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Kergliiklusteede avamine

KAREL TÖLP
Suvepuhkuste aeg on küll käes,
kuid kriisist tingitult on paljudes kohtades juba ära puhatud
ja suvi möödub sel aastal tööd
tehes. On ju tänaseks juba avatud kriisis kõige rohkem pihta
saanud turismiasutused ja
söögikohad. Samuti on muus
ettevõtluses praegu kibekiired
ajad. Märtsi keskel alanud kriisi
alguses oli kindel, et haigusega
on kaasnemas ka majanduskriis
ja seda aprilli tulumaksulaekumine näitas. Küll on aga mai ja
juuni laekumised olnud positiivselt üllatuslikud, olles sisuliselt
samad eelmise aasta sama ajaga
võrreldes. Seega, kriisi mõjusid
saame ilmselt hindama hakata
alles oktoobris-novembris.
Tänan ja kiidan kõiki valla
ametnikke ja allasutusi koos
meeskondadega, kes kriisi
keerulisel ajal andsid endast
rohkem kui igapäevane tööl
käimise rutiin endast nõudis.
Tean omastkäest, et südamega
tehtud õpetajatöö oli e-õppe ajal
raskem kui klassis õpetamise
aeg, lasteaedade personalil tuli
olla sisuliselt eesliinil ja kodus
olnutel tuli olla teadmatuses
tuleviku ees. Eriti keeruline aeg
oli ja on osalt siiani Eakate Kodu
töötajatel. Omamoodi päris
raske aeg oli ka kultuuritöötajatel, hingelt tegutsejatel inimestel
oli keeruline käed rüpes oodata,
millal saaks järgmist üritust korraldama hakata. Omamoodi naljakas ja tavaolukorras tavapäratu,
kuid tuli korduvalt inimestele
öelda: istu ja oota, ära rapsi!
Vallavalitsuse poolt vaadatuna,
varasem kodukontori kogemus
meil puudus ja arvamus kodukontoris töötamisestki võis olla
varem teistsugune. Täna julgen
täis veendumusega öelda, et
kodukontoris töötamine ei olnud
kellelgi lihtsam kui kontoris
töölkäimine. Samas osadel ametnikel ei olnud pääsu kodukontorisse, sest muidu poleks teised
kodukontoris tööd teha saanud.
Teisalt, kõiki ametnikke kriisi
ajal tööle lubada polnud võimalik. Siinkohal sügav kummardus
ja tänusõnad kõigi allasutuste
juhtide ja töötajate ees, samuti
vallavalitsuse ametnike ees, saite
oma tööga sel raskel ajal väga
hästi hakkama! Inimesed puhkama siiski peavad, seetõttu on
suurem enamus vallaametnikest
juuli lõpuni kollektiivpuhkusel.
Seega võivad mõned Teie soovid
lahenduse saada veidi pikema aja
jooksul, kuid mõlemad majad on
siiski avatud ja tegeleme Teie

murede lahendamisega ka sel
ajal.
Käesoleval õppeaastal olid
meie valla lapsed väga tublid
koolide lõpetajad. Neid kelle
keskmine hinne üle 4,5 oli
kokku 42 õpilast 91-st. Lõpetajatest lõpetasid põhikooli
meie valla koolides 32 õpilast ja
42-st gümnaasiumite lõpetajatest Häädemeeste Keskkooli 11
lõpetajat. Kahjuks sel aastal ei
olnud võimalik korraldada Teile
vastuvõttu, kuid vallapoolse kingituse olite auga ära teeninud.
Soovin kõigile lõpetanutele häid
valikuid uue koolitee valimisel
ning edukat haridustee jätku!
Juunikuine vallavolikogu
istung oli veidi tavapäratu,
nimelt panime volinikud ratastele ja tegime ühissõidu UuluPärnu kergliiklusteel. Enne seda
toimus kergtee pidulik avamine
koos lindilõikamisega. Kergliiklustee tegeliku valmimiseni ehk
siis peamiselt paberimajandusega
tegelemiseks on veel aega sügiseni, kuid tänu ehitaja operatiivsele tegutsemisele oli võimalik
kergtee kasutusse võtta juba
kevadest. Tihti kurdetakse, et
hangetes antud ehitustähtajad
on liiga lühikesed ja tähtaegadest ei suudeta kinni pidada,
siis kergtee ehitajat peab kiitma,
tee on valmis ja leidnud ka juba
suurt kasutust. Kuigi ka veel
täna ehitustöid alustades oleks
võimalik ehitustöödega õigeks
ajaks valmis jõuda. Kergtee valmimise juures veelkord siirad
tänusõnad: Kai Keel, Merike
Saks, Marko Pomerants, Marie
Selberg, Sigrit Kasemets ja Tiiu
Sommer, kes erinevatel aegadel
on andnud oma panuse kergtee
saaga lahendamisel, tehes seda
oma igapäevategevuste kõrvalt!
Peale ringsõitu toimus Häädemeeste Keskkooli aulas vallavolikogu istung, esimene peale
mitut koosolekut virtuaalmaailmas. Olulisematest otsustest
otsustas volikogu kinnitada valla
majandusaasta aruande ning
andis rohelise tule roheenergia
kasutuselevõtuks vallamaja katusele, kuhu plaanime paigaldada
päikesepaneelid. Peale volikogu
istungit toimus Häädemeeste
kergliiklustee avamine ja lindilõikamine, seejärel panime volinikud uuesti ratastele ja tegime
rattatiiru vastvalminud kergteel,
vaatasime üle äsja valminud valla
teenuskeskuse ning Suurküla
rannatee parklad. Siinkohal suur
tänu Toomas Abelile, kes kergtee
projektijuhina valla poolt ohje

hoidnud on! Lisaks vaatasime üle
Lasteaia 5 kinnistu ehk tulevase
P. Laredei pargiala ning väljaspoolt sai uudistada Eakate Kodu.
Märtsis esitasid valla veeettevõtted taotlused Keskkonna
Investeeringute Keskusele
(KIK), et saada toetust Võiste
aleviku kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks
ja Häädemeeste aleviku veeja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimiseks. Saadud
tulem jaanipäeva paiku oli aga
rohkem kui üllatav ja paljudele
inimestele halle juuksekarvu
tekitav. KIK-i nõue oli vähemalt
35% omaosa tagamine, taotlused
said esitatud aga hoopis suuremate protsentidega. Võiste puhul
lubas OÜ Vesoka tagada 40%
omaosa ja Häädemeeste puhul
Häädemeeste VK koguni 45%
omaosa. KIK-ist saadud vastus
oli meie jaoks vägagi üllatav,
toetus määrati väiksema omaosa
taganud OÜ Vesoka taotlusele,
kuid Häädemeestele toetust
kahjuks ei antud. Oleme hiljem
püüdnud uurida toetuse saanutelt nende omaosa suuruseid ja
meie eitava vastuse tagamaid.
Tean, et see kõlab Häädemeeste
VK klientide jaoks ilmselt lausa
jaburalt, kuid kaks olulist asja
toetuse mittesaamisel (siinkohal
peab täpsustama, saime piisavalt
punkte, et toetust saada, kuid
positiivsete punktide saajaid oli
rohkem kui raha meetmes), ehk
väiksemate punktide saamisel,
olid liiga hea veekvaliteet ja ettevõtte liiga kehv majanduslik seis,
mille tingivad liiga madalad veeja kanalisatsioonihinnad. Mis
edasi? Võiste osas OÜ Vesoka
juba tegeleb hankedokumentide
koostamisega, Häädemeestel
jääme ootama (käed rüpes seda
teha ei saa) järgmise aasta vooru,
mis ilmselt saab olema viimane
võimalus toetusega ehitamiseks.
Väga head meelt teeb Uulu
Põhikooli laienduse hanke
positiivne tulemus ja ehitaja
leidmine. Tööd kogu koolimaja
ventilatsiooni teostamisel ning
laienduse ehitusel juba käivad.
Ehitus läheb maksma ca 815
tuhat eurot, lisaks sisustus. Töid
teostab AS Eston Ehitus. Kooliaasta alguseks peavad valmis
saama ventilatsioonitorustik, uus
trepikoda ja garderoob keldrisse
ehk koolimaja peab olema valmis laste õppetöö alguseks. Aula
valmimiseks ja ventilatsiooniagregaadi tööle rakendamiseks on
aega jõuludeni.
Head suve kõigile!

Uulu-Pärnu kergliiklustee uus lõik on avatud. Foto Urmas Luik

25. juunil 2020 avati pidulikult Häädemeeste vallas viimasel ajal valminud kergliiklusteed. Kell 14.30 avati
Uulu-Pärnu kergliiklustee
II etapp Rae teest Pärnuni.
Kultuurilise panuse andsid
tantsutrupi Tuurit Tuurit
tantsupaar Liina Markson
ja Veiko Kanistik, kes esitasid kolm väga särtsakat
ja lustakat tantsu Eneli
Rüütli juhendamisel. Vallavanem Karel Tölp, endine Uulu-Pärnu kergtee avamiselt. Foto Urmas Luik
keskkonnaminister Marko
Pomerants ja Pärnu linnapea Romek Kosenk- palju turvalisemalt liikuda. Lindilõikamisel
ranius meenutasid kergliiklustee planeerimise ühines eelpool nimetatud juhtidega veel AS
ja ehitamise keerulisi väljakutseid ja lubasid ka TREF Nord Pärnu osakonna juhataja Mihkel
ise jääda tee tihedateks kasutajateks. Lindilõi- Pill. Ühiselt testiti kergliiklusteed, läbides tee
kamisel ühines eelpool nimetatud juhtidega jala või rattaga Tööstuse tänavani ja tagasi.
veel kergliiklustee ehitajate esindaja Avo Rits Kõiki tee läbijaid ootas üllatus-kingikott.
Nurme Teedeehitus OÜ-st. Seejärel testiti
Suured tänud kõigile seda rõõmsat päeva
kergliiklusteed ühiselt, läbides tee jala või jagamast ja jääme ootame kergliiklustee võrrattaga Pärnu linna piirini ja tagasi. Kõiki gustiku hoogsat edasiarengut.
tee läbijaid ootas üllatus-kingikotike.
Aire Kallas-Maddison
Kell 18.00 avati Häädemeeste aleviku kergkultuurinõunik
liiklustee. Päike oli jätkuvalt kuum. Pidulik
avamine algas kaunite viiulipaladega, mille
esitasid Häädemeeste Muusikakooli viiuldajad
Hanna Allikas ja Renata Talts. Vallavanem
Karel Tölp ja volikogu esimees Andrus SooEuroopa Liit
Eesti
tuleviku heaks
Euroopa
palu rõõmustasid koos külalistega selle üle, et
Regionaalarengu Fond
kergliiklustee annab võimaluse aleviku vahel

Lindilõikamine Häädemeestel. Foto Maia-Liisa Kasvandik
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
25. juunil
• Kinnitada Häädemeeste valla 2019. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruanne.
• Lubada vallavalitsusel võtta 2020. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus
kuni 1589 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada
vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.
• Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi
(450 eurot kuus) seoses MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusega sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks lepingu sõlmimisega
kolmeks aastaks.
• Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi
kuni 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot seoses Uulu Kultuuri- ja Spordihoone katusele päikesepaneelide paigaldamisega. Eraldada nimetatud summa Häädemeeste valla eelarve
reservfondist.
• Kehtestada Orajõe küla Meierei kinnistu detailplaneering.
• Anda OÜ-le Õlekõrs viieks (5) aastaks tasuta rendile Häädemeeste vallas Merekülas asuv Kanalialuse kinnistu (katastritunnus 84801:001:1831) rannaniidu hooldamise eesmärgil
niitmiseks ja karjatamiseks.
• Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 2018.a määruses nr
25 “Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste
eraldamise kord” tehakse alljärgnev muudatus: § 4 lõige 1
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Toetuse taotlemise
aluseks on vormikohane taotlus (Lisa 1), mis esitatakse vallavalitsusele 01. detsembriks.“.
• Katkestati määruse „Elanike küsitlemise korraldamise kord
Häädemeeste vallas“ lugemine, suunati II lugemisele.

