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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Sel aastal on näidanud end eesrindlikult üks neljast aastaajast
ehk talv. Sedavõrd palju lund
ja juba nii pikal perioodil ei ole
mitu aastat olnud. Palju lund
(01.02.2019 seisuga) on terve
valla piires, mitte ainult pika
valla põhjapoolsemas otsas.
Kitsamatel teedel liiklemine
on mõnel pool sarnane juba
bobikelgu rajal sõitmisega.
Kirjutan veelkord lumekoristuse teemal, sest sel talvel on
tulnud endise Häädemeeste
valla piirkonnast mitmeid
küsimusi erateedelt lumelükkamise kohta. Terve vald on
jaotatud kokku 11-ks piirkonnaks, kus mõnes on võimekus
välja tulla mitme masinaga.
Ühinemiseelses Tahkuranna
vallas hoidsime talvel tasuta
lumevabana kõik erateed, kus
selleks soovi avaldatud. Oluliseks ideeks oli turvalisus, et
vajadusel inimesed liikuma
saaks või ohu korral abistajad
kodudeni jõuaks. Julgustan
siinkohal veelkord elanikke,
kui teil on pikem õue sissesõidutee, siis võite julgelt märku
anda oma soovist ja oleme valla
poolt valmis teed lumest lahti
lükkama. Miks me ei lükka
lumest lahti kõiki teid? Põhjus
on selles, et suvilate omanikud
ei soovi, et talvel lihtsasti nende
majadeni pääseks, kuid lumelükkaja ei tea alati, kus elatakse
ja kus mitte. Teiseks, õuede
lükkamisel on suureks ohuks
millelegi otsa sõita ja see asi või
masin ära lõhkuda, seega on
vajalik osapooltel omavahel
eratee puhastamine kokku leppida. Kindlasti peab siinkohal
arvestama sellega, et lükkajal
on oma kindlad ringid ja enne
pigem lükatakse lahti suurema
kasutusega teed, alati ei pruugi
lükkaja kohe üksikuid ligipääse
lahti lükata ja tuleb hiljem. Kui
aga tagasitulekuks suur ring,
siis tehakse seda kohe, seda
otsustab iga lükkaja ise. Sel
lumerohkel talvel on olnud
veidi probleeme teede olukorraga, kuid päris saju ajal ei ole
mõistlik lükkamist alustada.
Kui ilmateade lubab saju lõppu
mõistliku aja jooksul ja puudub oht lumme kinni jääda,
siis alustatakse lükkamist peale
sadu. Siinkohal peab aga arvestama, et ringi algusest lõppu
jõuab traktor mitme tunni
pärast. Kas traktoreid peaks
olema rohkem? Piirkonnad
on välja kujunenud pikkade
aastate jooksul ja on optimaalsed. Liiga väikeste piirkondade

puhul kaob huvi lükkajal, seda
nii investeeringu kui enda ajaressursi kasutuse tõttu ja nii
muutub lumelükkaja leidmine
veel keerulisemaks. Lumevaesemal talvel peavad lükkajad
samuti valmis olema, mõnel
talvel saavad sahad välja ainult
mõneks tunniks, kuid tehnika
on vaja ikka üleval pidada. Jah,
liiklemine ongi talvel lumega
keerulisem, kuid ei ole reaalne
hoida talvel teid suvises sõidukorras. Seda ei suudeta isegi
suurtel riigiteedel, väiksematel
on tihti liiklusolud isegi raskemad kui valla teedel. Mitmeid
muresid sel aastal ongi ülesse
kerkinud just riigiteede hooldusega, kus on pöördutud
vallavalitsuse poole, arvates, et
tegu on valla teega. Möönan,
on mõned teed, mis võiks olla
paremas korras, seda eriti Uulu
piirkonnas.
Hiljutisel vallavalitsuse
istungil olid juba mitmendat
korda jutuks vee- ja kanalisatsioonihinnad. Suurt muret
teeb Häädemeeste VK jooksev miinus, omahind on väga
kõrge ja sellest lähtuvalt ka
hinna tõstmise vajadus suur.
Jooksev kulu on aga seetõttu
suur, et trasse ja puhasteid pole
uuendatud, on palju suvilaid
ja ettevõttel puuduvad olulised lisategevused, mis aitaks
katta jooksvaid palgakulusid.
Väike miinus jooksis ka juba
Vesoka OÜ-s. Äris, nagu valla
vee-ettevõtted seda on, peaks
käima asjad nii, et hind on
vähemalt veidi suurem kui
omahind. Paraku tuleks tõsta
siis vee- ja kanalisatsiooni
hinda Häädemeeste VK klientidel veel enam, kui seda äsja
tõstsime. Kas see olnuks aga
õige ja õiglane? Ühtepidi, kas
tarbijad on süüdi selles, et ettevõte on aastaid miinuses ja pole
investeerinud ega muid tegevusi, mis tekitaksid sissetulekuid, juurde võtnud? Teisalt,
kas valla ülejäänud inimesed
peaksid peale maksma veeettevõttele, kus ei kehti tegelikele kuludele vastavad hinnad?
Igatahes, otsustasime hindu
tõsta nii, et need on Häädemeeste VK-s madalamad, kui
need majandamiseks vajalikud.
Samas tuleb ettevõttel välja
töötada muude tegevuste plaan
ning leida võimalused väikeste
süsteemide puhul teistsuguseks
koostööks elanikega. Seda on
edukalt praktiseeritud OÜ
Vesoka piirkonnas. Teemast
pikemalt on käesolevas lehes

juttu tagapool.
Kohe-kohe on tulemas Riigikogu
valimised. Igasugu lubadusi on jagatud
kamaluga, kõikjal on olnud plakateid
ja jooksevad videoklipid. Minu käest
on palju kordi küsitud, ka koosolekutel, keda ma valin. Pean tunnistama,
et päris erakondlikku eelistust mul ei
ole, valiksin kolme erakonna vahel ja
kõigil on midagi, mis meeldib, ja asju,
mis ei meeldi. Valimata aga kindlasti
jätta ei saa, pole siiani ühtegi korda
valimata jätnud. Teen oma valiku selle
järgi, kes on Pärnumaale kandidaatidest olnud kõige kasulikum, ehk siis
tõestanud ennast. Kogu aeg on raha
liikunud Tallinn-Tartu suunal, nüüd
sel perioodil peab tunnistama, et raha
on leidnud tee ka meie kodumaakonna
arengusse. Puutumata ei ole jäänud
ka meie valla üks valusamaid teemasid, ehk Via Baltica. Pärnumaa jaoks
on oluline saada siit Riigikokku oma
saadikud, kuid see tähendab, et valida
tuleks esiteks omasid. Tõsiselt saab võtta
ilmselt 5 suurt erakonda. Kahel neist on
esinumbrid inimesed, kellele Pärnumaa
on kauge, Sotsiaaldemokraatidel lihtsalt
pole kohalikke nii tuntud inimesi, et
esinumbriks panna ja EKRE esindaja
pole kahjuks nelja aasta jooksul mitte
ühelgi maakonna arengut käsitleval
koosolekul/arutelul, kus olen osalenud, Pärnumaa asju ajanud ega neist
aru saanud, ikka ainult üks sama jutt,
mis ka suures meedias. Reformierakonna esinumber Toomas Kivimägi on
olnud enamus aega opositsioonis, kuid
püüdnud igal võimalikul juhul Pärnumaa eest kosta, minister Kadri Simson koos Andres Metsojaga on olnud
kindlasti need vedurid, kelle tõttu on
Pärnumaale investeeringud tulnud ja
tulemas. Kuna Kadri Simson ja Toomas
Kivimägi minu meelest nagunii saavad
Riigikogusse koha, ehk piisavalt hääli,
siis kõige enam vajab minu meelest hääli
Isamaa esindaja, endine Kaisma vallavanem ja Pärnumaa maavanem Andres
Metsoja. Ta on väga palju maakonna
eest hea seisnud, seda ka praegu linnavolikogu esimehena maakonda tasakaalustades. Teise valikuna julgeksin soovitada
Keskerakonna kandidaati, kuid mitte
Kadri Simsonit vaid hoopis nimekirjas
teist liiget. Maakonna jaoks oleks ülioluline, et kui Keskerakond on valitsuses,
siis Kadri Simsoni ministriks minnes
Keskerakonna maakonna mandaat
üleriigiliseks ei läheks, nagu juhtus sel
perioodil. Selleks peaks Keskerakonna
teiseks tulev kandidaat saama üle 500
hääle. Ennast on väga hästi oma tööde
ja tegemistega tõestanud ja kõige suurem
võimalus selleks on tänasel Lääneranna
vallavanemal Mikk Pikkmetsal. Temast
oleks Riigikogus maakonnale kindlasti
ka kasu.
Nagu ma ka eespool kirjutasin, mu
käest on korduvalt küsitud ja pidasin
õigeks sellest siis ka kirjutada, mul ei
ole parteilisi eelistusi ega erilisi antipaatiaid, lõik on kirjutatud nii, nagu ma
olen vallavanema tööd tehes inimeste
tegevusi üsna lähedalt nägeva inimesena
näinud ja tehtud ülevaade on isikutepõhine, keda võiks toetada, et Pärnumaal,
seeläbi meil kõigil, kasulikum oleks.
Head talve jätku ja häid valikuid!
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Noortekonverents Ojakol
11.–12. jaanuaril
Foto: Egle Vutt

Häädemeeste valla noortekonverentsil osales 34
aktiivset noort Metsapoole
ja Uulu Põhikoolist, Häädemeeste Keskkoolist, Häädemeeste ja Võiste noortetoast,
Tahkuranna Algkoolist ja
Tahkuranna Avatud Noortekeskusest.
Ühtse koostöötava meeskonna loomiseks viidi läbi
erinevaid aktiivseid tegevusi, mille käigus moodustati erinevaid noortegruppe. Kõikide koolide
ja noortekeskuste noored
said omavahel paremini
tuttavaks ning muutusid
seeläbi avatumaks ja julgemaks. Strateegiamäng
Träffik andis võimaluse
noortele katsetada, mis on
tulemusrikkam, kas valida
lahendamiseks suuremate
punktidega raskemad või
väiksemate punktidega
kergemad ülesanded.
Eesti Noorsootöö Liidu
juhatuse esimees Roger
Tibar ja Viimsi Noortevolikogu juht Gerttu Osa
rääkisid enda kogemustest,
mida annab noorele see, kui
ta on aktiivne ja suunab selle
aktiivsuse osaliselt näiteks
noortevolikogusse. Tehti
selgeks, mida kujutab endast
noortevolikogu ja millised
peaksid olema järgmised
sammud, kui sooviksime

moodustada noortevolikogu
Häädemeeste vallale.
Õhtupoole sai oma
kätega valmistada LED
valgusteid ja ehitada roboteid. Meeskondlikult ehitatud robotitega peeti maha
pingeline lahing, kus selgus
milline robot oli ka kõige
töökindlam lisaks huvitavale välimusele.
Enne „öörahu“ võeti päev
kokku Sammalhabeme seltsis, kes vürtsikate riimidega
oma mõttemaailma jagas.
Teisel päeval keskenduti
ühise inforuumi tekitamise
teemale. Vaadati ja katsetati
erinevaid võimalusi, prooviti uusi äppe koos Mayri
Tiidoga. Vaadati üle, kuidas peaks info kujundatud olema, et vajalik teave
püüaks silma ja jõuaks huvitundjani.
Kaks etappi on möödunud, et hakata moodustama
aktiivsetest noortest noortevolikogu. 7. veebruaril algas
kolmas etapp, milleks on
Häädemeeste noortevolikogu põhikirja koostamine.
Selles osaleb 34 noort Metsapoole Põhikoolist, Häädemeeste Keskkoolist, Häädemeeste Noortetoast, Võiste
Noortetoast, Tahkuranna
Algkoolist, Uulu Põhikoolist ja Tahkuranna Avatud
Noortekeskusest.

Neljanda etapina toimub Häädemeeste noortevolikogu valimine. 4.-8.
märtsil viivad õpilased läbi
valimiskampaania. 8. märts
on valimiste päev. Selleks
moodustatakse 4 staapi:
Metsapoole Põhikoolis,
Häädemeeste Noortetoas,
Võiste Noortetoas ja Tahkuranna Avatud Noortekeskuses. Noortel on võimalus
teha juhendajate abiga plakateid, videoid jne, et enda
mõtteid tutvustada.
Viimase etapina alustab tööd Häädemeeste
noortevolikogu. Esimeseks
suurimaks väljakutseks on
luua Häädemeeste noorte
veebileht; luua Facebooki
noortegrupp; hakata noorte
sõnumit Häädemeeste Vallavalitsusele ja Volikogule
vahendama.
Aktiivsed noorsootöö
eestvedajad, kes konverentsi
korraldasid ja projekti eest
veavad: Ants Järv – Metsapoole Põhikooli huvijuht,
Aigi Treumuth – Häädemeeste Noortetoa noorsootöötaja, Mariann-Krõõt
Mätas – Võiste Noortetoa
noorsootöötaja, Egle Vutt
– Uulu Põhikooli huvijuht,
Ege Altmart – Tahkuranna
Avatud Noortekeskuse juhataja ja Aire Kallas-Maddison – kultuurinõunik.
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
31. jaanuaril
• Moodustada Häädemeeste valla
valimiskomisjon 5-liikmelisena.
Kinnitada valla valimiskomisjon
koosseisus alljärgnevalt: Toomas
Abel, Tõnu Kiiver, Monika Kunder, Tiiu Sommer, Ulvi Poopuu;
Nimetada Häädemeeste valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks
Iris Hahlberg, Helene Klein
Häädemeeste valla valimiskomisjoni esimees on ametikohajärgselt
vallasekretär
• Moodustada 03. märtsil 2019. a
toimuvateks Riigikogu valimisteks 6 jaoskonnakomisjoni.
Nimetada jaoskonnakomisjonide
esimehed, liikmed ja asendusliikmed alljärgnevalt:
jaoskonnakomisjon nr 1, asukohaga Pärnu mnt 13, Häädemeeste
alevik, Häädemeeste vald
Esimees: Maarika Atka
Liikmed Kaja Aasov, Sale Leppik,
Jaanika Künnarpää, Saima Jakobson, Reet Sai.
Asendusliikmed Birjo Ringas,
Külli Strandberg.
jaoskonnakomisjon nr 2, asukohaga Kabli seltsimaja, Kabli küla,
Häädemeeste vald.
Esimees Eha Leppik
Liikmed Kerli Õismets, Eha
Männe, Ülle Sulu, Heino Busch.
Asendusliikmed Kai Ein, Elve
Vahenõmm.
jaoskonnakomisjon nr 3, asukohaga Massiaru raamatukogu,
Massiaru küla, Häädemeeste vald
Esimees Ülle Iir
Liikmed Marvi Talts, Sirje
Ruusma, Lydia Koitla, Ervin
Tšaškin
Asendusliikmed Raivo Ruusma,
Tiina Ruul
jaoskonnakomisjon nr 4, asukohaga Treimani rahvamaja, Treimani küla, Häädemeeste vald
Esimees Anneli Graudina
Liikmed Elle Lepp, Svetlana
Jõekäär, Vahur Kesküla, Viljar
Soomre
Asendusliikmed Evi Laarents,
Aire Seljak
jaoskonnakomisjon nr 5, asukohaga Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald
Esimees: Erika Friedrichson
L i i k med Tri i n L a idoner,
Marianne Lumera, Veiko Arnek,
Marju Pulst, Ruudo Must, Ege
Altmart.
Asendusliikmed Raimo Piirikuus,
Anu Liiva.
jaoskonnakomisjon nr 6, asukohaga Tare, Tahkuranna küla,
Häädemeeste vald
Esimees: Sirje Hein
Liikmed Külli Kuusaru, Maike
Lääne, Teevi Leppik, Marii
Lääne, Anu Sommer
Asendusliikmed Ülle Toomla,
Külli Schenk
• Arvata revisjonikomisjoni koosseisust välja Eneli Hein arvates
01. veebruarist 2019. Lugeda
valituks Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks
Madis Mätas ning kinnitada Häädemeeste valla revisjonikomisjon
alljärgnevas koosseisus:
Komisjoni esimees Margus Must
Komisjoni aseesimees Urmas Aava
Komisjoni liige Madis Mätas
• Kinnitada Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019.
aasta tööplaan

