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Mälestushetked Konstantin Pätsi mälestusmärgi juures
22. veebruaril kell 10 hommikul Konstantin Pätsi mälestusmärgi juurde saabudes sai
tõdeda, et ilm oli suurepärane,
päikeseline ja soe, tuul hoidis
aga mõtte ärksa ja pilgu selge.
Rahvast oli kogunenud rohkesti, oli näha, et Häädemeeste
valla kodanike jaoks on see
sündmus tähtis. Konstantin
Pätsi ausamba juures kogunemisega alustatakse igal aastal
Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamist Häädemeeste vallas.
Juba seitsmendat aastat
on sujuvat koostööd tehtud
Kaitseliidu Pärnumaa Maleva,
Kikepera Malevkonna, Tahkuranna rühmaga, kes olid selle
sündmuse raames auvahtkonnas.
Uulu segakoor ja Treimani
laulukoor esitasid südamlikke
ja isamaalisi laule dirigentide Tiia Soomre ja Annely
Kuninga juhendamisel.
Sündmuse peakorraldajaks oli Anu Nõmm (Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhataja), päevajuht Viljar
Soomre (Treimani Rahvamaja
juhataja).
Vallavanem pidas sütitava
kõne, mis pani mõtlema erinevatele põhjustele, miks uhke
olla, et elame Häädemeeste
vallas.
„Äsjane investeeringutoetuste jagamine Riigikogu poolt
tõi meile 75 tuhat eurot, siia
mälestusmärgi juurde jalgtee
ja ausamba ümbrusesse kivisillutise rajamiseks. Täna on

õnneks miinuskraadid, kuid
oleme siin tihti sopa sees plätserdanud. Loodame koos valla
poolse rahaga tööd teostada
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäevaks 20. augustiks.
Keskerakonna ja Isamaa
erakonna 200 000 euro toel
saab 2019. aastal valmima aga
Konstantin Pätsi mälestusmärk
Tallinnasse. Head vallaelanikud, kas me peaksime olema
kadedad, et meie suurkuju
ainus mälestusmärk ei asu
enam ainult meie koduvallas?
Ilmselt ei käi meie juures vabariigi aastapäeval enam nii palju
sõnavõtjaid, no kui, siis ainult
valimiste ajal. Teisalt, me
peaks olema pigem uhked, et
meie koduvallas on sündinud
ja kasvanud mees, kelle teod
on olnud sellised, et temale
rajatakse mälestusmärk meie
päälinna.“
/katkend vallavanem Karel
Tölp´i kõnest/
Sündmuse lõppedes jäi
mälestusmärgi jalamile väärikas hulk mälestuspärgi, mille
asetasid sinna Häädemeeste
valla, Pärnu Linnavolikogu,
Reformierakonna, Erakonna
Isamaa, Isamaa Väärikate
Klubi, Uulu Põhikooli, Pärnumaa Maleva, Kikepera Malevkonna, Tahkuranna rühma,
EKRE esindajad.
Aire Kallas-Maddison
Häädemeeste valla
kultuurinõunik

Fotod: Aire Kallas-Maddison

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade
Häädemeeste Vallavalitsus avaldab
teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike
2 punkti 1 alusel.
Häädemeeste Vallavalitsus teatab
Pärnu-Reiu kergliiklustee rajamise
keskkonnamõju hindamise (KMH)
aruande avalikustamisest.
Tahkuranna Vallavalitsus algatas 25.10.2016 korraldusega nr 314
Pärnu-Reiu kergliiklustee ehitusprojekti koostamise ja keskkonnamõju hindamise koos Natura
hindamisega.
Kavandatava tegevuse eesmärk
on rajada kergliiklustee alates Pärnu
linna piirist kuni Reiu külas asuva
Posti tee alguseni, et parandada
kergliikluse võimalusi ja aidata

kaasa liiklusohutuse taseme tõstmisele. Kergliiklustee nähakse ette
paralleelselt põhimaanteega nr 4
(E67) Tallinn–Pärnu–Ikla.
KMH osapooled: Arendaja ja
otsustaja on Häädemeeste Vallavalitsus (registrikood: 77000269)
(aadress Pargi tee 1, Uulu küla,
Häädemeeste vald, kontaktisik
Karel Tölp, e-post haademeeste@
haademeeste.ee, telefon 444 8890)
Ekspert (KMH läbiviija) on
Skepast&Puhkim OÜ Eike Riis,
e-post eike.riis@skpk.ee, telefon
698 8365
KMH aruandega on võimalik
eelnevalt tutvuda Häädemeeste
Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu
küla, 86502 Häädemeeste vald)
selle lahtioleku aegadel või Hää-

demeeste valla kodulehel aadressil: http://haademeestevald.
kovtp.ee/uudised-ja-teated.
KMH aruande kohta saab
ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi esitada kirjalikult kuni
01.04.2019 tööaegadel otsustaja
eelpool toodud kontaktidel.

KMH aruande avalik arutelu
toimub 02.04.2019 kell 13.00
Häädemeeste Vallavalitsuses
(Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald).
Häädemeeste Vallavalitsus
Pargi tee 1, Uulu küla,
Häädemeeste vald, Pärnumaa
Telefon: 444 8890
haademeeste@haademeeste.ee

Lugupeetud Häädemeeste valla veetarbijad!
Aprillikuust hakkavad vallas kehtima uued vee ja kanalisatsiooni
hinnad.
Palume kõikidel klientidel märtsikuu lõpul anda vee-ettevõttele
oma veemõõtjate reaalsed näidud vastavalt lepingule. Sellega
saame korrastada arvepidamise ja väldime juba kasutatud vee eest
kõrgemat hinda aprillikuus.
Veel kord uued tariifid:
1. Tasu tarbitud vee eest
1,38 €/m³
2. Tasu heitvee ärajuhtimise eest
AS Häädemeeste VK piirkonnas 2,26 €/m³
OÜ Vesoka piirkonnas
2,20 €/m³
Abonenttasu kõikidele klientidele 2,0 € kuus. Kui kasutatakse
ainult vett, on abonenttasu 50% (st 1,0€ kuus). Kõikidele
hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
Lugupidamisega
Ago Raudsepp
Häädemeeste valla vee-ettevõtete juhataja
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Vallavolikogus otsustati:
28. veebruaril
• Kehtestada määrus „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate töötasustamise alused“ uues redaktsioonis.
• Kinnitada Häädemeeste valla noortevolikogu põhimäärus
• Garanteerida hajaasustuse programmi 2019. aasta vooru elluviimisel
taotluste kaasfinantseerimine maksimaalselt summas 50 000 eurot.
• Anda Häädemeeste Vallavalitsusele nõusolek Häädemeeste vallale kuuluva Häädemeeste alevikus asuva Pärnu mnt 40 kinnistu (registriosa nr
4551806, katastritunnus 21301:006:0329) pindalaga 2406m² müümiseks
Kilingi-Nõmme Majandusühistule (registrikood 10070869) hinnaga
105 000 eurot. Vallavalitsusel korraldada kinnistu võõrandamine ja sellega kaasnevad toimingud. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud
kannab ostja.
• Anda nõusolek mittetulundusühingule Kabli Külaselts (registrikood
112437639) tasuta kasutamiseks antud Häädemeeste vallale kuuluva
Häädemeeste vallas Kabli külas asuva Kabli supelranna katastriüksuse
(21303:002:0655) osa ligikaudse pindalaga 89598 m2 osaliseks kasutusse
andmiseks (osa ligikaudse pindalaga 5665,0 m²) kolmandale isikule Tuisuliiva OÜ (registrikood 10658963) tähtajaga kuni 30.04.2028. Mittetulundusühingul Kabli Külaselts sõlmida kolmanda isikuga Tuisuliiva
OÜ vara tasuta kasutamise leping vastavalt lisatud maa-ala plaanile.
• Kinnitada vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni
koosseis alljärgnevalt:
Komisjoni esimees Argo Mengel
Komisjoni aseesimees Lembit Künnapas
Komisjoni liikmed Aire Kallas-Maddison, Andrus Soopalu, Anne Kalda,
Anu Nõmm, Henn Saar, Kaido Vaik, Margus Must, Riina Luik, Sigrid
Absalon, Viljar Soomre, Virgo Vahenõmm, Ago Pajuväli.

Vallavalitsuses otsustati:
05. veebruaril
• Väljastada projekteerimistingimused Kabli külas, Lepanina hotellikompleksi ja Metsaluige hoone elektroonilise sidevõrguga liitumisüheduse
(multitorus fiiberoptilise sidekaabli) projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Penu küla, Jänese kinnistu (katastritunnus
21303:001:0471).
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Peetri kinnistule abihoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Kabli külas Lepanina kinnistul asuva hotellikompleksi ehitisregistri koodiga 103003943 rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks (kuni 33% olemasolevast mahust) järgmiste kõrvaltingimustega:
- Enne ehitamise alustamist peab olema ehitamise aluseks olevale ehitusprojektile tehtud ehitusprojekti ekspertiis (ehitusseadustiku § 14 lg
4 p 1, §42 lg 3 p 6);
- Enne kasutusloa taotlemist tagada Lepanina kinnistul asuvale kallasrajale jalgsi ja jalgrattaga ligipääsuks tasuta avalik notariaalne kasutusõigus
(IKÕ);
- Enne kasutusloa taotlemist peab olema tagatud nõuetekohane välise
tulekustutusvee kogus vähemalt 108 m3.
• Anda nõusolek puhastada võsast Võiste alevikus Kaare 13 kinnistu ja
Pika tänava vaheline kraav ning Kaare 13 kinnistu Pinda tänava poolne
külg sh tänava äär võsast sellises ulatuses, et oleks tagatud liiklusohutus
nimetatud tänavalõikudel.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Urissaare külas Õunapuu kinnistu jagamisega kaheks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Õunapuu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Õunaussi, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada Häädemeeste valla omandis või kasutuses oleva ametiauto
eest vastutav isik, garažeerimiskoht ja kütuse kulu piirmäär alljärgnevalt:
Ametiauto OPEL ASTRA, riiklik registreerimismärk 969 BGC
vastutav isik Kaja Kivis;
garažeerimiskoht Pikk tn 6D, Võiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnumaa;
mootorkütuse kulu piirmäär 200 liitrit kuus.
• Kinnitada pereabikomisjoni ettepanek
• Anda luba MTÜ-le Maadlusklubi Leo korraldada noorte projektilaagreid 2019. aasta suveperioodil Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Laagrite
nõuetekohase läbiviimise eest vastutav isik on MTÜ Maadlusklubi Leo
projektijuht Marju Trumsi.
• Anda luba korraldada noorte orienteerumise projektilaager 2019. aastal
Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Laste arv laagris 25. Laagri korraldaja,
Ilme Palu, omab laagrijuhi taset 6 (kutsetunnistus nr. 000831) ja laagri
kasvataja tunnistust tase nr 6.
• Tunnistada Riigihanke „Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine“ edukaks pakkuja Ventimo OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 15 830 eurot käibemaksuta, 18 996 eurot koos käibemaksuga, mis
on tunnistatud vastavaks ning mis ei ületa olulisel määral hankelepingu
eeldatavat maksumust.
Allkirjastada hankeleping pakkujaga Ventimo OÜ, arvestades hanke

alusdokumentide koosseisus esitatud hankelepingu projektis sisalduvate eeldatavate tähtaegade täpsustamisega
ettenähtud korras ja arvesse võttes lepingu allkirjastamise
ajal valitsevaid ilmastikutingimusi.
Kuulati Karel Tölbi informatsiooni:
• Suurküla rannatee projektist. Vallavalitsuse seisukoht loobuda projektist.
• Teede korrastamise rahastamisest. Suur vaidluskoht Männituka tee. Ettepanek teha see tee ära 2019. aastal. Kui
raha jääb puudu, arvestada maha Häädemeeste piirkonna
arvelt. 2020. aastal arvestaks sama maht tagasi.
Ants Järvesaare küsimusele, mille arvelt toimub eelarve kokkutõmbamine seoses hooldekodu ehitamisega, vastas Karel
Tölp, et katteallikas ei rahulda olukorda. Pärnu maantee 40
kinnistu müük on otseselt seotud Pärnu mnt 13 rekonstrueerimisega. Aga kas võtta ka laenu, ja tõenäoliselt tuleb
muuta ühinemislepingut ja eelarvestrateegiat.
12. veebruaril
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastuse
saanute nimekiri.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud
menetlusena riigihange „Häädemeeste Hooldekodu laiendus II“ ning määrata hanke eest vastutavateks isikuteks
Toomas Abel ja Jaak Vapper.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud
menetlusena alljärgnevad riigihanked: „Sõiduauto kasutusrent I“; „Sõiduauto kasutusrent II“.
Määrata hangete eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
• Tunnistada riigihanke „Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine“ hankemenetlus lõppenuks seoses pakkumuste
tagasilükkamisega.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud
hankemenetlusena riigihange “Uulu Põhikooli staadioni
rekonstrueerimine II” ning määrata hanke eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks AS Tatoli poolt esitatud
hinnapakkumine alljärgnevalt:
Koguriga tänavapuhastushari Bema 20/2300 koos vaheraamiga 5940 eurot;
Liivapuistur SP-1600 koos iselaadimise komplektiga
5979,60 eurot.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Kuulati Karel Tölp´i informatsiooni:
• Häädemeeste Staadioni rekonstrueerimisest. Mitmete
volinike arvates oleks õigem üldse mitte midagi teha seal,
või siis ainult aed ümber.
Ants Järvesaar teatas, et aed on ka varem teemaks olnud.
Õhku jäid küsimused: Kui muuta ehituste järjekorda?
Muuta ühinemislepingut?
Kuulati Jaak Vapperi informatsiooni
• Häädemeeste teenuskeskuse olukorrast. Soojustamine on
vajalik. Kas ka uus katusekate? Pööningule oleks võimalik
teha museaalide hoiuruum.
19. veebruaril
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla,
Neemoja kinnistu.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Pudro
kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas, Laadi tee 20 kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee 16 kinnistule
püstitatud elamule.
• Kehtestada Võiste aleviku Jaago kinnistu detailplaneering.
• Kehtestada Uulu küla Uulu tööstusala detailplaneering.
• Kiita heaks sihtasutuse Luitemaa, registrikood 90004852,
lõppbilanss. Kiita heaks sihtasutuse Luitemaa likvideerimisel järelejäänud vara jaotusplaan, mille kohaselt kogu
allesjäänud vara maksumuses 609,45 eurot läheb üle
Häädemeeste Vallavalitsusele.
• Kompenseerida Häädemeeste valla elanike registris oleva
alla 3-aastase lapse lapsehoiuteenuse kulud lapsehoiuteenust pakkuvas vastavat luba omavas ettevõttes Propatent
OÜ kuni koha vabanemiseni Uulu Lasteaias arvete esitamisel, kuid mitte rohkem kui 376.- eurot kuus.
• Anda luba korraldada Suusaklubil Jõulu nimetusega
„Noorte Tervistav ja Arendav Puhkus“ projektilaagrid
alljärgnevalt:
Laager 07.07.2019 – 13.07. 2019 Jõulumäe Tervisekeskuses. Laagris 35 õpilast
Laager 03.08.2019 – 09.08. 2019 Jõulumäe Tervisekeskuses. Laagris 35 õpilast
Laager 11.08.2019 – 17.08. 2019 Jõulumäe Tervisekeskuses. Laagris 40 õpilast

