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Väikelaste vastuvõtt
Häädemeeste valla järjekordne väikelaste sündide tähistamine toimus 14.
novembril Tahku Tares. Vallavanem
Karel Tölp ja volikogu esimees Andrus
Soopalu olid kutsunud kohale 24 kõige
värskemat ja pisemat vallakodanikku
koos vanematega. Päevaplaanid suutsid
ühildada vastuvõtuga 19 peret.
Kohal viibinud rõõmurullid jäid
koos pereliikmetega juuresolevale
ühispildile (tähestiku järjekorras):
Adeele Toots, Aston Martin Jets,
Ats Marjamägi, Elis Eeskivi, Isabel
Smirnova, Iti Viirna, Karl-Kristjan
Ungerson, Keron Õismets, Lenari
Ley, Lilleriin Toodre, Lucas Avamere, Mattias Mätas, Meribeth
Kepler, Mihkel Allikas, Nete Hünnev, Nora-Mia Liivmaa, Romek
Aava, Rosanna Mäe ja Sander Vaik.
Pisikesi tervitasid Häädemeeste
Muusikakooli noored Margaret Pajuväli ja Renata Talts klaveripaladega,
juhendajaks Vaike Väljamäe ning Tah-
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kuranna Algkooli teise, kolmanda ja
viienda klassi õpilased, keda juhendas
Sirli Friedrichson.
Vallavanem Karel Tölp ja volikogu
aseesimees Argo Mengel andsid peredele väikelastele valmistatud valla
meened – Ahti Tedremäe sepistatud
lusika, mis asetseb puualusel, millele oli vapimärgi graveerinud Aune
Tamm Tiiu Lillepoest; Katrin Miti
poolt valmistatud väikelaste kaisuteki, millele oli tikitud vapimärk ja
lapse eesnimi. Tahku Tare perenaine
Anne Kalda koos usinate abilistega
olid ehtinud saali pidulikku rüüde ja
katnud laua meelepäraste hõrgutistega. Meeleolukat päeva jäädvustas
fotograaf Sirgid Absalon.
Suured tänud peredele sooja ja
südamliku tagasiside eest ja põnevat
maailma avastamist Teile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

On tagasivaatamise ja tänamise aeg
29. novembril kogunesid valla
kodanikud ja külalised Häädemeeste Keskkooli spordisaali,
et koos tagasi vaadata möödunud aastale. Aasta 2019 on
andnud meile palju positiivseid mälestusi: neli suurfestivali, noortevolikogu loomine,
mälestushetked Konstantin
Pätsi mälestusmärgi juures,
Pärnumaa 39. talimängudel
võidetud meeskondlik esimene koht, võeti osa üle-eestilisest Maal elamise päevast,
Häädemeeste taidlusgruppide
osalemine XXVII laulu- ja XX
tantsupeol „Minu arm“, kaks
imetoredat väikelaste vastuvõttu, hulgaliselt vallasiseseid
spordivõistlusi ja kontserte,
laatu, tantsupidusid; tegusad
on olnud haridusasutused,
raamatukogud, noortetoad jne.
Sündmusi meenutades ei tohi
ära unustada ka vallas toimunud ehitustegevust. Rekonstrueeritud sai Uulu Põhikooli
staadion, K. Pätsi mälestussamba ümbrus, Häädemeeste
lasteaia kaks rühmaruumi
ja õueala, tööd on lõpetatud
Häädemeeste muusikakooli
ja teenuskeskuse välisfassadi
rekonstrueerimisel ning teostamisel on Häädemeeste aleviku
kergtee rajamine, koostöös
Kabli külaseltsiga rekonstrueeritakse Kabli seltsimaja. Kahe
aastaseks saanud Häädemeeste
vald saab kirjutada oma kroonikasse palju säravaid hetki ja
meenutamist väärt lugusid.
Volikogu esimees kui ka
vallavanem oma peokõnedes
tundsid uhkust Häädemeeste
valla inimeste üle, kes oma
töö ja tegevusega on igakülg-

uuendamise/väljaehitamise
eestvedajana. Vallavolikogu
liige on ta olnud alates 2005.
aastast. Vallavolikogu esimees
endises Tahkuranna vallas oli ta
aastatel 2013-2017. Argo on vallas mitmete suurürituste eestvedaja – näiteks Uulu Lamba
Vest ja Tahkurandlaste suvelõpupidu. Tema rahulik iseloom,
tasakaalukus, oskus inimestega
suhelda, avar silmaring, sirgjoonelisus, abivalmidus ning tahe
mitte paigal püsida, vaid edasi
areneda on Argost kujundanud
lugupidamist vääriva vallakodaniku.

