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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Käesolev aasta läheb ajalukku eriolukorra ja sellest tulenevate piirangute ja uudsete nõuete tõttu, kuid Häädemeeste
vallas läheb aasta ajalukku kindlasti ka sotsiaalvaldkonnas
toimunud arengute tõttu. Kui kevadel saime anda välja kasutusloa Eakate Kodu laiendusele ja veel enne seda Eakate Kodu
õuealale, siis 24. novembril väljastasime kasutusloa Eakate
Kodu rekonstrueeritud osale. Valla allasutus on saanud peale
põhjalikke ehitustöid üheks uhkemaks hooneks vallas, kaunis
ja moodsas hoonekompleksis on kohad 69-le elanikule, hoone
on varustatud uue suure köögiga, ventilatsiooniga, jõujaamaga,
väliterrassiga ja kena õuealaga. Kuid eelkõige on see siiski kodu
69-le inimesele, kelle heaolu eest kannab hoolt Eakate Kodu
tubli personal eesotsas juhataja Gerli Liivaga.
Kaks päeva hiljem, 26. novembril, toimus Häädemeeste
Vallavolikogu istung, kuhu vallavalitsus oli esitanud mitmeid
eelnõusid. Neist olulisim oli arengukava koos eelarvestrateegiaga. Kuna olime taotlenud volikogult riigi poolt eraldatud nn.
koroona rahade (390 tuhat eurot) investeerimist Häädemeestel
asuva valla teenuskeskuse ja Häädemeeste Muusikakooli
rekonstrueerimiseks ning ära korraldanud hanked, siis ühe
olulise osana läbis volikogu just nende hoonete investeeringute
kinnitamise summas 530 tuhat eurot. Tööde käigus saavad
mõlemad hooned ventilatsiooni, maakütte, uued elektrisüsteemid ning põhjaliku siseruumide rekonstrueerimise. Suur
edasiminek toimub Häädemeeste Muusikakoolis, kus sisuliselt kuivkäimla põhimõttel töötav wc saab muusikakooli
suuremahuliste ehitustööde lõpuks tänapäevased lahendused.
Muusikakooli näol on tegemist valla kultuuri- ja hariduselu
ühe olulisema kandjaga, teenuskeskus saab aga teise funktsioonina samuti kultuurielu kandja rolli, kui seni eramajas asuv
Häädemeeste muuseum leiab maja põhjapoolses tiivas omale
uued ruumid. Mõlema hoone töödega on plaanis alustada
märtsis 2021 ja lõpetada enne septembri algust.
Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamisega saab lahenduse ka Uulu Lasteaias lisarühma rajamine. Varasemalt eelarves olnud rühma rajamine ei õnnestunud, kuna hoone vajas
põhjalikumaid investeeringuid keldrisse ja ventilatsiooni. Nüüd
on eelarves arvestatud varasema 200 tuhande euro asemel ruumipuuduses kannatava lasteaia laiendamiseks 770 tuhat eurot
ja loodame ehituse valmis saada enne õppeaasta algust 2021.
aastal. Tegemist on ühe osaga ühinemislepingu objektidest.
Oleme käesoleval aastal pidanud mitmeid läbirääkimisi
Maanteeametiga ja algselt plaanis olnud ristmikuehitus Tahkuranna Lasteaed-Algkooli juurde on leidnud end ajaloo
prügikastist ning uutele poognatele on joonestatud tunnel.
Jah, me ei saa seda tunnelit tasuta ja peame rahastama sellest pool, kuid mitte enam kui 350 tuhat eurot. Usun, et see
investeering on seda väärt, tegemist on väga ohtliku ülekäigu
kohaga, kus igapäevaselt peab kooli saama üle 40 koolilapse,
ning tiheda liiklusega Via Balticat ületavad rohkem kui pooled
Võistest ühistransporti kasutavatest elanikest. Tunnel on tänase
plaani kohaselt rajatav 2021. aastal ning valla poolt soovime
selle kergliiklejatele ühendada ka sel aastal mustkatte saanud
Linnu ja Leina teedega, et tagada parem ligipääs Jõulumäele
ja miks ka mitte, jalgrattaga Uulu või Pärnusse sõitmiseks.
Kavadesse kinnitati vallavalitsuse ettepanekul ka mänguväljakute rajamised/rekonstrueerimised Uulu, Võistesse ja
Häädemeestele, kokku investeeringu summa 90 tuhat eurot.
Lisaks kujundusprojektide elluviimised Võistesse (juba
varasemalt kavas olnud koos toetusega) ja Häädemeestele.
Soovin vallavalitsuse nimel äsja vapimärgi kavaleriks saanud
Maret Salakule ja kõigile teistele tunnustuse ja valla tänukirja
saajatele palju õnne! Olge sama tublid edasi!
Käesolev jõuluaeg algas valla kahes suuremas keskuses veidi
teisiti, kõigi silmarõõmuks sel piirangute aastal oleme meie
kõigi jaoks ehtinud tükikese vallamajast ja loodusest.
Rahulikku jõuluaega!
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Tähesära Häädemeeste valla tegijatele
Kon ku rss „Pä rnu ma a
tegijad 2020“
Pärnumaa tublisid tegijaid,
olgu nendeks siis võimekad
ettevõtjad või tegusad vabaühendused, on aastaid märgatud ja erinevate konkursside
raames ka auhindadega tunnustatud. Sellel erilisel aastal,
mis on olnud täis ootamatuid
tagasilööke, suuri pingutusi
ja uudsete lahendustega üllatamist, murrab ka Pärnumaa
Arenduskeskus tublide tunnustamise traditsioone.
K on k u r s s „ Pä r nu m a a
tegijad“ on kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtjatele ja vabaühendustele.
Konkursi käigus selgitatakse
välja enim tähelepanu väärivad ettevõtted, vabaühendused ja vabatahtlikud Pärnumaa jaoks olulisemates
valdkondades.
26. novembri õhtul vihmas ja tuules toimunud üritusel Lydia Koidula muuseumi aias jagati kiitust ja
tunnustust järgmistes kategooriates, kus tegijateks osutusid nii mitmedki meie valla
ettevõtjad:
Pärnumaa Karu on Pärnumaa ettevõtluse peaauhind, mille võitja valib žürii
maa konna s viima sel aja l
märkimisväärseid tulemusi
saavutanud ja eriliselt silmapaistnud ettevõtete hulgast.
Võitja: Lottemaa Teemapark OÜ
OÜ Lottemaa Teemapark
OÜ on tegutsenud teemapargina juba 7 suve- ja 6 talvehooaega. Oma tegevuse käigus on suunatud põhirõhk
just teeninduskvaliteedi ning
külastajate rahulolu tõstmisele. Külastajate tagasiside
n i ng r a hu lolu-uu r i ng ud
kinnitavad, et teemapark
kui tervik on saavutanud
k va liteedimä rgi nii sisekui ka välisturistide silmis
ning teemapargi korduvkülastajate osakaal on juba üle
60% külastajatest. Pakutavad etendused on lisaks eestikeelsele põhiprogrammile

Lottemaa Teemapargi tegevjuht Margit Toodu auhinnaga.
Foto: Urmas Luik

Elve Vahenõmm. Foto: Urmas Luik

veel läti, vene ja selle aasta
suvest ka soome keelsele
publikule suunatud. Aastas
külastab Lottemaa Teemaparki 65-70 tuhat külastajat,
neist lõviosa paaril suvekuul
ning Talvemaad kahe nädala
jooksul 8-10 tuhat külastajat. Lottemaale külla tulnud
pered veedavad piirkonnas
oluliselt kauem aega, kui
seda kulub vaid teemapargi
külastusele ning Lottemaa
loob oma tegevusega olulist
lisandväärtust Pärnumaale ja
selle lähiümbrusele.
Aasta turismiarendaja
tunnustuse saavad Pärnumaa
ettevõtteid, kes on saavutanud majanduslikku edu originaalsete turismitoodete ja
-teenuste pakkumisega ning
välja paistnud turismisektori
arendustegevusega. Kandideerima sobivad kõik Pärnumaal registreeritud juriidilised isikud, kes teenindavad

turiste, sh. majutusettevõtted, aktiivse puhkuse teenuse
pakkujad, muuseumid, vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide haldajad, meelelahutus- või spordiürituste
korraldaja
Nominendid: Lottemaa
teemapark OÜ
Aasta naisettevõtja tunnustuse saavad Pärnumaal
tegutsevaid naisettevõtjaid,
kes on juhtinud oma ettevõtet vähemalt 3 aastat ja on
oluliselt kasvatanud müügimahtusid/kasumit võrreldes
eelnenud majandusaastatega
ning oma tegevusega inspireerinud teisi ettevõtlusega
tegelema.
Võitja: Elve Vahenõmm
(Kabli Pagar)
Elve Vahenõmm alustas
FIE -na teg utsemist juba
17 aastat tagasi ning tema
loodud Kabli Pagarist on
aastatega saanud küla süda.

Kabli Pagari saiakesed on
tuntud üle Eesti, Elve igapäevasteks klientideks on nii
kohalik omavalitsus, koolid
kui ka lasteaed. Kabli Pagaris
töötab stabiilselt 5-7 töötajat. Ettevõtjana seab Elve
oma töötajate heaolu alati
esikohale, nad on talle nagu
pereliikmed ning Elve võiks
olla eeskujuks kõikidele ettevõtjatele – vaatamata erinevatele majanduslangustele
ja kriisidele, leiab ta alati
võimaluse teiste aitamiseks
ja jätkusuutlikuks äritegevuseks. Ka koroonakriisi ajal
suutis ta paindlikult säilitada
nii töökohad kui töötajate
töötasu. Imetlusväärne on nii
Elve töökus kui suutlikkus
kõige selle juures tegeleda ka
vabatahtliku tööga ning tema
võime säilitada alati positiivne meel ja huumorisoon.
Häädemeeste valla aasta
ettevõte – Weiss OÜ
Kui OÜ Weiss 27 aasta eest
tegevust alustas, oli ettevõttes kolhoosiajast üle võetud
84 lehma ja 280 osanikku.
Tänaseks on pilt muutunud
– lüpsiloomi on 1350, lisaks
tuhatkond noorlooma. Toimetatakse 3800 hektaril ning
omanike struktuurgi teine.
Ettevõtte Uue-Vahtra lüpsifarm valmis mullu sügisel ja
on täidetud parimate võimalike
lahenduste ja tehnoloogiatega.
Näiteks piima jahutamisest üle
jääva piimasoojusega köetakse
soojaks tarbevesi, lae all tiirutab täitsa omaette asemepõhku
laotav rippvagun ja laudas ringi
käies pead vaatama, et toiduga
askeldava roboti ette ei jääks.
Piimatootmine on jätkuvalt
Eestis väga heal tasemel, kuigi
hetke piimahind teeb elu selles
sektoris väga keeruliseks ning
Weissi laut kindlasti üks silmapaistvamaid nende hulgas.
Ettevõtte Uue-Vahtra laudakompleks pälvis aasta betoonehitiste konkursil eriauhinna.

Rahulikku advendiaega ja head vana aasta lõppu!
Häädemeeste Vallavolikogu ja Vallavalitsus
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
26. novembril
• Vastu võtta Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2020-2025.
• Kinnitada Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu suuruseks
ühekohalises toas 1000 (üks tuhat) eurot kuus isikule, kes asub
teenusele alates 01.detsembrist 2020. a. Varem teenusel olijale
rakendub sama hind alates 01. aprillist 2021. a.
• Kinnitada Häädemeeste Eakate Kodu kohamaksu suuruseks
kahekohalises toas 900 (üheksasada) eurot.
• Eelpoolnimetatud hinnad sisaldavad ööpäevaringset üldhooldusteenust Häädemeeste Eakate Kodus, sh käsimüügiravimid,
hooldusvahendid. Kohamaksule lisanduvad eelmisel kuul tehtud
kulutused retseptiravimitele.
• Häädemeeste Eakate Kodu juhataja põhjendatud taotluse ja
vallavalitsuse pereabikomisjoni otsuse alusel on erandjuhtudel
võimalik hoolealust kahekohalisest toast ühekohalisse tuppa üle
viies kohaldada ühekohalises toas kahekohalise toa kohamaksu.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 16.04.2020 otsuse nr
6 punkti nr 1: „Planeeringualaks on Kure väikekoht 1-28
katastriüksused.”
• Anda nõusolek Häädemeeste vallale kuuluva Kabli külas Mustamäe tee 9 asuva korteriomandi (kinnistusregistriosa number
3036406, 491/7166 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi
ese eluruum nr 1, mille üldpind on 49,10 m²) võõrandamiseks
enampakkumise korras alghinnaga 10 000.- (kümme tuhat)
eurot. Vallavalitsusel korraldada enampakkumine, enampakkumise võitjale kinnistu võõrandamine ja sellega kaasnevad
toimingud. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab ostja.
• Omandada tasuta Maie ja Ilmar Talvarult Häädemeeste vallale
Reiu külas asuv maaüksus:
- Tõlla tee, katastriüksuse tunnus 84801:001:1580, pindala
1219 m2 , sihtotstarve transpordimaa 100%.
• Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele koostööleppe sõlmimiseks Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste
elluviimiseks ning turismistrateegia koostamiseks aastateks
2021-2024. Määrata Pärnumaa turismiturunduse käivitamise,
ettevalmistamise ja Pärnumaa turismistrateegia koostamise
protsessi sujuvaks kulgemiseks Häädemeeste valla poolseks
kontaktisikuks Karel Tölp.
• Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi
2021. aastasse 530 000 (viissada kolmkümmend tuhat) eurot
seoses Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste teenuskeskuse rekonstrueerimisega koos eriosadega ning mööbli
soetamisega.
• Kinnitada tunnustuse avaldamise komisjoni ettepanek ja anda
Häädemeeste valla vapimärk nr 4 Maret Salak´ile (Salak).
• Kinnitada Häädemeeste valla vapimärgiga kaasneva rahalise
preemia suurus.

Vallavalitsuses otsustati:
03. novembril
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste alevikus, Allika tn
5 kinnistule katastritunnusega kasvuhoone püstitamise projekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Massiaru külas, Selja kinnistul loomade varjualuse laiendamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Pulgoja külas, Saarepõllu kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Ringi tee 14 kinnistul elamu
laiendamiseks.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa külas Järve kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Nõustuda Võiste alevikus Kaare tn 3 kinnistu jagamisega kaheks
vastavalt asendiplaanile. Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele lähiaadressid ja maa sihtotstarbed
järgmiselt: Kaare tn 3, sihtotstarve: elamumaa 100%; TallinnPärnu-Ikla tee L2, sihtotstarve: transpordimaa 100%.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru projekti „Tahkuranna küla Merimäe tee 23 kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale (OÜ
Puurkaevumeistrid) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru projekti „Uulu küla Jõe tee 7 kanalisatsioonisüsteem ” aruanne ning
teha väljamakse teostajale (OÜ Puurkaevumeistrid) vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru
projekti „Reiu küla Kivialliku piirkonna veevarustussüsteem”
aruanne ning teha väljamakse teostajale (OÜ Puurvesi) vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Algatada Uulu küla Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kolmeks
üksikelamukrundiks ning üheks teemaa kinnistuks.
• Eraldada raha huvihariduse toetamiseks.
• Tunnustada Häädemeeste valla tänukirjaga alljärgnevaid Metsapoole Põhikooli õpetajaid:
Evi Vaher – pikaaegse ja kohusetundliku töö eest õpetajana,
klassijuhatajana, ringijuhina ning seoses tööjuubeliga – 45 aastat
Metsapoole koolis.

