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Vallavanema
veerg
KÜLLIKI KIIVER
Hea vallarahvas!
Aastavahetus on kokkuvõtete tegemise ja
sihtide seadmise aeg.
Veidi üle kuu on möödunud päevast, mil
ametisse asus vallavalitsus uues koosseisus.
Mida oleme selle ajaga jõudnud teha? Igapäevane töörütm on sisse seatud, erinevad ideed
ja mõtted järk-järgult töösse rakendumas.
Valla kodulehest on kujunemas infovärav, mille kaudu on võimalik leida nii
päevakorralist teavet kui ka vastused pakilistele küsimustele. Kodulehe uue rubriigi
“Räägi kaasa!” kaudu ootame vallarahvalt
kaasarääkimist erinevatel teemadel. Hetkel
päevakorral oleva, aastail 2021–2027 kestva
Eesti-Läti programmi toel kavandatava kohalike bussiliinide Läti tõmbekeskusteni pikendamise teemal on huvi suur. Ootame uues
rubriigis tõstatavatel teemadel arvamusi ja
ettepanekuid kõigilt vallaelanikelt. Samuti
rõõmustab, et paljuliikmeliste volikogu
komisjonide kaudu on vallaelu küsimuste
lahendamisse kaasatud suur hulk inimesi
erinevatelt elualadelt.
Häädemeeste valla 2022. a eelarve I lugemine toimub jaanuarikuu volikogus. Sama
istungi päevakorda esitatakse ka Häädemeeste valla ÜVK arendamise kava aastateks
2018 – 2030 ülevaatamise algatamise eelnõu.
Nii Aktsiaselts Häädemeeste VK kui
ka Osaühing Vesoka nõukogu on alates
01.01.2022 kinnitatud uues koosseisus.
Tänan endiste nõukogude liikmeid panustamise eest! Rahva poolt väga oodatud
Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt ootab
elluviimist. Uuelt nõukogult ootame kiiret
ja konkreetset tegutsemist projekti elluviimisel, sh laenu võtmise otsust, volikogult aga
projekti kaasfinantseerimist laenu tagajana.
ÜVK projekti omaosaluse garanteerimise
küsimus on samuti jaanuarikuu volikogu
istungi päevakorras.
Käimas olevas Jaagupi sadama hoonestusõiguse seadmise enampakkumise protsessis ühtegi otsust veel vastu võetud ei ole.
Arvestades teema eritahulisust, vajame aega
kaasnevate küsimuste laiapõhjaliseks analüüsiks. Seega palun antud olukorras mõistvat
suhtumist. Ainult nii saame tagada, et vastuvõetav otsus tuleb kõiki osapooli arvestav,
realiseeritav ja valla arengut toetav.
Koostamisel on Häädemeeste valla põhimääruse muutmise eelnõu, mille peamisteks eesmärkideks on võimaldada istungitest
veebiülekande tegemine ja kaugosalusega
istungil osalemise reguleerimine. Samuti
on koostamisel vallavara valdamise korra
muutmise eelnõu eesmärgiga võimaldada
kirjaliku enampakkumise korraldamine
elektroonilise oksjonina selleks ettenähtud
avaliku internetiportaali kaudu, mis annab
võimaluse teha müügiobjekti nähtavamaks
suuremale hulgale inimestele.
Aasta lõpus kerkis Pärnu Postimehe kaudu
üles teema riigimaanteedel olevate prügikastide ja WC-de kaotamisest. Prügikastid on
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riigimaantee parklates jätkuvalt vajalikud
ja peavad ka kohalike õigusaktide sätetest
tulenevalt olema avalikes parklates kui üldkasutatavates kohtades ning mille tagamine
on jäätmevaldaja ehk tee omaniku kohustus. WC-de jätkuva olemasolu osas töötame
rahuldava lahenduse leidmise nimel.
Esile on kerkinud ka mõned kiiret lahendamist vajavad probleemid. Näiteks on Häädemeeste Eakate Kodu projekti elluviimisel
tehtud kanalisatsioonitorustike paigaldamisega projektis mööndusi, millest tuleneva
mittetoimiva ühenduse kõrvaldamine on
hädavajalik ja nõuab kiiret investeerimist.
Hea lahendini loodame jõuda riigitee nr
4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 133,4 - 143
Pärnu – Uulu lõigu ehitamise koostööleppe
kavandi läbirääkimistel.
Mitmeid tegevusi on toimumas ka kriisivaldkonnas. Lääne regionaalne kriisikomisjon korraldab iga-aastase Lääne elanikkonnakaitse konverentsi, seekordne on
pühendatud 2005. aastal jaanuaris Pärnumaa
rannaalasid tabanud erakordsele üleujutusele.
Ümarlaual annavad üleujutuspiirkonda jäävad omavalitsused ülevaate oma piirkonna
üleujutuse riskidest ja valmisolekust, mille
alusel järjepidevalt tegeleda ennetavate meetmete rakendamisega. Juttu tuleb ka erinevate
ametkondade koostööst, arusaamisest oma
ülesannetest kriisi ajal ning nende täitmisest.
Jaanuaris toimuval regionaalsete kriisikomisjonide veebiühisistungil käsitletakse 2022. a
olulisemaid suundi kriisivaldkonnas, õiguslikku regulatsiooni ning ootusi omavalitsustele. Vallaelanike teemaga kursis hoidmiseks avame kodulehel rubriigi “Kriis”, kuhu
koondame kogu kriisivaldkonda puudutava
informatsiooni ja tegutsemisjuhised.
Detsembris registreeris Häädemeeste valla
oma elukohana 60 inimest, mis on eelmiste
kuudega võrreldes suurem arv. 01. jaanuari
2021. a seisuga oli elanike arv vallas 4909,
01. jaanuari 2022. a seisuga aga 4986! Loodan, et see tendents jätkub ja vallaelanike
arv hakkabki stabiilselt kasvama. Kui meil
on inimesi, siis meil on võimalusi. Ettevõtjatele soovin vaatamata raskele ajale jätkuvat
optimismi ja soovi arendada Häädemeeste
valla piirkonda ja luua siia uusi ettevõtteid,
väärtustada kohalikku ressurssi ning anda
kohalikele tööd ja leiba.
Vallarahvale soovin jaksu piirangute
ühiskonnas toimetulekuks. Lootus jääb, et
toimub pööre paremuse, vabama ühiskonna
suunas. Uskuma peab. Jõulukuu andis võimaluse mitmeteks ühistegevusteks. Südame
tegid soojaks Häädemeestel ja Uulus toimunud jõululaadad, kus õpilased ja kohalikud
meistrid pakkusid oma toodangut. Ilus oli
ka valla ja Audru laulukooride jõulukontsert
Uulu kirikus.
Soovin kõigile tegutsemistahet, edu, tervist ja palju õnne alanud aastasse!
Austusega
vallavanem Külliki Kiiver

Kuldpaarid vastuvõtul. Foto: Sigrid Absalon

Kuldpaaride õnnitlemine Tahku Tares
Häädemeeste vallal on saanud
traditsiooniks korraldada kuldpaaride vastuvõttu.
Käesoleval, 2021. aastal tähistasid Tiiu ja Villem Pukk 55.
pulma-aastapäeva.
Kuldpulmalised olid Maile ja
Haljand Kruusla, Helju ja Väino
Palits, Hilja ja Juhan Orasmäe,
Maie ja Mati Mäesalu, Siiri ja
Kaarel Männikus ning Ludmilla
ja Ustav Mõtus.
Hubases ja pidulikus õhkkonnas tervitas soojade sõnadega
kohalolijaid volikogu esimees
Andrus Soopalu ja vallavanem

Külliki Kiiver. Kõlama jäi austus paaride vastu, kellel on selline
suurepärane võimalus tähistada
kuldpulmi ja teha seda abikaasaga koos olles ise nii särasilmsed
ja vitaalsed.
Õdusa kontserdi andis Haldi
Välimäe, suuresti enda kirjutatud
lauludega.
Abivallavanem Helve Reisenbuk, kes ka sündmuse peakorraldajaks oli, uuris paaridelt pika
eduka kooselu saladusi. Jagati
kirkaid meenutusi pulmapäevadest ja lustakatest sündmustest.
Kõlama jäi tõsiasi, et just huumor

on üks pika kooselu võimalikkuse võtmesõna.
Siirast ja soojast kokkusaamisest tegi pidulistest ülesvõtted
Sigrid Absalon.
Kuldpaarilistele k ingiti
kuldne plaat sõnadega „Õnn on
see, kui on keda armastada ja
kelle peale loota!“
Vallavalitsus soovib tervist,
mõistmist, huumorimeelt ja jätkuvalt õnnelikke kooseluaastaid
veel pikkadeks aastateks!
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik
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Vallavolikogus otsustati:
17. detsembril:
• Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
• Revisjonikomisjoni liikme valimine
• Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
• Kooli pidaja esindajate nimetamine
Häädemeeste valla üldhariduskoolide

ning huvikooli hoolekogudesse
• Pärandvara vastuvõtmine
• Palgalise vallavalitsuse liikme töötasu
suuruse määramine
• Tööandja ametiauto kasutamine
• Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks eesmärgiga hankida vallavanemale
ametiauto