• Lugeda Virgo Vahenõmm tagasi
astunuks vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni
esimehe kohalt.
Tunnistada Häädemeeste Vallavolikogu alatise kultuuri-, spordi- ja
külaelukomisjoni esimeheks valituks Argo Mengel ning aseesimeheks Lembit Künnapas
• Kinnitada vallavolikogu alatise
majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjoni liikmeks Eiko
Kaldoja.
• Valida Häädemeeste vallast rahvakohtunikukandidaatideks Lembit
Künnapas ja Ülle Türn.
• Kehtestada määrus „Häädemeeste
Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate töötasustamise alused“
• Kehtestada määrus „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“
• Anda nõusolek Häädemeeste vallale kuuluva Tahkuranna külas
asuva Edela kinnistu (katastritunnus 84801:004:0507, registriosa number 2523206, pindala
4,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100% võõrandamiseks
enampakkumise korras alghinnaga 100 000 eurot. Vallavalitsusel korraldada enampakkumine,
enampakkumise võitjale kinnistu
võõrandamine ja sellega kaasnevad toimingud. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud
kannab ostja.
• Küsida valdkonna eest vastutavalt
ministrilt luba Pendi kinnistu
võõrandamiseks.
Nõusoleku sa a misel a nda
nõusolek Häädemeeste vallale
kuuluva Piirumi külas asuva
Pendi kinnistu (katastritunnus
84801:001:1854, registriosa nr
8293850, pindala 8,84 ha võõrandamiseks enampakkumise korras
alghinnaga 14 000 eurot.
Vallavalitsusel korraldada enampakkumine, enampakkumise
võitjale kinnistu võõrandamine
ja sellega kaasnevad toimingud.
Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
• Lõpetati Häädemeeste valla 2019.
aasta eelarve I lugemine.
• Kinnitada Assertum Audit OÜ
poolt esitatud hinnapakkumine
Häädemeeste valla 2018, 2019,
2020 ja 2021 aastate konsolideeritud majandusaasta aruannete
auditeerimiseks summas 24 720
eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 30. novembri 2017 otsuse
nr 23 „Tööandja sõiduauto kasutamine“ p 2 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
„2. Määrata p 1 nimetatud ametiauto garažeerimiskohaks Kurvitsa
21, Paikuse alevik, Pärnu linn“.
• Anda vallavalitsusele luba hangete, mille puhul hankelepingud
sõlmitakse tähtajaga üle ühe
eelarveaasta, korraldamiseks ja
hankelepingute sõlmimiseks alljärgnevalt:
- Kahe sõiduauto rendile (kasutusrent) võtmine, kusjuures liisingulepingu periood on 36 kuud, kasutusrendile võetava auto maksumus
võib olla maksimaalselt 300 eurot
kuus (koos käibemaksuga) ühe
auto kohta, auto veoskeem peab
olema 2 wd ning jääk lepingu
lõpuks minimaalselt 40%.
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Vallavalitsuses otsustati:
08. jaanuaril
• Väljastada ehitusluba Laadi külas,
Mäeotsa tee 11 kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Penu külas,
Männikumäe kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa
külas, Metsise kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Krundikülas,
Metsa kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusload Merekülas
Allimäe kinnistule püstitatud elamule ja kõrvalhoonele.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja
korraldada alla lihthanke piirmäära
jääva maksumusega hange:
„Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018., 2019., 2020 ja
2021. aasta majandusaasta aastaaruannete auditeerimine“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks finantsjuht Valli Roosmaa.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja
korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlusena alljärgnev
riigihange:
„Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine“;
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel.
• Kooskõlastada hankedokumendid
ja korraldada avatud menetlusena
alljärgnev riigihange:
„Lillepõllu detailplaneeringuala
tehnovõrkude projekteerimine ja
rajamine“;
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
• Viia sisse muudatused Häädemeeste
valla huvihariduse ja huvitegevuse
kavasse perioodil 01.09.201731.12.2018 kooskõlas riigieelarvest
riigieelarve seadusega eraldatud
huvihariduse ja huvitegevuse toetuse
kasutamise korraga.
Kinnitada Häädemeeste valla
huvihariduse ja huvitegevuse kava
perioodiks 01.01.2019–31.12.2019
kooskõlas riigieelarvest riigieelarve
seadusega eraldatud huvihariduse
ja huvitegevuse toetuse kasutamise
korraga.
Ku lt uu rinõu ni ku l e sit ad a
01.09.2017-31.12.2018 perioodi kava
täitmise tulemused 15. jaanuariks
Haridus- ja Teadusministeeriumile.
• Tunnistada hankes „K. Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed” esitatud pakkumustest AS Zebra poolt esitatud
pakkumus vastavaks ja parimaks
hinnaga 101 062,80 eurot ja 80 senti
koos 20% käibemaksuga;
Alustada eduka pakkumuse teinud
pakkujaga hankelepingu sõlmimise
menetlust.
• Toetada lapsevanem Siiri Habichti
taotluse alusel Häädemeeste valla
õpilase Kerto Jetsi osalemist 29.0702.08.2019 Valencia C.F. jalgpalli
treeninglaagris 130 euroga.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba OÜ-le Pindi Kinnisvara.
Reklaami paigaldamise asukoht
on Häädemeeste alevik, Pärnu mnt
33. Reklaami pinna suurus on 3,4
m2. Paigaldusloa kehtivusaeg 01.0131.12.2019. a. Reklaamimaksu suurus kogu perioodi eest on 81,60 eur.
• Moodustada Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamise komisjon.
Kinnitada komisjon alljärgnevas
koosseisus: Komisjoni esimees MaiaLiisa Kasvandik, komisjoni liikmed
Urmas Aava, Sigrit Kasemets, Argo
Mengel, Marju Paas, Merike Saks,
Karel Tölp, Alar Vahtra, Jaak Vap-

per.
• Vastu võtta Uulu küla Uulu tööstusala detailplaneering märkusega,
mitte lubada põlevkiviõlipõhist küttelahendust.
• Kehtestada valla ajalehes „Liiviranna” avaldatava riigikogu valimisreklaami ja kirjutiste hinnad
vastavalt reklaampinna suurustele
alljärgnevalt:
- kujundatud artikkel 1A3, ca 14
000 tähemärki (kui koos piltidega,
siis tähemärke vähem) 250,00 eurot.
• Võtta vastu määrus „Valimisjaoskondade moodustamine“
15. jaanuaril
• Väljastada kasutusluba Leina külas
Pärli kinnistule rajatud omapuhastile.
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost
erandkorras vabastatute nimekiri
• Kinnitada täiendava maamaksuvabastuse saajate nimekiri
• Kinnitada Maria Grant’i poolt
08.01.2019.a. esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Sooküla Sepa
kinnistu kanalisatsioon “ aruanne Häädemeeste vallas Sooküla
Sepa kinnistule (katastritunnus
21301:003:0016) omapuhasti rajamiseks eraldatud toetuse kasutamise
kohta.
• Kinnitada Maria Grant’i poolt
08.01.2019.a. esitatud hajaasustuse programmi projekti „Sooküla
Sepa kinnistu veesüsteem“ aruanne Häädemeeste vallas Sooküla
Sepa kinnistule (katastritunnus
21301:003:0016) veesüsteemi rajamiseks eraldatud toetuse kasutamise
kohta.
• Kinnitada projekti “Tahkuranna
küla Tammiku kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha
väljamakse teostajale (Puurkaevumeistrid OÜ) 2352,12 eurot vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada koduteenuse hinnad:
a. koduteenuse pakett nr 1 sisaldab
teenuse tegevusi 1 kord nädalas hinnaga 25 eurot kuus;
b. koduteenuse pakett nr 2 sisaldab
teenuse tegevusi 2 korda nädalas
hinnaga 40 eurot kuus;
c. koduteenuse pakett nr 3 sisaldab
teenuse tegevusi 3 korda nädalas
hinnaga 50 eurot kuus.
d. toiduainete, sh sooja toidu ja ravimitega varustamise ühe korra hind 3
eurot, millele lisandub sotsiaaltransporditeenuse kilomeetri hind valla
piirest väljasõidu korral.
e. Koduteenuse osutamine võib olla
isikule tasuta, juhul kui isiku sissetulek jääb alla 1,5 kordse riiklikult
kehtestatud toimetulekupiiri ja tal
puuduvad perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustuslased või
kui ülalpidamiskohustuslased ei ole
võimelised majanduslikult täitma
ülalpidamiskohustust.
• Kinnitada sotsiaaltransporditeenuse
hinnaks 0,20 eurot/km, kuid mitte
vähem kui 5 eurot kord.
a. Sotsiaaltransporditeenuse tasu
arvestamine algab teenust taotlenud isiku sõiduki peale võtmisega
ja lõpeb teenuse täitmise järel isiku
väljumisega sõidukist.
b. Transporditeenuse kasutamisel
korraga mitme inimese poolt, tasub
iga teenust kasutav isik eraldi.
c. Transporditeenuse osutamine on
tasuta alla 7. a lapsele ning puudega
isiku saatjale, juhul kui puudega
isikul on liikumis- või nägemisfunktsiooni kahjustus. Puudega
isiku saatjal on kohustus abistada

transporditeenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel.
d. Sotsiaaltransporditeenuse aja broneerimiseks tuleb teavitada teenuse
osutajat maakonnasisestel sõitudel
vähemalt kolm tööpäeva ja väljaspool
maakonda vähemalt seitse tööpäeva
enne soovitud sõiduaega.
• Toetada lapsevanema taotluste alusel
Häädemeeste valla õpilaste osalemist
09.02-10.02.2019 Tallinnas jalgpalliturniiril Nõmme Cup summas 70
eurot õpilase kohta alljärgnevalt:
Kauri Põliste, Meelis Põliste.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja
korraldada alla lihthanke piirmäära
jääva maksumusega hange:
„Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
ning Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks abivallavanem Jaak Vapper.
22. jaanuaril
• Väljastada kasutusload Majaka külas
Suuremetsa kinnistule püstitatud
elamule ja kõrvalhoonele.
• Väljastada kasutusload Majaka külas
Tanevi kinnistule püstitatud elamule
ja abihoonele.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba AS-le Papiniidu Projekt (esindaja Tiina Saks). Reklaami paigaldamise asukoht on Reiu küla,
Pudro-Mäe kinnistu (katastriüksuse
tunnus 84801:001:1284). Reklaami
pinna suurus on 50 m2.
Paigaldusloa kehtivusaeg on 01.01.31.12.2019. a.
Reklaamimaksu määramisel arvestada soodustuskoefitsenti 50%, kuna
ettevõte on pikaaegne kohusetundlik
maksumaksja.
• Kinnitada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse hinnakiri
• Toetada lapsevanemate taotluste
alusel Häädemeeste valla õpilaste
osalemist Valencia C.F jalgpalli
suvelaagris 29.07-02.08.2019.a 130
euroga õpilase kohta alljärgnevalt:
Kennerth Ööpik, Aaron Rüütel.
• Toetada võrkpalliklubi VK Tahkuranna osalemist Pärnumaa meistrivõistlustel 280 euroga. Toetus kanda
MTÜ Pärnu Võrkpalliklubi arveldusarvele arve esitamisel.
Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 28.augusti 2018 korraldus nr
345 „Raha eraldamine“.
• Kooskõlastada hankedokumendid
ja korraldada avatud menetlusena
alljärgnev riigihange:
„Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee rajamine“;
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Toomas Abel.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja
korraldada alla lihthanke piirmäära
jääva maksumusega hange:
„Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2018., 2019., 2020 ja
2021. aasta majandusaasta aastaaruannete auditeerimine II“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks finantsjuht Valli Roosmaa.
• Tunnistada hankes „Häädemeeste
valla tänavavalgustuse hooldustööd”
esitatud pakkumustest ProSystem
OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 1 308
eurot kuus koos 20% käibemaksuga;
• Alustada eduka pakkumuse teinud
pakkujaga hankelepingu sõlmimise
menetlust.
• Anda otsustuskorras Kilingi-Nõmme
Majandusühistu kasutusse Häädemeeste vallale kuuluvas Häädemeeste
alevikus asuvas Pärnu mnt 40 kinnistul hoone esimesel korrusel asuvad
äriruumid üldpinnaga 451m² täht-
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Veebruar 2019
ajaga kuni 31.12.2019.
Kehtima jäävad kõik 22. septembril
2009. a sõlmitud mitteeluruumi üürilepingus sätestatud tingimused, kusjuures
üüritasu saajaks lugeda Häädemeeste
Vallavalitsus.
Vallavanem Karel Tölp´il sõlmida
leping vara kasutusse andmiseks.
• Kooskõlastada Häädemeeste valla haldusterritooriumil veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise ja puhastamise hinnad alates 01.04.2019 alljärgnevalt:
1) tasu tarbitud vee eest
AS Häädemeeste VK piirkond 1, 38
€/m³;
OÜ Vesoka piirkond 1, 38 €/m³.
2) tasu heitvee ärajuhtimise eest
AS Häädemeeste VK piirkond 2,26
€/m³;
OÜ Vesoka piirkond 2,00 €/m³.
Kehtestada alates 01.04.2019 OÜ
Vesoka teeninduspiirkonnas vee- ja
kanalisatsiooniga liitunutele abonenttasu.
Kooskõlastada Häädemeeste valla haldusterritooriumil vee- ja kanalisatsiooniga liitunutele abonenttasu suuruseks
2,0 € kuus, kusjuures ainult veega liitumise korral rakendada abonenttasu
50% ulatuses.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
• Määrata OÜ Vesoka ja AS Häädemeeste VK nõukogu esimehele alates
01.jaanuarist 2019 igakuine tasu nõukogu juhtimise eest 200 eurot (bruto),
millisest summast maksab kumbki
vee-ettevõtja 100 eurot.
29. jaanuaril
• Väljastada kasutusluba Laadi külas
Männituka tee 4 kinnistule püstitatud elamule.
• Toetada lapsevanemate taotluste alusel Häädemeeste valla õpilaste osalemist Valencia C.F jalgpalli suvelaagris
29.07- 02.08. 2019 alljärgnevalt: Marken Ööpik 130 eurot, Robin Põder
130 eurot.
• Toetada Stuudio Happy Dancers MTÜ
juhatuse liikme Annika Absaloni taotluse alusel stuudio õpilaste osalemist
võistlustel alljärgnevalt: Annika Absalon 130 eurot, Debby-Keira Sepp 130
eurot
• Kinnitada Randar Raap’i poolt
25.01.2019. a esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Ikla küla Raabi
kinnistu kanalisatsioonisüsteem“
aruanne Häädemeeste vallas Ikla küla
Raabi kinnistule veesüsteemi rajamiseks eraldatud toetuse kasutamise
kohta.
• Kehtestada määrus „Riigi poolt toetatava Häädemeeste valla huvihariduse ja
-tegevuse toetusfondi kasutamise kord“

1. aprillist kehtivad uued vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad
Häädemeeste vallas tegeleb vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumise ja arendamisega (põhitegevusalad on
tarbijate varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine) kaks vee-ettevõttet, Häädemeeste piirkonnas
AS Häädemeeste VK ja Tahkuranna piirkonnas OÜ
Vesoka, mis alates 1. novembrist 2018 on viidud ühtse
juhtimise alla. Vee-ettevõtteid juhib Ago Raudsepp.
Häädemeeste valla poolt on vee-ettevõtete nõukokku
määratud 5 liiget, selleks et nõukogu töö sujuks, on
mõlemas nõukogus ühed ja samad inimesed: Ants
Järvesaar, Argo Mengel, Jüri Hanson, Valdar Tamm
ja Tiiu Sommer.
AS Häädemeeste VK teeninduspiirkonnas (Häädemeeste, Kabli, Metsapoole, Treimani, Ikla, Massiaru,
Soometsa) kehtivad tänased vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 1.02.2016. aastast.
OÜ Vesoka teeninduspiirkonnas (Võiste, Uulu,
Pihla, Reiu) kehtivad tänased vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 1.09.2014. aastast.
Et katta koos elukalliduse kasvuga tõusnud tegevuskulusid, vähenenud müügimahte ning ellu viia
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukavas järgnevateks aastateks ettenähtud
rekonstrueerimisprojekte, tuli vastu võtta otsus teenuse hinna muutmiseks.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõusu otsusele
eelnesid põhjalikud analüüsid ja kalkulatsioonid. Kui
täna Häädemeeste VK kulud on suured, millest ka
oluliselt kõrgem müügihindadest omahind, siis Vesoka
kulud on väiksemad ning vee-ettevõte majandab end
ära ainult seetõttu, et kuludest 20% on jaotatud muudele tegevustele nagu haljastus ja heakord. Häädemeeste VK-l muid tegevusi on vähe. Vee tarbimised
on samuti väga erinevad, erinevad on ka puurkaevude,
puhastite seisukorrad. Kui Tahkuranna pool on üsna
palju investeeritud trasside, puurkaevude ja puhastite
olukorra parandamisse, siis Häädemeeste piirkonnas
vajavad nii trassid, kui ka puhastid rekonstrueerimist,
ühesõnaga öeldes suuri investeeringuid. Täna oleme
ettevalmistamas projektitaotlust Häädemeeste aleviku
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks,
sh. biopuhasti rekonstrueerimine. Kui kõik läheb nii
nagu plaanime ja saame toetuse esitatavale projektile
SA Keskkonnainvesteeringute keskuselt, alustame
projekteerimistöödega 2019. aasta II pooles ja rekonstrueerimistöödega 2020. aastal.
Hinnatõusu arutelul lähtusime seisukohast, et õiglane oleks tõsta kogu veesüsteemi hinda ühtlaselt,
normaalses suuruses, et kõikidele tarbijatele oleks
üleminek valutum. Käesoleva hinnatõusu kavandamisel arvestasime ka ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavas 2018–2030 toodud prognooshindadega. Kindlasti ei piisa hinnatõusust Häädemeeste
VK piirkonnas, kus ühisveevärgi seisukord halvem
ning omahind kallim, ning tekib vajadus vallapoolseks toetuseks.
Toome siinkohal välja mõned põhjused, miks veeteenuste hinnatõus on hädavajalik: 2013. a hakkasid
kehtima uued heitvee puhastusnormid ja seetõttu
kasvasid kulutused reovee puhastamisele. Samuti on
tõusnud erinevad keskkonna- ja saastetasud. Häädemeeste vallas asuvad vee- ja kanalisatsioonitrassid, puhastid on tugevalt amortiseerunud ja vajavad
hädasti investeeringuid. Tänased omahinnad on
suuremad, kui müügihind, seda eriti Häädemeeste