Märts 2019
Laagrite nõuetekohase läbiviimise eest vastutav isik on
Anu Taveter.
• Toetada lapsevanemate taotluste alusel Häädemeeste valla
õpilaste osalemist tantsuvõistlusel Koolitants 2019 ning
tantsuvõistlusel Open Latvian Dance Championship
2019.
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas tegutsevatele
seltsidele Häädemeeste valla eelarvest vastavalt korralduse
lisale. Häädemeeste vallavalitsus sõlmib lepingud seltsidega raha sihipäraseks kasutamiseks. Lepingud valmistab
ette kultuurinõunik. Tegevustoetus kantakse üle vastavalt
lepingus sätestatule. Seltsidel esitada lepingus märgitud
tähtajaks toetuse kasutamise aruanded.
Kuulati Toomas Abeli informatsiooni:
• Suurküla rannatee hanke puhul tagasi lükata võib-olla
kõik pakkumused. Taotluse piires teistmoodi teha ei tohi,
raha läheb tagasikandmisele. Hange tühistada.
• Käsitleti Jaagupi sadama veevarustuse hankelepingu
ettevalmistamise olukorda ja ajakava.
Kuulati Maia-Liisa Kasvandiku informatsiooni:
• Soovitakse laiendada Golfi ala, ehk siis juurde ehitada 9
rada. Golferile kuulub 2 kinnistut, ülejäänud valla omandis. Alal aastast 2001 kehtiv planeering, soovivad muuta
pisut planeeringut. Teine mõte neil, Kure tee lõpus umbes
20 elamukrunti, valmis 1. Tahavad valmis ehitada ka
ülejäänud. Konsensuse alusel otsustati: anda nõusolek
arendusega edasi minna 9 uue raja ehitamiseks; kontrollida, kui seadus võimaldab, anda luba kortermajade
(4-6 korteriga) ehitamiseks; ära lammutada olemasolevad
poolikud lagunenud ehitised; Rae teest elamuteni tagada
enne kasutusloa väljastamist mustkattega tee.
Kuulati Karel Tölp´i informatsiooni:
• Hooldekodu hange väljas. Kas oleks võimalik, et teeks
omaette äriettevõtte sellest. Toimus arutelu. Konsensuse
alusel otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
26. veebruaril
• Väljastada projekteerimistingimused Papisilla külas
Ojasoo kinnistule abihoone püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Linnaku kinnistule kaldakindlustuse (rannaastangu jalami pinnaskindlustuse)
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Mai kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
12.12.2006. a korraldusega nr 566 väljastatud ehitusluba nr EL-157/2006, Reiu külas Viigi tee 5 kinnistule
kaksikelamu (ehr. kood 120316808) püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Merekülas Surju metskond 47
kinnistule (katastritunnus 84801:001:1741) rajatud välijõusaalile.
• Toetada lapsevanema taotluse alusel Häädemeeste valla
osalemist JK Poseidoni poolt korraldatavas Valencia C.F
suvelaagris 27.07– 02.08.2019.
• Anda luba Pärnu Spordikoolile korraldada noorte kergejõustikulaagrid 2019. aasta suveperioodil Jõulumäe
Tervisespordikeskuses alljärgnevalt:
11.06-17.06 (taotluse kood 207397) Jõulumäe Tervisekeskuses. Laagris 15 õpilast;
11.06-6.06 (taotluse kood 207817) Jõulumäe Tervisekeskuses. Laagris 15 õpilast
Mõlema laagri läbiviimise eest vastutav isik on Eva Kuningas. Omab laagrikasvataja-juhataja taset 6.
• Tunnistada riigihanke „Lillepõllu detailplaneeringuala
tehnovõrkude projekteerimine ja rajamine“ hankemenetlus lõppenuks.
• Tunnistada hankes „Mõisa teele mustkatte rajamine”
esitatud pakkumustest Lääne Teed OÜ poolt esitatud
pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 57 068 eurot
ja 46 senti koos 20% käibemaksuga;
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Kinnitada projekti “Leina küla Pärli kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale
(Puurvesi OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada projekti “Leina küla Pärli kinnistu veesüsteem”
aruanne ning teha väljamakse teostajale (Puurvesi OÜ)
vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Kuulati Karel Tölp´i informatsiooni:
• Olukorrast Viira teel. Kolmel kinnistul pole seaduslikku
ligipääsu, ülejäänud teed vallale üle antud. Konsensuse
alusel otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. Vajadusel
kaaluda oksjonil osalemist.
• Klep OÜ üürivõlast vallale ja elektrivõlast OÜ-le Vesoka.

Häädemeeste valla leht

Märts 2019

Tutvustame uusi töötajaid
Häädemeeste vallas
Kaja Kivis
Häädemeeste valla avahooldustöötaja

Olen Kaja Kivis, alates 1. veebruarist töötan Häädemeeste
vallas avahooldustöötajana.
Olen sündinud, kasvanud ja
õppinud Võiste ja Häädemeeste
kandis. Lapsena olin väga elav
ja krutskeid täis tüdrukutirts.
1991. aastal lõpetasin Häädemeeste Keskkooli. Mõned
aastad tagasi asusin Tallinna
Teeninduskooli müügikorraldaja kutset omandama.
22.06.2017 lõpetasin Tallinna
Teeninduskoolis müügikorraldaja eriala.
Tundsin jätkuvalt vajadust
end proovile panna ja seega
otsustasin minna sisseastumiskatsetele Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomika erialale, kus läbisin
edukalt konkursi õppekohale.
01.09.2017 astusin LääneViru Rakenduskõrgkooli

kaubandusökonoomika eriala
omandama. Hetkel õpin teisel
kursusel.
Häädemeeste vallast on saanud ka minu pere koduvald.
Olen abielus. Meil on kaks
toredat ja tublit täiskasvanud
poega.
Enne koduvalda tööle asumist töötasin Pärnu linnas
jaekaubandusettevõtetes, kus
erinevatel ametikohtadel töötades olen saavutanud kõrge
pinge- ja stressitaluvuse. Olen
energiline, sõbralik, rõõmsameelne ning mul on jaksu ja
tahet töötada ning õppida uusi
asju juurde.
Suure pere lapsena kasvades
ja samuti vanavanemate hoolitsust saanuna olen õppinud
märkama inimeste muresid
ning nende toetamise vajadust, mida kindlasti praegusel
ametikohal vaja on. Hoolides ja
märgates saab alati pisimured
lahendatud ning seeläbi suured
ära hoida.
Kolleegide hinnangul on
mul väga hea oskus kliente ja
kaastöötajad rahulikult lõpuni
kuulata, võime säilitada igas
olukorras rahulikku närvi
ning leida alati kõiki osapooli
rahuldav kokkulepe.
Usun, et meie vald on loomas tulevikuks maakonna
parimat elukeskkonda!

Vallavalitsuse teated
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Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seadusega on sätestatud
ehitisregistri andmete korrastamise
tähtajaks 01. jaanuar 2020. Selleks
ajaks tuleb registrisse kanda sinna seni
kandmata hooned, mille suurus on
20 m² ja rohkem ja/või kõrgus üle 5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris
saab kontrollida veebilehelt www.ehr.
ee, samuti võib pöörduda kohaliku
omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri andmeid kontrollida.
Kui inimene avastab, et tema hooneid
ei ole ehitisregistris registreeritud, siis
kõigepealt tuleks kontrollida, kas ehk
tema enda valduses või arhiivides on
dokumente, mis näitavad ehitise (hoone
või rajatis) püstitamise seaduslikkust ja
mis on mingil põhjusel jäänud registrile
esitamata.
Enne 22.07.1995 ehitatud ehitised
Kui omanik esitab dokumendi, mis tõendab ehitise ehitamist enne 1995. aasta
22. juulit, loeb vald ehitise seaduslikuks.
Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse
kandmiseks andmete esitamise teatise,
ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad

ehitise olulised tehnilised andmed, ning
dokumendi(-d), mis tõendavad ehitise
ehitamist enne 22. juulit 1995. aastat.
Ehitise ehitisregistrisse kandmine on
riigilõivuvaba.
Peale 22.07.1995 ehitatud
ehitised
Peale 22. juulit 1995. aastal ja enne 1.
juulit 2015. aastal õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud
ehitised jagatakse kahte kategooriasse:
• Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehk enne 1. jaanuari 2003 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise
ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise
ohutust hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt.
• Enne ehitusseadustiku jõustumist
ehitatud ehk pärast 1. jaanuari 2003
ning enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama
detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Ehitise ohutuse hindamisel võetakse
aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti
puudumisel tehakse ehitise ohutuse

hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi
tulemusel peab olema võimalik kanda
ehitise olulisemad tehnilised andmed
ehitisregistrisse ning vajaduse korral
tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi
tellib ehitise omanik.
Peale 01.07.2015 ehitatud
ehitised
Peale 1. juulit 2015 aastal ehitatud ehitise seadustamine toimub vastavalt kehtivale ehitusseadustikule. Dokumendid
ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja
seadustamiseks tuleb saata e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või
tuua paberkandjal vallamajja (Pargi tee
1, Uulu küla, ruum nr 207).
Vajalikku informatsiooni ehitiste
ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks annavad valla ehitus- ja
kommunaalnõunik ning registrite
spetsialist, telefonidel 444 8893 või
5300 6898.

Aadresside korrastamine
Häädemeeste Vallavalitsus plaanib käesoleval aastal korrastada paljude kinnistute aadresse, et need oleksid vastavuses
kohanimeseadusega ja kinnistud oleksid
lihtsasti leitavad.
Aadressi üks põhieesmärk on tagada,
et objekt oleks hõlpsasti leitav ja et elutähtsad teenused – kiirabi, päästeteenistus, politsei – jõuaksid kriisiolukorras
sihtkohta kiiresti kohale. Süsteemi mõte
lihtsamalt öeldes: koha-aadress peab
viima kohale.
Aadresside muutmine võib toimuda
omavalitsuse algatusel, aga ka füüsilise
või juriidilise isiku kirjaliku taotluse
alusel.
Maa-ameti aadressiandmete osakond
on andnud kõigile omavalitsustele loe-

telud aadressidest, mis ei vasta nõuetele
ja mida on vaja muuta. Selle nimekirja
alusel alustabki vallavalitsus aadresside
parandamist.
Aadressiobjekti (kinnistu või korteri)
koha-aadressi määramise või muutmise
kavatsusest teavitatakse omanikku valla
ajalehe ja kodulehe kaudu, vajadusel
e-posti või lihtkirja teel ning küsitakse
tema arvamust. Aadressiomanik peab
kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva
jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik
on koha-aadressi määramisega või selle
muutmisega nõus.
Häädemeeste Vallavalitsus kinnitab
aadresside muutmise korraldusega, mis

pärast kehtestamist saadetakse kõikidele
seotud isikutele (maaomanikele).
Muutunud aadressiandmed sisestab
Häädemeeste Vallavalitsus aadressiandmete süsteemi. Seejärel muutuvad
automaatselt aadressiandmed riiklikes
andmekogudes (rahvastiku registris,
kinnistusraamatus, ehitisregistris, äriregistris, eesti.ee-s, maksuametis jm).
Vastavalt 01.01.2018. a jõustunud Korteriomandi- ja korteriühistuseadusele
muutuvad korteriühistute aadressid ja
vastavalt ka korteriühistute nimed äriregistris automaatselt. Vajadusel korral
peab maaomanik ise teavitama aadressimuudatusest oma teenusepakkujaid nt
sideoperaatorit, panka.
Vallavalitsus

Teehoiukava
Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2019 - 2023 koostamine.
Kuni 12. aprilli kell 17.00 on kõigil valla elanikel
võimalik esitada ettepanekuid (sh muudatus-, täiendus- ja parandusettepanekuid) Häädemeeste valla
teehoiukavasse e-posti aadressil haademeeste@
haademeeste.ee või postitatult Häädemeeste Vallavalitsuse nimele aadressidel Pargi tee 1 Uulu 86502
ja Pärnu mnt 13 Häädemeeste 86001.

Laekunud ettepanekute AVALIK
ARUTELU toimub esmaspäeval,
15. aprillil kell 17.00
majanduskomisjoni istungil
Häädemeeste vallamajas Uulus,
aadressiga Pargi tee 1.
Häädemeeste valla kodulehel http://haademeestevald.kovtp.ee/teed on võimalik tutvuda 2018.

aastal volikogu poolt kinnitatud Teehoiukavaga
aastateks 2018 -2021.

Teadmiseks!
Häädemeeste Teenuskeskuses,
Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik 86001
saab registreerida sünde, surmasid ja
elukoha teateid.

Häädemeeste Hooldekodu ootab
oma sõbraliku kollektiiviga liituma

hooldajat.
Ülesanded:
• Hooldustoimingud
• Hoolealuse abistamine enesega
toimetulekul
• Abistamine söömisel, riietumisel ja
muudes igapäevategevustes
Nõudmised kandidaadile:
• Hea suhtlemis- ja koostööoskus
• Abivalmidus
• Valmisolek vahetustega tööks
omalt poolt pakume:
• Toetavat ja sõbralikku meeskonda
• Stabiilset sissetulekut
• Huvitavat ja vaheldusrikast tööd
• Arenguvõimalusi ja täiendõpet
Kandideerimiseks palume saata CV
hiljemalt 29.03.19 e-posti aadressil
hooldekodu@haademeeste.ee
või postiaadressil Lasteaia tn. 1,
Häädemeeste, 86001, Pärnumaa
Lisaküsimustele vastame telefonil
58 19 05 94.