Artur Taluste – pikaaegse ja kohusetundliku töö eest õpetajana,
raamatukoguhoidjana, remondimehena; koolimuuseumi rajamise eest ning seoses tööjuubeliga - 40 aastat Metsapoole koolis.
Anne Mäll – pikaaegse ja kohusetundliku töö eest õpetajana
ja klassijuhatajana ning seoses tööjuubeliga – 40 aastat Metsapoole koolis
Elsa Kivaste – pikaaegse ja kohusetundliku töö eest õpetajana ja klassijuhatajana ning seoses tööjuubeliga – 35 aastat
Metsapoole koolis
Anneli Graudina – pikaaegse ja kohusetundliku töö eest õppealajuhatajana, õpetajana, ringijuhina ning seoses tööjuubeliga
– 35 aastat Metsapoole koolis.
• Kinnitada hankedokumendid ja korraldada riigihange nimetusega „Mööbli ostmine ja paigaldamine Häädemeeste
Muusikakooli“ lihthankemenetlusena. Määrata riigihanke
eest vastutavaks isikuks abivallavanem Siim Suursild.
10. novembril
• Volitada sotsiaalnõunik Eha Säde’t täitma eestkostja ülesandeid
piiratud teovõimega täisealise isiku üle.
• Volitada lastekaitse spetsialisti Lene Hirvela Häädemeeste Vallavalitsuse esindajana täitma eestkostja ülesandeid alaealise üle
• Anda põhimõtteline nõusolek Uulu külas Soometsa tee 26
kinnistu jagamiseks.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru projekti „Laadi Paju-Nurga kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning
teha väljamakse teostajale (OÜ Puurkaevumeistrid) vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru projekti „Soometsa Külaotsa kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning
teha väljamakse teostajale (OÜ Puurkaevumeistrid) vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada Haloner HL OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
jõulukaunistuste paigaldamiseks (2 puu mähkimine valgusketti,
Uulu KSK fassaadi kaunistamine) summas 10 149,60 eurot.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Maru tn 4 kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Tisleri kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus, Pärnu mnt 32 kinnistul asuva muusikakooli laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Ikla külas Meieri kinnistule veokitankla
kütusemahutite paigaldamiseks järgmise kõrvaltingimusega: ehitamisel tagada Maanteeameti kirjas toodud tingimuste täitmine.
• Väljastada ehitusluba Metsapoole külas Eegi kinnistule puurkaevu rajamiseks järgmise kõrvaltingimusega: Põhjaveevõtt peab
jääma alla 10 m3 ööpäevas ja alla 150 m3 kuus. Kui põhjaveevõtt
suureneb, siis tuleb taotleda veeluba vastavalt Veeseaduse § 187
punktile 2.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Rae kinnistule rajatud valgustusega kergliiklusteele.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Surju metskond 59, Terviseraja ja Spordiraja kinnistutele rajatud suusaraja kunstlume
tootmise süsteemile.
• Eraldada valla eelarve reservfondist 3 600 eurot Häädemeeste
Muusikakoolile maakütte projekti (teostaja OÜ Movek Grupp)
eest tasumiseks.
• Lisada eelarve tuludesse ja kuludesse riigieelarvest eraldatud ja
täiendavalt laekunud sihtotstarbelised eraldised ja toetusfondi
summad.
• Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste
valla territooriumil alljärgnevalt: Adasti OÜ (vastutav isik Stive
Adamson) poolt korraldatav ÖÖRÄNNAK 22.
Ürituse läbiviimise koht: Häädemeeste vald, Jõulumäe Tervisespordikeskus. Toimumise aeg: Algus: 01.05.2021 kell 15.00.
Lõpp: 02.05.2021 kell 12.00.
• Kinnitada Dekler OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Tahkuranna Lasteaed-Algkooli lasteaia üldkoridori renoveerimiseks
summas 6 447,42 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
12. novembril
• Nõustuda Uulu Põhikooli renoveerimistööde (töövõtuleping nr
10-3/116) peatöövõtja Eston Ehitus AS poolt esitatud lisatööde
hinnapakkumusega sadevee torustiku ehituseks, põhjapoolse
platsi asfalteerimiseks ning sisehoovi tänavakivide paigalduseks
summas 48 454,32 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
17. novembril
• Väljastada projekteerimistingimused Urissaare külas, Urissaare
kaupluse kinnistul asuva laut-kuuri ümberehituse ja laiendamise
(üle 33%) projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste alevikus, Matsi tn
13 kinnistule elamu püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Võiste alevikus Allika tn 5 kinnistule
kasvuhoone püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Männiküla tee 10 kinnistule
püstitatud elamule.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee 2 kinnistule püstitatud elamule.
• Anda nõusolek kuue (6) pärna (läbimõõt ~50- 80 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Võiste alevikus, Jaagu tn 4 kinnistul
• Muuta Häädemeeste vallas Tahkuranna külas asuva katastriüksuse lähiaadresse järgnevalt: praegune Rätsepa, uus Mirteli;
praegune Rätsepa tee, uus Mirteli tee.
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• Anda põhimõtteline nõusolek Tahkuranna külas Vetsi kü
jagamiseks.
• Eraldada raha huvihariduse toetamiseks.
• Kinnitada tunnustuse ja tänukirjade saajad.
• Arutati läbi volikogu päevakorda esitatavad eelnõud.
20. novembril
• Arutati läbi veel kaks volikogu istungi päevakorda esitatavat
eelnõud.
• Väljastada ehitusluba Ikla külas Ikla piiripunkti kinnistule
automaattankla kütusemahuti paigaldamiseks järgmise kõrvaltingimusega: ehitamisel tagada Maanteeameti kirjas toodud
tingimuste täitmine.
24. november
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Nurmela kinnistu.
• Väljastada projekteerimistingimused Majaka külas, Pikniku tee
35 kinnistul asuva suvila laiendamise ja ümberehituse projekti
koostamiseks.
• Näha ette, et ehitusteatise nr 2011201/26390 alusel Albatrossi
kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni torustike rajamisel peavad ehitusteatise esitanud isik, ehitusprojekti koostaja ja ehitise
omanik arvestama järgmiste tingimustega: Enne kanalisatsioonitorustiku kasutamist peab olema tagatud kogu reoveekäitluse
seadustamine (torustike seadustamine kuni reoveepuhastini ja
reoveepuhasti vastavus õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja
kohustustele). Ehitustööde läbiviimisel ei tohi rikkuda teistele
isikutele kuuluvaid asjaõigusi.
• Väljastada ehitusluba Võiste alevikus, Savi tn 5 kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Häädemeeste alevikus Lasteaia tn 1
kinnistul ümberehitatud ja laiendatud hooldekodu kasutamiseks alljärgneva kõrvaltingimusega: Teisel korrusel paiknevale
abiruumile paigaldada tulekindel uks EI30 S200, mis avaneb
evakuatsioonitrepikotta.
• Anda põhimõtteline nõusolek Arumetsa külas Jõe kü jagamiseks.
• Anda põhimõtteline nõusolek Rannametsa külas Saaresepa
kü jagamiseks.
• Anda põhimõtteline nõusolek Uulu külas Silkini kü jagamiseks
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru projekti „Treimani Jussi veevarustussüsteem” aruanne ning teha
väljamakse teostajale (OÜ Puurvesi) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru projekti „Treimani Jussi kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning
teha väljamakse teostajale (OÜ Puurvesi) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Anda nõusolek kolme (3) kase (läbimõõt ~25- ~50 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Võiste alevikus, Jaagu tn 7 kinnistul.
• Kinnitada hankedokumendid ja korraldada riigihange nimetusega „Häädemeeste valla jäätmekava 2021-2026 koostamine“
alla lihthanke piirmäära hankemenetlusena. Määrata riigihanke
eest vastutavaks isikuks arendusspetsialist Tiiu Sommer.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 20. oktoobri 2020 korraldusega nr 553 „Lihtmenetlusega riigihanke “Esitlustehnika
Uulu Põhikooli aulale“ korraldamine“ korraldatud hange “Esitlustehnika Uulu Põhikooli aulale”.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada lihthanke
menetlusena riigihange „Esitlustehnika Uulu Põhikooli
aulale 2“. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 20. oktoobri 2020 korraldusega nr 552 „Lihtmenetlusega riigihanke „Uulu Põhikooli
laienduse mööbel“ korraldamine“ korraldatud hange “ Uulu
Põhikooli laienduse mööbel”.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada lihthanke
menetlusena riigihange „Uulu Põhikooli laienduse mööbel
2“. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
• Kinnitada Häädemeeste valla 2020. aasta muudetud alaeelarved.
• Kinnitada ja maksta välja Orkla Eesti AS poolt esitatud arve nr
0000475306-1 jõulupakkide eest tasumiseks summas 4414,91
eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada tunnustuse ja tänukirjade saajad.
• Anda nõusolek Häädemeeste Eakate Kodule nende omandis
oleva nõudepesumasina MM Aqua 50 ning roostevabast terasest nõudepesumasin aluse võõrandamiseks Tuisuliiva OÜ-le
hinnaga 375,00 eurot.
• Kompenseerida Häädemeeste valla elanike registris oleva lapse
lapsehoiuteenuse kulud OÜ Põnnila Lastehoius.
• Eraldada raha huvihariduse toetamiseks.
• Kinnitada Tuisuliiva OÜ poolt esitatud tööde teostamise akt nr
124 Metsapoole Põhikoolis lasteaia väikeste rühma WC ehitamiseks summas 4141,20 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Tuisuliiva OÜ poolt esitatud tööde teostamise akt
nr 125 Metsapoole Põhikoolis poiste WC ehitamiseks summas
4134,00 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 06. oktoobri 2020. a korralduse nr 533 punkt 1.1 ning kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis: „1.1 „Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste
teenuskeskuse renoveerimistööd“.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 06. oktoobri 2020. a korralduse nr 533 punkt 1.1 ning kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis: „2. Korraldus jõustub hanke „Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimistööd“
teate avaldamisest riigihangete registris“.
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MTÜ Pärnumaa Kodukant tunnustas aktiivseid ja säravaid
kogukonnaliikmeid 20. novembril Kabli seltsimajas
Parima küla aunimetus omistatakse Pärnumaa Kodukandi
poolt külale/külade piirkonnale, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi oma külaelu
arendamisel.
Aasta küla – MTÜ Kabli
külaselts
Esildises oli kirjas, et Kabli
küla ja sealsed ettevõtlikud
inimesed on aastaid seisnud

hea selle eest, et selles väikses
armsas rannakülas oleks inimestel hää ja tore elada ning
tegevust jätkuks oma rahvale
ning poleks häbi ka külalisi
kutsuda. Pea 10 aastat tagasi
valmis külaseltsi eestvedamisel
Kabli Jaala, mis on mälestusmärk küla uhketele kaptenitele
ja reederitele. Kohalik naisrahvatantsurühm „Rannapiigad“

Kabli külaseltsi esindajad tunnustamisel. Foto: Heleri Wazza

sai selga kohalikud rahvarõivad
just külaseltsi abiga. Erinevate
projektide toel ja abil on külale
rajatud laste mänguväljakud,
korvpalliplats, ranna lavale
katusealune ja selle aasta
augustikuus paigaldati noortele slackline ehk maakeeli öeldes tasakaaluliin. Küla noored
mehed on alustanud juba uue
projektiga – maa- ja jäähokiväljaku ehitamisega – kus
vastavalt aastaajale on võimalik sportlikult oma vaba aega
sisustada. Välja on kujunenud
toredad traditsioonilised üritused, mida külaselts ise koos
külarahvaga korraldab – tervisekõnni päevad, Jaanipäev,
Muinastulede öö, aastavahetuste peod ja Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine. 2018.
aasta kevadest hoiab külaselts
silma peal ka Kabli rannapromenaadi.See aasta on Kabli
külale eriline, tänu külaseltsi
ettevõtlikele liikmetele ja Kabli
küla hakkajatele inimestele, on
peale 9 aastat kestnud tööd –
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projekteerimisest valmimiseni
– kogukonna jaoks nii oluline
maja, Kabli Seltsimaja, renoveeritud. Sellega on Kabli küla
suutnud säilitada esivanemate
poolt 1932. aastal ehitatud
maja järgmistele põlvkondadele. Jõudu ning hoidke oma
tahet ning leidke ikka motivatsiooni tublid Kablikad!

“sädeinimene”, sest oma toimekuse, töökuse ja säraga, suudab
ta korda saata misiganes ette
võtab.
Maret on eeskujuks kõigile,
sest lisaks suurele töökoormusele suudab ja tahab ta tegeleda
vabatahtliku tööga. Samal ajal
tantsides läbi elu ja olles füüsiliselt väga aktiivne.

Aasta sädeinimese (füüsiline isik) aunimetus omistatakse Pärnumaa Kodukandi
poolt isikule, kes oma kohapealse tegevusega on kaasa
aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule
Sädeinimene – Maret
Salak
Maret on nagu Kabli küla
särav päike. Tema optimism ja
sihikindlus on imetlusväärsed.
Kabli Külaseltsi juhatuses olles
on just tema see, kes on suutnud külaelu elus hoida ja erinevate ürituste korraldamisel/
organiseerimisel on tema panus
hindamatu. Mareti viimaste
aastate tegevuse tulemusel sai
Kabli külaselts endale uue ja
renoveeritud seltsimaja, mida
külaelanikud nii väga ootasid.
Maret on konkreetne ja tema

Tegus maapere (füüsilised
isikud) aunimetus omistatakse
Pärnumaa kodukandi poolt
kooselavale perele (nt ema ja
poeg, õde/vend jne), kes on
kaasa aidanud kogukonna
positiivsele arengule.
Tegus maapere üks nominentidest – Elve ja Virgo Vahenõmm on Kabli kula tegus
maapere. Nad on alati olemas
kellel on abi vaja
Sädeinimene üheks nominendiks oli esitatud ka Aigi
Treumuth.
Õhtut sisustanud kohalikud tantsijad „Rannapiigad“
ja „Mucho Mala“ ning Häädemeeste keskkooli 1.klassi
tüdrukute Elina ja Mariani
„kommilaul“ tõi kohaletulnud külalistele meeleoluka
vahelduse.

Maret Salak saab õnnitlused
abivallavanem Helve
Reisenbukilt.
Foto: Heleri Wazza

sõna maksab. Ta ei jää hätta
mitte millegagi, ega löö risti
ette ühegi töö ees. Ta on abiks
nii füüsiliste tegevuste juures, näiteks rannahooldusel
trimmerdades kui mõtlemist
nõudvatel projektitaotluste
kirjutamisel külaelu hüvanguks. Iga-aastased jõulupeod,
aastavahetuse üritused, suvised
rannapeod ning muinastulede öö – ükskõik, mis Kablis
ka toimub, ikka on selles ka
Mareti panus. Tema iseloomustamiseks sobibki väga hästi just

Väikelaste vastuvõtt
12. novembril õnnestus meil
pidulikult tähistada Häädemeeste valla väikelaste sünde
Kabli Seltsimajas. See oli uue
Häädemeeste valla viies taoline
sündmus, kuhu vallavanem
Karel Tölp ja volikogu esimees
Andrus Soopalu olid kohale
kutsunud 32 kõige värskemat
ja pisemat vallakodanikku
koos vanematega. Päevaplaanid
suutsid ühildada vastuvõtuga
13 peret.
Kohal viibinud rõõmurullid
jäid koos pereliikmetega ühispildile (tähestiku järjekorras):
Brenneth Kiviselg, Johanna
Hunt, Johannes Kasari, Lisee
Lemmik, Lisette Loore Kongus, Loretta Tuuling, Mariann
Mahla, Ron-Johannes Susi,
Ruby Naaber, Susanna Noormäe, Walter Purre, William
Alexander Norris.
Pisikesi tervitasid Metsapoole Põhikooli õpilased
Riselle Grents, Jarek Born,

Kirke Hõrak ja Joanna Koort
„Kodulauluga“ ning Annika
Hansschmidt samuti „Kodulauluga“, õpilasi juhendas Virge
Lind. Häädemeeste Muusikakooli õpilane Marian Maddison

esitas Filipenko „Tibukesed“ ja
Ernesaksa „Rongisõit“ ja noored viiuldajad Hanna Allikas
ja Renata Talts esitasid Napoli
laulukese „Santa Lucia“ ja J.S.
Bachi „Menueti“, muusikakooli

noori juhendas Lelde Jalakas,
noori saatis klaveril kontsertmeister Lelde Jalakas.
Vallavanem Karel Tölp ja
volikogu esimees Andrus Soopalu andsid peredele kätte väi-

Kabli küla tegemised
29. novembril toimus
Kabli seltsimaja õuel
jõululaat. Kohale tulid
kohalikud kauplejad
oma toodangu ja väljamaa kaubaga. Mängis
meeldiv jõulumuusika ja
ilm oli mõnusalt päikeseline, kuid karge. Täname
kõiki, kes osalesid ja
tähistasid meiega advendija avamist. Kaunist
pühadeootust soovides,
Kabli seltsimaja töökas
kollektiiv”.
Olga Männik
Kabli seltsimaja juhataja

kelastele valmistatud valla meened – Ahti Tedremäe sepistatud
lusika, mis asetseb puualusel
ning millele oli vapimärgi graveerinud Aune Tamm Tiiu Lillepoest; Katrin Miti poolt valmistatud väikelaste kaisuteki,
millele oli tikitud vapimärk ja
lapse eesnimi. Kabli Seltsimaja
pererahvas oli maja kujundanud
õdusaks, kuid samas pidulikuks
ja pidulauale oli meelepärast

maiustamist pannud Kabli
Pagari perenaine. Meeleolukat
päeva jäädvustas fotograaf Sigrid Absalon.
Suured tänud peredele sooja
ja südamliku tagasiside eest ja
põnevat maailma avastamist
Teile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik
Fotod: Sigrid Absalon

Asbesti sisaldavate toodete
(eelkõige eterniit) uuring
Aigi Treumuth
kauplemas

Birgit Kivimurru
ja Olga Männiku
käsitöötoodang.
Fotod: Birgit
Kivimurru

Häädemeeste Vallavalitsus
kaardistab Häädemeeste
vallas veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate
toodete kogust. Asbesti
sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.
Kogutud andmed edastame Keskkonnaministeeriumile selleks, et saaks
paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi
asbesti sisalduvate jäätmete
kogumiseks.
Ootame andmeid kinnistupõhiselt kasutuses
olevate asbesti sisaldavate

toodete kohta. Andmeid
võivad esitada kõik Häädemeeste vallas kinnisvara omavad inimesed ja
ettevõtted.
Vastust ootame järgmises vormis:
Vastuse saatja nimi:
Kinnistu aadress:
Asbesti sisaldavate toodete kogus tonnides või
kuupmeetrites:
Küsitlus on avatud
kuni 25.01.2021
Va s t u s e d o ot a me
paberkandjal Häädemeeste Vallavalitsuse
postkasti (Pargi tee 1,

Uulu küla 86502, Häädemeeste vald) või Häädemeeste Teenuskeskuse
postkasti (Pärnu mnt
13, Häädemeeste alevik
86001, Häädemeeste vald),
e-kirjaga haademeeste@
haademeeste.ee või sirli.
pedassaar-annast@haademeeste.ee
Täpsemat infot saab
H ä ä d e me e s t e v a l l a
kesk konnanõunikult (tel 444 8884,
585 5938, e-post sirli.
p e d a s s a a r- a n n a s t @
haademeeste.ee)
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Häädemeeste vald tunnustab
VAPIMÄRK
Häädemeeste valla vapimärk
antakse vallale osutatud teenete
väärtustamiseks isikule, kes on
oma töö ja tegemistega hariduse,
kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu,
majanduse- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud
valla arengule.
Vapimärgi kavaler
MARET SALAK