Esta Vesik ja Argo Mengel

selt kaasa aidanud koduvalla
arengule.
Minnes nüüd tagasi 2. aasta
sünnipäeva peo juurde, siis oli
kandvaks teemaks oma ja hää
Häädemeeste vald. Saal oli
kaunistatud austamaks meie
valla lippu ja vappi. Sündmuse
alguses täitsid kauni muusikaga
saali Uulu Segakoor (juhendaja
Annely Kuningas) ja Treimani
Laulukoor (juhendaja Tiia
Soomre).
Volikogu esimees Andrus
Soopalu ja vallavanem Karel
Tölp jagasid välja tunnustused
järgnevalt:
VAPIMÄRK
Häädemeeste valla vapimärk
antakse vallale osutatud teenete
väärtustamiseks isikule, kes on
oma töö ja tegemistega hariduse,
kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu,

majandus- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla
arengule ja mainele.
Vapimärgi kavaler
ESTA VESIK
Esta Vesik asus Metsapoole
Põhikooli tööle algklasside
õpetajana 1982. aastal. Alates
1990. aastast täitis ta direktori
asetäitja tööülesandeid õppeja kasvatustöö alal ning 2005.
aastast töötab ta Metsapoole
Põhikooli direktori ametikohal. Pedagoogi ja haridusasutuse juhina on Esta põhjalik,
ta hoiab ennast pidevalt kursis
muutustega ja läheb kaasa uute
arengutega. Tema otsused ja
teod on läbimõeldud ning vastutustundlikud. Esta on pühendunud oma tööle, tagades nii
koolis õppivate kui töötavate
inimeste heaolu. Esta on suut-

nud luua ühtse meeskonna,
kaasates igaüht vastavalt tema
oskustele ja soovidele. Esta on
osanud siduda kooli, selle õpilased ja töötajad ning ümberkaudsed elanikud ühtseks huvigrupiks – kool on kogukonna
süda. Lisaks kooli direktori
tööle lööb Esta aktiivselt kaasa
valla hariduselus ja poliitikas.
Vapimärgi kavaler
ARGO MENGEL
Argo Mengel on rannakalur,
Võiste Sadama OÜ ja Võiste
Sadamaühingu MTÜ ning
MTÜ Randlased ja Liivi Lahe
Kalanduskogu juhatuse liige,
Häädemeeste vallavolikogu
aseesimees ning volikogu kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees. Väga suure
töö on Argo ära teinud Võiste
sadamas kogu infrastruktuuri

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 mitmekülg-

selt arenenud isiksusteks ning kelle
tegevusel on märkimisväärne
mõju õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.
Hariduspreemia – Häädemeeste Keskkooli emakeele
õpetajad K AIRE LAINE,
S I LV I M U R U L A U K ,
MERIKE PRUUL
Häädemeeste Keskkoolis on
loodud Kaire, Silvi ja Merikese eestvedamisel traditsioon
tähistada emakeelepäeva emakeelenädalaga. Rohkem kui
10 aastat korraldavad nad
selle nädala raames hulgaliselt
emakeelt väärtustavaid üritusi:
trepiluule, kohtumised kirjanikega, erinevate omaloomingukonkursside läbiviimine,
teatrikülastused ning etenduste arutelud ja kohtumised
näitlejatega, luuleminutid raadios jne. Eesti keele eksamite
ja tasemetööde tulemused on
läbi aegade olnud Häädemeestel väga head ning õpilased on
järg lk 3

Lume valevasse rüppe puhkama jäänud jõuluootel maa
annab ehk sullegi võimaluse võtta aega sõbralikkuseks –
see on õnne tee,
võtta aega unistamiseks – nii rakendad tähed oma vankri ette,
võtta aega armastada ja olla armastatud – see on jumalate eesõigus,
võtta aega teiste jaoks – elu on liiga lühike, et olla isekas,
võtta aega naermiseks – see on hinge muusika.