Naabrivalve ümarlaud
Ootame Teid 18.märtsil 2019,
kell 18.00-21.00 külakeskuses
Tahku Tare (Tare, Tahkuranna küla
86509, Häädemeeste vald, Pärnumaa)
toimuvale naabrivalve ümarlauale.
Kohtumise fookuses on elukeskkonna
turvalisus igaühe kaasabil. Ülevaate
piirkonnas toimuvast annavad
turvalisuse eest vastutajad.
Sõna saavad:
 Karel Tölp Häädemeeste
vallavanem,
Tervitus ja sissejuhatus
 Marek Väljari MTÜ Eesti Naabrivalve
tegevjuht,
Elukeskkonna turvalisus
 Tõnu Kivis politsei piirkonnavanem,
Avalik kord – igaühe roll korrakaitses
 Päästeameti esindaja,
Koduohutus
MTÜ Eesti Naabrivalve
6 522 522 | 51 36 630
info@naabrivalve.ee
www.naabrivalve.ee
facebook.com/eestinaabrivalve/
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Üksi elava pensionäri
toetus
Viimastel kuudel on olnud mitmeid kõnesid
eakatelt ja nende lähedastelt, et saada selgitust
üksi elava pensionäri toetuse maksmise kohta.
Siinkohal väike selgitus Sotsiaalkindlustusameti
poolt makstava toetuse kohta.
Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot ja
seda maksab Sotsiaalkindlustusamet üks kord
aastas – koos oktoobri pensioniga. Pensionär ei
pea toetust ise taotlema, vaid see makstakse välja
pärast isiku andmete kontrollimist.
Selleks, et saada toetust peab inimene
perioodil 1. aprillist kuni 30. septembrini
vastama kõikidele järgmisetele tingimustele:
• olema vanaduspensionieas
• elama rahvastikuregistri andmetel üksi (või
elama hooldekodus; olema eestkostja või eestkostetav)
• talle on määratud pension ja selle igakuine
kättesaadav summa on väiksem kui 1,2 kordne
Eesti keskmine vanaduspension. 2019. aastal
540 eurot
Eha Säde
sotsiaalnõunik

Vabatahtlikud
hoolekandes
Alates oktoobrist on Liikumine Kodukant käivitamas projekti „Vabatahtlikud hoolekandes“.
Sellised tegevused sobivad hästi eakamatele
inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud
ja vaba aega rohkem. Mitmel pool maailmas
läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas
vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem
tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted
kui neil inimestel, kes vabatahtlikud ei ole.
Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored. “Vabatahtlik tegevus pakub suurepärast võimalust juba noorena
proovida, milline töövaldkond sobib ja milline
mitte. Kutsekooli õpilane või tudeng saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises
tööelus. Miks mitte teha oma kooli loovtööde,
seminaride raames vabatahtlikku tegevust talletades näiteks eakate inimeste lugusid, nende
oskuseid ja teadmisi?”
Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi,
nii abivajajatest teada andes kui ka omalt poolt
vabatahtlikena oma kogukonna inimestele appi
minnes. Nii saame oma kogukonnas elavaid inimesi toetada võimalikult kaua olema aktiivsed ja
elama oma kodus. Teame, et juba täna mitmetes
kogukondades vabatahtlik tegevus toimib, kutsume ennast meile teada andma ja liituma hanke
tegevustega, et ka kõik juba tegutsevad vabatahtlikud saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ning
oma kogemusega panustada mudeli arendamisse.
Praeguse seisuga on Pärnumaal 26 vabatahtlikku ja 32 abivajajat.
Projekti sisu seisneb selles, et inimesed käivad vabatahtlikena, ilma selle eest tasu saamata,
abistamas või seltsiks neil, kes sellist teenust või
siis lihtsalt seltsi vajavad. Eesmärgiga aktiivsena
hoida nii abistajaid kui ka abivajajaid. Tegevused on väga erinevad ja „seinast seina“. Võib olla
lihtsalt „seltsidaam“ ja koos kohvi juua ning vestelda. Või siis aidata lihtsamaid kodutöid teha,
koos arstil käia jne. Kõik tegevused on lubatud,
lihtsalt mõlemad pooled peavad üheselt sellest
aru saama tegevuse sisust ja et tegemist on vabatahtlikkusega.
Hoiame ja väga hindame oma vabatahtlikke. Selleks on meil igal kuul motivatsioonivõi koolituspäevad. Samuti ootab uusi vabatahtlikke kahepäevane koolitus, mille viivad
läbi kolledži õppejõud. Teemadeks sotsiaaltöö
olemus, töötamine inimestega jne. Järgmine
koolitus toimub 13.-14 aprillil.
Kõigil, kes soovivad meiega liituda, palume
võtta kõigepealt ühendust tel 517 0842 või
e-posti aadressil hiie.lainela@mail.ee.
Ootame oma meeskonda tegusaid vabatahtlikke!
Hiie Lainela
Projekti koordinaator

Häädemeeste valla leht

Märts 2019

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise toetamine
Lähiaastatel toetab riik omavalitsusi ligi kümne miljoni euroga
Euroopa Regionaalarengu Fondist, et kohandada 1955 erivajadusega inimese kodud. Projekti
lõpuks, aastaks 2023, on planeeritud kohandada üle Eesti 2000
erivajadusega inimese eluruumi.
Alates 01. märtsist 2019 on
erivajadusega Häädemeeste
valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist, mida rahastab Euroopa
Regionaalarengu Fond 85% ja
Häädemeeste vald 15% ulatuses. Taotluste esitamise periood
on 01.03.2019 – 30.04.2019.
Kohanduste tegemise periood
kestab käesolevas taotlusvoorus kuni 31.01.2020. Puudega
isikul on õigus saada sotsiaalkaitse ministri määruse alusel
ühe eluruumi kohandamist
ühel korral. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt, digitaalselt
allkirjastatuna, e-posti aadressil
haademeeste@haademeeste.ee
või posti teel Pargi tee 1, Uulu,
Häädemeeste vald, Pärnumaa
86502. Samuti võtavad taotlusi
vastu piirkonnajärgsed Häädemeeste teenuskeskuse ja Uulu
vallamaja sotsiaalametnikud.
Häädemeeste vallas kohandatakse 2019. aasta taotlusvoorus
kodusid vähemalt kuuel inimesel. Kohanduse saajate arv oleneb
vajaliku kohandatava tegevuse
kulust. Väiksemate standardisee-

ritud hindadega tegevuste korral
on võimalik kohandada suurem
arv kodusid. Järjekorra loomise
aluseks on taotluse registreerimise
aeg vallavalitsuses. Kui käesoleval
aastal jääb taotlus rahuldamata,
kandub see edasi järgmise aasta
taotlusvooru.
Taotluse vorm koos vajalike
lisadokumentide vormidega on
kättesaadavad Häädemeeste
valla kodulehelt ning valla sotsiaalametnikelt.
Eluruumi kohandamise taotlemise kohta palume julgelt küsida
lisainfot valla sotsiaalnõunikult
Eha Sädelt telefonil 5340 8385
või e-posti aadressil eha.sade@
haademeeste.ee.
Eluruumi kohandamist saate
taotleda, kui Teil on tuvastatud
ja kehtiv puude raskusaste (puude
otsus) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes.
Abikõlblikud on nii puudest
tulenevad spetsiifilised erilahendused (näiteks kaldtee rajamine,
platvormtõstuki paigaldamine
jne) kui ka puudest tulenevad
tavapärased ümberehitused (näiteks pesemisruumis vanni asendamine dušiga). Kohandamise käigus võib rajada näiteks erivajaduse
tõttu ohutust tagava piirde või
käsitoed. Toetatav tegevus peab
tulenema otseselt puudega seotud
erivajadustest.
Kohandada on võimalik eluruumi, mis asub Häädemeeste
valla haldusterritooriumil, on

kohanduse saaja rahvastikujärgne
ja tegelik elukoht ning on kohanduse saaja või tema pereliikme
omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.
Kui eluruumi kohandamise
vajadus on põhjendatud ning eluruumis on võimalik teha kohandamise töid, tuleb kohanduse
saajal või tema volitatud isikul
võtta hinnapakkumised. Soodsaima hinnapakkumise valib välja
vallavalitsus. Hinnapakkumises
peavad olema kohandamiseks
vajalike materjalide maksumus,
tööde maksumus ning muud
kulud kululiikide kaupa välja
toodud.
Kui eluruumi kohandamiseks
on vajalik ehitusteatise esitamine
või ehitusloa taotlemine ja sellega
kaasnevad kohustused, siis selle
organiseerimisega tegeleb taotleja
või kohandamise tööde teostaja.
Häädemeeste valla sotsiaalametnikud jälgivad ja abistavad,
et kohandamine vastaks õigusaktidele ja kokkulepetele. Häädemeeste valla pereabikomisjon
menetleb laekunud taotlused ning
teeb ettepanekud vallavalitsusele.
Viimane otsustab taotluse rahuldamise esitatud avalduse, selle
lisadokumentide, kodukülastuse
ja soodsaima hinnapakkumise
põhjal. Vallavalitsus sõlmib
kohanduse saajaga või tema volitatud esindajaga lepingu.
Kohanduse saaja sõlmib omakorda lepingu kohandamise tööde

teostajaga.
Kui kohandamise tööde tegelik maksumus ületab kehtestatud
piirmäärasid, peab kohanduse
saaja tasuma seda ületava summa
omaosalusena.
Kohandamise töid võib alustada peale lepingu allkirjastamist. Vallavalitsus ei rahasta enne
lepingu sõlmimist alustatud või
lõpetatud kohandamise kulusid.
Kui tööde käigus ilmneb, et
eluruumi ei ole võimalik kohandada soovitud viisil ja/või soovite
loobuda mõnest töö osast, siis
tuleb koheselt ühendust võtta oma
piirkonna sotsiaalametnikuga
ning kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkumist. Seetõttu võib muutuda lõplik tööde
maksumus ja vallavalitsuse poolt
kaetava osa suurus.
Projektiga ei rahastata kulusid,
mille vajadus ei tulene otseselt
erivajadusest (nt infrapunasaun)
ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks.
Samuti ei hüvitata kohandamise
tööde teostaja lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud
kahju kulusid.
Julget tegutsemist ja taotlemist!
Eha Säde
Sotsiaalnõunik

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti
tuleviku heaks

Kuidas liikumisabivahendi abil suurendada turvatunnet
ja iseseisvust?
Igapäevaelu toetavate liikumisabivahendite valik on täna äärmiselt lai ning tänu riigi abile
ei tähenda abivahend tingimata
enam ka suurt väljaminekut.
Kuidas laia valiku erinevate abivahendite seast sobivaim valida?
Liikumisabivahendi eesmärk
on aidata liikuda turvaliselt ja
iseseisvalt. Erinevate liikumisabivahendite seast leiab näiteks nii
kõnnikeppe, karke, tugiraame kui
ka manuaalseid ja elektrilisi ratastoole. Vastavalt inimese seisundile
võib ta vajada liikumisabivahendit kas lühiajaliselt või pikema
perioodi jooksul.
Rulaatori või tugiraami kasutamiseks ei pea vanaduspensioniealised omama arsti poolt määratud
rasket diagnoosi või puuet, liikumisabivahendit võib kasutada iga
inimene, kes soovib seda näiteks
põhjusel, et kõrge iga on omal jõul
liikumise raskemaks muutnud.
Mõelda võiks ka lihtsama liikumisabivahendi kasutamise peale
näiteks libedal ajal või kui on tarvis läbida pikemaid vahemaid, mis
tekitavad väsimust.
Sobiv abivahend aitab lisaks
turvalisemale liikumisele ka elu
aktiivsemalt nautida, näiteks
eakad, kes saavad rulaatoriga
liikudes suurema turvatunde ja
stabiilsema toe, kui ka nooremad, keda aitab liikumisabivahend näiteks traumast taastumise
perioodil. Ka liikumispiiratuse

tekkimisel ei maksa abivahendit
häbeneda, kuna liikumine on nii
lihasjõudluse, liigeste, südameveresoonkonna kui ka seedetegevuse parendamise seisukohast
väga oluline.
Mida valida: kark, kepp või
tugiraam?
Kõnnikepp aitab vähendada
haigele jalale laskuvat keharaskust ning pakub seetõttu enim
tuge kõndimisel ja sobib näiteks
kerge lihasjõudluse languse korral. Samas ei tasuks unustada, et
kõnnikepi kasutamine suurendab
koormust selle käe randmele,
kuhu kõndimise ajal toetatakse.
Erinevate lahenduste seas leidub
nii tavalisi kui ka 3 või 4 punktiga
harkkeppe, mille toetuspind on
laiem ning lisaks on saadaval ka
anatoomilise käepidemega keppe,
mis vähendavad koormust labakäele.
Kui tegemist on inimesega, kes
vajab liikumisel rohkem tuge või
ei tohi jalale üldse keharaskust
kanda, tuleks valida kargud,
kuna siis jaotub keharaskus pikemaajalise kasutamise korral lisaks
randmele võrdsemalt ka küünarvarrele ja õlavöötmele. Kuigi kargud aitavad kasutajal oma keharaskust paremini jaotada, eeldab
nende kasutamine ülakeha ja käte
tugevust. Tugiraami kasutada
pikemate vahemaade läbimiseks
ja tasakaalu probleemide korral.

Valikus on erinevaid tugiraamide
mudeleid nii ratasteta, 2-4 rattaga, pidurite või istmega. Õues
liikumiseks erinevatel pinnastel
on kõige paremad suurte ratastega tugiraamid, mis on lisaks
varustatud ka istmega, et vajadusel pikemal jalutuskäigul või
poeskäigul lubada endale väike
puhkehetk, et oleks jaksu jälle
edasi minna.
Abivahendeid saab ostmise
asemel ka üürida
Abivahendeid on lisaks ostmisele
võimalik ka riigipoolse soodustusega üürida. Näiteks ajutise
trauma korral polegi majanduslikult mõistlik karke välja osta
– piisab nende üürimisest teatud
perioodiks.
Samuti on mõistlik üürida abivahend juhul, kui kasutaja soovib
seda proovida ega ole veel päris
kindel, kas see talle sobib. Abivahendeid üüritakse enamasti ka
siis, kui kasutaja tervislik seisund
muutub, nii on kõige lihtsam ja
kiirem vana abivahend uue sobiliku vastu välja vahetada. Kui
abivahend on ostetud, siis tuleb
vajaduse muutudes uut abivahendit hakata taotlema Sotsiaalkindlustusametist, koos vajalike
tõendite ja hinnapakkumistega.
Üüritud abivahend läbib enne
uut kasutuskorda põhjaliku
puhastuse ja hoolduse, üüritud
abivahendi saab vajadusel ilma

lisakuludeta ka ümber vahetada.
Abivahendi ostmine on mõistlik
pigem siis, kui abivahendit kasutatakse pikaajaliselt või kui tegemist on eritellimusega, mida ei ole
võimalik üürida. Juba täna on üle
Eesti välja üüritud ligi 9000 abivahendit, neist ainuüksi 1500 on
ratastoolid.
Soodustingimustel abivahendite üürimiseks või ostmiseks
tuleb arstitõendi ja isikliku abivahendi kaardiga, mida väljastab
Sotsiaalkindlustusamet, pöörduda
abivahendi ettevõttesse. Riikliku
soodustusega on võimalik osta,
üürida abivahendeid lastele, kellel on eriarsti tõend või määratud
puue, samuti tööealistel inimestel,
kellel on vähenenud või puuduv
töövõime või määratud puue, ning
vanaduspensioniealistel. Riigipoolset toetust abivahenditele
reguleerib sotsiaalkaitseministri
määrus ja toetus abivahenditele
on 40-90% sõltuvalt abivahendi
grupist.
Invaru abivahendikeskus on
hooldus-, põetus- ja liikumisabivahenditele spetsialiseerunud
valdkonna suurim ekspert Eestis.
Üle Eesti üheksas linnas asuvates
teeninduspunktides käib igal kuul
enam kui 10 000 abivajajat.
Kadri Lemberg
Invaru abivahendikeskuse
juhtivterapeut
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MTÜ Elu Dementsusega on avanud
infoliini
MTÜ Elu Dementsusega nõustab
dementsuse diagnoosi saanud inimesi
ja nende lähedasi, aga ka teenuseosutajaid. Infoliin pakub dementsusest
puudutatud inimestele vajalikku
tuge ja praktilist nõu lahendusteni
jõudmisel.
Infoliin pakub võimalust anonüümsuseks, aitab peale diagnoosi
uues olukorras orienteeruda ning leida
kõige parema olemasoleva abi. Samuti
aitab aru saada nii haiguse olemusest

kui annab nõu kriisis.
Dementsuse infoliini nõustajad
on dementsuse valdkonna eksperdid:
arstid, tegevusterapeudid, sotsiaaltöötajad, õppejõud ja dementsusega
inimeste kogenud lähedased. Kui telefoni teel jääb mõni probleem lahendamata, siis pöörduja loal ja kokkuleppel
tegeletakse ja nõustatakse teda edasi
juhtumi põhiselt, kaasates vajadusel
muid spetsialiste.