piirkonnas. Hinnatõus ei kata ära loomulikult investeeringute vajadust, kuid annab võimaluse taotleda
erinevatest toetusmeetmetest toetusraha. Aastatel
2016 ja 2017 rekonstrueeris AS Häädemeeste VK
KIKi toetuse abil valla 6 pumplat ning paigaldas
rauaeraldusseadmed ja tagas sellega elanike varustamise kvaliteetse joogiveega. 2018. aastal teostati
Kabli biopuhasti ja ülepumpla renoveerimine.
OÜ Vesoka on saanud Keskkonnainvesteeringute
keskuselt toetuse 248 282 eurot Uulu biopuhasti
rekonstrueerimiseks. Projekti kogumaksumus on
394 623 eurot, omafinantseering 146 340 eurot.
Lepingu järgi alustatakse töödega märtsis ja tööde
käigus asendatakse olemasolev puhasti tänapäevase
tehnoloogiaga puhastiga ning tagatakse nõuetekohane reovee käitlemine ja Ura jõe ökoloogiline
tasakaal. Investeeringu omaosalus on vaja katta veeettevõtte laenuga või omavalitsuse poolt. Toetusraha
taotlemisel tuleb tasuda omaosalus. Tänaseni ei ole
seda vee-ettevõtted suutnud ise teha vaid õla on
alla pannud vald. Hea on, kui vee-ettevõtel oleks
võimekust ka ise investeeringutes kaasa lüüa. Seega
kinnitab eelnev, et veeteenuste hinnatõus on vajalik.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi
ÜVVKS) § 14 lg 2 kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:
• põhjendatud tegevuskulude katmine;
• investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse
tagamiseks;
• keskkonnanõuete täitmine;
• kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
• põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;
• ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50
protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud
enne 1999. aasta 22. märtsi.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinna tõusuga tagatakse vee-ettevõtte jätkusuutlikkus ning ka investeerimise võimekus. Lähtuvalt
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest (§ 14) peab
ettevõtte infrastruktuur olema isemajandav, ehk
suutma katta oma tuludega enda jooksvad kulutused
ja omavahenditest soetatud põhivara kulumi ning
teenida mõistlikku kasumlikkust.
1. aprillist 2019. aastal hakkavad kehtima
uued vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
tarbijatele.
AS Häädemeeste VK
tegevuspiirkonnas
Tasu võetud vee eest
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
Abonenttasu:
vee eest
reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest

Riiklikes registrites uuendati maaga seotud andmeid
Maa-amet korrastas eelmise aasta
lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala
andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid
kõlvikute andmed ja vähesel määral
võis muutuda ka maatüki pindala.
Maatüki uued pindalad on kantud
nii maakatastrisse kui ka kinnistusraamatusse.
Maa-amet ühtlustas katastriüksuse ehk maatüki kohta peetavaid
andmeid eesmärgiga tagada naabermaaüksustele ühesugused piiriandmed. „Selle töö käigus selgitas
Maa-amet välja usaldusväärseimad
piiriandmed ja võttis aluseks kõige
uuema aluskaardi. Nende andmete
põhjal arvutati maatükkidele uued
pindalad, mis on nüüdseks uuendatud ka maakatastris ja kinnistusraa-
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matus,“ ütles Maa-ameti peadirektori
asetäitja Triinu Rennu. „Seejuures
on oluline rõhutada, et andmete
korrastamine registrites ei mõjuta
piiri looduses. Täiendavalt kontrollitakse andmete võrdlemise teel, et
andmed oleksid mõlemas registris
ühetaolised.“
1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt
kaasajastatakse maatüki kõlvikute
andmed edaspidi üks kord aastas
kõige uuema kaardi põhjal. Kõlvik
on maatüki osa, mis on ühetaolise
majandusliku kasutuse või loodusliku seisundiga, need on haritav maa,
looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa. Käesoleva aasta
maamaksu arvestus tehakse juba
uuendatud andmete alusel. Kõlvikuandmete muutus puudutab maa-

tulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste maamaksu.
Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maa-ameti
geoportaalis (www.maaamet.ee/
kolvikute-pindala) ning kinnistusraamatu päringusüsteemis
(https://uuskinnistusraamat.rik.
ee). Küsimuste korral palume
pöörduda aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil
675 0810.
Lisainfo:
Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri
valdkonnas, triinu.rennu@maaamet.ee
Karmen Kaukver, Maa-ameti avalike suhete nõunik, karmen.kaukver@maaamet.ee, 5694 5407
Maa-amet, Registrite ja
Infosüsteemide Keskus

OÜ Vesoka
tegevuspiirkonnas

Hind
km-ta
€/m³
1,38

Hind
km-ga
€/m³
1,66

2,00

2,40

vee eest

1,00

1,20

reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest

2,00

2,40

Tasu võetud vee eest
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
Kehtestatakse
abonenttasu:

Veeteenuse hinna kõige suurem sisuline
muutus toimub OÜ Vesoka tegevuspiirkonna
inimestele, kus kehtestakse abonenttasu, AS
Häädemeeste VK tegevuspiirkonnas on see
juba varasemalt kehtestatud. Vee- ja heitvee
abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle
veevärk ja/või kanalisatsioon on ühendatud
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning
kellega ei ole teenuslepingut lõpetatud.
Täna on Häädemeeste VK tegevuspiirkonnas vee ja kanalisatsiooni tarbijaid 230, lisaks
ainult vee 261, kokku 491 tarbijat. OÜ Vesoka
tegevuspiirkonnas vastavalt 179 ja 194, kokku
373 tarbijat.
Abonenttasu on trasside hooldamisega
seotud kulu. Abonenttasu kehtestamisega
on ka aastaringsetel mittetarbijatel võimalik
osaleda trasside hoolduses.
Eeltatav tulu abonenttasult aastas oleks
AS Häädemeeste VK tegevuspiirkonnas ca
8652 eurot, OÜ Vesoka tegevuspiirkonnas
ca 6624 eurot.
Veel peame tõdema, et kõik siiamaani tehtud suured investeeringud veemajandusse peamiselt endise Tahkuranna valla piirkonnas,
on läbiviidud SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) finantsabil, omaosaluse on
katnud Tahkuranna Vallavalitsus. Et taotleda
vajalikku finantsabi olgu see siis keskkonnaprogreammist või ühtekuuluvusfondist
peab ettevõte olema jätkusuutlik ja ka seda
tõestama.
Kindlasti ei rõõmusta hinnatõusu uudis
ühtegi meie klienti, kuid elades kallinevas ja
meid ümbritseva keskkonna puhtusele üha
suuremaid nõudmisi esitavas maailmas on
see kahjuks paratamatu.
Omalt poolt tagame kõigile meie klientidele läbi tehtud ja lähiaastatel tehtavate investeeringute puhtama elukeskkonna ja kraanist
tuleva puhta joogivee.

Hind
km-ta
€/m³

Hind
km-ga
€/m³

1,38
2,26

1,66
2,71

Tiiu Sommer
AS Häädemeeste VK ja OÜ Vesoka
nõukogu esimees

1,20
2,40

Ago Raudsepp
AS Häädemeeste VK ja OÜ Vesoka
tegevjuht

1,00
2,00

Lugupeetud Häädemeeste valla
elanikud!
Ootame Teid kaasa rääkima valla arengutes, selleks
korraldame rahvakoosolekud
Treimani rahvamajas
19.02.2019 kell 17.00
Kabli seltsimajas
20.02.2019 kell 17.00
Treimani ja Kabli koosolekutel tulevad arutusele ka
haridusvõrgu küsimused
Massiaru raamatukogus
05.03.2019 kell 15.30
Häädemeeste seltsimajas
06.03.2019 kell 17.00
Võistes külakeskuses Tahku Tares
07.03.2019 kell 17.00
Uulus Häädemeeste Vallavalitsuse
ruumides
12.03.2018 kell 17.00

Seega, lugupeetud vallakodanikud, olete oodatud
kaasa rääkima valla arengute protsessis.
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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 enne1995. 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 jõus-

tumist 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 4448893 või
53006898.

Uus koduteenuse osutamise kord Häädemeeste vallas
Häädemeeste Vallavolikogu
võttis vastu 29. novembri
2018. a määruse nr 33 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“, kus sätestatakse
rahvastikuregistri andmetel
Häädemeeste vallas alaliselt
elavatele isikutele koduteenuste osutamise tingimused
ja kord. Uus koduteenuse
osutamise kord rakendus
alates 01. jaanuarist 2019. a.
Häädemeeste Vallavalitsuse 15.
jaanuari 2019. a korraldusega
nr 26 kinnitati sotsiaalteenuse
hinnakiri, mis rakendus alates
01. veebruarist 2019. a.
Koduteenuse eesmärk on
pakkuda kõrvalabi abivajava
täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks
kodustes tingimustes. Koduhooldusel abistatakse isikut
toimingutes, mida ta oma
terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on
vajalikud kodustes tingimustes
elamiseks.
Koduteenuseid osutatakse
täisealisele teovõimelisele isikule, kes vajab kõrvalabi igapäevaeluks vajalike toimingute
sooritamisel kodustes tingimustes. Teenust osutatakse
nii üksi kui ka kooselavatele
eakatele või erivajadustega inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul ning
kellel puuduvad seadusjärgsed
ülalpidajad või kelle pereliikmed ei saa mõjuvatel põhjustel isikule vajalikku hooldust
kindlustada. Isikule, kellel on
määratud hooldaja, koduteenuseid üldjuhul ei osutata.
Koduteenuse käigus osutatavad toimingud koosnevad
peamiselt teenuse saaja kodus
tehtavatest koduabiteenustest.
Siia alla kuuluvad toiduainete,
ravimite, majapidamis- ja tööstuskaupadega varustamine,

Hoolduspereks saamine
Kuidas saada hoolduspereks
lapsele, kes mingil põhjusel
ei saa elada ja kasvada oma
sünniperes
Iga laps vajab kodu ja
perekonda. Kõikidel lastel ei
ole võimalust üles kasvada
oma sünnivanemate juures.
On väga oluline, et need lapsed saaksid võimaluse elada
mõnes teises, just neile sobivas
peres. Perel, kes soovib ja on
valmis pakkuma teisest perest
sündinud lapsele hoolt, tuge
ja armastust oma kodus, on
võimalik saada sellele lapsele
hoolduspereks.
Hooldusvanemaks saamine
on tõsine otsus ja eelnevalt on
oluline mõelda läbi järgmised
küsimused:
• Miks soovitakse saada hooldusperevanemaks?
• Kuidas mõjutab hoolduspereks saamine minu peresuhteid?
• Kuidas toetavad hoolduspereks saamist oma lapsed,
sugulased, sõbrad, kogu-

kond?
• Milline on minu tervis ja
emotsionaalne valmisolek?
• Millised on minu majanduslikud võimalused?
• Kuidas saan toetada lapse
sidet ja kontakti tema sünnipere ja talle oluliste inimestega?
• Kas olen valmis tegema
koostööd lapsega seotud
spetsialistidega?
Hooldusperedel on nii enne
kui pärast lapse perre tulekut võimalik igal eluhetkel
kasutada toetavaid teenuseid
(mentorlus, psühholoogiline
individuaalnõustamine, grupinõustamine, telefoninõustamine, internetinõustamine).
Hooldusperede ettevalmistamisega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet (SKA).
Kui tunnete, et soovite saada
hoolduspereks, pöörduge
palun SKA lastekaitse osakonna piirkondliku üksuse
spetsialisti poole. Pärnu
piirkonnas tegeleb hooldus-
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elukohale lähimast kauplusest.
Abistamine asjaajamisel erinevates ametiasutustes, pesupesemise teenuse korraldamine,
kommunaal- ja muude maksete tasumine, keskkütte puudumisel puudega varustamise
korraldamine, veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja
heitvete väljaviimine eluruumist, sotsiaal- ja muu transporditeenuse korraldamine.
Teenuse saamiseks esitab
teenuse taotleja või tema esindaja vallavalitsusele kirjaliku
taotluse. Teenuse määramise
korraldab piirkonna sotsiaalvaldkonna ametnik, kes
külastab teenuse taotlejat tema
kodus vähemalt kahe nädala
jooksul taotluse esitamisest ja
hindab teenuse vajadust kinnitatud hindamisjuhendi abil.
Sotsiaalvaldkonna ametnik esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemuste, täiendavate
dokumentide ja omapoolse
ettepanekuga valla pereabikomisjonile. Valla pereabikomisjon vaatab läbi laekunud avalduse koos lisadokumentidega
ja teeb ettepaneku vallavalitsusele teenuse osutamiseks.
Teenusele määramise ja selle
osutamise tingimused otsustab
vallavalitsus oma haldusaktiga
30 tööpäeva jooksul taotluse
esitamisest. Teenuse sisu ja toimingute sagedus määratakse
vallavalitsuse poolt, lähtudes
teenuse saaja kõrvalabi vajadusest ning hoolduskoormusega
isiku töögraafikust ning fikseeritakse hoolduskavas.
Teenuse osutamiseks sõlmitakse kirjalik leping, mille osapoolteks on teenuse saaja, vajadusel seadusjärgne ülalpidaja ja
vallavalitsus. Leping sisaldab
osutatavate teenuste loetelu,
kestust, mahtu ja teenuste
osutamise tähtaega ning teenuste maksumust ja tasumise
korda, samuti poolte õigusi ja
kohustusi. Koduteenuse osu-

tamise leping peatatakse, kui
teenuse saaja viibib vähemalt
üks kuu kodust eemal (haiglas
ravil, laste või sugulaste juures,
rehabilitatsiooniteenusel jne).
Leping peatatakse kuni koduteenuste taaskasutamiseni.
Lepingu peatamine toimub
teenuse saaja või tema seadusjärgse ülalpidaja sellekohase
suulise või kirjaliku teavituse
alusel sotsiaalvaldkonna ametnikule. Vallavalitsus lõpetab
lepingu teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja avalduse
alusel või sotsiaalvaldkonna
ametniku ettepanekul kui: teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab
toimetulekut ilma koduteenuseta; osutatavad koduteenused
ei taga teenuse saaja toimetulekut, teenuse saaja on paigutatud hoolekandeasutusse või
on suunatud muule sotsiaalteenusele, teenuse saaja ei vaja
enam teenust.
Teenuse saajale on osutatav teenus üldjuhul tasuline.
Eakad inimesed ja ajutist
kõrvalabi vajavad täisealised
inimesed, kellel on olemas
perekonnaseadusest tulenevalt
seadusjärgsed ülalpidajad või
kes omavad piisavalt rahalisi
vahendeid, tasuvad teenuse
eest vastavalt vallavalitsuse
poolt kehtestatud hinnakirjale.
Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega vabastada isiku
täielikult või osaliselt teenuse
eest tasumisest, arvestades teenust vajava isiku sissetulekuid,
seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid,
teenuse kasutamise põhjust
ning muid juhtumiga seotud
asjaolusid. Teenust vajav isik
või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub teenuse eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale ja sõlmitud
lepingule kord kuus.
Koduteenuse hinnad sõltuvad sellest, mitu korda nädalas

osutatakse koduteenust.
Koduteenuse pakett nr 1
sisaldab teenuse tegevusi 1
kord nädalas hinnaga 25 eurot
kuus.
Koduteenuse pakett nr 2
sisaldab teenuse tegevusi 2
korda nädalas hinnaga 40
eurot kuus.
Koduteenuse pakett nr 3
sisaldab teenuse tegevusi 3
korda nädalas hinnaga 50
eurot kuus.
Toiduainete, sh sooja toidu
ja ravimitega varustamise ühe
korra hind on 3 eurot, millele
lisandub sotsiaaltransporditeenuse kilomeetri hind valla
piirest väljasõidu korral.
Sotsiaaltransporditeenuse
hinnaks on 0,20 eurot/km,
kuid mitte vähem kui 5 eurot
kord. Sotsiaaltranspordi tasu
arvestamine algab teenuse
taotlenud isiku sõiduki peale
võtmisega ja lõpeb teenuse
täitmise järel isiku väljumisega sõidukist. Transporditeenuse kasutamisel korraga
mitme inimese poolt tasub
iga teenust kasutav isik eraldi.
Transporditeenuse osutamine
on tasuta alla 7.a lapsele ning
puudega isiku saatjale, juhul
kui puudega isikul on liikumis- või nägemisfunktsiooni
kahjustus. Sotsiaaltransporditeenuse aja broneerimiseks
tuleb teavitada teenuse osutajat maakonnasisestel sõitudel
vähemalt kolm tööpäeva ja
väljaspool maakonda vähemalt
seitse tööpäeva enne soovitud
sõiduaega.
Teenuse taotlemiseks ja
lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda oma
piirkonna sotsiaalametniku
poole.
Eha Säde ja
Sandra Rebane
Häädemeeste valla
sotsiaalametnikud