Vallavalitsuses otsustati:
02. juunil
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Tamme
kinnistu.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla, Mäeotsa kinnistu.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Treimani küla, Segasumma kinnistu.
• Anda nõusolek ühe männi (läbimõõt 70 cm) raiumiseks
Häädemeeste vallas Reiu külas, Reiu tee 17 kinnistul. Tööde
teostamisel tuleb tagada tööde teostamise piirkonnas ohutus, õigete raievõtete kasutamine ja raiekoha korrastamine.
• Tasuda Lepaküla bussipeatuses tarbitud elektrienergia eest
esitatud näitude alusel 782,35 eurot. Järgmine arvesti näit
esitada vallavalitsusele detsembris 2020. a.
• Sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemisel tegutsevad Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus
vastavas käändes) kui ametiasutuse nimel sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsespetsialist ja sotsiaalnõunik.
Lastekaitseseaduses pandud ülesannete täitmisel ja lastekaitse
korraldamisel tegutseb vallavalitsuse kui ametiasutuse nimel
lastekaitsespetsialist, tema puudumisel sotsiaaltööspetsialist
või sotsiaalnõunik.
Volitada vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti, sotsiaaltööspetsialisti ja sotsiaalnõunikku andma haldusakte toimetulekutoetuse, sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste
määramiseks ja maksmiseks ning määramata jätmiseks.
Volitada vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti, sotsiaaltööspetsialisti ja sotsiaalnõunikku andma haldusakte sotsiaalteenuste
määramiseks ja osutamiseks ning määramata jätmiseks.
Ametnikud vormistavad iga isiku kohta toetuse või teenuse
andmise otsuse sotsiaal- teenuste ja -toetuste andmeregistris,
mis tehakse teatavaks seaduses ettenähtud korras.
Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 11 on ametnikul
keelatud taotluse menetlemine, haldusakti andmine või toimingu tegemine ametiisiku enda või temaga seotud isiku
suhtes.
Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse 10. aprilli
2018 korraldus nr 130 Volituste andmine lastekaitseseaduses
ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud otsuste tegemiseks.
• Sulgeda ajutiselt, lähtudes lastevanemate vajadustest, laste
vastuvõtt koolieelsetes lasteasutustes seoses laste ja töötajate
puhkustega alljärgnevalt: Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
lasteaia osa 01. juuli – 31. juuli 2020; Kabli Lasteaed 01.
juuli – 31. juuli 2020; Häädemeeste Lasteaed 01. juuli – 31.
juuli 2020.
• Anda luba Pärnu Spordikoolile korraldada noorte võrkpallilaager (216562) 50nele lapsele ajavahemikul 02.08 –
07.08.2020 Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Laagri nõuetekohase läbiviimise eest vastutavad treenerid Riina Ernits
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ja Toomas Jasmin.
• Toetada Häädemeeste valla lapsi ja noori vanuses 7-19 aastat
riigi poolt rahastatava huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi
kaudu kokku 1000 euroga huvitegevuses osalemises kitsaskohtade lahendamiseks.
• Tunnistada laenuhankes edukaks AS SEB Pank (registrikood 10004252) pakkumus 1,38%, kuivõrd tegemist on
madalaima baasintressi (marginaali) pakkumusega esitatud
pakkumuste seas.
• Tunnistada hankes „Uulu Põhikooli laiendus“ Eston Ehitus
AS poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga
815 409 (kaheksasada viisteist tuhat nelisada üheksa) eurot
koos 20% käibemaksuga.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära valla kodulehel avaldatava menetlusega
alljärgnev riigihange:„ Häädemeeste Keskkooli spordisaali
valgustus “;Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Jaak
Vapper.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Ösel Consulting OÜ poolt
esitatud hinnapakkumine Uulu vallamaja (Uulu Kultuurija Spordikeskuse) renoveerimise põhiprojektide ekspertiisi
teostamiseks ja ekspertiisiakti koostamiseks summas 8 400
(kaheksa tuhat nelisada) eurot. Hind sisaldab käibemaksu
20%.
• Tunnistada hankes „Mustkatted II“ edukaks pakkumuseks
pakkuja OÜ Lääne Teed (10879306) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui kõige madalama kogumaksumusega
pakkumus V osale: V osa Õunaaia tee pakkumuse kogumaksumus on 11 267,14 eurot käibemaksuta, 13 520,568
eurot koos käibemaksuga .
09. juunil
• Väljastada ehitusluba Majaka külas Kanarbiku kinnistule
(katastritunnus 21301:001:0401) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa külas Saaresepa kinnistule
(katastritunnus 21301:005:0276) põllutehnika varjualuse
(kasutamise otstarve 12719, muu põllumajandushoone)
püstitamiseks.
• Anda nõusolek nelja männi (läbimõõt 30cm - 50 cm) ja
kahe kuuse (läbimõõt 40 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Majaka külas, Pikniku tee 44 kinnistul (katastritunnus
21303:002:0388).
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 27. mai 2020 korralduse
nr 256 “Projektitoetuste kinnitamine” Lisa 1 järgnevalt:
MTÜ Võiste Külaselts korraldatavate sündmuste nimekirja
lisada Suur Sõit 2020 ja toetuse summaks lugeda 2930 eurot;
MTÜ Kabli Külaselts korraldavate sündmuste nimekirjast
võtta välja Suur Sõit 2020 ja toetuse summaks lugeda 1700
eurot.
• Vastu võtta Reiu küla Lottemaa IV detailplaneering märkusega: „Uued mahasõidud Mereküla teelt planeerida asfaltkattega ja piisava pöörderaadiusega.”
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Reklaamtreiler OÜ-le
järgneva info alusel:
a. Reklaami paigaldamise asukoht: Häädemeeste alevik,
Salu (katastriüksuse tunnus 21301:006:0182).
b. Reklaami pindala: 17 m2.
c. Paigaldusloa kehtivusaeg: 05.06.-30.07.2020. a.
d. Reklaamimaksu suurus: 170 eur.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Reklaamtreiler OÜ-le
järgneva info alusel:
a. Reklaami paigaldamise asukoht: Penu küla, Mihkli
(katastriüksuse tunnus 21303:002:0278).
b. Reklaami pindala: 17 m2.
c. Paigaldusloa kehtivusaeg: 05.06.-30.07.2020. a.
d. Reklaamimaksu suurus: 170 eur.
• Määrata rahaline preemia alljärgnevatele Häädemeeste valla
õpilastele põhikooli ja gümnaasiumi eriti eduka lõpetamise
puhul alljärgnevalt:
1

Helen Vaik

2

Oliver Jakobson

3

Hanna Allikas

4

Renata Talts

5
6
7
8
9
10

Linda-Mai Jõesalu
Kail Kivisaar
Kristan Kose
Terhi Kuuse
Jasper Must
Kalle-Rasmus
Rubin
Alice Võsanurm
Kaur Kevin
Kivimurru

11
12

Metsapoole
Põhikool
Metsapoole
Põhikool
Häädemeeste
Muusikakool
Häädemeeste
Muusikakool
Uulu Põhikool
Uulu Põhikool
Uulu Põhikool
Uulu Põhikool
Uulu Põhikool
Uulu Põhikool

50

Uulu Põhikool
Häädemeeste
K-gümnaasium

50
50

50
100
kiituskiri
100
kiituskiri
50
50
50
50
50
50

13

Loreen Leppikson

Häädemeeste
KK-gümnaasium
14 Crete Luik
Häädemeeste
KK-gümnaasium
15 Heleryn Tšetsin
Häädemeeste
KK-gümnaasium
16 Arthur Valge
Häädemeeste KK
17 Kaidi Siim
Häädemeeste KK
18 Henry Näär
Häädemeeste KK
19 Markus Lehtla
Häädemeeste KK
20 Karolina Saar
Häädemeeste KK
21 Henri Kaldas
Häädemeeste KK
22 Adriana Mass
Tallinna
Muusikakeskkool
23 Carmen Juninen
Pärnu
Ühisgümnaasium
24 Greta Tamm
Pärnu
Ühisgümnaasium
25 Anna-Liisa Schön Pärnu
Täiskasvanute
Gümnaasium-g
26 Merle Melts
Pärnu
Täiskasvanute
Gümnaasium-p
27 Henri Talts
Paikuse Põhikool
28 Karl Kielas
Kilingi-Nõmme
Gümnaasium-p
29 Kaari Pulst
Pärnu Koidula
Gümnaasium
30 Kelly Roosilill
Pärnu Koidula
Gümnaasium
31 Keidi Tasalain
Pärnu Koidula
Gümnaasium
32 Elisse Juuremaa
Pärnu Koidula
Gümnaasium
33 Joosep Orasmäe
Pärnu Koidula
Gümnaasium
34 Eliise Talts
Sütevaka Humanitaargümnaasium
G
35 Gerlin Kass
Sütevaka Humanitaargümnaasium
G
36 Heleri Keeman
Sütevaka Humanitaargümnaasium
G
37 Jane-Riin Nõmm- Sütevaka Humanisalu
taargümnaasium P
38 Liise-Marie Kriis
Sütevaka Humanitaargümnaasium P
39 Johanna Aedma
Pärnu Mai Kool
40 Margitta Miilimäe Pärnu Mai Kool
41 Iiris Reier
Pärnu Mai Kool
42 Enel Lauter
Pärnu Mai Kool

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
200
kuldmedal
50
50
100
kiituskiri
150
hõbemedal
150
hõbemedal
50
50
50
50
50
50
50