Hõbemedal katas
23. veebruaril toimusid Eesti Karate
Föderatsiooni liikmesklubide meistrivõistlused katas ja kumites ja Eesti
esivõistlused vabas katas.
Võistlusel osales Uulu Põhikooli

4. klassi õpilane Aleks Janson. Aleks
võistles Mu 12 katas ning saavutas
II koha.
Palju õnne Aleksile ja tema treenerile.
Foto: erakogust
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Hajaasustuse programm
Hajaasustuse programmi kaudu
rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest
avalikule teele viiv juurdepääsutee
või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse
panustavad võrdselt nii riik, kohalik
omavalitsus kui ka taotleja.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni
13. mai 2019.
Programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• P r oj e k t i l v õi b o l l a k a
kaastaotleja(id). Kaastaotlejale
kehtivad samad tingimused, mis
taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab
eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus
algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine
peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.

Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et
majapidamine ei ole liitunud
elektrivõrguga).
Hajaasustusega piirkond on
piirkond, mille hulka ei kuulu:
• linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;
• kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse
asustusega aladeks määratud
alad, kus elab rahvastikuregistri
andmetel taotluse esitamise aasta
1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;
• veevarustussüsteemide valdkonna
puhul piirkonnad, kus on toimiv
ühisveevärk või mis on vastavalt
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava või planeeringu
alusel;
• kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on
toimiv ühiskanalisatsioon või
mis on vastavalt ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse §-le 4

määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel
või mis on veeseaduse § 241 lõike
2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.
Alade kohta saab täpsemat teavet ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavast, aadressil http://
haademeestevald.kovtp.ee/haademeeste-valla-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arendamise-kava
Häädemeeste vallavalitsuses on
kontaktisikuks planeerimisnõunik
Maia-Liisa Kasvandik, tel. 4448894
või 53006898, e-post: maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee.
Taotlusblanketid, programmi
tingimused ja muud vajalikud
materjalid on kättesaadavad Riigi
Tugiteenuste Keskuse koduleheküljel https://www.rtk.ee/toetused/
toetuste-rakendamine/elukeskkond/
hajaasustuse-programm ja vallamajas kohapeal.
Nõuetekohaselt täidetud avaldused koos vajalike lisamaterjalidega
palun saata allkirjastatult aadressil
Häädemeeste Vallavalitsus, Uulu
86502, Pargi tee 1 või digitaalselt
haademeeste@haademeeste.ee
Maia-Liisa Kasvandik
planeerimisnõunik

Algab loomatoetuste taotlemine
Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise
otsetoetuse taotlusi on tänavu
võimalik PRIAle esitada 2.-21.
märtsini. Ka käesoleval aastal
saab taotlusi esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel.

Eesti Vabariik 101
22. veebruaril tähistasime Kabli Seltsimajas Eesti Vabariigi 101. aastapäeva
piduliku kontsert-aktusega.
Kohalike taidlejate esituses kuulsime-nägime nii laule, tantse kui ka
pillimängu. Volikogu esimees Andrus
Soopalu pidas päevakohase kõne, mis
oli sisukas ja positiivne.
Peale kontserti pakkusime seltsimaja poolt traditsioonilist enda

Foto: Kaili Viljak

valmistatud kartuli-tanguputru,
koduseid hapukurke ja marjajooki.
Maiustamiseks pakkusime Kabli
pagari kringlit.
Tänan kõiki esinejaid, külalisi ja
abistajaid kauni peo eest. Olge te kõik
hoitud ja kaitstud!
Aitäh!
Ülle Sulu
Kabli Seltsimaja juhataja

• Piimalehma kasvatamise
otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kelle nimel on põllumajandusloomade registri andmetel
2. märtsi seisuga kuni 400 piimatõugu lehma. Kuna taotlemine on
loomade arvu põhine, siis loomi saab
asendada. Taotlusalune arv piimalehmi tuleb karjas pidada vähemalt
8. maini ja selle kuupäevani ei tohi
ühelgi päeval karjas olla rohkem kui
400 piimalehma. Toetuse saamisel
on oluline, et kõikide karjas olevate piimalehmadega toimuvatest
sündmustest teavitatakse põllumajandusloomade registrit ettenähtud
aja jooksul, hilinenud teavituste korral ei loeta looma toetusõiguslikuks.
Kui taotlusaluste piimalehmade arv
peaks vähenema seetõttu, et loom
liigub karjast välja mittevääramatu
jõu põhjusel nt. lihakombinaati,
tuleb taotlusel taotlusaluste loomade
arvu esimesel võimalusel vähendada.
Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlust saab esitada ka
hilinenult 22. märtsist kuni 15.
aprillini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.
• Ammlehma kasvatamise üleminekutoetust saab lihatõugu või
lihatõuga ristamisel saadud veiste
eest, kes on 2. märtsi seisuga vähemalt 8 kuu vanused. Toetuse taotlemine on loomapõhine ja taotlusaluseid ammlehmi ei saa asendada.

Ka selle toetuse puhul kehtib taotlusalustele ammlehmadele karjas
pidamise periood 8. maini. Kui
taotlusalune ammlehm peaks pidamisperioodil karjast välja minema
mittevääramatu jõu põhjusel nt.
kombinaati, tuleb see loom esimesel võimalusel taotlusel taotlusaluste
loomade hulgast maha võtta.
• Ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda vähemalt
10 ute kohta, kes on taotleja nimel
registreeritud hiljemalt 2. märtsi seisuga ning on hiljemalt 27. aprilliks
ühe aasta vanused. Kuna taotlemine
on loomade arvu põhine, siis loomi
saab asendada. Taotluses näidatud
arv toetuse nõuetele vastavaid uttesid tuleb karjas pidada vähemalt 8.
maini. Kui taotlusaluste uttede arv
peaks vähenema seetõttu, et loom
liigub karjast välja mittevääramatu
jõu põhjusel nt. lihakombinaati,
tuleb taotlusel taotlusaluste loomade
arvu esimesel võimalusel vähendada.
Kõik taotlused tuleb esitada
elektroonilisel e-PRIA
vahendusel
E-PRIA kasutamiseks on taotlejal
vaja ID-kaarti koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või
mobiil-ID’d. Toetuste taotlemisel
kuvab e-PRIA iga kliendi puhul
tema taotlemisel aluseks olevad

andmed. Kui taotleja nimel on põllumajandusloomade registris toetuse
nõuetele vastavaid loomi, siis need
andmed kuvatakse taotlusvormi
lisainfosse, lisaks ka olemasolevad
toetusõigused. Taotluse täitmisel on
suureks abiks see, et e-PRIA annab
taotluse täitjale võimalikest vigadest
teateid ja juhib täitmist vajavatele
lahtritele tähelepanu juba enne taotluse esitamist. See aitab vältida vigu
ja teeb taotluse menetlemise ladusamaks. Taotluse esitajatele on abiks
lisamaterjal „Abiks taotlejale“.
E-PRIA teenuste kasutamise
juhendid leiab PRIA veebilehelt
taotlusvooru materjalide hulgast
(www.pria.ee  Toetused  Loomakasvatus) samuti on abiinfo kättesaadav e-PRIAs samm-sammult
toiminguid tehes. Vajadusel saab
abi PRIA otsetoetuste infotelefonil
737 7679.
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid ning
kliente aidatakse e-PRIA kasutamisel. Bürood on avatud E – N
kell 9.00 – 16.00, reedeti suletud.
Soovitame büroosse tulles endale aeg
broneerida PRIA kodulehel: www.
pria.ee/broneering
PRIA soovib edukat ja ladusat
taotlemist!
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Päästepäev
„Aita sõpra”
Häädemeeste Kesk koolis toimus 14. veebruaril,
Metsapoole Põhikoolis 20.
veebruaril, Uulu Põhikoolis 4. veebruaril ja Tahkuranna Lasteaed Algkoolis
15. veebruaril päästepäev
“Aita sõpra”.
Päästeameti ning Politseija Piirivalveameti töötajad
ning Jaagupi vabatahtlikud
merepäästjad viisid läbi õpilastele huvitavaid õppusi ja
õppetunde. Mõned õpilaste
kommentaarid: “õppisin,
kuidas aidata inimesi jääaugust välja”, “õppisin, kuidas
käituda tulega ning mis vahe
on päästevestil ja ohutusvestil”,
“sain teada, kuidas käituda,
kui leian pommi”, “see päev
oli väga lahe ja õpetlik”, “sain
teada, kuidas elada üle nädal
aega mingi katastroofi puhul,
kui pole elektrit”, “kõik päästjad olid sõbralikud”, “meeldis,
et meie õpilased said olla nii
päästja kui abivajaja rollis”,
“politseid olid toredad, suhtlesid hästi ja tegid nalja”.
Kõigi kooliperede poolt
väga suured tänusõnad kõikidele “õpetajatele”:
Päästeamet – Merilin Aaslaid, Kristi Kais, Lauri Lindoja,

Viktor Saaremets, Enno Teor,
Sven Koovit, Tõnno Sikk,
Marek Sein, Mati Leibur, Kalju
Kõrvemaa.
PPA ja PPA merepäästepatrull – Kairi Õilsalu, Rauno
Lensment, Janek Pinta, Terje
Lemmik, Erki Tetsmann, Avo
Puusepp.
Jaagupi Vabatahtlik Merepääste – Virgo Vahenõmm,
Urmet Lepp, Kaisa Vaik,
Kaido Vaik.
Meil on väga hea meel, et
PPAs, Päästeametis ja Jaagupi
Vabatahtlikus Merepäästekomandos töötavad ja toimetavad
nii suurepärased inimesed!
Aule Kink

Ohutust käitumisest ja päästmisest räägivad Kaido Vaik ja Kaisa Vaik

Päästepäev Häädemeestel. Foto: erakogust

Iseenda päästmist õpetavad õpetaja Ants Järv ja Virgo Vahenõmm

Veeohutuse koolitus, õpetussõnu jagab piirivalve välijuht, politseileitnant
Janek Pinta. Fotod Metsapoole Põhikoolist: Heino Einaste.

Metsapoole Põhikool

Tahkuranna kool
Tagurpidi koolipäev Tahkuranna koolis

Võistlusterikas veebruar
Sel õppeaastal on Metsapoole kooli õpilased real objektiivsetel põhjustel maakonnavõistlustel osalenud vähem kui
tavaliselt. Kui aga kätte jõudis veebruar,
tuli võistlusi „uksest ja aknast“.
2. veebruaril käisid meie tublid suusaneiud Jõulumäel Pärnumaa valdade
Talimängudel esindamas koduvalda.
Individuaaldistantsidel võitis Kimberly
Born I koha ja tema noorem õde Meribel
Born II koha.
5. veebruaril toimusid Häädemeestel
maakonna kooliliiga võrkpallivõistlused
6.-9. klasside tütarlaste ja poiste võistkondadele. Seal õnnestus meie tüdrukutel platseeruda III kohale. Poistel nii
hästi ei läinud.
6. veebruaril peeti Sindis 1.-3.
klasside segavõistkondade maakonna
meistrivõistlused rahvastepallis. Kuna
tüdrukute ja poiste arv võistkonnas oli

Veebruari võib pidada talve südameks. Õnneks oli talvetaat sel aastal lahke ja oma külmemat poolt
ei näidanud. Nii jäid ära õpilasi
rõõmustavad külmapühad. Ometi
said kõik veidi puhata, sest veebruar on vaheajakuu.
Kõiki rõõmustas sõbrapäev.
Sel päeval avati postkast, mis oli
täis toredaid tervituskaarte ja häid
soove sõbrale. Lisaks veel traditsiooniline kohvik, kust sai osta
maitsvaid küpsetisi ja soolaseid
suupisteid.
Kooli õpilasaktiivi algatusel
toimus tagurpidi koolipäev.
Tööpäev algas peale 13.13 lõunasöögiga. Ja siis tunnid. Õppida
õhtul kuue ajal- see oli paras väljakutse. Aga ometi tore! Põnevust tõi
õhtuhämarusse päästeameti kohalolek. Algul õpetati noorematele

vaba, võisid mängida ka ainult tüdrukute või ainult poiste
koosseisud. Paljud koolid kasutasidki
võimalust mängida ainult III klassi poistega. Meil oli võistkonnas ainult kaks
III klassi poissi, üks II klassi poiss ja 5
tüdrukut. Tublidel palluritel õnnestus
võita alagrupp ja finaalis üks mäng ning
esikoha mängus kaotasime Sindi Gümnaasiumi poistele 1:2. See hõbemedal on
meie laste jaoks peaaegu kulla kaaluga.
14. veebruaril osalesime 4.-6. klasside poiste ja tüdrukute võistkondadega
miniliiga maakonnaturniiril PärnuJaagupis. Nii poisid kui tüdrukud said
pronksmedalid.
Arvan, et meie tublid noorsportlased on igati ära teeninud südamlikud
kiidusõnad.
Õpetaja Silvi Koovit

Fotod: Anu Alloja

õpilastele ohutut käitumist
mitmesugustes elus ettetulevates olukordades. Ja siis õue!
Kooli juures oleval tiigil näidati, kuidas toimida, kui oled
läbi jää vajunud. Päriselt jääaugus olev inimene, tema ja
abistajate tegutsemine – väga
emotsionaalne ja meeldejääv!
Rõõmsat tegutsemist jätkus
hiliste õhtutundideni. Paljud
jäid ka koolimajja ööbima.
Aitäh tublidele emadele
Annelile ja Küllile, kes hoolitsesid, et kõigil kõhud täis

oleksid! Tagurpidi koolipäev
oli tore ettevõtmine.
Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva tähistamine algas
koolimajas aktusega. Veidi
hiljem sõitis kogu koolipere
Konstantin Pätsi ausamba
juurde, kus toimusid ajaloolised mälestushetked. Ilm oli
ilus ja rahvast palju. Südamlikud laulud Eestist, tuules
kergelt lehvivad sinimustvalged lipud- ilusa mälestuskillu
viis siit kaasa igaüks.
Tahkuranna koolipere

Rahvastepallivõistkonda kuulusid Rasmus Arukase, Gerret Grossthal, Egert Pill, Lisbeth
Nepste, Ilona Kallas, Laura-Maria Lutsuveer, Merilin Paddernik, Keity Šohireva
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist

Häädemeestel tublid maletajad

Häädemeeste
Keskkooli õpilased
maakondlikel
olümpiaadidel edukad

19. veebruaril toimus Harjumaal Oru Põhikoolis Oru-Häädemeeste-Jõõpre malematš. Võistlesid 6-liikmelised võistkonnad, kusjuures Häädemeeste aitas oma mängijaga ka Jõõpre
kooli, kuna üks maletaja sealt oli haigestunud. Matši võitis
Häädemeeste Keskkool Oru Põhikooli ja Jõõpre Põhikooli
ees. Võidukasse Häädemeeste võistkonda kuulusid: Arthur
Valge, Markus Lehtla, Eduard Siim, Sander Vanker, Henri
Pill, Ragnar Pesor, Sander Song.
Partiipunktides sai Häädemeeste 14, Jõõpre 11,5 ja Oru
10,5 punkti. Häädemeeste viigistas kõigepealt Jõõprega 6-6
ja seejärel võideti Oru 8-4. Viimases matšis suutis Oru 6,55,5 alistada Jõõpre. Külalised Pärnumaalt said tutvuda Oru
köögiga ja koos majahaldjas Leeloga ka koolimajaga. Jäädi
igati rahule! Järgmine analoogne matš on plaanis järgmisel
õppeaastal Jõõpres.
Suured tänud Eleri Tehvanusele Jõõprest ning Jaan Urgasele Orust korraldamast ja võõrustamast! Võistluse kohtunik
ning fotode autor Jaan Urgas Oru Põhikoolist. Maletamiseni!
Aule Kink
NB! 13. aprillil kell 10 toimuvad Häädemeeste Keskkoolis Häädemeeste valla lahtised meistrivõistlused males.