Teeme inimestena oma
igapäevast tööd ja kui töö
on hästi tehtud, tuleb kiita.
Kui aga inimesed teevad tööd
vabatahtlikult oma põhitöö
kõrvalt ning oma pere, sõprade, hobide jms arvelt, siis
väärib see mitmekordset kiitmist. Kabli Seltsimaja renoveerimise ajal pidas Maret
Salak Kabli Külaseltsi nimel
läbirääkimisi vallavanema,
ehitajate, elektrikute, kunstnike jpt – ta oli tõeline ehituse
projektijuht. Renoveerimise
perioodil oli väga vähe päevi,
kui Maret jt külaseltsi liikmeid renoveeritava seltsimaja
juures ei toimetanud.
Esile tõstmist ja tunnustamist väärib kogu külaselts.
Maret Salak on aga külaseltsi
juhina panustanud moel, et
tema panus väärib lisaks erilist
tunnustamist. Maret Salak on
olnud Kabli Külaseltsi juhatuse liige 10 aastat.
Maret Salak on oma töö
ja tegemistega hariduse ja
kultuuri valdkonnas oluliselt
kaasa aidanud Häädemeeste
valla arengule ja mainele.
HARIDUSPREEMIA
Häädemeeste valla hariduspreemiaga tunnustatakse
algatusi ja tegusid hariduse
valdkonnas. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele
või ettevõtjale, kelle tegevus
haridusmaastikul on olnud silmapaistev, kelle tulemuslik tegevus, koostöö ja isiklik eeskuju on
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isikuteks ning kelle
tegevusel on märkimisväärne
mõju õpilase arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.
Hariduspreemia – TAHKURANNA LASTEAEDALGKOOL
Programmi „Liider Minus
Endas” algatamise ja arendamise eest nii koolis kui
lasteaias. Programmi „Liider Minus Endas” peamised
põhimõtted on lihtsad ning

ühtivad kõik uueneva õpikäsituse ideestikuga: elus oluliste
põhiväärtuste arendamine,
vastutuse võtmine ja kandmine, iseenese tugevuste ning
nõrkuste tundmine ning head
suhted ja koostöö kaaslastega.
Õpetaja Signe Ööpik algatas
programmi lasteaias. Tema
initsiatiivil ja eestvedamisel
on Tahkuranna lasteaed üle
Eesti nimetatud programmi
rakendamisel olnud esimene.
Signe on oma kogemusi jaganud ka kolleegidele teistest
lasteaedadest. Direktor Kerli
Õismets on programmi järjekindlalt arendanud ja kogu
asutuse personali taktitundeliselt kaasanud programmi
rakendamisse
KULTUURIPREEMIA
Valla kultuuripreemiaga
tunnustatakse kultuurilisi
algatusi, loomingulisi saavutusi
või jätkusuutlike traditsioonide
hoidmist. Preemia omistatakse
üksikisikule, ühendusele või
ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.
Kultuuripreemia – AIGI
TREUMUTH
Aigi Treumuth alustas
tööd Häädemeeste Seltsimajas juhatajana/noorsootöötajana oktoobris aastal 2018.
Kui enamus töötajaid vajab
uuel töökohal sisseelamiseks
aega, siis Aigi vastupidiselt
alustas tegutsemist koheselt.
Aigil on suurepärane võime
kaasata kohalikku kogukonda kõikidesse seltsimajas
toimuvatesse sündmustesse.
Tema särav isiksus ja positiivne lähenemine kõikidele
võimalikele takistustele on
sulandanud kokku erinevate
poliitiliste, kultuuriliste jne
vaadetega huvigruppe kui
ka erinevaid vanusegruppe.
Aigi on suutnud hoida elus
pikaaegseid traditsioone,
luues samas juurde uusi ja
huvitavaid sündmusi. Tänu
aktiivselt käivitatud noortetoa tegevustele on ta kaasanud
noori, mitte üksnes osalema
kogukonna sündmustel vaid
ka panustama nende ettevalmistamisele ja läbiviimisele.
Lisaks mõõduka rahvaarvuga
sündmustele on ta edukalt eest
vedanud suurfestivale nagu
Põhja-Liivimaa festival, algatanud Suurküla Avatud Hoovide päeva, aidanud Kabli Päikeseloojangu Festivalist välja
kasvada Häädemeeste Hää
kaubamärgil jne.
SPORDIPREEMIAD
Häädemeeste valla spordipreemiaga märgitakse ära
sportlikke saavutusi. Nimetus
omistatakse parimale meesja naissportlasele, sponsorile,
võistkonnale või treenerile,
kelle tegevus aasta spordielus
on olnud silmapaistev
Parim meessportlane –
Hendrik Peterson
Hendrik Peterson on Eesti
meister, kes sel aastal Otepääl
toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel saavutas M18 10

km vabatehnika distantsil esikoha. Hendrik Peterson esindab võistlustel Häädemeeste
valda. Treeningplaanid on
kooskõlastatud Suusaklubi
Jõulu treeneri Kadri Madissooga. Suusaklubi Jõulu tiimist pääses Hendrik Peterson
ka Põhjamaade noorte meistrivõistlustele.
Parim naissportlane –
Kelli Järvoja
Üle viie aasta on Kelli Järvoja tegelenud sõudmisega.
Kelli teeb väga aktiivselt
trenni ning on nõutud, hinnatud ja arvestatav vastane igal
võistlusel. Kelli on sõudmisega
tegelenud üle viie aasta. Selle
aja jooksul on ta poodiumile
astunud üle 50 korra ja neis
üle 20 Eesti Meistrivõistlustel
ja ka väärikal hulgal välisvõitlustel. Isegi selle eriolukorrast
tingitud keerulisel aastal on
Kelli saavutanud edukaid
kohti ja olnud tihedalt pildil.
Kelli saavutas sellel suvehooajal Eesti meistrivõistlusel
2. koha ja Leedu Merevaigu
Aerul, olles naiste vanuseklassis noorim, 30 osaleja seas 6.
koha. Samuti tegi ta augustis
teise koha väärilise sõidu Leedus Baltimaade meistrivõistlustel.
Parim treener – Egert
Miljan
Egert Miljan on kergejõustiku treener, EKRE 5. tase, kes
treenib Uulu Põhikooli õpilasi
1.-9. klassini. Kergejõustiku
trennid toimuvad Uulu PK
staadionil, Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses ja Pärnu Kergejõustikuhallis. Kergejõustik
aitab lastel areneda mitmekülgselt ning annab võimaluse
individuaalselt sportida. Egert
on andnud lastele valmiduse
ennast proovile panna võistlustel nii maakondlikult kui
üle-eestiliselt erinevatel kergejõustiku võistlustel. 2018.
aastal jõudis ta õpilastega käia
kahel maakondlikul TV 10
Olümpiastarti etapil. 2019.
aasta sügisel otsustasid nad
osa võtta üle-eestilisest TV10
etapist. 2019/2020. õppeaastal
osalesid nad kahel maakondlikul ja viiel üle-eestilistel
etapil.
Õpilased on olnud tublid ja järjepidevad. Tulemused: TV 10 Olümpiastarti
maakondlikul etapil Uulu
Põhikoolil 3. koht koolide
seas kokkuvõtlikult; TV 10
Olümpiastarti üle-eestilisel etapil individuaalselt 13.
koht 1000 m jooksus Rudolf
Harald Kivi ajaga 3,07; TV 10
Olümpiastarti maakondlikul
etapil Kerto Jets 60 m jooksus
1. koht ja 60 m tõkkejooksus
2. koht; Marten Saar kõrgushüppes 3. koht; Rudolf Harald
Kivi 3. koht teivashüppes;
Kergejõustiku Eesti Meistrivõistlustel Rudolf Harald
Kivi 7. koht kolmikhüppes,
Richard Kiviselg 7. koht 800
m jooksus; Pärnu maakonna
sisekergejõustiku meistrivõistlustel Rudolf Harald Kivi 3.

koht kõrgushüppes, Richard
Kiviselg 3. koht kaugushüppes ja 2. koht 1000 m jooksus.
Egertil on mitmeid teisi õpilasi, kes on saavutanud häid
kohti. Egert usub, et õpilaste
järjepideval treenimisel saavutatakse kergejõustikus veel
paremaid tulemusi.
TÄNUKIRI
Häädemeeste valla tänukiri
on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile vallapoolse
austusavaldusena oluliste teenete eest valla hüvanguks või
seoses tähtpäevaga.
TÄNUKIRJAD
ÜLLE ALANURM, kes
on palju aastaid ravinud valla
elanikke ning pälvis käesoleval aastal ka Vabariigi Presidendi teenetemärgi.
RAILI MENGEL, kes on
palju aastaid vedanud maaturismi, olnud Romantilise
Rannatee brändi eestvedaja
ning pälvis TOUREST 2020
parima turismiedendaja tiitli.
KEISRI KÖÖK OÜ, kes
tootega Häädemeeste Vesi on
üks suuremaid valla mainekujundajaid ja valla tuntumaks
tegijaid.
HELVE REISENBUK,
kelle eest vedamisel ületati esimese koroonaviiruse
COVID-19 laine ajal edukalt
probleemid valla allasutustes
ja sotsiaalvaldkonnas.
GER LI LII VA , kelle
eestvedamisel valmis kevadel uus hoolekandehoone
31-le eakale ja valmis on saanud vana osa rekonstrueerimine 38-le eakale. Lisaks sai
Häädemeeste Hooldekodu
nimeks Häädemeeste Eakate
Kodu, asutus sai omale logo
ja kodulehe.
HELENE KLEIN, kelle
vastutusalaks on valla ehitusregister ja kelle eestvedamisel
on Häädemeeste vald edukas
aadressiandmete korrastaja.
Lisaks vastutab Helene valdkondliku arhiivi eest.
TANEL ANTSON, kelle
pa nust K abli seltsimaja
rekonstrueerimisel on võimatu
ülehinnata. Lisaks on mees
alati koos abilistega abis, kui
kuskil on midagi vaja kiiresti
parandada või kolida.
TÕNU KIIVER, mees,
kes lihtsalt ei oska töö- ja
abipalvetele “ei” öelda. Tänu
kellele saavad tehtud paljud
väikesed, kuid silmatorkavad
tegevused.
KARDO SARAPUU on
tegus inimene. Aastaid osa
võtnud valla sporditööst ja
esindanud valda spordivõistlustel nii koduvallas kui ka
maakonna tasandil. Spordialadeks on pallimängud:
korvpall, võrkpall, jalgpall.
Viimastel aastatel on Kardol lemmikalaks kujunenud
sulgpall. Sellel spordialal on
ta edukalt osalenud sulgpalli
maakondlikel võistlustel.
Samuti on Kardo asendamatu lauatennise mängija nii
üksik- kui ka paarismängus.
Aastaid on Kardo tegelenud

ka turniiribridžiga.
ARON KIVILO, kes on
osalenud Tahkuranna Avatud
Noortekeskuse DJ huviringis
alates 2014. aastast, mil ta ise
õppis 5. klassis. Juba 6. klassis alustas ta Uulu Põhikooli
ja noortekeskuse sündmuste
helindamist. Tänaseks on
temast saanud noortekeskuse DJ huviringi juhendaja
ning tema vabatahtlik panus
noortekeskuse tegemistesse on
märkimisväärne.
EVA METSATALU – seoses pikaajalise ja südamega
tehtud töö eest Uulu Lasteaias. Tema töös on olnud lastest lähtumine alati esikohal ja
kolleegide poolt on ta leidnud
usaldust ning tunnustust just
oma põhjalikkuse, professionaalsuse ja positiivse hoiaku
poolest. Eva on väga palju
panustanud Uulu Lasteaia
arendustegevusse uuenduslike metoodikate juurutamisel ja osaledes mitmeid aastaid
pedagoogide esindajana hoolekogu töös.
E V E L I N TA M M on
Uulu Põhikoolis õpetajana
töötanud 19 aastat. Evelin on
heatahtlik, rõõmsameelne
ning õpilaste edusse uskuv
õpetaja. Tema jaoks ei ole
probleem õpetada klassi, kus
on 27 õpilast või klassi, milles
õpib 7 õpilast, hakkama saab
ta mõlema kollektiiviga. Ta
on kohusetundlik kolleeg,
kes täidab hoolikalt ära kõik
tööülesanded ning annab alati
enda panuse koolielu parendamiseks. Eriline panus on
õpetaja Evelin Tamme poolt
koolis peast ar vuta mise
oskuste parendamisel pranglimise juurutamise eest. Tema
õpilased on alati järjepidevad
pranglijad olnud ning lisaks
on õpetaja Evelin pakkunud
huviringis osalemise läbi
pranglimise võimalust ka
teistele kooli õpilastele.
LY SOOSA AR on töötanud Uulu Põhikoolis eesti
keele ja kirjanduse õpetajana
16 aastat. Õpetajana on ta
järjepidev, mõistev ja õpilasi
toetav. Ta toetab õpilaste iseseisvat õppimist ning arvestab õpilaste individuaalsete
eripäradega. Ly Soosaar on
loov, aktiivne ning kaasaegne
õpetaja. Erilise panusena on
õpetaja Ly juhendamisel viimased neli õppeaastat Uulu
Põhikoolis lõppenud ülekoolilise tantsuliste muusikaetendusega, milles on roll olnud
igal õpetajal ja õpilasel. 2017.
aastal lavastas ta etenduse
„Pöial-Liisi”, 2018. aastal
„Kuidas Kungla rahvas kuldsel aal maailma lõi” ning 2019.
aastal „Keelte keetmine”. Etteastetesse on alati kaasatud
olnud kogu koolipere ning
tulemused on olnud iga kord
suurepärased. Tema tegevus
on inspireerinud ka õpilasi
ning 2019. aastal valis õpilane
Triinu Kirschbaum enda loovtöö teemaks ülekoolilise etenduse lavastamise. Õpetaja Ly
Soosaare juhendamisel lavas-

tas ta etenduse „Kojujõudmine”, mis erilise olukorra
tõttu jõudis lavale 2020. aasta
sügisel ning millesse oli taaskord kaasatud kogu koolipere.
K AI SIIDIR ÄTSEP on
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses joogaõpetaja ja viib
järjepidevalt läbi klassikalise
jooga treeninguid. Kai panustab erinevate vanusegruppide
kaasamisse. Üks kord nädalas,
päevasel ajal, täitub treeningsaal, tänu Kaile, väärikas eas
prouade grupiga, millesse
tasapisi on liitunud ka nooremaid naisi. Prouade grupil
algas 2020. aastal jaanuaris
koos käimise 9. aasta, mis on
suurepärane järjepidev panus
tervise edendamisse. Kail on
ka 2. joogagrupp, kes käivad
trennis 1 x nädalas õhtusel
ajal, neid nimetab ta tööl
käivate naiste grupiks. Kai
arvestab oma treenitavate
eripäradega, nt õhtul on inimesed pikast tööpäevast kurnatud, seega grupis on rõhk
lõdvestusel lisaks füüsilistele
harjutustele. Kai on kogukonnas oluline inimene, kes
annab eakatele võimaluse koos
käia, mis soodustab omakorda
lisaks terviseedendamisele ka
omavahelist sotsialiseerumist.
GRETA TAMM - Häädemeeste valla aktiivne noor,
kes alates Võise noortetoa
loomisest (9 aastat tagasi)
on osa võtnud erinevatest
tegevustest, mis noortetuba
on pakkunud. Greta kasvas
suureks koos noortetoaga,
kus ta oli eeskujuks teistele
noortele ning kaasas erinevas
vanuses noori mitmekülgsetesse tegevustesse. 2020. aasta
suvel täitis Greta ka Võiste
noortetoas noorsootöötaja
ametikohta, milleks olid tal
suurepärased eeldused, kuna
ta on panustanud läbi aegade
oma kogukonna noortesse.
Hea on tõdeda, et Greta asus
alates sellest sügisest õppima
Tartu Ülikooli klassiõpetaja
erialale, mis kinnitab omakorda, kuidas ta lapsi väärtustab. Greta suudab ka kooli
kõrvalt panustada kogukonna
noorte elukvaliteedi tõstmisse.
Nimelt panustas ta sel sügisel toimunud 11-17 aastaste
noorte suvelõpupäevade läbiviimisse Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses kui ka võttis
osa noorte omaalgatuslike
ideede projektikonkursist
Nopi Üles, millega Võiste
noortetuba saab endale osta
uusi vahendeid 1800€ väärtuses.
PÄ R NU HUSTLERS’
DARTS CLUB korraldas 14.16. augustil 2020. aastal Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses
Eesti esimese Baltimaade
nooleviske suurturniiri Hääde
Meeste Peeker. Võistluse eesvedajateks olid Ralf-Sander
Rebane ja Liina Joonsaar, kes
on Häädemeeste valla elanikud. Sündmus tõi kohale noolemänguhuvilisi Eestist, Lätist
ja Leedust. Osalenud noolemängijad jäid üritusega väga
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Detsember 2020
rahule, mistõttu on 2021.
aasta Dartsi nooleviske suurturniir taaskord planeeritud
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusesse. Sellest sündmusest
kasvas välja nooleviske ring
„noorte akadeemia” Häädemeeste valla noortele, mis
toimub Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses 1 x nädalas.
TIIU TA MM on OÜ
Runtzu omanik, mis on Häädemeeste alevikus tegutsev
lillepood. Tiiu on väikese
kohaliku ettevõtjana aastate
jooksul pakkunud tööd nii
oma pereringis, kui ka sellest
väljaspool olevatele kodanikele. Lisaks lilledele leiavad
kohalikud tarbijad ka igasuguseid muid aiatööks vajalike
abivahendeid ja Tiiu Lillepoes
valmistatakse ka kohalike
meeneid puidu ja klaasi lasergraveerijaga. Häädemeeste
vallal on olnud Tiiu Tammega väga hea koostöö. Kuigi
Tiiu ettevõte on väike, on ta
vallas toimuvatel sündmustel
olnud tihti toetaja rollis. Igale
keerulise olukorrale leitakse
lahendus ja vajadusel on ta
kogukonnas vastutulelikult
aidanud ka töövälisel ajal.
Kohalikud iseloomustavad
Tiiut sõnadega südamlik ja
abivalmis.
KARL
EERIK
E ISE NSCH M I DT, ke s
asutas Häädemeeste Võrkpalliklubi MTÜ. Karl on
mitmeid aastataid organiseerinud Häädemeeste valla esindusmeeskonna treeninguid
ja valmisolekut esindama
valda erinevatel võistlustel.
Võistkond esindab Häädemeeste valda regulaarselt
Pärnumaa MV võrkpallis ta
lisaks sellele Rannamängudel ja Koonga mängudel. Karl