• Eraldada raha huvihariduse toetamiseks
• Kinnitada ja maksta välja AS TREF Nord poolt esitatud
arve nr M00347 Häädemeeste valla teede löökaukude
parandamiseks summas 4 861,69 (neli tuhat kaheksasada
kuuskümmend üks) eurot ja 69 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%. Kinnitada tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
nr PM20/032 kp 31.05.2020.
• Kinnitada ja maksta välja AS TREF Nord poolt esitatud
arve nr M00372 Häädemeeste teelappide asfalteerimiseks
summas 3 270,12 (kolm tuhat kakssada seitsekümmend)
eurot ja 12 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%. Kinnitada tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr PM20/034 kp
31.05.2020 .
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 28. aprilli 2020. a
korraldus nr 203 „Pakkumuskutse kinnitamine laenu võtmiseks“.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 02.juuni 2020. a
korraldus nr 275 „Laenu pakkumuste läbivaatamine ja eduka
pakkumuse kinnitamine“.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära jääv alljärgnev riigihange: „Uulu Põhikooli
laienduse omanikujärelevalve “. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper.
16. juunil
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Majaka küla, Pikniku
tee 29 kinnistu (katastritunnus 21301:001:0354).
• Väljastada kasutusluba Häädemeeste alevikus, riigitee nr
19331 Rannametsa-Ikla km 5,07-6,25 äärde rajatud sidekanalisatsioonile (ehr kood 220872701), tänavavalgustusele (ehr kood 220872700), jalg- ja jalgrattateele (ehr kood
220872696) ning sademevee kanalisatsioonile (ehr kood
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220872695).
• Väljastada kasutusluba Treimani külas Supelranna kinnistule (katastritunnus 21401:001:0159) rajatud laudteele (ehr
kood 221316469).
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 12.12.2018 korraldus nr
537 punkti 2 ja sõnastada see alljärgnevalt: „2. Nõustuda
punktis 1 nimetatud maade riigi omandisse jätmisega ja
punktis 1.1 nimetatud Penu külas Kopli katastriüksusele
kasutusvalduse seadmisega. Kasutusvaldus seatakse Häädemeeste vallas Penu külas asuvale Kopli katastriüksusele
katastritunnusega 21401:001:0131, mis on 100% maatulundusmaa pindalaga 3,56 ha, millest looduslik rohumaa on 3,09
ha, metsamaa 0,41 ha, muu maa 0,06 ha. Keskkonnaregistri
andmetel ei kuulu Kopli katastriüksus jahipiirkonda. Maaparandussüsteemide registri andmetel asub katastriüksusel
Räägu maaparandussüsteem(MPS kood:6115200020050).
2.1 Kasutusvaldus seatakse Hilmar Kohv Kohvi talu FIE
(registrikood 1072011) kasuks.
2.2 Maatüki maksustamishind kokku on 280 eurot.“.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
projekti „Laadi küla Tammesaare talu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse 1877,80 eurot (üks tuhat
kaheksasada seitsekümmend seitse eurot ja kaheksakümmend
senti) teostajale (Puurkaevumeistrid OÜ) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 878,81 eurot ja kohaliku omavalitsuse
poolne toetus 998,99 eurot.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
projekti „Majaka küla Tanevi kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse 4968,72 eurot (neli
tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa eurot ja seitsekümmend kaks senti) teostajale (Almeku OÜ) vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide
alusel. Riigipoolne toetus on 2325,36 eurot ja kohaliku
omavalitsuse poolne toetus 2643,36 eurot.
• Müüa otsustuskorras Silvi Murulaugule (Murulauk) tema
kasutuses olnud vallale kuuluv tööarvuti Latitude E5470
hinnaga 350 eurot.
• Kanda üle Eesti Energia poolt esitatud arveldusarvele tasumisele kuuluv summa 123,69 (ükssada kakskümmend kolm)
eurot ja 69 senti.
• Tunnistada alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega väikehankes „Uulu Põhikooli laienduse omanikujärelevalve“
edukaks pakkumuseks pakkuja Kojak OÜ poolt esitatud
pakkumus maksumusega 5 784,00 (viis tuhat seitsesada
kaheksakümmend neli) eurot koos 20 % käibemaksuga
kui madalaima maksumusega pakkuja kinnituste alusel
kvalifitseeritud pakkuja poolt esitatud vastavaks tunnistatud
pakkumus
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Eesti Teed AS poolt esitatud
hinnapakkumine Häädemeestel alevikus hanke Mustkatted
II koosseisus täiendavate tööde teostamiseks (Suurküla tänava
aluse ehitus freespurust, ristmiku väljakaeve ja ümberehituseks T-kujuliseks ristumiseks ning mustkatte rajamine)
summas 8 716,80 (kaheksa tuhat seitsesada kuusteist) eurot
ja 80 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
25. juunil
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirja ja meenega Uulu-Pärnu kergliiklustee rajamisse oma vaba aega
panustanud inimesi: Kai Keel; Merike Saks; Marie Selberg;
Sigrit Kasemets; Tiiu Sommer. Anda punktis tänukirjad üle
25. juunil 2020 Uulu-Pärnu kergliiklustee avamisel.
26. juunil
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Tamme kinnistule (katastritunnus 84801:001:0408) puurkaevu rajamiseks.
• Võtta Häädemeeste valla 2020.aasta aasta investeeringute ja
põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu
1 589 000 (üks miljon viissada kaheksakümmend üheksa
tuhat) eurot tähtajaga 10 aastat. Kinnitada pakkumuskutse.
Pakkumuskutsed laenu võtmiseks saata aktsiaseltsile SEB
Pank, aktsiaseltsile Swedbank ja aktsiaseltsile Luminor Bank.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 02.06.2020 korraldusega nr 277 „Hanke korraldamise otsustamine“ korraldatud hange „Häädemeeste Keskkooli spordisaali valgustus“.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära jääv riigihange: „Häädemeeste Keskkooli
spordisaali valgustus 2“. Määrata hanke eest vastutavaks
isikuks Jaak Vapper.
• Eraldada raha huvitegevuse toetamiseks
• Kinnitada hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Reklaamtreiler OÜ-le
järgneva info alusel:
Reklaami paigaldamise asukoht: Uulu küla, Uulu park
(katastriüksuse tunnus 84801:001:1542). Reklaami pindala: 17 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg: 02.07.-08.07.2020.a.
Reklaamimaksu suurus: vabastatud, kuna ajutiselt paigaldatav reklaam on tasuta.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Reklaamtreiler OÜ-le
järgneva info alusel:
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Reklaami paigaldamise asukoht: Uulu küla, Laadi tee 5
(katastriüksuse tunnus 84801:001:0386). Reklaami pindala:
17 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg: 09.07.-15.07.2020.a. Reklaamimaksu suurus: vabastatud, kuna ajutiselt paigaldatav
reklaam on tasuta.
• Võtta vastu korraldus „Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine
eelarvesse“
• Pikendada Abiühing Üheksavägine MTÜ ja Häädemeeste
Vallavalitsuse vahel sõlmitud mitteeluruumi üürilepingut
aadressil Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 22 hoones asuvate
ruumide kasutamiseks tähtajaga kuni 30.06.2025. a lepingus
näidatud tingimustel.
30. juunil
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus Kooli tn 10
(katastritunnus 21301:006:0233) kinnistule Häädemeeste
Keskkooli skatepargi (avaliku kasutusega spordi- ja puhkerajatise) rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas Pargi tee 1 kinnistul
(katastritunnus 84801:001:0479) asuva Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse (ehr kood 103046999) ümberehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas, Pargi tee 1 kinnistule
(katastritunnus 84801:001:0479) päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Tunnistada kehtetuks ühinemiseelse Tahkuranna Vallavalitsuse 31. juuli 2007. a korraldus nr 277 „Ehitusloa väljastamine”.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019.a taotlusvooru
projekti „Reiu küla Ületee kinnistu kanalisatsioonisüsteem”
aruanne ning teha väljamakse 1628,10 eurot (üks tuhat kuussada kakskümmend kaheksa eurot ja kümme senti) teostajale
(Puurvesi OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 761,95
eurot ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 866,15 eurot.
• Nõustuda AS-le TREV-2 Grupp (registrikood 10047362;
aadress Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, 10916
Harju maakond) Nepste V uuringuruumi geoloogilise
uuringu loa andmisega.
• Nõustuda AS-le TREV-2 Grupp (registrikood 10047362;
aadress Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, 10916
Harju maakond) Nepste VI uuringuruumi geoloogilise
uuringu loa andmisega.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 05.05.2020 korraldus
nr 225 ”Merekülas Piirissaare tee 1 ja Piiri kinnistute liitmine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine” lähtuvalt
omaniku sooviavaldusest.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Merekülas katastriüksuste
Piirisaare tee 1 (katastritunnus 21401:001:0163), Piirisaare
tee 16 (katastritunnus 84801:001:0762) ja Piirisaare tee 5
(84801:001:1876) piirimuudatustega vastavalt skeemile.
Määrata katastriüksuste piirimuudatuse tulemusel lähiaadressid järgnevalt: Piirisaare tee 1 (endine katastritunnus
21401:001:0163), Piirisaare tee 16 (endine katastritunnus
84801:001:0762) ja Piirisaare tee 5 (endine katastritunnus
84801:001:1876). Määrata katastriüksuste piirimuudatuste
tulemusel tekkinud katastriüksuste maa sihtotstarbed järgnevalt: Piirisaare tee 1 - maatulundusmaa 100%; Piirisaare
tee 16 - elamumaa 100%, Piirisaare tee 5 - elamumaa 100%.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63/1) kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Majaka külas Pikniku tee lõik 1 (katastritunnus
21303:002:0460) registriosa nr 638406, pindala 3945 m²,
sihtotstarve 100% elamumaa. Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 84 m².
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63/1, Tallinn, Harju
maakond) kasuks kohalikule omavalitsusele kuuluvad järgmised kinnistud:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla, 2130052
Lasteaia tee (katastritunnus 21301:001:0174, registriosa
number 4258706). Side õhuliiniga koormatava ala pindala
on ~ 23 m², asendiplaan esitatud korralduse lisas 1;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla, Kabli lasteaed (katastritunnus 21301:001:0173, registriosa number
4258706). Side õhuliiniga koormatava ala pindala on ~ 10
m², asendiplaan esitatud korralduse lisas 2;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla, Kabli bussijaam (katastritunnus 21303:002:0699, registriosa number
4247106). Side õhuliiniga koormatava ala pindala on ~ 33
m², asendiplaan esitatud korralduse lisas 3;
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63/1) kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Majaka külas asuvale Nõmmetee kinnistule
(katastritunnus 21303:002:0695) registriosa nr 16718650,
pindala 2 460 m², sihtotstarve 100% transpordimaa. Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala
on 11 m².
• Algatada Laadi küla Jasmiina kinnistu ja Männiku kinnistu detailplaneering. Planeeringuala pindala on 3,1 ha.
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Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada planeeringuala kuni
kuueks üksikelamumaa kinnistuks ning anda igale moodustatavale kinnistule ehitusõigus ühe elamu ja abihoonete
ehitamiseks. Detailplaneeringulahenduse koostamisel kaaluda võimalust liituda valla ühisveevärgiga.
Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste
valla territooriumil alljärgnevalt:
Pärnu Spordiselts Kalev (vastutav isik Kaido Juurik, tel
56461431) poolt korraldatav Urumarja 32. velotuur. Ürituse
läbiviimise koht: Jõulumäe Tervisespordikeskus ja UuluSoometsa-Häädemeeste maantee. Toimumise aeg 07.07.2020
kell 17.00 – 09.07.2020 kell 15.00.
Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste
valla territooriumil alljärgnevalt:
MTÜ Võiste Külaselts (vastutav isik Anne Kalda, tel
56643221) poolt korraldatav Müügipäev. Ürituse läbiviimise
koht: Külakeskus Tahku Tare. Toimumise aeg 19.07.2020
kell 9.00-15.00.
Kinnitada ja tunnistada edukaks OÜ Viljandi Õhumeister
poolt esitatud hinnapakkumised Häädemeeste Teenuskeskuse, Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste Lasteaia
ventilatsiooni projektide tegemiseks alljärgnevalt:
1.1 Häädemeeste Teenuskeskus – valmimise aeg september
2020 – 1800 eurot;
1.2 Häädemeeste Muusikakool– valmimise aeg september
2020 4200 eurot;
1.3 Häädemeeste Lasteaed – valmimise aeg oktoober 2020
– 5400 eurot.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Eraldada punktis 1.2 nimetatud summa 4200 (neli tuhat
kakssada) eurot Häädemeeste valla eelarve reservfondist.
Korraldada riigihange nimetusega „Uulu Põhikooli klassiruumide mööbel“ lihthankemenetlusena. Määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks arendusspetsialist Tiiu
Sommer.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud
menetlusena alljärgnev riigihange: „Häädemeeste Eakate
Kodu rekonstrueeritava osa sisustus“. Määrata hanke eest
vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel. Määrata
hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks Toomas
Abel, kes on kohustatud tagama hankelepingu nõuetekohase täitmise.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära jääv alljärgnev riigihange: „Häädemeeste
Keskkooli SKATEPARK-i ehitus“. Määrata hanke eest
vastutavaks isikuks Jaak Vapper. Määrata hankelepingu
täitmise eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper, kes on kohustatud tagama hankelepingu nõuetekohase täitmise.
Eraldada valla eelarve reservfondist 500,00 (viissada) eurot
Häädemeeste Muuseumile uue arvutikomplekti soetamiseks.
Eraldada valla eelarve reservfondist 10 437 (kümme tuhat
nelisada kolmkümmend seitse) eurot majandusnõuniku
koondamisel preemia maksmiseks. Summa on antud koos
tööjõumaksudega.

TEADMISEKS!
Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni 9. oktoobrini 2020
valla kodulehel.
Koroonakriisist põhjustatud eriolukorra tõttu toimub riigi eelarvestrateegia aastateks 2021–2024 vastuvõtmine septembris; et KOVid saaksid arvestada riigi
eelarvestrateegia põhimõtetega, otsustas Riigikogu
2020. a suhtes KOV arengukava muutmise ja eelarvestrateegia tähtaega pikendada. Sellest tulenevalt peame
valla arengukava juurde kuuluva eelarvestrateegia avalikustama hiljem, lisades selle septembri lõpul eelnõu
juurde.
Täiendavaid ettepanekud saate esitada arengukava
eelnõule jooksvalt 9. oktoobrini 2020:
• e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
• kirjalikult posti teel Häädemeeste Vallavalitsusele
Pargi tee 1, Uulu 86502 Häädemeeste Vallavalitsus
või Häädemeeste Teenuskeskusele Pärnu mnt 13,
Häädemeeste alevik 86001;
• käsipostiga vallavalitsuse või teenuskeskuse ukse
kõrval asuvatesse postkastidesse;
• läbi digitaalse keskkonna EVALD, mis on kättesaadav
Häädemeeste valla koduleheküljelt haademeestevald.
kovtp.ee.
Arengukava avalik arutelu korraldatakse Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 13.10.2020 kell 16.00.
Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta oktoobrikuu istungile.
Arengukava eelnõuga saate tutvuda valla kodulehel
https: haademeesdtevald.kovtp.ee/arengukavad.
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Jäätmete kogumisringid
Sotsiaaltranspordi korraldus läks üle
Häädemeeste vallas 2020. aastal Pärnumaa Ühistranspordikeskusele
25.05.2020 toimus selle aasta esimene
suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas, mis vaatamata mõnele viperusele
osutus väga populaarseks. Ära anti 111,3
m³ suurjäätmeid. Tulemas on veel üks
suurjäätmete veoring ja 2 ohtlike jäätmete veoringi.
Mis veoringid toimuvad?
Suurjäätmed, ohtlikud jäätmed ja
elektri- ja elektroonikajäätmed.
Millal toimuvad ?
08. august 2020 – ohtlikud jäätmed +
elektroonika – tellimuste esitamine kuni
5. august
14. september 2020– suurjäätmed –
tellimuste esitamine kuni 10. september
24. oktoober 2020 – ohtlikud jäätmed
– tellimuste esitamine kuni 21. oktoober
Mis on ohtlikud jäätmed?
Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed on: ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lahustid, reostunud pakendid,
akud, patareid, vanaõli, õlifiltrid, ravimid,
päevavalguslambid (peavad olema terved),
kemikaalid, taimekaitsevahendid, ohtlikke osi sisaldavad jäätmed (televiisorid,
monitorid, külmkapid).
Mis ei ole ohtlikud jäätmed?
Kodumasinad, mis ei sisalda ohtlikke
jäätmeid.
Asbesti ohtlike jäätmete veoringil ei
koguta (tegemist on ehitusjäätmega).
Kuidas ohtlikke jäätmeid üle anda?
Vedelad ohtlikud jäätmed peavad
olema pakendatud lekkekindlalt; on hea,
kui jäätmete üleandja teab, milliseid jäätmeid ta üle annab – lakk, lahusti, vanaõli,
värv vms.
Ohtlike jäätmete üleandmine käib
käest-kätte (1,74 eurot/kord), tee äärde
jäetud ohtlikke jäätmeid ei koguta.
Ohtlikke jäätmeid kogutakse iga
tellimuse esitanud eraisiku juurest.
Mis on suurjäätmed?
Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu
või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada
mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad,
madratsid, kardinapuud, kraanikausid jms.
Mis ei ole suurjäätmed?
Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed,
suuremõõtmelised probleemtooted nagu
autoromud ja nende osad (sh rehvid) ning
elektri- ja elektroonikaseadmed või nende
osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid,
elektripliidid jne) ja muud tootjavastustusega hõlmatud jäätmed.
Kuidas suurjäätmeid üle anda?
Paigutage suurjäätmed värava juurde
või tee äärde autole ligipääsetavasse kohta.