Male orus. Foto: Jaan Urgas Oru Põhikoolist

Tartu ülikooli teaduskool korraldab
koostöös aineühendustega noorte
õppurite jaoks olümpiaade erinevates
õppeainetes. Koolis motiveerivad õpetajad õpilasi olümpiaadidel osalema,
sest iga osalemine õpetab midagi.
Meil on hea meel, et õpilased löövad
aktiivselt kaasa. Eriliselt valmistab
muidugi rõõmu, kui ka tulemused
on head.
Geograafiaolümpiaadil 7. klassi õpilaste hulgas Hanna Allikas III koht,
9. klassi õpilaste hulgas Romek Hanson I koht, gümnaasiumiõpilaste
hulgas Marianne Hanson II koht.
Keemiaolümpiaadil 9.kl õpilaste
hulgas Romek Hanson 2. koht. Bioloogiaolümpiaadil 6. klassi õpilaste

hulgas Ann-Mari Alfthan 3. koht.
Emakeeleolümpiaadil 7. kl õpilaste
hulgas Hanna Allikas 3. koht; 11.kl
õpilaste hulgas Crete Luik 2. koht;
12.kl õpilaste hulgas Marianne Hanson 3. koht. Inglise keele olümpiaadil
kuulus gümnasistide hulgas Markus
Lõhmusele 1. koht. Matemaatikaolümpiaadil saavutas 8. klassi
õpilaste hulgas 1. koha Arthur Valge.
Kiidame tublisid õpilasi ning
täname loodusainete õpetajat Ülle
Valgit, emakeeleõpetajaid Silvi Murulauku ja Kaire Lainet, inglise keele
õpetajat Rene Kurmi ja matemaatikaõpetajat Krista Hütti.
Aule Kink

Uulu Põhikool
Veebruar Uulu Põhikoolis

Reaalainete nädal

1.02 – Lastekoori ühisproov Audru kooriga ning laulupeo ettelaulmine
1.02 – Talimängude suusatamine Jõulumäel
2.02 – Bioloogiaolümpiaad
Osalejad: Arto Afanasjev, Rudolf Harald Kivi, Keith
Richard Pihlak, Kaspar Rahnu, Tanel Tamm
4.02 – veeohutuspäeva koolitus I ja II klassile
4.02 – veestpääste näidistund
5.02 – suusatamine Jõulumäel (I, II, IV klassi poisid,
VI ja VII klass)
5.02 – võrkpalli võistlused (6.-9. klassi poisid)
6.02 – rahvastepalli võistlused (2.-3. klass)
6.02 – matemaatika olümpiaad 7.-9. klass
Osaleja: Triinu Kirschbaum
7.02 – 8. klass Kuutsemäel suusatamas
8.02 – Playback
9.02 – kunstiolümpiaad
Osaleja: Linda-Mai Jõesalu
12.02 – geograafiaolümpiaad
Osaleja: Kalle-Rasmus Rubin
14.02 – sõbrapäev
14.02 – minivõrkpalli võistlused (4.-6. klass)
15.02 – 7.-9. klassi õppereis Energiakeskusesse
15.02 – direktori ja õppealajuhataja töövarjupäev KilingiNõmme Gümnaasiumis
18.02 – Merili Taimre tervise loeng
20.02 – 8. ja 9. klass koolitusel „Georgi ja Kaspari lugu”
21.02 – Eesti Vabariigi aastapäeva aktus
21.02 – koolisisene VARIA
22.02 – kogu koolipere osalemine mälestushetkedel
Konstantin Pätsi ausamba juures

Reaalainete nädal algas 15. veebruaril,
kui seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda
klasside õpilased külastasid Energia avastuskeskust Tallinnas. Lisaks „käed külge“
põhimõttel ekspositsioonidega saadi osa
välgu ja staatilise elektri demonstratsioonidest, vaadati planetaariumifilmi „Tähetolm
ja päikesepere“ ja imestati teadusteatris
„Peadpidi füüsikas“. Füüsikaõpetaja Pärt
kirjutab:
“Teadusteatrit oli omalgi tore vaadata.
Kõik jube keerulised mõisted füüsikast
seletati hästi lihtsalt ja arusaadavalt lahti.
Katseid demonstreeriti niinimetatud käepäraste vahenditega, selleks sobisid elektriline tikksaag ja pesunöör või siis telliskivi
ja taldlihvija, samuti kummist vahend väikeste ummistuste likvideerimiseks. Nagu
öeldi siis võtsime poole tunniga läbi sooju-

7.-9. klassi õpilased õppereisil etendusel
„Peadpidi füüsikas”. Foto: Marika Jagomägi

Vabariigi sünnipäevanädal
Sellel aastal oli meie ajaloonädal seotud
sügisel läheneva Uulu kooli juubeliga. Sellel
nädalal oli avatud näitus koolilaste vaba aja
veetmise võimalustest läbi aegade. Näitusel
sai vaadata lapsevanemate, vanavanemate
ja õpetajate margikogusid, käsitööesemeid,
salmikuid ja palju muud põnevat.
21. veebruaril toimus aktus-ajalookonverents, mille raames andsid 6. klassi õpilased
väikese ülevaate Uulu kooli ajaloost praeguses koolimajas. Kiitus teile Maarja, Annika,
Aurelia, Richard ja Kaspar! Pärast aktust sõi
Uulu kooli pere koos sünnipäevatorti.
22. veebruaril osales traditsiooniliselt
kogu koolipere Konstantin Pätsi ausamba
juures mälestushetkedel.
Õppealajuhataja Gerli Jürima

Valmistumine laulupeoks

Jaanuarikuu Tegija on Saara Sofia Jürgens, kes saavutas „Kaunim Metsalaul” konkursil III koha. Autor: Egle
Rumberg

sõpetuse, lainete
levimise, inertsi
j a a a t o m it e
vahelised jõud
ehk peaaegu kogu gümnaasiumi õppekava.
Kõige selle juures ei kasutatud mitte ühtegi
katseteks mõeldud vahendit.”
Matemaatikas lahendati sellel nädalal
nuputamisülesandeid ja SUDOKUSID.
19. veebruaril toimus juba traditsiooniks
saanud esimene keemia tund 4. klassile, kus
tehti demonstratsioonkatseid õpetaja poolt,
aga sai ka ise katsetada. Tavapärasest enam
oli katseid ka kaheksandas ja üheksandas
klassis. Enam põnevust pakkusid „must
madu“ ja „musta püssirohu põlemine“.
Õpetajad Marika Jagomägi, Pärt
Kukk ja Anne Oga

1. veebruaril algasid Pärnu Kontserdimajas
Juubelilaulupeo “Minu arm” I eelproovid ja
ettelaulmised. Uulu ja Audru kooli ühendlastekoor tegi ettelaulmisel tubli ülesastumise ja valmistub nüüd peagi saabuvaks II
ettelaulmiseks, 25. märtsil. 8. veebruaril
osalesid neli mudilaskoori lauljat mudilaskooride seminaril Pärnu Nooruse majas,
kus harjutati ja anti viimaseid näpunäiteid
laulude õppimisel. Uulu kooli mudilaskoor
valmistub ettelaulmiseks 4. aprillil, Pärnu
Kontserdimajas.
Õpetaja Annely Kuningas

Reaalainete nädala raames keemiatunnis 4. klassile sooritatud katse „Elevandi
hambapasta”. Autor: Marika Jagomägi

Reaalainete nädala raames keemiatunnis 8. ja 9. klassile sooritatud katse „Must
madu”. Autor: Marika Jagomägi

Olümpiaadideks valmistumine
II poolaasta on olümpiaadide aeg ja nii on
kiire aeg meilgi.
2. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist võttis
sellest osa 5 õpilast. Väga tublid olid 6.
klassi poisid Rudolf-Harald Kivi ja Kaspar Rahnu, kes tulid oma klassis vastavalt
4. ja 5. kohale. 6.-7. klassi koondarvestuses saavutas Rudolf-Harald Kivi 8. koha
ja Kaspar Rahnu jagas 11.-13. kohta 30
osavõtja hulgas (6. klass teeb 7. klassile
mõeldud tööd). 9. klassi noormees Keith
Richard Pihlak saavutas 23. osavõtja hulgas
10. koha. Tublid olid ka Tanel Tamm ja
Arto Afanasjev.
6. veebruaril toimus 7.-9. klasside mate-

maatikaolümpiaad. Meie koolist osales
olümpiaadil 7. klassi õpilane Triinu Kirschbaum, kes saavutas 6. koha.
9.02 oli ka kunstiolümpiaadi piirkonnavoor ja Linda-Mai Jõesalu saavutas 4. koha.
12. veebruaril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor Kilingi-Nõmmes.
Meie koolist võttis olümpiaadist osa KalleRasmus Rubin 8. klassist. Ta saavutas 24.
osavõtja hulgas 13. koha.
Aitäh kõikidele tublidele osavõtjatele!
Õpilasi juhendas bioloogia- ja geograafiaolümpiaadidel õpetaja Maie Sarapik,
matemaatikaolümpiaadil õpetaja Anne
Oga ja kunstiolümpiaadil õpetaja Liie
Juhkam.
Õpetaja Maie Sarapik
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Häädemeeste valla leht

Häädemeeste lasteaed

Tahkuranna lasteaed

Häädemeeste lasteaia toredad
tegemised veebruaris
Heal lapsel mitu nime: küünlakuu,
tuisukuu, hundikuu, vastlakuu - need
kõik on veebruari rahvapärased kuunimetused. Pole siis ime, et kui ühel kuul
on niipalju erinevaid nimetusi, ei piirdutud Häädemeeste lasteaias vaid oma
tavapäraste tegemiste ja toimetustega.
14. veebruaril võtsid kaks vanemat rühma ette bussisõidu Kablisse,
et tähistada üheskoos sõbrapäeva koos
Kabli lasteaia perega. Sellest, kui väga
meid seal oodati, andis märku naerusuine õpetaja, kes lausa õue vastu oli
tulnud. Kui Kabli laste lühike, kuid
armas tervituskontsert vaadatud,
said nii väikesed kui ka suured sõbrad omavahel koos lõbusalt aega veeta.
Aeg möödus mängides ja tegutsedes
ruttu ja juba tuligi ette võtta bussisõit
tagasi koju Häädemeestele. Lahkujate
südametesse jäi aga kripeldama tunne,
et küll oleks tegelikult tahtnud rohkem
aega Kabli lastega koos mängida, nii
tore oli ju.
20. veebruaril oli meil au võõrustada Eesti kaitseväge. Lapsed said tutvuda erineva kaitseväe tehnika, varustuse, riietuse ja relvadega. Viimased
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Küünlakuu tegemised Tahkuranna lasteaias

osutusid
aga kätte
võttes üllatavalt rasketeks. Kõige rohkem elevust
pakkus aga mudilastele väike lõbusõit
lasteaia territooriumil kaitseväe autoga.
22. veebruaril võeti taaskord ette
bussisõit, ent seekord valla põhjapoolsemasse suunda. Osalesime Eesti Vabariik 101 raames korraldatud üritusel
„Mälestushetked“. Eelnevalt olid õpetajad lastele rääkinud, et sõidame Eesti
Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi ausamba juurde. Aga nagu
hiljem selgus, polnud eeltöö üheselt
arusaadav kõigile, sest üks armas väike
poiss küsis: „Kus siis Konstantin Päts
on?“
Veebruar on teada-tuntud veel kui
aasta kõige lühem kuu. Sellest hoolimata jagus päevi nii igapäevasteks
õppetegevusteks kui ka erinevateks silmaringi laiendavateks ettevõtmisteks.
Nagu vanarahvas ütleb: „Kes teeb, see
jõuab!“
Häädemeeste lasteaia õpetaja
Gea Blond

Veebruar, see aasta lühim kuu, on
tänaseks mööda libisenud ja ohjad
märtsikuu kätte visanud. Vaadakem
siis koos tagasi, milline oli veebruar
meie lasteaias.
Küünlakuu tõi kaasa märgatavalt pikema päeva, lund, jääd ja
kahjuks ka iga-aastase suurema haiguspuhangu. Sellest hoolimata käis
tegutsemine ja toimetamine edasi,
mis sellest, et pisut vähendatud koosseisuga.
Veebruari algul käis Tahkuranna
lasteaias meie ammune sõber, loodusretkede juht ja kaaslane Küllike
Sisask Kabli Külastuskeskusest, et
tutvustada meile RMK loodushariduse programmi „Koprapere aastaring”. Selle aasta looma elukorraldusega tutvumiseks saime vaadata
filmi ning arutleda, on kopra puhul
tegu rohkem kahjuliku või kasuliku
loomaga. Õues uuriti olusid ning
püüti mõistatada, kas kopral oleks
huvi meie lasteaia ümbrusesse elama
kolida.

Veebruari poolitaval sõbrapäeval
võtsid Rannakarbid, need rahutud
rändajad, kaasa oma kätega valmistatud hõrgud kingitused, istusid
liinibussi ning sõitsid külla sõpradele – Uulu lasteaia Jaanimardikate rühmale. Mõnusasse ühisesse
hommikupoolikusse mahtus lahkete
võõrustajate esitatud näidend, ühised
mängud saalis ja rühmas, kinkide
vahetamine ning kooslustimine kelgumäel. Aitäh, suured ja väikesed
Jaanimardikad, rõõmsa sõbrapäeva

Foto: erakogust

eest!
Sõbrapäeval saatis Räpina Aianduskool laiali oma selleaastase taimekasvatusprojekti „materjali” Vilma
ja Venuse sorti tomatitaimed. Tänavune projekt kannab nime Tomatisõbrad ning kestab ametlikult 18.
veebruarist maikuu keskpaigani.
Huvilised saavad Rannakarpide projekti edenemist soovi korral jälgida
meie blogist https://tahkurannatomat.blogspot.com/
22. veebruaril kogunes tavalisest
pidulikumalt riietatud lasteaiapere
saali, et üheskoos tähistada Eesti
Vabariigi 101. aastapäeva luuletuste,
laulude, tantsude ja ühismängudega.

