
Aino Orav!
Oled olnud õpetaja, küla kultuuri- ja
seltsielu edendaja. Oled Kabli küla
sõbra tiitli ja nimelise pingi omanik
ja üldse hea inimene.

Sea sünnipäeval mälestused ritta
Ja igat eraldi veel meenuta ja vae!
Siis näed, et elu on sind teinud rikkaks,
on tasutud kõik mured, töö ja vaev.
Sind tervitavad ja kallistavad sinu
95. juubelisünnipäeval laulukaaslased
naisansamblist „Kanarbik“ ja maestro Rein Uusma,
naisansambel „Capella“ ja juhendaja Kai Marjamägi Kabli
seltsimajast.
Tähesäral osalejad Häädemeeste vallast. Foto: Haide Rannakivi

TÄNUD!
Kõik, mida vajad, tuleb su juurde
ühel või teisel varjatud kujul.
Kui tunned ta ära,
saab ta su omaks.
Kõik mida tahad, tuleb su juurde,
tunneb su ära ja saab sinu osaks.
Doris Kareva
Täname südamest Häädemeeste
Vallavalitsust meile osutatud
tähelepanu ja korraldatud vastuvõtu
eest.
Häädemeeste valla
2018. aasta kuldpaarid

Häädemeeste valla leht
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5 soovitust, kuidas muuta oma toidulaud
tervislikumaks
Toitumisnõustajad on abiks, kui
inimesel on soov muuta oma toitumine tervislikumaks või saada
tagasisidet oma igapäevastele toitumisharjumustele. Kõige sagedamini
pöörduvad inimesed toitumusnõustaja poole, et saada tervislikul viisil
lahti ülekaalust.
Toitumise nõustaja Jelena Karjagina sõnul on tema roll nõustajana
olla oma teadmistega abiks neile,
kellel on on soov teha muudatusi
igapäevases toitumises tervislikumas suunas, aga ka kellel on kergemad seedevaevused nagu näiteks
kõhukinnisus või ka juhul, kui inimesel on toidutalumatus. Talumatuse korral on inimene sunnitud
loobuma teatud toiduainetest ja
tuleb leida asendused keelatud
või ebasobivatele toiduainetele.
Kõige levinum põhjus, miks inimesed pöörduvad toitumisnõustaja
poole on aga ülekaal. Ülekaalu korral anname soovitusi tervislikuks
kehakaalu langetamiseks ja selle
kontrolli all hoidmiseks. Anname
nõu, kuidas toituda kõrgenenud
kolesterooli, veresuhkru ja vererõhu näitajate korral, mis ei vaja
veel spetsiifilist ravi.
Tervisliku toitumise põhimõtted
sobivad peaaegu kõigile ja ka täiesti
terve inimene võib tulla nõustamisele. Oma esimeseks kohtumiseks
toitumisnõustajaga tuleks varuda
tund aega. Esmalt vestleme patsiendiga põhjalikult, mille käigus
kaardistame probleemi ja arutame
oodatava tulemuse. Täidame koos
kliendiga toitumisharjumuste küsimustiku ja paneme kirja tervisega
seotud mured. On oluline, et klient
võtab nõustamisele tulles kaasa
kolme päeva võimalikult täpse
menüü koos toidukordade kellaaegadega, mis on vajalik selleks, et
nõustaja soovitused oleksid võimalikult individuaalsed ja lähtuksid
kliendi praegusest toitumisest ja
tema vajadustest. Pärast põhjalikku
menüü ja toitumisharjumuste analüüsi, jagatakse kliendile personaalset tagasisidet, kuidas teha iga päev
paremaid valikuid. Antakse kaasa

VÕIMLEMINE LASTELE
alates 4. a rühm MÜRAMEE

Esmaspäev
Kolmapäev

kell 16.00 – 17.00
treener Kadi Keskülla

TANTSUÕPE 1. – 3. klass

Esmaspäev
Kolmapäev

kell 14.30 – 15.30
kell 14.30 – 15.30
treener Kadi Keskülla

TANTSUÕPE 4. – 5. klass
rühm Taglioni

Esmaspäev
Kolmapäev

kell 18.00 – 19.00
õpetaja Liina Ojatamm

TERVISEVÕIMLEMINE

Neljapäev

kell 10.00 (50+ osalejale)
kell 18.00
õpetaja Kai Siidirätsep

VÕRKPALL
(info Karol Nairis +372 5660 7185)

Teisipäev

kell 19.00 – 21.00
SK Tahk sportlased

RAHVATANTSURÜHM „Ülejala”

Esmaspäev
Kolmapäev

kell 19.00 – 20.30
juhendaja Eneli Rüütli

SUUSATREENING
Kõik treeningud toimuvad Jõulumäe Tervisespordikeskuses

Viis soovitust, kuidas muuta oma
igapäevane toidulaud tervislikumaks:

(9. – 12. klass) edasijõudnud

T, K, N, R
Pühapäev

kell 16.45
kell 11.00

(1. – 3. klass) algajad

Neljapäev
Pühapäev

kell 17.00
kell 12.00

treener Kadri Madissoo, tel 511 1816
(3. – 5. klass) edasijõudnud

T, R
Pühapäev

kell 16.45
kell 13.00

(6. – 9. klass) edasijõudnud

T, K, R
Pühapäev

kell 16.45
kell 11.15

1. Söö regulaarselt!
2. Ära kiirusta ja võta söömise jaoks aega!
3. Lõuna- ja õhtusöögi korral on hea jälgida „taldrikureeglit“:
50% peaks taldrikul moodustuma köögiviljad, kas salatina või kuumtöödeldud kujul, 25% valgurikast toitu, kas
liha või kala ja ülejäänud 25% jäta lisandi jaoks, milleks
võib eelistada täisteratooteid, sobivad ka tärkliserikkad
toiduained nagu kartul.
4. Vahepaladeks põhitoidukordade vahel sobivad väga hästi
värsked puu- ja köögiviljad, pähklid, seemned, smuutid
või näiteks maitsestamata jogurt marjadega või maitserohelisega.
5. Parim jook janu kustutamiseks on puhas vesi!
kliendi vajadustele tuginedes sobivaimad toitumissoovitused, mida
konkreetse mure lahenduseks järgida. Vajadusel koostatakse kliendile seitsme päeva menüü.
Väga sageli tarvitavad toitumis-

nõustaja poole pöördujad erinevaid
ravimeid või toidulisandeid. Sellistel puhkudel on oluline, et nõustaja
on proviisor, kes on pädev ka ravimite ja toidulisandite osas.
Benu apteek

treener Anu Taveter, tel 517 2674

JALGPALL LASTEAIALASTELE ja KOOLIÕPILASTELE
JK POSEIDON treenerid: Martin Kuldmägi, Joonas Einfeldt
Täpne info treeningute kohta: +372 5649 2025
SPORDIKESKUSE JÕUSAAL ON AVATUD TÖÖPÄEVITI KELL 9.00 – 21.00
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Õnnitleme
jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!

2. jaan
9. jaan
5. jaan
13. jaan
23. jaan
31. jaan
5. jaan
5. jaan
27. jaan
30. jaan
1. jaan
21. jaan
3. jaan
8. jaan
28. jaan
29. jaan
9. jaan
10. jaan
20. jaan
22. jaan
29. jaan
10. jaan
12. jaan
19. jaan
3. jaan
9. jaan
17. jaan
13. jaan
16. jaan
23,jaan
1. jaan
1. jaan
8. jaan
18. jaan
20. jaan
26. jaan
30. jaan
31. jaan
1. jaan
8. jaan
9. jaan
18. jaan
22. jaan
1. jaan
3. jaan
5. jaan
12. jaan
12. jaan

AINO ORAV
HILDA RÜSTER
LEIDA KALM
SALME RAADIK
MEEME MÄESALU
ELLI ABSALON
LEONHARD LUIK
LYDIA KOEL
KARL UUSMA
LILLI SIIMSOO
IRINA SMIRNOVA
MAIMU RUUBIS
HILJA ANISTE
LEHTE RINALDO
MAIMU PÄRNA
EINAR-SULEV ARUMÄE
IVI MUHU
ANTS PÕHJALA
REINO PARRI
ELNA LÄÄTS
NEEME JUURIKAS
LEILI PALITS
OLGA ORAV
ANTS JALAS
LAINE KOTTALAINEN
DZINTRA TAMM
MAIMU LEHISTE
VÄINO KOITLA
TOIVO LORVI
HEINO VIRAK
LEIDA MERILAHT
OTT LÄÄNE
MARGOT PÕLLA
LEMBIT JÜRIMÄE
LEILI TEEARU
KALLE ALMOSEN
VIRPI INARI
KOIVISTOINEN
SVETLANA KOITLA
KALLE PRANTS
MARE LIIVA
URVE KÜTT
SULEV MÄLL
OLGA TSELIKOVA
HARRI JUNG
MAILA BAUMANN
EINART PÄRN
AIVE ALAS
SIRJE HEIN

TEATED

Õnnitleme
noori peresid
ANGELINA KULLAMÄE
30.11.2018
Ema Kairi Saar, isa Elton Kullamäe
Reiu küla

Kõike kaunist,
mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid –
neis peitubki võlu !
95
95
94
90
90
88
87
86
86
86
85
85
84
84
84
84
83
83
82
82
82
81
81
81
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70

Kabli küla
Võiste alevik
Võiste alevik
Lepaküla
Pulgoja küla
Mereküla
Arumetsa küla
Uulu küla
Nepste küla
Võiste alevik
Reiu küla
Uulu küla
Penu küla
Laadi küla
Urissaare küla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Uuemaa küla
Massiaru küla
Piirumi küla
Soometsa küla
Urissaare küla
Laadi küla
Võiste alevik
Reiu küla
Laadi küla
Treimani küla
Reiu küla
Võiste alevik
Võiste alevik
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Sooküla
Võiste alevik
Krundiküla

