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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema veerg
KAREL TÖLP
Eelmist vallalehe artiklit kirjutades elasime hoopis
teistsuguses riigis ja teistsuguste reeglite järgi kui
ajal, mil märtsikuu ajaleht trükist teie postkastidesse jõudis. Nädala ajaga muutus avatud ja vabade
piiridega maailm kardinaalselt. Kirjutasin eelmises
lehe numbris kriisidest, aga sellist olukorda poleks
halvimas unenäos ette osanud näha.
Mis on tänaseks halvasti? Eks tegelikult seda suudame vast ise kõik analüüsida, püüaks pigem kirjutada, mis meil on hästi. Alustan juttu siiski väikese
hoiatusega, käesolev kriis on näidanud, et olulisi muutusi võib juhtuda väga kiiresti, seega see artikkel on
kirjutatud 02. aprilli õhtuste teadmistega.
Kolm nädalat eriolukorra aega on meile palju
õpetanud. Pole ilus öelda, kuid mõneti tänu Pärnu
esimesele COVID-19 juhtumile suunasime ettevaatusabinõuna Uulu Põhikooli koju e-õppele juba
enne, kui riigis kriisiolukord välja kuulutati. Seeläbi
jõudsime hoiatada juba teisi koole päeva ette ja jõuti
valmistuda e-õppele üleminekuks. Eriolukorra väljakuulutamise järel hoiatasime koole juba koheselt,
et suure tõenäosusega tuleb lastel kodus e-õppel olla
kooliaasta lõpuni. Kas nii läheb või mitte, eks seda
näitab aeg, kuid ma tänan abivallavanem Helve Reisenbukki, kõiki koolijuhte ja õpetajaid, te teete väga
head tööd! Lastevanematele soovin aga jõudu ja jaksu
uues olukorras hakkama saamiseks, sest muidu me
tõesti leiutame viiruse vaktsiini enne teadlasi. Nali
naljaks, kuid kel koolilapsed kodus, see teab, mida ma
silmas pidasin. Samas, olen kindlasti seda meelt, et
õigem on koolis materjalidega edasi minna ja vajadusel
ka selliselt kooliaasta lõpuni välja. Täna arutasime
muusikakooli direktriss Tiia Soomrega ka muusikakooli lõpetajate eksamineerimise võimalustest.
Muret tekitab osade suvekodude omanike hoolimatu suhtumine endasse ja oma kaaskodanikesse.
Tullakse kaugematest, peamiselt linnadest tiheasumitest avaramasse keskkonda ohutumat paika otsima,
kuid ei anta endale aru, et sedasi suure massiga tulles
ja esmaseid ohutusnõudeid eirates toote samasuguse
keskkonna endaga kaasa. Palun olge maale tulles 2
nädalat karantiinis, ostke omale kaup kaasa maale
tulles. Kindlasti on teil ajapikku tekkinud maale ka
tuttavaid, kes Teid hea meelega abistavad poeskäikudega, samuti oleme valmis valla poolt teid abistama.
Peamine asi on hoiduda haiguse toomisest maapiirkondadesse. Tänan ka sotsiaalvaldkonna inimesi, kes
on sisuliselt eesliinil ja aitavad teid kõiki! Palun võtke
julgesti ühendust, kui olete hätta jäämas. Püüame teid
igati aidata. Sotsiaalvaldkonna töö on korraldatud nii,
et nii nõunik kui spetsialist töötavad maksimaalses
ulatuses kodukontoris ja on eneseisolatsioonis, et
vältida haigestumist. Kuigi töö tegemiseks peavad
olema spetsiaalsed oskused ja õigused, oleme rääkinud ka inimestega, kes neid vajadusel abistavad, kui
haigus juhtub siiski kuskilt tulema. Samuti oleme
koostanud varunimekirjad asendajatest Eakate Koju
ning koduteenuse laiendamiseks või tänase inimese
asendamiseks haigestumise korral. Siinkohal oleks
siiski üleskutse, palun andke abivallavanem Helve
Reisenbukile teada, kes oleks valmis vajadusel appi
tulema Eakate Koju või koduteenuse pakkumisele.
Tegelikult on nii palju kui vähegi võimalik kodukontoris kogu vallavalitsuse töötajaskond, koosolekud ja töö korraldame e-kanalite kaudu. Töö
pole kordagi seisma jäänud ja kõikide soovid saavad
menetletud ja püüame kinni pidada ka kõigist tähtaegadest. Jah, inimestega kohtumine on raskendatud
ja teinekord saabki parima ülevaate otse objektil, kuid
püüame siiski tänase normaalsusega töö korrektselt

ära teha. Ükski tegevus pole seisma jäänud, oleme
korraldanud juba 3 vallavalitsuse istungit e-kanalite
kaudu, kohe-kohe oleme korraldamas juba ka komisjonide istungeid ja poole kuu pealt vallavolikogu istungi
läbi e-kanalite. Tänan kogu meeskonda mõistliku
suhtumise eest!
Täna pole see aeg, kus ajada taga oma mina ja oma
õigust. On meie pere, meie vald, meie riik. Ainult
koos, kõigist hoolides, saame seljatatud ohtliku viiruspuhangu. Samas ei saa kõike enda peale võtta riik
või vald. Paratamatu on, et kogu ühiskond võtab enda
peale tekkiva majanduslanguse. Täna pole küsimus,
kas see tuleb, vaid küsimus, kui suur see tuleb.
Kriisiolukorras ei saa mööda vaadata ka majandusest. Hoiame valla poolt avatuna raamatukogusid, et
saaksite pikkadel nädalavahetustel kultuurselt aega
sisustada, hoiame lahti ka igas lasteaias ühe liitrühma
(v.a. Kablis), et saaksite käia tööl. Paraku on paljud
inimesed, eriti turismisektoris ja toitlustuses, kas täielikult või osaliselt ilma tööta. Osaliselt on ilma tööta
ka paljude valla allasutuste personal. Ettevõtlus on reageerinud kiiresti ja selge on, et kohalike omavalitsuste
tulud langevad. Sel korral on riik vähemalt lubanud
mitte langetada tulumaksu laekuva osa protsenti ja
tasandusfondi. Ehk ei tehta ka midagi käibemaksu
tõstmise taolist, mis eelmisel korral tehti. 12 aastat
tagasi juhtunud suur kriis oli võrreldes tänasega veidi
teistsugune, toona lõhkes majandusmull ja kõike kärbiti, siis täna on olnud samuti palgaralli ja majandus
kaldu töövõtja poole. Kahjuks ületasid palgad tootlikkust. Jah, ega töövõtja pole selles suures enamuses
süüdi, aga ega ka mitte tööandja. Lihtsalt see vahepeal
kaotatud 50 aastat ning vähesed maavarad seavad
meid sellisesse olukorda.
Tänases olukorras ei ole siiski kärpimisest pääsu
ka vallavalitsusel või vallal, kuid praeguses olukorras
oleme viinud/viimas 70% palgale (kuid mitte alla miinimumpalga) inimeste palka, kel täna sisuliselt tööd
ei ole. Tänan siiralt teid mõistva suhtumise eest! Kas
sellest ja majanduskulude alla viimisest vallas piisab,
et raske aeg üle elada, siis see sõltub kriisi pikkusest.
Kui tuua võrdluseks eelmine kriis, siis majandusmulli
olukorras ei tohtinud investeeringuid riigisektorist
juurde lisada, sest seda enam majandus üle kuumenes.
Täna aga tekkis kriis mujalt ja loodame, et see on
lühiajaline. Seetõttu loodame teostada kõik plaanitud
investeeringud, et Eestis majandus toimimas hoida.
Oleme ka kauplemas lisarahastust investeeringuteks.
Mida kasulikku me oleme kriisist saanud või
õppinud? Aerofotod näitavad, et me saastame maailma palju vähem kui enne kriisi. Lähemalt vaadates
oleme õppinud hindama vabaduse väärtust. Kindlasti
oleme rohkem tundma õppinud oma lapsi, arvutisüsteeme, kodustöötamise väärtusi ja ka puudusi.
Lapsed on pidanud nutimasinates selgeks õppima
nende masinate tegelikke kasutusvõimalusi, selgeks on
saadud e-kool, paljudel ju tegelikult polnudki varem
ei e-kooli ega oma e-posti aadressi. Nüüd on neid
kõiki vaja ja tuleb igapäevaselt kasutada. Kindlasti
õpetab see kriis kõiki raha kokku hoidma ja poes
käies tegema ratsionaalsemaid otsuseid.
Tänase veeru lõpetuseks panen kõigile veelkord
südamele. Palun käitume väljaspool oma kodu nii,
nagu igaüks meist võiks olla viiruse kandja, hoiame
end ja teisi. Ilmad lähevad järjest ilusamaks ja valvsus
võib kaduda. Kuid kriisiolukord ei lõpe, kui me hakkame end unustama ja võtma piiranguid vabamalt.
Seda rohkem ja kauem meie elu, ühiskond, majandus
ja pere kannatab.
Hoidkem end ja teisi!
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Häädemeeste
noortevolikogu
logokonkurss
Häädemeeste valla noortevolikogu kuulutas veebruaris välja logokonkursi. Konkurss kestis 10.02 – 09.03.2020, selle aja
jooksul laekus 14 tööd. Noortevolikogu
tegi 25. märtsil veebikosoleku, kus üheks
teemaks oli logo valimine. Hääletamisel
oli volikoguliikmetest enamus kohal ning
10 häälega osutus võitjaks Uulu Põhikooli
6. klassi õpilase Lorette Viirmaa esitatud logo. Juuresolevalt pildilt saab näha
Lorette joonistatud logo, mis läheb edasi
töötlusesse.

Palju õnne! Õige pea toimetatakse
auhind ka sinuni!
Täname ka teisi osavõtjaid, ka teie saate
tänatud!
Egle Vutt
Noortevolikogu mentor

Häädemeeste Hää
Häädemeeste Hää on 2020. aastal alguse
saanud uus kaubamärk ja sündmuste sari,
mis soovib tutvustada nii külalistele kui ka
kohalikele kõike seda hääd, mida Häädemeeste vallal oma vaheldusrikka looduse,
põneva kultuuripärandi ja suurepäraste
inimestega pakkuda on.
Meie eesmärk on uue algatusega tutvustada Häädemeeste valla erinevaid, sh
seni avastamata paiku, meie inimesi ja
nende tegemisi, tuua külastajateni ehedat külaelu, siinset loodust, ajalugu ja
kultuuripärandit.
Kaugem eesmärk on Häädemeeste
Hää kaubamärgi alla koondada ka kohalikud tootjad, käsitöölised ja talunikud.
Läbi Häädemeeste Hää turunduskanalite
jõuaksid nende tooted paremini tarbijateni
ja tarbijad saavad hõlpsamini infot kohalike toodete ja teenuste kohta.
Sündmustesari saab alguse 2020. aasta
suvel ning koondab enda alla piirkonnas
toimuvate erinevate korraldajate poolt
pakutavad sündmused: kontserdid, etendused, töötoad, ekskursioonid, matkad,
õhtusöögid. Häädemeeste Hää suvise
sündmustekalendri avalikustame mais.
Häädemeeste Hää sündmuste sarjale
puhuvad elu sisse Kabli Päikeseloojangu
festivali senine tuumik, kelle eesmärgiks
on varasemast enam kaasata sündmuste
programmi uusi ning põnevaid algatusi kogu Häädemeeste vallas. Korraldajateringi kuuluvad valla ettevõtjad,
turismiasjalised, aktiivsed kohalikud ja
suveelanikud, külaseltsid. Häädemeeste
Hää toimub MTÜ Kabli Festivali eestvedamisel.

Siinkohal julgustame kõiki, kes sooviksid enda põnevaid ettevõtmisi ja sündmusi
liita Häädemeeste Hää kaubamärgiga,
meiega ühendust võtma. Silmas tuleks
pidada ainult seda, et ettevõtmise teema
harmoneeruks Häädemeeste Hää kaubamärgi eesmärkidega.
Selle kõige tulemusel püüame kujundada Häädemeestele positiivset mainet
nii puhkuse- kui ka elupiirkonnana ning
suurendada kohalikku identiteeti. Sest
koostöös peitub ju jõud.
2020. aasta eesmärk on kaubamärk
Häädemeeste Hää sujuvalt tööle saada.
Lisaks sellele soovime inspireerida ja toetada kohalikke ettevõtlikke inimesi, kes
veel korraldajate ringis ei ole, kuid oleksid valmis välja pakkuma uusi ideid, mida
Häädemeeste Hää märgi all ellu viia.
Lõpetuseks kutsume just Sind, kes sa
seda praegu loed, osalema Häädemeeste
Hää logo disainimise konkursile. Selleks on sul 2 võimalust:
• Visanda enda idee A4 paberile ja
saada see posti teel aadressile: Pärnu
mnt 5-10 Häädemeeste alevik Häädemeeste vald Pärnumaa 86001
• Kujunda enda idee digitaalselt ja
saada see PNG või JPG failina e-posti
aadressil info@kablifest.com
Töid võtame vastu kuni 30. aprillini
ja parimaks osutunud töö saab edaspidi
olema Häädemeeste Hää kaubamärgi logo.
Võtja saab lisaks aule ja kuulsusele valiku
Häädemeeste häädest käsitöö toodetest.
Seniks soovime teile imelist kevadet!