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
direktor Kerli Õismets meenutas
meile ka seda, kui tähtis on rääkida
ilusat eesti keelt – meie emakeelt.
Kuu viimane nädal oli koolilastele
puhkamiseks. Meiegi mängisimejoonistasime-voolisime-maalisime
vabamalt ning kuu viimasel päeval
käisid Rannakarbi rühma lapsed
lausa Pärnus Apollo kinos vaatamas
filmi „Väike draakon Kokosaurus:
Seiklus džunglis”.
Niisugune nägi linnulennult välja
meie küünlakuu. Rõõmsat ja helget
kevadkuud kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere
Fotod: lasteaia fotokogust

Uulu lasteaed
Eestimaa sünnipäeva kuu tegemised Uulu lasteaias
Peale rahulikku jaanuarikuud
jagus veebruarisse küllaga
põnevaid ettevõtmisi ja rõõmsaid elamusi.
Jaanimardikad külastasid
Uulu Põhikooli. Lapsed tutvusid kooli direktoriga ja oma
tulevase õpetaja Eveliniga.
Käidi uurimas erinevaid klassiruume ja osaleti tunnis, kus sai
näidata ka oma teadmisi. Lapsed ootavad rõõmuga sügist,
mil saab kooliteed alustada.
Veebruarikuu on traditsiooniliselt seotud kodu teemaga.
Liblika rühma lapsed uurisid
kodus, pereliikmete abiga,
kuidas oskavad päästeamet ja
kiirabi vajadusel iga kodu üles
leida. Lapsed said teada, mida
tähendab sõna „aadress”. Kõik
rühmad valmistusid usinalt
vabariigi aastapäevaks: kaunistati rühmaruume, valmistati
meeneid, õpiti laule-luuletusi.
Mesimummi rühma lapsed
tutvusid lähemalt mõningate
kodumasinatega: tädi Liina
abiga uuriti, kuidas töötab
õmblusmasin, ühiste jõududega valmis Sipsik. Põnev oli

arutleda, kuidas elati siis, kui
televiisorit polnudki. Vajalikud
kodumasinad on ka vahvliküpsetaja ja mikser, nende abil
valmistasid lapsed vahvleid
vahukoorega.
Kuu algul, kui idamaade
kalendri järgi algas sea-aasta,
toimus lasteaias lustlik mängupidu „Notsuke röh-röh-röh”.
Kuigi koos oli palju notsusid,
ühtki paha seatempu ei sündinud.
Veebruarisse jääb ka sõb-

rapäev. Sel puhul külastasid
Jaanimardikaid sõbrad Võiste
lasteaiast. Tugevdati sõprussidemeid, sest kohtutud on
varemgi. Külalistele esitati näidend „Kuhu kadusid kalad”.
Võiste lapsed omakorda panid
pererahva proovile mõistatustega, mida oli päris raske ära
arvata. Koos mängiti toredaid
mänge ja käidi kelgumäel lustimas.
Liblika ja Mesimummi
rühma lapsed käisid külas

väikestel Lepatriinudel. Kaasa
võeti endavalmistatud kingitused – ega tühja käega sobi
külla minna. Koos tantsisime,
mängisime pilli ja maiustasime
Lepatriinude poolt valmistatud

kohupiimakreemikorvikestega.
Mesimummid pidasid meeles
ka tublisid vallatöötajaid – sõpruse märgiks riputati kaela oma
kätega valmistatud süda.

19. veebruaril said lapsed osa lasteteatri „Teatrike”
etendusest „Havi keelest, havi
meelest”, kus osavalt olid põimitud muinasjutt ja regilaul ja

lavakujundus elama pandud
innovaatiliselt arvuti abil.
Vabariigi aastapäeva auks
toimus 21. veebruaril pidulik
kontsert-aktus „Eestimaal on
sünnipäev”, kus teadustajatena
panid end proovile Jaanimardikate rühma lapsed. Kõlasid
kaunid laulud ja luuletused
kodust ja kodumaast ning
tantsiti Eesti rahvatantse.
Veebruarikuu oli nagu
Leelo Tungla luuletuses: „Meie
juurde läbi rohu hiilis Köha
naine Nohu ja tal kaasas oli
lapski – Gripp”, sundides paljud tõvevoodisse, sestap soovib
Uulu lasteaia pere suurtele ja
väikestele vallaelanikele tugevat tervist ning rõõmsat kevadeootust!
Uulu lasteaia õpetajad
Fotod: lasteaia fotokogust
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Uulu Noortekeskus
Mängude nurk Uulu Noortekeskusesse
Uulu noored soovisid väga noortekeskusesse uusi asju, millega tegeleda vabal
ajal ja nii me osalesime “Nopi Üles” projekti konkursil. Panime paika plaani
ning koostasime eelarve. Pidasime paar
skype vestlust projekti koordinaatoriga.
Tegime plakati ning asusime facebookis meeldimisi koguma. Tingimus, 200
meeldimist täidetud saime lepingu mille
vallavanem allkirjastas ja asusime sobilikke asju valima.
Projekti raha eest soetasime kotttoolid, palju erinevaid lauamänge ja
playstationi koos mängudega. Kõige
rohkem meeldib noortele playstation,
millega mängitakse iga päev ja korraldatakse ägedaid omavahelisi võistluseid.
Me soovisime erinevaid lauamänge eri
vanustele, et saaks hakata iga kuiselt
mängudepäevi korraldama. Mängudepäevad on lõbusad, eriti koos tervislike
näksidega (porgand, lillkapsas, redis
jne.). Parimaks ideeks peame seda, et
hakata lauamänge koju laenutama, mille
tulemusena ei pea pered kalleid mänge
koju ostma.
Jälgige infot mängudepäevade kohta
noortekeskuse facebooki lehel ning kui

Foto: Ege Altmart

soovite mõnd mängu koju laenata võtke
ühendust noorsootöö juhi Egega.
Noorte piirkondlikute omaalgatuste
konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasra-

hastatud programmis „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.
Andres Pihu
Kermo Link

2019. aasta Pärnumaa talimängud

Pärnumaa 39. talimängude üldvõitja on Häädemeeste vald
Eelmises Liiviranna lehes jäime
pooleli 1. veebruaril suusavõistlustega.
Pilk protokolli: TÄISKASVA NUTE MUR DM A ASUUSATAMINE
N 2,5 km: 2. Sandra Serva;
N35 2,5 km: 1. Karin Tamm,
4. Aire Kallas-Maddison, 5.
Klarika Rüütel; N45 2,5 km:
1. Anu Taveter, 2. Kristel
Kaubi, 3. Ene Saar; N50 2,5
km: 1. Kadri Madissoo, 3.
Sirje Kõresaar; M 5 km: 1.
Marthen Tasalain, 2. Romet
Sutt; M40 5km: 6. Mario
Maddison, 7. Margus Kask.
2. veebruar TEATESUUSATAMINE
Tüdrukud D-C 3x1,2 km:
2. Häädemeeste vald(Meribel
Born, Meel Suursild, Getter
Ennok); Poisid D-C 3x1,2
km: 2. Häädemeeste vald I
(Kaarup Kask, Oliver Luik,
Henriko Ojaveer), 3. Häädemeeste II (Teet Järvoja, Priit
Järvoja, Rico Marcus Luik);
Tüdrukute B-A 3x2,5km:
1. Häädemeeste (Annabel
Helin, Ethel Saarnak, Kimberly Born); Poisid B-A 3x2,5
km: 2. Häädemeeste (Päär
Suursild, Joonatan Pajuväli, Ranno Sutt); Naised
3x2,5 km: 1. Häädemeeste
(Anu Taveter, Kristel Kaubi,
Sandra Serva); Mehed 3x2,5
km: 1. Häädemeeste (Romet
Sutt, Marthen Tasalain,
Risto Vaher).
Suusatamise üldkokkuvõttes (6): 1. Häädemeeste vald
2232 punkti, 2. Pärnu linn
2194 p, 3. Põhja-Pärnumaa
vald 1912 p.
KORVPALL (6): 1. Tori
vald, 2. Paikuse osavald, 3.
Saarde vald … 5. Häädemeeste
vald (Khenor Pae, Siim Pärnala, Mihkel Kersalu, Otto

Gustavson, Markkus Saarts,
vanemtreener Jüri Aniste)
MALE (5): 1. Pärnu linn, 2.
Saarde vald, 3. Häädemeeste
vald ( Jüri Kaldoja, Udo
Mandre, Aule Kink, Markus
Lehtla, Mirjam Rohtoja).
LAUATENNIS (7): 1.
Lääneranna vald, 2. PõhjaPärnumaa vald, 3. Tori vald…
6. Häädemeeste vald (Kardo
Sarapuu, Marek Leemet,
Saima Kangur, Klen Liiva).
KURLING (8): 1. Tori
vald, 2. Saarde vald, 3. Paikuse
osavald…5. Häädemeeste vald
II ( Kaisa Vaik, Merle Vaik,
Kaido Vaik, Martti Vaik)…8.
Häädemeeste vald I (Aire Kallas-Maddison, Iti Maddison,
Mario Maddison, Margus
Maddison).
3. veebruar MÄLUMÄNG
(13): 1. Pärnu linn, 2. Paikuse
osavald, 3. Saarde vald …6.
Häädemeeste vald I (Karel
Miina, Toomas Abel, Viktor
Koop, Argo Schneider)…10.
Häädemeeste vald II (Ülo
Sommer, Maido Zukker, Märt
Hunt, Andrus Tamsalu).
KABE (4): 1. Häädemeeste
vald (Agur Püström, Udo
Mandre, Irma Nahkor, Ants
Gustavson, Lisette Eylandt),
2. Saarde vald, Põhja-Pärnumaa vald.
SANGPOMMI K AHEVÕISTLUS (4): Üldkokkuvõte 1. Audru osavald 234 p,
2. Häädemeeste vald 218 p,
3. Tori vald 174 p.
Mehed -80 kg: 2. Hannes Maal; M -90 kg: 1. Siim
Marjamägi; M +90 kg: 2.
Andrus Umal. Naised 7. Lisette Eylandt. Noored – 14a:
1. Märt Veelaid, 3. Markus
Lehtla, 5. Henry Näär, 7.
Margo Raudsepp, 8. Klen
Liiva. Noored 15-17a + 75 kg:

Täiskasvanute murdmaasuusatamine Meeste vanuseklassis
kaks esikohta Häädemeestele
1. Marthen Tasalain, 2. Romet
Sutt, 3. Andreas Baum (Pärnu
linn). Foto: erakogu

Täiskasvanute murdmaasuusatamine N45 vanuseklass poodiumil kõik Häädemeeste naised
1. Anu Taveter, 2. Kristel Kaubi,
3. Ene Saar. Foto: erakogu

Häädemeeste sangpommivõistkond, puudub Lisette Eylandt. Foto:
Aire Kallas-Maddison

3. Rainis Vesik.
BOWLING (7): 1. Paikuse
osavald, 2. Põhja-Pärnumaa
vald, 3. Tori vald…5. Häädemeeste vald (Meeli Antson,
Margit Pill, Janno Paate, Andrei Bõstrov).
UJUMINE: NO 2003 100
m rinnuli: 6. Ravo Puusepp,
9. Kerhard Kiviselg; 100 m
vabalt: 8. Kerhard Kiviselg,
10. Priit Järvoja; 100 selili: 7.
Kerhard Kiviselg, 9. Richard
Kiviselg, 10. Teet Järvoja. Naised 1985-2002 100 m vabalt: 4.
Kelli Järvoja; 100 m rinnuli: 3.

Poiste D-C vanuseklassi teatesuusatamine. 1. Tori vald, 2. Häädemeeste I ja 3. Häädemeeste II. Foto: erakogu

Häädemeeste malevõistkond. Foto: Aire Kallas-Maddison

Kelli Järvoja. Mehed 1984 ja
hiljem 100m vabalt: 3. Taavi
Kunder; 100m selili: 2. Taavi
Kunder.
Teateujumine 4x50 m
mehed: 2. Häädemeeste
vald (Ravo Puusepp, Kerhard Kiviselg, Taavi Kunder,
Samuel-Mathias Mäkimaa).
Üldkokkuvõte (7): 1. Pärnu
linn, 2. Tori vald, 3. Lääneranna vald, 4. Häädemeeste
vald.
järg lk 10

Häädemeeste kabevõistkond. Foto: Aire Kallas-Maddison

Lk. 10

Häädemeeste valla leht
omavalitus, kes osales kõigil
kavas olnud spordialadel. Esikohale tulid meeskondlikult
suusatajad tublide treenerite
Anu Taveteri ja Kadri Madissoo juhendamisel. Samuti oli
võidukas meie juhtkonnavõistkond ja kabetajad, kes
loovutasid vastastele ainult ühe
punkti. Teise meeskondliku
koha saavutasid sangpommi
tõstjad ja koroona mängijad.
Sangpommis tõid vallale esikoha individuaalarvestuses
maailmameister Siim Marjamägi ja Märt Veelaid. Väike,
kuid tore üllatus oli maletajate
kolmas koht. Oma parima
andsid bowlingu mängijad, kes
saavutasid viienda koha. Esimesed neli võistkonda bowlingus olid omaette klassist. Tubli
viienda koha saavutas noor
korvpallivõistkond treener Jüri
Aniste juhendamisel. Maksimum võeti ka lauatennises ja
mälumängus. Kapriisse kurlinguturniiri lõpetas Häädemeeste II võistkond viiendana.
Häädemeeste I võistkond, kes
ainukesena võitis esimesele
kohale tulnud Tori võistkond
ja veel üliedukalt 5 punktiga
maandus ootamatult hoopis

Häädemeeste ujujad. Foto: Aire Kallas-Maddison)

nime kandev vald talimängud
2005. aastal. Peale võistlemise
olime sellel aastal ka mitmel
alal spordivõistluste läbiviijad.
Nii toimusid Jõulumäe Tervisekeskuses suusatamine,
juhtkonnavõistlus ja kurling.
Oleme tänulikud, et meie vallas on selline tervisekeskus, kus
sportlased saavad suurepärastes
tingimustes treenida. Häädemeeste Keskkooli spordisaalis
toimusid korvpallimängud ja
sangpommi kahevõistlus ning
Häädemeeste Keskkooli saalis
male- ja kabevõistlused.
Olime sellel aastal ainuke

TALIMÄNGUDE ÜLDKOKKUVÕTE: 1. Häädemeeste vald 328p, 2. Saarde
vald 326.2 p, 3. Tori vald 326
p, 4. Lääneranna vald 282 p,
5. Põhja-Pärnumaa vald 258,4
p, 6. Paikuse osavald 220,8,
7. Pärnu linn 149,6 p, 8. Audru
osavald 132 p, 9. Tõstamaa
osavald 46 p.
2019. a Pärnumaa talimängud lõppesid Häädemeeste
vallale edukalt. Pingelises konkurentsis edestati 12 ala kokkuvõttes Saarde valda 1,8 punktiga ja Tori valda 2 punktiga.
Viimati võitis Häädemeeste

Märts 2019

viimaseks. See näitas, et selles
mängus oli vaja peale täpse käe
lisaks veel lihtsalt palju õnne.
Mängude viimaseks alaks
oli ujumine, mis ühtlasi
otsustas mängude saatuse.
Omavalitsuste arvestuses esikohale tulemiseks oli vaja saada
parem meeskondlik tulemus
kui Saarde valla meeskonnal.
Iga ujuja teenitud punktid olid
kulla kaaluga. Ujujad Kerhard
Kiviselg, Ravo Puusepp, Priit
Järvoja, Richard Kiviselg, Teet
Järvoja, Kelli Järvoja, Taavi
Kunder ja Samuel-Mathias
Mäkimaa saavutasid meeskondliku neljanda koha.
Täname kõiki Häädemeeste
valda esindanud 121 sportlast
(neist 53 suusatajat) ja nende
treenereid ja juhendajaid.
Tänu on ära teeninud ka
Häädemeeste trahteri „Magic“
töökas kollektiiv kiire ja korrektse koostöö eest.
Suusatajatel ja kabetajatel
seisavad ees 35. Eesti omavalitsuste talimängud Kadrinas.
Aleksander-Tõnis Joarand
ja Aire Kallas-Maddison

Talimängude pidulik lõpetamine, vallavanem Karel Tölp, meeskondade komplekteerijad Aire Kallas-Maddison ja Aleksander-Tõnis Joarand Foto: Kaisa Kirikal

PÄRNUMAA 39. TALIMÄNGUD 2019
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Suusatamine

Kabe

Bowling

Lauatennis

Mälumäng

Ujumine

Sangpomm

P

K

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

K

P

P

K

Häädemeeste

7.