Kuni elame, seni õpime...
peredega Elo Tenusaar, tel.
442 0563, 5190 3792, Elo.
Tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Kui olete saanud vajaliku
informatsiooni ning olete
oma soovis saada hoolduspereks kindel, esitate kirjaliku
sooviavalduse, mille järel
alustab SKA pere hindamise
ja ettevalmistamise protsessi
(sh kodukülastus, pereuuring,
koolitusele suunamine).
Lapse ja hoolduspere vastastikusel sobivusel sõlmitakse kohaliku omavalitsuse ja
perekonna vahel hoolduspere
leping.
Kui tunnete, et teis on piisavalt soovi ja valmisolekut
pakkuda mõnele lapsele turvalist perekeskkonda, võtke
ühendust Sotsiaalkindlustusameti spetsialistiga või valla
lastekaitse- spetsialistiga.
Merike Adele Mee
Häädemeeste Vallavalitsuse
lastekaitsespetsialist

Me elame kiirete muutuste
ajastul ja sellest tulenevalt kas
me soovime või ei, peame valmis olema elukestvaks õppeks.
Järjest enam kolib digimaailm
meie igapäevaellu, mis tähendab seda, et funktsionaalse
kirjaoskuse kõrval vajame
üha sagedamini ka digitaalset

kirjaoskust.
Kui arvuti ja internet
ei ole just sinu kõige suuremad sõbrad, siis kutsub
Võiste Raamatukogu sind
koolitusele, mis julgustab
eesmärgipäraselt internetis
toimetama ja erinevaid Eesti
riigi e-teenuseid kasutama
(teenused, mida riik oma
kodanikele paberivabaks
asjaajamiseks pakub).
Koolitus on paindlik ja lähtub õppija vajadustest. Koolitus
toimub raamatukogu lahtiolekuaegadel ja eelregistreerimine

ei ole vajalik. Koolituse viib
läbi raamatukogujuhataja,
kes on lõpetanud E-kodaniku
juhendajate koolituse ja omab
vastavasisulist tunnistust
Võiste Raamatukogu on
avatud: esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-18.00, pühapäeval 12.00-16.00.
Iga kuu viimasel neljapäeval
on suletud.
Tule ise ja võta sõber ka
kaasa! Kohtume raamatukogus!
Ülle Toomla
Võiste Raamatukogu juhataja

Raamatukogude lahtiolekuajad
Häädemeeste
Raamatukogu
T
9.30 – 16.30
K, N 11.00 – 18.00
R
9.30 – 16.30
L
11.00 – 14.00

Kabli Raamatukogu
K, R 10.00 – 16.30
Massiaru Raamatukogu
T, N
9.00 – 15.30

Kohtumiseni raamatukogus!

Treimani Raamatukogu
E
9.00 – 15.30
K, R
9.00 – 15.00
N
14.00 – 19.30
R
9.00 – 15.00
Avatud AIP (Avalik Interneti
Punkt), WiFi
Uus kirjandus, ajalehed,
ajakirjad

Häädemeeste valla leht
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Jaagupi Vabatahtlik Merepääste – aktiivse ja turvalise kogukonna eest

Ühingust ja selle
asutamisest
Häädemeeste vald on tuntud
ja atraktiivne rannapuhkuse
sihtkoht, eelkõige ujumise, aga
ka veesõidukitega liiklemise
poolest. Kohalikest sadamatest käivad merel nii kutselised kui harrastuskalurid. Pärnu
ning Liivi lahte turundatakse
aktiivselt Euroopa jahisõidukogukonnale, mis kasvatab
piirkonna tuntust ja tekitab
suuremat huvi turismi vastu.
See kõik eeldab mereturvalisuse ja merepääste olemasolu
ning kiiret reageerimisvõimekust ja piisavat ning oskuslikku
meeskonda.
Jaagupi Vabatahtlik Merepääste MTÜ (JVM) asutati
2016. aasta kevadel, sooviga
tagada piirkonnas mereturvalisust, teha merepäästealast
ennetus- ja teavitustööd, lisada
piirkonnale atraktiivsust mereäärse puhkepiirkonnana ning
andes võimaluse kohalikele
elanikele turvalisuse tagamisel ja piirkonna arendamisel
kaasa lüüa. 2016 ehk asutamisaastal saavutati kokkulepe
ning saadi rendilepingu alusel
tasuta kasutusõigusega enda
käsutusse RIB-kaater, mis on
küll vanem ja vajas veidi renoveerimist, kuid nüüdseks on
see töökorras ja ajab asja ära,
kuniks uus hangitakse. Sellega
on tagatud valmisolek navigatsioonihooajaks, talvist võimekust ühingul kahjuks veel ei
ole. Esimesed vabatahtliku
merepäästja tunnistused anti
Häädemeeste politseijaoskonnas JVM seltsi kuuele liikmele
üle 10.02.2017.
Ühingu kodusadamaks
on Pärnumaal Häädemeeste
vallas asuv Jaagupi sadam,
aga teeninduspiirkonnaks
kogu mereala Iklast Võisteni. Ühingu eesmärgiks on
vabatahtlik merepääste, mille
raames osaletakse merepäästetöödel, osutades vee- ja veeohutusalasid teenuseid. Aktiivselt
värvatakse piirkonnast uusi
liikmeid, kes on valmis panustama nii päästetoimingutesse
kui ühingu toetajaliikmetena.

Peaaegu kolme tegutsemisaastaga on kolmest asutajaliikmest
kasvatud 18-liikmeliseks ühinguks. Ühingusse kaasatakse
igal aastal järjest enam piirkonna noori inimesi. Teenuse
pakkumine piirkonnas ja selle
ühingu aktiivsem tegutsemine
loob võimaluse koos käia, tõstes elukvaliteeti ja kiirendades
ohu korral reageerimise aega,
seega tõenäosust kiiremale ja
efektiivsemale abile merega
seotud õnnetuste korral. JVL
püüab siduda oma ühinguga
võimalikult palju kohalikke
noori, mis omakorda on seotud
piirkonna noorte kaasamisega.
Ühing on saatnud merepäästjate koolitusele 15 liiget, kellest
4 on läbinud juba ka II astme
koolituse. Kvaliteetne varustus annab võimaluse pakkuda
nõuetekohast teenust.
Kui ühingu asustamisel olid
väikelaevajuhi tunnistused
vaid kahel asutajaliikmel, siis
tänase seisuga on õigus kaatriga sõita juba kaheksal liikmel
ja kohe on lisandumas kolm
diplomeeritud väikelaevajuhti,
kellel on kursused pooleli.
JVM kuulub ka sidusorganisatsiooni MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste,
mis koondab erinevaid Eestis tegutsevaid vabatahtlikke
merepääste ühinguid. See
annab võimaluse olla kursis
kõikide valdkonda puudutavate teemadega ning jagada
enda kogemust ja õppides
kauem tegutsenud organisatsioonidelt.
Õppused
Merepäästjad ei saa paraku iga
päev harjutada ja sellepärast on
väga oluline osaleda erinevatel
päästjatele mõeldud õppustel.
Õppuste käigus on hea võimalus harjutada koostööd
vabatahtlike ja professionaalsete merepäästjate vahel ning
õppida üksteise kogemustest.
27.07.2018 toimus merepääste õppus „Munalaiu
2018“, kus osales JVM kolmeliikmeline meeskond. Õppuste
käigus sai harjutatud erinevaid
päästmisvõtteid ja lisaks oli
oluline osa kommunikatsioonil. Nii meeskondade vahelisel
kui pressiga suhtlemisel. Professionaalsed ajakirjanikud
analüüsisid antud ütlusi ning
jagasid näpunäiteid, kuidas
järgmistel kordadel veel efektiivsemad olla. Õppusel osalesid Lääne prefektuuri merepäästjad ja Lääne piirkonna
vabatahtlikud merepäästjad,

kokku üheksa meeskonda.
17.–18.08.2018 olid järgmised õppused „Toila 2018“,
kus JVM oli samuti esindatud
kolme mehega. Iga kord püütakse õppustele saata erinevad
liikmed, et kõigil oleks kogemus ja harjutamise võimalus.
Kuna paljud ühingu liikmed
jagavad oma igapäevatoimetusi
välismaa ja Eesti vahel, siis väga
pikalt midagi ette planeerida ei
ole võimalik ja ühing toimetab
paindlikult.
Projektid ja toetused
Et selts on vabatahtlik, peavad Jaagupi päästjad suure
osa varustusest ise hankima või
taotlema erinevate rahastajate
tuge. Ilma päästevarustuseta
ei ole võimalik kahjuks teenust pakkuda ning vabatahtliku mittetulundusühinguna
omafinantseeringuna kõiki
nõutavaid päästevahendeid
hankida on keeruline ning
väga pikaajaline protsess.
2017 kevadel esitati Pärnu
Lahe Partnerluskogu kaudu
PRIA-le „Aktiivse kogukonna“
meetmesse taotlus „Päästevarustuse soetamine Jaagupi
Vabatahtliku Merepääste
vabatahtlikele“. Projektiga
saadi ühingule tänapäeva
standarditele vastav kvaliteetne
päästevarustus (kuivülikonnad, alusülikonnad, kiivrid,
navigatsiooniseadmed jm).
Projekti rahastamine mõjutas
otseselt JVM majandustegevust ja andis võimaluse hakata
pakkuma olulist teenust kvaliteetsemalt. Omaosalusest pool
saadi lisaks Politsei- ja Piirivalveametilt.
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
pakkus 2017 kevadel võimalust „Kogukondliku turvalisuse
maakondlikus toetusvoorus“
taotleda toetust, mis edendab
kohalikku ja piirkondlikku
algatust turvalise elukeskkonna loomisel. Kuna merepääste on selgelt turvalisuse
tagamisega seotud, siis esitati
taotlus ühingu liikmete väljaõppeks ja sooviti projektiga
koolitust kaheksale väikelaevajuhile koos raadiosidega.
KÜSKist saadi positiivne
otsus, kuid projektiga „Kiire
ja tõhus merepääste Iklast
Võisteni“ rahastati vaid ühe
liikme koolitus.
Politsei- ja Piirivalveamet on
kahel eelneval aastal maksnud
JVM-le tegevustoetust, mille
eest on soetatud väikevahendeid ning kuluosi (nt paadile

Fotod: Kristi Ruusamäe

uus aku). Lisaks on ostetud
esmaabivahendeid (katastroofipakend) ja järgmiseks
navigatsioonihooajaks lestad,
mask/toru, nuga ning kanderaam. Soetati ka puuduolevad
taskulambid kiivritele, mis
2019 hooajaks nüüd olemas.
Tegevused, üritused ja
ennetustöö
Oma varustust ja oskusi
käidi demonstreerimas kahel
suurel üritusel: 26.05.2018
Rannakodu kevadlaadal ja
28.07.2018 Uulu Lambavestil. Võeti kaasa nii paat kui ka
päästjate varustus ja huvilisi
jätkus uudistama kogu aeg.
Eriti populaarne oli tegevus
laste hulgas, kellele pakkus
suurt rõõmu näha täisvarustuses päästjat Rannakodu juures merre suundumas ja discgolfi ketast päästma minemas.
Lisaks oli kaater laste jaoks
atraktiivne meelelahutuslik
element, kuhu sai sisse ronida,
rooli keerata ja vanematele
fotode jaoks poseerida.

Riigikogu juubelinäitus jõudis Pärnusse
Riigikogu aseesimees Enn
Eesmaa avas 5. veebruaril
Pärnu linnas Iseseisvuse väljakul rändnäituse „Riigikogu
100“. Näitus annab ülevaate
Eesti esinduskogu sajandipikkusest ajaloost ning kajastab
Eesti Ajutise Maanõukogu,
Asutava Kogu ja Riigikogu
koosseisude tegemisi.
Parlamendi 100. aastapäevale pühendatud näitus on
kujundatud tänavana, mille
kahel pool asetsevad majapaa-

rid tähistavad esinduskogude
läbitud aastakümneid. Väljapanek on stiliseeritud ajakohaste
tekstide ja piltidega. Akende
ja uste vahelt vaatavad vastu
ajaloolised suurkujud ja tähtsündmused.
Väljapanek hõlmab kahte
suurt perioodi aastatel 1917–
1940 ja 1991–2018. Nende aastate vahele jääb poole sajandi
pikkune katkestus, mil Eesti
esinduskogu ei saanud kokku
tulla ja mida näitusel tähista-

vad tühjad majad.
23. aprillil 1919 tuli Tallinnas kokku esimene iseseisvas Eestis rahva poolt valitud
esindus – Asutav Kogu. Iseseisvusdeklaratsiooni, põhiseaduse
ja maaseaduse vastu võtnud
ning Eesti riigi jaoks üliolulisi
küsimusi lahendanud esindus
tegutses kui parlament. Asutava Kogu otsused lõid vundamendi Eesti riigile.
„Riigikogu 100“ ekspositsiooni kogupikkus on 10,5

meetrit, laius ja kõrgus 3
meetrit. Näitus on teisaldatav ja valgustatud LED-valgustitega. Näituse autorid on
Identity ja Ruumilabor ning
teostajad Ruutu6 ja Red Hat.
Väljapaneku kuraator on Eesti
Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus.
Riigikogu pressiteenistus
Näitus jääb avatuks kuni
6. märtsini
(PP 30.01.2019 andmetel)

JVM osales 21.07.2018
Kabli avatud hoovide päeval,
kus oma kaatriga sõidutati inimesi Jaagupi sadamast merel
seilavale purjejahile Sinised lained. Viimasel hetkel selgunud
sadama olukord ei võimaldanud purjejahil sadamasse siseneda ja see tekitas omamoodi
ekstreemse olukorra, kus ka
väike kaater jäi kohati kinni
ning merepääste paat vajas ise
päästmist.
Lisaks käidi oma ühingu
liikmetega turvalisust tagamas piirkonnas tegutsevas
Lepanina hotellis, kus korraldatakse ettevõtete suvepäevi. Hotell asub merekaldal
ning selle territooriumil on ka
bassein, mis vajab ürituste ajal
järelevalvet.
2018 talvel alustati aktiivset ennetus- ja koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ning
Päästeametiga. Veebruaris
2019 viiakse koolides läbi
lühemad ning pikemad päästeteemalised koolitused-seminarid (4.02 Uulu Põhikoolis,

14.02 Häädemeeste KK, 15.02
Tahkuranna Põhikool, 19.02
Kilingi-Nõmme Gümnaasium
ja Surju Põhikool), et tõsta laste
ja noorte teadlikkust päästetoimingute kohta.
Toetajad
JVM ei oleks võimeline tegutsema, kui ei oleks aktiivseid
ühingu liikmeid panustamas
igapäevaselt selle seltsi efektiivsesse toimimisse. Liikmemaksud, liikmete ajaline panus ja
pühendumus on peatselt oma
kolmandat sünnipäeva tähistavast mittetulundusühingust
teinud toimiva, õppiva ja jätkusuutliku organisatsiooni.
Ühing on äärmiselt tänulik
ka Lepanina Hotellile, kes
korraldas 31.08.2018 suvelõpu
kontserdi (esines Väliharf )
ning ürituse piletitulu annetati JVM-le.
Virgo Vahenõmm
Jaagupi Vabatahtlik
Merepääste MTÜ
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Toeta oma metsa! Tugisüsteem erametsaomanikule
Häädemeeste vallas on metsamaad kokku 31029 hektaril, see
on 62% omavalitsuse pindalast.
Metsamaast üle veerandi (27%)
on erametsaomanike kätes ja
hallata.
Erametsaomanikke on Eestis
kokku üle 100 tuhande. Suur osa
nendest elab oma metsast kaugel
ning selle seisukorrale igapäevaselt ei mõtle. Riik on aga aastaid
panustanud tugisüsteemi arendamisse, et metsaomaniku jaoks metsaotsuste tegemine ja oma metsa
eest hoolitsemine lihtsamaks teha.
Metsaomanikel on võimalik
erinevate metsakasvatuslike
tööde tegemiseks Erametsakeskusest toetust küsida. Toetatakse näiteks noore metsa
hooldamist ja metsakahjustuste
ennetamist (toetusvoor juba
5.-25. veebruaril!), metsa uuendamist, metsamaaparandustöid
ja muid tegevusi. Erametsakeskusest saab küsida ka hüvitist
looduskaitseliste piirangute eest
Natura 2000 alal või sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal.
Kõige olulisem metsatöö
Järgmine toetusvoor on tulemas
juba veebruaris, toetust saab
küsida kõige olulisema metsatöö

– noore metsa hooldamiseks. Seda
peetakse mõnikord küll kulukaks,
kuid vaieldamatult kõige olulisemaks metsakasvatuslikuks tööks,
millega määratakse metsa koosseis
tulevikus. Hooldatud metsas on
alles jäänud puudel paremad tingimused kasvamiseks.
Just praegu on noore metsa
hooldamise planeerimiseks aeg
eriti soodne, seda kahel põhjusel.
Esiteks on heade kütte- ja paberipuidu hindade tõttu võimalik
raiest mõningat tulu teenida juba
20-30aastase metsa hooldamisel.
Teiseks on praegu veel olemas
võimalus kuni 30aastase metsa
hooldamiseks toetust küsida.
Tänased maaelu arengukavas
kokku lepitud toetusmeetmed
lõpevad 2020. aastaks. Kas ja kui
palju järgmisel perioodil Euroopa
Liidu vahenditest metsakasvatust
toetatakse, ei tea praegu veel keegi.
Abi metsaühistust
Kui omanikul oma metsas tegutsedes ja töid planeerides teadmistest ja ajast puudu jääb, tulevad
appi kohalike metsaomanike endi
poolt loodud metsaühistud, kelle
juures tegutsevad ka sõltumatut
nõuannet pakkuvad kutselised
metsakonsulendid.