Kogus on kuni 2 kuupmeetrit.
Suurema koguse puhul kui 2 kuupmeetrit on lisandub iga järgmise kuupmeetri eest 1,74 eurot
Mis elektri- ja elektroonikajäätmeid
vastu võetakse?
Kogumisringil võetakse vastu kodumajapidamises olevaid vanu või katkiseid
elektri- ja elektroonikaseadmeid nagu
pliidid, külmkapid, televiisorid, juukseföönid, elektripirnid, arvutid, mobiiltelefonid jne.
Mida ei võeta elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisringil vastu?
Mittekomplekseid asju, näiteks teleka
kineskoope või külmkapisisusid.
Kuidas esitada tellimus ja kui suur
on tasu?
Tellimuse saab esitada jäätmevedajale,
AS-ile Ragn-Sells e-postiga parnu@
ragnsells.com või helistades 606 0439.
Häädemeeste vallavalitsusest võtab
tellimusi vastu keskkonnanõunik Sirli
Pedassaar-Annast, e-post sirli.pedassaarannast@haademeeste.ee
Tellimus tuleb esitada hiljemalt veoringide toimumise aja juures toodud päevaks.
Nii ohtlike jäätmete kui suurjäätmete
äravedu on tasuline ja maksab 1,74 eurot
kord. Kui ära antav suurjäätmete kogus
on üle 2 kuupmeetri, lisandub iga järgmise
kuupmeetri eest 1,74 eurot.
Komplekse koduelektroonika äraandmine on tasuta.
Elektroonika kogumist toetab
MTÜ Eesti Elektroonikaromu ja
äraveoteenust pakub AS Ragn-Sells.
Kogumisringid eterniidile (asbest)
ja lehtklaasile.
Võimalus on tellida kogumisringe ka
eterniidile ja lehtklaasile. Need kogumisringid toimuvad siis, kui on vähemalt 5
tellimuse esitanud inimest. Eterniiti ja
lehtklaasi kogutakse eraldi, ei pea esitama
tellimust mõlemale. Vedaja on AS RagnSells.
Lehtklaas 1m³ 150,00€
Eterniit 1m³ 144,00€
Hinnad koos käibemaksuga, sisaldavad
transporti ja laadimist.
Jäätmed peaksid olema valmis pandud
auto võimaliku peatuskoha juurde
ladustatult aluse peale, (kasutada võib
mistahes laudu või kaubaaluseid).
Soovi korral palun võtta ühendust
Häädemeeste Vallavalitsuse keskkonnanõunikuga Sirli Pedassaar-Annast, e-post
sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee,
tel 444 8884, 5855 9381.

Juunikuust alates korraldab sotsiaaltransporti Pärnu linnas ja
maakonnas Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK). Esimesel
kolmel kuul toimib erandkorras
sotsiaaltranspordi senine korraldus, et inimestel oleks aega harjuda.
Sotsiaaltranspordi klientideks
on inimesed, kelle tervislik seisund
takistab isikliku sõiduauto või ühistranspordi kasutamist, kuid kellele
on vaja tagada võimalus käia tööl,
koolis ja kasutada avalikke teenuseid.
Sotsiaaltranspordi sõite on õigus
PÜTK-lt tellida ainult nendel inimestel või nende esindajatel, kelle
andmed on Häädemeeste vallavalitsuse poolt PÜTK-le eelnevalt
edastatud. Kliendid, kes soovivad
lähiajal sõite tellida, peavad esimesena pöörduma oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole, et tema andmed
edastataks kiiresti PÜTK-le. Kõik
need inimesed, kellel esialgu sõite
plaanis ei ole, ei pea teenuseosutaja
vahetumise tõttu koheselt midagi
tegema, kohalik omavalitsus korraldab ise mõne aja jooksul kliendiandmete edastamise.
Omavalitsused saadavad sotsiaaltransporti vajavate inimeste
ehk klientide andmed PÜTKle edasi. Sealhulgas teatatakse
PÜTK-le iga kliendi kohta talle
lubatud soodushinnaga sõitude
arv. Soovi korral saavad kliendid
oma soodushinnaga sõitude arvu
teada sotsiaaltöötajalt. Kui klient
soovib sõita rohkem, kui talle soodushindadega sõite antud on, saab
ta seda teha tavahinnaga. Tavahindadega sõitude arv ei ole suunatud
klientidele piiratud.
PÜTK-l on sotsiaaltranspordi
osutamiseks võimalik kogu maakonnas kasutada 11 sõiduautot ja
kuut erisõidukit. Kõik need autod
on töö ajal tähistatud esiklaasil

oleva sildiga „Sotsiaalsõit“. Erisõidukid on varustatud tõstukiga
ning need võimaldavad peale võtta
kaks ratastooli. Üks autodest on
varustatud kandemadratsi ja kanderaamiga. Kõigis erisõidukites on
kasutamiseks olemas ratastool, kandetool ja trepironija. Kõik sõidukid
on jaotatud üle maakonna laiali.
Veoteenust osutab firma AS L&L.
Autojuhid abistavad vajadusel
kliente kodust sõidukisse ja sõidukist sihtkoha fuajeesse ning aitavad
kaasavõetavate liikumisabivahendite ja kottide paigutamisel. Juhul
kui inimesel on abi vaja ka sihtkohas ja/või sõidu ajal, siis peab ta
endale kaasa võtma saatja. Isikliku
saatja puudumisel tuleb pöörduda
oma sotsiaaltöötaja poole. Kandemadratsi või kandetooli tõstjad on
vedajafirma poolt.
Suunatud kliendid või nende
esindajad saavad sõidutellimusi esitada tööpäevadel kell 08.00-15.00
helistades telefonile 442 5769 või

PÜTK hinnakiri kliendile alates 01.06.2020
Üks sõidusuund
Sõidutsoon nr 1:
Pärnu keskuslinn
2 eurot
3 eurot
10 eurot
15 eurot
0 eurot

Soodushind tööpäeval
Soodushind puhkepäeval
Tavahind tööpäeval
Tavahind puhkepäeval
Hind ühele saatjale

5880 0893 või e-postiga sotsiaaltransport@pytk.ee. Võimalusel
tuleks oma sõidutellimus esitada
vähemalt kolm tööpäeva ette.
Samadelt telefoninumbritelt saab
küsida ka lisainfot. PÜTK-i kodulehel www.pytk.ee on avaldatud
sotsiaaltranspordi kliendileht.
Lisainfot sotsiaaltransporditeenuse kohta saab samuti küsida valla
sotsiaalnõunikult Eha Sädelt telefonil 5340 8385; e-post eha.sade@
haademeeste.ee või valla sotsiaaltöö spetsialistilt Sandra Rebaselt
telefonil 5346 7102, e-post sandra.
rebane@haademeeste.ee.
Linna ja maakonna ühtselt toimiva sotsiaaltranspordi korralduse
loomist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Sõidutsoon nr 2:
Pärnu maakond, v.a
Pärnu keskuslinn
2 eurot
3 eurot
10 eurot
15 eurot
0 eurot

Eesti
tuleviku heaks

Sõidutsoon nr 3:
iga muu maakond
eraldi
4 eurot
6 eurot
10 eurot
15 eurot
0 eurot

Päikeseloojangu festivali lummavad kontserdid
Häädemeeste õigeusu kirikus
Õhtumuusika õigeusu kirikus on pakkunud juba kaks kaunist
kontserti, kus solistideks olid noored andekad tulevikumuusikud
ja armastatud klassikatähed. Ees ootab veel 4 eriilmelist
kontserti väga eriliste muusikute ja põnevate kavadega.
Teisipäeval, 14. juulil pakub omaloomingut laulja ja laululooja Mari
Jürjens, kaaslaseks kitarr, sest pulbitsev looming vajab ju saatepilli. Tema
looming on inspireeritud aja pöördumatust kulgemisest, inimeseks olemisest, suureks kasvamisest ja Eestimaa
loodusest. Mari on ilmutanud ka 3
sooloalbumit oma autoriloominguga.
Võtame aega, et kuulata ja mõtiskleda
tema laulude sügavate ja hingeliste
sõnumite üle.
Reedel, 24. juulil on tulemas head

muusikat pilgeni täis f löödi- ja
marimbaõhtu. Sekka teisigi värvikaid
löökpille ja kaunis Vivaldi muusika
koos piccoloflöödi soologa. Heili ja
Heigo Rosin on õde-venda, kes on
alustanud oma õpinguid Põltsamaal,
kust jätkanud erinevates Euroopa
kõrgkoolides.
Heili on lõpetanud Zürichi Kõrgema Muusikakooli ja töötab praegu
paljudes Saksa ja Šveitsi orkestrites,
tihti ka koostöös Kristjan Järviga.
Just eriliselt kõrgel tasemel piccoloflöödi mängijana on ta sageli palutud

esitama selle väga pirtsaka pilli keerukaid soolosid erinevates Euroopa
orkestri- ja ooperiprojektides.
Heigo on kõrgema muusikahariduse saanud Flaami Kuninglikus
Muusikaakadeemias ja solistidiplomi
Aarhusi Kuninglikus Muusikaakadeemias. Tema meelispilliks väga
paljude löökpillide seas on kuninglik, 5- oktaaviline marimba, mis on
mõõtmetelt justkui suur kontsert
–tiibklaver ja väga rikkalike tämbritega võluv pill, mida löökpillimängijad hellitavalt löökpillide kuningaks
kutsuvad. Marimba ise on pea kolm
meetrit pikk ja nõuab väga head
füüsilist valmisolekut, et nõudlikke
muusikateoseid esitada. See valmisolek on Heigol igatahes olemas, sest

juba üle 10 aasta on Heigo tegelenud
karatega.
Kolmapäeval, 29. juulil astub meie
ette lavale üliandekas noor 16-aastane
pianist Tähe-Lee Liiv, tema õpingud
on jagatud Tallinna Muusikakeskkooli ja Helsingi Sibeliuse Akadeemia vahel, õppejõuks Euroopa üks
tunnustatumaid pedagooge Hui-Ying
Tawaststjerna.
Tähe-Lee muusika taju on ülipeen
ja nüansirikas, väga stiilne, kujundlik, värvikas ja samas ääretult lihtne.
Tema olemise tagasihoidlikkus ja
samas muusika tunnetuse värvikus
ongi teinud ta oodatud solistiks juba
mitmete orkestrite, ka Veneetsias,
New Yorgis ja loomulikult meie oma

koduse ERSO ees. Ainuüksi 2019.
aastal on ta olnud laureaat üheksal
rahvusvahelisel konkursil Ameerikas
ja Euroopas. Tähe-Leel on igatahes
kõrge tähelend.
Esmaspäeval, 3. augustil astuvad
lavale meie ooperiteatrite esisolistid
Karmen Puis (teater Vanemuine) ja
Priit Volmer (RO Estonia). Suve imelised värvid läbi Sibeliuse, Tšaikovski
ja Rahmaninovi laululoomingu koos
kontsertmeister Jaanika Rand-Sirbiga
panevad ilusa punkti õhtumuusika
kontsertidele Häädemeeste kaunis
lühtrite säras õigeusu kirikus.
Kõik kontserdid algavad kell 20.
Kohtumisteni!
Kadri Leivategija
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Jaanikuu Eakate Kodus

Fotod: Inga Talts

Metsas piab ikki kõveri puid
ka olema, kust sa muidu ära
tunned, meuksed need sirged
on. (Häädemeeste)
Juunikuu möödus meie majas,
üsna kaua viiruse ohu tõttu
keelatud ja nüüd taas lubatud,
külastuste korraldamise tähe
all. Tõsi küll, kokkusaamine
lähedastega on nüüd natuke
teisti kui varem, et tagada turvalisus ja tervis jätkuvalt kõigile
majaelanikele. Majja sisse me
veel võõraid ei kutsu! Ajutised
kitsendused ei vähenda kuidagi
rõõmu jällenägemisest. Külastuskord tähendab eelkõige seda,
et külastusaeg tuleb eelnevalt
kokku leppida telefoni teel.
Juulis saab seda teha helistades
juhataja telefoni numbril +372
58 19 0594. Viisakas oleks aeg
broneerida vähemalt üks päev
enne kohtumist, et meil oleks
aega atra seada. Kokkusaamised
toimuvad ilusa ilmaga uue aia
varjulises lehtlas ja kurja ilmaga
uue maja fuajees. Mõlemal
puhul on mugavus ja privaatsus osapooltele tagatud. Hoolealust saadab külastuse ajal
tegevusjuhendaja. Külastama
tulles on kindlasti vajalik eelnev
tervisedeklaratsiooni täitmine.
See tähendab, et tuleb vastata

kolmele väga lihtsale küsimusele:
oled sa (või keegi sinu leibkonnast)
kokku puutunud 14 päeva jooksul
COVID-19 nakatunuga, on sulle
tehtud COVID-19 test, mille vastus
oli positiivne ja kas sul esineb sümptomeid, mis viitavad võimalikule haigestumisele. Tervisedeklaratsiooni saab
saata meili teel aadressil: eakatekodu@
haademeeste.ee või täita enne kokkusaamist paberil. Kui on kaasas pakk
lähedasele, siis selle peame enne kätte
andmist nõuetekohaselt desinfitseerima. Juunis käidi väga palju külas
ja kõik emotsioonid ja järelkajad olid
vaid positiivsed! Täname mõistva suhtumise ja hoolimise eest! Tulge ikka
ja uuesti, ootaja aeg on ju teadupärast

pikk!
Selle suve esimesse kuusse mahtus
veel palju niisama päikese käes peesitamist, tänaval jalutamist, võimlemist,
laulutunde. Ka uue maja esimene Jaanipidu (19.06) koos lõkke, maasikate
ja kõige muuga sai peetud. Pidu sai
igati reeglite ja nõuetekohane, aga sellegipoolest väga meeleolukas. Võõraid
polnud kutsutud ja rahvahulk oli ka
vähem kui 50. Uue maja väliterrass,
vaatega siseõuele, on meie eakatele
imeline võimalus igasuguse abivahendiga ja iga ilmaga õues käia.
Kaunist suve jätku kõigile ja toredate kohtumisteni!
Inga Talts
tegevusjuhendaja Eakate Kodus

Kui tunned, et Sina ise või sinu kallis
lähedane vajab oma kodus abi või
tuge, siis ...