Foto: Märt Kose
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Häädemeeste valla leht

Vallavalitsuses otsustati:
03. märts
• Kinnitada Häädemeeste valla 2020. aasta alaeelarved ja alaeelarvete eest vastutajad
• Jätkata OÜ Mai Apteek Uulu Haruapteegi tegevuse toetamist
alates 01. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 summas
105 eurot kuus.
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas tegutsevatele seltsidele
Häädemeeste valla eelarvest korraldusele.
• Võtta vastu korraldus sotsiaaltoetuste maksmiseks
• Võtta vastu korraldus eestkoste korraldamiseks
• Tunnistada hankes „Siimu tee“ vastavateks järgmiste kinnituste
alusel esialgselt hankemenetlusest kõrvaldamata jäetud ja kvalifitseeritud pakkujate poolt e-riigihangete keskkonnas esitatud
pakkumused:
Pakkujate Aktsiaselts Eesti Teed (12249762), Lääne Teed OÜ
(10879306), Aktsiaselts TREF Nord (10217746), Sakala Teed
OÜ (10899591) esitatud pakkumused, mis sisaldavad kõiki hanke
alusdokumentides nõutud andmeid ja dokumente ning milles ei
esine sisulisi kõrvalekaldumisi hanke vastavustingimustest.
Tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja Aktsiaselts Eesti Teed
(12249762) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui kõige
madalama kogumaksumusega pakkumus.
Pakkumuse kogumaksumus on 36 456,84 eurot käibemaksuta,
koos käibemaksuga 43 748,21 eurot.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke
piirmäära valla kodulehel avaldatava menetlusega alljärgnev riigihange: „Pärnu mnt 13 parkla“. Määrata hanke eest vastutavaks
isikuks Toomas Abel.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Mustkatted 2020“. Määrata hanke
eest vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange „Taimla tee“. Määrata hanke eest
vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Elin OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse osalise rekonstrueerimise
käigus vajalike elektritööde teostamiseks summas 4796 (neli tuhat
seitsesada üheksakümmend kuus) eurot ja 40 senti. Hind sisaldab
käibemaksu 20%.
• Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste valla
territooriumil alljärgnevalt: MTÜ NOORED MAALE poolt
korraldatav VÕISTE SUVEFESTIVAL 2020. Ürituse läbiviimise
koht: Häädemeeste valla territooriumil Võiste alevikus Käärdi tn
3. Ürituse toimumise aeg: 20.08.2020 kell 10.00-21.08.2020 kell
24.00. Ürituste korraldajatel tagada ürituste turvalisus ning avalik
kord, tagada liiklus- ja parkimiskorraldus.
10. märtsil
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Haaviku tee 8 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1415) elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Majaka külas Koduranna kinnistule (katastritunnus 21401:001:0165) drenaaži (kuivendusrajatis) rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Kadi tee 1 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1546) elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Urissaare külas Murruoja kinnistule (katastritunnus 21401:001:0115) loomakasvatushoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaagupi külas Nurmeotsa kinnistul (katastritunnus 21303:001:0090) asuva elamu rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimu tee 14 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:0955) püstitatud üksikelamule (EHR
kood 120277863).
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Pihla tee 8 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:0558) püstitatud elamule (EHR kood
120303725).
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Posti tee 4 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:0437) püstitatud elamule (EHR kood
120818606).
• Väljastada kasutusluba Ikla külas Allika kinnistul (katastritunnusega 21303:006:0030) ümberehitatud kauplus-elamule (EHR
kood 103003618).
• Muuta Kaimistu katastriüksuse (katastriüksuse tunnus
21301:003:0007) lähiaadress ja määrata uueks lähiaadressiks
Kaimiste.
• Muuta Jaago katastriüksuse (katastriüksuse tunnus
21301:003:0007) lähiaadress ja määrata uueks lähiaadressiks
Jaagu tn 5a.
• Määrata Häädemeeste vald, Mereküla, Piirisaare tee 1 katastriüksuse (katastriüksuse tunnus 21401:001:0163) sihtotstarbeks
maatulundusmaa 100%.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste
vallas Majaka külas asuvale Loigu tee kinnistule (katastritunnus
21303:002:0728, registriosa nr 8215250, pindala 6,77 ha, sihtotstarve 100% transpordimaa). Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi
(kasutusala) arvutuslik pindala on 5054 m2 ja asukoht on näidatud
asendiplaanidel.
• Nõustuda SOKKEL HOLDING OÜ-le (registrikood 12245586)
maavara kaevandamise loa väljastamisega Nepste III liivakarjääri
mäeeraldisel liiva kaevandamiseks vastavalt maavara kaevandamise
loa taotlusele, kaevandamisloa ja selle väljastamise kohta antava
haldusakti eelnõudele.
• Nõustuda Niidu Ladu OÜ-le Urissaare III uuringuruumi geo-

loogilise uuringu loa andmisega.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru projekti “Piirumi küla Laane talu veevarustussüsteem” aruanne ning
teha väljamakse 4602,90 eurot teostajale (Puurvesi OÜ) vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Riigipoolne toetus on 2154,16 eurot ja kohaliku omavalitsuse
poolne toetus 2448,74 eurot.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsus 21.08.2019 korralduse nr 402
punkti nr 2
• Tunnistada alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega väikehankes „Häädemeeste Eakate Kodu renoveerimise omanikujärelevalve“
edukaks pakkumuseks pakkuja AS Infragate Eesti esitatud pakkumus maksumusega 5 538,00 eurot koos 20% käibemaksuga
kui madalaima maksumusega pakkuja kinnituste alusel kvalifitseeritud pakkuja poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus
• Kinnitada AS Eston Ehitus poolt esitatud lisatööde hinnapakkumine Häädemeeste Eakate Kodu laienduse ehitustööde teostamiseks summas 3178,80 eurot ja 80 senti koos 20% käibemaksuga.
18. märtsil
• Anda nõusolek viie männi raiumiseks Häädemeeste vallas,
Majaka külas, Vika suvituskoht 9 kinnistul (katastriüksuse tunnus 21303:004:0008).
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas
Reiu külas asuvatele:
1) Rae kinnistule (katastritunnus 84801:001:1735, registriosa nr
3832706, pindala 181,67 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik
pindala on 930 m2.
2) Tõllapulga tee L1 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1252,
registriosa nr 3214406, pindala 3795 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa). Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 432 m2.
3) 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1251, registriosa nr 3214306, pindala 3376 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa). Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi
(kasutusala) arvutuslik pindala on 21 m2.
• Nõustuda AS YIT Eestile (registrikood 10093801) maavara
kaevandamise loa väljastamisega Kiusumetsa liivakarjääri mäeeraldisel liiva kaevandamiseks vastavalt maavara kaevandamise
loa taotlusele, kaevandamisloa ja selle väljastamise kohta antava
haldusakti eelnõudele.
• Nõustuda SOKKEL HOLDING OÜ-le (registrikood 12245586)
maavara kaevandamise loa väljastamisega Nepste II liivakarjääri
mäeeraldisel liiva kaevandamiseks vastavalt maavara kaevandamise
loa taotlusele, kaevandamisloa ja selle väljastamise kohta antava
haldusakti eelnõudele.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Majaka külas Koduaasa kinnistu
(pindala 17825 m2, katastritunnus 21401:001:0166) jagamisega
kaheks vastavalt käesoleva korralduse lisas olevale skeemile. Juurdepääs tekkivatele katastriüksustele toimub mööda Orajõe metskond 15 (katastritunnus 21303:002:0477) kinnisasjal kulgevat
metsateed. Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Koduaasa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Rannakodu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Majaka külas Lemme kinnistu
(pindala 3,99 ha, katastritunnus 21401:001:0047) jagamisega
kaheks vastavalt käesoleva korralduse lisas olevale skeemile. Juurdepääs tekkivatele katastriüksustele toimub mööda Orajõe metskond 15 (katastritunnus 21303:002:0477) kinnisasjal kulgevat
metsateed. Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Lemme, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Kodumetsa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Koormata isikliku kasutusõigusega AS Pärnu Vesi kasuks Häädemeeste vallale kuuluv järgmine maaüksus: Pärnu maakond,
Häädemeeste vald, Reiu küla, Rae (katastritunnus 84801:001:1735,
registriosa nr 3882706, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%).
Koormatava ala pindala ~ 461,1 m2.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse hankeplaan 2020. aastaks
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära jääv alljärgnev riigihange: „Häädemeeste Keskkooli katuse
remont“. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke
piirmäära jääv alljärgnev riigihange: „Häädemeeste valla korduva
üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise
uuring“. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks planeerimisnõunik
Maia-Liisa Kasvandik.
• Vabastada ajavahemikul 16. kuni 31. märts 2020 kõik Häädemeeste valla koolieelsetes lasteasutuses käivate laste vanemad
lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest.
• Nimetada Pärnumaa kauni kodu konkursi komisjoni liikmeks
Häädemeeste valla esindajana Sirli Pedassaar-Annast.
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 56 kinnistule (katastritunnus 21301:001:0404) puurkaevu rajamiseks
järgmise kõrvaltingimusega:
- Keskkonnaamet soovitab nihutada puurkaevu asukohta selliselt, et puurkaevu hooldusala ei ulatuks naaberkinnistutele.
Juhul kui asukoht jääb samaks, kooskõlastab Keskkonnaamet
puurkaevu projekti tingimusel, et on olemas naaberkinnistute
omanike nõusolekud, kelle kinnistutele planeeritava puurkaevu
hooldusala ulatub.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna külas Merimäe tee 29 kinnistule (katastritunnusega 84801:004:0620) püstitatud 4-korteriga
elamu (EHR kood 120306497) korteri 1, kui hoone (4-korteriga
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elamu) osa kasutamiseks.
• Väljastada kasutusluba Ikla külas Kiviaia kinnistule (katastritunnusega 21303:006:0236) püstitatud üksikelamule (EHR kood
120607375).
• Väljastada kasutusluba Häädemeeste alevikus Lasteaia tn 1 kinnistul (katastritunnus 21301:006:0143) ümberehitatud ja laiendatud
üldhooldekodu (EHR kood 120275805) uuele hooneosale.
24. märtsil
• Sulgeda ajutiselt alates 01.aprillist 2020. a kuni uue korralduse
vastuvõtmiseni järgmised Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavad
asutused: Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus; Häädemeeste Huvikeskus; Treimani Rahvamaja; Häädemeeste Muuseum. Häädemeeste
Lasteaias, Uulu Lasteaias ja Tahkuranna LAK lasteaias hoida töös
kuni uue korralduse vastuvõtmiseni või vajaduse suurenemiseni
1 liitrühm.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Straf OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste Keskkooli söögisaali ripplae ehitamiseks
summas 4822,92 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Ösel Consulting OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Uulu Põhikooli juurdeehituse ja renoveerimise põhiprojektide ekspertiisi teostamiseks ja ekspertiisiakti
koostamiseks summas 7200,00 eurot. Hind sisaldab käibemaksu
20%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Ösel Consulting OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste Eakate Kodu renoveerimise
põhiprojektide ekspertiisi teostamiseks ja ekspertiisiakti koostamiseks summas 7200,00 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Vastu võtta Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse kinnistu detailplaneering.
Häädemeeste Vallavalitsusel korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek ja vajadusel avalik arutelu.
• Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste valla
territooriumil alljärgnevalt: Orienteerumisklubi WEST (vastutav
isik Sander Blehner, tel 5083837) poolt korraldatavate OK West
AV ja Pärnumaa MV ja RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute 2020 korraldamiseks Häädemeeste valla territooriumil vastavalt kalenderplaanile. Ürituste korraldamine peab
olema kooskõlas Eesti Vabariigi poolt kehtestatud eriolukorra
reeglitega. Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorra
ajal on ürituste korraldamine keelatud.
Ürituste korraldajatel tagada ürituste turvalisus ning avalik kord,
tagada liiklus- ja parkimiskorraldus.
• Osutada kuni eriolukorra lõppemiseni koduteenuse raames üksnes
järgmisi tegevusi: toiduainete, esmatarbekaupade ja ravimitega
varustamine ning vajadusel küttepuude tuppa toomine.
• Täiendada Häädemeeste Vallavalitsuse 18. veebruari 2020 korraldusega tehtud otsust ning lisada tingimused:
- Tasuda lepingu täitjale UAB Sentios Häädemeeste Eakate Kodu
elektroonika hanke raames tarnitud ja kohale toodud toodete eest
vastavalt üleandmise-vastuvõtmise aktile 8 136,49 eurot käibemaksuta ja 9 845,15 eurot käibemaksuga (maksumäär 21%)
- Tasuda elektroonikatoodete paigaldamise ja seadistamise eest
ettevõtjale FasKat Ehitus OÜ (14476640) 500 eurot käibemaksuta
ja 600 (kuussada eurot) käibemaksuga vastavalt teostatud tööde
aktile ja esitatud arvele
- Garantii toodete ja paigaldamise osas kehtib vastavalt lepingu nr
10-3/30 ja üleandmise-vastuvõtmise akti tingimustele.
31. märtsil
• Koormata isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba Arenduse kasuks
Häädemeeste vallale kuuluv järgmine maaüksus:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Ikla küla, Ikla bussijaam
(katastritunnus 21301:001:0176, registriosa nr 2716250, sihtotstarve: transpordimaa 100%). Koormatava ala pindala ~ 4 m2.
• Vabastada ajavahemikul 01. aprill kuni 30. aprill 2020 kõik
Häädemeeste valla koolieelsetes lasteasutuses käivate laste vanemad
lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldus nr
652 „Häädemeeste Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja
kinnitamine“. Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.
• Tunnistada lihthankes viitenumbriga 218966 „Suurküla Rannatee parkla rajamine“ edukaks pakkujaks aktsiaselts TREF Nord
(10217746) kui madalaima kogumaksumusega vastavaks tunnistatud pakkumuse esitaja; Eduka pakkumuse maksumuseks on
61 303,06 eurot käibemaksuga (73 563,67 eurot käibemaksuga).
• Väljastada projekteerimistingimused Reiu külas, Pulga tee 9 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1183) elamu projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Majaka külas Koduranna kinnistule (katastritunnus 21401:001:0165) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Kabli külas Rahe kinnistul (katastritunnusega 21303:002:0331) laiendatud üksikelamu (EHR kood
103045679) uuele hooneosale.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimumänniku tee 6 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1111) püstitatud üksikelamule
(EHR kood 120296958).
• Võtta vastu korraldus „Loa andmine pensioni ülekandmiseks“.
• Müüa otsustuskorras Häädemeeste valla maaomandis olevate sõiduteede ja nendega piirnevate kraavikallaste kasvava võsa raieõigus
VKR Partnerid OÜ-le hinnaga 0 eurot.
• Tunnistada alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega väikehankes „Pärnu mnt 13 parkla“ edukaks pakkumuseks pakkuja
Kivivennad OÜ esitatud pakkumus maksumusega 14 163,60
eurot koos 20 % käibemaksuga. Eraldada nimetatud summast
4 163 eurot ja 60 senti Häädemeeste valla eelarve reservfondist.
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Häädemeeste valla leht

Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine
Häädemeeste Vallavalitsus jätkab hoonete Ehitisregistrisse kandmist, palume
maaomanikel andmed üle kontrollida registri veebilehelt www.ehr.ee
või helistades telefonidel 4448893,
53006898. Täname kõiki, kes on
jõudnud andmeid korrastada!
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks
01. jaanuar 2020. Selleks ajaks tuleb
registrisse kanda sinna seni kandmata
hooned, mille suurus on 20 m² ja
rohkem ja/või kõrgus üle 5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris saab
kontrollida veebilehelt www.ehr.ee,
samuti võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri andmeid
kontrollida.
Kui inimene avastab, et tema hooneid
ei ole ehitisregistris registreeritud, siis kõigepealt tuleks kontrollida, kas äkki tema
enda valduses või arhiivides on dokumente, mis näitavad ehitise (hoone või
rajatis) püstitamise seaduslikkust ja mis on
mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.
Enne 22.07.1995 ehitatud ehitised
Kui omanik esitab dokumendi, mis tõen-

dab ehitise ehitamist enne 1995. aasta
22. juulit, loeb vald ehitise seaduslikuks.
Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse
kandmiseks andmete esitamise teatise,
ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad
ehitise olulised tehnilised andmed ning
dokumendi(-d), mis tõendavad ehitise
ehitamist enne 22. juulit 1995. aastat.
Ehitise ehitisregistrisse kandmine on riigilõivuvaba.

aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tulemusel
peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse
ning vajaduse korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele. Ehitise audit asendab
loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti.
Ehitise auditi tellib ehitise omanik.