Vallavalitsuses otsustati:
8. detsembril:
• Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusele
• Kinnisasjaga sobiva maa erastamine,
maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Kinnisasjaga sobiva maa erastamine,
maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Kinnisasjaga sobiva maa erastamine,
maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Kinnisasjaga sobiva maa erastamine,
maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Kinnisasjaga sobiva maa erastamine,
maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Kinnisasjaga sobiva maa erastamine,
maaüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
• Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks, sihtotstarbe määramine
• Metsakülas Aru-Madise katastriüksuse
jagamine ning Aru-Madise ja Madise
katastriükasuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
• Võiste alevikus Mäe tn 7 katastriüksuse
jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
• Treimani külas Osvaldi katastriüksuse
jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
• Projekteerimistingimuste väljastamine
Konksi kinnistule Ikla külas elamu püstitamise projekti koostamiseks
• Ehitusloa väljastamine Sookülas Vainovälja kinnistule abihoone püstitamiseks
• Ehitusloa väljastamine Laadi külas
Punga tee 4 kinnistule elamu püstitamiseks
• Ehitusloa väljastamine Reiu külas Viira
tee 91 kinnistule elamu püstitamiseks
• Raha eraldamine huvitegevuse toetamiseks
• Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku
maksumuse kinnitamine
• Uulu Lasteaia hoolekogu koosseisu
kinnitamine
• Häädemeeste Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine
• Kabli Lasteaia hoolekogu koosseisu
kinnitamine
• Vallavara võõrandamine otsustuskorras
15. detsembril:
• Siim Rikkerile avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine
• Hajaasustuse programmi projekti
„Reiu, Reinu juurdepääsutee” aruande
kinnitamine
• Hajaasustuse programmi projekti
„Metsaküla, Narisma kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine
• Penu külas Vanaõue katastriüksuse
jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine
• Sundvalduse seadmine Laadi külas
• Ehitusloa väljastamine Treimani külas
Martini kinnistule puurkaevu rajamiseks
• Häädemeeste Vallavalitsuse hankekomisjoni moodustamine
• Väikehanke „Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamine. Väike-

vormide ja puidust toodete ostmine“
tulemuste kinnitamine
• Raha eraldamine huvitegevuse toetamiseks
22. detsembril:
• Hajaasustuse programmi projekti
„Krundiküla, Nõmme veevarustussüsteem” aruande kinnitamine
• Haldusakti muutmine
• Kaare tn 9, Võiste alevik asuva kinnistu
võõrandamise tingimuste kinnitamine
• Raha eraldamine, OÜ Vesoka
• Sihtotstarbelise eraldise lisamine eelarvesse
• Reservfondist raha eraldamine
• Alaeelarvete muutmine
• Tööplaani kinnitamine
• Aktsiaselts Häädemeeste VK nõukogu
liikmete tagasikutsumine, nõukogu
moodustamine ja nõukogu liikmete
nimetamine
• Osaühing Vesoka nõukogu liikmete
tagasikutsumine, nõukogu moodustamine ja nõukogu koosseisu nimetamine
• Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine
2022. aastaks
• Volituste andmine lastekaitseseaduses ja
sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud
toimingute tegemiseks
• Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
• Ehitusloa väljastamine Leina külas
Jõulumäe tervisekeskuse kinnistule
puurkaevu rajamiseks
• Ehitusloa väljastamine Laadi külas
Ivani kinnistule puurkaevu rajamiseks
29. detsembril:
• Haldusakti muutmine
• Haldusakti muutmine
• Haldusakti muutmine
• Haldusakti muutmine
• Haldusakti muutmine
• Haldusakti muutmine
• Ehitusloa väljastamine Orajõe külas
Pootsa maaüksusele suvila-aiamaja
püstitamiseks
• Kasutusloa väljastamine Häädemeeste
alevikus Tuule tn 8 maaüksusel laiendatud elamule
• Ehitusloa väljastamine Rannametsa
külas Saaresepa maaüksusele puurkaevu
rajamiseks
• Kabli küla Metsamajaka maaüksusele
projekteerimistingimuste väljastamine
• Papisilla küla Saare maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine
• Ikla küla Mäeotsa maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine
• Treimani küla Voltsi maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine
• Arumetsa küla Venesilla maaüksusele
projekteerimistingimuste väljastamine
• Metsapoole Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
• Uulu Põhikooli hoolekogu koosseisu
kinnitamine
• Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
• Häädemeeste Keskkooli hoolekogu
koosseisu kinnitamine
• Raha eraldamine huvitegevuse toetamiseks
• Haldusakti muutmine
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Uued töötajad meie vallas
Lastekaitse spetsialistina alustas 3. jaanuaril Irma Vaher
Olen Irma Vaher ning asendan ajutiselt Häädemeeste Vallavalitsuses
lapsehoolduspuhkusel olevat lastekaitsespetsialisti. Olen eluaegne
pärnakas, kuid Uuluga olen seotud
lapselapse kaudu.
Kaitsesin 2012. aastal Tallinna
Ülikoolis Eripedagoog-nõustaja
magistrikraadi ja läbisin õpiabiõpetaja kõrvaleriala täismahus.
Aastal 2013 inseneripedagoogika
koolituse läbimise järgselt omistati mulle Rahvusvaheline IGIP
litsents EE-47 (“Internationalengineering educator “ING.PAED.
IGIP”).
Olles elukestvaõppe usku täiendan ja koolitan end pidevalt. Pikkadest koolitustest tooksin välja
veel lastekaitsetööd toetavana
pereterapeudi pädevusõppe, mille
II astme lõpetasin aastal 2019.
Hetkel olen lõpetamas koolitaja
koolitust koolitaja kutse taotlemiseks.
Aastatepikkuse töökogemuse
ja õpingute kaudu olen saanud
erinevaid teadmisi ja kogemusi
hariduse-, sotsiaal-, juhtimise
ning nõustamise valdkonnas.
Minu senised kogemused laste-

kaitsespetsialistina Pärnu Linnavalitsuses (2014–2021) on andnud
mulle hulganisti praktilisi oskusi
lastekaitsetöö tegemiseks. Sisulise
töö tegemist toetavad minu nõustamisalased teoreetilised teadmised, kogemus pereterapeudina ning
kohtutöökogemus lastekaitsespetsialistina, kus peamine rõhk on
vaidlevate konfliktsete vanemate
kokkuleppele suunamine. Pereterapeudi erapraksises olen saanud lihvida oma nõustamisalaseid oskusi
ning erinevaid kogemusi peresüsteemi mõistmisel ja terapeutiliste
sekkumiste rakendamisel.
Taotlesin aastal 2020 Sotsiaaltöötaja kutset, tase 6 – Laste ja
perede heaolu sh lastekaitse, ning
mulle väljastati pädevusi tõendava
dokumendina kutsetunnistus
(nr 156053) https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/
vaata/10826108/1.
Tunnustustest on mulle omistatud 2021. aastal ESTA tänukiri
silmapaistva töö eest sotsiaalvaldkonnas ning meeskonnatunnustus
juhile “Kõige kõvem tegija ja maailmaparim ülemus”.
Oma isiksuseomadustelt olen

Foto: erakogust

avatud, aus, sõbralik, otsekohene,
kohusetundlik, hea pingetaluvusega, optimistlik, rõõmsameelne,
positiivse ellusuhtumise ja hea
huumorimeelega. Probleeme käsitlen kui võimalusi otsida ja leida
lahendusi. Olen hea organiseerimisvõimega ning töötan meeleldi
nii meeskonnas kui individuaalselt.
Lõpetuseks soovin öelda, et
jagatud mure on pool muret – kui
vajad kedagi, kellega laste heaolu
või peresuhete teemal arutada, siis
minu uks on avatud.

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor
avatakse 1. veebruaril
Riigihalduse ministri 15.12.2021
käskkirjaga nr 176 kinnitati hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks
1. veebruar 2022 ning taotluste
esitamise tähtpäevaks 1. aprill
2022.
Hajaasustuse programm viiakse
ellu Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018
määruse nr 14 „Hajaasustuse
programm” alusel.
Programmi eesmärgiks on
tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis
piirkondades.
Hajaasustusega piirkond on
piirkond, mille hulka ei kuulu:
- linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;
- kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse
asustusega aladeks määratud
alad, kus elab rahvastikuregistri
andmetel taotluse esitamise aasta
1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;
- veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus
on toimiv ühisveevärk või mis
on vastavalt ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse §-le
4 määratletud ühisveevärgiga
kaetavaks alaks ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava
või planeeringu alusel;
- kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on
toimiv ühiskanalisatsioon või
mis on vastavalt ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse §-le 4
määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel
või mis on veeseaduse § 93 alusel

nimetatud reoveekogumisala
Toetatavad tegevused
- majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
- elamu heitvee nõuetekohase
kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
- aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine,
- leibkonna vajadustele vastava
autonoomse elektrisüsteemi
rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetuse taotlejale esitatavad
nõuded
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
hajaasustusega maapiirkonnas asuv
majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike
või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Proje k t i l võib ol l a k a
kaastaotleja(id). Kaastaotlejale
kehtivad samad tingimused, mis
taotlejalegi. Kaastaotleja on füüsiline isik, kelle majapidamine saab
lisaks toetuse taotleja majapidamisele kasu projekti tegevustest
ja kes panustab rahaliselt (kaasfinantseering) projekti elluviimisse.
Kaastaotlejaks võib olla näiteks
naabri/naabrite majapidamine/
majapidamised.
Toetuse andmise põhimõtted
Maksimaalne toetus programmist
ühele majapidamisele on 6500
eurot. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval
kalendriaastal programmist saadud

toetuse summa.
Iga valdkonna jaoks on ühele
majapidamisele võimalik toetust
saada programmist üks kord kuue
kalendriaasta jooksul.
Toetust võib anda tingimusel,
et taotluse esitamise päevaks on
kohalik omavalitsus kinnitanud
eelmise sama majapidamisega
seotud projekti toetuse kasutamise
aruande.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja
kaasfinantseering peavad kokku
moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Toetus moodustab kuni 67%
projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti ajalise kestuse arvestus
algab toetuslepingu sõlmimisest
ning projekti elluviimine peab
olema lõppenud 31. oktoobriks
2023.
Taotlemine
Taotlused koos lisadokumentidega saab esitada Häädemeeste
Vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2022 kuni 1. aprillini
2022 digitaalselt e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.
ee või allkirjastatuna paberil
aadressile Pargi tee 1, Uulu küla
86502, Häädemeeste vald.
Taotlusvorm, lisadokumendid ja programmi täpsemad
tingimused on leitavad Riigi
Tugiteenuste Keskuse veebilehelt
https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm ja Häädemeeste valla veebilehelt https://
haademeestevald.kovtp.ee/hajaasustus
Lisainformatsioon:
Keskkonnanõunik
Sirli Pedassaar-Annast
tel. 444 8884 või 5855 9381
e-post: sirli.pedassaar-annast@
haademeeste.ee