Arukas kastmine – ilusamate taimede ja
parema saagi nimel

Kiire elutempo sisustab meie päevi
nii, et alles õhtul märkame, et täna
jälle ei jõudnud oma eakale vanaemale või vanaisale helistada ja
uurida, kuidas tal läheb. Seisame tihti
silmitsi olukorraga, kus sinu lähedane
– ema, isa, vanaema, vanaisa ei saa
enam päris ise oma kodus kõigega
hakkama ning vajab rohkem abi ja
tähelepanu või lihtsalt aega kellegagi
rääkimiseks, sest nende päevad ei
ole sageli nii sisukad, kui nooremal
põlvkonnal. Tekkinud olukorras on
loomulik, et lisaaja leidmine on paras
väljakutse – oma töö-, pereelu kõrvalt
või hoopiski asjaolust, et elad oma
vanematest kaugel.
Kui tunned, et Sina ise või sinu
kallis lähedane vajab oma kodus abi
või tuge, siis võta minuga ühendust.
Minul on aega aidata, kuulata ja olemas olla ning võime teha mõnusat
koostööd, kus saavad kõik pooled
tunda ennast hästi ja turvaliselt.
Minu elu eesmärk on luua väärtust oma olemuse ja tegudega. Tunda
õnnelikuna iseennast ja mõjutada
sama olema ka mind ümbritsevaid
inimesi. Leian kergesti inimestega
ühise keele ja oskan kuulata ja olla
kohal iga keharakuga. Olen olnud
uudishimulik juba aastaid, et täiendada end erinevate tehnikatega ja
õpin juurde psühholoogiat. Lisaks
olen omandamas nüüdseks lõpujärgus ka kogemusnõustamise väljaõpet,
Tallinnas „Loov Ruumis“.
Kogemusnõustamine on sarnase
kogemusega inimeste vahel toimuv
teadmiste ja kogemuste vahetamine
ja/või nõustamine, mille käigus
pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist
tuge.

Täna räägime Tanni kauplusest Post
Eeroga veest, täpsemalt kastmisveest
– kuidas vähese veega rohkem kasta.
Vesi on üks olulisemaid ressursse,
mida on mõistlik vastutustundlikult
ja säästlikult käidelda – isegi koduaia
kastmisel, sest iga tilk loeb.
Eero: „Hea uudis kohe siia algusesse – vee mõistlik kasutamine pole
üldse keeruline. Aias saavutatakse
see läbimõeldud kastmislahenduste
abil. Võrreldes tavapärase (voolik ja
vihmuti) kastmisega on võimalik
kokku hoida kuni 70 protsenti vett,
sest taimele antakse täpselt see kogus
vett, mida ta vajab ning aed tänab teid.
Suurem saak, hoogne kasv ja vähem
haigusi – see on taimede aruka kastmise imeline tulemus. Ja veel – nutika
kastmisega säästate ka raha.“

Pille Siitan. Foto: erakogu

Olen ise Häädemeeste vallas elanud terve oma elu ja praegune elukoht on Reiu külas.
Alates juulist 2020 olen olemas
oma koduvalla eakatele, pakkumaks
nii füüsilist, sotsiaalset kui moraalset
tuge nende kodudes. Olete teretulnud ühendust võtma personaalse
pakkumise saamiseks.
hoolime11@gmail.com
mob 5459 6095,
https://www.facebook.com/
hoolime11/
Kindlasti leiame koos lahenduse!
Pille Siitan

Nutika kastmise kolm
mugavuse taset
Kui soovite ilusat aeda tervete taimedega, ei saa te mööda vaadata kastmisest. Harrastusaednikele on kastmine
jagatud tinglikult kolmeks:
Esimene tase: tilkkastmine –
varustab taimi veega täpselt – tilkhaaval. Ennekõike tuleb sellest kasu
köögiviljaaias.
Teine tase: on aeganõudev, kui soovite käsitsi kastes täita iga aias oleva
taime erinevad veevajadused. Kuna
kastmine ei tähenda ainult õige koguse
vee saamist, vaid ka selle andmist taimedele õigel ajal ja õigete intervallidega. Kastmisautomaatika aga just
seda teebki, muutes kastmise veelgi
tõhusamaks.
Kolmas tase: kliima ja ilm mängivad olulist rolli ka kastmise planeerimisel. Kui aia muld on liiga kuiv, võib
osutuda vajalikuks kasta plaanitust

rohkem. Kui aga muld on piisavalt
niiske, saab omakorda vett kokku
hoida. Siin tuleb mängu mulla niiskuseandur – see teeb kastmise veelgi
nutikamaks.
Süsteemsed
kastmislahendused
Gardena kataloog “Kastmissüsteemid – täiuslik ja mugav lahendus”,
mis on Tanni kaupluses tasuta olemas,
näitab, kui lihtne see on ja millised
kastmislahendused sobivad erinevatele taimedele. Lisaks üldisele teabele
leiate sealt ka praktilisi asjatundlikke
näpunäiteid oma kastmissüsteemi
loomiseks. Kes kauplusesse ei satu,
aga arvuti on lähedal, saab kataloogi
„Kastmine“ alla laadida lingilt https://
www.gardena.com/ee/tugi/allalaadimised/allalaadimised/.
Loomulikult on võimalus ka kogu
see planeerimine ja ehitamine jätta
spetsialistide hoolde. Tanni kauplusest Pärnus, Suur-Jõe 50 saate kogu

vajaliku info ja tooted kätte nii ise
kastmissüsteeme rajades kui ka „võtmed kätte“ lahenduse tellida.
„Kõik, kes on meie kaupluses käinud automaatseid lahendusi vaatamas,
on olnud meeldivalt üllatunud – juba
alates 50 eurost saab lihtsama kastmiskompuutri, mis juhib vett vajalikul ajal
vajaliku taimeni. Ehk siis – pole vaja
karta, et see mingi suur investeering
on. Tulge läbi ja mõtleme teie aia kastmiseks parima hinnaga lahenduse, „
toob Eero välja ka lahenduste rahalise
poole. „Suvi on nii lühike, nautige
selle ilu ja laske kastmise eest hoolitseda Gardenal!“.
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Kooliuudised Häädemeeste
Keskkoolist
Häädemeeste Keskkooli selle aasta lõpetajad

9. klassi lõpetajad: Gustavs Brokāns, Cristo Ilves, David Jeršov, Henri Kaldas, Rihard Klein, Laura Kurm,
Markus Lehtla, Heivi Lepik, Triina Linkmann, Ege Maddison, Karel-Denis Martila, Henry Näär, Annagret
Raidmets, Karolina Saar, Kaidi Siim, Sander Sipelga, Arthur Valge, Märt Veelaid. Klassijuhataja Krista
Hütt

Juuli 2020

Uulu Põhikool
Uulu Põhikooli 2019/2020 õppeaasta
virtuaalne lõpuaktus
Uulu koolis on olnud traditsiooniks lõpetada õppeaasta
ühise muusikalise-tantsulise
etendusega, milles igal koolipere liikmel on olnud oma
roll. Sellel aastal see tavapärasel moel ei õnnestunud, kuid
ühisest õppeaasta lõpetamisest
me samuti loobuda ei soovinud. Seetõttu pidime olukorra
lahendama hoopis teisel viisil
kui harjunud oleme.
8. juunil kell 10.00 toimuski youtube’i vahendusel meie ühine õppeaasta
lõpuaktus. Olime eelnevalt
lavastanud ja filminud lõpuvideo ning õppeaasta viimasel koolipäeval vaatasime seda
ühiselt, kuigi olime oma kodudes. Lõpuvideos oli peaosas
Aasta Tegijaks valitud õpilane
Rudolf Harald Kivi, kes stsenaariumi järgi oli ära unustanud, et sellel aastal lõpuaktust
tavapärasel moel ei toimu.
Rudolf otsis mööda kooliaeda,
koolimaja ja staadionit kooli-

Uulu Põhikooli 2019-2020 õa
Aasta Tegija Rudolf Harald Kivi.
Foto erakogust

kaaslaseid, et ühiselt õppeaasta
lõppu tähistada. Videos olid
olemas kõik aktuse kohustuslikud elemendid – kooli hümn,
direktori kõne, kiituskirjade
saajad, õpilaste etteasted ning
lõpetuseks õpilaste, õpetajate
ja lastevanemate soovid kooliperele õppeaasta lõpuks. 1.
klassile on traditsiooniliselt
nende esimesed tunnistused
jagatud kogu koolipere ees.
Sellel aastal olid nad aga kut-

sutud volikogu saali, kus ühiselt klassijuhataja ning juhtkonnaga lõpuaktuse videot
vaadati.
Youtube’i statistika näitas,
et esmaesitlust vaadati 8. juunil kell 10.00 läbi 131 seadme.
Kuid pea kolmekordne arv
kordi on videot ka hilisemalt
vaadatud. Arvestades, et 1.
klass vaatas lõpuvideot ühiselt
ning mitmed pered vaatasid
aktust kodus läbi ühe seadme,
siis võib arvata, et pea kõik
koolipere liikmed kell 10 ka
virtuaalsel aktusel osalesid.
Olime küll teineteisest füüsiliselt kaugel, aga meil õnnestus
ka selles erilises olukorras seda
hetke ühiselt jagada.
Aitäh kõikidele koolipere
liikmetele!
Uulu Põhikooli 2019/2020
õppeaasta virtuaalset lõpuaktust on võimalik Uulu Põhikooli youtube’ i kanalil järele
vaadata.

Uulu Põhikooli 51. lennu lõpetajad koos pereliikmete ja aktuse külalistega. Foto: Maaris Puust

51. lennu lõpetamine

12. klassi lõpetajad: Kaur Kevin Kivimurru, Marek Künnapas, Oliver Leppik, Loreen Leppikson, Crete Luik,
Mariann Mäger, Keilit Mägi, Jaanus Talts, Heleryn Tšetsin, Markus-Mikk Vainula, Taisi Viire. Klassijuhataja Silvi Murulauk

Metsapoole Põhikool

9. klassi lõpetajate lõpuaktus
oli samuti sellel aastal hoopis
teistsugune. Soovisime kooliga, et erilise olukorra tõttu
tunneksid meie lõpetajad sellel
aastal eriti, et nad on koolist
vääriliselt oma järgnevatele
rännakutele saadetud. Seetõttu
loobusime mõttest korraldada
lõpuaktus üheksale lõpetajale
valitud külalistega Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses ning
korraldasime lõpuaktuse hoopis Lepaninal.

Aktusele olid kutsutud
lõpetajate kaks pereliiget, klassijuhatajad, juhtkonnaliikmed
ja vallavanem. Õpetajatel sellel
aastal osaleda ei õnnestunud,
aga läbi videosalvestuse esitasid nad õpilastele Olivia Saare
luuletuse „Tarkus tuleb tasapisi”. Esmakordselt valisime
sellel aastal ka Parima Lõpetaja ning tiitliga sai pärjatud
Kalle-Rasmus Rubin.
Kooli lõpetas sellel aastal väga edukas lend. Oleme

kindlad, et saate igal järgneval
teekonnal suurepäraselt hakkama! Jääme teid väga igatsema! Kõrget lendu, armsad
vilistlased!
51. lennuna lõpetasid kooli
Arto Afanasjev, Linda-Mai
Jõesalu, Kail Kivisaar, Merily
Kopelmaa, Kristan Kose,
Terhi Kuuse, Jasper Must,
Kalle-Rasmus Rubin, Alice
Võsanurm.

Häädemeeste Muusikakool

Häädemeeste
Muusikakooli
lõpetajad 2020: Ege
Maddison, Johanna
Resik, Helen Vaik,
Hanna Allikas,
Renata Talts.
Foto: Pille-Riin Tamm

Uute õpilaste vastuvõtt muusikakooli
Metsapoole Põhikooli lõpetajad Donna-Gendra Laansoo, Eliina Kallas, Helen Vaik, Ako Ilmar Ilus, Oliver
Jakobson, klassijuhataja Ants Järv. Foto Heino Einaste

Häädemeeste Muusikakool kuulutab välja vastuvõtu klaveri, viiuli, puhkpillide (klarneti,
saksofoni) ja näppepillide (mandoliin, kitarr,
ukulele) erialadele esmaspäeval, 24. augustil

kell 15 muusikakoolis Pärnu mnt 32.
Palume ette valmistada laul.
Täpsemad teated telefonil 5340 0646 (Tiia
Soomre) või 5346 4728 (Lelde Jalakas).
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Massiaru Raamatukogu 100
Laiksaare Raamatukogu Ühing, Laiksaare-Urissaare raamatukogu, Massiaru
raamatukogu
14. märtsil 1920. a esitasid Hendrik
Kurm, Joosep Reinfeldt (Puhaspõld) ja
Mart Tohv palvekirja Viljandi-Pärnu
Rahukogule ühingu kinnitamiseks
koos põhikirjaga. Toetajateks olid Jaan
Sakkeus, Jaan Kosenkraanius, Aleksander Vahter. 19. märtsil 1920. a kinnitas
Viljandi-Pärnu Rahukogu Laiksaare
Raamatukogu Ühingu dokumendid
ja kandis selle registrisse. Ühingul oli
juriidilise isiku õigused, pitsat pealkirjaga LRÜ ja põhikiri. Ühingu esimeheks
valiti Aleksander Vahter.
Raamatukogu avati 13. juunil 1920.
a Urissaare külas, Radina talus.