Peale 22.07.1995 ehitatud ehitised
Peale 22. juulit 1995. aastal ja enne 1. juulit
2015. aastal õigusliku aluseta püstitatud,
laiendatud või ümberehitatud ehitised
jagatakse kahte kategooriasse:
Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehk enne 1. jaanuari 2003 ehitatud
ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust
hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete
kohaselt.
Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehk pärast 1. jaanuari 2003 ning
enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitis: ehitis
peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele
nõuetele ning vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Ehitise ohutuse hindamisel võetakse

Peale 01.07.2015 ehitatud ehitised
Peale 1. juulit 2015. aastal ehitatud ehitise
seadustamine toimub vastavalt kehtivale
ehitusseadustikule. Dokumendid ehitiste
ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks saata e-posti aadressile haademeeste@
haademeeste.ee või tuua paberkandjal
vallamajja (Pargi tee 1, Uulu küla, ruum
nr 207).
Vajalikku informatsiooni ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks
annavad valla ehitus- ja kommunaalnõunik ning registrite spetsialist, telefonidel
4448893 või 53006898.

Viis levinuimat küsimust pensioni kohta
Koroonaviiruse levik on tekitanud finantsturgudel palju ebakindlust, väärtpaberite
hinnad on langenud ja see mõjutab otseselt
ka pensionifonde. Paljudel on sellega seoses
tekkinud küsimusi ka enda pensioni kohta.
Esmalt tasub rõhutada, et praegune
pensionifondide väärtuse langus ei ole tõenäoliselt püsiv. Ajalukku vaadates näeme,
et börsilangustele on sageli järgnenud ka
kiire tõusu perioodid.
Sellele vaatamata on inimestel täna
seoses oma pensioniga põhjendatud küsimused. Aitame leida neile küsimustele
vastused.
1. Kuhu on kadunud viimase kuu jooksul suur summa minu pensionirahast?
Pensionifondid tegelevad kogujate raha
investeerimisega. Kuna viimase kuu aja
jooksul on koroonaviirus vallandanud globaalsetel aktsiaturgudel suured langused,
on selle mõjud tunda ka pensionifondides.
Rohkem just nendes fondides, kus aktsiate
osakaal on suurem.
II sambasse koguja omab pensionifondi
osakuid ning osakul on oma hind, mis iga
päev muutuda võib. Tänane turgude langus
on muutnud pensionifondi osaku hinna
odavamaks ning seetõttu on ka pensionfondide rahaline väärtus muutunud väiksemaks. Osakud on aga kõik alles ja neid
koguneb tööl käies ning palka saades iga
kuu juurde. Kui olukord maailmas stabiliseerub ja finantsturud taas kasvama hakkavad, siis hakkavad ka osakud taas väärtust
kasvatama. Täna regulaarselt kogumist
jätkata on hea, sest osakud on odavamad
ja sama raha eest saab neid rohkem.
2. Ise investeerides oleksin selliste aegade
alguses aktsiad maha müünud ja siis kui
turud tõusma hakkavad, uuesti ostnud.
Miks pensionifondid istuvad ikka aktsiates ja vaatavad rahulikult pealt, kuidas pensionisäästud vähenevad?
Pensioniks kogumine kestab aastakümneid ning seetõttu teevad ka pensionifondid investeerimisotsuseid ennekõike
pikaajalises vaates. Fondid, mida juhitakse
aktiivselt, saavad investeeringuid muuta kas
riskantsemaks või vähemriskantsemaks.
Mõlemal juhul seab piirid ette konkreetse

fondi investeerimisstrateegia. Strateegias
lubatud vahemikus teeb riskantsemate
varade (näiteks aktsiate) osakaalu osas
otsuse fondijuht oma meeskonnaga. Viimastel aastatel on lisandunud ka passiivselt
juhitud ehk indeksitesse investeerivad fondid, mis headel aegadel kasvavad aktiivselt
juhitud fondidest kiiremini, ent langusfaasis on nende kukkumine aktiivsete fondide
omast seevastu mõnevõrra suurem.
Igale pensionifondile on määratud
soovituslik investeerimisperiood ehk mis
vanuses kogujale antud fond on sobivaim.
Mida pikem on kogumisperiood, seda
rohkem võib aktsiaid pensionifondis olla.
Pika kogumisperioodi puhul ei tasu ülemäära karta sobiva pensionifondi aktsiate
suurt osakaalu, sest kuigi aktsiaid on riskantsemad kui võlakirjad ja aktsiate hind
kõigub rohkem, annab aktsiate suurem
osakaal fondis ja nende suurem oodatav
tootlus võimaluse pensioniks paremini
raha kasvatada. Seetõttu jälgivad ka suurema aktsiate osakaaluga fondid pikaajalisi
investeerimispõhimõtteid ning ei tee fondi
valitsemises praeguses olukorras suuri strateegilisi muudatusi.
3. Kas kaotatud raha ei saa enam kunagi
tagasi?
Sinu pensionifondi väärtus on täna
madalam kui näiteks kuu või kaks tagasi
seetõttu, et globaalne aktsiaturgude langus
viimase kuu aja jooksul on pensionifondi
osakute hinda vähendanud. Kui turud taastuvad ja hakkavad taas kasvama, hakkab
seni kogutud osakute hind taastuma, languse ajal omandatud soodsamad osakud
hakkavad kasvama ning nii on võimalus
kaotatu tagasi saada ja taas plussi jõuda.
Meenutagem siinkohal eelmist majanduskriisi 2008.–2009. aastal, kus kogujad olid
samuti mitmed aastad miinuses, enne kui
nende kogutu taas oma varasemat väärtust
ületama hakkas.
4. Ma olen oma praeguses fondis kuu
ajaga palju raha kaotanud, kas on õige
aeg pensionifondi vahetada?
Aktsiad aitavad rahal kiiremini kasvada,
aga aktsiate hinnad langevad ka kiiremini.
Võlakirjad on üldiselt stabiilsemad, ent

nende puhul on kasv tagasihoidlik. Kui on
soov raha kasvatada ning kogumisperiood
pikk, tasub igal juhul eelistada pensionifondi, kus on rohkem aktsiaid.
Täna tundub nii mõnelegi hea mõte
valida pensionifond, mis on vähem kukkunud ja osakud sinna vahetada. Ent kas
see on hea mõte? Pensionifondide vahetamine toimub aastas kolm korda ja kui
teha avaldus märtsi lõpus, siis vahetatakse
osakud mai alguses. Järgmine vahetusperiood lõpeb juulis ja osakuid vahetatakse
septembris. Fond, mis on rohkem kukkunud, on tõenäoliselt suurema aktsiate
osakaaluga fond ning üldreeglina on sellise
fondi investeerimispõhimõte, et iga langus
pöördub varem või hiljem tõusule.
Vahetades rohkem aktsiatesse investeerivast fondist konservatiivsemasse fondi, kus
investeeritakse valdavalt võlakirjadesse või
rahasse, tuleb arvestada, et rohkem võlakirjadesse investeeriv fond on praeguseks
küll vähem kukkunud, aga selle tõusupotentsiaal on ka oluliselt madalam kui
rohkem aktsiatesse investeeriva pensionifondi puhul. Sellise vahetusega kaotatud
tootluse tagasi teenimine on väga keeruline,
mõnel juhul ehk lausa võimatu, sest sellise
liigutusega võtate vastu juba tekkinud miinuse, ent jääte ilma võimalikust tulevasest
kasvust. Seega – kui oled pensionifondis,
mis sobib Sinu kogumisperioodiga, siis
soovitame fondi mitte vahetada.
5. Kas pank on koroonakriisi ajal osa mu
pensionisambast endale võtnud, et oma
muid probleeme selle rahaga lahendada?
Pensionifondide varad on ülejäänud
panga varadest eraldi ning nende investeerimiseks kehtivad väga ranged reeglid.
Pensionisamba vähenemine on tulnud
sellest, et osakuhind on langenud. Kõik
osakud on tegelikult alles ning kui finantsturud taas kosuma hakkavad, hakkab ka
vahepeal vähenenud pensionisammas taas
ülespoole liikuma.
Kaire Peik
Swedbanki pensioni ja investeerimise
valdkonnajuht
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Elektrilevi kiire internetivõrk
laieneb Häädemeeste valda
Nakatav koroonaviirus on
toonud meie ellu uued väljakutsed. Pööranud elu-olu
sõna otseses mõttes pea peale.
Toekas grupp inimesi on sunnitud tegema kaugtööd, kaasa
arvatud õppetööd kodustes
tingimustes, mis omakorda
seab uued nõudmised internetikeskkonna (andmeside)
kvaliteedile.
Elektrilevi alustas 2019.
aastal Eesti esimese operaatorineutraalse tele- ja internetivõrgu ehitamist, mis lahendab
väljaspool suuri linnu olevate
kodude internetiühenduse
puudumist või parendab
märkimisväärselt seniseid
võimalusi.
Hea uudisena Häädemeeste
valla elanikele saame öelda, et
projekteerimine võrgu väljaehitamiseks on valmis saanud
ka Võiste alevikus, kus täna on
juba võimalik sõlmida liitumislepinguid.
Elektrilevi kodulehel (w w w.elektrilevi.ee/
kiireinternet<http://www.
elektrilevi.ee/kiireinternet>)
saab kontrollida, kas konkreetsel aadressil on liitumine võimalik. Kui aadress ei ole veel
plaanides, tuleb samal veebiaadressil esitada sooviavaldus. Sooviavalduste hulk on
üks kaalukamaid kriteeriume,
mille järgi Elektrilevi järgmisi
ehituspiirkondi valib.
Esmase liitumistähtaja (3
kuud) perioodil on liitumistasu 199 eurot. Elektrilevi

liitumistasu on ühekordne ja
sellega ei kaasne hoolduskulusid. Pärast esmast liitumistähtaega liitumise hind tõuseb.
Võrguga liitunud kliendi jaoks
on operaatori valik vaba. Olgu
see siis Telia, Tele2, Elisa või
mõni väiksem teenusepakkuja.
Trassi väljaehitamisel
toome sidekaabli üldjuhul
maja või kinnistu piirile õhuliini või maakaabliga. Aadresside puhul, mis jäävad turutõrkepiirkonda ehk sinna, kus
puudub vähemalt 30 Mbit/s
allalaadimiskiirust võimaldav
juurdepääsuvõrk (nn „valge
ala“), toome sidekaabli kinnistu piirilt tasuta ka tuppa,
juhul kui klient liitub ja tellib
teenuse esmase liitumistähtaja
(3 kuud) jooksul.
Kas konkreetne elukoha
aadress kvalifitseerub tasuta
teenuse alla, selgub liitumislepingu sõlmimise käigus,
aadressi tuvastamisel. „Valge
ala“ valimisse mahub 168
000 aadressi üle Eesti. Juhul
kui Teie elukoha aadress turutõrkepiirkonda ei kuulu, saab
sidekaabli vedada tuppa ise või
lasta seda teha teenusepakkujal (sideoperaatoril). Elektrilevi
annab kõigile liitujatele kaasa
vajaliku kaabli koos paigaldusjuhistega.
Liitumislepingu sõlmimisel antakse teada ka eeldatav
tööde valmimise tähtaeg.
Mait Rahi
Elektrilevi projektijuht

Perearstikeskuste
töökorraldus
eriolukorra ajal
Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek
kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja
vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste
töös. Alates 16.03.2020 on ümber korraldatud ka
perearstide töö.
Töökorraldust on muudetud selleks, et välistada
koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi
ohtlikus seisus inimestele.
• Kasutatakse igal võimalikul juhul kaugtöö
võimalusi, kaasatakse lisapersonali.
• Peatatud on perearstikeskuste plaanilised
vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete
imikute vastuvõtt jätkub (hoitakse eraldi
nakkushaigetest).
• Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse
vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal
on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
• Töövõimetus- ja hoolduslehti saavad
inimesed taotleda digitaalselt läbi
Patsiendiportaali www.digilugu.ee.
• Perearstikeskusesse palume pöörduda
telefoni ja e-posti teel ja ainult
tervisemuredega.
• Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab
telefoni vastu võtnud õde või arst.
• Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult
eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.
Loodame, et suudame üheskoos pingutades
halvast olukorrast võimalikult terve nahaga
pääseda!
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NÕUANDED KOROONAVIIRUSE ERIOLUKORRAS
Ka looduses kehtib koroonaviiruse
vastu võitlemise valem

Kodust väljas
liikudes hoia teistest
inimestest vähemalt
KAHE meetri kaugusele.

Otsi jalutamiseks või
sportimiseks koht,
kus on vähe inimesi.
Kui lähedalasuvas
parklas on üle 10 auto,
vali teine koht.

Kodust väljas liigu üksi,
vajadusel KAHEkaupa või
perekonnaga. Sellest suuremad
kogunemised on keelatud.

Haigena
püsi kodus!

Ära jäta taskurätikuid,
joogitopse või muud
prahti avalikku
kohta vedelema.
Hooli keskkonnast
ja teiste tervisest!