esindab Häädemeeste valda
lisaks võrkpallile veel paljudes teistel spordialadel näiteks
jalgpall, köievedu jne. Läbi
sporditöö edendamise aitab
ta parandada vallakodanike
liikumisharjumusi ja tervist
ning olles positiives võtmes
pidevalt pildis aitab ta kaasa
ka valla positiivsele mainekujundusele.
INGA TA LTS töötab
Häädemeeste Eakate kodus
alates 2019 aasta maikuust.
Inga on pühendunud töötaja,
kes seab esikohale meie valla
väärikad, kes raksete olude
tõttu on leidnud tee Eakate
kodusse. Inga mitte üksnes
ei mõtle välja tegevusi, et
sisustada aega vaid läbi oma
töö aitab eakatel leida motivatsiooni, et olla rõõmsad.
Igapäevaselt otsitakse hetki,
mille üle rõõmustada. Inga
püüab kaasata eakaid võimalikult palju kõikidesse erinevatesse tegevustesse, mõeldes välja võimalusi ka neile,
kellel liikumisvõimalused
piiratud. Eakate Kodus toimuvaid sündmusi püütakse
pilti ja kirjutatakse üles, ning
jagatakse ka väljapoole maja,
mis on aidanud Eakate kodul
sulanduda paremini kohalikku kogukonda ja parandanud tunduvalt Häädemeeste
Eakate kodu mainet.
EGLE RUMBERG - õppijakeskse ja koostöise koolikultuuri kujundamise ja õppekeskkonna arendamise eest
Uulu Põhikoolis
EHA SÄDE - sotsiaalvaldkonna arendamise ja
nõuetekohase ning hästi
toimiva sotsiaaltöökorralduse
ellu rakendamise eest Häädemeeste vallas
SANDR A R EBANE -

panuse eest sotsiaalvaldkonna
arendamisel ning töö korraldamisel ka kriisisituatsioonis.
KAJA KIVIS - südamega
tehtud kohusetundliku töö
eest avahooldustöötajana
ANU LIIVA - abi eest avahooldusteenuse osutamisel
kriisisituatsioonis
SAIMA JAKOBSON –
kes maalis valla tuntumatest
kohtadest Kunstkäsitöö seltsi
„Rääk“ naistega ühiselt 14
maali, mida eksponeeritakse
vallamajas vallavalituse koridori seinal.
ENDA LORENTS– kes
maalis valla tuntumatest
kohtadest Kunstkäsitöö seltsi
„Rääk“ naistega ühiselt 14
maali, mida eksponeeritakse
vallamajas vallavalituse koridori seinal.
TIIU PUKK– kes maalis
valla tuntumatest kohtadest
Kunstkäsitöö seltsi „Rääk“
naistega ühiselt 14 maali,
mida eksponeeritakse vallamajas vallavalituse koridori
seinal.
HEBE SII V EST– kes
maalis valla tuntumatest
kohtadest Kunstkäsitöö seltsi
„Rääk“ naistega ühiselt 14
maali, mida eksponeeritakse
vallamajas vallavalituse koridori seinal.
HILJA HUNT– kes maalis valla tuntumatest kohtadest Kunstkäsitöö seltsi
„Rääk“ naistega ühiselt 14
maali, mida eksponeeritakse
vallamajas vallavalituse koridori seinal.
PAREM KESKKOND
Tiitel “Parem keskkond” on
tunnustus, mis antakse isikule
või kollektiivile pikemat aega
korrast ära olnud hoone või
rajatise korrastamise eest

Noortekeskuse
vanapaberikampaaniast
Meie noored hoiavad keskkonda
ja soosivad taaskasutust ning
panustavad igal aastal kogudes
vanapaberit. See aasta oli väga
tegus ning kokku koguti Uulu ja
Võiste noorte poolt suur hunnik
mille kogukaal oli 2440 kg. Sellise suure koguse ära viimisel olid
abiks Uulu kooli 2. klassi poisid,
kes said raskeid kaste tassides kena
soojenduse ees ootavaks rahvatantsu tunniks.
Aitäh õpetaja Eneli, et lubasid

poisid appi!
Aitäh tublidele ja tugevatele
poistele!
Kuna sel aastal olukord sellist
vahvat ja ühist kinokülastust mis
on olnud preemiaks kogujaile ei
soosi siis sel korral on kõikidele
kingiks Apollo kinkekaart.
Vanapaberit võib kokku
koguma asuda juba praegu, et
järgmisel sügisel see ära tuua.
Kogumiseni, järgmisel sügisel!
Ege Altmart

K ABLI SELTSIMAJA
– tunnustame MTÜ Kabli
Külaseltsi.
RMK KABLI KÜLAST USK E SUSE K A BLI
ÕPPER ADA JA PRIIVITSA LÕKKEKOHT, mis
moodustavad ter vik liku
puhkekoha. Lisaks loodi
selle aasta alguses õpperajale
nutimäng, mis muudab seiklemise lastega veelgi põnevamaks. Suures osas laudteest
koosnev 1,8 km õpperada
viib sellistesse kohtadesse, kus
muidu on väga raske juurde
pääseda (liigniisked alad ja
rannamets). Need paigad
pakuvad palju avastamisrõõmu ja on väga huvitavad.
Lisaks saab mööda õpperada
minna Kabli linnujaama,
rannakarjamaale ja randa.
Õpperajal paiknevad kaks
kauni merevaatega teelõiku:
üks linnujaama juurest suunaga merele ja teine Priivitsa
jõe suudmeala juures olev
vaateplatvorm.
Kabli külastuskeskuse
õuealal on võimalik grillida ja puhata. Lisaks on
õuealale viimastel aastatel
koondatud mitmeid huvitavaid infotahvleid. Sellel aastal
oli Kabli looduskeskuse juures Wojciech Grajkowski ja
Piotr Socha raamatu põhjal
koostatud näitus „Puud“.
Kui puhkajal on soov Kablisse soov kauemaks jääda,
saab telkida külastuskeskuse
lähedal asuvas Priivitsa telkimiskohas, kus on olemas nii
lõkkease kui katusega laudpingid. Tunnustame RMK
Kabli külastuskeskust.
OKTA AV IA KORTERIÜHISTU – tunnustame
Oktaavia korteriühistut.
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Jõulusoojus südames,
istub pere ahju ees.
Rõõmsaid muljeid jagavad,
armastust nad väärivad.
Järsku uksel koputas,
jõuluvana tervitas.
Jõulud – need on kõigile!

Rahulikku jõuluaega
ja kordaminekuid
uuel aastal!

Eakate Kodu pere

TEADMISEKS
Head Häädemeeste valla väikeettevõtjad, kohaliku
toidu- ja jookide tootjad, kellel on VTA (Veterinaarja Toiduamet) koduköögi teavitus ehk luba toidu ja
jookide valmistamiseks ning soovivad siseneda uutele
turgudele Tallinnas.
Palun andke endast teada tel +372 508 9266 või
tiiu.sommer@haademeeste.ee või kirjuta fb Tiiu Sommer. Infot kogun Stockmani Kaubamajale, kes ootab
minult infot Häädemeeste valla väikeettevõtjatest,
kes toodavad huvitavaid toidukaupu, sh ka jooke.
Võite võtta ka otse ühenduse Stockmani Kaubamaja kategooriajuhi Heli Kattaiga, tel +372 668 0449,
+372 5649 4570, e-post: Heli.Kattai@stockmann.
com.

Võiste Jõululaat ja Trall toimub 20. detsembril ClubPinda õuel aadressil, Võiste Pinda 1a.
Laada algus on kell 10:00. Kõik kes soovivad kauplema tulla, palume ühendust võtta
56393444 Marika

JõULUPAKID KODUSTELE
LASTELE
Armsad kodused lapsed ja väljaspool Häädemeeste valda
lasteaedades käivad lapsed!
Teid ootab Häädemeeste valla poolt kommipakk Häädemeeste
Vallavalitsuses Uulus (tel 444 8890) või Häädemeeste teenuskeskuses Häädemeestel (tel 446 4175). Pakkidele saate järgi tulla 10.
jaanuarini 2020. a.
Palume ette helistada.
Suur tänu päkapikkudele, kes aitasid kommipakid komplekteerida.

Võiste Jõululaat ja Trall toimub
20. detsembril ClubPinda õuel,
aadressil Pinda1a Võiste.
Laada algus on kell 10.00.
Kõik, kes soovivad kauplema tulla,
palume ühendust võtta 56393444 Marika
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Eakate Kodu ajalukku jääv aasta

Tibusid loetakse sügisel
Kolisime hoolealustega
nn.vanast osast juurdeehituse
ossa keset suurt Covid 19 viiruse lainet aprillikuu keskel.
Nädal hiljem 20. aprillil algas
kaua oodatud Eakate Kodu
vana maja renoveerimise ehitustööd. Tööd teostas Optimus Ehituse OÜ.
R Renoveerimistöödeks
taotles Häädemeeste vald toetust „Riigi eelarvestrateegia
2017–2020” meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamine avaliku
sektori hoonetes” projektile
„Häädemeeste Hooldekodu
energiatõhususe parandamine”, mille ehitustööd jaotusid nii abikõlblikud tööd
kui mitteabikõlblikud tööd.
Toetus projektist energiatõhususe tööde osas oli üle 227
355 eurot. Projekteerimis- ja
ehitus tööde maksumus kokku
601 485 eurot.
E h it u s tö ö d lõpp e sid
oktoobrikuus 2020. a.
24. novembril 2020 väljastas Häädemeeste Vallavalitsus
Eakate Kodu hoonele kasutusloa, juba samal päeval kolisid
hoolealused oma igatsetud
tuppa tagasi.
Oleme tänulikud Häädemeeste Vallavalitsusele ja Häädemeeste Vallavolikogule, kes
langetasid otsuse Eakate Kodu
juurdeehitusse ning renoveerimise elukeskkonna tingimuste
parendamisse.
Gerli Liiva
Häädemeeste Eakate Kodu
juhataja

Tänu juurdeehitusele ja
mahukale renoveerimistööle
on Eakate Kodus nüüdisaegselt sisustatud avarad rõõmsad värviküllased eluruumid.
Mugav ja kodune majutus,
mis vastab liikumispuuetega
inimeste nõuetele. Loodud
on erinevad ruumilahendused majas. Valgusküllased
puhkenurgad, mängude
tuba, värske ajalehe lugemise
ala, väikesed raamatukogud
maja erinevates tiibades, avar
saal kontsertide korraldamiseks, avalik kööginurk koos
tehnikaga, ühine TV ruum,
oma köök ja pesumaja. Avarad
pesuruumid. Iga toa sisustuse
juurde kuulub funktsionaalvoodi, riidekapp, voodikapp
söögilauaga, TV, tugitool,
väike kirjutuslaud. Samas
tuba sisustatakse vastavalt
hoolealuse vajadustele, lähtudes kliendi terviseseisundist.
Soovi korral võib hoolealune
kaasa võtta mälestusesemeid
oma kummuti või tugitooli,
kuid muidugi tuleb arvestada
ruumiga.
Põhjaliku uuenduskuuri
käigus sai hoone lifti, maakütte, tänu millele on ruumid soojemad ja küttekulud
väiksemad. Ehitati välja ventilatsioonisüsteem, vahetati
aknad, torustik, värskendati
välifasaadi.
Kokku on Eakate Kodusse
planeeritud 69 voodikohta.
Ühekohalised toad on 11-14
m² ja kahekohalised 16-18 m²
suurused.
Käesoleva aasta märtsis
2020 valmis AS Eston Ehituse
poolt Eakate Kodu juurdeehituse osa, hanke maksumusega
1 646 227.80 eurot.

Hingedekuu Häädemeeste Eakate Kodus
Häädemeeste vanasõna ütleb: ”Parem on,
kui igat asja ei kuule, aga ei ole halb, kui
igat asja tead! ”
Novembrikuusse jääb lausa kaks
eestlaste seas läbi aegade populaarset ja
armastatud rahvakalendri tähtpäeva.
Sügisesed lustakad, rohkete uskumuste
ning omanäolise kombestikuga Mardipäev ja Kadripäev. Kuna praegune aeg
ei luba suuremaid rahvakogunemisi ja
Häädemeeste Eakate Kodu ei oota võõraid siseruumidesse käima, siis lustisime
seekord oma jõududega ja santisime ise
oma koduköögi ukse taga. Mardilaupäeval
panime rohkem rõhku hirmutavate maskide meisterdamisele ja ilma ennustamisele
vanarahva uskumuste järgi. Kadrilaupäeval olime juba professionaalne kärgpere,
kus ei puudunud ka kadritited, jahimehed
ja Kadripruut. Mõlemal peol sai korralikult lauldud ja mõõtu võetud mõistatuste
lahendamisel. Riituselaulud sai kohandatud segasele ajale paslikute sõnadega ja
õnnesoovid majarahva oma huvisid arvesse
võttes. Rõõmu ja naeru oli neil päevil meie
majas palju!
10. septembril 2020 korraldas Eesti
Folkloorinõukogu ja Eesti Rahvakultuuri
Keskus Pärnus koolituse „Hakkame Santima“. Aire Koop kutsus osalema ka Häädemeeste Eakate Kodu tegevusjuhendaja
Inga ja Päevakeskuse tegevusjuhendaja
Anne-Mai. Projekti eesmärgiks oli tõsta
inimeste teadlikust Eesti sanditamiskombestikust ja julgustada minema inimesi
mardi- ja kadrisanti jooksma. Oli väga ins-

Fotod: Inga Talts

pireeriv ja hariv
koolitus. Aegade
jooksul on santi
jooksmised muut u nud jä r je st
rohkem laste ja
noorte pühaks,
aga algselt olid
need sügisesed
tähtpäevad olnud
koos maagiliste rituaalide ja ennustamisega ikka täikasvanute pärusmaa. Väga
palju koolitusel juurde õpitut sai juba sel
aastal praktiliselt kasutada. Mitmed vahvad mõtted ja ideed jäid ootama järgmisi
santimise pühi, kus ehk juba tohime oma
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lustimise juurde kutsuda rohkem sõpru
ja lähedasi.
Kaunist alanud Jõulukuud!
Inga Talts
tegevusjuhendaja
Häädemeeste Eakate Kodus

Talvine pööripäev on sel
aastal 21. detsembril ja seega
on paras aeg hakata tegema
kokkuvõtteid lõppeva aasta
kohta. Kui seejuures selgub,
et mõni asi on kahe silma
vahele jäänud, siis on veel
aega ehk asja parandada?
Kahtlemata on seni vääramatu jõud ehk koroonaviirus SARS-CoV-2 vajutanud
lõppevale aastale oma pitseri.
Soojemal ajal oli väheke leevendust asjade ajamistele,
kuid osa asju võivad olla
jäänud kahe silma vahele
ja paras aeg on üle vaadata
unustatud asjad, ehk saab
osagi neist veel teoks teha.
Üheks selliseks unustatud
asjaks on Mereküla inimeste
jaoks oluline teema küla piiridest, hetkel õigemini rahvaküsitluse korraldamine
selleks. Eriolukorra alguses
teatas vallavalitsus märtsikuus, et seoses eriolukorraga
lükkub küsimuse arutamine
volikogus edasi kuni järgmise
volikogu istungini. Seni pole
volikokku küsimus jõudnud.
Kas siis üheksa kuu jooksul
pole volikogu koos käinud?
Võib-olla arvestatakse
a sjaaja misek s juunikuu
volikogul arutatud eelnõu
rahvaküsitluse korraldamisest Häädemeeste vallas, aga
tookord lükati eelnõu tagasi
teise lugemise korraldamiseks. Mis sellest on saanud?
Nii kirjalikud kui suulised
pöördumised pole asjasse
selgust toonud. Siit ettepanek: vallakodanikel vallaga
asjaajamise kiirendamiseks
palgata tööle jurist. See
aitaks otsustajatel tugineda
faktidele ja seadustele, mitte
arvamustele.
Aga lahkujast halba ei
räägita ja lahkuv aasta tõi
kaasa ka häid asju. Tänu
vallale on meil nüüd prügimajandusega küla piirides
asjad paremad. 2014. aastal
alustasime külla taaskasutuskonteineri taotlemist ja tänu
vallale selle ka nüüd saime.
Mereküla inimestel on võimalik plastmassi, klaasi ja
vanapaberit oma prügist välja
sorteerida ning konteinerisse
tuua. Usaldust tuleb muidugi
õigustada ning konteinerisse
pandavad asjad peavad olema
puhtad, aga asi toimib.
Meie küla peateed on
nüüd valgustatud ning hoolimata saabunud pimedast
ajast on vabas looduses jalutajaid tuntavalt rohkem. Tervislikud eluviisid on koroona
ajal eriti õiged.
Eriliselt tuleb tunnustada meie küla elaniku
Andry Kikkul`i algatust
rannaniitude taastamisel. Ta
asutas Merekülas OÜ Õlekõrs sooviga taastada Uulu
muuli lähistel võsastunud
ja pilliroostunud rannaniidud. Selleks saavutas ta
kõne all olevate eraomandis
katastriüksuste omanikega ja
munitsipaalomandis olevate
mereäärsete maade osas val-

laga kasutusõiguse lepingu.
Käesolevaks ajaks on ta
vabatahtliku tegevusena
tõrjeks niitnud pilliroogu
ja puhastanud alad võsast.
Jõudumööda on teda aidanud Mereküla elanikud, kuid
enamuse töödest on ära teinud noormees ise. Meie kandis liikujatele avaneb nüüd
muuli lähedal täiesti uus
vaade merele.
Mis saab edasi? 2017.
aastal jõustunud ühinemisleping kehtib kuni uute valimisteni. Alles jäänud aasta
jooksul tuleks üle vaadata,
mida plaaniti ja kuidas seda
on täide viia suudetud. Mitmel korral on kõne all olnud
kohalike kogukondade toetamise ja edendamise teema,
kuid millegi pärast selles osas
suuri edusamme pole. Miks?
Puudub huvi?
Nii saab öelda küll, kui
meenutada, et veebruaris
kokku kutsutud üritusele
„Haldusreform ja külad“ tuli
väga vähe inimesi, kusjuures
vallavalitsusest, volikogust
ja külaasjadega tegelevast
valla komisjonist ei jõudnud
kohale kedagi.
Võib-olla on osa selles
asjas ka info levikul või oli
põhjuseks, et eestvedajaks
oli EKRE liige? Meid pole
vallas nõnda palju, et hakata
asjade üle otsustama algataja
kuuluvuse järgi. Pole oluline,
mis värvi on kass, peaasi, et
ta hiiri püüab. Kõigi erakondade ja valimisliitude eesmärkides oli sees kogukondade
tegevuse toetamine. Viimane
aeg on sellega alustada.
Kuidas mujal toimetatakse? 13. novembril toimus
Jänedal Põllumajandusuuringute keskuse korraldatud seminar „Arukas küla
– tuleviku küla“. Seal räägituga on võimalik tutvuda:
FB-s https://www.youtube.
com/watch?v=fuRPFOMx
ULc&feature=youtu.be või
https://w w w.maainfo.ee/
index.php?page=3824.
Viietunnises videos on
sõnavõtud maaeluvõrgustikust, arukate külade koostööprojektist, Maaeluministeeriumi strateegiatest,
maale elama tuleku põhjuste
uuringust Kodukandi poolt,
maapiirkonnas tegutsevate
MTÜ-de tutvustusi oma
tegemistest, koostöökodadest. Huvitav vaatamine. Kui
vana saab ära saadetud ja uus
aasta vastu võetud, siis on
kindlasti põhjust selle teema
juurde tagasi tulla.
Koroona võib küll meie
tegemisi praegu häirida, kuid
meie jaoks muutub mõne aja
pärast nii aasta number kui
vajalikke abinõusid kasutades taastub tegevusvabadus.
Selles võime kindlad olla.
Praegu aga soovin mõnusat aastavahetust ja kannatlikku meelt!
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Erasmus+ projektid Häädemeeste Keskkoolis