Raamatukogu harukogu. 2019. aastal
tehti majas sanitaarremont, kavas on
remondiga jätkata. Värske ilme annab
majale uus asutuse silt, vallavalitsusel
on plaan maja värvimine käsile võtta.
Raamatukogu on avatud kahel päeval nädalas, mis katab kohalike lugejate
vajadused ja andis nüüd juba suuremale,
liitunud vallale võimaluse raamatukogude alal tööd tõhustada.
100. sünnipäevaks valmis Massiaru
Raamatukogul voldik, kus on kirjas
ajalugu läbi sajandi. Koduloolane Harri
Tohv on teinud põhjaliku töö, otsides ja
kokku kogudes sajandivanuse raamatukogu ajaloo. Koduloo huviline ja kohalik
elanik Ülle Iir aitas omapoolsete fotode
ja materjaliga. Kevadised droonipildid

uuendustest ja lubasid omalt poolt kaasa
aidata aegunud fondi korrastusele, mis
tuleb peagi ette võtta. Nii saavad lugejad leida kiiremini ja lihtsamalt endale
huvipakkuvat kirjandust.
Raamatukogu kasutajad on väga
usinad ajalehtede ja ajakirjade lugejad,
suurt huvi pakuvad uued Eesti autorite
kirjutatud raamatud, tuletatakse meelde
ja loetakse uuesti vanu klassikuid.
Märkimisväärselt suur osa on raamatukogu töös RVL teenus, kus raamatud tuuakse Häädemeeste ja Kabli
raamatukogust. Aktiivselt kasutatakse
kojulaenutusteenust, kus lugemissoovi
saab edastada telefoni teel ja pakk toimetatakse lugejani.
Kooskäimise kohana on raamatu-

Treimani rahvamaja
“SuveSüda TreimaniS ‘20”
6. juulil

Laiksaare Raamatukogu Ühingu asutajad Mart Tohv ja Joosep Puhaspõld. Foto: erakogu

Mõne aastaga soetati üle 600 raamatu. Raamatukoguhoidjaks ja hooldajaks sai nõrga tervisega perepoeg
Theodor Tohv (17.08.1905–07.09.1930).
Tema elutee jäi väga lühikeseks.
1926. aastal tehti valdadele kohustuseks asutada avalikke raamatukogusid.
Valla avalik raamatukogu jäi siiski asutamata, sest loodeti, et Laiksaare Raamatukogu Ühing täidab selle ülesandeid.
9. augustist 1931. a määrati Laiksaare
Raamatukogu Ühingu juhatajaks Joosep
Reinfeldt (Puhaspõld).
Sajandiga on üle elatud palju erinevaid
raskeid aegu. Oma suure panuse andsid Joosep Puhaspõld, tema tööd jätkas
Hilda Vallaots. Lühemat aega töötasid
raamatukogus veel Luule Poobus, Silvia Ilves, Silvi Rohi. 1962. a asus sellesse
ametisse Marie Iir, kes töötas Massiaru
raamatukogus tänuväärsed 56 aastat.
Alates 2016. a 1. septembrist on
Massiaru Raamatukogu Häädemeeste

rahvamajas Suvekino
kell 19 koguperefilm “Doktor Dolittle”, pääse 3.kell 20.45 dokumentaal “Fred Jüssi. Olemise ilu”, pääse 5.sooduspilet 4.kell 22 komöödia “Asjad, millest me ei räägi”, pääse 5.sooduspilet 4.-

13. juulil

Esimene raamatukoguhoidja Theodor
Tohv 1923. aastal.
Foto: erakogu

küla keskusest annavad voldiku ajaloolisele osale tänapäevast vaadet, mida on
tulevikus meie lastel huvitav vaadata.
Sünnipäevapeol esines kaunite lauludega Eve Koppel Soometsast, kelle
juured on samuti Massiaru kandiga seotud. Laua peal olid Selma Pagari maitsev
võileivatort ja suupisted.
Vestlusringis oli külalistel tore meenutada olnud aegu ja tunda sünnipäeval
rõõmu praegusest kohtumisest.
Külalised Pärnu Keskraamatukogust,
direktor Heinike Sinijärv, maakogude
spetsialist Lenna Eliste koos kolleegidega
olid meeldivalt üllatunud raamatukogu

kogu äsja remonditud ruumid pakkunud
rõõmu tegusatele külanaistele, kus on
kohtutud omavahel ja peetud vestlusringe valla ametnikega. Selle plaaniga
on kavas ka jätkata.
Kõik kohalolnud külalised said hea
elamuse ja kaasa palju rõõmu, millega
suvele vastu minna ja mitte lasta end
heidutada raskest, juba möödunud kevadest.
Kaunist suve ja head lugemisrõõmu!
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu
Massiaru Raamatukogu

rahvamajas Suvekino
kell 19 animafilm “Sipsik”, pääse 3.kell 20.30 komöödia “Salmonid. 25 aastat hiljem”,
pääse 5.- sooduspilet 4.-

16. juulil
kell 20 Lepaõuel (Silveri kodutalus) Kristiina Ehini raamatu
“Janu on kõikidel üks” esitluskontsert, kaastegev Silver Sepp
oma sisemaapurjekaga, kodukohvik.
Pääse eelmüügist (Piletilevi) 10.- sooduspilet 7.Kohapeal 12.- sooduspilet 7.-

23. juulil
rahvamajas kell 15 XI Treimani akvarellikursuse näituse avamine

29. augustil
rahvamajas Rahvusvaheline tantsuturniir “Treimani Suvi
‘20”. Võistlevad tantsijad Eestist, Lätist ja Soomest.
Peale võistlust tantsuõhtu ansambliga Treffunx. Pääse 5.-

Ragn-Sells AS teade
Seoses Eesti Posti otsusega
tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36 protsenti,
muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid.
Tulenevalt postiteenuse
olulisest kallinemisest kehtestab Ragn-Sells alates 1.
septembrist 2020 paberarvete
väljastamise teenustasu 1,15
eurot. Tegemist on arve tootmise, ümbrikustamise ja postitamisega seotud kuludega.
Kõikidel klientidel on alati
võimalik saada tasuta arveid
e-mailile või tellida e-arve
otse internetipanka. Lisaks
saab igal ajal vaadata ja tasuda
arveid Ragn-Sellsi iseteeninduses www.ragnsells.ee/ise-

teenindus.
Kui inimesel ei ole endal
ligipääsu e-postile, siis kindlasti on see võimalus tema
perekonnaliikmetel, lähikondlastel või toetusisikutel. RagnSellsi kogemus näitab, et paberarvete kasutamine ei tulene
niivõrd sellest, et inimesel ei
ole ligipääsu alternatiivsetele
kanalitele, vaid on seotud varasemate harjumustega.
Muudatus rakendub 2 kuu
pärast, mis annab kõikidele
piisavalt aega, et edaspidi teha
arvetega seotud toimingud
e-kanalites.
Parimate soovidega
Ragn-Sells AS

Kirjeldus
Ühik Hind
Paberkandjal arve vormistamine ja saatmine tavaposti teel
tk 1,15
Tavaposti teenused (sh veograafiku, lepingu, pakendikoti jms väljastamine) tk 1,80
Võlateate vormistamine tasumata arve(te) kohta
tk 4,55
Massiaru Raamatukogu 100 sünnipäeva külalised. Foto: Aule Kink

Hinnad kehtivad alates 01.09.2020. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
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Lapsena saadud päikesepõletus
on kõige suurem melanoomi
riskitegur

Piir on halb – vähem piiri!
17. juulil 1920. aastal – 100
aastat tagasi – toimus sündmus, mille mõju tunnetame
ka täna. Nimelt hakkas kehtima Eesti – Läti piirileping
ja mitmed eesti – läti segarahvastikuga alad said Lätile.
Suurematest asulatest ka
Ruhja ja Heinaste. Kõik oleks
olnud nagu hea, aga rahvastiku suhted said sellega kõvasti
kannatada. Omavaheline läbikäimine ja äri- ning töösuhted
halvenesid.
Liivimaa kõige pikaajalisem rahuperiood, mis algas
peale Põhjasõda ja kestis I
maailmasõjani, oli 200 aastat. Suure tsaaririigi nägelused prantslaste külaskäiguga
Moskvasse ja Krimmi sõda
meid eriti ei häirinud. Selle
pika rahuperioodi jooksul kasvas rahvaarv mitmekordseks
ja Liivimaa muutus Vene riigi
kõige kultuursemaks piirkonnaks. Kirjaoskus oli 80–90%.
Riias oli mitu head kooli –

Riia Vaimulik Seminar ja Riia
Polütehnikum. Esimeses sai
õpetust tasuta. Seega õppima
pääses ka vaesema rahva lapsi.
Selle tulemusena tulevase EW
paljud poliitika- ja kultuuritegelased olid õppinud Riia
Vaimulikus Seminaris. Ka
Konstantin Päts.
Koolis polnud rahvusprobleemi. Isegi püüti õpilasi värvata võrdselt venelaste, lätlaste
ja eestlaste hulgast.
Ka Tartu Ülikool jäi Liivimaa piirkonda, aga ülikool
oli saksakeelne ja -meelne ning
seal õppis vähe meie noori.
Väga oluline õppeasutus oli
Heinaste Merekool. Õpetust
anti nii eesti, läti ja vene keeles.
Kooli lõpetanutel tööpuudust
karta polnud – Heinastes,
Kablis, Häädemeestel toimus
hoogne laevaehitus. Tööd ja
teenistust oli paljudel. Rahvuslikke erimeelsusi polnud.
Huvitav tsita at K a rl
Kosenkraniuse mälestustest,

kes pidas poodi Väike-Salatsi
kandis: “Lätlased said viimaks
nii armsaks ja sõbraks, et võtsin nõuks veel neile ligemale
elama ja kauplema minna ja
ehitasin sinna omale maja…”
Meie suhetest naabritega
täna. Tuleks käituda ja tegutseda nii, et piiri negatiivne
mõju muutuks pea olematuks.
Läti keele uurija Toomas Savi
ütleb: “Oleme üks rahvas, aga
kaks keelt”. See tähendab, et
kuna sugulasrahvas liivlased
sulandusid lätlaste hulka,
oleme geneetiliselt lätlastega
väga lähedased. Ja võib-olla
just praegu on õige aeg läbikäimisega rohkem tegelema
hakata, kuna lätlased kavandavad haldusreformi ja piiriäärsed alad vajaksid enam
tähelepanu?
Väga hea on, et toimuvad
Põhja – Liivimaa festivalid.
Aga festivali temaatikat võiks
laiendada. Lisaks laadale ja
laulule – tantsule võiks kor-

raldada raamatu- ja kunstinäitusi, ekskursioone.
Võib-olla annaks Iklas ja
Heinastes midagi ühiselt ette
võtta? Näiteks korrastada
Veide “loss” ja Otto Meieri
sünnikodu? Piiriülene projekt! Võib-olla oleks võimalik
Salatsi ja Pärnu vahel meritsi
reisiliiklus käima panna? Ka
Treimani, Jaagupi, Võiste
sadamad kaasa haarata? Esialgu omavalitsuste doteerimisega.
Naabritel on mitu head
muuseumi: 2 Heinastes, 2
Salatsis. Häädemeestel peaks
selle alaga rohkem tegelema.
Saaks ka sel alal midagi ühiselt
ette võtta.
Võib-olla peaks tegema lätlastele ettepaneku, et moodustaksime ühise töörühma, kes
uuriks, kuidas edasi tegutseda?
Looja, võta õnne anda, hoia
Liivimaada!
Sulev Kasvandik

Haigekassa ootab naisi taas sõeluuringutele
Riigis kehtivad eriolukorra
järgsed leevendusmeetmed
annavad taas võimaluse
arstile pöörduda ning seetõttu ootabki haigekassa
taas kõiki naisi rinnavähi
sõeluuringule. Uuring on
ravikindlustatud naistele
tasuta.
„Rinnavähki on võimalik
avastada enne, kui kasvaja on
tekitanud kaebusi ja organismis levima hakanud. Seetõttu
on rinnavähi varajane avastamine ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt
ning haigust on võimalik
edukamalt ravida,” ütles haigekassa esmatasandi teenuste
peaspetsialist Made Bambus.
Eestis kutsutakse rinnavähi
sõeluuringule 50–69-aastaseid
ravikindlustatud naisi iga
kahe aasta järel. Tänavu on
kutsutud sõeluuringule ravikindlustatud naised, kes on
sündinud aastatel 1953, 1954,
1958, 1960, 1962, 1964, 1966,
1968 ja 1970.
Sihtrühma kuuluvatele
naistele saadab vähi sõeluu-

ringute register läbi rahvastikuregistri e-postile nimelise
kutse. Kui e-posti aadress puudub, siis saadetakse paberkutse
rahvastikuregistris märgitud
aadressile. Seepärast on väga
oluline, et iga naine kontrolliks oma kontaktandmete õigsust rahvastikuregistris. Seda
saab teha läbi riigiportaali
eesti.ee. Kutsele on märgitud
kõikide uuringuid teostavate
raviasutuste kontaktid ning
saatekiri sõeluuringule on leitav patsiendiportaalist www.
digilugu.ee.
Uuringus osalemiseks aga
ei pea ilmtingimata jääma
kutset ootama. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaa-

jate nimekirjas, tuleb helistada
endale sobivasse tervishoiuasutusse. Lisaks haiglatele on võimalik rinnavähi sõeluuringut
teha ka mammograafiabussides, mis külastavad Eesti erinevaid maakondi terve aasta
vältel. Sõeluuringut teostavate
raviasutuste ja mammograafiabusside kontaktid on leitavad
haigekassa veebilehelt.
Rinnauuringule saab minna
ka sõeluuringu väliselt ning
selleks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Uuringule
minekuks on esmalt vajalik
pöörduda pere- või naistearsti
poole, kes kontrollib patsiendi
tervist ja vajadusel suunab
rinnauuringule. Ida-Tallinna