Häädemeeste valla leht

Jaanuar 2022

Energiakulude hüvitamine
Häädemeeste vald alustas
energiakulude hüvitamise taotluste
vastuvõttu 10. jaanuarist 2022. a.
Energiatoetust on võimalik taotleda vallast
ainult Häädemeeste valda registreeritud isikutel.
Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on küll
Häädemeeste vallas, kuid registreeritud elukoht
on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad
need isikud toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht.
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui
leibkonna netosissetulek (kätte saadav raha)
jääb alla toetuse meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese
kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt
14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama
summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed
kaaluga 0,3.
Näiteks:
• 1 inimese kohta – 1126 eurot
• 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
• täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
• 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
• 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) – 2365 eurot
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) – 2815 eurot
Taotlemisel arvestatakse leibkonna
sissetulekute hulka:
• palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
• ettevõtlustulu;
• kasu vara võõrandamisest;
• renditulu ja litsentsitasud;
• intressid ja dividendid;
• pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad
ja hasartmänguvõidud;
• kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
• madala maksumääraga territooriumil asuva
juriidilise isiku tulu;
• saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).
Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on
toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis
kuud. See tähendas, et jaanuaris 2022. a saab
taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri,
novembri, detsembri arvete alusel ning veebruaris 2022. a saab taotleda toetust 2021. a
septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja
jaanuari ehk viie kuu tarbimise alusel koostatud arvete osas. 2022. a märtsis enam 2021. a
septembri eest toetust taotleda ei saa.
Soovitame tingimustele vastavatel toetuse
taotlejatel võimalusel koguda energiaarveid ja
esitada taotlus maksimum kuude peale kokku.
Samuti palume võimalusel esitada taotlused
digitaalselt allkirjastatuna koos kuludokumentide ja lisadega enda elukoha piirkonna
sotsiaaltöötaja e-posti aadressile, mis väldib
võimalikke taotlemise ootejärjekordi. Toetuse
taotlemise blankett on soovijatele kättesaadav
Häädemeeste valla kodulehelt.
Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.
Toetuse taotlemiseks vajalikud
dokumendid:
• andmed perekonnaliikmete sissetulekute
kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta
(nende olemasolu korral), ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude
katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud

tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust
menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus
teha päringuid vastavatesse registritesse, sh
Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt;
• eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille
kulude katteks toetust taotletakse (elekter,
gaas ja/või kaugküte);
• tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline
või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
• kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on
ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega
ettevõtlusega seotud kulude osakaal.
Arvetel peavad olema tuvastatavad
taotletava hüvitise järgmised andmed:
• tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja
elektrikulud kokku (eurodes);
• tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³)
ja gaasikulud kokku (eurodes);
• kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud
kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; kaugkütte
kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega
hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui
taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.
Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud
andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava
eluruumi kohta või korteriühistu puudumise
korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse
taotleja eluruumi osa kohta.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud
energia koguhinnast, mis ületab elektril 120
€/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/
kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8
s/kWh).
Valitsuse info energiakulude hüvitamise
kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/
et/energiakulude-huvitamine kus on võimalik energiakulude hüvitamise kalkulaatori abil
kontrollida kas minu leibkond kuulub toetuse
sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- või
kaugküttehinna hüvitis?
Häädemeeste vallas on võimalik esitada
energiakulude hüvitamise taotlusi enda
piirkonna sotsiaaltöötaja e-posti aadressile
alates 10. jaanuarist 2022. a ning paberkandjal esitada taotlusi alates 11. jaanuarist 2022.
a alljärgnevalt:
Häädemeeste Vallavalitsus, Pargi tee 1,
Uulu küla, Häädemeeste vald
Teisipäev, neljapäev kell 9.00-12.00 ja
13.00-16.00
Info ja kontaktisik Eha Säde, sotsiaalnõunik,
eha.sade@haademeeste.ee, +372 444 8896
või +372 5340 8385
Häädemeeste teenuskeskus, Pärnu mnt 13,
Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald
Teisipäev, neljapäev kell 9.00-12.00 ja
13.00-16.00
Info ja kontaktisik Sandra Rebane, sotsiaaltöö spetsialist, sandra.rebane@haademeeste.
ee, +372 446 5246, +372 5346 7102
Võiste sotsiaalmaja kontor, Ringi 1,
Võiste alevik, Häädemeeste vald
Neljapäev 9.00-14.00
Info ja kontaktisik Merike Adele Mee,
puuetega inimeste hoolekande spetsialist, merikeadele.mee@haademeeste.ee,
+372 5341 3825
Eha Säde
Sotsiaalnõunik

Volikogu esimehe Andrus Soopalu ja volikogu
aseesimehe Lembit Künnapase vastuvõtud
toimuvad neljapäeviti kell 14.00–15.00
Häädemeeste Vallavalitsuses.
Vastuvõtu palume eelnevalt registreerida helistades telefonidel:
444 8890
Häädemeeste Vallavalitsus
(Pargi tee 1, Uulu küla);
446 4175
Häädemeeste Teenuskeskus
(Pärnu mnt 13, Häädemeeste).
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Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja
konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate
tunnustamiseks 2022. aastal
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
viib 2022. aasta tunnustamist
läbi koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate
Liidu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu ja Eesti
Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsiga.
2022. aastal tunnustatakse
eelmisel aastal silma paistnud
sotsiaalvaldkonnas töötanud
või sotsiaalvaldkonda panustanud inimesi või asutusi 11 kategoorias:
• Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas
• Aasta sotsiaalvaldkonna asutus
(sh hoolekandejuht)
• Aasta sotsiaaltöötaja
• Aasta lastekaitsetöötaja

• Aasta hooldustöötaja
• Aasta tegevusjuhendaja
• Aasta tugiisikud ja isiklikud
abistajad
• Aasta noor sotsiaalvaldkonna
uustulnuk
• Aasta vägivallaennetaja/vaimse
tervise toetaja
• Aasta koostööpartner
• Aasta ESTA liige
Kandidaatide esitamiseks
palutakse tutvuda kandidaatidele esitatavate nõuete ja kriteeriumitega ning täita kandidaadi
esitamise vorm ning esitada
digiallkirjastatud konkursi korraldajale. Kandidaadi esitamise
erinevate kategooriate vormid
koos juhendmaterjalidega asuvad ESTA kodulehel eswa.ee/

konkurss.
Kandidaadi täidetud vormid saata hiljemalt 4. veebruariks 2022 e-posti aadressiletunnustamine@eswa.ee.
Hiljem laekunud taotlusi vastu
ei võeta.
Lisainformatsioon telefonil
5343 7323 Marianne-Elisabeth
Agu tunnustamine@eswa.ee.
Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus toimub rahvusvahelisel
sotsiaaltöötajate päeval 15. märtsil 2022. aastal Jõhvi Kontserdimajas.
ESTA palub jagada sotsiaalala
töötajate konkursi infot oma
kolleegile, tööandjale ja teistele
huvitatutele.

Väikesed teod omavad suurt mõju
Juba teist aastat saadab Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ meile tänusõnad hoolikalt lumest
puhastatud avalike pakendi- ja paberikonteinerite
ümbruse ja pealsete eest Kooli tn 10 kinnistul
Häädemeeste alevikus (Häädemeeste Keskkooli
juures).
Miks see tehtud töö nii oluline on? Sest puhastatud ümbrusega konteinereid on talvel lihtne
kasutada ja ka tühjendajal tühjendada.
Meie aga anname Eesti Taaskasutuskasutusorganisatsiooni tänusõnad edasi Häädemeeste
Keskkoolile, kust omakorda edastatakse need
Margus Maddisonile, kes seda tubli tööd teeb.
Sirli Pedassaar-Annast
keskkonnanõunik

Foto: Sirli Pedassaar-Annast
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Häädemeeste valla leht

Lugupeetud Liivi Lahe Kalanduskogu piirkonna
rannakalurid, kalandusettevõtjad ja kõik huvilised!
Liivi Lahe Kalanduskogul on plaanis
koostada programmperioodi 2021–
2027 arengustrateegia.
Eelmiste strateegiate koostamisest on
möödas hea hulk aega ning nii
Mõnigi probleemkoht on leidnud
lahenduse. Paljud mõtted on tänases
valguses muutunud või leidnud uue
vormi. Soovime kuulda uusi ideid ja
kaardistada Teie ootused meie piirkonna
arendamisel.
Koosolekutel koostame piirkonna
SWOT analüüsi, selgitame välja piirkonna vajadused, püüame määratleda
ja püstitada uued eesmärgid ning kaardistame piirkonna ning kalurite jaoks
vajalikud tegevused.
Sellest tulenevalt planeerib Liivi Lahe
Kalanduskogu kohtuda piirkonnas tegutsevate rannakalurite, kalandusettevõtjate,
kohalike omavalitsuste esindajate, MTÜde eestvedajate ja kõikide huvilistega,
kellele on südamelähedane Pärnumaa
rannaelu arendamine ja rannakalanduse

jätkusuutlikkus, et selgitada välja piirkonna arenguvajadused.
Pärast arutelusid hakkab tööle strateegia koostamise töögrupp.
Liivi Lahe Kalanduskogu strateegia
arutelu ja ettepanekute koosolekud
piirkondades.
18. jaanuar kell 17.00 Häädemeeste
vald, Tahku tare, Tahkuranna küla
8. veebruar kell 17.00 Audru osavald,
Pärna allee 7, Audru osavallakeskuse saal
3. veebruar kell 17.00 Tõstamaa osavald, Tõstamaa Rahvamaja saal, Varbla
mt 3
27. jaanuar kell 17.00 Kihnu vald,
Kihnu Rahvamaja
19. jaanuar kell 17.00 Pärnu linn,
Hotell Strand, Pirita saal, Tammsaare
tee 35
Ootame aktiivset osavõttu, et meie
strateegia saaks täpselt nii hea ja meie
piirkonna arenguks olulised teemad
oleksid kajastatud!

RMK võtab tööle
RMK on metsaseadusega
moodustatud riigitulundusasutus, mille ülesandeks on riigimetsa
majandamine ning selle mitmekülgseks
kasutamiseks võimaluste loomine. RMK üle kogu
Eesti paikenvates struktuuriüksustes töötab kokku
700 inimest.