Kaitse ka looduses liikudes end ja oma lähedasi!
koroonaviirus.ee

✆1247 kriis.ee

Lihtsad poeskäigu reeglid,
mis kaitsevad sind ja teisi
Haigena või haigustunnustega
ei ole poe külastamine lubatud
Hoia vähemalt kahemeetrist
vahemaad teiste külaliste
ja kaupluse töötajatega
Külasta poodi üksi ja
osta toit kogu perele

Mõtle eelnevalt ostud läbi,
et poeskäik kulgeks kiiresti

Desinfitseeri või pese käsi
enne ja pärast poeskäiku

Ära muretse,
kaupa jagub kõigile

kriis.ee
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Soovitused koduses isolatsioonis
või karantiinis olevale inimesele
See, et viirus on pannud sind kodusesse isolatsiooni või karantiini, ei
tähenda, et sa annad sellele kontrolli oma elu üle.
Theodore Roosevelt on öelnud:
Tee seda mida saad, sellega mis
sul on, seal kus sa oled.
Pea meeles, et teed sellega
ühiskonnale teene.
Sinu kodune isolatsioon või karantiinis olemine aitab teisi. Sa aitad vähendada teiste haigestumise võimalust.
Oma isetu tegevuse kaudu näitad
sa kollektiivset sotsiaalset vastutust
ja annad oma panuse viiruse leviku
tõkestamiseks. Sel moel mõeldes, on
kergem säilitada eneseaustust.
Kui isolatsioon või karantiiniperiood on läbi, peaks teistel inimestel
see meeles olema, et nad ei hoiaks
eemale neist, kes seda kohustust on
täitnud.
Püsi aktiivne, loo
igapäevarutiinid.
Loo endale igaäevaste tegevuste rutiin,
et teaksid, mida sellel päeval teed. Nii
suurendad kontrolli oma elu üle ja
vähendad abitust, suurendad stabiilsust ja turvalisust. Füüsiline koormus
(leia endale sobilikud harjutused ja tee
neid), isiklik hügieen ja regulaarsed
tegevused (nt kindlatel kellaaegadel
söömine, suhtlemine teistega, õppimine, muusika kuulamine, raamatu
lugemine, asjade sorteerimine vm)
aitavad luua korrastatuse, mis on

vajalik uues ja ebaselges olukorras.
Suhtle teiste inimestega.
Sotsiaalmeedia võimaldab teil vestelda ja näha teisi Facebooki, Skype’i
ja muu sotsiaalmeedia kaudu. Suhtle
telefoni teel. Loo endale harjumus
(kui sul seda varem pole) suhelda
teiste inimestega iga päev. Suhtlus
on isolatsioonis või karantiinis olles
eriti oluline. Anna oma suhtlusringile
sellest soovist teada. Teistega rääkimisel jälgi, et põhiteema EI oleks
koroonaviirus.
Muremõtteid saab ohjata
On loomulik kui sa muretsed võimaliku nakatumise pärast. Kui sul
on aga liiga palju muremõtteid, mis
pole seotud tervisekaebustega, mille
osas arstiga konsulteerida, siis tuleks
need mõtted kontrolli alla saada.
Sa võid need mõtted peatada (öelda
endale STOP) ja asendada toetavate
mõtetega, näiteks: “ma teen, mida
suudan”; “ma tulen toime” või öelda
endale midagi, mis on sind ka varem
toetanud.
Abiks on kui juhid mõtted eemale:
vaatad filme või seriaale, mängid
(rahulikumaid) videomänge, lahendad ristsõnu, Sudokut, paned puslet kokku, loed raamatut, mängid
lauamänge või tegeled muu endale
meelepärase tegevusega.
Sa võid oma muretsemist edasi
lükata ja piirata seda kindla ajaga
päevas. Kuid mitte vahetult enne
magamaminekut. Näiteks peale-
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lõunal 10-20 minutit. See on sinu
“muretsemise aeg”. Kui muremõtted tulevad teisel ajal ja sa nendega
midagi muud peale muretsemise teha
ei saa, siis lükka need edasi lubatud
muretsemise ajale.
Küsi endalt, kas on midagi, mida
sa saad enda olukorda arvestades
teha. Midagi, mis parandaks su enesetunnet? Tee seda.
Piisab kui viid end uudistega
kurssi mõned korrad päevas
Kui tunned, et pidev uudiste jälgimine teeb sind rahutuks, siis piira
seda. See aitab sul rahulikuks jääda.
Kuna päeva jooksul uudiseid korratakse, ja kui sa oled pidevas uudistevoos, siis märkad ilmselt peagi, et see
sind rahutumaks muudab. Leia endale
usaldusväärne ametlik kanal. Piisab
kui jälgid seda mõned korrad päevas.
Tasakaalu meile kõigile!
Koos saame hakkama!
Viide:
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith,
L. E., Woodland, L., Wessely, S.,
Greenberg, N., & Rubin, G. J.
(2020). The psychological impact
of quarantine and how to reduce it:
Rapid review of the evidence. The
Lancet, 0(0). https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(20)30460-8
Maire Riis
traumaterapeut, kriisikonsultant

Inimestel, kellel on koroonaviirus
diagnoositud, on tihti sellised haigusnähud nagu köha, kõrge palavik
ja hingamisraskuseid.
Mida saab teha, et mitte
haigeks jääda:
• Pese käsi regulaarselt ja hoolikalt
sooja vee ning seebiga. Kui neid
pole võtta, aitab ka desinfitseerimisvahend.
• Köhi ja aevasta varrukasse. Käe suu
ette panemisest ei ole kasu, sest peopessa sattunud pisikud kanduvad
sealt kergesti edasi.
• Ära puuduta nägu, silmi või suud
pesemata kätega. Nii väldid viiruse
kandumist kätelt organismi.
• Kasutatud taskurätt on tõeline pisikupesa. Eelista pabertaskurätte ja
viska need peale kasutamist kohe
prügikasti.
• Praegu on hea aeg olla kodus ja
mitte kokku puutuda teiste inimestega. Kui oled tõbine või suisa haige,
jää kindlasti koju. Viirus võib edasi
kanduda tööl, poes, bussis, päevakeskuses ja teistes kohtades.
• Kui kodus hakkab igav, mine jalutama. Värskes õhus viirus ei levi
ja värskes õhus viibimine teeb su
tervisele head.
• Kui sa tunned end haigena, helista
oma perearstile. Tema annab nõu,
kuidas edasi toimida. Kui perearsti telefon on hõivatud, saad abi
perearstide nõuandeliinilt 1220.
EMOsse ei ole mõtet järjekorda
ootama minna- võid ise nakkuse
saada või teisi nakatada.

• Kui vajad ravimeid kroonilise
haiguse raviks, siis helista retsepti
pikendamiseks oma perearstile
Kuidas käituda, kui sul on vaja
osta toitu või ravimeid?
• Kui sa elad linnas, telli võimalusel
toit e-poest.
• Kui on vajadus minna poodi või
apteeki, mine võimalusel kõige
lähemasse, kuhu saad minna jala,
mitte bussiga.
• Osta poest toitu arvestusega, et
ei peaks 3–5-päeva poodi tagasi
minema. Mõtle läbi, mida saad
need päevad süüa teha. Mitmeks
nädalaks toitu varuda pole mõtetpoodidesse tuuakse iga päev kaupa
juurde.
• Ravimeid ostes, kui apteekril on
hetkel anda sulle nt ühe retsepti
eest ravimeid, ära muretse-ravimeid tuuakse apteekidesse kindlasti
juurde.
• Peale poes või apteegist käimist pese
kindlasti hoolikalt käed.
Mida veel meeles pidada:
• On täiesti normaalne, kui sa tunned
rahutust, muret, segadust või soovi
tõmbuda endasse.
• Kui tunned end emotsionaalselt
halvasti, helista lähedasele inimesele. Jagatud mure on pool muret!
• Internetis levib väga palju väärinfot- ära usu seda. Koroonaviiruse kohta on tõene info
www.koroonaviirus.ee.

MTA avas eriolukorra maksuinfot koondava veebilehe
Maksu- ja Tolliamet (MTA) avas
eriolukorra maksuinfot koondava
veebilehe www.emta.ee/eriolukord,
kust ettevõtjad leiavad vastused
enam levinud küsimustele ja värskemad uudised muudatuste kohta.
Info veebilehel täieneb jooksvalt.
Vene keeles leiab korduma kippuvad küsimused veebiaadressilt https://
www.emta.ee/ru/chrezvychaynayasituacya
Kõik MTA teenindussaalid on eriolukorra tõttu jätkuvalt suletud.
Lisaküsimuste korral palub MTA
ettevõtjatel pöörduda ariklient@emta.
ee ja telefonile 880 0812. E-kirja teel
vastab MTA hiljemalt viie tööpäeva
jooksul, kiiremate küsimuste korral
tuleks helistada.
Tolli teemadel saab infot, kui kirjutada tolliinfo@emta.ee või helistada
880 0814
Eraklientide küsimustele vastatakse
eraklient@emta.ee ja infotelefonil 880
0811
Tehniliste küsimuste korral ja
juhiste saamiseks e-maksuametis
tegutsemiseks saab infot e-maks@
emta.ee ja telefonil 880 0815
Korduma Kippuma Küsimused
ettevõtjatele
Kuidas riik ja MTA aitavad raskustesse sattunud ettevõtjaid?
Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatame eriolukorra ajaks
ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini.
Lisaks on peatselt selgumas täiendavad meetmed. Näiteks valmistatakse ette FIEdele avansilise sotsiaalmaksu kohustuse leevendamist üheks
kvartaliks. Samuti otsustas valitsus
alustada seadusemuudatusega, mis

võimaldab MTA-l vähendada edaspidi maksuvõla ajatamise korral intressi rohkem kui 50 protsendi võrra.
Nende meetmete kohta tuleb täpsem
info peagi.
Oleme võlamenetluses võimalikult
paindlikud ja soovitame ettevõtjatel
probleemide korral meie e-keskkonna
kaudu alustada maksuvõla ajatamist
või anda muul moel oma maksuhaldurile raskustest teada.
Mida teha, kui mul on eriolukorra/kriisi tõttu raskusi maksude
tasumisega?
Esmalt tasub teada, et eriolukorra
ajal (1. märtsist kuni 1. maini 2020)
MTA maksuvõlalt intressi ei arvesta.
Kui maksukohustus on võimalik
tasuda kuu jooksul, siis ei ole vaja meie
poole pöörduda ning võlga ajatada.
Me ei asu eriolukorra ajal tekkinud
võlga tavapärases kiires tempos sisse
nõudma (nt ei tee koheselt pangakontode areste). Kui soovite osaleda riigihankel, taotleda riigilt või kohalikult
omavalitsuselt toetusi või lubasid, siis
on kindlasti oluline võla tasumine ajatada. Samuti siis, kui näete, et raskused
on pikemaajalised.
Kõik deklaratsioonid tuleb ikkagi
korrektselt ja õigeaegselt esitada, et riik
oskaks hinnata ettevõtete tegelikku
olukorda ja teha ettevõtete aitamiseks
õigeid otsuseid.
Kas selleks, et minu maksuvõlalt
1. märtsist kuni 1. maini intresse
ei arvestataks, pean võla ajatama?
Ei pea.
Kas saan varem kokku lepitud
maksegraafikut muuta?
Sellisel juhul tuleb maksuhalduri
poole pöörduda ning koos ettevõtte
võimalused üle vaadata.
Kui mul oli juba enne eriolukorda tekkinud maksekohustusi,

siis kas need võib praeguses olukorras täitmata jätta?
Isikutele, kellel olid juba varem
makseraskused ning toimus võla sissenõudmine, jäävad sundtäitmised
jõusse (nt pangakontode arestimine,
täitemenetlus)
Kas pean jätkuvalt esitama deklaratsioone?
Jah. Kõik deklaratsioonid tuleb korrektselt ja õigeaegselt esitada. See on
vajalik selleks, et riik oskaks hinnata
ettevõtete tegelikku olukorda ja teha
ettevõtete aitamiseks õigeid otsuseid.
Kas võla ajatamisel kehtivad
MTA kodulehel toodud tingimused/nõuded?
Jah, suures osas küll. Oleme graafiku andmisel paindlikumad ning
arvestame valitseva olukorraga.
Kust saab näha äripartneri kohta
võlainfot? Miks on avaliku võlainfo
kuvamine kinni pandud?
Oleme ajutiselt sulgenud avaliku
võlapäringu, kuna võlainfo ei näita eriolukorra ajal ettevõttest tavapärast ja
adekvaatset majanduspilti. Isikud, kes
on alati korrektsed maksukohustuslased olnud, võivad olla hetkel ajutistes
raskustes, samuti ei jõua maksuvõla
ajatamise info suure koormuse tõttu
piisavalt kiiresti avalikku võlapäringusse.
Võlapäringu ajutise sulgemise eesmärk ei ole keerulisel ajal infot varjata,
vaid vältida ettevõtete ebavõrdsesse
olukorda panemist. Otsime võimalusi,
kuidas enne kriisi tekkinud võla kohta
infot välja anda, see vajab IT-arendust.
Hetkel ei saa seega ettevõtte kohta
võlainfot näha.
Praegu on otsus, et intresside
arvestamise peatamine kestab 1.
maini. Mis saab pärast seda?
Näiteks valmistatakse ette FIE-

dele avansilise sotsiaalmaksu kohustuse leevendamist üheks kvartaliks.
Samuti otsustas valitsus alustada
seadusemuudatusega, mis võimaldab
MTA-l vähendada edaspidi maksuvõla ajatamise korral intressi rohkem
kui 50 protsendi. Nende meetmete
kohta tuleb täpsem infot peatselt.
Valitsuse majanduslike meetmete
paketi kohta saab lugeda siit: https://
www.valitsus.ee/et/uudised/valitsustoetab-eriolukorras-eesti-tooinimesija-majandust-vahemalt-2-miljardieuroga.
Kas ma võin lihtsalt maksud
maksmata jätta?
Ei või. Maksuvõlalt intressi arvestamise peatamine ei tähenda üleüldist
maksuvabastust. Mõistame, et see on
raske aeg kõigile. Riigi toimimise tagamiseks on aga oluline, et kõik, kellel
vähegi võimalik, makse siiski tasuksid.
Praeguses olukorras on see olulisem
kui kunagi varem.
Kas käibemaksu tagastused
jätkuvad praegusel kujul ja tähtaegadega?
Jah. Jätkame omapoolsete kohustuste tähtajalist täitmist.
Kuidas peaks käituma FIE?
Makseraskustesse sattudes tuleb ka
FIEdel maksudeklaratsioonid korrektselt esitada, muidu ei ole võimalik riigil
saada adekvaatset hinnangut ettevõtjate seisust.
Maksuvõla tekkimisel soovitame
selle ajatada. Lihtsustatud ajatamise
võimalus asub MTA e-keskkonnas.
Maksukohustust saab e-MTAs ajatada
ka siis, kui selle tasumise tähtpäev ei
ole veel saabunud, kuid deklaratsioon
on juba esitatud.
Maksuvõlalt intressi arvestamine
on peatatud 1. märtsist kuni 1. maini.
See aga ei tähenda, et makse ei peaks