Kaunist ja Kodusoojust täis
jõuluaega Kõigisse Kodudesse!
Häädemeeste Vallavolikogu
Häädemeeste Vallavalitsus
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
28. novembril
• Kuulati piirkonnapolitseinik
Rauno Lensmenti lühiülevaadet politseipiirkonna
õiguskorrast
• Teha Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogule ettepanekud täiendada Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
tegevuskava alljärgnevalt:
1.1 Lisada täiendusettepanekuna arengustrateegia 20192023(25) tegevuskavasse
maakonnaüleseks objektiks
“Loomade varjupaiga ehitamine Pärnu linna.”
• Toimus Häädemeeste valla
haridusvaldkonna arengukava aastateks 2019-2022 I
lugemine
• Kinnitada tunnustuse avaldamise komisjoni ettepanek
ja anda Häädemeeste valla
vapimärk nr 2 Esta Vesikule
(Vesik) ja vapimärk nr 3
Argo Mengelile (Mengel).
• Välja arvata vallavolikogu
alatise haridus- ja sotsiaalkomisjoni koosseisust Kaisa
Raadik ja Aire Koop. Kinnitada vallavolikogu alatise
haridus- ja sotsiaalkomisjoni
liikmeks Kaja Kivis.
• Välja arvata vallavolikogu
alatise kultuuri-, spordi- ja
külaelukomisjoni koosseisust
Anu Nõmm. Kinnitada alatise kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni liikmeteks Egle

Vutt ja Aigi Treumuth.
• Anda nõusolek Häädemeeste vallale kuuluva
Võiste alevikus Kaare tn 9
kinnistu (katastritunnus
84801:005:0262, kinnistusregistriosa number 2360406,
pindala 2588 m²) võõrandamiseks enampakkumise
korras alghinnaga 12 000.eurot. Vallavalitsusel korraldada enampakkumine,
enampakkumise võitjale
kinnistu võõrandamine ja
sellega kaasnevad toimingud.
Müügi- ja asjaõiguslepingu
sõlmimise kulud kannab
ostja.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 20.detsembri 2018
otsuse nr 81 „Vallavalitsuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“
lisa nr 1 ning kehtestada
Häädemeeste Vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade
koosseis alates 01. veebruarist
2020. a uues redaktsioonis
(jagati kaheks ametikohaks
maa- ja keskkonnanõuniku
ametikoht, kus tekkisid maanõuniku ja keskkonnanõuniku ametikohad).
• Delegeerida Häädemeeste
Vallavalitsusele andmekogude asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine.

Vallavalitsuses otsustati:
05. novembril
• Kinnitada Egle Vutt Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhataja ametikohale alates
01. novembrist 2019. a määramata ajaks.
• Vä lja st ad a eh it u sluba
Reiu külas Viigi tee 5 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1259) üksikelamu
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Treimani külas Krapi kinnistule (katastritunnus:
21303:005:0042) meelelahutushoone (peo- ja spordiküün) püstitamiseks.
• Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalitsuse
15.oktoober 2019. a korraldus nr 500 „Ehitusloa väljastamine”.
• Anda nõusolek kuni 20 halli
lepa (läbimõõt kuni 50 cm)
raiumiseks Häädemeeste
vallas, Häädemeeste alevikus, Suurküla tn 7 kinnistul (katastriüksuse tunnus
21301:006:0139) Suurküla
tn 7 ning Lille tn 4 ja Lille tn
6 kinnistute vahelise kraavi
kaldalt.
• Anda nõusolek 3 vahtra
(läbimõõt kuni 100 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas,
Treimani külas, Liivaoja kinnistul (katastriüksuse tunnus
21303:005:0330) kuna puud
on murdumisohtlikud ja
võivad kahjustada kinnistul
asuvaid hooneid.
• Kinnitada projekti “Võiste
aleviku Maru tn 1 kinnistu
kanalisatsioonisüsteem” aru-
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anne ning teha väljamakse
3487,10 eurot teostajale
(Puurvesi OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide
alusel.
Kinnitada projekti “Penu
küla Männikumäe kinnistu
veesüsteem” aruanne ning
teha väljamakse 3195,90
eurot teostajale (Puurvesi
OÜ) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Kinnitada Hajaasustuse
programmi 2019.a taotlusvooru projekti “Reiu küla
Pudro kinnistu veevarustussüsteem” aruanne ning teha
väljamakse 4261,20 eurot
teostajale (Puurkaevumeistrid OÜ) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 1994,24
eurot ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 2266,96
eurot.
Kinnitada Hajaasustuse
programmi 2019.a taotlusvooru projekti “Reiu küla
Pudro kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning
teha väljamakse 1704,48
eurot (Puurkaevumeistrid
OÜ) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Riigipoolne toetus on 797,70
eurot ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 906,78
eurot.
Kinnitada projekti “Metsaküla piirkonna veevarustus-