Tavaliselt mittetulundusühingutena tegutsevates metsaomanike
ühendustes on olemas metsatööde
planeerimiseks ja teostamiseks
vajalikud teadmised ja kontaktid.
Metsaomanik saab metsaühistust
endale vajaliku info ja juhiseid
oma metsa eest hoolitsemiseks,
samuti saab seal taotleda erinevaid metsandustoetusi. Kui metsaomanikul endal puudub soov
oma metsaga tegeleda, korraldavad
metsaühistu spetsialistid kõik vajalikud tööd omaniku eest ise ära.
Ühistud on järjepidevalt tõstnud metsaomanikele pakutavate
teenuste hulka ja kvaliteeti. Selle
tunnistajaks on ka stabiilselt kasvav metsaühistuga liitunud metsaomanike arv, mis ületab juba 13
tuhandet.
Kõigi metsatoetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda
aadressil eramets.ee/toetused.
Pärnumaal tegutsevate metsaühistute kohta saab lisainfot
erametsaportaalist aadressil
www.eramets.ee/parnumaametsauhistud.
Toeta oma metsa!
SA Erametsakeskus
www.eramets.ee

HuViringid täiSKASVAnutele HäädemeeSte VAllAS
VeebruAr 2019
Tervisevõimlemine (50+)
Võrkpall (SK Tahk sportlased)
Rahvatantsurühm „Ülejala“
Mälumäng
Line-tants
Häädemeeste Huviteater
Täiskasvanute õmblustuba
Strong
Zumba
Saviring
Mälumäng
Naisrahvatantsurühm „Rannapiigad“
Lauatennis
Naisansambel „Capella“
Tantsutrupp „Mucho Malo“
Tantsurühm Lendar
Line-tantsuring
Tantsumemmed
Laulukoor
Ans. Viisiveeretajad
Ans. Nostalgiline
Showtantsuring
Rahvamuusika ansambel
Treimani Trio
Seltskonnatants
Uulu Segakoor
Jooga
Käsitööselts „Rääk“
Võrkpall naistele
Suusatamine harrastajatele

Uulu KSK
Uulu KSK
Uulu KSK
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste savikojas
Kabli Seltsimaja
Kabli Seltsimaja
Kabli Seltsimaja fuajee
Kabli Seltsimaja
Kabli Seltsimaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Treimani Rahvamaja
Uulu Pk või noortekeskus
Häädemeeste Lasteaed
Häädemeeste Muuseumis
Häädemeeste spordisaal
Jõulumäel

Tegusad Vanaemad
Elurõõmu memmed

Tahku Tare
Tahku Tare

Mälumäng

Tahku Tare

Keraamika 1
Keraamika 2
Kangakudumine/ vaibakudumine
Salongiõhtud

Tahku Tare
Tahku Tare
Tahku Tare
Tahku Tare

Kui on lisada infot, anna teada!

N kell 10 ja kell 18
T kell 19
E ja K kell 19
1 x kuus
T kell 16.30
P kell 17
K kell 17.30
K kell 18.30
N kell 17
E kell 17.30 1 x kuus
K kell 18
T ja N kell 16-18
E ja T kell 10.30
N kell 18
N kell 19.30
K kell 18
T kell 12
E ja N kell 18
K kell 11
kokkuleppel
T kell 18
kokkuleppel
kokkuleppel
K 18.30
T kell 18
kokkuleppel
T ja R kell 19
K kell 18.00,
P kell 13.30
E kell 11
1 x kuus iga viimane N
kell 12
1 x kuus iga kolmas
teisipäev kell 18.30
K kell 13
K kell 17
kokkuleppel
1 x kuus esimene
laupäev kell 19

Kai Siidirätsep
info Karol Nairis
Eneli Rüütli
Aigi Treumuth
Eve Koppel
Aire Koop
Katrin Mitt
Egle Vutt
Egle Vutt
Margit Eichen
Kai Ein ja Ülle Sulu
Ege Kukk
etteteatamisega tel 525 1259
Kai Marjamägi
Reet Lank
Heidi Müürsepp
Tiina Laidla
Eini Mäll
Tiia Soomre
Viljar Soomre
Viljar Soomre
Reet Lank
Virge Lind
Tiia Soomre
Tiina Laidla
Anneli Kuningas
Kaire Käära
Tiiu Pukk
võimalusel Heiki Hunt
Kadri Madissoo (SK Jõulu)
Imbi Ilves
Saima Vaher
Maia-Liisa Kasvandik
Kristina Aedma-Kaldmäe
Kristina Aedma-Kaldmäe
Renate Lind

Lisainformatsioon kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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VEEBRUARI JA MÄRTSI sündmused
10.02-31.03 Harrastusfotograaf Rein Kaupmehe loodusfotode näitus
Võiste Raamatukogus
11.02
Akrüülmaali kursus Häädemeeste Muuseumis
14.02
Sõbrapäev Tahku Tares
15.02
Sõbrapäeva pidu Võiste endise kokkuostu ruumides kell 19
15.02
Pärnumaa MV võrkpallis Häädemeeste spordisaalis mängivad
Tahkuranna/Häädemeeste VK – Lääneranna kell 19.30
16.02
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
16.02
Pärnumaa talimängud: ujumine (kell 9.30) Koidula
Gümnaasiumis
16.-17.02
Happy Dancers Baltic Cup 2019
17.02
Tihemetsa spordihoones õhkrelvast laskmise võistlus, tasuta
18.02
Akrüülmaali kursus Häädemeeste Muuseumis
19.02
Mälumäng Tahku Tares kl 18.30
19.02
Filmiõhtu Treimani Rahvamajas kell 19, „Klassikokkutulek
3: Ristiisad“
19.02
Käsitööringi „RÄÄK“ liikmete akvarellimaalide näitus
Häädemeeste Seltsimajas
20.02
Jõulumäe murdmaasuusasari (3. etapp, ka Pärnumaa MV)
20.02-31.03 Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi 145. sünniaastapäevale
pühendatud näitus Võiste Raamatukogus. Näitus on koostatud
koduloolase Henn Saare erakogudest pärinevate
materjalide põhjal.
22.02
Mälestushetked Konstantin Pätsi ausamba juures
22.02
Vabariigi aastapäeva aktus Häädemeeste Keskkoolis
22.02
Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva kontsert Kabli Seltsimajas
22.02
Dokumentaalfilm „Tuulte tahutud maa“ kell 19, Vabariigi
aastapäeva pidu kell 20 Treimani Rahvamajas
22.02
Pärnumaa MV võrkpallis Häädemeeste spordisaalis kell 19.30,
mängivad Häädemeeste/Tahkuranna VK – VK Tõusev
23.02
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
23.02
Pärnumaa maitsete laat Kaubamajakas
01.-03.03 Eesti tervisesportlaste talvelaager Jõulumäel
02.03
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
02.-03.03 Eesti Omavalituste Talimängud Kadrinas
02.03
Salongiõhtu Tahku Tares
04.03
Häädemeeste Muuseumis näitus „Vana dokument jutustab“
05.03.
Kinoõhtu Treimani Rahvamajas kell 19 „Tõde ja õigus“
08.03
Puhkeõhtu Kabli Seltsimajas. Häädemeeste Huviteatri etendus
„Seitse surmapattu“. Tantsuks mängib ansambel VÄLIARF
08.-10.03 Eesti Talvised MV Disc Golfis Jõulumäel
09.03
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari
13.03
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
29.-31.03 Jõulumäe XIV Viimase lume minituur murdmaasuusatamises
30.03
Jõulumäe punasel DG rajal Disc Golf Academy Jõulumäe Talvesari

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

Hei, hea Häädemeeste reisiseltskond!
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.
Hind á 190 eurot.
Hinna sees bussitransport, 3 ööbimist hommikusöökidega Palanga
kesklinnas, reisijuhi teenused, praamisõit, Leedu teedemaks ja ökomaks Kura
säärel.
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
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Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 12 Pärnumaa
Jaoskondade arv omavalitsustes:

Põhja-Pärnumaa vald

9

Lääneranna vald

4

7

Tori vald

5

Pärnu linn

mandaati

17

Valijate arv:

67 005

Saarde vald

4

Häädemeeste
vald

6

Kihnu vald

1

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

Hääletamine Häädemeeste vallas
3. märtsil 2019. aastal toimuvateks
Riigikogu valimisteks on Häädemeeste
valla territooriumile moodustatud 6
jaoskonnakomisjoni, kus Häädemeeste
valla elanikel on võimalik hääletada.
Jaoskonnakomisjon nr 1, asukohaga Pärnu
mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste
vald.
Esimees: Maarika Atka.
Liikmed Kaja Aasov, Sale Leppik, Jaanika
Künnarpää, Saima Jakobson, Reet Sai.
Asendusliikmed Birjo Ringas, Külli
Strandberg.

Jaoskonnakomisjon nr 2, asukohaga Kabli
seltsimaja, Kabli küla, Häädemeeste vald.
Esimees Eha Leppik.
Liikmed Kerli Õismets, Eha Männe, Ülle
Sulu, Heino Busch.
Asendusliikmed Kai Ein, Elve Vahenõmm.
Jaoskonnakomisjon nr 3, asukohaga
Massiaru raamatukogu, Massiaru küla,
Häädemeeste vald.
Esimees Ülle Iir.
Liikmed Marvi Talts, Sirje Ruusma, Lydia
Koitla, Ervin Tšaškin.
Asendusliikmed Raivo Ruusma, Tiina Ruul.

Jaoskonnakomisjon nr 4, asukohaga
Treimani rahvamaja, Treimani küla,
Häädemeeste vald.
Esimees Anneli Graudina.
Liikmed Elle Lepp, Svetlana Jõekäär, Vahur
Kesküla, Viljar Soomre.
Asendusliikmed Evi Laarents, Aire Seljak.

Jaoskonnakomisjon nr 6, asukohaga Tare,
Tahkuranna küla, Häädemeeste vald.
Esimees: Sirje Hein.
Liikmed Külli Kuusaru, Maike Lääne, Teevi
Leppik, Marii Lääne, Anu Sommer.
Asendusliikmed Ülle Toomla, Külli Schenk.

Jaoskonnakomisjon nr 5, asukohaga Pargi
tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald.
Esimees: Erika Friedrichson.
Liikmed Triin Laidoner, Marianne Lumera,
Veiko Arnek, Marju Pulst, Ruudo Must, Ege
Altmart.
Asendusliikmed Raimo Piirikuus, Anu Liiva.

Valimispäeval, 3. märtsil on kõik
jaoskonnad avatud kella
9.00–20.00, siis saab hääletada vaid
oma elukohajärgses jaoskonnas.

Valimistel on igal häälel jõud

Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht
Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija
jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva,
hääletada saab nii jaoskonnas

kui ka juba kümnendat korda
elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan siiski
tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu
vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt
557 ja 451), mistõttu tasub
varakult välja selgitada, kus
täpsemalt teie kodujaoskond
asub. Vajadusel tuleb appi
kaardirakendus, mille leiate
aadressilt kaart.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel
eelhääletamise päeval, 21.-24.
veebruarini paikneb enamik
jaoskondi maakonnakeskuste
kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui
valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti
oleme julgustanud kohalikke

omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et
25.-27. veebruarini, kui kõik
jaoskonnad on avatud, toimuks
hääletamine ühel päeval näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise küla
raamatukogus.
Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes
on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse
rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga.
Kui elukohaandmetega tekib
probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi
saab vormistada paari minutiga
eesti.ee veebilehel, samuti võib
pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui

e-posti teel.
Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda
ei mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele
toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias
levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult
märgata, kui levib valeinfo
või muu valimiste läbiviimist
takistav teave. Teeme koostööd
erakondade ja kandidaatidega,
et ka nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede
ja meiliaadresside turvalisse
käsitlemisse. Üldse on „koostöö“ märksõna, millega annab

palju ära teha – meiega koos
aitavad valimisi läbi viia oma
valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii jõu kui
ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline
hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab
neljapäeval, 21. veebruaril
kell 9 ja kestab ööpäevaringselt
kuni kolmapäeva, 27. veebruari
kella 18-ni. Hääletada saab
aadressil www.valimised.ee.
Tuletan meelde, et valija peab
veenduma, et tema arvuti on
korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste
kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul
jääb kehtima hilisem hääl. Kui

valija soovib ikkagi hääletada
pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam
muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada
maakonnakeskustes. 25.-27.
veebruarini on avatud kõik
451 jaoskonda, samuti on igas
maakonnas avatud vähemalt
üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik
jaoskonnad avatud kella 9 – 20,
siis saab hääletada vaid oma
elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg,
millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal
häälel jõud!
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Suurem vaade Eestile
Keskerakond tagab valitsuses
tasuta ühistranspordi arendamise selliselt, et lisanduvate
sõitjate jaoks oleks ka võimalus
tihendada bussiliine.
Maaelu ja põllumeeste käekäik ei
olnud aastaid Reformierakonna
valitsustele oluline. Valitsus lihtsalt ei seisnud Eesti maamehe
eest isegi siis kui kaotati Venemaa
vastusanktsioonide tõttu turg ja lisaks tabas Eestit Aafrika seakatk.
Meie konkurentsisituatsioon võrreldes naabritega oli üha halvenemas ning meeleheitel põllumehed
tulid Toompeale traktoritega ning
laotasid Riigikogu ette 10 000 piimapudelit sümboliseerimaks kaotatud piimalehmi.

Kadri Simson,

majandus- ja
taristuminister,
Keskerakonna esinumber
Pärnumaal
kandidaat nr 1040
Majandusministri töö viib mind
igasse Eestimaa otsa, sest
meie ministeeriumi hallata on
nii parvlaevad, raudteetransport, maakondlik bussiliiklus ja
riigimaanteed kui ka lennundus. Transporditeemade üleselt
on aga veelgi kaalukamaks
ülesandeks kogu
Eesti majanduskeskkonna eest
seismine. Suur eesmärk on majanduskasvu tagamine kõikjal
Eestis. Leian, et igal riigikogulasel, ministril ja Euroopa Parlamendi saadikul peab olema
ülevaade ja kontakt väiksemate
kohtadega, sest vaade Tallinnast
ja Brüsselist on sootuks erinev
sellest, mis ta võib olla Lihulas
või Koongas.

Eesti viimaste aastate majanduskasvuga võib jääda rahule,
kuid see ei tähenda, et saame
jääda loorberitele puhkama.
Meie ülesanne peab olema, et
majanduskasv jõuaks järjest suurema hulga inimesteni ja aitaks
kaasa maaelu arengule. Leian,
et viimased paar aastat Eestit
juhtinud Jüri Ratase valitsus on
selles vallas tublid sammud edasi astunud.
Möödunud aasta juulis käivitus
enamikus Eesti piirkondades
tasuta maakondlik ühistransport, mida on juba nimetatud
esimeseks tõeliseks regionaalpoliitiliseks edusammuks. Igale
maakonnale andis riik piisavalt
vahendeid, mis katsid bussiliinide kulu täismahus, ilma vajaduseta piletiraha koguda. Samas
Pärnumaal jätkati maakonnaliinidel piletite kogumist, see
raha kulub edaspidi bussipeatuste korrastamiseks. Ka selline lahendus tähendab lisaks
laste, noortele ja eakate tasuta
sõiduõigusele ka märkimisväärset võitu kuukaardiga sõitjatele.