RMK otsib oma meekonda

KABLI KÜLASTUSKESKUSE
TEABETÖÖTAJAT
kelle peamised tööülesanded on:
• osaleb külastukeskuse teabepunkti töös ja
tagab selle häireteta toimimise
• osaleb tööpiirkonna loodus- ja metsateadlikkust
edendavate loodusharidusprogrammide
väljatöötamisel, ettevalmistamisel ja
läbiviimisel
• osaleb loodushariduslike tegevustega
seonduvate materjalide ning tööpiirkonna
looduses liikumise võimalusi tutvustavate
teabematerjalide koostamisel ja trükiks
ettevalmistamisel
• osaleb külastuskeskuse ekspositsiooni ja
näituste kavandamisel ja teostamisel
• osaleb tööpiirkonna ürituste kavandamisel,
ettevalmistamisel ja läbiviimisel
• teeb koostööd erinevate osapooltega
loodusharidusliku ja teavitustöö paremaks
korraldamiseks
• kogub külastaja- ja külastusseire andmeid

MEIE ISE KUJUNDAME OMA
PIIRKONNA NÄO!

Jaanuar 2022

Häädemeeste Eakate
kodu jõulukuu
tegemised

NB! Kes tunneb ennast tõbisena
peab koju jääma! Strateegia koosolekul osalemiseks on vajalik COVIDtõendi esitamine enda nakkusohutuse
tõendamiseks (vaktsineeritus, läbipõdemine) vastavalt Vabariigi Valitsuse
kehtivale korraldusele.
Liivi Lahe Kalanduskogu

Eakate Kodu hoolealuste väljasõit Pärnu muuseumisse

Raamatukogude aastal täitub
Võiste Raamatukogul
100. tegevusaasta
12. jaanuaril 1922. aastal esitasid neli Tahkuranna valla
aktiivset seltsitegelast ViljandiPärnu Rahukogule palve Tahkuranna Rahvaraamatukogu
Seltsi registreerimiseks. Just
sellest nelja mehe otsustavast
sammust sai alguse tänase
Võiste Raamatukogu kujunemise lugu. Asjaajamine võttis
aega pea terve aasta ja selts
registreeriti ametlikult alles
14. detsembril 1922. aastal,
ehkki raamatukogu asutamise
koosolek peeti maha sama aasta
novembris.
On tähelepanuväärne, et
täpselt 100 aastat hiljem (12.
jaanuaril 2022. aastal) avatakse
Eesti vanimas järjepidevalt

tegutsevas Tarvastu raamatukogus üle-eestiline raamatukogude aasta.
Nii ongi Võiste Raamatukogul võimalus tähistada raamatukogu 100. tegevusaastat
raamatukogude aastal.
Võiste Raamatukogul on
hea meel kuulutada raamatukogude aasta ja Võiste Raamatukogu 100. juubeliaasta avatuks
12. jaanuaril 2022. aastal kell
12.00 raamatukogus näituse
„Võiste Raamatukogu 100”
avamisega.
Kohtume raamatukogus!

Esinemas käis naisrühm Pärnete

Ülle Toomla
Võiste Raamatukogu juhataja

Jõuluvana Eedu meie Eakate Kodus. Fotod: Gerli Liiva

Tööpiirkond Pärnumaa puhkeala
(sh Kabli külastuskeskus), täpsemalt saab
vaadata: https://loodusekakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/parnumaa-puhkeala

Jõulukuu on olnud tegus ja
üllatusterohke. Täname Teid
heade sõnade, soovide ja tegude

Parimal kandidaadil on:
• vähemalt kesk- või keskeriharidus
(eelistatult loodusteadused / metsandus /
kasvatusteadused / pedagoogika)
• töökogemus antud alal
• loomingulisus ja koostööle orienteeritud tööstiil
• teadmised ning ülevaade Edela-Eesti
ja Pärnumaa ümbruse loodusest ja
kultuuripärandist, vaatamisväärsustest ning
kohalikest oludest
• avaliku esinemise ja lastega töötamise oskus
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil
• autojuhiload ja auto kasutamise võimalus

Hoolime koos

RMK pakub:
• vaheldusrikast tööd
• uut ja huvitavat töökeskkonda Kabli
külastuskeskuses
• motiveerivat töötasu
Kandideerimiseks palume saata avaldus ja
elulookirjeldus hiljemalt 23. jaanuar 2022 e-posti
aadressil ylle.pallo@rmk.ee märksõnaga “Kabli
külastuskeskuse teabetöötaja”.

4. jaanuaril 2022. aastal rahuldas Riigi Tugiteenuste Keskus
Häädemeeste Eakate Kodu
esitatud projekti „Hoolime
koos“. Projekti abikõlblikud
kogukulud on 49 223,24.
Toetuse määr on 100% projekti abikõlblikest kuludest ja
maksimaalne suurus 49 223,24
ehk 100% toetust ilma omafinantseeringut panustamata.
Projekti elluviimise algus on
01.02.2022 ja lõppkuupäev
30.11.2022.
Projekti eesmä rk on
ööpäevaringse väljaspool
kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise teenusekohtade kohandamine.
Projekti toetatav tegevus

eest meie perele.
Soovime Teile kõigile uuel aastal südamesoovide täitumist!

on vastavalt TAT määruse § 3
ööpäevaringse väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse
osutamise teenusekohtade
kohandamine: p 1 personali,
klientide ja külastajate ruumide
ümberehitamine ja sisustamine,
p 2 tehnovõrkude ja -seadmete,
sealhulgas ventilatsioon, küte,
veevarustus, kanalisatsioon,
infotehnoloogia, side- või
elektrivõrk, uuendamine ning
p 3 abitehnoloogia soetamine,
paigaldamine ja seadistamine.
Edu Eakate Kodule teenuskohtade kohandamise
projekti elluviimisel!
Tiiu Sommer
arendusspetsialist

Häädemeeste valla leht
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Häädemeeste Keskkool
Häädemeeste Keskkooli
tervitused uueks aastaks
Aastavahetus on aeg vaadata tagasi lõppevale
aastale ja teha plaane uueks. Siinkohal ei alusta
loetelu kõikidest toredatest sündmustest ja tegemistest, mis Häädemeeste Keskkoolis aasta jooksul toimunud. Eks ole vallalehes ühest ja teisest
juba ka juttu olnud ning koolil on oma koduleht,
Facebooki leht ja iganädalased infokirjad, kus
saame oma rõõme ja õnnestumisi jagada.
Loomulikult ei saa lõppeval aastal üle ega
ümber viirushaigusest Covid-19. Koroona-aeg
on kindlasti vajutanud oma pitseri kogu koolielule. Lisaks sellele, et on olnud erinevad piirangud, õppe ümberkorraldamine, testimine,
vaktsineerimine jms, on olnud koolipere hulgas
ka haigestumisi ja sellest tulenevaid muresid.
Õnneks saime jõulupühadele vastu minna tervetena ja tunda pühadest täit rõõmu. Loodame
väga, et nii jätkub ka uuel aastal.
Koolipere kokkusaamised enne koolivaheajale minekut olid rõõmsad ja südamlikud
ning pakkusid palju positiivseid emotsioone.
Muusikalised etteasted, näidendid, luuletuste
lugemised, filmid... Saime taas kogeda, kui
andekad ja loovad on meie õpilased ja õpetajad.
Jõulude ajal teeb südame soojaks ka üks imearmas traditsioon. Häädemeeste naisteühing
Martad on juba rohkem kui 20 aastat tegutsenud
ning igal aastal poetatakse jõuluvana kingikotti
omakootud sokid 1. klassi õpilastele ja õpeta-

VALGE PUU
ÜKS PUNANE MARI
JA LUMINE PUU
PIKK SININE VARI
KÜLMKOLLANE KUU.
ÜKS TILLUKE MARI,
NII PUNANE SEE.
AGA ALL JOOKSEB
KELLEGI KELGUTEE.
/OLIVIA SAAR/

Foto: Astrid Rosenberg

HEAD UUT AASTAT SOOVIB
HÄÄDEMEESTE KESKKOOLI PERE.
DETSEMBER 2021

Foto: Triin Türk

jale. Suur tänu Häädemeeste tegusatele
naistele! Kool on osa kogukonnast ja
on väga soe tunne toimetada hoolivas
ja toetavas kogukonnas.

Ilusat algavat aastat kogu
vallarahvale!
Aule Kink
direktor

Uulu Põhikool
Jõulukuu Uulu Põhikoolis
Detsembrikuu esmaspäeva hommikud algasid
meil ühiste advendihommikute tähistamisega.
Kuulasime koolikaaslaste esituses luuletusi ja
laule.Sel aastal olime eriti õnnelikud ja tänulikud, sest saime enda jõulupidu korraldada
kooli uues aulas ja koos terve kooliperega.
6.-9. klassile toimus 21. detsembril jõuluball.
1.-5. klassi jõulupeod toimusid aasta viimasel
koolipäeval, 22. detsembril.
Huvijuhina tööle asudes oli mul üks soov,
et üritused, mis on õpilastele suunatud oleksid ideest teostuseni õpilaste enda initsiatiivil.
Jõuluball just seda näitaski, et noored saavad
väikese suunamisega kõigega hakkama ja kui
midagi ei läinudki nii nagu esialgu oli planeeritud, siis on see õppimise koht, mida järgmisel
korral paremini teha saab.
Idee korraldada vanemale vanuseastmele
jõuluball tuli Uulu Põhikooli õpilasaktiivilt.
Õpilasaktiiv soovis üheskoos lõbusalt üht õhtupoolikut veeta ja tunda ennast tõeliste balli
kuningannade ning kuningatena. Jõuluballi
tegevused ja esinejad olid meie enda kooli õpilased ja vilistlased. Õhtujuhtideks olid 9. klassi
õpilased Aurelia Kaasik ja Rudolf Harald Kivi.
Muusikat mängis 8. klassi õpilane DJ Romet
Alviste. Iga klass kattis ise enda peolaua hea
ja paremaga ning oli ette valmistanud eeskava
jõuluvanale. Saime nautida tõelist peotantsu,
kuulata jõululaule ja tõeliseks kirsiks tordil osutus 9. klassi õpilaste Kristo Lippmaa ja Marcus
Toomsalu ettevalmistatud räpp battle. Toimus
ka kooli ajalugu käsitlev viktoriin, mille oli
koostanud Lisete Haljasoks koos Vaike Mändmaaga. Viktoriini võitis 7. klass.
Üllatusesinejatena astusid üles Uulu Põhikooli 52. lennu lõpetajad: Getter Ennok,
Angela Kaiste, Triinu Kirschbaum, Keiti Alexandra Lepik, Oliver Luik ja Tanel Tamm.
Jõuluballi külastas ka meie oma valla Jõuluvana Eedu, kes väikeste etteastete eest noortele
ka kommipakid jagas. Õhtu tipphetkeks sai
Jõuluball 2021 Kuninga ja Kuninganna väljakuulutamine. Auväärsed tiitlid andis üle Uulu
Põhikooli direktor Egle Rumberg. Uulu Põhikooli Jõuluball 2021 Kuningas ja Kuninganna
on 6. klassi õpilased Gregor-Marcos Kütt ja