Karjäärikuu Häädemeeste koolis
Karjäärinõustamine ja karjäärivalikutega seotud teemad on õpilaste
edasiste plaanide toetamisel olnud
Häädemeeste Keskkoolis väga oluline valdkond. Koostöös Rajaleidja
keskusega ja alates jaanuarist 2019
koos Töötukassa karjäärispetsialistidega oleme koolis karjääriteemalisi
tegevusi ja lõpuklassidele suunatud
karjääripäeva korraldanud juba aastaid.
Karjääripäev toimub koolis kaks
korda aastas – sügisel novembris-detsembris ja kevadel märtsis. Sügisel
keskendutakse rohkem gümnaasiumilõpetajatele. Toimuvad individuaalsed nõustamised ja õpilased
saavad infot edasiste õppimisvõimaluste kohta. Abituriendid osalevad
alati ka töövarjupäeval, et tutvuda
lähemalt mõne huvipakkuva elukutsega.
Karjäärikursuse raames koostavad abituriendid endale e-portfoolio (arengumapp). Arengumapi saab
õpilane esitada kas kooli õppima
asumisel või tööle kandideerimisel.
E-portfoolio sisaldab kokkuvõtteid
kohtumistest erinevate ametialade
esindajatega, Europassi CV-id, töökogemust, praktikat, haridusteed
ning iseloomustust endast. Antud
kursus suunab õpilase viimasel aastal
mõtlema enda lähitulevikule.
Lisaks abiturientidele saavad sügiseti karjääriteemalisi tunde 7.-8. kl ja
ka 11. klass, et ka neid aegsasti suunata tulevikuvalikute peale mõtlema.
Kevadine karjääripäev keskendub
põhjalikult põhikooli lõpetajatele.
Lisaks edasiõppimisinfole ja karjääriteemalistele tegevustele toimuvad
siis ka sisseastumisvestluste simulatsioonid, mille käigus harjutatakse
läbi sisseastumisvestluste olukord.

Õpilased saavad teada, kuidas ja
millele peaks sisseastumisvestlustel
tähelepanu pöörama. Lisaks toimub
iga põhikoolilõpetaja individuaalne
nõustamine.
Sel õppeaastal oli koolis planeeritud karjäärikuuks november. Karjäärikuu raames toimusid mitmed
karjääri ja elukutsevalikutega seotud tegevused. 11. ja 12. kl õpilased
osalesid karjäärinõustajate poolt läbi
viidud haridusvõimaluste infotunnis,
millele järgnevalt said 12. kl õpilased karjäärinõustaja toel arutada
individuaalselt oma edasisi plaane.
Viirus sundis ka meid tegema korrektiive oma tegevustes. Nii lükkasime
mõned kavandatud tegevused kevadesse ning gümnaasiumilõpetajate
nõustamine toimus läbi veebi.
Oma hobist – fotograafiast – rääkis 5.- 6.klassile lapsevanem Karlo
Seppmann, 9.-12. klasside õpilased
said koostöös Eesti Töötukassaga
mängida karjääriteemalist põgenemistoa mängu. Antud mängus said
õpilased langetada enda isiksusest
lähtuvad otsuseid karjääriredelil.
1. detsembril on 1.-4. klassil
videokohtumine ooperilaulja Pirjo
Jonasega. Õpilased saavad ülevaate
järgmistest teemadest: forte ja piano,
vokaal- ja instrumentaalmuusika,
“Minu hääl kui kõige tundlikum
instrument” ja improvisatsioon.
Karjääritee ei ole kunagi sirgjooneline ning on täis erinevaid katsumusi, mis vajavad otsuste tegemist.
Läbiviidud tegevused pakuvad õpilastele võimalusi tutvumiseks erinevate elukutsetega ja saada head nõu
tulevikuks oma valikute tegemisel.
Eeva Noni
Astrid Rosenberg

Mis teeb minu kodukoha eriliseks?
Võidu on üks mahajäetud küla
Häädemeeste vallas. Esialgu vaadates ei tundu see paik millegi suhtes
eriline, aga siiski meeldib mul väga
siin elada. Miks see eraldatud koht
minu arvates nii huvitav on?
Mina ja mu pere elame praegu
keset sadade ruutkilomeetrite suurust mahajäetud põldu, väikeses
talus, mis kunagi kuulus minu
vanavanematele, kes surid ammu
enne minu sündi. Põllumaad ümbritseb kauguses mets ja Timmkanali
jõgi. Me elame siin väga üksikult ja
rahulikult, meile lähim naaber on
ligikaudu kahe kilomeetri kaugusel.
Mulle meeldib kõige rohkem öösiti
ringi käia, kui kõik on täiesti vaikne.
Isegi tuul ei puhu ja kõik, mida ma
kuulen, on jõe rahuldust pakkuv
vulin.
Kevadel ja sügisel on tavaliselt
parim aeg jalutada, kuna siis on
minu jaoks kõige parajam ilm ringkäiguks ja ka loodus on selle iluduse
tipus. Kevad toob alati kaasa põldude
uputuse, mis omakord jäätub ning
muudab põllud suureks siledaks
jääväljaks, kus on tore ringi liuelda.
Sügis aga maalib metsa ilusate kollaste, roheliste ja punaste värvidega.
Meie pere teab kõiki parimaid mar-

jul- või seenelkäigu kohti. Kui see
panna kokku sellega, et meie maal
harime veel kartulipõldu, siis on
meil tavaliselt hästi palju nendest
andidest valmistatud toite sügisel.
Võidu külas asetsevad väga paljud
mahajäetud talud, mille hoovidest
võib leida õuna- ja ploomipuid, sõstraid, vaarikaid, rabarbereid, arooniaid ning vahetevahel ka sarapuid.
Neis majades on niisamagi huvitav ringi uurida, vahel isegi mõnd
asju leida. Kõige rohkem külastan
ma meie vana ja aega ära kadunud
Võidu kooli. Seal on tore raamatuid
vaadata, mis sinna mahajäetud on.
Üle pika aja on osad inimesed mõne
neist taludest omaks võtnud ja siin
elama hakanud.
Siin, kus ma elan, ei ole midagi
erilist ega märkimisväärset millest
keegi teine teaks. Väga vähesed
mäletavad Võidu kooli. Metsad siin
ei erine mitte millegi poolest, võrreldes teiste Eesti metsadega. Aga see
mulle oma kodu juures meeldibki
kõige rohkem, et kuhu iganes ma
Eestisse lähen, ei tule mul nii suurt
koduigatsust, sest tihti on see sarnane
minu kodupaigaga.
Alison Moora 9. kl

Rahvusvahelised projektid Häädemeeste Keskkoolis jätkuvad.
Hetkel on viiruse Covid-19 leviku
tõttu peatunud karjäärialane projekt Saksamaaga ning õpetajate
õpirände projekt. Mõlemal juhul
ootame ülemaailmse pandeemia
taandumist.
Samas lubab turvalisemat rahvusvahelist koostööd uus Erasmus+
projekt “INTEGRA” . Projektis
osaleb 7 asutust neljast riigist:
Lätist, Leedust, Sloveeniast ja Eestist. Esindatud on noortekeskused,
üldhariduskoolid ja kutsekool, lastevanemate ühendus ning Rezekne
kohalik omavalitsus. Projekti peakoordinaator on Läti Vabariigist.
Projekt kestab 1. november 2020
– 31.detsember 2022, kokku kaks
aastat ja neli kuud.
Projekt on suunatud nii õpilastele kui haridustöötajatele. Projekt
on praktilise kallakuga ning lähtub STEM/STEAM põhimõttest,
mille eesmärk on ühendada teadus,
tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja
matemaatika.
Projekti käigus:
1. toimuvad õpetajate koolitused: õpitakse kasutama mitmeid
roboteid, tundma programmeerimise aluseid, erinevaid internetiplatvorme ning keskkondi;
2. viiakse läbi meistriklassid:

omandatud teadmisi rakendatakse
ainetundides, grupp huvilisi õpilasi
valmistub eakaaslasi juhendama
ning osalema rahvusvahelistes
meistriklassides;
3. valmivad tunnikavad, mida
saavad kasutada kolleegid nii
kodu- kui välismaal;
4. tekib tehnoloogia edendajate
võrgustik regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil.
Tänaseks on partnerorganisatsioonide vahel toimunud mitu
videokohtumist. Läbi on arutatud
töökäik ja edasised plaanid. Kokku
on lepitud, et alustame õpetajate

koolitustega. Esimesed koolitused
õpetajatele Häädemeeste Keskkoolis algavad juba jaanuaris.
Läti partnerite korraldatud koolitusega oma haridustöötajatele oli
võimalus liituda video vahendusel
27. novembril.
Rohkem infot Facebook i
lehel: https://w w w.facebook.
c om / Ne t w ork- of-t e c h no log y-I N T E GR A t ion i s t s -i npupi l s -i n for m a l- e duc at ion100904535191889/?view_public_for=100904535191889
Rene Kurm
Astrid Rosenberg

tõlgitud. Žürii liikmed tunnevad
hästi nii eesti kui läti keelt. Suur
tänu žürii liikmetele, kes leidsid
aega kirjandite lugemiseks ja oma
lemmikute valimiseks. Siinkohal
olgu ära toodud ka žürii liikmete
lühike tutvustus.
Elina Bone on sündinud ja
kasvanud piirilinnas Heinaste/
Ainaži linnas ning saanud oma
hariduse nii Lätis kui ka Eestis.
Oma magistritöös keskendus Elina
eesti ja läti keele võrdlusele. Hetkel
jätkab Elina oma õpinguid doktorantuuris Tallinna Ülikoolis
Humanitaarteaduste instituudis.
Ieva Spolīte-Jansone esivanemad on sarnaselt Elinaga nii eestlased kui lätlased. Ieva kasvas üles
Lätimaal ning eesti keele õppis ära
alles kuueaastaselt vanaema juures
Eestis. Pärast keskkooli Lätis astus
Ieva Tartu Ülikooli ja lõpetas seal
etnoloogia eriala. Hetkel elab Ieva
Eestis, kuna tema abikaasa on Läti
Suursaadik Eestis.
Gunda Tire on on Haridus- ja
Noorteameti PISA koordinaator.
Rahvuselt küll lätlane, aga juba
aastaid elab Eestis ning tutvustab
maailmale läbi PISA heade tulemuste Eesti haridussüsteemi.
Kirjandivõistlusele laekus 21
tööd. Kiidame ja täname kõiki
õpilasi: Anett Aedma, Triinu
Kirschbaum, Janno Eeskivi, Keiti
Alexandra Lepik, Getter Ennok,
Ralf Pihlak, Lume Tuum, Carolin
Mihhailova, Karl-Magnus Pruul,
Erik Raimond Ristmäe, Henry
Näär, Alison Moora, Roberts

Vītols, Regnārs Nerips, Paula
Reide, Kitija Dargevica, Elizabete
Miljone, Helene Loorents, Kärt
Pärnat, Kaspar Vaikmaa, Grethe
Karoline Kaljaste.
Žürii kiitis kõiki kirjutajaid
ning tõstis esile alljärgnevate
noorte kirjutajate tööd: Triinu
Kirschbaum, Keiti Alexandra
Lepik, Lume Tuum, Carolin
Mihhailova, Henry Näär, Roberts
Vītols, Regnārs Nerips, Elizabete
Miljone, Kaspar Vaikmaa, Grethe
Karoline Kaljaste. Kõige rohkem
avaldasid žürii liikmetele muljet
Alison Moora ja Kitija Dargevica
tööd.
Žürii liikme Ieva Spolīte-Jansone kommentaarid Kitija Dargevica kirjatükile: “Töö oli südamest
kirjutatud, väga ilusas läti keeles.
Ilus töö! Tundub uskumatu, et nii
noored inimesed näevad sellisena
oma kodumaad“. Alison Moora
töö meeldis selle siiruse ja ehtsuse
pärast, mis kirjutaja edasi andis. Ja
väikesed detailid, mis autori sõnul
teevad tema justkui mitte-midagi
ütlevast kodupaigast talle erilise
paiga.
Häädemeeste Keskkoolis loodame, et kirjandivõistlusest saab
tore traditsioon. Järgmisel aastal
proovime teha paremat koostööd
ja teavitust nii siin- kui sealpool
piiri, et info konkursi kohta jõuaks
rohkemate noorteni.

Noorte kirjandivõistlus
Sel suvel augustis sai Heinastes/
Ainažis ja Metsapoole koolimajas
kokku hulk inimesi, kes leidsid, et
piiriäärsetel aladel võiksid eestlased
ja lätlased teha rohkem koostööd.
Moodustati mõtteklubi Livonia,
et jagada infot ja ideid ning korraldada erinevaid ühiseid üritusi
ja tegevusi. Viirushaigus Covid-19
on seadnud aga praegu piirangud
meie igapäevasele elule ning ka
piiriülesele koostööle.
Üks mõtteklubi liikmete idee
oli kirjandivõistluse korraldamine
ning Häädemeeste Keskkool haaras sellest mõttest kinni. Rõõm oli,
et mitmed koolid tulid ideega kohe
kaasa. Täname Uulu Põhikooli ja
õpetaja Ly Soosaart, Surju Kooli ja
õpetaja Riina Ollot, Häädemeeste
Keskkooli õpetajat Kaire Lainet,
Staicele kooli ja Sandra Brokanet,
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi
ja õpetaja Kersti Soometsa. Plaan
oli kõik tublid kirjutajad kutsuda
Häädemeeste valla peole ning anda
pidulikult üle auhinnad, aga kahjuks ei ole see viiruse leviku tõttu
võimalik. Loodame õpilaste ja
õpetajatega kohtuda kevadel.
Häädemeeste, Saarde ja Aloja
vald tunnustavad aga kindlasti
noori tublisid kirjutajaid väikeste
meenetega.
Kirjandivõistluse teema oli „Mis
teeb minu koduvalla/kodukoha
eriliseks?“. Läti keeles „Kas padara
manu Dzimteni īpašu?”. Kirjandivõistluse üks erilisus oli see, et
õpilased kirjutasid oma emakeeles, aga žürii jaoks kirjandeid ei

Aule Kink
Häädemeeste Keskkooli direktor
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Uulu Põhikool

Metsapoole Põhikool
Metsapoole kool tähistas sünnipäeva kogu koolipäeva
kestnud üritustega

Novembrikuu tegemised
Uulu Põhikoolis

Kolm kuud tagasi alustasime uut
õppeaastat tavapäraselt ja suurte
lootustega, et õpilased saavad
taas iga päev koolis käia, osaleda
õppeprogrammides jm väljasõitudel
ning pärast õppetunde huviringides
toimetada. Tänaseni (30. nov) on
see meil õnnestunud. Elame üks
päev korraga nagu kogu maailm
seda praegu teeb ning tunneme
rõõmu igast kordaläinud päevast.
13. novembril tähistasime kooli
167. sünnipäeva. Jälle oli aeg meenutusteks, tänamisteks ja pidulikeks hetkedeks.
Mitte ühelgi kooli sünnipäeval
ei jää tähtsustamata kooli asutaja
Mats Granti 30-aastane tegevus
koolmeistrina ning kohalike inimeste entusiastlik töö ja asjaajamine koolihoonete ehitamisel.
Esimene koolihoone säilinud ei
ole. Teada on, et see maja oli õlg-