süsteem” aruanne ning teha
väljamakse 10734,00 eurot
teostajale (Puurkaevumeistrid OÜ) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
• Kehtestada määrus Häädemeeste Vallavalitsuse
29.jaanuar 2019.a määruse
nr 2 „Riigi poolt toetatava
Häädemeeste valla huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi
kasutamise kord“ muutmine“
12. novembril
• Mitte väljastada projekteerimistingimusi Metsapoole
külas, Ansi-Posti (katastritunnus 21303:006:0041)
kinnistule elamu (suvemaja)
ja kõrvalhoone projekti koostamiseks.
• Vä lja st a d a e h it u sluba
Laadi külas, Liivasaare
kinnistule (katastritunnus
84801:004:0163) puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Metsapoole külas, Raja kinnistule (katastritunnus
21303:006:0150) puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Võiste
alevikus Riia mnt 33 kinnistu l (k ata stritu nnu s
84801:005:0048) asuva
ük sikelamu (ehr kood
103024938) laiendamiseks.
• Väljastada ehitusluba Võiste
alevikus Riia mnt 33 kinnistule (katastritunnus
84801:005:0048) garaaži
püstitamiseks.
• Vä lja st a d a e h it u sluba
Sookülas, Vainovälja kinnistule (katastritunnus
21301:003:0082) päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Vä ljastada kasutusluba
Laadi külas Ringi tee 3
kinnistul (katastritunnus:
84801:001:0954) laiendatud elamule (EHR kood
103025038).
• Vä ljastada kasutusluba
Laadi külas Mäeotsa tee 11
kinnistule (katastritunnus:
84801:001:1172) püstitatud elamule (EHR kood
120854531).
• Nõustuda Häädemeeste
va llas A rumetsa külas
Kivisilla kinnistu (pindala
16,67 ha, katastritunnus
21301:004:0134) jagamisega
neljaks vastavalt skeemile.
Määrata katastriüksuste
jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja
maa sihtotstarbed järgmiselt:
Kivisilla, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Kivipõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Kivisoo, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Kivinuka, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Häädemeeste
vallas Nepste külas asuva
Uue-Langi kinnistu (pindala 52,95 ha, katastritunnus
21302:001:0004) jagamisega
kaheks vastavalt skeemile.
Määrata katastriüksuste
jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja
maa sihtotstarbed järgmiselt:
Uue-Langi, sihtotstarve:
maatulundusmaa 100%;
Langimetsa, sihtotstarve:

maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda OÜ-le Tambira
(registrikood 11686259)
maavara kaevandamise loa
väljastamisega Nepste IV
mäeeraldisel liiva kaevandamiseks vastavalt maavara
kaevandamise loa taotlusele,
kaevandamisloa ja selle väljastamise kohta antava haldusakti eelnõudele.
• Eraldada raha huvitegevuse
toetamiseks
• Kinnitada Remart Ehitus
OÜ poolt esitatud lisatööde hinnapakkumine nr
11.10.2019-535-2 Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimistööde teostamiseks
summas 2382,00 eurot koos
20% käibemaksuga (hinnapakkumine lisatud). Tunnistada kehtetuks Häädemeeste
Vallavalitsuse 30.oktoobri
2019 korraldus nr 542 „Lisatööde hinnapakkumise kinnitamine.“
• Kinnitada Agretten OÜ
poolt esitatud lisa- ja muudatustööde kalkulatsioon nr 6
Häädemeeste Muusikakooli
renoveerimistööde teostamiseks summas 2 845,50 eurot
koos 20% käibemaksuga
(lisa- ja muudatustööde kalkulatsioon nr 6 lisatud).
• Kinnitada Häädemeeste
Hooldekodu kohatasu suuruseks 900 eurot. Nimetatud
hind sisaldab ööpäevaringset
hooldust ja põetust Häädemeeste Hooldekodus, sh
käsimüügiravimid, hooldusvahendid. Kohatasule lisanduvad eelmisel kuul tehtud
kulutused retseptiravimitele.
26. novembril
• Kinnitada avaliku kirjaliku
enampakkumise võitjaks
Tergum OÜ (registrikood
12029960) Häädemeeste
vallale kuuluva Häädemeeste alevikus Kooli tn 8
korterelamus asuva korteriomandi (katastritunnus
21301:006:0269, kinnistusregistriosa number 4253606,
mis koosneb 283/2146 mõttelisest osast kinnistust pindalaga 1862 m² ja reaalosast
korterile nr 1 üldpinnaga
28,30 m²) osas. Müügi hind
on 1225 eurot.
• Vä lja st a d a e h it u sluba
Merekülas, Muuli tee 3
kinnistule (katastritunnus
84801:001:1023) avatud soojussüsteemi kahe puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Arumetsa külas, Liilia kinnistule (katastritunnus
21301:004:0009) puurkaevu
rajamiseks.
• Vä lja st a d a e h it u sluba
Krundikülas, Kubja kinnistule (katastritunnus
21303:001:0118) puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Piirumi külas, Laane kinnistule (katastritunnus
84801:005:0295) puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu
külas Kure vkt 21 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1063) 6-korteriga
elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu
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külas Kure vkt 23 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1065) 6-korteriga
elamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu
külas Kure vkt 24 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1066) 6-korteriga
elamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu
külas Kure vkt 26 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1068) 6-korteriga
elamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu
külas Kure vkt 25 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1067) 6-korteriga
elamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Reiu
külas Kure vkt 22 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1064) 6-korteriga
elamu püstitamiseks.
Väljastada kasutusluba Reiu
külas Viira tee 63 kinnistule (katastritunnusega
84801:001:1230) püstitatud elamule (EHR kood
120305895).
Väljastada kasutusluba Reiu
külas Viira tee 63 kinnistule (katastritunnusega
84801:001:1230) püstitatud abihoonele (EHR kood
120305896).
Koormata tähtajatult isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857,
Kadaka tee 63, Tallinn,
Harju maakond) kasuks
kohalikule omavalitsusele
kuuluvad järgmised kinnistud:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla,
Viira tee (katastritunnus
84801:001:1406). Koormatava ala pindala ~ 694 m²;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Reiu
kooli tee (katastritunnus
84801:001:1686). Koormatava ala pindala ~ 148 m².
Koormata tähtajatult isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857,
Kadaka tee 63, Tallinn,
Harju maakond) kasuks
kohalikule omavalitsusele
kuuluv kinnistu:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Reiuranna tee L2 (katastritunnus
84801:001:1712). Koormatava ala pindala ~ 330 m²;
Elektrilevi OÜ kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on:
- õigus rajada kinnistule
Reiuranna tee L2 (katastritunnus 84801:001:1712) 219
meetri pikkusel lõigul 0,4 kV
pingega maakaabelliin;
- õigus teostada kõiki töid,
mis on vajalikud tehnovõrgu
või -rajatise ehitamiseks,
hooldamiseks, korrashoiuks,
remontimiseks ja likvideerimiseks;
- õigus kasutada tehnovõrgu
või -rajatise juurde pääsemiseks vajalikku maa-ala tehnovõrgu või -rajatise majandamiseks vajalike sõidukite