Kooli jõulupidu

Fotod: kooli
erakogust

Madli Pulst. Õpilasaktiivi liikmed jäid ise korraldatud üritusega rahule ning avaldasid soovi
ka järgmisel aastal sarnast jõulupidu korraldada. Tahan tänada
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhatajat Egle Vutti, kes laenutas
noortele ürituse korraldamiseks
tehnikat ning peolaudu. Suur
aitäh ka kõigile korraldajatele,
noortele ja õpetajatele, kes kõik
andsid endast maksimumi ürituse edukale toimimisele.
22. detsembril toimusid nooremate jõulupeod. Kokatädid
olid selle päeva puhul valmistanud imemaitsva jõuluprae, mida
pärast või enne jõulupeole saabumist maitsta sai ja klassides saadi
üheskoos nosida piparkooke ning
mandariine. Mõlemat pidu alustati sõnadega „Elas kord...” nii
nagu muinasjuttudki algavad,
soovisime meiegi sel aastal olla

üheskoos osa ühest imelisest
jõulu muinasjutust. Direktor
Egle Rumberg viis õpilased enda
südantsoojendava kõnega ettekujutamise maailma, kus vaadeldi
koolimaja väljastpoolt ja roniti
üheskoos kooli ees olevate puude
latva, mida mööda vaikselt alla
tulles said õpilased ise öelda mida
nad näevad. Puude alla jõudes
nägid õpilased seal iseennast
ja kogu koolipere, kes on terve
aasta olnud tublid, targad ja
andnud endast kõik, et koolis
oleks mõnus ja hea olla. Tõdesime kõik üheskoos, et meie ise
olemegi kooli jaoks kõige parem
jõulukink.
Jõulupeod algasid 1b. klassi
ja õpetaja Sirje Kõresaare poolt
lavastatud näidendiga „Jõuluvana kingikott”, kus tegelasteks
olid nii jänesed, karud, kassipojad, hundid ja nagu korralikus

Jõuluballi õhtujuhid Aurelia Kaasik ja
Rudolf Harald Kivi

jõuluetenduses ikka oli peategelaseks
jõuluvana. Etenduse lõppedes peeti
maha üks korralik (paberist) lumepallide sõda. Kõrvu paitas õpetaja Annely
Kuninga poolt selgeks õpetatud lauludega Uulu Põhikooli mudilaskoori
etteasted. Silmailu pakkus õpetaja
Eneli Rüütli poolt seatud rahvatantsu
etteasted 1.-5. klassi esituses. Tantsiti
üheskoos Karulaane jenkat ning selle
saatel saabus peole ka Lottemaalt pärit
Jõuluvana, kes pajatas loo, kuidas ta

Jõuluballi kuninganna Madli Pulst ja
kuningas Gregor Marcus Kütt

meid üles leidis ja tundis muret, kas
päkapikud on ikka lastele mõeldud
kommipakid suure sussi sisse toonud.
Õnneks olid päkapikud oma tööülesanded korralikult täitnud ning õpilased ja õpetajad said enda etteastete eest
ka jõulupakid kätte. Üheskoos nauditi
imelist jõulumuinasjuttu ning suunduti auga väljateenitud jõuluvaheajale.
Ester Kose
Uulu Põhikooli huvijuht
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Tahkuranna kool
Detsember – päkapikukuu Tahkuranna koolis
Detsember on laste jaoks kõige
oodatum kuu. Juba esimestel päevadel asuvad tööle usinad päkapikud
ja siis on tore üksteisele pajatada,
mida seekord päkad tõid.
• Traditsiooniliselt tähistame
igal aastal advente. 1. advent oli
novembri lõpus, oma lapsepõlve
jõuludest rääkis direktor Kerli.
2. advendil jutustas õpetaja Lea,
kuidas tema lapsepõlves ei tohtinudki neid pühi tähistada. 3.
advendil oli õpetaja Terje kord
meenutada ja viimasel advendil luges aasta õpilane Merili
jõululugu. Kõikidel adventidel
laulsime koos õpetaja Ulrika
õpetatud jõululaule.
• 3. detsembril oli koolimaja
täis mõnusat piparkoogilõhna,
kokandusringi juhendaja Marek
tegi meile taigna ja klasside viisi
said lapsed rullida, vormida ja
glasuurida. Mis ise tehtud, see
hästi tehtud ja enamik kookidest
kadus kohe laste kõhtu.
• 6. detsembril käisid nooremad
lapsed Tahku Tare õuel Jõuluvana postkasti avamas. Kõigil
olid enne kirjad valmis kirjutatud ja need said templi peale ja
lasti postkasti. Kuna selline üritus on ainulaadne, siis oli kohal
ka televisiooni ja ajakirjanduse
esindajad.
• 13. detsembril tõid lapsed kodust
kaasa vanu jõuludega seotud esemeid ja neist sai toreda näituse.
• Meie kooli ja lasteaia juurde soovis kolida üks huvitav perekond
– nimeks Pikula. Osad avaldasid
soovi olla kooli juures, osad pidasid lasteaia ümbrust paremaks.
Igatahes aitasid lapsed neile teha
eluks vajalikke asju. 14. detsembril avasimegi Pikulate jaoks
elamise esimese etapi, kindlasti

saavad väikesed olendid oma
elamisele täiendust edaspidigi.
• 15. detsembril mõtlesime, kuidas päkapikud ikka kõike teavad.
Nad oskavad olla nähtamatud ja
piiluda, mida inimesed teevad.
Sel päeval oli laste kord tõestada,
kui tähelepanelikud nemad on.
Igaüks sai küsimused, millele tuli
vastata. Kokuvõtteks võib öelda,
et päkapiku töö ei olegi nii kerge.
• Lastel on alati enne jõule endale
ärev küsimus- mida ma seekord
Jõuluvanale loen? Kõige ilusam
luuletus on enda kirjutatud, seetõttu mõtlesid kõik lapsed kas
kodus või koolis ühe luuletuse
välja. Ettekandmise päev oli 16.
detsembril.
• 20. detsembril käisime uuesti
Tahku Tare juures. Ja oh üllatust!
Seekord oli kohal lausa kolm Jõuluvana ja veel Jõulumemm. Iga
laps sai väikese kingituse. Peaauhinna sai lasteaialaps Andres.
Samal päeval käis meil külas teatribuss Tartust. Nägime etendust
„Triin ja päkapikk”.
• 21. detsembril küpsetasime veelkord piparkooke, seekord terve
kooliga korraga. Kogu tainas sai
ära tehtud, piparkoogid glasuuritud ka. Järgmisel päeval oli neid
hea krõbistada.
• 22. detsembril oliga käes jõuluhommik. Mängisime erinevaid
rahvamänge, laulsime, tantsisime
ja siis tuligi Jõuluvana. Kommikoti üle oli kõigil hea meel. Meie
päev lõppes piduliku jõululõunaga.
Jõulud läbi, hüüe suus – tulgu ilus
aasta uus!
Soovime kõigile uut põnevat
aastat!

Piparkoogitegu

Koos jõuluvanaga jõulujuttu puhumas

Jõuluvanad Tahku Tare juures. Fotod: Anu Alloja

Tahkuranna koolipere

Hea kool kui
väärtuspõhine kool
Kevadise distantsõppe ajal oli mul
võimalus osaleda
Tartu Ülikooli
eetik a keskuse
poolt korraldatud koolitusel
„ Si s s eju h at u s
väärtusarendusse”. Pea le
m inu läbisid
selle koolituse
veel mõned meie
asutuse töötajad.
Pärast seda sai
jätkata järgmise
kursusega „Sis- Tunnustus hea kooli teerajaja 2021
sejuhatus kooli
väärtusarenduse
analüüsi.” Mõtlesin, et miks ka mitte, proovida ju võib.
Kui esimene koolitus oli üksi iseseisvalt tegemiseks, siis
teine oli meeskonnatöö. Peale minu olid mees(nais)
konnas veel eelmine huvijuht Teele, direktor Kerli ja
lasteaiaõpetajad Anželika ja Piret.
Kõigepealt lugesime läbi antud materjalid, võrdlesime hea kooli mudelit oma kooliga. Selleks, et kirjutada eneseanalüüsi, pidime püstitama eesmärgi. Meile
tundus, et arengukavas olevaid väärtusi on liiga palju
ning otsustasime, et need eesmärgid on vaja siduda 7
väärtusega, mida me juba ellu viime. Kõik järgnev töö
oligi seotud meile oluliste väärtuste väljaselgitamisega,
senise töö analüüsimisega ja edaspidise kavandamisega.
Kui analüüs valmis sai, oli tunne hea.
Viibisin ka 10. detsembril hea kooli tunnustus- ja
tänuüritusel Tartus. Kohal oli haridusminister Liina
Kersna, kes oma avasõnas meenutas hea sõnaga Uulu
koolis käimist ja andis pärast üle autasud. Iga kool ja
lasteaed sai tunnustuse oma tehtud töö eest.
Vastavalt saadud tunnustustele on meil õigus kasutada järgmiseid logosid: Hea Lasteaia Teerajaja logo
2020-2023 ja Hea Kooli Teerajaja logo 2021-2024.
Esimesed sammud väärtusarendusse on tehtud.
Jätkame seda tööd, et olla tunnustuse väärilised ning
soovime, et kokkulepitud väärtused kajastuvad meie
igapäevaelus.
Anu Alloja