õppetegevus ja õppekäigud
* 4.11 toimus 1. klassi KIK väljasõit
Pärnu Loodusmajja. Õppekäigu organiseeris õpetaja Maie Sarapik, õpilastega
osales õppekäigul õpetaja Stiina-Riin
Saar ja lapsevanem Anne Hindreus.
* 6.11 toimusid tundide ajal liikumispausid 1.-9. klassile. 9.11 alustasime
koolipäeva ühise Jenka tantsimisega kooli
ees. Tegevuste eesmärgiks oli osaleda
„Hakkame liikuma” kampaanias, kus
osales 400 haridusasutust ning millest
50 võitsid Swedbanki toel siseterviseraja.
50 võitja hulka kuulus ka Uulu Põhikool.
* 9.11 viisid Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktor ning meie vilistlane
Ranno Sutt 9. klassi õpilastele läbi külalistunni, mille raames tutvustati õppimisvõimalusi nende koolis.

saad ja ruumid oleksid nägusad ja
remonditud ka täna ning elu selles
majas kestaks veel kaua.
Alates oktoobrist ongi vanas
majas elu ja sebimist palju rohkem
kui viimasel aastakümnel, nimelt
võõrustame Kabli lasteaia kahe
rühma lapsi, kes vääramatu jõu
sunnil ei saa praegu oma armsas
lasteaiamajas viibida. See on Metsapoole koolile ajalooline sündmus,
sest siin ei ole kunagi varem lasteaeda olnud. Algul oli tegemist
palju, et koolimaja alumine korrus lasteaiale vabastada ja vanemate
klasside õppetegevus 2. korrusele
viia, aga tänaseks on kõik paika
loksunud ja toimetame nagu üks
pere. Pidulikul päeval olidki lasteaia lapsed koos töötajatega koolile
esimesed õnnesoovijad. Oli armas.
Kooli sünnipäeval täname ja
tunnustame tublisid kooli lõpe-

Reisenbuk, kes andis valla poolt
tööjuubilaridele üle valla tänukirjad ja head soovid. Aitäh Evi Vaher,
Anne Mäll, Artur Taluste, Anneli
Graudina ja Elsa Kivaste!
Aasta 2020 läheb kooli ajalukku
veel ühe tähtsa ja olulise sündmusega. Nimelt sai kool päris enda
lipu. Tagantjärele päris uskumatu,
et koolil veel oma lippu ei olnud.
Ju oli selle elu ja oluga niipalju
tegemist, et see asjaajamine oli
veel tegemata. Pidulikul aktusel
õnnistasid lipu preester Ardalion
Keskküla ja õpetaja Tauno Teder.
Lipu tõi saali õpilasomavalitsuse
president Andero Aav.
Pärast ühist tordisöömist esines
meile vallavolikogu liige ja lennuki
kapten Ivo Orasmäe, kes rääkis
enda koolielust erinevates õppeasutustes, lenduri elukutse omandamisest, tööst lennuki kaptenina

Oktoobrikuu Üllataja on Taavi Lumiste,
kes üllatas koolipere oma suurepäraste
tantsuoskustega. Foto: Sigrid Absalon.

Oktoobrikuu Tegijad on 8-9. klassi poiste 3x1000m krossiteatejooksus I koha
saavutanud võistkond – Kaarup Kask, Rudolf Harald Kivi, Tanel Tamm. Foto: kooli
erakogust
Direktor kutsus sünnipäevaküünalt süütama klasside esindajad,
süütamas Gabriela Eggi 6. kl. Foto: Heino Einaste

Volikogu liige ja lennuki kapten Ivo
Orasmäe. Foto: Heino Einaste

Uut kooli lippu esitlevad õpilasomavalitsuse liikmed Andero, Lisete, Birgit, Emily-Elisabeth ja Merili.
Foto: Heino Einaste

katusega, kahe korstnaga ja kahe
sissepääsuga. Nimetatud maja olevat ehitatud noore koolmeistri isa
Jüri Granti kulul. Väga tähelepanuväärne on asjaolu, et Mats Granti
tööd jätkas tema poeg Eduard
Grant, kelle juhtimise ajal ehitati
koolile 1898. a uus hoone, ehitajaks Orajõe vald – täna on selles
majas kooli muuseum ja töötajate
korterid. Lapsed õppisid seal 1932.
aastani, kui valmis uus koolimaja,
praegune peamaja. Oleme tähtsaks
pidanud, et ajaloolise maja fas-

tajaid sellega, et kanname nende
nimed kooli auraamatusse. Sel
korral pälvisid tunnustuse eelmise
aasta lõpetajad Helen Vaik ja Oliver
Jakobson. Helen jätkab haridusteed
Nõo Reaalgümnaasiumis ja Oliver Pärnu Koidula Gümnaasiumis.
Õnne ja edu neile!
Meie kooli viiel tublil õpetajal
oli sel aastal täis saanud ümmargune arv tööaastaid, kõigil isegi
rohkem kui kunagisel kooli asutajal
Mats Grantil. Kooliperet oli õnnitlema tulnud abivallavanem Helve

Üritused
* 3.11 toimus Inspiratsioonipäeva
vabatahtlike tänuüritus. Meie koolist osalesid seal Anett Aedma ja Getter Ennok.
* 5.11 toimus koolis Põhja-Tallinna
kontsert
* 5.11 toimus 4. klassi klassiõhtu, klassijuhataja Kaja Stimmeri eestvedamisel.
* 10.-12.11 toimus Uulu Raamatukogus Põhjamaade kirjandusnädal, mille
raames lugesid 6. klassi õpilased 1.-3.
klassi õpilastele Põhjamaade krijandust.
* 13.11 oli direktoril töövarjuks Noored Kooli 13. lennu osaleja Hele-Riin
Kutsar, kes igapäevaselt töötab matemaatikaõpetajana. Töövarjuline tõi esile, et
esimese 15 minuti jooksul sai ta aru, et
meie koolis on hea õppida ja töötada ning
kiitis meie selget arengukava.
* 16.-20.11 toimus koolis stiilinädal,
mis sellel korral oli eriliselt edukas. Õpilased ja õpetajad said selle nädala jooksul
tulla koolis pidžaamas, hipidena, eriliste
sokkidega, Among Us tegelastane ning
kuulsustena.
* 16.-20.11 toimusid koolis huvijuhi
eestvedamisel aktiivsed vahetunnid.

* 18.11 toimus noortekonverents
„Lahe koolipäev”, milles osalesid Keiti
Alexandra Lepik, Piia Karlotta Rand ja
Mariann Rebane.
* 19.11 koolipäeval olid direktoril ja
huvijuhil töövarjud Sindi Gümnaasiumi
12. klassist.
Spordivõistlused
* 3.11 osalesid 4.-5. klassi tüdrukud
rahvastepalli võistlusel. Naiskonda
kuulusid Jessika Borisova, Mari Heinlaid, Saara Sofia Jürgens, Karmen Kartau, Caroly Kopelmaa, Cristelle Marii
Merirand, Grete Pärnpuu, Madli Pulst.
Õpilasi juhendas õpetaja Kaja Stimmer.
* 6.11 osalesid 4.-5. klassi poisid
rahvastepalli võistlustel. 4. klassi meeskonda kuulusid Rasmus Aedma, Kerdo
Kirschbaum, Reno-Markus Nau, Andre
Pihu, Jürgen Rahu, Kennet Saar, Robin
Värk, Kennert Ööpik. 5. klassi meeskonda kuulusid Sten-Erich Haljasoks,
Kerto Jets, Gregor Marcos Kütt, Kim
Lehissaar, Kerdo Pärnpuu, Ekke Rahu,
Ardo Ojamets, Damir Sobolev. Õpilasi
juhendas õpetaja Egert Miljan.

ja lihtsalt inimeseks olemisest. Palju
jäi veel rääkimata, loodame edaspidigi kohtuda…
Teistmoodi koolipäevale pani
punkti vilistlane Janno Vesik, kes
lõpetas meie kooli 21 aastat tagasi.
Küll aeg ikka lendab! Janno rääkis
oma kooliaegseid mälestusi, tutvustas oma tänaseid töid ja tegemisi
ning mängis mõne loo akordionil.
Küll on hea, et saime kooli sünnipäeva ikka ära tähistada!
Direktor Esta Vesik

Stiilinädala 1. päev - pidžaamad. Foto: kooli erakogust
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Tahkuranna kool

Uulu lasteaed

Mardi ja kadrikuu Tahkuranna
Lasteaed-Algkoolis
5. novembril oli meie koolis
perepäev. Ootasime ära, kui
kõik töölt koju jõuavad, seepärast kohtusime kooli juures
õhtupimeduses. Üksteist sai ära
tunda helkuri, pealambi või
taskulambi tule järgi. Huvijuht Teele oli meile matkaraja
valmis vaadanud ja erinevad
ülesanded välja mõelnud. Ja siis
hakkas see pikk tulukeste rida
metsa poole sammuma! Rada
läbitud, ülesanded täidetud,
saime lõkke juures mõnusalt
aega viita. Ma usun, et kõik said
positiivse elamuse.
9. novembril käisid I-III klassi lapsed traditsiooniliselt
marti jooksmas.
Külla mindi meie
noorematele sõpradele- lasteaialastele.
Erti tore oli pärast
saaki jagada.
11. novemb ril tutvustas uus
noorsoopolitseinik
ennast meie lastele.
Talle tuli seltsiks meie piirkonna konstaabel. Üle said räägitud liiklusohud ja jalgrattaga
sõitmise kord.
16. novembril kutsusid meid
külla Tahku Tares tegutsevad
vanaemad-vanaisad. Aeg sattus
mardi ja kadripäeva vahele, nii
me olimegi mardikadrid. Mõistatuste tundmises olid vana-

emad väga tublid. Meie saime
maitsta suussulavat kringlit ja
kotitäie kommi. Aitäh kutsujatele!
19. novembril vuras kooli
ette kaks bussi, nimelt sõitsid
I-III klassi lapsed Aegviitu, suuremad Rõuge ürgorgu külastama. Selline väljaspool klassiruumi õppimine on vahva,
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rahule jäid kõik osalejad.
24. novembril oli kadripäev ja seekord ootasime
meie oma sõpru külla.
Tulidki ilusad valged kadrid, küsisid mõistatusi ja
kutsusid meid tantsima.
25. novembril õpetas
huvijuht Teele meile noorsoonädala tantsuaktsiooni
raames ühistantsu. Tants
ise oli lühike, aga hoogne.
Algul läksid sammud sassi, aga
lõpuks tuli päris ilus ühine liikumine.
27. novembril lõppes esimene trimester. See tähendab,
et lapsed said seni koolis õpitu
kohta elektroonilise tagasiside.
Ja ongi käes jõulude ootamise aeg!
Hoiame üksteist!

Aasta kõige pimedam kuu
algas hingedepäevaga. Traditsiooniliselt ka sel aastal
käisid lepatriinud Uulu
kamistul ja süütasid küünla
ühe lapse haual.
Teine nädal oli pühendatud peredele. Vestledi oma
kodust ja perest, joonistati ja
vaadati perepilte. Isadepäevaks meisterdasid lepatriinud
helkurid ja ühistööna valmis
,,helkuripuu”, mis tuletas
meelde, et pimedal ajal on
helkur elupäästja. Väikestel
Liblikatel oli helkur tähtis
teema kogu nädala – meisterdati iga lapse oma helkur,
õpiti luuletust ja arutleti helkuri vajalikkuse üle.

Kuna eriolukorra tõttu
koos vanematega perepäeva
pühitseda ei saanud, langes
rõhk martidele-kadridele.
Iga rühm tähistas mardi- ja
kadripäeva mänguhommikuga omaette lasteaia saalis.
Üritused olid väga erinevad
ja toredad. Lapsed meisterdasid maske, kostümeerisid end
mardi- ja kadrisantidest ning
rõõmustasid pererahvast laulude, tantsude ja mõistatustega.
Novembrikuusse mahtus
ka palju muid huvitavaid
teemasid. Räägiti erinevatest ametitest, prügi sorteerimisest, arutleti talu- ja
lemmik loomade eluolu

ning tähtsuse üle inimese
elus. Mesimummid pidasid
raamatukogus lugemisprogrammi raames „Lugemisisu“
tundi, vaatlesid projektis osalevaid raamatuid, kujundasid „Lugemisisu“embleemi
ja mängisid tähemänge,
Jaanimardikad alustasid
lähenevate jõulude ootuses
näidendi õppimisega ning
pisikesed Sipelgad harjutasid usinalt igapäevaeluks
vajalikke toiminguid.
Ärevatele aegadele vaatamata oli põnev ja tegus kuu.
Imelist advendiaega soovib
Uulu Lasteaia pere

Foto: lasteaia erakogust

Kabli Lasteaed
Sügis Kabli Lasteaias

Häädemeeste lasteaed
Novembrikuu Häädemeeste lasteaias
Olgugi, et õues oli
vihmane ja sompus
november, pole see meie
tegemisi ja toimetamisi
seganud.
Naerulindude isad
sättisid lipsud ette ja
seadsid 4.novembri
õhtupoolikul sammud
lasteaia poole, et üheskoos oma silmateradega
tähistada pidulikku isaMardisandid Häädemeeste lasteaias. Foto: Aili Altoja
depäeva.
Kontsert pakkus erinevaid etteasteid ja mis
kõige tähtsam, iga laps sai oma
„Issiga koos mängime,
Lasteaed on koht, kus naloskuseid näidata. Uskuge, loeme raamatuid ja teeme jalt kellelgi igav ei hakka.
rõõm oli mõlemapoolne.
tööd”
Oma järge ootasid rahvaSaabus hetk, kui lapsed said
„Minu issil on sinised sil- kalendris mardi- ja kadripäev.
isade kukile. Elevust, lusti ja mad ja naerune nägu”
Mardid meisterdasid omale
lõbu oli laialt, nii mõnigi isa
„Issi armastab mind ja mitte põnevad värvilised maskid,
pühkis pärast pingutust otsa- kunagi ei riidle minuga”
kodust valiti vanemate abiga
esist.
„Minu issil ei ole palju aega, toredad kostüümid ja jälle võis
Olen sinu naerulind, isa kal- ta peab tööd tegema”
pidu alata.
lis, tõstis õhku mind...
„Minu issi mängib minuga
Mart, see viskab viljaõnne,
Kõik isad said lapselt klotside mängu, kus tuleb leida nii tegime meiegi, vilja asemel
tugeva, sooja kalli ja kingikoti samasugune pilt”
aga oad. Väike nali käib asja
omavalmistatud üllatustega.
„Isaga mängime peitust, isa juurde.
Olime ju terve nädala tub- peab koguaeg otsima”
Kadrid olid valged ja pitsililisti vaeva ka näinud!
„Meie vaatame isaga laste- sed, üks uhkem kui teine. Ikka
Õhtupoolik kulmineerus saateid, mis teevad nalja, või- tulime üle viie vikerkaare, läbi
isade portreede näitusega. Väi- saia teeme ka” jne.
kuue koidukuma, saatmas kuu,
kese kunstniku käsi jäädvustas
Kell seinal astus oma tähed ja päike.
isale kavala, kelmika, rõõmsa samme, oligi aeg magus komm
Soov kõigile – terveks, tervõi mõtliku ilme. Äratundmis- kõigil pidulistel põske pista veks!
rõõm oli väga vahva.
ning soovida kõike head ja
Anne Umbleja
Lapsesuu, see õigust räägib: suured tänud tulemast.
Häädemeeste lasteaia
Naerulinnu rühma õpetaja