ja tehnikaga.
Kinnitada projekti “Rannametsa küla Roo kinnistu
veesüsteem” aruanne ning
teha väljamakse teostajale
(OÜ Tuisuliiva) 779,88 eurot
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vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Kooskõlastada Pärnu linna
üldplaneeringu eelnõu ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu.
Algatada Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse kinnistu
(katastriüksuse tunnus
84801:001:0376) detailplaneering. Planeeringuala
pindala on 16,9 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal
kehtiva üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu eesmärk
on ehitusõiguse andmine
jalgpallihalli, spordihoone,
majutushoonete rajamiseks
ning olemasolevate hoonete
laiendamiseks.
Võtta vastu korraldus „Sotsiaaltoetuste maksmine“
Võtta vastu korraldus „Raske
ja sügava puudega lastele
sotsiaalteenuste osutamise
toetuse rahaliste vahendite
kasutamine“
Volitada lastekaitsespetsialisti
täitma eestkostja ülesandeid
Eraldada raha huvitegevuse
toetamiseks
Kinnitada valla eelarvest
makstavate sissetulekust
mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad 2020. aastaks
alljärgnevalt:
matusetoetus 250 eurot;
sünnitoetus 600 eurot;
eakate sünnipäevatoetus 50
eurot;
toetus I klassi õppima asunud
lapse vanemale 100 eurot;
hooldajatoetuse määr 30
eurot.
Määrata vallavanem Karel
Tölp´i (Tölp) asendajaks
tema puhkusel viibimise
ajaks ajavahemikul 06.12.20.12.2019.a humanitaarvaldkonna abivallavanem
Helve Reisenbuk.
Kinnitada Häädemeeste
valla kultuuripreemia saajaks
MTÜ Tahku Rannarahvas.
Kinnitada tunnustusega
kaasnevaks rahaliseks preemiaks Pärnu Kaubamajaka kinkekaart väärtusega
100,00 eurot.
Kinnitada Häädemeeste
valla hariduspreemia saajateks Häädemeeste Keskkooli õpetajad Kaire Laine,
Silvi Murulauk, Merike
Pruul. Kinnitada tunnustusega kaasnevaks rahaliseks
preemiaks Pärnu Kaubamajaka kinkekaart väärtusega
100,00 eurot.
Kinnitada Häädemeeste valla
parimaks meessportlaseks
Taavet Leppik. Kinnitada
tunnustusega kaasnevaks
rahaliseks preemiaks Pärnu
Kaubamajaka kinkekaart
väärtusega 100,00 eurot.
Kinnitada Häädemeeste
valla parimaks naissportlaseks Kairi Uibu. Kinnitada
tunnustusega kaasnevaks
rahaliseks preemiaks Pärnu
Kaubamajaka kinkekaart
väärtusega 100,00 eurot.
K innit ad a t u nnu st u se
„Parem keskkond“ saajateks
Uulu Põhikooli staadion ja
Kabli rand.
Kinnitada Häädemeeste valla
tänukirjade saajateks Marek
Sild, Eeva Noni, Hääde-
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meeste Päästekomando, Tõnu Kivis, Rauno
Lensment, Heidi Sosi, Jaagupi Vabatahtlik
Merepääste MTÜ, Egle Rumberg, Aule Kink,
Kabli Linnujaam-Keskkonnaagentuur, Võiste
Külaselts MTÜ, Elve Vahenõmm, Perekond
Metsaoru, Krista Pulk, Maie Lillemets, Eneli
Rüütli, Edda Prillop, Tiia Soomre, Annely
Kuningas, Ülle Avamere, Gerli Jürima, Anu
Taveter, Kadri Madissoo, Siim Marjamägi, Ain
Järvesaar, Adriana Mass. Kinnitada tunnustusega kaasnevaks rahaliseks preemiaks Pärnu
Kaubamajaka kinkekaart väärtusega 50,00
eurot.
Kinnitada Häädemeeste valla vapimärgiga kaasneva rahalise preemia suuruseks 300,00 eurot,
millele lisandub üksikisiku tulumaks.
Tasuda teostatud teenuste eest alljärgnevalt:
Eesti Teed AS, arve MA002349alusel 6 370,20
eurot (profileerimine Häädemeeste piirkonnas);
Kinnitada Häädemeeste valla omandis või
kasutuses oleva ametiauto eest vastutav isik
(abivallavanem Jaak Vapperi haiguslehel viibimise ajaks) garažeerimiskoht ja kütuse kulu
piirmäära alljärgnevalt: ametiauto HYUNDAI
140, riiklik registreerimismärk 179BNL; vastutav isik Alar Vahtra; garažeerimiskoht Tulika
t 13, Pärnu linn; mootorkütuse kulu piirmäär
200 liitrit kuus.
Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 15.10.2019
korralduse nr 511 „Hanke korraldamise otsustamine“ punkti 1.2 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis „1.2 Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper ja volitatud isikuks
Toomas Abel“.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada
avatud menetlusena alljärgnev hange: „Häädemeeste Hooldekodu mööbel“. Määrata hanke
eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada
avatud menetlusena alljärgnev hange: „Lasteaia
ja Laredei tn ehitus ning rekonstrueerimine“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Tiiu
Sommer.
Kehtestada määrus „Häädemeeste valla omandis
olevate sotsiaaleluruumide üürihindade kehtestamine“
Vaadati üle Häädemeeste valla 2019. aasta eelarve projekt esitamiseks vallavolikogule.
Toimus Häädemeeste valla haridusvaldkonna
arengukava aastateks 2019-2022 ülevaatamine