Mammograafiabuss Pärnumaal:
Asula
Mammograafiabussi Aeg
asukoht
Pärnu
Port Artur 2 ees,
03.08–14.08.2020
Lai 11

Keskhaiglas ja Põhja-Eesti
Regionaalhaiglas on rinnakabinetid, kuhu saab pöörduda
ka ilma saatekirjata.
Mammograafiat tehakse
alates 30. eluaastast rinnakaebustega naistele arsti saatekirja
alusel ja alates 50. eluaastast
ennetusena iga kahe aasta
järel.
Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist uuringut ehk mammograafiat, mis on tervisele
ohutu.
Lisainfo:
Ave Jüriöö
620 8464
ave.jurioo@haigekassa.ee

Registreerimine
627 4470
tööpäevadel kell 8.30–17.00

Rinnavähi sõeluuringut tegeva raviasutuse kontaktid:
PÄRNUMAA
Pärnu Haigla
Pärnu
Ristiku 1
447 3561 (8.00–18.00)
Üldregistratuur 447 3300 (7.30–18.00)

Koolivaheaeg on käes ja
õpilastel algas puhkus. Iga
lapsevanem rõõmustab, kui
võsuke eelistab toas arvuti
taga istumisele päeva veetmist õues värskes õhus.
Tallinna 21. Kooli kooliõed
Jana Kilg ja Jane Tammsaar
on samuti õuetegevuste
poolt, küll aga ei tohi nende
sõnul alahinnata suve peategelast – päikest.
Päikesekiirguse mõjusse
tuleb tõsiselt suhtuda. Nooremate laste järele valvavad
tavaliselt täiskasvanud, kuid
teismelised ning gümnaasiumi
õpilased veedavad aega palju
omapäi. „Päikesekreem olgu
alati kotis kaasas. Noores eas
saadud päikesepõletuste ja
naha pahaloomulise kasvaja
melanoomi vahel on otsene
seos. Enne 15. eluaastat saadud tõsised päikesepõletused
on kõige suuremad melanoomi riskitegurid edasises
elus,” hoiatavad kooliõed.
Randa mine alates
pärastlõunast
Et Eestimaa suvi on üsna heitlik, armastavad inimesed igast
ilusast päevast maksimumi
võtta. Kel vähegi võimalik
läheb veekogu äärde, paneb
rannalina maha ja jääb sinna
tundideks pikutama. Kooliõed seda heaks ei kiida.
„Otsene päevitamine ei ole
kellelegi soovitav. Ultraviolettkiirguse toime nahale sõltub
väga palju inimese nahatüübist. Mida heledam on nahk,
seda tundlikum ja suurem on
oht saada päikesepõletust.
Seetõttu tuleks otsest päevitamist vältida ja seda eelkõige
päeval kella 11-14.00, mil
päike on kõige intensiivsem,”
kinnitab Jana Kilg.
Rannas võiks tema sõnul
käia peale kella 14.00 ja
kasutada kaitsekreemi alates SPF 30-50. Mida õrnem
nahk, seda kõrgem olgu SPF.
„Kreemi tuleks määrida 15-20
minutit enne välja minekut,
seejärel iga 2 tunni tagant,”
jagab kooliõde õpetussõnu.
Vesi ja pilved ei kaitse
kiirguse eest
Päikese mõju eest pole inimene kaitstud ka vees. „UVkiirgus tungib 30 cm sügavusele veepinnast, mistõttu
ka ainult ujumas käies tuleb
arvestada sellega, et oht on
saada päikesepõletust,” hoiatab Jana Kilg ja soovitab alati
ujumise järel ennast uuesti
kreemitada.
Lisaks soovitab kooliõde
päikesekaitse kreem peale
panna ka neil päevil, kus
taevas pilves. „Teatud kogus
ultraviolettkiirgust jõuab
maapinnale ka pilvise ilmaga,”
kinnitab ta.
UV-kiirguse taset näeb
Ilmateenistuse kodulehelt,
kust saab muu hulgas lugeda,
et UV-kiirgus on kõrgeim
suvel ja keskpäeval. Põhjamaa inimese puhul ei peagi

UV näit kõrge olema.
UV-indeksi 3 puhul saab
keskmine eestlane põletuseni
küündiva doosi 50 minutiga ja
indeksi 6 puhul vastavalt kaks
korda lühema ajaga, 25 minutiga. „Päikesekaitse kreem on
suvel hädavajalik, palume seda
meeles pidada nii õpilastel kui
ka nende vanematel,” rõhutab
Jana Kilg kõigi SA Tallinna
Koolitervishoid kooliõdede
palvet.
Päike hammustab ka
sportlasi
Tallinna 21. Keskkooli teine
kooliõde Jane Tammsaar ütleb
kolleegile täienduseks, et üsna
sageli põletatakse ennast ära
keskpäevase päikese käes sportides ja muude harrastustega
tegelemisel, näiteks pallimängud rannas, aerusurf ja muud
veepealsed tegevused.
„Sportimisel või harrastustega tegelemisel jääb sageli
päikese eest kaitsmata pea ja
näo piirkond, samuti õlad,
kael ja käed, mis ka kõige
enam nii öelda ära põlevad,”
kinnitab kooliõde. Kui nahka
saab kreemitada, siis pead
tuleks kindlasti kaitsta mütsi
või rätikuga, et vältida päikesepiste saamist.
„Päikese käes sportimisel
tuleks arvestada ka piisaval
hulga vedeliku tarbimist, et
ei tekiks higistamise tagajärjel vedeliku puudust,” palub
Tammsaar veejoomist mitte
unustada.
Kui päike tegi liiga
Päikesepõletus annab endast
märku naha punetuse, halvemal juhul villikeste kaudu.
Mõnikord võib kaasneda isegi
palavik. Kooliõed ütlevad
kindla „ei!” esiemade hapukoorega määrimise meetodile
ja soovitavad kasutada nahka
jahutavat Burnshield geeli või
Aloe Vera geeli. Suure rasvasisisaldusega kreemid, hapukoor ja või pigem takistavad
nahal jahtumist ja hoopis
pikendavad kuuma toimet,
kinnitavad meditsiinitöötajad.
Päikesepiste näidustusteks
on peavalu, uimasus, nõrkus
ja iiveldus. „Selliste sümptomitega inimene tuleks viia
varjulisse kohta, vabastada
pealisriietest ja asetada tema
kehale jahedad mähised,
näiteks märjad käterätikud.
Kindlasti anda lonkshaaval
juua, kui võimalik, siis mõnd
mineraalvett, kuid kõlbab ka
tavaline külm vesi. Kui käepärast on ventilaator, panna
see tööle, kui seda pole, tuleks
lihtsalt lehvitada tuult,” jagab
Jane Tammsaar näpunäiteid.
Need kõik kehtivad tema
sõnul aga siis, kui kannatanu
seisund pole ohtlik. „Kui
inimene kaotab teadvuse,
keerake ta külili ja kutsuge
kiirabi.”
Jana Kilk
ja Jane Tammsaar
Tallinna 21. Kooli
meditsiinitöötajad
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SPORT
Võidupüha jooks
kutsub

30. aUGUSTIL

Võidupühajooksjad peale starti. Foto Irina Tarkpea

Häädemeestel on saanud traditsiooniks 23. juunit tähistada
võidupüha jooksuga. Stardijoonele kogunes 3 km distantsile
36 jooksjat. Vigastuse tõttu ei
startinud eelmise aasta võitja
Teet Kokk. 2020. a võidupüha
jooksul finišeeris esimesena
Risto Vaher ajaga 9.33,34, järgnesid Martin Tarkpea 9.47,82
ja kolmandana Franko Reinhold 10.07,40. Naiste võitjana
finišeeris 11-ndana kunagine
Eesti koondislane Madli Tuuling-Kitsing. Võitjatele sponsoreeris kenad lillekimbud Tiiu
Lillepood. Peale autasustamist
toimus kõigi jooksust osavõtjate
vahel õnneloos. Võistlust aitasid
läbi viia Saima Kangur, Margo
Raudsepp ja Aire Kallas-Maddison.
Pilk protokolli: Mehed 1.
Risto Vaher, 2. Martin Tarkpea, 3. Franko Reinhold. MV

PÄRNUMAA

KOGU PERE
LIIKUMISPÄEV
Jõulumäe Tervisespordikeskuses
Kõigile osalejatele TASUTA

Meeste võidupüha jooksu esikolmik. Foto Aire Kallas-Maddiso

1. Mario Maddison, 2. Vahur
Mäe, 3. Paavo Vaher. P-B 1.
Andrei Soome, 2. Ants Gustavson, 3. Karl-Eerik Sarapuu. P-A 1. Jaak Looring, 2.
Joonatan Pajuväli. Naised 1.
Paula Parts, 2. Anett Pajuväli,

Lisaks veel palju põnevaid tegevusi!

3. Kirke Stina Karin. NV 1.
Madli Tuuling-Kitsing, 2. Piret
Bart, 3. Elin Grigorovitš. T-B 1.
Triinu Vaher, 2. Carmen Grigorovitš, 3. Heti Stella Kisel.
Aleksander-Tõnis Joarand
peakohtunik

Tule liigu värskes õhus!
Tutvu lähemalt: www.psl.ee/sundmused/liikumispaev/

Liikumiseks loodud

Discgolfiturniir Häädemeestel

Ammulaskmine

6. juunil toimusid Häädemeeste Keskkooli discgolfirajal järjekordsed võistlused
kuues vanusegrupis. Osavõtt
oli arvukas. Kokku osales 38
discgolfarit, neist 18 meest.
Pilk protokolli: Mehed 1.
Ott Liivaru, 2. Janre Koort,
3. Risto Vaher. Naised 1. Liis
Lensment, 2. Kirke Stina
Karin, 3. Ruth Kurm. I –V
kl poisid 1. Jass Harjakas, 2.
Marten Saar, 3. Erik Jõgiste.
VI-IX kl poisid 1. Klen Liiva,
2. Markus Laarents, 3. Andreas Artma. I-V kl tüdrukud 1.
Marta-Lotta Tamm, 2. Triinu
Vaher. VI-IX kl tüdrukud 1.
Hanna Allikas, 2. Liisbeth
Lepp, 3. Kerlin Tšetsin.
Aleksander-Tõnis Joarand

7. juunil avasid ammulaskjad
oma võistlushooaja Viljandimaal Külmallikul Viljandimaa
lahtiste meistrivõistlustega.
Lasti häid tulemusi. Meeste
võitja Kaido Pärnoja, Viljandi
Noole ambur võitis meeste
harjutuse JR 900 841 silmaga,
järgnes Häädemeeste AK esindaja Teet Tagapere 821 silmaga
ja Viljandi Noole ambur Margus Talimaa 801 silmaga. Ain
Järvesaar lõpetas 5. koha ja 724
silmaga. Naiste võitja Merike
Kahu tabas 837 silma.
11.-12. juulil toimuvad
Külmallikul 43. Eesti meistrivõistlused.
Aleksander-Tõnis Joarand
peakohtunik

Discgolfi turniiri vanusegruppide võitjad. Pildilt puudub Liis Lensment.
Foto: Erik Raimond Ristmäe

Pakume küttepuude saagimise ja
lõhkumise teenust mobiilse halumasinaga
Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud
asukohas.
Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge. Puidu suurim läbimõõt 36 cm.
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik minimaalselt
3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 11 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 15 eurot/tihumeeter

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

KORVTÕSTUKI RENT

25. juulil kell 12.00
Häädemeeste
Spordihoones
2020. a
Häädemeeste
valla ja Jõudi
meistrivõistlused
sangpommi
kahevõistluses
Helgeid hetki Aini võistlusel.
Kolm sisekümmet!
Foto: Sale Leppik

Valla auhindadele
Kaalumine
10.30-11.30

Rentida kiire bensiinimootoriga puulõhkuja
Palax X600. Tootlus kahe inimesega
kuni 20 rm päevas.

Hind 25 eur/päev.
Kokkuleppel võimalik ka ise appi tulla!
Tõste kõrgus: 13 m
Maksimaalne kaugus tõstukist: 5,8 m
Kandevõime 215 kg
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa
Pakume ka korvtõstukiga ohtlike puude
langetamise teenust.

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Tel 5662 5333
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Treimani Apostlite PeetrusePauluse õigeusu kirik – 80
Treimani Apostlite PeetrusePauluse õigeusu kirik asub Pärnumaa edelaosas Häädemeeste
vallas.
Koguduse loomise aastaks
loetakse 1920. Siseministeeriumis registreeriti kogudus 1926.
aastal.
Kirikuhoonet hakati Treimani surnuaiale ehitama 1935.
aasta suvel. Esimeseks preestri
kohusetäitjaks oli Häädemeeste
preester Peeter Saar, alates 1.
juunist 1920.