23,00

II

28,00

I

30,00

5.

25,00

III

27,00

5.

25,00

I

36,00

I

30,00

5.

25,00

6.

24,00

6.

24,00

4.

26,00

II

28,00

328,00

I

Saarde

I

30,00

I

30,00

-

0,00

II

28,00

II

28,00

III

27,00

4.

31,20

II

28,00

6.

24,00

7.

23,00

III

27,00

6.

24,00

4.

26,00

326,20

II

Tori

6.

24,00

5.

25,00

4.

26,00

I

30,00

4.

26,00

I

30,00

5.

30,00

-

0,00

III

27,00

III

27,00

4.

26,00

II

28,00

III

27,00

326,00

III

Pärnu

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

I

30,00

-

0,00

II

33,60

-

0,00

4.

26,00

-

0,00

I

30,00

I

30,00

-

0,00

149,60

7.

P-Pärnumaa

5.

25,00

4.

26,00

5.

25,00

4.

26,00

-

0,00

-

0,00

III

32,40

III

27,00

II

28,00

II

28,00

12.

18,00

7.

23,00

-

0,00

258,40

5.

Lääneranna

4.

26,00

6.

24,00

III

27,00

7.

23,00

5.

25,00

4.

26,00

-

0,00

4.

26,00

7.

23,00

I

30,00

5.

25,00

III

27,00

-

0,00

282,00

4.

Tõstamaa

III

27,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

11.

19,00

-

0,00

-

0,00

46,00

9.

Audru

II

28,00

III

27,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

6.

24,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

7.

23,00

-

0,00

I

30,00

132,00

8.

Paikuse

-

0,00

-

0,00

II

28,00

III

27,00

-

0,00

II

28,00

6.

28,80

-

0,00

I

30,00

4.

26,00

II

28,00

5

25,00

-

0,00

220,80

6.

Üldkokkuvõte: 12 ala parimad tulemused

Sangpommisport
9. veebruaril toimusid Palamuse
Gümnaasiumis Eesti lahtised
karikavõistlused sangpommi
pika tsükli tõukamises. Kuni 85
kg kehakaalus tuli võitjaks Siim
Marjamägi.
23. veebruaril toimusid Audru

koolis 2019. a Pärnumaa meistrivõistlused ja Audru osavalla lahtised
võistlused.
Meeste -78 kg ja -85 kg tulid maakonna meistriks Hannes Maal ja Siim
Marjamägi. Noorte – 14 a saavutati
kolmikvõit. Võitjaks tuli Märt Vee-

laid, 2. Markus Lehtla ja 3. Henry
Näär. Klen Liiva lõpetas viienda
kohaga. Tüdrukute -17. a seas võitis
hõbemedali Lisette Eylandt. Pronksmedali võitis Rainis Vesik 15-17. a
poiste +75 kg kehakaalus.
Aleksander-Tõnis Joarand

Neljapäeval, 18. aprillil kell 18.00
HÄÄDEMEESTE JÜRIÖÖ JOOKS
(5 meest + 1 naine)
M
M
N
M
M
M

I etapp
II etapp
III etapp
IV etapp
V etapp
VI etapp

Häädemeeste bussijaam – laululava
laululava – Toomas Troska maja
Toomas Troska maja – saun
saun – Centrumi pood
Centrumi pood – bussijaam
bussijaam – laululava

Vanuseklassid;
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass
gümnaasium + täiskasvanud

Autasustamine
Lõke

REGISTREERIMINE JA NUMBRID VIIMASELE VAHETUSELE
POOL TUNDI ENNE STARTI Lisainfo: huvikeskus@haademeeste.ee või tel. 5199 7758

SPORDITEATED
6. aprillil kell 12.00
Häädemeeste spordihoones
Häädemeeste valla laHtised võistlused
sangpommispordis
Kaalumine kell 10.30 – 11-30.
info: a.-t. Joarand, tel. 5199 7758
13. aprillil kell 10.00
Häädemeeste Keskkoolis
malevõistlused
vanuseklassid: mehed, naised ja poisid, tüdrukud,
sünd. 2003 ja hiljem.
autasustamine
info: a.-t. Joarand, tel. 5199 7758
14. aprillil kell 10.00
Häädemeeste Keskkoolis
KaBevõistlused
selguvad 2019. aasta parimad meeste, naiste ja
noorte (poisid ja tüdrukud, sünd. 2003 ja hiljem)
arvestuses.
autasustamine
info: a.-t. Joarand, tel 5199 7758

Häädemeeste valla leht
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Tants on suurem kui elu
2019. aastal sai tantsufestival
veerandsajaseks – 25 aastat
on lapsed ja noored, tantsuõpetajad ja lapsevanemad
valmistunud Koolitantsu
lavale minema autorite, esinejate, toetajate või kaasaelajatena.
Koolitants on ainulaadne, tuleb pühenduda ja
anda endast parim. Õhus on
ootusärevust ja pinget. Siis
süttivad laval tuled, kõlavad
esimesed helirütmid ning
on aeg alustada tantsuga.
Koolitants on suhtumine –
see on rõõm tantsust, positiivsus, endast ja teistest hoolimine, rõõmustada siis, kui
endal läheb hästi, ja siis, kui
teised teevad midagi imelist.
Meiegi tegime midagi erilist, olime Pärnu Kontserdimaja laval lausa kolme suure
rühmaga.
Vahvad mudilased rühmast MÜR AMEE kavaga
“Uinuvad kaunitarid” õpetaja Kadi Keskülla, laste
rühmad “Taglioni” kavaga
“Nagu paberlaevuke” õpetaja Liina Ojatamm, “MPDance” tantsutiim kavaga
“Piisake vett, PA LU N”
õpetaja Anu Nõmm.
Eripreemia “Leitmotiivi
õnnestunud lavale toomine”
sai rühm “Taglioni” tantsijad ja õpetaja Liina Ojatamm. Tüdrukud võistlesid
kaasaegse tantsu kategoorias.
Kas meie kolmest rühmast ka keegi Koolitantsu
finaali pääseb saame teada
17. märtsil.
Ja mitte ainult Koolitantsu festival ei paku meie
lastele tantsurõõmu. Jaanuarikuu viimastel päevadel
olid meie väikesed ja suured
tantsijad võistlustules EDO
Winter Cupil ning veebruarikuu keskel Baltic Cupil
2019 Pärnus. Eesti Vabariigi sünnipäeval tõid Läti
lahtistelt meistrivõistlustelt
koju Disco Dance täiskasvanute duo kuldmedali ItiMai Mätas ja Angela Absalon ning Iti-Mai oma soolo
kavaga hõbemedali.
Rõõmuga jagame ka teisi
tulemusi:
Disco mini kids – hõbemeda l – Jola nta Vutt,
pronksmedal – Johanna
Kurm
Disco algajad lapsed –
kuldmedal – Anna Liisa
Mätas
Disco algajad duo lapsed
– hõbemedal – Anna Liisa
Mätas/Eleanor Ojatamm
Disco staar klass soolo
lapsed – hõbemedal – Debby
Keira Sepp, pronksmedal –
Saara Sofia Jürgens
Disco staar klass duo
lapsed – kuldmedal – Jaanika Orasmäe/Saara Sofia
Jürgens, hõbemedal – Anee
A fanasjev/Debby Keira

MÄRTSI JA APRILLI sündmused
Jõulumäe murdmaasuusasari
(4. etapp, ka Pärnumaa MV)
15.03
Kevadsimman Treimani Rahvamajas
16.03
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf
Academy Jõulumäe Talvesari
16.03
Eesti MV talvetriatlonis Jõulumäel
27.03
Jõulumäe murdmaasuusasari 5. etapp
23.03
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf
Academy Jõulumäe Talvesari
23.03
Eesti sisemeistrivõistlused ammulaskmises
Häädemeeste spordihoones
29.-31.03 Jõulumäe XIV Viimase lume minituur
murdmasuusatamises
30.03
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf
Academy Jõulumäe Talvesari
02.04
Treimani Rahvamajas kell19 kinoõhtul uus
eesti komöödia “Mehed”
06.04
Häädemeeste valla lahtised sangpommi
võistlused Häädemeeste spordihoones
06.04
Salongiõhtu Tahku Tares, kell 19,
vestlusringis Venno Loosaar
13.04
Häädemeeste valla lahtised malevõistlused
Häädemeeste KK saaliaś
13.04
Laste kevadkontsert „Lauluõied“
Treimani Rahvamajas
14.04
Häädemeeste valla lahtised kabevõistlused
Häädemeeste KK saalis
16.04
Mälumängu hooaja lõpetamine Tahku Tares
18.04
Jüriöö jooks Häädemeeste alevikus, kell 18
19.-20.04 Easter Open disc golfis Jõulumäel
20.04
Tervisekõnnipäev Kabli RMK matkarajal,
korraldaja Kabli Külaselts
21.04
Luitejooks Rannametsas, kell 11.30
lastejooksud, kell 13 start 7,4 km jooks
ja tervisekõnd
27.04
Avatud kalasadamate päev
30.04
Jüriöö teatejooks Pätsi platsilt Jõulumäele
13.03

1. koht show kava

2019 koolitants

Sepp, pronksmedal – Rika
Eeskivi/Karmen Kartau
Disco soolo adult – hõbemedal – Iti-Mai Mätas
Disco grupp lapsed –
hõbemedal – MP-Trio /Anee
Afanasjev, Rika Eeskivi,
Karmen Kartau; pronksmedal – Disco tiim / Krethel
Kiviselg, Jaanika Orasmäe,
Saara Sofia Jürgens, Debby
Keira Sepp
Show Dance duo lapsed –
hõbemedal – Rika Eeskivi/
Karmen Kartau
Show Dance grupp lapsed – pronksmedal – Eleanor
Ojatamm, Anna Liisa Mätas,
R ik a Eesk ivi, Joha nna
Kurm, Jolanta Vutt, Susanna
Debora Jürgens
Baltic Cup 2019 tulemused:
Slow Disco soolod: ItiMai Mätas – kuldmedal,
Debby Keira Sepp – kuldmedal, Saara Sofia Jürgens
– hõbemedal
Disco Dance soolod:
Anna-Liisa Mätas – kuldmedal, Debby Keira Sepp
– kuldmedal, Jaanika Orasmäe – hõbemedal, Iti-Mai
Mätas – hõbemedal, Lisete
Reier – pronksmedal
Disco Dance minid –
kohtunike ühisotsus kõigile
KULDMEDAL – Johanna
Kurm, Jolanat Vutt, Susanna
Debora Jürgens
Disco Dance duo: Saara
Sofia Jürgens/ Jaanika Orasmäe – kuldmedal, Eleanor
Ojatamm/Anna-Liisa Mätas

Lk. 11

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

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva kontsert-aktus Metsapoole koolis,
esineb 1. klass. Foto: Heino Einaste

treimani rahvamajas

EDO winter up – kuld. Fotod: erakogust

– hõbemedal
Disco Dance grupp: kuldmedal lapsed – Jaanika Orasmäe, Saara Sofia Jürgens,
Debby Keira Sepp.
Märtsikuu on käes ning
väikesed ja suured tantsijad
valmistuvad uuteks võistlusteks-festivalideks.
Esmakordselt läheb Uulu
Põhikooli õpilaste ühiskava
võistlustulle 9. märtsil Eesti

Koolispordi Liidu võimlemisfestivalile Raplasse.
Märtsikuu lõpus ootab ees
Kuldne Karikas tantsufestival.
Tantsumaailm on lahe,
täis emotsioone ning imelisi hetki.
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja
Tantsijate pöidlahoidja

15. märtsil
Kevadsimman
• kell 18.00 rahvalikud mängud-tantsud
• kell 19.00 esinevad koduvalla rahvatantsijad-lauljad
mudilastest memmedeni
• Tantsuks rahvalik muusika
• Koogioksjon
• Baar
Pääse 3€ rahvariides pidulistele tasuta
2. aprillil kell 19
Kinoõhtu
Uus eesti komöödiafilm “Mehed”
Pääse 5.- sooduspilet 4
13. aprillil kell 13.00
Laste KevadKontsert “LauLuõied”
• Esinevad Häädemeeste valla väikesed ja suured
laululapsed
• Soliste saadab Treimani rahvamaja ansambel
• Kontserti toetavad Kabli Pagar ja
OÜ Korall A.H.T.

Lk. 12

Häädemeeste valla leht
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Treimani rahvamajal täitus 55. aastapäev
Treimani-kant on pikaaegsete
kultuuritraditsioonidega. Juba
möödunud sajandi esimesel
poolel korraldati siin simmaneid ja peoõhtuid. Kohaliku
kooli juures etendati näitemänge, tegutses laulukoor ja
väike orkester, tegeldi rahvatantsuga.
60ndate aastate algul hakkasid kohaliku kolhoosi juhid
Uno Uibo, Ilmar Einaste,
Kalev Mäll ja mitmed teised
planeerima uue kultuuri- ja
spordihoone ehitust. Kolhoosi kontor-klubi valmiski
1964. aastal ja avapidu peeti
11. jaanuaril.
Klubi esimeseks juhatajaks
sai Valter Soomre. Uus maja
andis avarad võimalused kultuuri ja spordi edendamiseks.
Treimanit külastasid teatrid ja
kontserdid eesti tippesinejate
ja taidlejatega, näidati kino,
toimusid sporditreeningud
ja isetegevusringide proovid.
Treimani peod, kontserdid
ja teised kultuurisündmused
on olnud ümbruskonnas alati
populaarsed. Rahvamajas
on tähistatud ka rõõmsaid
ja kurvemaid perekondlikke
tähtpäevi.
Aastakümnete jooksul
vedasid siinset kultuurivankrit
Evi ja Ants Põrk, Helgi Paasik,
Eve Kruuse, Evi Laarents, Eini
Mäll ja Anni Soomre. Viimased 26 aastat on rahvamaja
juhatanud Viljar Soomre.
Eesti edelapoolseim kultuurikeskus kannab praegu Treimani rahvamaja nime ja sisaldab endas ka raamatukogu.
Kultuurilist järjepidevust
on hoidnud ning edendanud
arvukas taidlejate pere.
Nüüdki käib Treimani rahvamajas igal nädalapäeval usin
tegevus: memmed laulavad ja

tantsivad (tantsuringi juhendab
Eini Mäll), laulu- ja tantsupeoks valmistudes teevad jõupingutusi Treimani laulukoor
(dirigent Tiia Soomre) ja segarahvatantsurühm „Lendar“
(ringijuht Heidi Müürisepp).
Line- tantsurühm Tiina Laidla
ja show-tantsurühm „Mucho
Malo“ Reet Langi juhendamisel annavad sära naiste silmadesse. Majas tegutseb rahvamuusika ansambel Virge Linnu
eestvedamisel, tantsumuusikaansamblid „Nostalgiline“
ja „Treffunx“ ning Treimani
poiste bänd Viljar Soomre
juhendamisel. Valentina Zvereva perenaisekäed hoiavad
hoone kenasti korras.
Kultuurilist järjepidevust
kannavad traditsiooniks kujunenud sündmused, millega
tähistame ka oma maja 55.
juubelit.
Nii nagu varem, peeti ka
sel aastal Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktuse ja peoõhtuga, kus kõnelesid nii endine
kui praegune vallavanem. 15.
märtsil saab teoks juba 27.
Kevadsimman, millel lustivad koos tantsijad mudilastest
memmedeni. Kevade algust
tähistame 13. aprillil koduvalla
laste laulukontserdiga “Lauluõied”, kus noored solistid
saavad esimesi mikrofonikogemusi ansambli saatel. 9. mail
annavad siin kontserdi “Naised
Köögis”. 25. mail kogunevad
rahvamajja Läti ja Eesti seltskonnatantsuklubid, et maha
pidada II Treimani rahvusvaheline tantsuturniir laste- ja
seenioride võistlusklassides.
Pärast jaanipäeva, 25. juunil
alustab siin juba 10. korda
Maikki Haapala akvarellikursus. Juuli algul osalevad siinsed
lauljad-tantsijad loodetavasti

Treimani-Uulu ühendkoor Ainažis sõpruskontserdil 16.02.2019

Treimani rahvamaja ringijuhid ja koostööpartnerid Vabariigi aastapäeva peol. Fotod: erakogust

treimani raamatuKoGu
Külla tuleb Mika Keränen!
21. märtsil tuleb meile külla
paljude populaarsete lasteraamatute autor Mika Keränen.
Kohtumine toimub kell 11.00
Metsapoole koolimajas.
Mika Arto Juhani Keränen
on sündinud 24. novembril
1973 Helsingis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ning töötanud tõlkijana, eesti ja soome
keele õpetajana.