Kuidas läheb Eesti põllumajandusel ja toidutootmisel täna?
Eesti põllumajandusmaastik on
mitmekesine ja võime selle üle
uhked olla. Meil on paarsada
suurfarmi ning tuhandeid väiksemaid talusid, mis toodavad ja
müüvad kvaliteetset kodumaist
toodangut. Põllumajanduse toetamine ja maaelu areng on Keskerakonna jaoks prioriteedid. Me
taastasime üleminekutoetused
täies mahus, mis vähendas vahesid nn vana Euroopa ja meie
põllumeeste toetuste vahel.
Lisaks loomakasvatajatele ja
viljakasvatajatele said esmakordselt toetuse ka mesinikud.
Lubame ka edaspidi väärtustada
ja toetada nii suurtootjaid kui ka
väikefarme.
On põhjust rääkida ka ellu viidud
maksureformist. Keskmine brutopalk on ligi 1300 eurot ja tänu
maksuvaba miinimumi tõusule
jääb töötajale kätte pea 1100 eurot. Keskmine palk ei jaotu aga
üle Eesti võrdselt. Pooled Eestis
tulu teenivad inimesed saavad

siiski palka alla 1000 euro. Seega 500-eurone tulumaksuvabastus, mis Reformierakonna
juhtimisel oleks saabunud alles
aastal 2049, jätab suurele enamikule tulusaajatest igal kuul
enam raha kätte.
Me teame, mida kujutas endast
Reformierakonna lihtne maksusüsteem. Tulumaksuprotsendi järk-järguline langetamine 26lt protsendilt 20-le protsendile
tekitas olukorra, kus inimene, kes
teenis kuupalka 500 eurot võitis
muudatusest 155 eurot aastas.
5000 euro saaja võit oli juba üle
3000 euro. Seega sissetuleku
vahe oli kümnekordne, aga võit
oli suurepalgalisele kakskümmend korda suurem. Selline
oli Reformierakonna arusaam
õiglasest maksusüsteemist.
Muidugi ei ole kõik riigitüüri
juures langetatavad otsused
kerged ning iga inimest rõõmustavad.
Pean
siinkohal
näiteks silmas valitsuse ostust
sulgeda Lelle-Pärnu raudteeliin. Teadupärast erastati Pärnu
raudtee juba selle sajandi alguses ning eraomanik võttis
selle pealt küll kasumit, kuid vajalikud investeeringud jäid unarusse. See viis meid seisu, kus
reisirongide kiirus langes esmalt 60 kilomeetrini/tunnis ning
seejärel juba 40 km/h. Reisijaid
jäi ühe rongi kohta alla kolmekümne. Pärnu linnapea, toonase
maavanema ja omavalitsusliidu
juhi kiri uuele valitsusele esitas
nõudmise, et riiklikud investeeringud peaksid tulema lennujaamale ja 4-realisele Via Baltica maanteele, mitte erastatud
Lelle-Pärnu raudteeliinile.
See ei tähenda aga, et Pärnu pikalt ilma raudteeta jääks. Rail

Balticu trass valmib esialgsete
hinnangute kohaselt 2025. aastal ning esimesed reisid võiksid
toimuda juba aasta hiljem. Antud
raudtee lühendab Tallinn-Pärnu
ühendusaja 45 minuti peale, mis
on võrreldes bussitranspordiga
selge ajavõit ja konkurentsieelis. Uuel valitsusel tuleb töösse
panna kohalikud peatused Rail
Baltical, neist Pärnumaal Kaisma, Tootsi, Kilksama ja Häädemeeste.
Käimasolev aasta on teadupärast Riigikogu valimiste aasta, mis tähendab seda, et meie
valikud määravad Eestile suuna
järgmiseks neljaks aastaks.
Meie ees on küsimus, kas minna
edasi algatatud uuendustega või
mitte. Kas me jätkame valitsusega, kelle pilk on pööratud tervele
Eestile või lähtub ainult pealinna
vaatest.
Ka Pärnumaa on viimase kahe
aasta jooksul saanud valitsuselt rohkem tähelepanu kui
mitmel varasemal aastal kokku.
Just Keskerakonna juhitud valitsus otsustas taastada majanduskriisi ajal ära võetud valdade
tulubaasi. Samuti on jätkunud
tähelepanu maakoolidele, me
näeme tulevikku riigigümnaasiumi kõrval ka maagümnaasiumidel. Pärnumaa jaoks rahastati
Keskerakonna
eestvedamisel
esimesed neljarealised lõigud
Via Baltica maanteel. Lisaks
suurtele trassidele seame aga
uueks prioriteediks kruusateede
mustkatte alla viimise.
On selge, et algatatud uuendustega tuleb jätkata ja selleks tuleb
eelseisvatel valimistel toetada
neid inimesi, kes on oma tegudega näidanud, et nad seisavad
Pärnumaa eest!
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HEA VALIJA HÄÄDEMEESTE VALLAS!
Olen Janno Kuldkepp, erakonna Eesti 200 liige,
ning kandideerin valimistel riigikokku. Otsustasin kandideerida just Pärnumaal, kuna olen siit
pärit. Täpsemalt olen üles kasvanud Kihnu saarel. Nüüd küll elan ja töötan juba aastaid Tallinnas, kuid kodusaar on endiselt väga kallis.
Otsustasin kandideerida riigikokku lootuses,
et äkki suudan niiviisi rohkem meie riigivalitsemises kaasa rääkida ja midagi muuta. Ega lihtinimest, kes tänaval kisab, väga kuulda võeta.
Selleks astusin uude erakonda, mis kannab nime
Eesti 200. Erakond Eesti 200 oli ainuke valik – et
ma pole tuntud inimene, siis poleks teised erakonnad mind väga kuulda võtnud. Ning kuna
Eesti 200s on puudega inimesi, arste, õesid ja
ämmaemandaid, siis see sümpatiseeris mulle
väga. Tundsin, et seal mõeldakse minuga kaasa.
Õpin ise Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
kolmandal kursusel õeks ja töötan kiirabis.
Meedikuna näen igapäevatöös kõiki meie
ühiskonna sotsiaalseid kihte. Meie tervishoiu- ja
sotsiaalsüsteem ei saa praegusel kujul jätkuda.
Miks on saanud tänapäeva Eestis normaalsuseks, et televisiooni aastalõpuprogrammides
küsitakse rahvalt raha meie enda inimeste raviks? Haigekassa hüvitatava ravi rahastamispoliitikat tuleb muuta!
Kas teadsite, et ainult 19–26% peredest tunneb, et tuleb majanduslikult toime puudega lapse kasvatamisel? Muudame puudega inimeste ja
nende perede tugiprogrammid efektiivsemaks.

Koolitame rohkem eriõdesid ja anname neile
rohkem vastutust.
Lõpetame kuluhüvitiste ja katuserahade
maksmise ning suuname raha abivajajatele.
Seisan tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi paremaks muutmise eest!

JANNO KULDKEPP 916

Prioriteediks saagu meie inimeste elukvaliteedi parandamine! Ärme
lase Eestis elavatel puudega inimestel,
omaste hooldajatel, kindlustamata isikutel ja teistelgi tegeleda probleemiga
üksi. Eesti 200 plaan on viia sotsiaal- ja
tervishoiutöötajad ühtsesse süsteemi.
Kus kõik teevad tööd ühe eesmärgi
nimel. Ühtse süsteemi kaudu on kõige
parem infot jagada ja saada suurem pilt
inimesest ja tema muredest. Nii ei pea
näiteks puude taotleja sebima mitme
erineva asutuse vahel – piisab ühest,
kus personal teeb koostööd.

President Lennart Meri õnnitles mind 1996. aastal vallavanemaks
valimise puhul järgmiste sõnadega:
“Eesti riik on sündinud omavalitsustest ja ta püsib, kuni omavalitsused
on piisavalt tugevad, et riigi olemasolu toetada ja mõtestada.
Meie riigi ja rahva elus on täna mitmeid määrava tähtsusega valikuid,
mis nõuavad koosmeelt, ühist mõtteviisi, mis oleks vaba väiklusest
ning suunaks meid tööd jaotades ja erimeelsusi austades ometi
ühistele tegudele.”
President Meri mõtted sobivad suurepäraselt tänasesse päeva.
Olen 27 aastat seotud Häädemeeste valla juhtimisega ning valmis
saadud kogemust ja oskusi kasutama Riigikogu töös.
Soovin panustada maaelu arengusse, et elu Eestimaal kestaks ka
väljaspool pealinna. Ainult nii on riik tugev, kui elu areneb kogu Eestimaal.
On aeg taas valida oma valla esindaja Riigikokku!
Lugupidamisega Urmas Aava, riigikogu kandidaat nr 1183.

1183 URMAS AAVA
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist

Playback Häädemeestel
18. jaanuaril toimus Häädemeeste
Seltsimajas Häädemeeste Keskkooli PLAYBACK. Koolimajas oli
tunda elevust juba nädalaid varem
ning õpilased harjutasid oma esinemisi väga hoolega.
Praegune 12. klass võitis eelmisel aastal suurelt PLAYBACK’i,
mistõttu sel aastal ei soovinud nad
uue esinemisega välja tulla. Oli veel
paar klassi, kes endale sobivat tantsunumbrit ei leidnud.
Kõigepealt tuli lavale 1. klass,
kes esines looga ,,Mutionu pidu“.
Nendel kõigil olid kenad loomakostüümid seljas. Seejärel astus
lavale 2. klass ning nemad esitasid särtsaka etteaste laulust ,,Me

Sõrmuse nädal

kelgule, me kelgule“. 3. klassi
esituse tegid eriliseks põnevad
trollikostüümid ning nende lugu
kandis nime ,,Can’t Stop the Feeling“. 4. klassi duett näitas oma
suurepärast esinemisjulgust laulu
,,Baby Shark“ saatel. See oli vahva
number! 5. klass oli aga kõige agaram ülesastuja üldse – tüdrukud
olid ette valmistanud lausa kolm
esitlust, mis oli neist väga tubli.
Eriliselt tubli oli Hedit, kes esitas
oma loo täitsa üksinda. 6. klass
üllatas hästi läbimõeldud esitusega
,,Suveparadiis’’ ning klassi teine
pool oli ette valmistanud sõjakas
stiilis etteaste ,,Kim Jong-Jun“.
Tõeliselt naljakas! Seejärel esines
Foto: Heli Lank

7. klass looga ,,Just Dance“. 11.
klass üllatas muidugi oma programmiga, kus elava esitluse asemel
sai vaadata hoopis varem valmis
tehtud videot ning ka kostüümid
olid päris originaalilähedased.
Välja ilmusid ka üllatusesinejad Uulu koolist. Aplaus näitas, et
lood ,,läksid kõigile peale“. Õhtu
naelana ilmus lavale Nublu, kes
tegi koos oma kaaslastega vahva
etteaste.
Paljude arvates oli kõige lahedam aga õpetajate show, kus laval
oli ka meie kooli vabatahtlik. Üles
astusid nii ehitaja, rekkamees,
kokk, koristaja ja kes iganes veel
… Jäljendati Justin Timberlake’i.
Vaheajal sai käia õpilasesinduse
kohvikus. Toidud olid valmistanud õpilased ise. Pakuti erinevaid
kooke, kaneelirulle, võileibu, muffineid, ahvatlevaid pulgakomme
ning palju muudki suupärast.
Toreda talveõhtu lõpetas
auväärse žürii sõnavõtt, nende
otsus oli väga tähtis. Parimaks ja
maakonda edasi pääsenud ülesastujaks valiti 7. klassi ,,Just Dance“.
Usun, et nii tore üritus nagu
PLAYBACK tuleb kordusele ka
järgmisel aastal.
Timmu Kiiver

Häädemeestel on tublid füüsikud
12. detsembril toimus Pärnus
maakondlik füüsikaviktoriin.
Häädemeeste Keskkooli võistkond koosseisus Romek Hanson,
Hannes Jaakson ja Arthur Valge
saavutas Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi järel II koha.
Suurepärane tulemus! 19. jaanuaril
toimus maakondlik füüsikaolüm-

piaad ning taas olid Häädemeeste
õpilased võidukad. Romek Hanson
saavutas 9. klasside õpilaste hulgas
maakonnas 1. koha ning Arthur
Valge 8. klasside õpilaste hulgas 2.
koha. Suur kiitus füüsikaviktoriinil osalejatele ning õpetaja Kalmer
Hütile!

NB! Romek Hansonit saab
lisaks kiita ja tunnustada selle
eest, et ta sai Eesti Teadusagentuuri
poolt noore uurija stipendiumi
ning tal on võimalik osaleda ETA
teaduse populariseerimise osakonna poolt kureeritavas teadusprogrammis.
Aule Kink

Häädemeeste Keskkoolis mäletatakse Foto: Astrid Rosenberg
siiani legendaarset
õpetajat ja koolijuhti
Peeter Sõrmust. Sõrmus oli suure sisemise
intelligentsiga, väga
tähelepanelik ja delikaatne oma õpilaste
suhtes. Ta oli mitmekülgne, suurepärase
mäluga ja soliidne
õpetaja. Paljud õpilased on öelnud, et
õpetaja Sõrmus õpetas ja mõjutas neid
peamiselt läbi isikliku
eeskuju. Ta oli ise suur õppija ning lõpetas moment. Seekord osutusid tublimateks
Tartus Õpetajate Instituudi matemaatika- sudokude lahendajateks:
füüsika osakonnas 56-aastaselt.
1. kooliastmes: I koht - Mathias Must
19. jaanuaril oli Peeter Sõrmuse sünni- (3. klass, Uulu Põhikool), II koht - Eerik
aastapäev. Sel puhul korraldasime koolis Jõgiste (2. klass, Uulu Põhikool);
Sõrmuse nädala. Peeter Sõrmus õpetas
2. kooliastmes: I koht - Pille-Riin
erinevaid aineid – eesti keel, muusika, Tamm (6. klass, Häädemeeste Keskkool),
vene keel, füüsika, inglise keel. Peamiselt II koht - Rudolf Harald Kivi (6. klass,
aga matemaatikat ja ta armastas seda. Tal Uulu Põhikool), III koht - Triin Viire (5.
olid öökapil matemaatika ülesanded. Kui klass, Häädemeeste Keskkool) ja Frederik
öösel uni ära läks, tõusis ta üles ja hak- Tammann (5. klass, Metsapoole Põhikool);
kas lahendama. Seetõttu sai sel nädalal
3. kooliaste ja gümnaasium: I koht tegeldud numbritega. Nädala jooksul Triina Linkmann (8. klass, Häädemeeste
lahendasid õpilased Häädemeeste koolis Keskkool) ja Laura-Liis Loosaar (12. klass,
sudokusid. Selgitati välja klasside parimad: Häädemeeste Keskkool), II koht - Hanna
2. kl Renate Kurm, 3. kl Sander Song, 4. Allikas ja Kerlin Tšetsin (7. klass, Häädekl Sander Vanker, 5. kl Triin Viire, 6. kl meeste Keskkool), III koht - Eliina Kallas
Pille-Riin Tamm, 7. kl Hanna Allikas ja (8. klass, Metsapoole Põhikool).
Kerlin Tšetsin, 8. kl Triina Linkmann, 9.
Suur-suur aitäh osalejatele ja juhendakl Lisette Eylandt, 11.kl Taisi Viire, 12. kl jatele, kohtumiseni järgmisel aastal!
Laura-Liis Loosaar.
Kui lapsed tegelesid numbritega, siis
24. jaanuaril oli meil rõõm võõrus- õpetaja Elsa Kivaste Metsapoolelt tuletas
tada sudokude lahendajaid ka teistest meelde õpetaja Sõrmust, kes tallegi oli
valla koolidest. Kõige olulisem on see, et matemaatikat õpetanud ning tema lemlapsed tegelevad mõttespordiga ning ehk miktsitaat olla olnud: „See on matemaanakatuvad sudoku-pisikusse, aga loomu- tiline nonsenss!“
likult on laste jaoks tähtis ka võistluslik
Aule Kink ja Krista Hütt

Metsapoole Põhikool
Tänapäeva lapsi tuleb õue meelitada ehk koolis on tore, aga…
Sellest õppeaastast on üle poole juba
läbi ning peagi käes kolmas vaheaeg.
Paras aeg oli laste käest uurida, kuidas
neil on läinud, mis neile sel aastal on
meeldinud ja mis mitte.
Kõik 8 esimese klassi õpilast on
veel arvamusel, et koolis on tore käia.
Riselle (1. kl): „Mulle meeldib
koolis käia, sest siin on tore. Siin on
toredad üritused, toredad sõbrad ja
head toidud. Mulle meeldib kõige
rohkem eesti keel ja kunst, vahetund
ka. Üritustest meeldis jõulukontsert
ja kooliga teatris käimine.“
Elisabeth (1. kl): „Mulle meeldib
siin koolis kõik. Mulle meeldib eesti
keele tund ja teised tunnid ka. Mulle
meeldib mu kooli saal. Klassis meeldib
mulle tahvel ja muud asjad, mis on
klassis. Mu kool on lahe.“
Joanna (1. kl): “Mulle meeldib koolis käia. Meie koolil on ilus vana maja
ja siin on maailma parimad toidud,
meeldib eesti keel ja kehaline kasvatus.“
Ka Mirette, Jarek, Kirke, Marthen
ja Ingo on rõõmsad ja kinnitavad, et
koolis on igati vahva.
2.-5. klassi õpilastele meeldib
praegu enam uisutamine, suusatamine
ning see, et koolis on toimunud palju
toredaid üritusi: õppeekskursioonid,
teatrikülastused, filmide vaatamised,
kontserdid, võistlused jm. Oodatakse

lahe oli veel see, kui hobune härgadega
aru pidas ja härjataltsutaja kaotas.
(Frederik)
• Minu kaks lemmiktegelast etenduses olid siga Röhh-Röhh, keda
mängis Priit Loog, ja papagoi Polüneesia ehk Polly, keda mängis Karin
Tammaru. Lemmikkoht oli see, kus
dr Dolittle, koer Jip, papagoi Polly ja
siga Röhh-Röhh olid suure klaasist
mereteo sees. (Ketlin)
• Mulle meeldis see etendus nii
väga, et oleksin seda vaadanud veel
tuhat korda. Pärast laenutasin raamatukogust ka raamatu „Dr Dolittle“, et
saaksin neist vahvatest tegelastest veel

rohkem teada.
(Annika)
• Mulle meeldisid loomad ja meremehed, kui nad laevaga sõitma läksid.
(Kaili)
• Mulle meeldis see, kui dr Dolittle
segas kokku ühe joogi ehk ravimi. Kui
ta seda proovis, hakkas ta loomade
keelt mõistma. (Markus)
• See Endla teater oli jumalast suur
ja seintel olid veel näitlejate pildid.
Seal oli veel hästi palju teiste koolide
lapsi ja õpetajaid. (Gerret)
Artikkel valmis Metsapoole kooli
õpilaste ja õpetajate ühistööna.