Metsapoole Põhikool
Tegus jõulukuu
Metsapoole koolis
Jõulukuule omaselt olid koolipäevad
sigimist-sagimist täis.
Õuevahetunde oodati ehk rohkemgi
kui tavaliselt, sest iga päev olid päkapikud kooli ümbrusesse kogu kooliperele
üllatusi jätnud, ikka mandariine, pirne,
komme, küpsiseid ja muud maitsvat.
Mõni päev võttis otsimine päris tükk
aega, värske lumega hommikutel oli
lihtsam, siis reetsid jäljed peidukoha
kiiresti kätte.
Traditsiooniliselt toimusid advendihommikutel küünalde süütamised,
õpilased laulsid ja lugesid jõululuuletusi.
3. detsembril saime oma koolis nautida
kontserti, kus esinejaks Vanemuise keelpillikvartett. Jõulukavas esitati maailmakuulsaid jõululaule, jõulukoraale ja rahvaviise. Lisaks muusikale anti ülevaade
jõuluaja tekkeloost, seostest kristluse ja
kirikuga ning põhjustest, miks jõulusid
ülemaailmselt tähistatakse.
9. detsembril oli väga eriline päev
1.-6. klassi õpilastele, kes juba hommikul
alustasid pikka sõitu Tallinnasse, et kell
12 Estonia teatris Pipi etendust nautima
hakata. Aitäh meie eesti keele õpetajale,
kes juba pool aastat tagasi piletid ostis
ning ikka hingega õpilastes teatrihuvi
äratab.

1. ja 2. kl jõulukontserdil

Vanemuise keelpillikvartett Metsapoolel

Suurt rõõmu tunneme toimunud õpilaste jõulukontserdi üle,
millest vanemadki osa said. Emadele-isadele pole ju lapsed viimasel paaril aastal kuigi palju esineda
saanud, sära oli märgata nii suurte
kui väikeste silmades. Kontserdi
kavas olid ikka jõulunäidend, laulud, tantsud ja luuletused. Jõuluvanagi saabus meie jõulupeole,
kaasas suured kommikotid ning
head soovid kõigile.

H E A D H Ä Ä DE M E E S T E
VALLA ELANIKUD JA MEIE
SÕBRAD!
TERVIST, ÕNNE JA KORDAMINEKUID UUDE AASTASSE!
HEAD KOOSTÖÖD JA PALJU
RÕÕMSAID KOHTUMISI!
Metsapoole kooli pere
Hetk jõulunäidendist. Fotod: Heino Einaste
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Häädemeeste lasteaed

Tahkuranna lasteaed

Jõulukuul Häädemeeste lasteaias
Jõulukuu lasteaias on alati eriline ja alati uus, sinna mahub
ootusärevust, põnevust, meisterdamist, salmide-laulude
õppimist, lugude jutustamistkuulamist, pikki jalutuskäike
ja palju muud.
* Meie lasteaia Pääsulinnu
rühma lapsed tegid Häädemeeste Eakate Kodu elanikele
armsad jõulukaardid – igaühele
personaalse ja kordumatu.
Lapsi juhendasid õpetajad Gea
Blond ja Aimi Kollamaa.
* Käesoleval aasta septembris sai meie lasteaed 63. aastaseks, aga 14. detsembril tähis-

tasime lasteaia uue maja 39.
sünnipäeva. Lausime, mängisime ja sõime üheskoos kringlit.
* Jõulupeod toimusid sel
aastal meie oma lasteaia saalis ja igast perest sai peol osaleda üks lapsevanem. Täname
siinkohal meie lapsevanemaid
mõistva suhtumise eest! Samuti
täname südamest head ja lahket
Jõuluvana Eedut!
*Marden Maddisoni kunstitöö Mis värvi on tomat? valiti
Pärnu Postimehe kalendrisse
maikuu joonistuseks. Mardenit juhendas õpetaja Anne
Umbleja.
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Jõulukuu Tahkuranna lasteaias
* Punase Risti esmaabi instruktor Hiie Lainela viis kogu
meie personalile läbi Esmaabi
täiendõppe koolituse.
On üks koht kus igav ei
hakka, on üks koht kus mängud
ei lakka.
Siin ei õpita jonniteadust,
selles kohas püsigu headus.
Loodame väga, et kaunis
lumine talveilm jätkub uuel
aastalgi!
Kõigile teguderohket uut
aastat!
Kai Marjamägi
Päikesekildude õpetaja

Lasteiaia sünnipäevapidu. Foto: Keiri Kallas

Detsembris lendab aeg nii
kiiresti... ja samas venib (kui
midagi väga-väga oodata).
Tahkuranna lasteaias valmistuti kuu algusest saadik
jõuludeks.
Mõlemas rühmas toimusid
advendiaja käsitöötoad, kus
valmisid kaunistused rühmaruumidele jõuluse olemise
andmiseks. Rannakarbid ehtisid oma valmistatud ehetega
Võiste Kohvipoe jõulupuu, et
kogukonnale rõõmu valmistada.
11 aastat on meie Jõuluvana
Eedu oma lustaka memme
ning kooli ja lasteaia lastega
detsembri algul avanud ja
mõni päev enne jõule sulgenud
Jõuluvana postkasti. Sel aastal
oli avamisel kohal meie vastne
vallavanem Külliki Kiiver ja
ERR-i võttegrupp. Postkasti
sulgemine aga oli nii töömahukas protsess, et Eedu oli
endale lausa kaks ametikaaslast appi palunud. Postkast sai
selleks aastaks kolme mehe
jõul suletud, kohale tulnud
lastele „soojenduskingid”
jagatud ning Fortuna Eedu
poolt välja loositud eriauhind
– üle-elusuuruses päkapikk
ehib tollest päevast saadik
meie lasteaialapse kodu.
Detsembri teine nädal
on juba aastaid meie lasteaia

Jõuluvana uurib meie laadakaupa. Foto: Piret Linnumäe

Lasteaia Pikula. Foto: Piret Linnumäe

kes heegeldas, kes müüs, kes
käis ostmas. Laata külastanud
Harjumaalt pärit jõulutaat tutvus meie väljapanekuga ning
kiitis selle igati heaks.
Otse enne jõule külastas
lasteaeda Teatribuss, kaasas
päevakohane ja õpetlik etendus „Triin ja jõulud”.
Ning siis äkki oligi käes
tavalisest pidulikum ja pisut
ärev jõulupidude päev. Kummaliseks kiskunud aeg nõuab
teistsugust lähenemist. Meie
lasteaia jõulupidu sai õues
peetud ning teretulnud olid
ka emad-isad. Arvata oli, et
Jõulutaat Eedu on harjunud
kinke jagama kuuse all, aga
tuledes särava õunapuu all sai
ta sellega sama hästi hakkama.
Taati oodati õhtul veel muja-

Kabli Lasteaed
Kabli lasteaia jõulukuu toimetused
Me elame ajal, mil
kõik aina ümberringi muutub. Vahel
see rõõmustab, vahel
kurvastab ja isegi
ä r r it a b. Ome t i
vajab laps hoolimata muudatustest
kindlat vundamenti
ning režiimi, millele
tugineda.
Üheks osaks selle
kindluse pakkumisel on kindlasti lasteaed. Seepärast on
Kabli lasteaia pere
tänulik, et juba terve
aasta oleme saanud
toimetada ja mänKabli lasteaia jõulud. Foto: Raul Traublum
gida Metsapoole
kooli ruumides.
Samuti oleme
väga tänulikud oma lapsevane- lal meisterdasid lapsed midagi
matele, kes on mõistvad, hooli- pühadeteemalist – küll tulid
vad ja alati abivalmis, mistahes toredad kuused, inglid ja jõumure lahendamisel.
lukellad välja. Koos jõuluvaHoides traditsioone tähista- nadega sai avatud ka postkast,
sime novembris mardi- ja kad- kuhu kõik lapsed oma kirjad
ripäeva, tutvusime rahvakom- kingisoovidega võisid tuua.
metega mängisime rahvamänge
13.detsembril toimus lõbus
ning käisime santimas.
jõulupidu Tuisuliival, kus
Kui kaua oodatud jõulukuu Rannapäkapikud korraldasid
käes, algasid lasteaias tegusad lastele vahva aaretejahi. Retke
päevad, et jõulud saaksid rahu- käigus tutvustasid päkapikud
likult tulla. Hommikuringides oma igapäeva toimetusi, küsirääkisime jõulukommetest, sid mõistatusi ning laulsid ja
kuulasime muinasjutte ja kõik tantsisid koos lastega. Sihtkohta
koos kaunistasime rühma- jõudes said lapsed kosutuseks
ruumi kenasti ära. Igal näda- pannkooke ning maitsvat

Päikesekiired rullivad ja vormivad.
Foto: Signe Ööpik

jõulujooki. Varsti oligi akna
taga kaua oodatud Jõuluvana
Eedu. Küll nüüd oli rõõmu, kui
igaüks oma kingipaki lunastamiseks vapralt luuletust luges.
Jõuluvana teele saadetud, olid
nii suured, kui väikesed õnnelikud ja rahulolevad.
Ühe suure unistuse täitumist, mis sai jõuluvanale edasi
antud, me veel ootame, aga
kui me oleme head lapsed, siis
kindlasti meie soov täitub…
Imelist uut aastat kõigile
Kabli lasteaia pere poolt!

piparkoogilõhnaga täitnud.
Kokatädi Liina tegi sel aastal
taigna ise ja see oli imemaitsev
(isegi küpsetamata...). Igatahes: rulliti ja kaunistati mõlemas rühmas ning valmisid
ka suured tänupiparkoogid
meie sõpradele: raamatukogu
juhataja Üllele, Saviaugu muuseumile, Tahku Tarele, Võiste
Kohvipoele ja muidugi Jõuluvana Eedule, kelle piparkoogilembus on üldtuntud.
Tasapisi, pulk pulga, oks
oksa, halg halu, kõrs kõrre
haaval valmis kooli ja lasteaia ühisprojekt Pikula, mille