maksma, kui see on vähegi võimalik
– intresside arvestamise peatamine ei
tähenda maksuvabastust.
FIE-l tasub arvestada, et kui ta peatab Äriregistris oma tegevuse, katkeb
2 kuu pärast tema ravikindlustus.
Seega need, kellel on ravikindlustus
just FIEna registreerimisest tulenevalt,
võiksid tegevust pigem mitte peatada.
Kust ma saan oma maksualastele
küsimustele vastused?
Kõik meie teenindussaalid on
eriolukorra tõttu suletud. Ettevõtjatel palume küsimustega pöörduda
ariklient@emta.ee ja telefonile
880 0812. E-kirja teel vastame hiljemalt viie tööpäeva jooksul, kiiremate
küsimuste korral soovitame helistada.
Tolli teemadel palume kirjutada tolliinfo@emta.ee või helistada 880 0814
Eraklientide küsimustele vastame
eraklient@emta.ee ja infotelefonil
880 0811
Tehniliste küsimuste korral ja
juhiste saamiseks e-maksuametis tegutsemiseks kirjutage palun
e-maks@emta.ee ja infot saab telefonil
880 0815.
Lisaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ettevõtjatele loonud ühtse kontaktpunkti.
Korduma kippuvad küsimused on
koondatud siia: https://www.mkm.
ee/et/korduma-kippuvad-kusimusedkoroonaviirusega-seoses , infot saab ka
e-maililt covid19@mkm.ee.
Riigi üldine eriolukorra-aegne kriisitelefon on 1247.
Lugupidamisega
Gea Otsa
kommunikatsioonijuht
Maksu- ja Tolliamet
Tel 6761776, 5266464
gea.otsa@emta.ee
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste keskkooli õpetajad külastasid Maltat
Koolivaheajal õnnestus kolmel
meie kooli õpetajal külastada
väikest Malta saart, et tutvuda
sealse ajaloo, kultuuri ja koolieluga. Reis sai teoks tänu Erasmus+ projektile, mis pakub võimalust kooli töötajatel õppida
teiste koolide kogemustest ja
omandatud teadmisi oma igapäevatööga siduda.
Tormisest ja vihmasest Eestist Maltale maandudes võttis
meid vastu päikesepaiste ja
18kraadine õhutemperatuur.
Malta on oma üle 400 000
elaniku ning 316-ruutkilomeetrise pindalaga üks tihedamini
asustatud riike. Seal ei saa
arugi, kus üks linnake algab ja
teine lõpeb. Saar on kivine ja
loodust saab nautida rohkem
rannikupiirkondades.
Maltas toimus sel ajal ka
traditsiooniline karneval, mil
pisikese pealinna Valletta tänavad olid õhtuti täidetud pilgeni
rahvaga, rongkäigus liikusid
karnevalimasinad ja uhkete
kostüümidega tantsijad. Kõike
seda saatis kõva muusika.
Terve Malta on täis pikitud
erinevaid kirikuid, kabeleid
ja templeid.Oma võimsusega
jättis kustumatu mulje Ristija
Johannese (St Johni) katedraal
Vallettas.
Osa saime ka Malta rikkalikust loodus- ja ajaloopärandist. Meelde jäi paadisõit Blue
Grotto juures, Hagar Qim’i
templid ja väike kaluriküla
Marsaxlokk oma värviliste
paadikestega, keskajal saare
kõige kõrgemale künkale ehitatud kunagine Malta pealinn
Mdina, kust avanevad suurepärased vaated ümbritsevale.
Samuti külastasime Gozo
saart, mis on armastatud puhkekohaks maltalaste endigi
seas.
Meie peatähelepanu koondus Malta koolieluga tutvumisele. Maltal on kolme liiki
koole: riigi- ja erakoolid ning
katoliku koolid. Kooli minnakse 5-aastaselt.
Külastasime kaht kooli. St
Ignatiuse kolledž on uus ja
suur kool oma 850 õpilase ja
150 õpetajaga. San Gorg Preca
kolledžis on 350 õpilast ja selles
koolis õpib rohkem ka erivajadusega õpilasi.
Mõlemas koolis õpivad
ainult 7.-8. kl õpilased (meie

Häädemeeste Keskkoolis
tähistati tänavu traditsiooniliselt
emakeelenädalat

Foto: erakogust

koolisüsteemi järgi 5.-6. kl).
Koolivormiks on dressid, mis
on igas koolis erinevat värvi.
Kooliruumid on sisustatud
ajakohaste tehniliste vahenditega: pea igas klassis on puutetahvel ja õpetajate kasutada
on moodsad arvutid, kuid
klassimööbel ja sisustus jäävad tagasihoidlikumaks, eriti
vanemas koolis. Õpilastele on
nutitelefoni kasutamine koolis
keelatud.
Koolid erinevad meie omadest sellepoolest, et seal õpib
palju erinevatest rahvustest
õpilasi. Sellest tulenevalt on seal
palju diferentseeritud keeleõpet.
On ka õpilasi, kes teiste riikide
põgenikena on väga vähe koolis käinud ja kellel on erinevaid
sotsiaalseid probleeme.
Koolis pööratakse suurt
tähelepanu käelise tegevuse
arendamisele, tööõpetusklassid
on varustatud erinevate tööpinkide, masinate ja tööriistadega.
Nägime ka hästi sisustatud avarat kodundusklassi, kus poisid
ja tüdrukud koos süüa õpivad
tegema. Tundus, et väga palju
on praktilist õpet, kus kooliteadmised saavad selgeks just
käelise tegevuse kaudu.
Mõlemas koolis on pööratud suurt tähelepanu tugisüsteemidele. Pea iga klassis olid
abiõpetajad. Abiõppe peamiseks
eesmärgiks on õpilase motivatsiooni ja enesehinnangu
tõstmine. Koolis on võimalik
õpilasele määrata ka oma tugiõpetaja, kellega ta saab oma
probleemidest rääkida ja kes
teda aitab ning toetab
Suur tähelepanu on õpilastel,

kes on majanduslikes raskustes või kellel on psühholoogilisi
probleeme ja suhtlemisraskusi.
Neile õpilastele on ette nähtud
eraldi ruum, mis on koduselt
ja rõõmsate värvidega sisustatud ning pakub võimalusi
puhkamiseks, suhtlemiseks,
söögitegemiseks ja isegi pesupesemiseks.
Samuti oli eraldi sisustatud
klassiruum õpilastele, kes on
hädas lugemise või kirjutamisega. Väga palju sealset õpet toimub just erinevate mänguliste
õppevahendite abil.
Oluline on ka väärtuskasvatus. Igal pool koolides oli näha
seintel erinevaid motivatsioonilauseid, mis puudutasid omadusi, mida me õpilastes ikka
arendada tahame: sõprus, sallivus, abivalmidus jne. Inglise
keele tunnis käsitleti terve tund
just tõrjutuse ja üksinduse teemat: vaadati videot ja analüüsiti
vastavasisulist luuletust. Õpilased oskasid väga hästi selle
üle arutleda ja oma arvamust
avaldada.
Õpilased ja õpetajad võtsid hästi vastu ka meie Eestit
tutvustava esitluse, suurt huvi
tekitas neis meie laulu- ja tantsupeo traditsioon.
Mõlema kooli õpetajate
omavahelisest vestlusest selgus, et kuigi riigid on üksteisest kaugel, on koolimured ja
-rõõmud sarnased. Väga palju
oli äratundmisrõõmu - pole me
üldse nii erinevad.
Suur tänu meie koolipoolsele
projektijuhile Rene Kurmile.
Kaire Laine,
Heli Lank, Ülle Valgi

Midagi on selles olukorras
ka head. On olnud kuulda
arvamusi, et väljume sellest
kriisist paremate inimestena.
Usun sama. Olen parandamatu
optimist ning püüan leida igast
olukorrast õppimisväärset ja
positiivseid külgi. Õpetajad ja
õpilased saavad ühe suure kogemuse võrra rikkamaks. Saame
kogeda, kuidas digivahendid
aitavad õppida ja suhelda,
kuidas toimib kaugtöö. Meil
on hulk tublisid õpetajaid, kes
kasutavad aktiivselt erinevaid
digikeskkondi ja viivad läbi

videotunde. Meil on tublid
õpilased, kes igapäevaselt kohusetundlikult kodus iseseisvalt
õpivad. Probleeme on muidugi
ka, aga need on lahendamiseks
ning praegusel murerikkal ajal
neist väga rääkida ei tahaks.
Ma tahan pigem väga kiita
meie lapsevanemaid. Näen ja
kuulen igapäevaselt, kuidas
emad-isad ja vanaemad-vanaisad oma tööde ja tegemiste
kõrvalt lapsi õppetöös toetavad.
SUUR TÄNU TEILE!

Koolid distantsõppel
Ilmselt ei osanud mõnda aega
tagasi veel keegi ette kujutada,
et oleme sellises olukorras. Koolimajad on tühjad ning õpilased
õpivad kodudes. Inimesed on
ravil haiglas või kodus karantiinis ja suletud uste taga,
majanduses toimuv on samuti
muret tekitav. Inimesed kaotavad töökohti ja see pole kerge.
Kirjutan neid ridu märtsi lõpus,
aga olukord võib muutuda tundidega ning võime vaid aimata,
milline tulevik meid ees ootab.
Kindlasti palju raskusi ja keerulisi olukordi.

Aule Kink

9.-13. märtsini toimus iga päev midagi, mis
juhtis mõtted oma keelele ja meelele. Jaanuaris kuulutati välja ka Eesti rahvajutu aasta,
mistõttu oli paljugi, mis ette võeti, seotud
selle sündmusega.
Nädalat alustas 12. klass tõsise katsumusega – toimus eesti keele proovieksam. Õhtu
oli meeldejääv aga 7.-8. klassi teatrisõpradele koos vaadati Endlas etendust „Kuidas minust
sai narkomaan”.
Järgmisel päeval asusid oma mõtteid
paberile panema juba õige paljud õpilased:
nooremad kirjutasid jutte ja joonistasid pilte,
vanemad proovisid kunstnik Kärt Summataveti illustratsioonide põhjal kirjutada haikut
või akrostihhoni (ridade algustähed annavad
kokku sõna).
Valminud tööd panime raamatukokku
vaatamiseks - lugemiseks kõigile huvilistele.
Siinkohal on tore nentida, et nii paljudel lastel on väga ilus käekiri. Loodame, et järgnevad aastad, kus tähtsaks muutub kirjutamine
arvuti abil, õpitut muuta ei suuda.
Kesknädalal seadis koolipere sammud
seltsimajja, et veidi hubasemas miljöös
kuulata direktor Aule Kingi ettekannet
Häädemeeste rahvaluulekogujast Marta
Mäesalust. Teda abistasid ja toetasid Marju
Aasma, lugedes Häädemeeste murde tekste,
ja 2. klassi tütarlapsed, kes esitasid paikkonna

rahvalaulu. Tänusõnad ka nende õpetajale
Minoret Miisnale.
Väga oodatuks on meil saanud trepiluuleminutid, kus gümnaasiumiosa õpilased loevad enda valitud erinevate ajastute luulet. On
tuntud klassikat, aga ka moodsat noorema
põlvkonna loomingut.
Tänavu tuldi üllatuseks välja veel kolme
väga eriilmelise näidendikatkendiga. Näib,
et järelkasvu teatrilavale võib sirguda meiegi
koolist.
Reedel oli põnev vaadata 5.-8. klasside
esituses eesti rahvajuttude lavastusi. Valikus olid sellised jutud nagu „Saunalaps ja
peretütar” ning „Siilist poeg” 8.kl, „Hunt
ja koer”, „Rebane ja siil” 6. kl, „Vares käib
tihasel kosjas” ja „Vaskuss” 5. kl, „Kuidas
rebasest reinuvader sai”, „Kolm valet” ja
„Vares käib tihasel kosjas” 7. kl. Rollid mängiti vapralt välja ning kõik esitajad teenisid
tugeva aplausi.
Tund põneva külalisega pidi saama tähtpäevanädala üllatuseks. Kahjuks sekkus meie
tegemistesse kuri viirus ning lubatud üritus
lükkub teadmata ajaks edasi.
Tänusõnad kõigile kaasategijatele ja nende
õpetajatele!
Merike Pruul, Kaire Laine,
Silvi Murulauk

Emakeelenädal. Foto: Merike Pruul

Kas te oskate ette kujutada kedagi, kes on
töötanud koolis õpetajana 50 aastat? Häädemeestel on kaks sellist õpetajat.
Neid teatakse ja armastatakse. Kahjuks on
nad otsustanud töölt lahkuda. Aga oleme
kindlad, et oma järeltulijatele on nad heaks
toeks, sest sellised nad juba on – aitavad
ja toetavad kolleege ja oma kooli. Häädemeestel on kohe selline hea kool. Kas tuled
vaatama? Ootame! Ehk jääd isegi kauemaks?

Häädemeeste Keskkool otsib oma meeskonda uusi kolleege:
füüsikaõpetaja
eesti keele õpetaja
informaatikaõpetaja
tehnoloogiaõpetaja
ettevõtlusõpetaja
raamatukoguhoidja
Kutsume kandideerima. Kandidaadilt ootame:
• vastavust kvalifikatsiooninõuetele;
• soovi ja valmisolekut töötada õpetajana, kes loob õpilastele motiveeriva õpikeskkonna ning toetab õpilaste arengut;
• tahet kooli arengus kaasa rääkida.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
palume saata hiljemalt 15. aprillil 2020 aadressil aule.kink@haademeeste.edu.ee.
Küsimuste korral palun helista telefonil +372 526 9104
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Uulu Põhikool
Olümpiaadid, konkursid ja
võistlused

Veebruarikuu Tegija on Rudolf Harald Kivi, kes saavutas bioloogiaolümpiaadil III
koha ja matemaatikaolümpiaadil II koha. Foto: Egle Rumberg

Veebruarikuu Üllataja on Jürgen Rahu,
kes saavutas hea tulemuse pranglimise
maakondlikus voorus. Foto: kooli erakogust.

Reaalainete nädal

* 3. märtsil toimusid pranglimise
Eesti Meistrivõistlused ning Triinu
Kirschbaum saavutas neidude arvestuses II koha!
* 7. märtsil toimus 4.-6. klassi
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. 5. klassi õpilane Jass Harjaks
saavutas suurepärase tulemuse ning
jäi olümpiaadil I-III kohta jagama!
Õpilast juhendas õpetaja Anne Oga.
* 8. märtsil toimus Raplas Võimlemisfestival ning meie 4. klassi õpilased Anee Afanasjev, Saara Sofia Jürgens, Rika Eeskivi, Karmen Kartau,
Krethel Kiviselg, Caroly Kopelmaa ja
Jaanika Orasmäe saavutasid laureaadi
tiitli. Õpilasi juhendas Anu Nõmm.
* 10. märtsil toimus Pärnus 5.
klasside Nutimäng. Meie kooli esindasid Jass Harjaks, Anelle Kurm,
Karmen Kõresaar ja Marten Saar.
* 10. märtsil toimus samuti Pärnu

maakonna informaatikaolümpiaad.
Meie kooli esindasid Kristiina Bogdan, Mathias Must, Mats-Madis
Madisson, Kelvin Laastau, Paul
Saarepera ja Lisete Haljasoks. Õpilasi
juhendas õpetaja Pärt Kukk.
* 11. märtsil toimus jalgpalli osalusfestival, millest võtsid osa Uulu
Põhikooli 1.-5. kl meeskonnad. Kooli
esindasid 1.-3. klassi ja 4.-5. klassi
võistkondades: Jessika Borissova,
Madleen Luik, Mathias Must, Robin
Põder, Kerdo Pärnpuu, Jürgen Rahu,
Piia Karlotta Rand, Aaron Rüütel,
Kennet Saar, Marten Saar, Kristina
Tõnisson, Andro Türn, Tarmo Türn,
Hannes Valk ja Kennerth Ööpik.
Mõlemad võistkonnad saavutasid
oma vanuserühmas III koha. Õpilasi
juhendasid õpetajad Egert Miljan ja
Kaja Stimmer.