70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60

Tahkuranna küla
Treimani küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Treimani küla
Reiu küla
Reiu küla
Metsapoole küla
Kabli küla
Kabli küla
Võiste alevik
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PAULA LEPPIK
07.12.2018
Ema Anneli Leppik, isa Rainer Leppik
Häädemeeste alevik
MARTA-LY SIIM
08.12.2018
Ema Piia Teetsmann, isa Maidu Siim
Urissaare küla
SANDER MERIVÄLJA
16.12.2018
Ema Kadri Merivälja, isa Kert Alanurm
Uulu küla

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus
13. jaanuaril kell 10.30 Palvus hooldekodus
13. jaanuaril kell 12.00 Kristuse ristimise püha
20. jaanuaril kell 12.00 II pühapäev pärast ilmumispüha
27. jaanuaril kell 12.00 III pühapäev pärast ilmumispüha
27. jaanuaril kell 13.15 Piiblitund
2. veebruaril kell 12.00 Kristuse templissetoomise
püha ehk küünlapäev
3. veebruaril kell 12.00 IV pühapäev pärast ilmumispüha
10. veebruaril kell 10.30 Palvus hooldekodus
10. veebruaril kell 12.00 V pühapäev pärast ilmumis
püha
Jumalateenistused talveajal toimuvad kogudusemajas
Pärnu mnt 34 (sissepääs hoovi poolt)
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes)
3. veebruaril kell 9.30
IV pühapäev pärast ilmumispüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus
20. jaanuaril kell 14.00 II pühapäev pärast ilmumispüha
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeeste:
26. jaanuar kell 10.00 Liturgia

Erinevad kaeve- ja planeerimistööd ja kallurkraana
teenus. Info ja tellimine 5594 0101,
marekudu@hotmail.com. OÜ Tahkuranna MTJ
*
Rentida kiire bensiinimootoriga puulõhkuja Palax
X600. Tootlus ca 20 rm päevas. Hind 35 eur/päev.
Tel 5662 5333
*
Kaeve- ja planeerimistööd roomikekskavaatoritega
(18 ja 22 tonni), võsa lõikus giljotiiniga,
transporttööd sadulveokiga.
Info ja tellimine telefonil 520 1069,
andres@autolift.ee, Autolift OÜ
*
KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13 m. Maksimaalne kaugus tõstukist:
5,8 m. Kandevõime 215 kg.
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa
Ott Juurikas, tel 5845 4442
*
Pakume küttepuude saagimise ja lõhkumise
teenust mobiilse halumasinaga Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud asukohas. Masin võimaldab
lõhkuda 25-60 cm pikkuseid halge. Puidu suurim
läbimõõt 36 cm. Käivitatav elektrimootorilt, vajalik
minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 13 eurot/tihumeeter
Ott Juurikas, tel 5845 4442
*
Müüa lõhutud küttepuud. Tel 5347 0723
*
Santehnilised tööd ja head nõuanded.
Tel 5805 8910 Aivo
*
E. E. Forest pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab
raietöid. Lisaks ka kaeve- ja planeerimistöid roomikekskavaatoriga. Küsi hinnapakkumist 5850 4050,
523 1051
*
Teenustööd kopplaaduriga. Tel 514 1087
*
Ehitus, remont, viimistlus ja plaatimine.
Tel 5664 3195
*
Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel 501 3429
*
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5620 0850. Vaata ka www.remland.ee

MÄLESTAME LAHKUNUID
VALERI ŠOHIREV
11.01.1958 – 16.12.2018

Ikla küla

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

Manpoweri kliendiks on Metsä Wood Pärnu kasevineeri tootmise tehas. Tehase töökeskkond ning seadmed on uued,
modernsed ning turvalised. Hetkel töötab tehases ligi 100 töötajat ning järk-järgult kasvades pakub Pärnu tehas tulevikus
tööd 200 tootmisvaldkonna spetsialistile.
Seoses uute tootmisliinide ja järeltöötlusosakonna käivitamisega ootame oma meeskonnaga liituma

TOOTMISTÖÖLISI,

kelle käe all valmib spoonist kõrgekvaliteediline vineer.

TOIMETUS

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

Mis juhtus
1. jaanuaril kella 9.30 ajal käisid päästjad Häädemeeste
vallas Soometsa külas eemaldamas teelt murdunud puud.

Töö toimub kolmes vahetuses graafiku alusel ning sobib
kõigile vähemalt 18-aastastele naistele ja meestele. Töö eeldab head füüsilist vormi, eesti keele oskust suhtlustasemel
ning arvuti kasutamise oskust baastasemel.
Pikaajalise ja sujuva koostöö kindlustamiseks pakume
Sulle tööalast väljaõpet, huvitavat tööd, arenguvõimalusi,
kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid, ohutut töökeskkonda ning konkurentsivõimelist palka. Võimalusel pakume Pärnu
linnast väljaspool elavatele töötajatele transporti ning väljaspool Pärnu maakonda elavatele töötajatele ka majutust.
Sinu uus, töötajaid väärtustav, töökoht asub Pärnus, Kase tn
17.
Kui soovid omandada uusi oskusi või oled varasemalt
töötanud puidutööstuses, anna meile endast märku!
Lisainfo ja kandideerimine läbi Manpoweri kodulehe
www.manpower.ee
Vaata ka www.metsawood.ee