Imetore õuevahetund 30.01.2019 Foto Ants Järv;

väga uusi väljasõite ja kooliööd.
Vanemate klasside õpilased soovivad samuti ikka veel rohkem ekskursioone jm üritusi. Neile ei meeldi,
et peab kodutöid tegema, st kodus
õppima ning pärast 2. tundi õuevahetundi minema. Selgituseks seda, et
alates septembrist ollakse meie koolis
ühel vahetunnil õues. See sunnib liikuma, mis ühtlasi värskendab vaimu
ja parandab ajutegevust. Inimene on
ju loomult laisk ning soojas klassiruumis järgmist tundi oodata oleks
ju mõnusam… Aga et lapsi õue saada,
tuleb sellega iga päev tegelda ning ikka

„präänikuga meelitada“. Detsembris
otsisime iga päev päkapiku peidetud
üllatusi, jaanuaris kutsus väiksemaid
õue jää ja lumi, veebruarikuu õueskäijaid ootab üks teistmoodi koolipäev
värskes õhus.
…ja siin mõni mõte noorematelt lastelt, kes käisid 23. jaanuaril
Endla teatris:
• Käisime vaatamas etendust „Dr
Dolittle“. See oli ülilahe, eriti see, et
kohe alguses tegi mingi asi pauku.
Jõudsin end just vaatamiseks valmis
panna, kui juba käiski see pauk. Väga

Koolipere päev Jõulumäel 31.01.19 Foto Heino Einaste
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Tahkuranna lasteaed

Tahkuranna kool
Jaanuarikuu Tahkuranna koolis

Rõõmsat lumeaega, hea lugeja!

Aasta on oma esimese sammu
teinud. Jaanuar on mööda
saanud.
Kuu algas mõnusalt, sest
koolilapsed nautisid vaheaega.
Polnud vaja poole üheksaks
kooli jõuda ega tundides vaeva
näha. Väike vahepuhkus mõjus
kõigile hästi.
Toreda elamuse pakkus
puhkpilliorkester „Nissi
Trollid”. Tuttavaks saadi
lähemalt pillidega, mida tunnis oli õpitud. Muidugi pani
kõiki kuulama muusika ise.
Valla koolide noored teevad
tihedat koostööd. Nii osalesid meie kooli aktiivsemad
õpilased Ojako turismitalus
noortekonverentsil.
Jaanuaris oleme korraldanud matemaatikapäeva. Nii
ka seekord. Õpilased proovisid
jõudu pranglimises, nuputami-

Selge rõõm, et meie iga-aastase
talispordi nädala tarbeks anti
piisavalt lund – saime oma
talialad kenasti õues läbi teha.
Taas polnud meil kaotajaid –
võitsid ja medali said kaela kõik
väikesed talisportlased.
Samal ajal kui meie talvest
rõõmu tunneme, on see meie
sulissõpradele aasta raskeim
aeg. Õnneks nad teavad, et Päikesekiired ja Rannakarbid neid
hätta ei jäta. Toidumajad on
välja pandud ning Rannakarbid meisterdasid täitsa ise terve
kandikutäie tihasekellasid, mis
said õue õunapuu otsa riputatud ning paistavad linnurahva
seas vägagi populaarsed olevat.
Koos õpetaja Signe Ööpikuga
läbitud Huvitava Bioloogia
kooli katsetesarja läbimise eest
saime otse talviseks linnunädalaks lindude vaatluspäeviku,
mida siiani täidame.
Põhja-ja lõunamaa loomade
nädalal külastas Tahkuranna
koolimaja puhkpilliorkester

Piraat ja papagoi. Foto: Signe Ööpik

Foto: Signe Ööpik

ses, arvutamises ja sudokude
lahendamises. Osalesime Häädemeestel valla koolide sudokude lahendamise võistlusel.
1. ja 2. klassi õpilased seadsid
sammud lasteaeda, kuhu oli

külla tulnud piraat koos
papagoiga. Huvitav etendus
oli, sest koguti nii teadmisi
kui ka emotsioone. Meenutama jäid fotod koos uhke
papagoiga. Jätkuvalt töötab

palju huviringe, kus õpilased
saavad vaba aega veeta. Jaanuarile lisas sära ka ilus valge
lumevaip, mis lubas suusatada
ja niisama lumes möllata.
Tahkuranna kooli õpetajad

Foto: Signe Ööpik

Nissi Trollid, kaasas muusikapalad erinevatest loomadest.
Selsamal nädalal külastas
lasteaeda papagoi Shrek Papagoi Keskusest koos Piraadiga.

Kohtumine oli
väga õpetlik, hariv ja lõbus
ka nii lasteaia- kui koolilaste
arvates, õpetajatest rääkimata!
Terve nädala jooksul oli
meie laste hoole all nooruke
Kesk-Aasia kilpkonn, kes vajas
toitmist, kasimist, vannitamist
(jaa-jaa! ka vannitamist!), jalutamist ja lõbutsemist, mida
kõike temale võimaldati.
Kena avastus oli, et kilpkonn
on sama suur kui meie bee-bot.
25. jaanuaril tähistas Võiste
Noortetuba oma sünnipäeva.
Tahkuranna kooli saalis toimus suur ja särav Playbackshow, millest võtsid osa ka
lasteaialapsed Anete, Ellen
ja Jolanta. Palju õnne, Võiste
Noortetuba!
Ees ootab tuisukuu veebruar, mis toob kaasa küünlapäeva, sõbrapäeva, Vabariigi
aastapäeva. Eks hakakem siis
sättima!
Tahkuranna lasteaia pere

Orkester Nissi Trollid. Foto: Piret Linnumäe

Võiste Noortetuba
Võiste Noortetuba 8
25. jaanuaril pidasime maha Võiste Noortetoa meeleoluka kaheksanda sünnipäevapeo. Plaanisime noortega korraldada sünnipäeva puhul Playback show,
ja kuna meie oma majas oleks jäänud veidi kitsaks,
toimus pidu Tahkuranna kooli saalis. Playbackil esitati
kokku 9 kava pea 50 esinejaga. Esindatud olid Uulu,
Tahkuranna ja Häädemeeste kool, Võiste noortetuba,
Häädemeeste ja Võiste noorsootöötajad ning väliskülalisena Tõstamaa kool. Pärast uhket meelelahutusprogrammi premeerisime kõiki esinejaid ning sõime
torti. Seejärel oli kõigil võimalus kõik ülejäänud energia välja elada kaasahaaraval diskoõhtul, kus astusid
üles ka meie oma noored diskorid Aron Kivilo, Henri
Kaldas ja Greta Tamm. Väga hea tunne oli näha nii
palju rõõmsate nägudega noori, nende vanemaid ja
õpetajaid, kes hoogsalt peost osa võtsid!
Suur tänu muidugi ka teistele, kes peo korraldamisel koostööd tegid – eriti Tahkuranna koolile!
Kohtume jälle!
Mariann-Krõõt Mätas
Võiste Noortetoa noorsootöötaja

Fotod: noortetoa fotokogust

Noortetuba on avatud
teisipäevast neljapäevani.
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Uulu lasteaed

Jaanuar Uulu Põhikoolis

Vahva jaanuar Uulu lasteaias

11.01 – Õpilaste kogunemine
11.-12.01 – Häädemeeste valla noorte
konverents
14.01 – 1. ja 2. klass Endla teatris vaatamas
etendust „Pipi peab jõule”
14.01 – kergejõustiku võistlused Pärnu
Kergejõustikuhallis. Osaleja Kloria Pint
16.01 – 9. klassi õpilaste ja lastevanemate
koosolek
17.01 - „Kaunim Metsalaul” laulukonkurss
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
Osalejad Saara Sofia Jürgens ja Karmen
Kartau
18.01 – 8. klassi tüdrukud esinemas Häädemeeste Seltsimajas Playbackil
22.01 – LC Häädemeeste eestvedamisel
silmakontroll 3. klassi õpilastele
24.01 – Uulu kooli VARIA
24.01 – Sudokude lahendamise võistlus
Häädemeeste Keskkoolis
25.01 – Õpilaste kogunemine
25.01 – Võiste noortetoa sünnipäev, osalemine playbackil
26.01 – keemia olümpiaad
Osalejad Elise Jõgiste, Keith Richard Pihlak, Kalle-Rasmus Rubin
29.01 – lastekoori ühisproov Audru kooliga Detsembrikuu Tegijad on Anee ja Arto Afanasjev, kes
30.01 – 4. klass osalemas mobiilsel pla- saavutasid Pärnu maakonna akrobaatika võistlustel oma
vanuseklassis parima akrobaadi tiitli. Fotod: kooli fotonetaariumil
kogust
30.01 – Pärnu Kutsehariduskeskus tutvustamas 8. ja 9. klassile pagari eriala
31.01 – Matemaatikaviktoriin Nuputa
Osalejad Anett Aedma, Helena Sinimäe, Keith
Osalejad 5.-6. klass Jan Jonathan Jõesalu, Ker- Richard Pihlak
hard Kiviselg, Richard Kiviselg, Rudolf Harald 31.01 – 3.-5. ja 8.-9. klass Jõulumäel suusatamas
Kivi 7. klass Triinu Kirschbaum, Keiti Alexandra 31.01 – Uulu Lasteaia Jaanimardikate rühm
Lepik, Tanel Tamm
tutvumas Uulu Põhikooliga
31.01 – Eesti keele olümpiaad

2019. aasta on lasteaias „veerema lükatud” ja esimene kuu
aastast juba ka „ära kulutatud”.
K ol m e k u n i n g a p ä e v a l
pakkisime laulude ja tantsude saatel jõulud kokku ja
saatsime kuused jõulumaale
tagasi. Täname meie toetavaid
lapsevanemaid, kes aitasid meie
rühmad ja saalid kaunistada
kuusekestega, mis lastele palju
jõulurõõmu tõid.
Lasteaias käis klaverijuttudega külas pianist Diana Liiv.
Seekord saime kuulda klaveril muusikat Pjotr Tšaikovski

Fotod: lasteaia fotokogust

31.01 külastas Uulu Lasteaia kooliminejate rühm Uulu Põhikooli

balletist „Pähklipureja”. Jutuvestmine vaheldus klaveripaladega ja ekraanilt sai vaadelda
kauneid muinasjutupilte ning
katkendeid balletietendusest.
Oleksime nagu päris etendusel
käinud.
Ilmataat on lastele lahke
olnud. Lund ja jääd jagub
kõigile. Pidasime maha talispordipäeva „Lumetrall”, kus
erineva raskusastmega sportlikke tegevusi jagus kõigile.
Suurimat rõõmu pakub lastele siiski meie suurepärane
kelgumägi, mida lihvivad oma
kelkudega igapäevaselt nii suured kui väikesed. Spordipäeva
lõppedes riputati igale osalejale
kaela ka päris medal.
Muusikalist külakosti käis
meie lasteperele toomas orkester Nissi Trollid. Dirigent Tõnu

Sal-Salleri juhatamisel pakuti
lastele kuulamiseks muusikalisi loomalugusid. Kuulati ja
mõistatati innuga, lisaks oli
lastel võimalus lähedalt näha
ja kuulda vaskpuhkpille.
Muusikalised loomalood
sobisid hästi ka meie jaanuarikuu õppeteemadega. Lapsed
uurisid ja tutvusid täpsemalt
lõuna- ja põhjamaa loomade
eluga. Abiks olid raamatud,
entsüklopeedia, pildid ja
mänguasjad. Joonistused loomadest tulid küll kõik väga
toredad – mitte vähem põnevad kui kunstnik Navitrollal.
Meie igapäevaseks hobiks on
ka jälgida lindusid nende talvisel toidulaual, õppida nende
nimesid ja vaadata, et toit ei
lõppeks nende söögilaual.
Jaanuari lõpul oli lastel või-

malus kogeda uudset elamust,
vaadata Planetaariumis õpetlikke 3D filme liiklusohutusest
ja puude saladustest.
Mitte ainult lapsed pole
palju õppinud. Nii õpetajad
kui ka direktor said jaanuaris
mahti osaleda Pärnus erinevatel ametialastel koolitustel.
Toimus ka majasisene personali
koolitus „Töötamine rõõmu ja
südamega”, kus käsitleti õpetajaks olemise võlu ja valu.
Lasteaias käib igal vabal
momendil usin harjutamine
osavõtuks Pärnumaa koolieelikute laulumängu- ja tantsupeost „Mängin metsas, merel,
maal” ja Pärnumaa III võimlemispeost „Päikeseratas”.
Kuigi õues on sügav talv, siis
talveunisust pole meie lasteaias
küll märgata.

trEimani rahVamajas
19. veebruaril kell 19
Kinoõhtu
“Klassikokkutulek 3: Ristiisad”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.Alla 14 a. mittesoovitatav
22. veebruaril EEsti Vabariigi
101. aastapäEVa tähistaminE
kell 19 film “Tuulte tahutud maa”
kell 20 kontsert-aktus rahvamaja taidlejate
osalusel
Peale kontserti tantsuks ansambel Treffunx
Võta kaasa meelepärane söök-jook, kohvi
pakub rahvamaja
Laudade broneerimine ja info
tel. 522 8196 Viljar

5. märtsil kell 19
Kinoõhtu
“Tõde ja õigus”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.-

treimani rahvamaja saalis
kuni veebruari lõpuni
pärnu Fotoklubi 2018. aasta
ülEVaatEnäitus

15. märtsil
KEVadsimman
kell 18 rahvalikud mängud-tantsud
kell 19 esinevad koduvalla rahvatantsijadlauljad mudilastest memmedeni,
kaasa teevad rahvatantsijad Ainažist ja
Alojalt
Tantsuks rahvalik muusika
Koogioksjon
Baar
Pääse 3€, rahvariides pidulistele tasuta

hEad tantsusõbrad!
Märtsikuu teises pooles alustab
Treimani rahvamajas tegevust
seltskonnatantsuring Tiina Laidla
juhendamisel. Õpitakse enamlevinud
peotantsude põhisamme ja lihtsamaid
liikumisi. Osalemissoovist teatage
hiljemalt 1. märtsiks 522 8196
Viljar või treimanirahvamaja@
haademeeste.ee

Häädemeeste
Raamatukogus
MÄRTSIKUUS

Katrin Hansoni
käsitöönäitus
BeToon ja VIll
olete oodatud!