Nii pikka reaalainete nädalat ei ole meie koolis
veel olnud. Reaalainete nädal startis juba 3.
märtsil ja kestab tänaseni, sest valmispandud
füüsika katsed ootavad seda aega, kui jälle kooli
tohib minna. Traditsiooniliselt said 4. klassid
oma esimese keemiatunni, aga tavapärasest
suuremat katsetamist jagus ka 8. ja 9. klassis.
Valmis tehti sini-must-valge lipp, keemiline
kameeleon ja laavalamp. Saladus pole seegi,
kuidas “hõbepaberist” vaske teha. Suurematele
jäi must püssirohi, leekreaktsioonid ja seebimullid, kuhu sai vesinik kogutud ja pauguga
põlema pandud.
Õpetaja Marika Jagomägi
Reaalainete nädal. Foto: Maarja Joala

Jalgpalli osalusfestival. Foto: kooli erakogust

Erasmus+ “Let’s think about our future working life” Rumeenia projektisõit
„Meie Rumeenia reis Erasmus projektiga toimus 1. märtsist – 7. märtsini
Iasi linnas. Teekond Rumeeniasse koos
viie koolikaaslase, direktori ja huvijuhiga oli põnev ja ootusärev. Esmaspäeval tutvusime kohaliku kooliga ja
esitasime oma esitlust Eesti haridussüsteemist. Teisipäeval kohtusime kohaliku ettevõtjaga AGILEROO, meil oli
ettevõtluse teemaline õpitöötuba kus
tutvusime tänapäevaste äri planeerimise võtetega. Tegelesime sellega kuni
lõunani ja peale lõunat külastasime
linnas kohalikku televisiooni stuudiot
ja ´AL. I. Cuza´ ülikooli.
Kolmapäeval kohtusime Rumeenia
Keskkonnaameti esindajaga, külastasime kohalikku ettevõtet SALUBRIS
mis tegeleb jäätmekäitlusega, käisime
kohalikus trükikojas, sõime eestlastega
PALAS ostukeskuses lõunat ja külastasime IT firmat CENTRIC ning saime
tutvuda kohaliku kohtumajaga. Neljapäeval tegelesime äriplaani koostamisega ja tegime sporti ning peale lõunat
meisterdasime Rumeenia kunstniku
eestvedamisel kõrvarõngaid. Reedel oli
meil külastus meditsiini ja farmaatsia
ülikooli. Seejärel esitasime meie äriplaani ja peale lõunat käisime botaanikaaias. Reede õhtul tähistasime eduka
nädala lõppu, meile jagati välja diplomid ja sõime kooki.
Laupäeva, 7. märtsi hommik oli
kõige emotsionaalsem päev selles
nädalas, nii kahju oli lahkuda, ja oleks
veel palju tahtnud näha ja teha. Olime
kaaslastega palju lähedasemaks saanud, meil sai nalja, õppisime üksteiselt
ja ka koostöö sujus hästi. Veendusin ka

uuesti selles, et kuigi noored on pärit
erinevatest riikidest, on nad igal pool
ikkagi ühesugused. Kindlasti osaleksin
tulevikus iga kell uuesti välisprojektis
ja soovitan seda ka teistele. Jõudsime
koju öösel vastu 8. märtsi ja mul on
väga hea meel, et saime enne suurt viirusepuhangut selles imelises Rumeenias ära käia.” - Russell F. Thompson
„Ma olen nii õnnelik, et me siiski
saime seal ära käidud ja olukord polnud veel viiruse tõttu nii hull, sest see
oli tõesti üks huvitavamaid ja ägedamaid kogemusi mu elus. See nädal oli
täis uusi sõpru, mälestusi, kogemusi
ning nuttu ja naeru, mis jääb mulle
pikaks ajaks meelde. Kui ma nüüd
aus olen, siis kartsin ka natuke seda
nädalat, aga kõik inimesed, kellega ma
suhtlesin, olid nii hea ja suure südamega ja see jääbki mulle ilmselt kõige
rohkem meelde. Kõige unustamatum
hetk oli muidugi laupäeva hommik
lennujaamas, kus nii mul kui ka paljudel teistel lihtsalt pisarad voolasid, sest
see nädal oli tõesti väga meeldejääv ja
kurb oli lahkuda sealt. Ei saa ka mainimata jätta, et reisile minnes ja tagasi
tulles oli samuti nii tore seltskond. Ma
olen ülimalt tänulik kõige eest ja ootan
seda päeva, mil saaks uuesti Rumeeniasse.” - Anett Aedma
„Rumeeniasse sõit oli seiklusterohke ja täis erinevates kohtades ootamist. Rumeenia kool Colegiul National «Costache Negruzzi» oli suur ja
ilus, eriti meeldis mulle maastik kooli
juures. Saime enamustel õhtutel veel
gruppidena kokku ja käisime ostlemas,
söömas, kohvi joomas ja põgenemis-

Erasmus+ projektikohtumine Rumeenias. Foto: kooli erakogust

toas. Koolitoidud on meie koolis paremad, aga Rumeenia traditsioonilised
toidud on väga vapustavad. Viimane
õhtu oli täis tantsimist ja segaseid tundeid, sest natuke oli koduigatsust, aga
seal oli ikkagi põnev ja huvitav. Kui ma
saaks ma läheks tagasi. Viimasel päeval
oli mu sünnipäev ja mulle sooviti õnne
ja ma sain paar kena suveniiri.” - Tanel
Tamm
„Selle kevade alguses sain mina

ja veel 5 õpilast osa võtta huvitavast sündmusest – projektisõidust
Rumeeniasse. Sellegipoolest polnud
asi täis-lilleline, kuna umbes sellel
ajal oli Hiinast välja pääsenud nüüd
maailma «phuähvaisttaavv» koroona
viirus. Selle sõna ma mõtlesin ise välja.
Juhtus palju nii huvitavat kui ka mitte
nii huvitavat. Iga päev tegelesime me
erinevate töötubade ja kursustega, seoses ettevõtte alustamisega. Meie juu-

res käisid erinevad ettevõtete liidrid ja
juhatajad, et meile rääkida vajalikke
teadmisi. Need inimesed olid huvitavad. Mõnede hobiks oli ka enese hääle
kuulamine. Õhtuti veetsime aega enda
majutajate ja koolikaaslastega. Need
õhtud olid ilma naljata minu kõige
lemmikumad ajad võib-olla minu elus.
See oli üks mu elu kõige lahedamaid
kogemusi. Sellist asja ei juhtu iga päev.
Aitäh!” - Rudolf Harald Kivi
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Uulu lasteaed
Märts Uulu lasteaias

Kabli ja Häädemeeste
lasteaedade spordipäev
Kabli ja Häädemeeste vanemate rühmade mudilastel on üks tore traditsioon – kohtuda igal aastal märtsikuus, et
panna proovile oma sportlikud võimed.
Ettevõtmine saigi teoks 11. märtsil Häädemeeste Spordikeskuses.
Aitäh lahkele võõrustajaperele!
Sel korral oli spordipäeva ettevalmistajaks Kabli Lasteaia õpetaja Meeli Antson.
Kõigepealt kõlas väikestele spordihuvilistele direktor Sale Leppiku innustav
tervitus, seejärel jaguneti võistkondadeks ning sportmängud võisid alata!
Õpetaja Meelil oli valmis seatud palju huvitavaid vahendeid, mis kõik
teatevõistlustes kasutamist leidsid – erisuurusega pallid, õhupallid, hularõngad,
võimlemiskepid, hokikepid, koonused, kurikad, paelad, pleedid.
Võistlusülesanded olid kõik väga põnevad ja lapsed sooritasid neid suure rõõmu
ja hasardiga! Eriti lustilik oli teatevõistlus, kus üks osalejatest istus pleedil ja teine
pidi teda vedades läbima takistusraja!
Kõikide võistlejate pingutused said tunnustatud ilusate värviliste medalitega!
Ja lõpuks oli saabunud hetk energilisest tegutsemisest veidi hinge tõmmata ja
puuviljade ning maitsva Kabli Pagari kringliga maiustada.
Südamest aitäh teile kõigile, kes usinasti osalesid ja ürituse väga kenasti läbi
viisid!
Rõõmsa taaskohtumiseni järgmisel spordipäeval!
Aili Altoja
Häädemeeste Lasteaia muusika-ja liikumisõpetaja

Märtsikuu algas kenade kevadilmadega ning lastel oli õues palju
toimetamist ja avastamist.
Emakeelepäevale pühendatud
nädalal külastasime raamatukogu ja vanemad rühmad valisid
Lugemisisu programmi kohaselt
tutvutud raamatutest ühe koos
lugemiseks.
Lasteaia saalis toimus emakeelepäeva mänguhommik, kus osales
kogu lasteaiapere. Kõik said võimaluse lugeda luuletusi, mõistatada mõistatusi, laulda regilaulu
ning tantsida ahelas eesti rahvamuusika saatel. Vanema rühma
lapsed mängisid ksülofonidel
eesti rahvalaululu ,,Sõidulaul”
ja esitasid imetoreda meeleoluka
ning õpetliku lavastuse ,,Siili keedupott” (Eno Raua jutu ainetel).
Isegi õunasupp, mille siil keetis,
sai päriselt maitstud!
Nädal lõppes Liblikate ja Mesimummide rühma ühisüritusega,
kus ,,liblikad” lugesid ,,mesimummidele” muinasjuttu ,,Vaeslaps ja
talutütar” J. Kunder. Koos mängiti-tantsiti lõbusat laulumängu
,,Üks peremees võttis naise”.
Poole kuu pealt aga muutus
kõik! Seoses eriolukorraga riigis
jäid enamus lastest koduõppele,
ning nüüd saavad koos vanematega
jõudumööda lahendada õpetajate
poolt saadetud ülesandeid.
Tänase seisuga teame, et eriolukord kestab kuni 1. maini.
Täname kõiki lapsevanemaid
mõistva suhtumise ja hea koostöö
eest!
Soovime palju Päikest ja tervist
edaspidiseks!
Uulu lasteaia pere
Fotod: Gerda Kopelmaa

Lapsed võistlushoos. Foto: Piret Born

Tahkuranna lasteaed
Kevadkuu Tahkuranna lasteaias
Märtsikuu esimesel nädalal tähistasime rühmades tüdrukute- ja poistenädalat. Joonistasime, voolisime
ja meisterdasime lilli, Rannakarbid
proovisid kätt stilistidena.
Nagu kevadekuule kohane
otsisime loodusest kevade märke.
Märkasime, et päike paistab juba
pisut soojemalt, linnud laulavad
rõõmsamalt ning nii mõnelgi põõsal olid pungad juba puhkenud või
kohe-kohe seda tegemas. Kui terve
veebruari olid meid õuealal oma
iluga rõõmustanud lumikellukesed,
siis märtsis avasid oma õienupud ka

Aiandusminutid. Foto: Piret Linnumäe

esimesed märtsikellukesed. Nii et
lilleilu jagus nii tuppa kui õue.
Rannakarbid osalevad projektis
“Tere, kevad!”
9. märtsil käisime koolimajas
“Lõõtsavägilasi” kuulamas. Noored,
rõõmsameelsed pilli-ja laulumehed
panid iga kuulaja jala muusikarütmis vaikselt tatsuma.
Kuu teisel nädalal külvasime
mulda herneid, lillherneid. Panime
kasvama sibulad, ikka selleks, et oma
käega potist vitamiine napsata. Rannakarpide tomat näitas juba esimest
õiekobarat.

Emakeelepäeva tähistasid Päikesekiired ilusate emakeelsete lilleluuletuste lugemise/kuulamisega.
Rannakarbid on edukalt läbinud
Suukooli hambahügieeniprojekti.
Loodame, et tekkinud harjumused
on püsivad.
Ja siis äkki ... seisime olukorra ees,
mis on muutnud meie kõigi tavapärast elurütmi.
Lasteaias töötab valverühm.
Stuudiumi vahendusel, kuhu lasteaiaõpetajad igapäevaselt märgivad
tegevusi, on lapsevanematel võimalus kodus rakendada lasteaia e-õpet.

Lõõtsavägilased. Foto: Maike Lääne

Kogu meeskond panustab lasteaiakeskkonna turvalisusesse.
Olgugi, et aeg soosib muremõtteid, proovime olla rahulikud,
kannatlikud ja positiivsed. Naudime
hetki, mil meil on võimalus olla rohkem kodus kallite inimeste seltsis.
Tundkem rõõmu koosolemisest ja
tegutsemisest.
Kaunist kevadet ja tugevat tervist
soovides
Tahkuranna lasteaia pere

Stiilipidu. Foto: Signe Ööpik
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Emakeelenädal
Uulu Raamatukogus
Emakeelepäeva ootuses külastasid
lasteaialapsed raamatukogu.
Õpetaja soovil rääkisin Mesimummidele oma tööst. Tunni lõpus
mängiti tähemängu. Laps astus tähe
juurde ja ütles selle tähega algava
sõna. Sama mängu mängiti ka
möödunud aasta oktoobris. Lapsed
olid tublid. Tähemäng läks palju
ladusamalt.
Liblikad esinesid luuletusega.
Tunnis tegeleti „Lugemisisu“ teemadega. Lastele tutvustati kolme
raamatut. Hääletati, milline raamat tundub kõige huvitavam ja
võeti rühma kaasa. Valiti välja ka
üks luuleraamat.
Lepatriinudega vesteldi emakeelepäevast, loeti raamatutest jutukesi ja

vaadati ilusaid pildiraamatuid.
Jaanimardikad joonistasid etteloetud juttudest pilte. Pildid paigutati raamatukogu seinale.
NB! Kriisi perioodil üritusi ei
toimu.
Läbiloetud raamatud saab panna
tagastuskasti.
Raamatute vahetamine toimub
üle ukse kokkuleppe alusel T-R
10.00-16.00 L 10.00-14.00.
Tel. 444 8881,
e-post uulu@pkr.ee
Raamatukokku sisenemine on
keelatud.
Head lugemist.
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Jaanimardikad joonistasid etteloetud raamatutest. Foto: Helje Pulk

Emakeele Selts 100
Emakeele Selts loodi 23. märtsil
1920. aastal Tartu Ülikooli juurde
ja koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Seltsi põhikirjas on äratada
huvi eesti keele tundmise, arendamise ja uurimise vastu, pöörates seejuures eritähelepanu ka kirjandusele,
rahvaluulele , rahvusteadusele ja
sugulaskeeltele.
Tänavu Emakeele Seltsi sajandal
aastapäeval korraldati 42 auliikme
haudadele küünalde süütamine.
Kõige esimene auliige valiti 1925.
aastal ja selleks oli Lauri Kettunen.
Rahvaluule ja -tarkuste kogumise

eest valiti 1974. aastal seltsi auliikmeks ka Marta Mäesalu. Tänu
Marta Mäesalule on meil 360 leheküljeline raamat „Minevikupärandit
Häädemeestelt“, mille andis välja
Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele
Selts 2012. aastal. Selles raamatus on
Marta kogutud jutud endiseaja elust
ja olust, kohtadest ja inimestest, põllupidamisest ja kalapüügist, käsitööst
ja ehitamisest ja veel palju muud.
Marta Mäesalu mälestuseks käisid
küünlaid süütamas Aule Kink, Kaire
Käära ja Tiiu Pukk.