Ristikäik. Foto: Marju Metsaots

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED

Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.

TulE TEE silMad
ilusaKs!

30
hooldus 20

Paigaldus

AnnA JuurikAs
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

Kirik valmis ja õnnistati
1940. aastal. Praegusel ajal elab
kogudus vaikset elu. Koguduse
eestvedajaks on alati nooruslik
ja heatujuline Erich Tähiste.
Kirik on väga hästi hoitud nii
seest kui väljast.
Juubeliteenistusel teenis
koguduse praegune preester
üpr. Ardalion ja kirikulauludega toetas Jane Loorents.
Teenistusel viibis
Aleksander-Tõnis Joarand

Päästeamet on algatanud kampaania:
FOTOJAHT „MÄRKA VEEOHTU!“
• Fotojahile on oodatud fotod
koos lugudega ohtlikest kohtadest, kus võivad juhtuda veeõnnetused või uppumissurmad.
• Osalema on oodatud kõik
huvilised. Igas päästepiirkonnas
antakse välja auhinnad kahes
vanusegrupis: kuni 18-aastased
ja üle 18-aastased.
• Tööde esitamise tähtaeg on
16. august 2020.
• Fotosid koos sinna juurde
kuuluvate selgitavate tekstidega ootame e-posti aadressile
markaveeohtu@rescue.ee, kirja
teemareale märgi „Fotojaht“ ja
maakond, kus pilt tehtud on.
• Fotojahi tingimused ja täiendav info Päästeameti kodulehelt
/veeohutus.ee/markaveeohtu.
Fotojahi teema on veega
seonduvate ohtude märkamine
ja seeläbi õnnetuste ennetamine.
Fotojahile on oodatud fotod
ohtlikest KOHTADEST, kus
võivad juhtuda veeõnnetused
või uppumissurmad. Näiteks
on kodude läheduses tiigid, uju-

miskohad, veega täitunud kraavid, katmata kaevud, katkised
purded jne. Samuti võiks tähelepanu pöörata ka kõikidele teistele veekogudele nagu karjäärid,
järved, jõed, meri, rabalaukad
jm, mis võivad saatuslikuks
osutuda. Fotojahi auhindade
saajaid teavitatakse personaalselt
ning nende nimed avaldatakse
Päästeameti Facebook´i lehel.
Foto edastamisega nõustub
osaleja kampaaniatingimuste
ja isikuandmete (nimi, e-posti
aadress) töötlemisega auhinnamängu läbiviimise eesmärgil.
Loosimine toimub 25. augustil. Pildile püütud eriti ohtlike
olukordade puhul reageerib piirkondlik ennetusbüroo ja püüab
leida koos koostööpartneritega
võimaluse ohuolukorra lahendamiseks.
Maris Moorits
Päästeameti
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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SÜNDMUSED JUULIS
JA AUGUSTIS
02.07-08.08 Häädemeeste Hää Suvi 2020
sündmused (vaata täpsemat kava)
06.07
„Suvesüda Treimanis ´20“: rahvamajas
suvekino „Doktor Dolittle“ kell 19,
dokumentaal „Fred Jüssi. Olemise ilu“
kell 20.45, komöödia „Asjad, millest me
ei räägi“ kell 22
13.07
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
13.07
Suvekino Treimani Rahvamajas:
animafilm „Sipsik“ kell 19 ja komöödia
„Salmonid. 25 aastat hiljem“ kell 20.30
16.07
RMK orienteerumisneljapäevak
Piirumis kell 17-20
16.07
Lepaõuel (Silveri kodutalus) Kristiina
Ehini raamatu „Janu on kõikidel üks“
esitluskontsert. Kaasategev Silver Sepp
oma sisemaapurjekaga + kodukohvik
kell 20
18.07
Suurküla Avatud Hoovide päev
19.07
Müügipäev Tahku Tare juures kell 10-14
19.07
Jooga ja Zumba päev Tahku Tare juures
kell 14
20.07
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
23.07
RMK orienteerumisneljapäevak
Jõulumäel kell 17-20
24.-26.07
Eesti-Läti tervisesportlaste suvelaager
Jõulumäel
27.07
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
30.07
RMK orienteerumisneljapäevak Võistes
kell 17-20
7.-9.08
LATITUDE 64° FESTIVAL Jõulumäel
14.-16.08
Pärnu Hustlers Club nooleviskajate
võistlus Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses
15.08
Jalgrattavõistlus Gravel Grinder Estonia
2020 Jõulumäel
15.08
Kabli Seltsimajas 3 ühes üritust: Konn
ja Kaamos esitlevad oma raamatuid
– ühine kogumik „Süda teeb kohati
muret“; külas kunstnik Anni Irs,
kes räägib oma teostest, esitleb
ehtekogumikku ning puuskulptuure
ja Aalo Parmas sätib üles rändnäituse
suvemütsidest
20.08
Taasiseseisvuspäeva ajalootund K. Pätsi
ausamba juures kell 11
20.08
V Uhla-Rotiküla elamusjooks, start
kell 12 Uulu staadionilt
20.08
Häädemeeste heitjate päev Häädemeeste
staadionil
20.08
RMK orienteerumisneljapäevak
Raekülas kell 17-20
22.08
Estonian Cup rattamaratonide sarja
matkasõit Jõulumäel
27.08
RMK orienteerumiskolmapäevak
Piirumis kell 17-20
29.08
Estonian Cup rattamaratonide sarja 6.
etapp, Jõulumäe 21. rattamaraton
29.08
Muinastulede öö (lõke Kabli rannas,
merelaulude ühislaulmine koos
eestlauljaga)
29.08
Muinastulede öö Uulu muuli juures
29.08
Häädemeeste Muuseumis ja Suveaias
muuseumiöö kell 19
29.08
Tantsupäev Treimanis
30.08
Pärnumaa kogu pere liikumispäev
Jõulumäel kell 9.30-16.30
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Õnnitleme juulija augustikuu
sünnipäevalapsi!
Kõike kaunist,
mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid –
neis peitubki võlu …

August
1.08

ELLINOR KAMBER

95

Rannametsa küla

1.08

ELLI REBANE

92

Nepste küla

4.08

BERNHARD-ARTVICH
TUULING

92

Häädemeeste alevik

VELLO TÕNNO

92

Uulu küla

18.08 OLGA JASTREB

90

Uulu küla

23.08 ENDEL RIIET

88

Ikla küla

7.08

Juuli

27.08 ELLA RAID

88

Häädemeeste alevik

22.07 AINO KARTUS

100 Uulu küla

14.08 SEMEN SAMUSEVICH

87

Reiu küla

16.07 JUULI KIVILO

90

Kabli küla

29.08 AUGUST TALI

87

Võiste alevik

18.07 ERICH TÄHISTE

90

Treimani küla

16.08 EVI PLOOMPUU

86

Kabli küla

31.07 HILJA PÄHKEL

90

Võidu küla

21.08 MIA MIHKELSON

86

Võiste alevik

5.07

HELJU TIITS

88

Uulu küla

2.08

85

Uuemaa küla

4.07

NADEZHDA POOL

86

Reiu küla

10.08 ILMAR TÕNISSON

85

Tahkuranna küla

12.07 JÜRI NÕMM

86

Metsapoole küla

18.08 ELLEN HEINMETS

83

Häädemeeste alevik

13.07 HELGA KAIMI

86

20.08 ANTONINA LEPP

83

Metsapoole küla

21.07 SALME RÄÄK

86

Kabli küla

23.08 LEHO SALAK

83

Häädemeeste alevik

7.07

85

Nepste küla

6.08

84

Tahkuranna küla

JOHANNES LEPPÄLÄ

80

Treimani küla

SALME ÄRM

19.07 MIRALDA KODUSTE

JÜRI KAMDRON

MAURI KAARLO

19.07 ELLI TIITS

84

Uuemaa küla

7.08

REIN PARTS

80

Häädemeeste alevik

25.07 NADEZDA STEPANOVA

84

Reiu küla

10.08 URVE KUKK

80

Häädemeeste alevik

28.07 JUTA MÄNNIK

84

Häädemeeste alevik

14.08 ARNO NÄÄR

80

Jaagupi küla

4.07

HELGI ROOSMA

83

Metsaküla

19.08 LEMBIT AASLAID

80

Võiste alevik

4.07

MALL KARP

83

Penu küla

23.08 VALENTINA JUŠTŠUK

80

Reiu küla

26.07 HILJA HUNT

83

Häädemeeste alevik

4.08

75

Tahkuranna küla

30.07 AINO EISENSCHMIDT

83

Tahkuranna küla

12.08 MERIKE PRUUL

75

Häädemeeste alevik

30.07 SALME-INGRID LUIK

83

Arumetsa küla

12.08 KOIT LEHTSALU

75

Kabli küla

15.07 MAI TÕUST

81

Võiste alevik

14.08 KALLE KUUSE

75

Uulu küla

14.07 KÜLLI MARUSTE

80

Võiste alevik

18.08 HENNO VALGI

75

Penu küla

29.07 HELBE SIIVESTI

80

Võiste alevik

22.08 KARIN HENDLA

75

Häädemeeste alevik

30.07 TIIU SAARE

80

Metsaküla

2.08

VIRVE LEPP

70

Pulgoja küla

KARL TALLO

17.07 ÜLO TŠETSIN

75

Massiaru küla

3.08

KAJA NÕLVAK

70

Reiu küla

23.07 URVE STRANDBERG

75

Häädemeeste alevik

7.08

ANITA LEPA

65

Ikla küla

2.07

70

Uulu küla

20.08 LEA VARIK

65

Arumetsa küla

22.07 VELLO JOALA

70

Laadi küla

24.08 MARET KALDMÄE

65

Tahkuranna küla

28.07 HELDUR SASS

70

Mereküla

1.08

HARRI LOORING

60

Treimani küla

22.07 ELMAR TALLI

65

Metsaküla

3.08

AARE LATSERUS

60

Tahkuranna küla

26.07 SILVI ROSIN

65

Võiste alevik

18.08 RIHO JAGOMÄGI

60

Reiu küla

28.07 TARMO SIMSON

65

Reiu küla

1.07

MAILA MÄNNIK

60

Uulu küla

6.07

JAAN MÄGI

60

Häädemeeste alevik

18.07 MAIRA TOHV

60

Ikla küla

20.07 LJUBOV JÜRGENSON

60

Reiu küla

LJUDMILA SAVINA

Seoses töötaja puhkusega on
13. juuli - 24. august
(kaasa arvatud)
VÕISTE RAAMATUKOGU avatud
NELJAPÄEVAL
kell 9.00 – 18.00
(16., 23., 30. juulil
ja 6., 13. augustil)

Seoses juhataja
puhkusega
7. juulist kuni
16. augustini
on UULU RAAMATUKOGU
avatud NELJAPÄEVITI
kell 10.00 – 18.00

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.

Juuli 2020

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.

LÕHUTUD PLIIDI- JA AHJUPUUDE MÜÜK
KOOS VEOGA.
Telefon 5347 0723 / OÜ Mardi Metsatalu

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

MÄLESTAME LAHKUNUID
OOL VAHER
31.05.1940-27.06.2020
MÄRT HUNT
10.09.1946-28.06.2020

Häädemeeste
alevik
Laadi küla

Õnnitleme
noori peresid
JAKOB MÄTAS
29.05.2020
Ema Maris Lember, isa Janno Mätas
LINDA TALVES
Ema Egely Talves, isa Tavi Talves

30.05.2020

JOHANNA HUNT
27.06.2020
Ema Gerli Hunt, isa Hendrik Hunt

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
19. juulil kell 12.15
VII pühapäev pärast nelipüha
25. juulil kell 12.00 Apostel Jaakobus Vanema püha,
jaagupipäev
26. juulil kell 12.15
VIII pühapäev pärast nelipüha,
Issandamuutmise püha
2. augustil kell 12.15 IX pühapäev pärast nelipüha
9. augustil kell 12.15 X pühapäev pärast nelipüha
15. augustil kell 12.00 Neitsi Maarja uinumise püha,
rukkimaarjapäev
16. augustil kell 12.15 XI pühapäev pärast nelipüha
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
2. augustil kell 9.30 IX pühapäev pärast nelipüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
19. juulil kell 14.00
VII pühapäev pärast nelipüha
16. augustil kell 14.00 XI pühapäev pärast nelipüha
Jätkuvalt on mõistlik järgida ka kirikus tervisealaseid
soovitusi, nagu lähikontakti vältimine ja käte pesemine/
desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
Jumalateenistused õigeusu kogudustes
Häädemeestel:
18. juulil
kell 10.00 Liturgia
1. augustil
kell 14.30 Ristimisteenistus ja
õhtuteenistus.
Ristimissoovid üpr. Ardalionile tel 526 5285 või
ardalion@eoc.ee
2. augustil
kell 9.00
Veepühitsus
kell 10.00 Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13.00 SURNUAIAPÜHA
1. septembril kell 15.00
Uue kiriku- ja kooliaasta
algus
Tahkurannas:
16. augustil
kell 10.00 Veepühitsus
kell 11.00 Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13.30 SURNUAIAPÜHA