September algas meie laste- on meid vastu võetud väga saame hakkama ning küll
aias tavapäraselt, võttes vastu soojalt ja südamlikult. Eri- kõik paika loksub. Jätkame
uusi mudilasi ning tehes lised tänud Esta Vesikule ja oma igapäevaste toimetusplaane algavaks õppeaastaks. Ants Järvele, kes olenemata tega, tähistasime mardi- ja
Paraku saime oktoobri algu- päevast või kellaajast olid kadripäeva ning valmistume
ses teate, et meie majas pole nõu ja jõuga alati lahkesti juba ka advendiajaks. Loovõimalik tööd jätkata, kuna abiks. Aitäh ka kogu kooli- mulikult ootame juba ka
perele: õpetajad, koristajad, Jõuluvana, kes avab oma
avastati majavamm.
Peale arutelusid valla esin- kokad ja loomulikult kooli- postkasti detsembri alguses,
dajatega ja läbirääkimisi asja- lapsed, kes on muutnud meie et kõik lapsed saaksid kirjad
osalistega leiti ajutise lahen- siin olemise nii toredaks, kui oma soovidega Jõuluvanale
dusena ruumid mõlemale see antud olukorras võimalik. saata. Õpetajate ja kõigi abiKõige suuremad tänud liste jõulusoovid on mõttes
rühmale Metsapoole koolimajas. Et olemasolevad ruu- lähevad meie kallitele lapse- juba ammu teele pandud.
Lõpetuseks sobib siia üks
mid vastaksid enam-vähem vanematele, kes olid mõistnõuetele, tegid ehitusmehed vad, kannatlikud ning alati tore vanasõna – Külas hea,
pikki päevi tublit tööd ja val- nõu ja jõuga abiks iga meie aga kodus parem!
mis ta saigi. Aitäh teile, et mure lahendamisel.
Värviliste sügistervitustega
Olles Metsapoolel koos
panustasite oma vabu päevi
Kabli Lasteaia pere
ja head tahet, et lastele vaja- lastega toimetanud mõned
likud ruumid kiiresti korda nädalad, võib öelda, et
saaksid.
Et kõik vajalik mööblist kuni
õppevahenditeni
saaks ilusasti Metsapoolele toimetatud, tulid meile
appi Jüri Hanson
ja Tõnu Kiiver –
südamlikud tänud
ka teile kogu personali ja lapsevanemate poolt!
Ega Metsapoole
kooliperelgi nähtavasti kerge olnud,
kui ühel päeval su
tavapärane elurütm
segamini lüüakse.
Sellest hoolimata Kabli väikesed mardisandid. Foto: Riio Antson
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Tahkuranna lasteaed
Hallakuu Tahkuranna lasteaias
Novemberikuu nädalad möödusid kiiresti, kenasti heledatesse rõivastesse ning suuntuues kaasa uusi teadmisi ja toredaid tege- dusid kommijahile. Päikesekiired liikusid
misi.
meie oma majas ja viisid kadriõnne igasse
Esimesel nädalal olid lasteaeda oodatud toanurka. Rannakarbid külastasid koolikõik pered, et tähistada isadepäeva.
rahvast, kuid seekord käis kadritrall õues,
Teine nädal algas lõbusate martide nagu praegusele ajale kohane.
külaskäiguga, kes kontrollisid meie nutikust
Läbi see november saigi. Terakese tarja panid proovile tantsuoskused.
gemana, jupikese julgemana ja pisukese
Rannakarbid käisid Saviaugu muuseu- paremana sammume detsembrisse.
mis uurimas vanaaegseid asju. Põnevaid
Soovime kõigile tugevat tervist,
esemeid oli väga palju, nii palju, et ega kõike
rõõmsat ja kannatlikku meelt!
ühekorraga jõudnudki ära vaadata. Täname
peremees Aini ja perenaist Marikat lahke
Tahkuranna lasteaia pere
vastuvõtu eest!
Vana-aja nädala raames olid
ka rühmades näitused, kus
eksponaatideks laste kodudest
toodud vanad asjad. Täname
lapsevanemaid vaeva ja meeldiva koostöö eest!
Kolmandal nädalal võtsid
Rannakarbid osa Põhjamaade
Kirjandusnädalast Hommikuhämarus. Kristin Roskifte
jutt “Igaüks loeb” viis meid
inimese mõtete ja tunnete
maailma.
Novembri viimasel nädalal
sättisid mõlemad rühmad end Vanaaegsed asjad. Foto: M. Lääne, S. Ööpik
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Häädemeeste lõviklubi seob heategevus
Lions Club International on maailma suurim heategevusorganisatsioon, millel on üle miljoni
liikme 197 riigist ja ligi 45 000
klubi üle maailma. Sinna kuulub ka Häädemeeste Lions klubi,
mille loomisest möödus sel kevadel 25 aastat. Tänaseks on meil
20 tegusat liiget nii koduvallast
kui ka Pärnust, Tallinnast ning
Tartustki. Aastatega on liikmetest kujunenud aktiivsete meeste
tore sõpruskond, kes oma tegevusega on aidanud kaasa meie
kodukandi paremaks muutmisele.
Oma kogutud vahenditest on
Häädemeeste lionid toetanud
meie valla tublimaid koolilõpetajaid ning aidanud haridusasutusi
spordiinventari soetamisel. Valla
aastapäevapidudel on LC Häädemeeste teinud annetusi tervisehädadega lastele. Mitmel korral on
organiseeritud õpilastele silmauuringuid. Ühistel talgupäevadel
on klubi liikmed heakorrastanud
Häädemeeste aleviku keskust ja
laululava ümbrust ning Kabli
randa. Abiks on oldud Häädemeeste ja Kabli lasteaedade mänguväljakute korrastamisel. Metsapoole kooli juurde valmistati

Lions talgud 2020. Foto: Viljar Soomre

õuesõppe pingid. Toredad istmed
paigutati ka Rannametsa-Tolkuse
õpperaja äärde ning Häädemeeste
kiriku õuele.
Kuigi viimasel ajal levib jälle
kuri haigus, on Häädemeeste
Lions klubi liikmed endiselt
aktiivsed. Nii tähistati ka ülemaailmset lahkuse päeva sisukalt. Reedel 13. novembril jagasid
klubi liikmed lionsi embleemiga
helkureid Häädemeeste valla

Vaikinud kodune küla,
tehtud on tänane töö,
süttimas täheke ülal,
läheneb jõuluöö...
Täname kõiki kultuurisõpru, -tegijaid
ja tegusaid toetajaid!
Soovime kaunist jõuluaega
ja rõõmsat koostööd uuel aastal!

kõigi koolide algklasside õpilastele. Laupäeval koguneti aga
Treimanisse talgutele. Heateopäeval valmisid tubli töö tulemusel kohaliku rahvamaja peoplatsil
8 kena palkpinki kohalike pidude
tarvis. Talgupäev lõpetati ühise
talgusupi ja saunaõhtuga.
Treimani rahvamaja pere
tänab töökaid talgulisi ja soovib
Lions klubile tegusat uut aastat.
Viljar Soomre

treimani
rahvamajas
Kinoõhtu
15. detsembril kell 19
Uus eesti komöödia
“Hüvasti, NSVL”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.-

Treimani rahvamaja pere
Kadripäev. Foto: Maike Lääne

Riisselja – Orajõe raudtee
Selle aasta novembrikuus möödus
150 aastat raudtee kasutamise algusest Eestis.
Mardilaupäeval kogunes Häädemeeste muuseumi paarkümmend
inimest, kes tulid Riisselja – Orajõe raudtee ajalugu kuulama ja ka
näitust vaatama. Riisselja – Orajõe
raudteeharu ehitamise eelduseks oli
1919. aastal ehitatud paari kilomeetri
pikkune kitsarööpmeline metsaveoks
kasutatud raudteeharu. Haruteed
hakati ümber ehitama ja Orajõeni
pikendama 1920. aastal, valminud
raudteeliin avati 22. jaanuaril 1923.
aastal, see on 97 aastat tagasi. Orajõelt Iklasse pikendati raudteed 1925.
aastal. Umbes 700 meetrine pikendus Iklast Heinaste jaama tehti teises
maailmasõjas Saksa okupatsiooni ajal.
Eesti valitsus ei tahtnud meie raudteed
Läti raudteega ühendada, sest kardeti,
et lätlased haaravad kaubaveo enda
kätte. Riisselja – Orajõe raudteeliini
pikkus oli peaaegu 50 km ja sellel oli
8 raudteejaama. Igasse jaama oli ehitatud korralik jaamahoone, kus elas
jaamaülem, mõnel pool ka raudtee
töölised. Näiteks Laiksaare jaamas

Ikla raudteejaam 1930ndatel aastatel. Foto: Kalle Kaskla erakogust

Timmkanali
raudteejaam
1920ndatel
aastatel.
Foto: Tõnu Sepa
erakogust

olid raudteetöölistele eraldi majad
ehitatud. Näitusel on fotod raudteejaamade majadest 1920ndatel aastatel
ja varemeis raudteejaama hoonetest
2001. aastal. Praeguseks ei ole neist
jaamahoonetest mitte midagi järele
jäänud, väljaarvatud Ristiküla jaamahoone ja Ikla jaamahoone ja need on
kasutusel eramajadena. Seda raudteed
kasutati kõige enam metsamaterjali
veoks. Raudteed kasutati ka posti ja
kaupade vedamiseks ning reisijate
veoks. Kohalik rahvas kutsus neid
ronge susladeks.
Huvitavaid seiklusi meie raudtee
ajaloost rääkis Kaire Käära. Mitmed
külalised meenutasid oma seiklusi ja
juhtumisi sellel raudteel.
Üks marjuline, kes oli metsa ära
eksinud ja lõpuks raudtee äärde välja
jõudis, ei saanud aru, kuhu poole
minema peab. Lõpuks tuli rong, mille
ta käeviipega peatas ja rongijuhilt sai
teada, millises suunas tuli kodu poole
minna.
Üks tore lugu Madis Helme raamatust “Eesti kitsarööpmelised raudteed
1896-1996” kitsarööpmelise raudtee
algusaegadest. Kaks Abja taati olid tul-

nud vaatama kitsarööpmelist raudteed
Abja jaamas. Väike vedur puhkis ja
ähkis ning pikkamööda manööverdades lükkas vaguneid. Ja siis nägid
taadid, et vagunite külgedele oli kirjutatud JWRS (Juurdeveoraudtee Selts),
ning üks taat küsis teiselt: “Kuule
Joak, mis see võiks tähendada?” Joak
oli tükk aega kukalt kratsinud ja siis
öelnud: “Mis see ikka tähendab. Eks
ta seda tähendab – Jalgsi Wõid Rutem
Soada.”
Riisselja–Ikla raudtee suleti 30. septembril 1975. aastal, see on 45 aastat
tagasi.
Maia-Liisa Kasvandik rääkis meile
Rail Balticu trassist, mis hakkab meie
valda läbima. Tema kaasatoodud
kaartidel oli planeeritav trass näha.
Mitmed külalised uurisid, kui kaugele nende kodudest jääb planeeritav
raudteeliin.
Evi Põrgi eestvedamisel meie
vestlusring algas ja lõppes lauludega
raudteest.
Raudteenäitust saab vaadata ka jaanuarikuus, detsembris on muuseum
suletud.
Tiiu Pukk
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KOHTUME
RAAMATUKOGUS
Raamatukogupäevad 20.-30.10
Kolmapäeval, 21. oktoobril, oli
koduloolaste klubiõhtu „Ajaradadel“, kus toimus näituse
„K AUBANDUS UULUS“
pidulik avamine. Näitust saab
vaadata advendiajani.
Uulu Lasteaia väikesed raamatusõbrad külastasid raama-

tukogu, kus vaatasid ilusaid
pildiraamatuid ja kuulasid jutukesi uutest lasteraamatutest.
I klassi õpilased liitusid
„Lugemisisu“ programmiga.
Lapsed mängisid raamatukogus lugemismängu ja tutvusid
tähestikuga.

„Lugemisisu“
Hei, hei, 5-10-aastased lapsed, tulge Uulu Raamatukokku LUGEMISISU äratama!
1. Küsi raamatukogust
endale LUGEMISPASS.
2. Vali raamat, mida sa pole
varem lugenud.
3. Pane loetud raamat passi
kirja ja täida ülesanded.

4. Kui oled kokku saanud
viis raamatut ja täitnud kõik
ülesanded, too pass raamatukokku.
5. Igat viie raamatu lugejat
ootab LUGEMISDIPLOM.
„Lugemisisu” programm
kestab 15 maini 2021.
Lasteaed saab rühma lugemispassi.

Põhjala maailmas
Põhjala kirjanduse nädala teisipäeva, kolmapäeva, neljapäeva
hommikuhämaruses ja küünlavalgel lugesid VI klassi õpilased
Põhjamaade muinasjutte l-lll
klassi lastele. Tekstid lugejatele
valis Helje, õpetaja Ly tegi koolis lastega peaproovi, huvijuht
Ester tõi lapsed raamatukokku.
Tublid lugejad olid Jass, Anelle,
Madis-Mats, Karl Martin, Karmen ja Mirjam.

Neljapäeval läksime ühelt
teemalt sujuvalt üle teisele
teemale ja ll klassi lastest said
„Lugemisisu” lugejad.
Pärast õpilasi kogunesid
raamatukokku täiskasvanud
raamatusõbrad, et lugeda üksteisele ette Põhjamaade lugusid.
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Esinejad Karmen ja Mirjam. Foto: Helje Pulk
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Meie laste spordisaavutused
Motopoisi edukas hooaeg

Aleksi edukas võistlushooaeg

7. novembril toimus
Viljandi Lennukitehases Eesti mootorrataste
mäk ketõusu hooaja
lõpetamine. Meie valda
esindas üritusel Gregor
(Grex) Kopelmaa. Käesolev hooaeg on Gregorile
olnud edukas, võistlustel on saavutatud mitmeid poodiumikohti,
hooaja lõpetas Gregor
Eesti meistrivõistluste
3. kohaga juuniorklassis.
Tänusõnad Häädemeeste Vallavalitsusele,
Regmet Oü-le, SSMetall OÜ-le toetuse
eest, nõu ja jõuga on raja
kõrval abiks olnud HC
Kärnatajad.

Aleks Janson on meie lehelugejatele tuttav kui tubli karate
poiss. Siinkohal ülevaade
tema viimastest saavutustes.
Septembris algas Aleksil
uus võistlushooaeg, mis siiani
on läinud üsna edukalt.
27. septembril toimus
Pärnu korraldatud Corpore
Cup, milles M U14 kata III
koht.
10. oktoober Tallinn open
M U14 kata III koht
26. oktoober Tallinnas
Budo Cup M U14 kata I koht
7. november Tartus Falco
Cup M U14 kata II koht
Eest K arate Liiga
2019/2020 hooaja kokkuvõttes Aleksil M U12 kata II
koht, kumite 6 koht.

Gregor Kopelmaa

Keskküla talli tublide ratsutajad
Keskküla talli ratsutajate võistlustiim on
vahepeal taas väga tubli olnud ning võistlemas on käidud pea igal nädalavahetusel. Kildu Septembrikarikalt tõi tihedas
konkurentsis 1. koha 80cm kõrguses parkuuris Katre Kaldas koos poni Karmaga.
Samal kuul toimus Kirnas võistlus, kus
60-70cm parkuurist tõi esikoha ära meie
pesamuna, vaid 9-aastane Anna-Liisa
Mätas koos poniga Viktooria. Katre ja
Karma tulid samalt võistluselt 80-100cm
parkuuris pronksmedaliga tagasi.
Novembrikuus sai punkti karikasari
Sassi tallis „Audruranna Väike Karikas
Takistussõidus”, mis venis „tänu” koroonale väga pikale ning alles nüüd selgitati
parimad võistlustpaarid. Karikasarjalt
tuli Keskküla tallile 1. koht 60cm parkuuri üldarvestuses. Poni Rumba ja
Marietta koos ratsaniku Annika Absaloniga teenisid välja kuldse karika ja 1.
koha. Pronkskarika tõi samuti just sellelt võistluselt Annika Absalon koos poni
Laukinukega, kus paar tõi tallile 70/80cm
parkuuris üldarvestuse 3. koha. Samas
karikasarjas võistles esimest korda ka
pisike Anna-Liisa, kes 60 cm parkuuris
saavutas 1. koha ning 70cm parkuuris
2. koha. Üldarvestuses kahjuks rohkem
punkte teenida ei õnnestunud, sest eelmisel hooajal neiu veel ei võistelnudki.

Marianne Leheroo ja Marietta Ponikarika 5. koht. Foto: Sigrid Absalon

Supertulemused nii noore ratsaniku
kohta!
Hiljuti käis Keskküla talli võistlustiim
Veskimetsa tallis eelmise talve Ponikarika Mini Cupi finaalis, mis venis samuti
koroonaviiruse tõttu pea terve aasta pikkuseks. Lisaks Anna-Liisa ja Marianne
suvise Ponikarika kaksikvõidule tuli seekord Mini Cupi üldarvestuse 3. koht ja
pronkskarikas Annika Absalonile ja poni
Laukinukele! Päeva sõidus 65 cm parkuuris jäädi võitjale alla vaid 0,03 sekundit!

Võiste ajaloo lummavatel radadel
Häädemeeste vallas on üks
munitsipaalmuuseum – Häädmeeste Muuseum; Metsapoole
Põhikooli juurde õpilastele
ajalugu tutvustava eesmärgiga
loodud muuseum ja kaks suuremat eramuuseumi – Ants Linki
koduõuel Treimanis ja Petersonide Saviaugu Talumuuseum
Võistes.
20. oktoobril said ajaloo talletajad Häädemeeste Muuseumist
Tiiu Pukk ja Kaire Käära, Metsapoole Põhikooli ajalooõpetaja
Artur Taluste, Ants Link Treimanist, Maarika Peterson Võistest ja Uulu ajaloouurija Henn
Saar kokku, et heita sügavam
pilk Võiste ajaloo keerdkäikudesse.
Päeva alguses tutvuti Petersonide pere museaalide kollektsiooniga. Lisaks suurepärastele
mereteemalistelele tarbeesemetele ja töövahenditele üllatas
ja tekitas aukartust Massiarust
pärit veski sisustus, mis oli väga
osavasti integreeritud maja

Ajalootalletajad Saviaugu Talumuuseumi kalalaeval.
Foto: Aire Kallas-Maddison

kõrvalhoonesse. Petersonid
on teinud ka väga põhjalikku
sugupuude uurimist. Uudistamist oleks jätkunud mitmeks
päevaks ja selline minevikku
reisimine aitab ehk rohkem
veel hinnata seda, kui kiiresti ja
kaugele on arenenud tehnoloogia
ja kiiresti paljud endised tavad

Aleks Janson

ja kombed unustuste hõlma
tikuvad vajuma. Üheks kroonjuveeliks Petersonide Saviaugu
muuseumis on veel oma aja ära
elanud kalalaev, mis ei ole pelgalt
vaatamiseks vaid kuhu võib päriselt sisse minna ja iga kandi pealt
oma käega katsuda. Petersonide
perenaine talle omase lahke mee-

lega jagas ka ohtralt lugusid, kuidas toredad esemed nendeni on
jõudnud ja kuidas põnev ajaloo
talletamine on kulgenud. Väga
osavasti ja loovalt on seal majapidamises ka kasutatud kive, millest tehtud nii praktilisi asju, kui
ka seatud silmailuks.
Kõigile meie valla inimestele
soovitan juba järgmisel suvel
plaanida pikem külastus Saviaugu Talumuuseumisse ja võtke
sõbrad ka kaasa.
Võistes käisime vaatamas veel
endiseid koolimaju ja olulisemaid objekte, sealhulgas Võiste
Sadamat. Imetlesime ka uut
Tahkuranna koolimaja, mille
lahke direktor meile ka maja sees
väikese tutvustuse tegi. Tahkuranna koolimaja on väga õdus ja
lapsesõbralik.
Võiste on põnevaid lugusid
täis toredate ja tegusate inimestega kodukant.
Aire Kallas-Maddison
Kultuurinõunik

Ülitubli 5. koha tõid tallile Marianne
Leheroo ja poni Marietta, kellel mõlemal
on muideks samal päeval sünnipäevad –
1. detsembril! Palju õnne võistluspaarile!
Võistlushooaeg on selleks aastaks lõppenud, aga teeme ettevalmistusi uueks talviseks Ponikarikaks.Kõiki suuri unistusi
ja uusi kõrguseid aitab Keskküla võistlusgrupi tüdrukutel ellu viia treener Anne
Lahesooi, kes äsja tähistas oma 70. juubelit ning on väärt lausa elutöö preemiat!
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SPORT

Kultuurisündmuste, spordivõistluste jt avalike
ürituste toimumise osas palume jälgida teavet
seoses COVID-19 olukorraga.