Lk. 9

Hea lugeja!
Tänasest edasi järgnevates
Liiviranna lehtedes anname
mõned nõuanded, kuidas
aiatöödel kergemini hakkama
saada, st mitte õhtul kanget
selga kannatada. Igas lehes
tutvustame ühte abivahendit,
mis just selles ajahetkes Teile
oluline võiks olla. Abiks selles on
meile Tanni metsa- ja aiatehnika
kaupluse müügijuht Eero Post.
Mullafrees kobestab peenrad ja
põllumaad aiapidaja eest
Kevade saabudes hakkab nii suuremates kui väiksemates aedades vilgas
toimetamine, sest veel enne viljakat
külvamis- ja istutamisaega tuleb põllumaad ja peenrad korralikult ette valmistada ja kobestada. Iga aiaomanik
teab, et käsitööriistadega kaevamine
ja kobestamine on raske töö ja kulutab palju väärtuslikku aega. Paljud
aiaomanikud aga ei ole tuttavad ühe
motoriseeritud tööriistaga, mis aitab
selle töö kiirelt ja kergesti ära teha –
mullafreesiga.
Kellele ja milline mullafrees?
„Mullafrees on kasulik ja aega säästev
abivahend absoluutselt igasse majapidamisse, kus tegeletakse väiksemal või
suuremal määral aiasaaduste kasvatamisega. Kui ühe paraja (nt 3 x 7 meetrit) põllulapi kobestamine labidaga
võtaks mitu tundi, siis mullafreesiga
harib sama lapi kõigest 4 minutiga „
ütleb Eero.
Olenevalt haritavate peenarde ja
põllulappide suurustest on võimalik
valida erinevate mullafreeside vahel,
mis varieeruvad väiksematest suuremateni ning erinevad ka selle poolest,
kas tööorgan asub mullafreesi taga- või
esiosas.
Eero lisab: „Lihtne reegel ütleb, et

mida suurem on haritav aiapind, seda
suurema töölaiusega peaks olema ka
mullafrees. Tööorgani paiknemise
määrab aiatööde iseloom: kui mullafreesi on vaja kergemaks maastikukujunduseks, näiteks lillepeenarde ja
aiaosade ettevalmistamiseks, siis peaks
valima ees asuva tööorganiga mudeli;
kui mullafreesi oleks vaja tihedalt pressitud pinnastel ja ka muruplatsidel,
siis peaks eelistama taga asuva tööorganiga eksemplari“
Kuidas mullafreesi kasutada?
Mullafreesi kasutatakse üldiselt kaks
korda aastas: kevadel peenarde ja
põllumaa ettevalmistamiseks ja ka
kevadväetise lisamiseks, ning sügisel
peale aiasaaduste koristamist peenarde
kobestamiseks.
Masina kasutamine on väga lihtne
ja erilisi teadmisi ei eelda, küll aga
natuke jõudu! Olenevalt mullafreesi
töölaiusest, on väiksema laiusega
masinat isegi keerulisem ohjata ning
seetõttu vajab väiksem masina kasutamine rohkem jõudu kui suurema masinaga töötamine. Freesi transportimiseks on masinal transpordiratas, mis
aitab vedada freesi ühe peenra juurest
teiseni või hoiustuspaigast peenrani.
Alati on oluline enne kasutamist tutvuda ka kasutamisjuhendiga!

Lisavarustus laiendab freesi
kasutusvõimalusi
Iga mullafreesiga on võimalik osta
juurde lisavarustust, mis laiendab oluliselt mullafreesi kasutusala. Olenevalt konkreetsest freesist on masinaga
sobituv lisavarustus mõnevõrra erinev.
Mõned võimalikud variandid on
aga: lisasahk kartulite ülesvõtmiseks,
murureha või samblareha, muruõhutaja muru hooldamiseks, või näiteks
koguni muldaja köögiviljaaias või
kasvuhoonetes taimete muldamiseks. Samuti on võimalik osta juurde
künniatra, aga näiteks ka lisaterasid
mullafreesi töölaiuse suurendamiseks.
„Ühesõnaga – mullafrees on üks
väga tänuväärne abimees mitmeteks
aiatöödeks. Kaupluses on meil neid
mitmes suuruses ning mitmes hinnaklassis, kindlasti leiab igaüks endale
sobiva variandi“, lõpetab vestluse üle
25 aastase tehnikakogemusega Eero
Post Tanni kauplusest.
Kui tekib küsimusi või vajate nõu
misiganes aiatehnika osas, võtke
ühendust.
Tanni kauplus
tel 443 8686
www.tanni.ee
Suur-Jõe 50,
Pärnu

Päästeamet teatab
Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu
põletamine on Eestis aastaringselt
keelatud ja lõkke põletamisel tuleb
tagada, et tuli ümbrusele ei leviks!
• Lõkkekoht peab olema hoonetest
ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m,
suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
• Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada
põlevast materjalist ja kulust ning
piirata kivide või pinnasevalliga
• Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega.
See on, kui tuule kiirus on alla 5,4

•
•
•
•
•

meetri sekundis, mil liiguvad puude
peenemad oksad.
Hoia lõkke läheduses esmased kustutusvahendid, näiteks ämber veega
või tulekustuti.
Koduaia lõkkes tohib põletada vaid
töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
Lõket tuleb järjepidevalt valvata.
Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel
täielikult ära põleda või kustutada
see vee või liivaga.
Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke

põletamiseks rangemaid reegleid.
Seepärast tuleb eeskirjadega omavalitsuse kodulehel tutvuda.
Infot ohutu lõkketegemise kohta
saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee.
Tuleohutuse- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumine võib tuua
kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi.

“Lendari” tantsutiirud

Foto: Tiiu Pukk

Head kunstihuvilised!
Treimani 11. akvarellikursus toimub
29. juunist 2. juulini.Jälle on meiega
soome kunstiõpetaja Maikki Haapala. Ootame eelmisi kursuslasi ja
uusi huvilisi oma emotsioone värvides väljendama ning oskusi täiendama.
Akvarellikursus algab 29. juunil
kell 10 ja lõpeb näituse avamisega
2. juulil kell 15. Kõik õppuseks
vajalikud vahendid ja materjalid on

olemas, kursuslaste kanda jääb väike
osalustasu.
Akvarellikursuseks palume end
registreerida hiljemalt 19. juunil
Treimani rahvamajja (viljar.soomre@
gmail.com või tel 522 8196), samas
ka täpsem info.
Kui eriolukord ei luba kunstisündmust sel ajal korraldada, toimub
see suve lõpus.
Viljar Soomre

Veebruar ja märtsi algus oli Treimani rahvatantsurühmale “Lendar” esinemisterohke. Vabariigi aastapäeva
kontserdil kodurahvamajas pakkusid tantsijad silmailu
mitme hoogsa tantsu ja südamliku Ukuaru valsiga.
Nädala pärast oodati meie tantsurahvast juba Aloja
rahvamajja tähistama sealse segarahvatantsurühma
Sansolis 20. juubelit. Sõprussidemed Aloja ja Treimani
tantsijate vahel on pikaajalised ning kokkusaamisi on
olnud nii Lätis kui Treimanis. Seekordsel suurejoonelisel kontserdil osales kokku kaheksa tantsukollektiivi
ümbruskonnast, Riiast ja kaugemaltki. Õhtu lõppes
meeleoluka simmaniga ning ühiste rahvuslike mängude ja tantsudega.
7. märtsil esinesid Treimani tantsijad naaberkultuurimajas Ainažis, kus juba 12. korda toimus ühine
sõpruskontsert “Tantsuöö” nime all. Siingi oli osalemas 7 segarühma Cesisest, Valmierast, Limbažist ja
kaugemalt. “Lendari” tantsud pälvisid hea vastuvõtu
ning kutseid esinemisteks Lätimaale tuli mitmeid.
On ju tore tutvustada siinset rahvakultuuri naabrite
juures. Eks näis kas need praeguses eriolukorras ka
täituvad. Meeleoluka tantsusündmuse lõpetas tradit-

Treimani tantsijad Alojal. Foto: Lina Šohireva

siooniline sõprusõhtu.
Vastukülaskäigule ootasime Läti võõrustajaid 20. märtsi
Kevadsimmanile, aga arvatavasti saab see teoks peale suve
Sügissimmanil.
Suur tänu meie tublidele tantsijatele ja juhendajale Heidi
Müürisepale!
Viljar Soomre
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Ülevaade suusatajate hooajast
Suusatajate hooaeg algab tavapäraselt
mai kuuga, kus alustatakse üldfüüsilise
ettevalmistusega. Suuremad mahutreeningud tehakse suvel ja sügisesel koolivaheajal laagrites. Traditsioonilisteks
suvelaagrite kohtadeks on saanud
Jõulumäe ja Holstre-Polli ning Otepää ja Kääriku. Need laagripaigad on
saanud ka lastelt väga positiivse tagasiside. Suvel osaleme ka vabariiklikul
rullsuusavõistluse sarjas ning EMV-l
rullsuusatamises.
Oktoobri koolivaheajal on suuremad käinud Soomes, Vuokatti suusatunnelis ja nooremad on samal ajal
olnud Jõulumäel laagris. Vuokattis
avatakse igal aastal 10. oktoobril üle
suve hoitud lumest välirada. Sellel
hooajal oli see 2,5 km pikkune ring
ning võimaldas suusatehnikat lihvida
erineva profiiliga rajaosadel.
Novembri teises pooles harjutasime
Põhja-Soomes, Levil. Sealsed lumeolud
olid eelnevate aastatega võrreldes suurepärased: 40-50cm lund ja meeldiv 2
kuni 20 külmkraadiga talveilm.
Selle aasta talv Eestis oli aga erakordselt lume- ja külmavaene. Jõulumäe suusaradadel saime suusatada 12.
detsembrist kuni 14. jaanuarini. Kõik
suusahuvilised ja esimest aastat trenni
tulnud lapsed said vähemalt kuu aega
suusamõnusid nautida.
Nooremate jaoks, kes veel Soome
suusalaagrites ei käi, jäi suusahooaeg
lühikeseks. Iga-aastast Jõulumäe suusasarja ei olnudki võimalik erakordselt
sooja talve tõttu läbi viia.
4. jaanuaril toimus Jõulumäel vabariikliku suusasarja II etapp, klassika
sprint, kus paljud meie noored lõid

aktiivselt kaasa. N11 Vaher Triinu
9., Meel Suursild 18., Maria Emilia
Luik 25., Helen Tamm 27., Kasenurm
Lisanna 29. M11 Tormi Pajusalu 24.,
Ott-Karl Talvik 38., Oskar Klein 40.,
Kustav Klein 42. M12 Teet Järvoja 8.
koht, Rico Marcus Luik 13. ja Priit
Järvoja 14.koht. N16 Kimberly Born
11., Annabel Helin 18., Getter Ennok
25. M16 Joonatan Pajuväli 27., Henriko Ojaveer 37., Kaarup Kask 38.,
Oliver Luik 42. M18 vanuseklassis
Hendrik Peterson 5., Päär Suursild
8., Ranno Sutt 12.
Millised olid hooaja säravamad
hetked? Päär Suursild, Hendrik
Peterson ja Rando Teearu pääsesid
Eestit esindama Põhjamaade Noorte
Meistrivõistlustele, Falunisse, Rootsi.
Ranno Sutt võitis suusasarja kolmanda
etapi Haanjas M18 vanuseklassis. Päär
Suursild Vabariiklikel Talimängudel
Otepääl M18 vanuseklassis III koht.
Eesti Noorte MV suusatamises toimusid 22.-23.02. Otepääl, väga raske
profiiliga rajal, mis valmistati laskesuusatamise rahvusvaheliseks võistluseks. Kõik, kes selle raske raja läbisid,
tüdrukud 5 km ja poisid 10 km, olid
väga tublid. Tulemused: N16 vanuseklassis Kimbery Born 6. koht, Annabel Helin 10. koht ja Getter Ennok
15. koht; M16 Joonatan Pajuväli 15.,
Henriko Ojaveer 17., Kaarup Kask 20.,
Oliver Luik 21. M18 Peterson Hendrik
I koht, Päär Suursild 8. koht.
Kui Jõulumäel suusatreeninguid
lumel teha ei saanud, jätkasime mustamaa treeningutega ning populaarseks kujunesid „mullasuuskadega“
mäkkejooksud.

Poistest esiplaanil Joonatan Pajuväli. Foto: Andras Kralla

Ranno Sutt. Foto: erakogu.

Nädalavahetusel kasutasime suusatamise võimalusi nii Soomes, kui
Haanjas ja Otepääl. Sagedased olid
olukorrad, kus veel nädala esimeses
pooles ei teadnud, kas ja kus võistlused
toimuvad ja kus suusatada saab. Kindlasti ei olnud see lastele ja lastevanematele kerge, kiiresti otsustada, asjad
pakkida ja nädalalõpul kodust eemal
treening- ja võistlemisvõimalusi otsida.
Suured tänud lastevanematele, kes
on olnud lastele toeks ja võimaldanud
treening- ja võistlusreise, abistanud
transpordi, suuskade määrimise ja
kokkamisega.
Kui eelmistel aastatel saime Jõulumäe radadel suusatada kuni aprilli
teise pooleni, siis nüüd tegime viimase
treeningu lumel 8. märts Otepääl.
Ülemailmse koroonaviiruse kriisi
tõttu kehtestatud eriolukord on
pannud treenerid puhkusele ning
õpilased harjutavad võimaluste raames

Tüdrukute esimene Getter Ennok ja teine Annabel Helin. Foto: Andras Kralla

individuaalselt. Selline kriisiolukorrast
tingitud paus on andnud treeneritele
võimaluse korraks aeg maha võtta,
suusad suveparafiini alla panna ja
hooajast kokkuvõtteid teha ning

järgneva hooaja plaane ette valmistada.
Tugevat tervist, vaimujõudu ning
tarkust keerulise kriisiaja üleelamiseks!
Treenerid Anu ja Kadri