Viljar Soomre

HEI, HEA HÄÄDEMEESTE
REISISELTSKOND!

Keräneni esimene lasteraamat „Varastatud oranž jalgratas“ ilmus 2008. aastal ning sai
kohe laste hulgas populaarseks.
Tänaseks Mika Keräneni sulest
ilmunud 12 põnevat raamatut.

treimani
raamatuKoGu
on avatud

Kirjanikuga kohtuma on
oodatud kõik ümbruskonna
raamatusõbrad!
Evi Laarents

n

e, K, r 9.00 – 15.30
14.00 – 19.30

võiste raamatuKoGu
Võiste Raamatukogus saab
vaadata koostöös koduloolase
Henn Saarega valminud näitust,
mis on pühendatud Eesti
Vabariigi I presidendi Konstantin
Pätsi 145. sünniaastapäevale.

suurel peol Tallinnas. Suveks
on varuks veel mitmeid kultuuriüritusi. Sügist alustame
aga 25. Pärnumaa bändide päevaga, mis on maakonna ainus
nii pika ajalooga järjepidev igaaastane kultuurisündmus. 14.
septembril astub siin üles enamik Pärnu kandis tegutsevaid
ansambleid ja kõik tantsuhuvilised on oodatud jalga keerutama. 1. oktoobril ootame
Treimanisse valla väärikaid
elanikke, et koos tähistada
rahvusvahelist eakate päeva.
Novembri traditsiooniks on
mardi- ja kadripäeva stiilipidu.
Lisaks neile pakume ääremaa rahvale võimalust vaadata
uuemaid eesti filme ning fotoja kunstinäitusi.
Treimani rahvamajal on
head suhted naabritega Lätist.
Meie rahvatantsijad osaleva
igal aastal Ainaži ja Aloja
tantsusündmustel ning võõrustavad ka nende tantsurühmi
siinsetel üritustel. Koos Uulu
lauljatega on meie koor juba 3
korda esinenud segakooride
sõpruskontserdil Ainažis ja läti
sõbrad rikastanud Treimani
suviseid laulupäevi.
Head koostööpartnerid on
ka Metsapoole kool, Treimani
raamatukogu ja külaselts, Häädemeeste vallavalitsus ning teised kultuuriasutused. Siinseid
sündmusi on toetanud kohalikud ettevõtjad.
Suur tänu meie kultuurirahvale! Loodame, et Eesti edelapoolseimas rahvamajas jätkub
vilgas tegevus veel aastakümneid ning kunagised Treimani
kultuurikeskuse algatajad võiksid teispoolsuses sellega rahul
olla.

Võiste Raamatukogu
on avatud
E-n 9.00-18.00
P
12.00-16.00
Iga kuu viimasel neljapäeval on raamatukogu suletud.
Raamatukogu tegemistega saab end kursis hoida külastades Võiste
raamatukogu blogi: http://voisteraamatukogu.blogspot.com/

Tänavu sõidame Leedu merevaigurannikule
16.–19. augustil.
Merevaik, liivaluited, omapärane arhitektuur, Kura säär,
delfiinide kaasahaarav etendus, Nõiamäe kuradid ja nõiad,
unikaalne Ristimägi, sadamalinn Klaipeda ja Leedu suvepealinn
Palanga – reisil lähinaabrite juurde jagub üllatusi
ja avastamisrõõmu igaühele.
Hinna sees bussitransport, 3 ööbimist
hommikusöökidega Palanga kesklinnas,
reisijuhi teenused, praamisõit, Leedu
teedemaks ja ökomaks Kura säärel.

Hind
á 190 €

Lisatasu eest delfiinide etendus 9 eur
täiskasvanul, 4,5 eur pensionäril, meremuuseumi ja akvaariumi
külastus
9 eur täiskasvanul, 4,5 eur pensionäril, merevaigu muuseumi
külastus 3 eur täiskasvanul, 1 eur pensionäril.
Reisil osalemissoovist anda teada hiljemalt
15. juuniks 2019. a.
Aire Koop, kontakt: 5553 6693, e-post airekoop@gmail.com või
Arne Timm, kontakt: 501 2022, e-post info@loodusring.ee
Tasumine hiljemalt 10. juuliks 2019. a MTÜ Loodusring
a/konto LHV pangas EE987700771003580319,
selgitus: Leedu loodusprojekt

Märts 2019

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 / TELEFON: 5845 4442

KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13 m
Maksimaalne kaugus tõstukist: 5,8 m
Kandevõime 215 kg
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa
Pakume ka korvtõstukiga ohtlike puude
langetamise teenust.

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Häädemeeste valla leht

Lk. 13

Otsime Reiumaa Motelli
suveperioodiks
KORISTAJA-MAJAHOIDJAT.
Lisainfo telefonil 510 5514 või
reiumaa@gmail.com.
www.reiumaamotell.ee

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Olen alustav ripsmetehnik
ning pakun klassikaliste
ripsmepikenduste paigaldust ja
hooldust.
Esimesed 10 tööd
“sōrmede soojaks saamiseks”
suure soodustusega!!
Paigaldus 15 / hooldus 10
ANNA JUURIKAS
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

Häädemeeste
Raamatukogus
MÄRTSIKUUS

Katrin Hansoni
käsitöönäitus
BETOON JA VILL
Olete oodatud!

Lk. 14

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!
Õnn pole otsida,
leida ega anda.
Õnne tuleb hinges
ja südames kanda!
27.03
29.03
31.03
27.03
10.03
23.03
4.03
29.03
29.03
23.03
27.03
7.03
24.03
6.03
12.03
16.03
29.03
15.03
21.03
30.03
2.03
13.03
10.03
30.03
31.03
25.03
3.03
12.03
13.03
24.03
28.03
29.03
7.03
9.03
30.03
5.03
9.03
19.03
21.03
26.03

MARTHA KIVIMÄGI
HELLA SALUSTE
MELITA GRANT
HELJU KIVISELG
MELIDA LÕSSOVA
ASTA HOLTER
KRISTJAN NÄÄR
FAINA BABENKO
LEEVI LAINEVOOG
ERNA MEIER
ELDUR REI
LEILI ÕIS
KALJU MÄE
VIRVE-HELENE
NUOTTONEN
EHA JOONSAAR
ALEFTINA KIUŠEVA
NOOMI LUIK
HELMI RUUTVERE
ANTS KIRIMÄGI
VELLO LILLEVÄLI
ASTA-EEVI TALUSTE
AILI TŠAŠKIN
LEIDA PUSTRÖM
ELVI JAANUS
MIHKEL TAMME
ANNE KALLIT
REET PÄRTEL
EVE JÄRVESAAR
ARNO KADARIK
SULEV MERILA
LAINE RAUDSEPP
HELGI PILL
MARET SILKIN
EVALD MÄGI
ÜLLE SULU
LY LOOTUS
JAAK JUHANSOO
ANNE MÄLL
HELI-LY REINHOLD
TOIVO ERENURM

93
93
93
91
88
88
87
87
87
86
86
85
84

Rannametsa küla
Reiu küla
Treimani küla
Uulu küla
Uulu küla
Võiste alevik
Jaagupi küla
Reiu küla
Võidu küla
Ikla küla
Laadi küla
Võiste alevik
Rannametsa küla

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

Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Võiste alevik
Krundiküla
Kabli küla
Laadi küla
Urissaare küla
Urissaare küla
Võidu küla
Laadi küla
Sooküla
Reiu küla
Treimani küla
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Krundiküla
Sooküla
Kabli küla
Uulu küla
Massiaru küla
Kabli küla
Kabli küla
Kabli küla
Treimani küla
Leina küla
Häädemeeste alevik

Vabandus!

Veebruarikuu sünnipäevade nimekirjast on ekslikult väljajäänud õnnitlused. Vabandame!
Alidia Kaseoja
Maria Peterson
Eino Kaldas

07.02.1922
25.02.1928
06.02.1937

97
91
82

Tahkuranna küla
Võiste alevik
Piirumi 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.

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2120 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.
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Õnnitleme
noori peresid

Tänu!

Täname Teid, Helve Rull ja
Valentina Laan, vabatahtliku
tegevuse eest Häädemeeste
Hooldekodu heaks.

Koguduste teated
eelK Häädemeeste püha miikaeli kirikus
13. märtsil kell 12.00 Paastuaja palvekolmapäev
17. märtsil kell 12.00 Paastuaja II pühapäev
20. märtsil kell 12.00 Paastuaja II kolmapäev
24. märtsil kell 12.00 Paastuaja III pühapäev
25. märtsil kell 12.00 Issanda kuulutamise püha ehk
paastumaarjapäev
27. märtsil kell 12.00 Paastuaja III kolmapäev
31. märtsil kell 12.00 Paastuaja IV pühapäev
31. märtsil kell 13.15 Piiblitund
3. aprillil kell 12.00
Paastuaja IV kolmapäev
7. aprillil kell 12.00
Paastuaja V pühapäev
10. aprillil kell 12.00 Paastuaja V kolmapäev
14. aprillil kell 12.00 Palmipuudepüha,
Suure nädala algus
Jumalateenistused talveajal toimuvad kogudusemajas
Pärnu mnt 34 (sissepääs hoovi poolt)
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
eelK tahkuranna maarja kirikus (võistes)
7. aprillil kell 9.30
Paastuaja V pühapäev
eelK treimani püha matteuse kirikus
17. märtsil kell 14.00 Paastuaja II pühapäev
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
24. märtsil kell 15.00 Jumalaema rõõmukuulutamise
püha
21. aprillil kell 15.00 Palmipuudepüha
26. aprillil kell 10.00 Suur reede
28. aprillil kell 13.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Treimanis:
28. aprillil kell13.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Urissaares:
23. märtsil kell 11.0 Liturgia
28. aprillil kell 15.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Tahkurannas:
4. mail kell 11.00
Liturgia

KEVIN LEEMANN
12.02.2019
Ema Ülle Viik, isa Maiko Leemann
Penu küla
AARIKA PÄRN
08.02.2019
Ema Pille-Riin Pärn, isa Allan Pärn
Tahkuranna küla
KETTER SOOVIK
15.02.2019
Ema Merit Mägi, isa Kaspar Soovik
Ikla küla

TEADE JUST SULLE – OOTAME SIND

VABATAHTLIKUKS!

Võta meiega ühendust, kui Sa oskad õmmelda,
peamiselt padjapüüre.
Sinu poolt õmblusmasin, meie poolt kangad.
***
Kui oled huvitatud vabatahtlikust tegevusest, siis võta julgelt
ühendust Häädemeeste Hooldekoduga tel 5819 0594

osTan vanu vene kontaktoreid, kaitselüliteid,

elektroonika trükkplaate, KM-kondekaid, transse jms detaile,
otsilloskoope, raadiojaamu, isekirjutajaid, side-, mõõte-,
militaarelektroonika plokke jms.
Vanade ruumide tühjendamine vanaelektroonikast.

5197 3129

Rentida kiire bensiinimootoriga PUULõHKUjA
Palax X600. Tootlus ca 20 rm päevas.
Hind 35 eur/päev.
Rentida Metabo nURgASAAg max lõikega
216 mm.
Hind 10 eur/päev.

Tel 5662 5333

Ostan vana talukOha koos selle juurde
kuuluva maaga. hooned võivad vajada
remonti. 5666 9006

OÜ esTesT pR ostab

meTsa- ja põllumaad
Tel 50 45 215, 51 45 215

NB! Idakirikus toimuvad ülestõusmispühad 2019. aastal
nädal hiljem läänekristlastest.

MÄLESTAME LAHKUNUID
MARIA PRIIDIK
27.03.1936 – 01.02.2019

Massiaru küla

HELLE ÕITSPUU
04.03.1948 – 17.02.2019

Häädemeeste alevik

ASTA KÜTT
25.02.1931 – 18.02.2019

Uulu küla

SALME RAADIK
13.01.1929 – 17.02.2019

Lepaküla

AHTI KUKK
14.05.1972 – 21.02.2019

Uulu küla

HELGI-VELAINE RAUD
09.12.1934 – 22.02.2019 Papisilla küla
TÕNIS UNIVER
13.02.1944 – 26.02.2019 Häädemeeste alevik
HELGI LAANEMAA
12.10.1936 – 17.02.2019

Võiste alevik

Mis juhtus
Sündmused 12. – 13. veebruar
Päästjad käisid mitmel korral tugeva tuule tõttu sõiduteele kukkunud puid eemaldamas. Häädemeeste
vallas eemaldasid päästjad Massiaru – Kabli teelõigul
neli puud ning lisaks veel ühe puu Via Baltica maanteel
*
20. veebruaril kell 13.44 kukkus puu elektriliinidele
Häädemeeste vallas Reiu külas. Päästjad leidsid puu
tõttu maha kukkunud madalpingeliini ning eemaldasid
selle ohutuse tagamiseks teelt. Edasi tegelesid elektrikaabliga elektrikud. Kell 16.30 paiku teavitati häirekeskust Lääneranna vallas Veltsa külas teele kukkunud
kuivanud saarepuudest, mis sulgesid tee liiklemiseks.
Kella 17 paiku käisid päästjad eemaldamas puid teelt
Lääneranna vallas Vatla külas ning Pärnu linnas Ermistu
külas. Päästjad eemaldasid takistused sõiduteedelt.