Jõulumäe 36. metsajooks ja Pärnumaa krossijooksu MV 08.11.20
500m kõik võtjad Häädemeeste vallast: Harri Eljandi,
Roger Salujärv, Ronhard Kiviselg, Laureen Lemmik, Marie
Mengel, Rosethe Kiviselg,
Tereese Marie Luik.
1000m M8 vanuseklassis: 8. Sergo Mengel (4:47.9);
N10 vanuseklassis: 4. MarieEmilia Luik (4:08.0), 10.
Madleen Luik (4:38.8); M10
vanuseklassis: 7. Kustav Klein
(4:04,0).
2000m N12 vanuseklassis: 1. Triinu Vaher (8:39.1), 8.
Krethel Kiviselg (9:42.5), 10.
Helene Tamm (9:59.6); M 12
vanuseklassis: 3. Rico-Marcus
Luik (8:05.7), 6. Jass Harjaks
(8:33.6).
9,8 km N16 arvestuses: 6.
Kimberly Born (51:02.5); M16
arvestuses: 9. Kaarup Kask
(38:24.0), 16. Joonatan Pajuväli (43:54.5), 18. Henriko Ojaveer (45:38.3), 21. Oliver Luik
(56:51.8); N arvestuses: 8.
Anett Pajuväli (46:58.5); N35
arvestuses: 7. Taivi Jaaksalu
(52:59.2), 11. Aire Kallas-Mad-

M40 vanuseklassi võitjad nii Jõulumäe jooksus
kui ka Pärnumaa krossijooks u MV 1. Mario
Maddison, 2. Raio Piiroja ja 3. Avo Taats

dison (1.01.04.7); N 45 arvestuses: 5. Anu Taveter (47:51.5),
7. Liilia Junson (48:45.1), 9.
Karin Tamm (52:04.3); N55
arvestuses: 1. Sirje Kõresaar
(46:39.0); M arvestuses:
25. Romet Sutt (43:18.8); M
40 vanuseklassis: 1. Mario

21. novembril toimusid
2020 Eesti meistrivõistlused

sisesõudmises 6000m. Koroonaga seoses oli võistlus virtuaalne, ehk siis Kelli Järvoja
osales Pärnu sõudeklubis ja
saavutas esimese koha naiste
kergekaalu (kuni 61,5 kg)
klassis.
Aire Kallas-Maddison

Kabe

Male
7. novembril toimusid Häädemeeste Keskkoolis Häädemeeste valla lahtised meistrivõistlused males. Võistlustel
osales neljas arvestuses 23
mõttesportlast.
Pilk protokolli: Mehed
(5) 1. Rondo Mikko, 2.
Jüri Reinson, 3. Eiki Lehe-

SÜNDMUSED DETSEMbRIS
JA JAANUARIS

N55 vanuseklassi võitjad Jõulumäe metsajooksul
1. Sirje Kõresaar (+ Pärnumaa MV medal) ja 2.
Ellen Matla. Fotod: Aire Kallas-Maddison

Maddison (34:27.1), 11. Tõnis
Harjaks (43:35.6), 18. Margus
Kask (48:18.1); M 50 vanuseklassis: 8. Olavi Talu (43:59.4),
11. Imre Taveter (47:32.8)

mets; Naised 1. Aule Kink,
2. Irma Nahkor, 3. Elina
Kallas; Neiud (3) 1. Anette
Einmann, 2. Anette-Marie
Õis, 3. Mari-Liis Kallas;
Noormehed (12) 1. Markus
Sooväli, 2. Ragnar Pesor, 3.
Markus Lehtla.

8. novembril Häädemeeste Keskkoolis toimunud kabeturniiril
selgusid 2020. aasta
Pärnumaa ja Häädemeeste valla meistrid
vene kabes.
Üllatuse serveeris
naistest Helmi Gustavson, võites lisapartiis
kunagist Eesti meistrit
Irma Nahkorit. Kolmanda kohaga lõpetas Neidude-noormeeste võitjad: GreetaElina Kallas. Meestest Liisi ja Gevin Metsaveer.
Foto: erakogust
võitis Kaarel Koitla, jättes teiseks August Morozovi ja Greeta-Liis ja Gevin Metsaveer.
kolmandaks Udo Mandre.
Teise kohaga pidid leppima
Neidude-noormeeste tur- Mari-Liis Kallas ja Frederik
niiril võtsid võidu õde venda Tammann.

Sangpommisport

Naiste male esikolmik: Irma Nahkor, Aule Kink ja Elina Kallas.
Foto: Eiki Lehemets

2020. aasta Eesti meistrid
sangpommi kahevõistluses
selgitati 14. novembril Jõgevamaal Palamusel.
Meeste -85 kg kaalukategoorias tuli Eesti meistriks
Siim Marjamägi, kes tõu-

TÄNUAVALDUS

kas 10 minuti jooksul 32 kg
sangpomme 102 korda. Selle
tulemusega Siim kordas oma
nimele kuuluvat tõukamise
Eesti rekordit.
Aleksander-Tõnis Joarand

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED

Õpetaja, kes märkab ja aitab, Pärt Kukk
Soovime südamest tänada
Uulu Põhikooli tööõpetuse
õpetajat, Pärt Kukke!
Pärt on õpetaja, kes inspireerib, suunab, juhendab
ja vajadusel tunnustab. Tema
tunnis on alati kord! Teda
innustab jätkuvalt see, mida
endast teistelegi edasi annab
ja see on nii oluline.
Kerhard soovis oma lemmikule (hamstrile) jõuludeks
suuremat puuri, mis sobituks
tema tuppa, võtaks võimalikult vähe ruumi, aga annaks
loomale rohkem liikumisruumi ja võimalust olla üks-

teise tegemistega
samal ajal kursis.
Mõeldud-tehtud!!!
Sellest kasvas
välja uus soov, teha
kokkuklapitav laud,
mis annaks vajadusel lisatööpinda juurde.
Nüüd, kui distantsõpe on
täies hoos ja pooled päevad
tuleb arvutis veeta, siis õigustabki laud end ära.
Täname Sind, õpetaja Pärt
Kukk, et usud ja usaldad ja
lubad unistada suuremalt,
kui õppeprogramm ette on
andnud!

Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.

Ühtlasi soovin tänada ka
Häädemeeste valda, kes on
õla alla pannud nii mõnelegi
laste huvihariduse projektile.
Üht poleks teiseta ja vastupidu. Aitäh!
Meeleolukat pühadeaega!
Perekond Kiviselg Uulust
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TulE TEE silMad
ilusaKs!

30
hooldus 20

Paigaldus

AnnA JuurikAs
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

01.12.-26.12 Aardejaht Tuisuliival koos
rannapäkapikkude ning jõulu-Mooriga.
11.12.
Eelregistreerimisega laternamatkad
Jõulumäe Päkapikurajal kell 16.30 ja
18.00
12.12.
Eelregistreerimisega laternamatkad
Jõulumäe Päkapikurajal kell 16.30 ja
18.00
12.12
Häädemeeste Seltsimajas jõululaat
kell 12-15
12.12
Streetworkout võistlused Uulu KSK-s
kell 13-15
12.-13.12
Avatud Lottemaa Jõulumaa kell 12-16
13.12
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is
13.12.
Eelregistreerimisega laternamatkad
Jõulumäe Päkapikurajal kell 16.30 ja
18.00
15.12.
Disc golf’i sari DG ACADEMY LED
Jõulumäel kell 19
15.12
Jõuluvana postkasti sulgemine Uulus,
Tahkurannas, Häädemeestel, Kablis
ja Metsapoolel
15.12
Häädemeeste Raamatukogu sünnipäeva
tähistamine
16.12
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
kell 18 Uulu Raamatukogu
17.12
Eelregistreerimisega laternamatkad
Jõulumäe Päkapikurajal kell 16.30 ja
18.00
18.12
Eelregistreerimisega laternamatkad
Jõulumäe Päkapikurajal kell 16.30 ja
18.00
19.-20.12
Avatud Lottemaa Jõulumaa kell 12-16
19.12
Suusavõistlus Alexela Noorterari 2021
I etapp, vabatehnika sprint vastava lume
olemasolul
20.12
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is
21.12
Eelregistreerimisega laternamatkad
Jõulumäe Päkapikurajal kell 16.30 ja
18.00
22.12
Disc golf’i sari DG ACADEMY LED
Jõulumäel kell 19
26.-30.12
Avatud Lottemaa Jõulumaa kell 12-16
27.12
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is
29.12
Disc golf’i sari DG ACADEMY LED
Jõulumäel kell 19
03.01
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is kell 12
05.01
Disc golf’i sari DG ACADEMY LED
Jõulumäel kell 19
10.01
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is kell 12
12.01
Disc golf’i sari DG ACADEMY LED
Jõulumäel kell 19
17.01
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is kell 12
19.01
Disc golf’i sari DG ACADEMY LED
Jõulumäel kell 19
20.01
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
kell 18 Uulu Raamatukogus
24.01
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is kell 12
26.01
Disc golf’i sari DG ACADEMY LED
Jõulumäel kell 19
31.01
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf´is kell 12
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Perereis Jõulumäele
Oleme Jõulumäe Tervisespordi
keskuse tihedad külastajad
oma perega. Oleme käinud
jooksmas, orienteerumas,
ratastega sõitmas, suusatamas
jne. Võimalusi on tõesti palju.
Üks mida aga teinud veel ei
olnud oli perega Jõulumäel
ööbimine. Kuna tekkis plaan
juba kolmandat aastat järjest
osaleda Sparta jooksulaagris
ning võtta sinna sündmusele
lapsedki kaasa, siis tekkis Jõulumäele ööbima jäämiseks ka
väga hea põhjus.
Jõulumäel on väga soodne
ja mugav ööbida ja tegevustest seal puudust ei tule, seda
olime me juba ammu kuulnud.
Erinevaid majutusvõimalusi
pakutakse peamajas, väikeses
majas, päkapikumajas, staadionimajas, kämpingumajades jne.
Meie ööbisime väikeses majas.
Mahtusime sinna 2 täiskasvanu

ja 3 lapsega väga mugavasti ja
hubaselt ära. Meil oli isegi oma
kööginurk ja duširuum. Kolm
päeva olla sellises spordimekas
laagris paneb hinge vast igaühel
helisema. Enne hommikusööki
väikene virgutusvõimlemine ja
harjutused jõulinnakus, peale
hommikusööki jalutus männimetsas põnevatel radadel, kus
siin ja seal päkapikud ringi
kiikavad, ennelõunat korralik
jooksutrenn, peale kehakinnitust väike discgolfiring või
mägiratastega mööda metsaradu tuhiseda, enne õhtusööki
väike soojendusjooks ja jõusaalitreeningud, peale õhtusööki
väike mälumäng, lõpetuseks
lõõgastav saun ja uni on oi kui
magus ning järgmisel päeval
jälle säravsilmi uuele päevale
vastu.
Suured tänud selle meeldiva
elamuse eest, Jõulumäe lahke ja

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

Jõulumäel värskes õhus sportimas. Foto: Aire Kallas-Maddison

sõbralik pere.
Praegusel keerulisel ajal,
mis rusub hinge ja vaimu on
eriti oluline hoida oma vaimset tervist ja leida võimalused,
kuidas liikuda võimalikult palju
värskes õhus ning eelistada söögilaualt seda, mis sinu kehale

kasulik ning aitab turgutada
sinu immuunsust ja hoiab energiataseme positiivsel skaalal.
Meie koduvallas on väga
põnevaid reisisihte, head avastamist!
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

KORVTÕSTUKI RENT

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

Tel 5662 5333

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.

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

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

Palkide saagimine lintsaega,
tulla võib ka ühe palgiga.
SAMAS SAELINTIDE TERITUS.

501 3429

MÜÜA
KASEPUIDUST
PUITBRIKETT
Alus briketti
960 kg 190 eurot
Kott briketti
10 kg 2,20 eurot
Transport valla
piires tasuta.
Ott Juurikas
5845 4442

ASTU
ABIPOLITSEINIKE
RIDADESSE
Kõik algab esimesest sammust.
Vaata täpsemalt

abipolitseinik.ee
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Häädemeeste valla leht

Õnnitleme
detsembrikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid
KIARA-ISABELLA KUM
31.10.2020
Ema Mari-Liis Põliste, isa Oguzhan Kum

Mis sest, et aeg nii kiirelt lendab,
ta kaasa midagi ei vii.
Need aarded, mis on sinus endas,
need olid, on ja jäävadki.
3.12
1.12
19.12
1.12
17.12
21.12

23.12 EVA MUUGA
3.12 NETTI JÄRVE
11.12 MARTA-MIRALDA
ALTOJA
30.12 REINO VEIKKO
SALORANTA

88
86

Treimani küla
Papisilla küla
Kabli küla
Reiu küla
Laadi küla
Häädemeeste
alevik
Uulu küla
Kabli küla

86

Pulgoja küla

85

1.12

MAIMI MOKS

84

7.12

AINO LIIV

84

29.12 SAIMA VAHER
8.12 HELGI LÕHMUS

84
83

3.12

VAIKE PRANTS

82

9.12 MARIA GORIHHINA
16.12 EEVI NEPSTE
16.12 MILVI PÕDRA

82
82
81

19.12 ELVI JAANISTE
2.12 ELLEN TALTS

81
80

Häädemeeste
alevik
Häädemeeste
alevik
Tahkuranna
küla
Võiste alevik
Häädemeeste
alevik
Häädemeeste
alevik
Treimani küla
Ikla küla
Häädemeeste
alevik
Laadi küla
Häädemeeste
alevik

6.12

ASTA-MARIE VISSE
ÜLO RAUD
JEVGENIA MEERENTS
HELGI ERMEL
ELMA NAABER
KARL VALGEPEA

94
91
90
88
88
88

15.12
22.12
5.12
19.12
26.12

AASMUND JULIUS
BERGE
JUTA TALU
JAAN SINIMÄE
PEET LAAN
EERICH TUULING
PRIIT TAMM

75
75
75
70
70
70

2.12
7.12
13.12
17.12
22.12
22.12
2.12
27.12

MARGUS MURULAUK
KATRIN JOALA
ZOJA HOLLAND
MONIKA JÜRMA
JAAK VALGE
LIDA BOGDAN
TIIT JÄRV
TIINA LAIDLA

65
65
65
65
65
65
60
60

Uulu küla
Reiu küla
Lepaküla
Pulgoja küla
Kabli küla
Häädemeeste
alevik
Jaagupi küla
Laadi küla
Võiste alevik
Võiste alevik
Pulgoja küla
Reiu küla
Treimani küla
Ikla küla

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

TOIMETUS

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

detsember 2020

ISABEL MERIRAND
03.11.2020
Ema Gerli Jaaska, isa Maario Merirand
KALEV SEPPMANN
05.11.2020
Ema Kerli Seppmann, isa Karlo Seppmann
ERLAND KADNIKOV
06.11.2020
Ema Piret Kallaste, isa Igor Kadnikov

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
13. detsembril kell 12.00 Advendiaja III pühapäev
20. detsembril kell 12.00 Advendiaja IV pühapäev
24. detsembril kell 18.00 Jõuluõhtu missa
25. detsembril kell 12.00 Kristuse sündimise püha ehk
I jõulupüha
26. detsembril kell 12.00 Esimärter Stefanuse püha
ehk II jõulupüha
27. detsembril kell 12.00 Apostel ja evangelist
Johannese püha
2021
1. jaanuaril kell 12.00
Jeesuse nimepäev, uusaasta
3. jaanuaril kell 12.00
Jõuluaja II pühapäev
6. jaanuaril kell 12.00
Kristuse ilmumispüha ehk
kolmekuningapäev
10. jaanuaril kell 12.00 Kristuse ristimise püha,
I pühapäev pärast
ilmumispüha
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
25. detsembril kell 9.30 Kristuse sündimise püha
6. jaanuaril kell 9.30
Kristuse ilmumispüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
24. detsembril kell 14.00 Jõuluõhtu

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

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

MÄLESTAME LAHKUNUID
MILVI JÜRGENSON
17.12.1941-19.11.2020

Kabli küla

KOIDULA UIBU
10.02.1931-20.11.2020

Ikla küla

AIVO ÖÖPIK
04.07.1954-26.11.2020

Uulu küla

ILSE-ALISE LOORENTS
26.02.1931-26.11.2020
Häädemeeste alevik

Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid korraldusi,
nagu lähikontakti vältimine, käte desinfitseerimine
ja vajadusel maski kandmine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES
Häädemeestel:
12. detsembril kell 10
Liturgia
24. detsembril kell 14.30 Jõululaupäev. Kristuse
sündimise eelpäev
25. detsembril kell 15
Kristuse sündimise püha
1. jaanuaril kell 00.15
Uusaasta jumalateenistus
5. jaanuaril kell 15
Issanda ristimine, Suur
veepühitsus
Urissaares:
26. detsembril kell 14
Kristuse sündimise püha
3. jaanuaril kell 15
Issanda ristimine, Suur
veepühitsus
Treimanis:
24. detsembril kell 13
Jõululaupäev, Kristuse
sündimise eelpäev
5. jaanuaril kell 13
Issanda ristimine, Suur
veepühitsus
Tahkurannas:
23. detsembril kell 17
Kristuse sündimise püha