Piparkoogid on valmis. Foto: Maike Lääne

pidulik avamine toimus 14.
detsembril. Momendil on
Pikula lumme mattunud,
aga usume, et hange all käib
elanike kihav elu.
Meie lasteaia letist oli võimalik oste sooritada Tahku
Tare jõululaadal. Hoolivad
lapsevanemad panustasid nii
kuidas suutsid. Kes küpsetas,

legi, meie pidu jätkus kuuma
glögi, vahukommide ja laste
küpsetatud-kaunistatud piparkookide toel.
Tahkuranna lasteaia pere
soovib kõigile lugejatele:
HEAD UUT AASTAT!
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Uulu lasteaed
Detsembrikuised askeldused Uulu Lasteaias

Uus töötaja Uulu lasteaias

Detsembri alguspäevadest alates kubises mägi
kelgutajatest ja sulalume päevadel valmisid lumememmed ja -kindlused.
Advendiaja saabudes algas kaartide ja kirjade
joonistamine-kirjutamine sõpradele ja jõuluvanale. Selle tarvis oli lasteaias avatud jõulupostkast. Lepatriinude rühmas oli terve nädal
avatud kaartide tegemise laud, kus lapsed said
neile sobival hetkel oma pereliikmetele ja sõpradele jõulutervitusi meisterdada.
Mitmele rühmale tõid lapsevanemad kuusepuu, mille lapsed ehtisid kauniteks jõulpuudeks. Suur tänu kõigile vanematele, kes aitasid
lasteaias jõulumeeleolu luua ja varustasid meid
ilusate lõhnavate kuuskedega! Põrnikad leidsid
esimesel advendil päkapikkude poolt ukse taha
jäetud kuuse ja ehted. Peale kuuse kaunistamist
mindi lumist metsa nautima ning leiti metsastki
päkapikkude poolt ehitud jõulupuu ning üllatus.
Metsa oli asja ka Lepatriinudel, kelle pikaajaline
traditsioon on metsas kuusepuu kaunistamine
ning metsaelanikele toidu viimine.
Teine advent algas jõuluvana postkontori avamisega. Jõulumemm jagas komme ja jõuluvana
kuulas laste salme ning võttis vastu kirju. Peale
seda pakkus lahke „Neo“ maja perenaine lastele
soojas toas piparkooke.
Kohalikul heategevuslikul jõululaadal kauplesid tublid lapsevanemad kõige jõuluks vajalikuga ning saadud tulu läks rühmadele. Suur
tänu osalenud vanematele!
Piparkooke küpsetades ja kaunistades panid
lapsed proovile oma pagari- ja kunstioskused.
Kuulati jõululugusid Jeesuslapse sünnist, tähelapsest, päkapikkudest ja jõuluvanast ning lapsed
jutustasid lugusid ka ise.
Jõuluvana postkontorit tulid sulgema üllatusena kolm jõuluvana ja jõulumemm. Jõulupere
luges üle laste kirjad ja jagas lastele komme ning
kingitusi.
Aiarühmad osalesid Eesti Rahvapärimuse
Kooli poolt pakutud meeleolukas ja harivas
rahvakalendri õppeprogrammis “Jõulumäng”,
mida juhtis pärimusprogrammide läbiviija Terje
Puistaja. Lapsed tutvusid mänguliselt vana-aja
eestlaste jõuluaja kommetega laulude, lugude
ja mängude kaudu. Külas käisid kodukäija,
karu ja hane näol jõulusandikesed, pusklemas
jõulusokk, lõksu püüti kavalaid rebaseid, tehti

Alates detsembrist töötab Uulu
lasteaia Mesimummide rühma
õpetajana Jane Ats.
Sündinud ja kasvanud olen
Surjus. 2011. aastal lõpetasin
Tallinna Ülikooli Rakvere kolledžis alushariduse pedagoogi
eriala ja töötasin õpetajana
väikeses ja hubases Surju lasteaias. Seoses elukoha vahetusega soovisin tööle asuda Uulu
lasteaeda.
Naudin tööd lastega, nendega koos tegutsemist ja mängimist, sest iga päev on helge ja
isemoodi huvitav.

Kelgumäel. Foto: Jaana Undrest

Kuuseke metsas. Foto: Ülle Leidur

jõuluvorsti ning tarre toodi mitmesugust õnne.
Rõõmu, nalja, naeru jagus kuhjaga kõigile osalejatele. Peale jõulupidu kohtusid lapsed lasteaia
vastvalminud rõdul jõuluvanaga, kellel oli kaasas suur kingikott. Lastel olid õpitud salmid ja
laulud hästi meeles.
Põrnikad käisid jõule tähistamas koos vane-

Foto: erakogust

Jõulupostkontori sulgemine. Foto: Jaana Undrest

matega Jõulumäel laternamatkal. Väga põnev oli
pimedas metsas laternate valgel päkapikkusid,
ennustuste kuuske ja soovide kella otsida ning
lõpuks sooja jõulujooki juua ja maiustada. Sõimerühma Sipelgad aga lustisid julgelt Jõuluvana
seltsis enda rühmaruumis.
Toredaks üllatuseks oli Jaanimardikate

rühma lapse (Kasper Tilk) edu Pärnu Postimehe
joonistuskonkursil „Mina märkan“. Kasperi
joonistus kaunistab Pärnu Postimehe kalendri
jaanuarikuud.
Soovime kõigile tegusat ja rõõmuderohket
uut aasta!
Uulu Lasteaia pere

Projekt „Värskes õhus parem tervis”
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus koos
koostööpartneritega viis neljal advendil
läbi peredele suunatuid üritusi.
1. advendil, 28. novembril, toimus külakeskuses Tahku Tare perepäev, kus leidus
tegevusi nii õues kui toas. Siseruumis toimus kokandusvõistlus, kus võistlesid Häädemeeste valla kokandusringide õpilased
koos juhendajatega. MTÜ Võiste Külaselts
kandis hoolt, et oleks materjali, millest valmistada nii soolaseid kui magusaid hõrgutisi, samuti moodustasid nad žürii, kes
hiljem hindasid tehtud toite. Perepäeval
osalenud külastajad said mängida aaretejahti, kus ühe punktina oli võimalus ka
uurida, mida noored valmistasid ja anda
oma hääl lemmiku poolt. Kui siseruumis
käis vilgas võistlustöö, siis õuealal said
pered teha nii poni- kui ka hobusõitu, mida
viis läbi Kärbi talu peremees koos lastega.
Õues oli organiseeritud ka aaretejaht, kus
tänu ilusale talveilmale oli üheks punktiks
näiteks ka kelgutamine.
2. advendil, 5. detsembril, täitus Uulu
kohvik jõulupärja tegijatega. Oma vallas
leidub mitmekülgseid inimesi, kellel on
erinevaid oskuseid, mida teistega jagada.
Nii tuligi Ave Lepik kõikidele huvilistele
oma oskusi jagama, et igaüks saaks endale
oma jõulupärja meisterdada.
3. advendi tähistamine oli kõige suu-

rejoonelisem, kus 12. detsembril toimus
Uulu KSK õuealal jõulukontsert ja Uulu
laisteaia- ja koolilaste jõululaat. Kontserdi
programm oli väga vahvalt üles ehitatud,
kus karmoška pillimänguga vaheldumisi
sai nautida Uulu kooli 2. kl õpilaste kui
ka TS Ülejala etteasteid. Enne peaesinejate lavale astumist soojendasid rahvast
Uulu huviringi showtantsu tüdrukud ja
zumbatajad. Peale seda olid rahva pilgud
suunatud Nele-Liis Vaiksoole, Lauri Liivile ja Olav Ehalale, kes esitasid jõulu- ja
filmimuusikat.
4. advendil, 19. detsembril, kogunesid
erinevatest piirkondadest inimesed Nigula
rabasse. Sõit rabasse oli pikk, kus vahepeal
viis tee meid Saarde valda, kuid selgus, et
raba kuulub siiski Häädemeeste vallale.
Rabas ootas meid ees matkajuht Norman
Talson, kes lisaks matkamisele kostitas
meid supi ja sooja teega.
Olen õnnelik, et neljast erinevast advendisündmusest võttis osa väga palju inimesi,
kus tegevused toimusid valla erinevates
kohtades ning inimesed tulid mõtetega
väga hästi kaasa. Tänan Pärnumaa Omavalitsuste Liitu, kes uskus meie projekti
vajalikkust ning toetas seda.
Egle Vutt
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Foto: Berit Allika

Häädemeeste valla leht
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Jõulukuu tegemised
Võiste ja Uulu
noortekeskusestes
Ka kauaoodatud jõulukuul
planeeriti koos lastega huvitavaid tegevusi. Nii siin kui
seal kaunistati ruume, jagati
kinke ning tihtipeale täitusid
majad ka meeldiva piparkoogi
lõhnaga. Igal advendijärgsel esmaspäeval ootas noori
kuuse all kingitus koos magusaga. Noorsootöötajad olid
varasemalt tähelepanelikult
kuulanud laste mõtteid, mida
nad oma keskustesse juurde
igatsevad. Kingipakkidest võis
leida arvutimängu, PS mängu,
PS puldi, lauamängu, karaoke
mikrofoni, suhkruvati- ja
popcorni masina ja isegi poksikoti. Eks iga laps tunneb ise
ära, milline kingitus, millise
asutuse kuuse alla toodi.
Peale kinkide avamise tehti
ka muid põnevaid tegemisi valmistati jõuluehteid, küünlaid, maitsvaid suupisteid jne.
Nii jõuluehted kui ka uued

küünlad tehti taaskasutuse
põhimõttel. Uulu noored said
valmistoodangu koju viia, kuid
Võiste noored osalesid Tahku
Tare jõululaadal, kus õnneloosi
auhindadena sai antud tooteid
võita.
Kui Uulu noortekeskuses
vaadati jõuludele eelneval
päeval filmi ja näksiti kõrvale
popcorni, siis Võiste noortetoas lõppes kuu meeleoluka
jõuluööbimisega, kus jagati
loosipakke, lauldi karaoket,
vaadati filme ja nauditi lihtsalt
mõnusat koosolemist.
Võiste noortetuba ja Uulus
asuv noortekeskus käivad juba
mitmendat kuud ühte sammu,
see tähendab, et noorsootöötajad üheskoos räägivad läbi
järgneva kuu plaanid, mistõttu
saavad erinevas piirkonnas elavad lapsed nautida sarnaseid
tegevusi.
Anu Liiva ja Elina Pea

SÜNDMUSED JA JAANUARIS JA
VEEBRUARIS
Jõulumäel avatud igapäevaselt vähemalt 2 km pikkune
suusarada. Suusalaenutus avatud kell 11-17, suusarada ja
kelgunõlv valgustatud kuni kella 21-ni.