Esmakordselt ning edukalt Koonga mängudel
7. märtsil 2020. aastal osales Häädemeeste valla meeskond esimest korda
Koonga mängudel. Koonga mängud
on pika traditsiooniga ehk sellele aastal
toimusid juba 44. korda. Varasematel
aastatel osalesid Koongat ümbritsevad
vallad aga haldusreform muutis plaane
ja sellel aastal kutsuti mängudele kõiki
Pärnumaa omavalitsusi. Mängudel
otsustasid osaleda Tori, Pärnu-Jaagupi,
Audru, Häädemeeste ja loomulikult
Lääneranna meeskonnad. Mõõtu võeti
kümnel erineval spordialal: lauatennis,
naiste võrkpall, joonejooks, sisesõudmine, noolevise, sangpommi rebimine,
mälumäng, sops, meeste võrkpall ja
male. Häädemeeste meeskond, mis
koosnes 28-st sportlasest saavutas
üldarvestuses eduka teise koha.
Pilk protokolli:
Sopsus oli igal meeskonnal võimalus välja panna kaks võistkonda. Häädemeestele tõid suurema punktiskoori
võistkond kooseisuga Ott Liivaru,
Saima Kangur ja Märt Veelaid, kes
13 korvpalli vabaviske tabamusega 5
minuti jooksul, saavutasid 8-st meeskonnast 4. koha.
Males esindas meid võistkond
koosseisus Jüri Kaldoja, Aule Kink ja
Markus Lehtla. Maletajad saavutasid
9 võitu, ehk võideti kõik mängud ja
saavutati võistkondlikult esimene koht.
Lauatennises esindas meid võistkond koosseisus: Erik Raimond Ristmäe, Kristjan Georg Ristmäe, Saima
Kangur ja Klen Liiva. Vastased olid
väga tugevad ja võistlusreeglid ei olnud
väga soosivad. Võistkond tõi mees-

kondlikkusse arvestusse aga tublid 4
võitu ja 7 väärtuslikku punkti.
Mälumängus ristasid seljad teiste
mälumänguritega Valeri Hahiljev,
Andres Tamsalu ja Märt Hunt, pannes lauale 16 õiget vastust, saavutades
sellega võistkondliku 2. koha.
Sangpommi rebimises tõid Häädemeestele võistkondlikud punktid Siim
Marjamägi (kes meeste arvestuses saavutas eduka 1. koha), Birgit Ojamets
(naiste 3. koht) ja Märt Veelaid (noorte
2. koht). Võisteldi absoluutkaalus.
Sisesõudmises võistkondlikus
arvestuses saavutati 3. koht. Kohapunktid tõid Hannes Maal (meeste
4. koht), Mario Maddison (meeste 11.
koht), Elis Ein (naiste 5. koht), Birgit Ojamets (naiste 7. koht) ja Klen
Liiva (noorte 2. koht). Individuaalselt
võistlesid veel meeste arvestuses Ranno
Viljaste 13. koht ja Andro Onno 15.
koht; naiste arvestuses Tairi Tomson 16. koht; noorte arvestuses Ardo
Ojamets 8. koht.
Nooleviskes tõid võistkondlikud
punktid Hannes Maal (jagas 4.-7.
kohta), Aldo Ojamets (jagas 14.-15.
kohta), Maret Vilbate (naiste 1. koht),
Aule Kink (jagas naiste 4.-10. kohta) ja
Klen Liiva (noorte 1. koht) saavutades
sellega võistkondliku 2. koha.
Joonejooksus võideti võistkondlik 4. koht koosseisuga Andro Onno
(meeste 5. koht), Aire Kallas-Maddison (naiste 8. koht) ja Märt Veelaid
(noorte 2. koht).
Naiste võrkpallis saavutati 4. koht
võistkonnaga Birgit Ojamets, Maret
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PEAKOHTUNIK: Ursula Kuningas
PEASEKRETÄR: Annika Urbel

Meeste võrkpalli üliedukalt võitnud võistkond vasakult Martin Teise koha karikat vastu võtmas. Fotod: erakogust
Kukk, Raul Pinta, Jaak Looring, Ott Liivaru ja Kermo Palmsaar

Vilbaste, Elis Ein, Ruth Kurm ja Tairi
Tomson.
Meeste võrkpallis saavutati üliedukas esimene koht võistkonnaga Jaak
Looring, Ott Liivaru, Martin Kukk,
Kermo Palmsaar ja Raul Pinta.
Suured tänud kõikidele sport-

lastele!
Järgmine suurem meeskondlik
võistlus ootab meid ees 11.-12. juulil,
kui toimuvad Eesti Omavalitsuste
suvemängud (kergejõustik, meeste
võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, petank, juh-

tide võistlus, tennis, discgolf, köievedu
ja mälumäng) ning 22. augustil Läänerannas Rannamängud.
Aire-Kallas Maddison
kultuurinõunik
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
tel 53585406

Aprill 2020

Häädemeeste valla leht

RIIGIMETSA
MAJANDAMISE
KESKUS

APRILLIKUU SÜNDMUSED
Kallid kultuuri- ja spordisõbrad, vastavalt Eesti
Vabariigis kehtestatud eriorukorrale jäävad kõik
aprilli kuusse planeeritud avalike kogunemisi eeldavad
sündmused ära.
Netiavarustes pakuvad mitmed muuseumid võimalust
näitust vaadata virtuaalselt arvuti vahendusel,
muusikud annavad veebikontserte, treenerid pakuvad
videotreeningute võimalusi.
Kindlasti tasuks silm peal hoida järgmistel facebooki
lehtedel:
• Häädemeeste Noortetuba
• Võiste Noortetuba
• Tahkuranna Avatud Noortekeskus
• Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus
• Häädemeeste Seltsimaja
• Häädemeeste sport

võtab tööle hooajalisi töötajaid Pärnumaale
Reiu taimlasse:

• kevadhooajaks (aprill – mai), kelle
tööülesanneteks on taimede väljavõtmine,
sorteerimine ja pakendamine

Soovijatel võtta ühendust
telefonil 526 2977 Rein Anniko

1.-30. aprill käivitub Häädemeeste vallas
liikumiskampaania, kus kutsutakse inimesi liikuma
vabas õhus üksi või pereliikmetega koos. Kõikide
oma valla kodanikest liikujate vahel loositakse välja
hulgaliselt auhindu. Täpsema infoga kuulutuse leiad
valla lehest ja Häädemeeste spordi facebooki lehelt.

MAIKUU SÜNDMUSED
TOIMUVAD JUHUL, KUI LIIKUMISKEELD
KAOTATAKSE
11.05 Häädemeeste Seltsimaja mälumängu finaal kell
18
15.05 "Lugemisisu" tublimate tunnustamine Uulu
Raamatukogus kell 10
17.05 Muusikakooli kevadkontsert Treimani
Rahvamajas kell 12.30
16.05 Jõulumäe duatlon, Baltic Cup etapp Jõulumäel
17.05 Pärnumaa kogu pere liikumispäev 2020
Jõulumäel, algus kell 10.00
20.05 Näppepillide ansambli kontsert Häädemeeste
Seltsimajas kell 16
21.05 Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL kell
18.00 Uulu Raamatukogus
21.05 Uulu ja Võiste lasteaialaste spordipäev Jõulumäel
21.05 Häädemeeste Raamatukogus Õpilastööde
näituse avamine
23.-24.05
Pärnumaa lahtised meistrivõistlused
ammulaskmises Häädemeeste Staadionil
30.05 Rekonstrueeritud Kabli Seltsimaja avamine/
Kodukandipäev
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Lk. 11

HÄÄDEMEESTE LIIGUB JALA (jalutamine või jooksmine), LIIGUB RATTAGA
või TREENIB (jõutreening, aeroobika, tants ...)
Liigu oma tervise heaks üksi või koos pereliikmetega!
Hoia distantsi!
Kampaanias osalemiseks tuleb sul koguda nädalas vähemalt 3
liikumiskorda ja need fikseerida, ning koguda 1.-30. aprillini treenijal
vähemalt 10 000 kulutatud kcal, rattaga liikujal vähemalt 200 km, jala
liikujal vähemalt 70 km.
LOOSIS osalevad HÄÄDEMEESTE VALLA KODANIKUD, kes on täitnud ühe
tingimuse järgnevatest valikutest:
1. on liitunud:
a) trenni challengiga endomondo äppis –
https://www.endomondo.com/challenges/42638293
b) rattaga liikumise challengiga endomondo äppis –
https://www.endomondo.com/challenges/42637999
c) jala liikumise challengiga endomondo äppis –
https://www.endomondo.com/challenges/42638138
2. saatnud nutirakenduse logi-väljavõtted nädalas korra e-maili teel
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
3. teinud postituse nädalas korra Häädemeeste liigub fb ürituse lehel.
LIIGU TERVISEKS ÜKSI VÕI PERELIIKMETEGA, TOITU MÕÕDUKALT, HOIA
POSITIIVSET MEELT!

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

Hind 25 eur/päev. Kokkuleppel
võimalik ka ise appi tulla!

Tel 5662 5333

Palkide saagimine lintsaega,
tulla võib ka ühe palgiga.

501 3429

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

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

MÜÜA
KASEPUIDUST
PUITBRIKETT
Alus briketti
960 kg 190 eurot
Kott briketti
10 kg 2,20 eurot

KATUSETÖÖD
• LAME- JA VIILKATUSTE EHITUS
• REMONTTÖÖD
• EHITUSLIKUD PLEKITÖÖD

Tel 554 8699 • edissonehitus@gmail.com

Transport valla
piires tasuta.
Ott Juurikas
5845 4442

E. E. FOREST

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

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

Lk. 12

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme aprillikuu
sünnipäevalapsi!
Las halle juukseid paitab ajakäsi
las aastad mööduvad kui linnulend.
Pea püsti! Elutormis ära väsi,
vaid tunne ikka noorelt, reipalt end!
4.04
26.04
8.04
18.04
3.04
16.04
30.04
27.04
28.04
25.04
29.04
10.04.
14.04
14.04
5.04
10.04
13.04
22.04
23.04
27.04
28.04
11.04
14.04
20.04
21.04
22.04
28.04
29.04
8.04
18.04
25.04
15.04
17.04
27.04
28.04
5.04
19.04
25.04
5.04
8.04
13.04
15.04
17.04
26.04
27.04
30.04
2.04
8.04
8.04
17.04
17.04
19.04
20.04
21.04

LEIDA OJA
96
ELLEN JUURIK
96
KLARA ANDERSON
94
ELFRIEDE JÕESAAR
91
KALJO RUUBIS
89
ELLEN STERN
88
ADA NIKOLAI
88
MARJO-ENGAJA SÕRMUS 87
LUDMILLA KVELL
86
LEIDA LEPIK
85
LEILI POST
84
ASTRI LUIK
83
ENDEL LAIDONER
83
VICTOR SMOLNIKOV
83
ENE TOOMLA
82
MARE METSAOTS
82
AIME MÄESALU
82
ARVO SILDMÄE
82
JAAK KARI
82
ELGA TAMME
82
MAIMO TOOTS
82
MARET SILLAOTS
81
JUTA VOKI
81
LAINE PÕHJALA
81
TÕNU POTTER
81
ARMA ALJAS
81
LINDA ILVES
81
LINDA VIRAK
81
KALLE MENGEL
80
LUDMILLA ERENURM
80
VELLO JAANUS
80
ALEKSANDER
KOLLAMAA
75
SILLI ROOSILILL
75
TIIT KALLUS
75
TIIU LUKAS
75
REIN VALGE
70
EHA EIN
70
LIIS POTTER
70
LY KUUSIK
65
SIRJE IRMANN
65
MARET PUNG
65
KUNO MENGEL
65
NADEŽDA VAIMANN
65
MATI TÄHE
65
URVE KOMUSSAR
65
MAAJA MURDLA
65
RAJUR KOOL
60
REET GRANT
60
MARJE PAJUSALU
60
AIVO PEDAK
60
VELLO VENDELIN
60
ARTEEMI KURM
60
ANDRES KIRST
60
PILLE JÕFFERT
60

Treimani küla
Sooküla
Reiu küla
Reiu küla
Uulu küla
Uulu küla
Krundiküla
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Nepste küla
Orajõe küla
Võidu küla
Leina küla
Reiu küla
Metsaküla
Lepaküla
Urissaare küla
Reiu küla
Reiu küla
Sooküla
Arumetsa küla
Papisilla küla
Majaka küla
Treimani küla
Laadi küla
Kabli küla
Uuemaa küla
Piirumi küla
Võiste alevik
Häädemeeste alevik
Laadi küla

Aprill 2020

KIRIKUTEATED

Õnnitleme
noori peresid
WALTER PURRE
27.02.2020
Ema Egge Treumuth, isa Rauno Purre
MARIANN MAHLA
08.03.2020
Ema Kerli Mahla, isa Kristjan Mahla
ADORE MIA HANSSON
19.03.2020
Ema Teele Karro, isa Hanno Hansson

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
Kui eriolukord kehtib, siis avalikke jumalateenistusi ei
toimu, aga kirik on avatud palveks: 19.04., 25.04. (markusepäev), 26.04., 3.05., 10.05. kell 12.00 - 13.00.
Kui eriolukord lõpeb enne, toimuvad nimetatud pühapäevadel ja markusepäeval avalikud jumalateenistused
kell 12.00.
Armulaua ja teiste sakramentide eraviisilise vastuvõtmise korraldamiseks, samuti muude kiriklike talituste (sh
matused) osas palume ühendust võtta tel 5633 5750
(õpetaja Tauno Teder).
Viimatinimetatu kehtib ka EELK Tahkuranna ja Treimani
koguduste liikmete suhtes.
Jumalateenistuse õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
12. aprillil kell 15.00 palmipuudepüha
17. aprillil kell 10.00 Suure Reede jumalateenistus
19. aprillil kell 10.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Treimanis:
19. aprillil kell 12.30 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Tahkurannas:
26. aprillil kell 16.00 Koguduse täiskogu
Urissaares:
19. aprillil kell 15.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha

KUI TEIL SEISAB VANU LASTERATTAID,
PAKUME NEILE UUT KODU!

Rannametsa küla
Uulu küla
Majaka küla
Metsapoole küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Laadi küla
Papisilla küla
Rannametsa küla
Laadi küla
Tahkuranna küla
Reiu küla
Tahkuranna küla
Metsapoole küla
Kabli küla
Häädemeeste alevik
Võidu küla
Reiu küla
Reiu küla
Kabli küla
Võidu küla
Leina küla
Reiu küla

tel 501 3429
Häädemeeste aiandis tulevad müügile
KÖÖGIVILJADE, SALATITE, MAITSETAIMEDE ja LILLETAIMEDE istikud
alates maikuust.

Tel 5648 3429 Lea

KÕIK HALJASTUSEST

SÕLMIME ALGAVAKS HOOAJAKS LEPINGUID
ETTEVÕTETE JA ERAISIKUTEGA

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

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

INFO Tel. 5575681
MÄLESTAME LAHKUNUID
MEEME MÄESALU
23.01.1929-10.03.2020

Pulgoja küla

URMAS KÜTT
10.05.1954-21.03.2020

Uulu küla

ILLE ENNUSAAR
02.08.1930-16.03.2020

Võiste alevik

Müüa TOMATI-, KURGI-,
KABATŠOKI-, PAPRIKA-,
KÕRVITSA-, KIBEPIPRA jt. TAIMI!
Valik suur! Ettetellimisel ja suurem
kogus kojutoomisega valla piires.
HIND SOODNE!
Tuule 10, Häädemeeste
5568 6864 Anne ja Jaan