Lk. 14

Häädemeeste valla leht

Pärnumaa XXXIX Talimängud
13. jaanuaril toimusid Sauga
Spordikeskuses Pärnumaa
Talimängude koroona võistlused kuue valla osalusel.
Edukalt esines Häädemeeste
valla võistkond koosseisus
Kalev Konts, Aivar Pedajas,
Ene Hunt, Eliina Kallas ja
Frederik Tammann, tulles
teisele kohale. Ainuke kaotus
tuli vastu võtta Saarde vallalt.
Teised vallad alistusid tulemusega 8:2. Eriti tublid olid
meie noormängijad Eliina ja
Frederik.
Pilk protokolli (6): 1. Saarde
44 punkti; 2. Häädemeeste
32p; 3. Audru 22p; 4. PõhjaPärnumaa 20 p; 5. Tori 16 p;
6. Lääneranna 14 p.
1. veebruar algas noorte
individuaalse murdmaasuusatamisega. Häädemeeste
valla suusatajad olid taaskord
üliedukad.
TD vanuseklassis esindas
meie valda 12 tütarlast, 9 neist
oli Uulu Põhikoolist, distants
1 km. Meel Suursild võitis
selles vanuseklassis 2. koha.
Meie vallast võistlesid veel:
5. Lisette Kunder, 7. Helen
Tamm, 9. Madleen Luik, 12.
Maria-Emilia Luik, 13. Angeliina Maasing, 14. Krethel
Kiviselg, 15. Karmen Kõresaar,
17. Saara Sofia Jürgens, 18.
Jaanika Orasmäe, 22. Madli
Pulst, 25. Karmen Kartau.

Juhtkonna edukas võistkond.

Veebruar 2019

Tegemised Kabli seltsimajas
28. detsembril 2018 tähistas Kabli rahvas Seltsimajas
aastalõppu. Peol pakkus
silmailu idamaine tantsutrupp “Zarif ”, külas käis
ka näärimees Sulev. Esines
Kabli Seltsimaja naisansambel “Capella”, jala pani

keerutama “Mart” bänd.
Kabli küla noored kinkisid külarahvale ilutulestiku
ning õhtut jäi lõpetama DJ
Simmo Saal. Oli vahva pidu,
aitäh teile kõigile! Kauni uue
ja eduka aasta jätku!
Ülle Sulu
Foto: Ülle Sulu

PD vanuseklass, poodiumil kõik Häädemeeste
noored. 1. koht Teet Järvoja, 2. koht Priit Järvoja
ja 3. koht Rico Marcus Luik

PD vanuseklassis esindas
meie valda lausa 13 noormeest,
distants 1 km. Esikolmiku
kohad võtsid Tahkuranna Algkooli poisid: 1. Teet Järvoja,
2. Priit Järvoja ja 3. Rico
Marcus Luik. Meie vallast
võistlesid veel: 5. Oskar Klein,
6. Kaur Kaldmäe, 8. Marten
Saar, 10. Kustav Klein, 11. Jass
Harjaks, 12. Aleks Janson, 15.
Kennet Saar, 18. Ekke Rahu,
26. Mathias Must, 28. MatsMadis Maddison.
TC vanuseklassis esindas
meie valda ainult üks tütarlaps
Meribel Born, kes saavutas
eduka 2. koha, distants 1,2 km.
PC vanuseklassis esindas
meie valda kolm noormeest,
distants 1,2 km. 3. koha

Koroona võistkond (pildilt puudub Kalev Konts). Foto:
Viire Talts

võistles edukalt endale Henriko Ojaveer, 5. Kaarup Kask,
6. Oliver Luik.
TB vanuseklassis esindas
meie valda kaks tütarlast, distants 2,5 km. Kimberly Born
Metsapoole Põhikoolist võitis
üliedukalt esimese koha, 3.
koha võitis Annabel Helin.
PB vanuseklassis võistles
meie valla eest 3 noormeest,
kes ka kõik poodiumi kohad
endale napsasid, distants 5 km.
1. Päär Suursild, 2. Joonatan
Pajuväli, 3. Rihard Klein.
TA vanuseklassis esindas
meie valda üks neiu, Ethel
Saarnak ja saavutas 2. koha,
distants 2,5 km.
PA vanuseklassis, distants
5 km, esindas meie valda vaid

PA vanuseklass, poodiumil kõik Häädemeeste noored. 1. Päär
Suursild, 2. Joonatan Pajuväli ja 3. Rihard Klein. Fotod: Aire
Kallas-Maddison

üks noormes, Ranno Sutt, kes
napsas esimese koha endale.
PJ vanuseklassis, distants 5
km, esindas meie valda kaks
noormeest, mõlemad Häädemeeste Keskkoolist. 1. koht
Marthen Tasalain ja 2. koht
Marek Künnapas.
Finišeerijaid kokku oli 101
noort, rada kunstlumel, ilm
sajune, temperatuur -2,2 °C.
Peakohtunikuks Eido Tasalain.
1. veebruaril kell 14 alustasid mõõduvõttu Pärnumaa
omavalitsuste juhtkonnavõistlejad. Võistlusjoonele asus 5
võistkonda. Häädemeeste,
Lääneranna, Tori, PõhjaPärnumaa vallad ja Paikuse
osavald. Esimesena võisteldi
FatBike’idega takistusrada
läbides ja täpsust visates. Kaks
kõige kiiremat meest olid meie
vallast Valdar Tamm (vallavalitsuse liige) ja Argo Mengel
(volikogu aseesimees). Koos
Alar Vahtraga võisteldi tõukekelkude võistlusel, mis oli siis
teiseks võistlusalaks ja võideti
edukas 2 koht. Kahe ala punktide liitmisel võitis juhtkonna
võistluse edukalt Häädemeeste
vald. 2. koht Paikuse osavald ja
3. koht Lääneranna vald.
Talimängude ülejäänud
tulemused Liiviranna järgmises lehes.
Aleksander-Tõnis Joarand
Aire Kallas-Maddison

Uisuväljak
Juba mitmendat aastat ilmataadi toel ja Kabli aktiivsete
inimeste poolt on valminud
Kabli laevakujulise bussipeatuse kõrvale valgustatud
uisuväljak. Päevasel ajal lustivad uisuväljakul lapsed, aga
õhtuti käib vilgas hokimäng
hokikeppide klõbinal.
Kabli rahvas on väga
tänulik nendele tublidele

inimestele, kes võtavad igal
aastal sellise suure töö enda
teha, et pakkuda rõõmu nii
suurtele kui ka väikestele.
Kui ilm lubab, siis toimub
5. märtsil seal samas uisuväljaku ligidal vastlapäeva tähistamine. Täpsem info selgub
jooksvalt. Jälgida reklaami!
Ülle Sulu

Lõkkeõhtu Häädemeeste
suveaias
6. jaanuaril tähistasime
üheskoos kolmekuningapäeva ning tervitasime
veelkord alanud aastat. Selleks puhuks toimus Häädemeeste Suveaias lõkkeõhtu.
Eelnevalt olime teinud
üleskutse, et rahvas tooks
oma imelised jõulupuud
suveaia lõkkeasemele, kus
me need tublide abilistega
uhkeks lõkkeks seadsime.
Suur rõõm oli näha seda, et
üleskutsele reageeris nii suur
hulk inimesi ja kohale tuldi
peredega. Seltsimaja rahvas
oli selleks puhuks, koostöös

Lepanina hotelliga, valmistanud soojendava porgandiingveri supi ning pakkus ka
teed ja glögi. Üllatuse tegi
veel Kabli Pagari pere, kes
tõid kingituseks kaks suurt
kotti küpsiseid, mida kõik
külalised tee kõrvale krõbistada said. Siinkohal täname
siiralt kõiki neid, kelle abiga
see õdus lõkkeõhtu teoks sai
ning külalisi. Suur on meie
soov, et sündmus saaks traditsiooniks ja toimuks ka
järgnevatel aastatel.
Aigi Treumuth
Foto: Aigi Treumuth

Mälumängu ajaloost Kabli Seltsimajas
21. novembril 1994. a alustati
Kabli Seltsimajas mälumänguga. Võistkonna suuruseks oli
tol hetkel 4 inimest ning võimalus oli ka liikmeid vajadusel
vahetada. Teemad olid: varia,
poliitika, sport, muusika, kirjandus, Eesti Vabariik, ajalugu,
Pärnumaa ja Häädemeeste
vald. Mälumängu küsimused koostas Heino Alunurm
ja mälumängu aitas läbi viia
Malle Alunurm. Huvilisi oli
algusaastatel päris palju –
koguni 11 võistkonda.
Alates 2013. a novembrist,
seoses Heino haigestumisega,
toimus mälumängus pisikene
muudatus- küsimusi hakkas
koostama Kai Ein ning mälumängu abiliseks sai Ülle Sulu.
Ka võistkondades on toimunud
muutused – nii nagu on külas
rahvast vähemaks jäänud, nii
on ka võistkondade arv kahanenud. Hetke seisuga mängib
aktiivselt mälumängu kaasa 3

võistkonda, “Tõru”, “Tarvas”
ja “Habe” . Neist kolmest on
kõige enim punkte (2018 2019 a. hooajaseisuga) “Tõrul”,
101 punkti.
Võistkonnas “Tõru” mängivad: Eerika Teearu, Karin
Kallasmaa ja Vello Vendelin
Võistkonnas “Tarvas” mängivad: Urve Erenurm ja Priit
Tamm
Võistkonnas “Habe” mängivad: Eha Männe ja Jaan
Sooberg
Mängus on 20 küsimust
ning vastavalt küsimuse raskustasemele saab ka punkte.
Igas turniiris on kindlasti
küsimusi koduvallast ja kohalikust elust.
Mälumäng hakkab tavaliselt oktoobrist ja lõpeb mai
kuus. Kogu üritus toimub
klubilises vormis, kus peame
meeles igakuiseid sünnipäevalisi ning tähtpäevi. Peale selle,
et parimad saavad võimaluse

Mälumängu klubi liikmed Kablis. Vasakult paremale Eha Männe,
Jaan Sooberg, Karin Kallasmaa, Priit Tamm, Eerika Teearu, Kai Ein,
Ülle Sulu ja Urve Erenurm. Foto: Kaili Viljak

osaleda maakondlikel ja riiklikel mälumänguvõistlustel,
saavad hooaja lõpus tublimad
Kabli Seltsimaja poolt väikese
meene.
Kel huvi, saab uurida Kabli
Seltsimaja kroonikaid, kuhu
on talletatud kogu info mälumängu toimumisaegadest ning
pingereast alates aastast 1994.

Järgmised mälumängu voorud toimuvad 11. veebruaril
kell 17:30 ja 18. märtsil kell
17:30.
Uutel huvilistel palun
eelnevalt ühendust võtta,
kirjutades emailile: kabliseltsimaja@haademeeste.ee
või helistada telefonil +372
525 1259 (Ülle Sulu)

Orajõe Jahiselts korraldab rebasejahi piirkonnas Ikla külast kuni
Häädemeesteni. Seoses sellega palume 23. veebruaril
2019. a kell 09.00 – 16.00 oma koduloomad kinni hoida.
Info: Uno Lehtla, telefon 5648 4570.
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Päästeamet tuletab meelde, kuidas tagada külmade ilmade ajal
oma kodu ohutust
• Hoidu ülekütmisest, sest ülekütmine lõhub kütteseadet ja selle kuumenevad osad süütavad ümbruse.
• Ära sulge kütteseadme siibrit liiga
vara, sest tuppa imbuv vingugaas
on tappev.
• Ära kata soojapuhureid ja elektriradiaatoreid riideesemetega.
• Veendu, et sul on kodu laes tulekahjul elupäästev suitsuandur, mille
töökorras olek kontrollitud.
• Märka abivajavaid lähedasi ja naabreid. Näiteks aita eakal naabritädil
puud tuppa tuua ja puhasta põleva
koldesuu esine süttida võvast prahist.
Päästeameti inspektorid
kontrollivad kortermajade
tuleohutust
Järgmisel nädalal kontrollib Päästeamet
kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist
kortermajade ühiskasutatavatel pin-

dadel. Nendele kehtestatud lihtsate
ohutusnõuete järgimisega saab iga
hoolas majaelanik igapäevaselt enda
ja oma naabrite turvalisuse ees seista.
Tuleohutusnõuded korteris:
• Igas kodus peab olema vähemalt
üks nõuetekohaselt lakke kinnitatud töökorras suitsuandur.
Tahke- või gaasiküttega eluruumi
paigalda lisakaitseks vingugaasiandur. Suitsandur mürgist vingugaasi
ei tuvasta, sest see on nähtamatu ja
lõhnatu.
• Kontrolli ja puhasta regulaarselt
küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu, annab paremini sooja, kulutab vähem kütust
ja peab kauem vastu.
• Korteri välisuks või majast väljapääs
peab olema seestpoolt lihtsasti ja
soovitatavalt ilma võtmeta avatav,
et tulekahju korral igaüks ruumidest

kiiresti välja saaks.
Tuleohutusnõuded kortermaja
ühiskasutataval pinnal:
• Hoidke kortermaja ühiskasutatavad väljumisteed, koridorid ja
trepikojad, takistustest vabadena.
Trepikoda on ehitatud vastava laiusega just seepärast, et ohuolukorras
oleks kõigil majaelanikel võimalik
korraga ohutult väljuda.
• Väljumisteele jäävad uksed peavad
olema võtmeta avatavad. Välja peab
saama ka juhul, kui tulekahju või
muu õnnetuse eest pagedes võtmed
maha jäävad.
• Trepikotta avanev keldriuks peab
olema tuletõkkeuks, mis keldritulekahju korral takistab suitsu ja tule
leviku trepikotta. Kui tulekahjusuits
ja -kuumus trepikotta levib, siis jääb
majarahvas oma korteritesse lõksu
ega pääse välja.

TEATED

teAde JuSt Sulle – OOtAme Sind

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
***
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.

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

VAbAtAHtliKuKS!

Lk. 15

Lk. 16

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme veebruarikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid

Et iga päev Sul oleks
isemoodi kaunis
ja igas uues päevas
isemoodi rõõm!

TREVOR ELMAR TÜRN
02.01.2019
Ema Dea-Ly Türn, isa Tarmo Türn
Uulu küla
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MARE VIRNHOFF
ARNE PUUSEPP
KALEV VIRAK
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ELVE RAHE
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MATILDA LAMBING
21.01.2019
Ema Leediann Merivee, isa Tanel Lambing
Uulu küla
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60
Siia ilma tulid Sa
suure lumesajuga
või ehk sinkjas-jäises külmas

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus
10. veebruaril kell 10.30 Palvus hooldekodus
10. veebruaril kell 12.00 V pühapäev pärast
ilmumispüha
17. veebruaril kell 12.00 III pühapäev enne paastuaega
24. veebruaril kell 12.00 II pühapäev enne paastuaega,
iseseisvuspäev
24. veebruaril kell 13.15 Piiblitund
3. märtsil kell 12.00
Pühapäev enne paastuaega
6. märtsil kell 12.00
Tuhkapäev, paastuaja algus
10. märtsil kell 10.30
Palvus hooldekodus
10. märtsil kell 12.00
Paastuaja I pühapäev
13. märtsil kell 12.00
Paastuaja palvekolmapäev
Jumalateenistused talveajal toimuvad kogudusemajas
Pärnu mnt 34 (sissepääs hoovi poolt)
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

ema kaitsvas mantlihõlmas…
Oli see siis nii või naa,
täna hüüame: „Hurraa!”.

Armas TÕNIS,
õnnitleme Sind juubeli puhul!
Lilli ja Anita

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes)
3. märtsil kell 9.30
Pühapäev enne paastuaega
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus
17. veebruaril kell 14.00 III pühapäev enne paastuaega
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
23. veebruaril kell 10.00 Liturgia. Hingepalve
Vabadussõjas langenutele
9. märtsil kell 10.00
Liturgia. Suure paastu algus

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.

Mis juhtus

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.

MÄLESTAME LAHKUNUID
RIMMA TEETSOV
14.04.1937–19.01.2019

Jaagupi küla

EERI RANDMA
10.02.1932–29.01.2019

Pulgoja küla

ELVE-ROSILDA AASAV
13.05.1943–30.01.2019 Orajõe küla

1. veebruaril kell 2.15 teatati häirekeskusele elumaja tulekahjust Pärnumaal Häädemeeste vallas Massiaru külas.
Tulekahju avastas naaber, kelle maja asus umbes 200-300
meetri kaugusel põlengukohast. Naaber oli ärganud kuumusest puruneva eterniidi paukumise peale. Tulekahju avastamise ajal ulatusid leegid juba majast välja.
Päästjate saabudes oli elumaja üleni leekides ning vahelaed ja katus oli sisse kukkunud. Kustutustööde käigus
leiti maja rusudest hukkunud 82-aastane naine. Naabrite
sõnul, kes olid eelmisel päeval vanamemme külastanud, oli
tema ruumides olemas lakke kinnitatud suitsuandur, kuid
selle tööle rakendumise kohta päästjad kinnitust ei leidnud.
Tulekahju tekkepõhjust asuvad selgitama menetlusinspektorid. Esialgsetel andmetel oli naine eelmisel päeval pliiti
kütnud ning selle ust küdemise ajal lahti hoidnud ja põlengu
põhjus võib olla seotud kütteseadmetega. Päästjad hoiatavad, et küdemise ajaks ei tohi koldeust lahti ega kütteseadet
järelevalveta jätta. Külmal ajal tuleb ka hoiduda ülekütmisest,
sest see lõhub kütteseadet ning ülemääraselt kuumenevad
seadme osad võivad süüdata ümbruse.