E. E. FOREST
pakub võsa lõikust
giljotiiniga ja teostab
raietöid.
Lisaks ka kaeve- ja
planeerimistöid
roomikekskavaatoriga.
Lisainfo
tel 5850 4050, 523 1051.

OÜ ESTEST PR ostab

METSA- JA PÕLLUMAAD
Tel 50 45 25, 51 45 215
info@est-land.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Võiste Noortetoa lapsed laadal kauplemas. Foto: Anu Liiva

Häädemeeste ja Tahkuranna õigeusu kirikud 150
ime. Kõik kirikud ju toimivad!
Ja seda riigikordade vahetumistest ja sõdadest ning rüüstamistest hoolimata.
Tegemist pole ainult hoonetega. Tollal oli kooliharidus
kiriku korraldada. Nüüd, õigeusu koguduste moodustamisega, asutati nende juurde ka
koolid. Algul abikooli nime
all, hiljem kihelkonnakoolid.
Ka Häädemeeste ja Tahkuranna said kihelkonnakoolid. Luterlastel siin kihelkonnakoole polnud. Lähim oli

Näitus “Võiste Raamatukogu 100” Võiste
Raamatukogus
15.01
kell 19.00 - 23.00 kohvikuõhtu – 90-ndate pidu
Tahku Tares
16.01
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 11
19.01
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus kell
18
19.01
Pärnumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises
Jõulumäel kell 17 ja 19
23.01
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 12
27.01
Võiste Noortetoa 11. a sünnipäeva tähistamine
30.01
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 12
02.02
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld „Õhtuvarjud“
Häädemeeste Seltsimajas kell 19
06.02
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 12
13.02
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 12
14.02
Sõbrapäev Tahku Tares
16.02
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus kell
18
16.02
Pärnumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises
Jõulumäel kell 17 ja 19
18.02
Võiste noortetoas sõbrapäeva pidu
19.02
Kohvikuõhtu Tahku Tares
20.02
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 12
23.02
EV iseseisvuspäeva tähistamine K. Pätsi
mälestussamba juures
23.02
EV aastapäeva kontsert/aktus Kabli Seltsimajas
24.02
Pidulik lipuheiskamine Häädemeeste Keskkooli
hoovis
25.-27.02 Talvised disc golf ´i MV Jõulumäel
27.02
DG Academy talvesari Jõulumäel kell 12
27.01
kell 17.00 Võiste Noortetoa 11. a sünnipäeva
tähistamine Tahku Tares
12.01

Metsakeskus.ee

„Kiri algab kirikust, ...”
Häädemeeste on kirikutevald. Valla territooriumil on
7–8 kirikut. (Uulu kirikut
siia hulka pole loetud. See
ei toimi enam kirikuna.) Ka
Häädemeeste nelipühilaste
kooskäimiskohaga on asi selgusetu – kas eestvedaja surmaga kogudus hääbub?
Kahel – Häädemeeste ja
Tahkuranna õigeusu kirikutel – on tänavu juubel. Saavad
150-aastaseks. See ei ole iseenesest mõistetav, vaid väike
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Salatsis.
Juubelit tuleks tähistada.
Eriti nüüd, kui hädasti oleks
vaja tarkust, kuidas Brüsseli
ühepajatoitu helpides püsima
jääda.
Näiteks võiks korraldada
arutelu või konverentsi teemal:
„Me kestame üle aja! Jah, sellised oleme küll.”
Jääb veel soovida, et 150
aasta pärast tähistatakse meie
kirikute 300 aasta juubelit.
Sulev Kasvandik

LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Häädemeeste valla leht

Õnnitleme
jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Olgu rõõmu ja silmade sära,
olgu paljugi nii nagu enne,
aga rohkem kui ühtegi vara,
olgu sul tervist ja õnne!
9.01
31.01
5.01
27.01
30.01
21.01
3.01
9.01
10.01
22.01
29.01
10.01
12.01
19.01
3.01
9.01
17.01
2.01
8.01
18.01
22.01
23.01
21.01
5.01
20.01
26.01
27.01
9.01
13.01
24.01
30.01
9.01
23.01
24.01
9.01
10.01
10.01
19.01
4.01
4.01
12.01
15.01
16.01
21.01

HILDA RÜSTER
ELLI ABSALON
LYDIA KOEL
KARL UUSMA
LILLI SIIMSOO
MAIMU RUUBIS
HILJA ANISTE
IVI MUHU
ANTS PÕHJALA
ELNA LÄÄTS
NEEME JUURIKAS
LEILI PALITS
OLGA ORAV
ANTS JALAS
LAINE KOTTALAINEN
DZINTRA TAMM
MAIMU LEHISTE
HUGO TAMM
LEMBIT KOHTLA
AINO-ANNE MÄNNE
KUNNO KUKK
ÜLLAR PART
AITA JÜRIMA
LIDIA MITROFANOVA
ANDRES ILVES
EHA MEHINE
NIKOLAY MITROFANOV
AILI TEEARU
ALBERT-KALJO
JUUNINEN
MAIE VAKK
HEINO LILLEVÄLI
GALINA NERGI
TOIVO REIMAL
VÄINO OLU
TIIT RÄÄK
MARI LINNASTE
HANS TAMMISTE
MARGARETA AAVIK
ANNE ORAV
SERGEI KOVALJOV
ANDRES OJASTE
AIDA SUURKASK
ÜLLE PEDAJAS
ENN LEHISTE
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Õnnitleme
noori peresid
SANDER NOORMÄE
16.12.2021
Ema: Gerta Lehtemaa, isa: Juhan Noormäe
GREGOR KÜNNARPÄÄ
22.12.2021
Ema: Triinu Tatar, isa: Gunnar Künnarpää
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80
80
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75

Võiste alevik
Mereküla
Uulu küla
Nepste küla
Võiste alevik
Uulu küla
Penu küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Massiaru küla
Piirumi küla
Soometsa küla
Urissaare küla
Laadi küla
Võiste alevik
Reiu küla
Laadi küla
Reiu küla
Orajõe küla
Reiu küla
Laadi küla
Uulu küla
Reiu küla
Reiu küla
Võiste alevik
Metsapoole küla
Reiu küla
Nepste küla
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70
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70
65
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60
60
60
60
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60

Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Uulu küla
Reiu küla
Uulu küla
Reiu küla
Arumetsa küla
Reiu küla
Laadi küla
Krundiküla
Võiste alevik
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Papisilla küla
Laadi küla

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

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2220 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

SAARA MÕTS
12.12.2021
Ema: Sandra Savvest, isa: Maido Mõts
HERMIINE ROOSIPUU
25.12.2021
Ema: Anett Roosipuu, isa: Tauri Roosipuu
LEE SOOVERE
29.12.2021
Ema: Liisi Heinmets, isa: Krister Soovere

HEA VALLA ELANIK!

UULU ILUTUBA
ON TAASAVATUD!
ILUTEENUSTE
VALIKUST LEIAD:
•
•
•
•
•

Kosmeetik
Maniküür
Pediküür
Jumestus
Massaaž

Broneeri aeg

TULE NAUTIMA!
5691 6940
Alliki iluteenused

NB! Oleme nüüd uues asukohas:
Uulus, vallamaja hoone lasteaiapoolses
osas eraldi sissepääsuga

TORUMETALL

+372 502 4116
torumetall@gmail.com
Jaagupi küla, Häädemeeste vald

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus
16. jaanuaril kell 12.00 II pühapäev pärast ilmumispüha
23. jaanuaril kell 12.00 III pühapäev pärast ilmumispüha
30. jaanuaril kell 12.00 IV pühapäev pärast ilmumispüha
2. veebruaril kell 12.00 Issanda templissetoomise püha
ehk küünlapäev
6. veebruaril kell 12.00 V pühapäev pärast ilmumispüha
Jumalateenistused toimuvad talveajal
kolmekuningapäevast märtsi lõpuni kogudusemajas Pärnu
mnt 34.
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes)
6. veebruaril kell 9.30
V pühapäev pärast Kristuse
ilmumise püha

Häädemeeste apteek soovib
kõikidele klientidele
tervist ja kordaminekuid
järgnevateks aastateks!
Anname teada apteegi lahtiolekuaegade
muudatusest alates 1. jaanuarist 2022. a.
esmaspäev
teisipäev
kolmapäev
neljapäev
reede
laupäev, pühapäev
riiklikud pühad

9:00 – 16:00
9:00 – 17:00
9:00 – 18:00
9:00 – 12:00
9:00 – 16:00
suletud
suletud

Info: Pärnu mnt 15, Häädemeeste alevik
või tel. +372 5111 055

MÄLESTAME LAHKUNUID
HEINO ANISTE
09.11.1935 – 07.11.2021

Penu küla

MATS RAAP
21.03.1951 – 11.12.2021

Metsapoole küla

Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
5. veebruaril kell 10.00 LITURGIA
Issanda pühakotta viimise püha

LEHTE RINALDO
08.01.1935 – 08.12.2021

Laadi küla

MARET LUUSE
10.02.1937 – 27.12.2021

Laadi küla

Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid juhiseid, nagu maski
kandmine, lähikontakti vältimine ja käte desinfitseerimine.

AGAFIA TIMOŠENKO
22.11.1944 – 20.12.2021

Reiu küla

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus
16. jaanuaril kell 14.00 II pühapäev pärast ilmumispüha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