Vallavalitsus teatab
Ka 2020. aastal on vallaelanikel võimalik taotleda hajaasustuse programmi toetust. Toetuse
taotlemise üheks oluliseks tingimuseks on, et
majapidamises elavad isikud oleksid sinna ka
sisse kirjutatud vähemalt alates 1. jaanuarist.
Kõik, kes tunnevad huvi hajaasustuse programmist toetuse taotlemise vastu, palun kontrollige oma elukohaandmed üle kas portaalist
eesti.ee või vallavalitsuse üldkontaktidelt. Kui
sissekirjutust ei ole, siis palun vormistada elukohateade veel 2019. aasta jooksul!
Hajaasustuse programmi taotlusi saab
esitama hakata varakevadel, kui riik taotlusvooru välja kuulutab. Info selle kohta ilmub
nii valla ajalehes, koduleheküljel kui ka sotsiaalmeedias.
Täpsem info programmi tingimuste ja
taotlemise kohta on valla koduleheküljel
haademeestevald.kovtp.ee alajaotuses Maa
ja keskkond.

Head Häädemeeste
valla elanikud!
Häädemeeste valla kodulehel www.haademeestevald.kovtp.ee on avalikul väljapanekul Häädemeeste valla haridusvaldkonna
arengukava aastateks 2019-2022 koos seletuskirjaga.
Ettepanekuid haridusvaldkonna arengukavasse saab esitada 06. jaanuarini 2020
(06. jaanuar kaasa arvatud).
Ettepanekute avalik arutelu toimub
9. jaanuaril kell 17.00 Häädemeeste Seltsimajas.
Häädemeeste Vallavalitsus

algus lk 1
edukad emakeeleolümpiaadidel
ning muudel konkurssidel. Emakeeleõpetajad on ühed aktiivsemad
digivahendite kasutajad. Nad on
aktiivsed ka väljaspool kooli. Kaire
juhib aastaid Pärnumaa eesti keele
ainesektsiooni, sh korraldab „Koidulauliku“ luulekonkurssi. Silvi
on SA Kihnu Kultuuri Instituudi
juhatuse liige, propageerides aktiivselt Kihnu keelt ja kultuuri. Tänu
Merikesele on järjepidevalt hoitud
ja jäädvustatud kooli ajalugu.
KULTUURIPREEMIA
Valla kultuuripreemiaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike
traditsioonide hoidmist. Preemia
omistatakse üksikisikule, ühendusele
või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.
Ku ltuu ripreemia – MT Ü
TAHKU RANNARAHVAS
MTÜ Tahku Rannarahvas loodi
2013. aastal Tahkurannas, aktiivsete Võiste elanike poolt. Nende
südameasjaks on olnud viimased
kuus aastat Tahkuranna kurgifestivali korraldamine. Ühingu juhatuse liikmed on hea seisnud selle
eest, et Tahkuranna marineeritud
kurk saaks ametliku tunnustuse.
SPORDIPREEMIAD
Häädemeeste valla spordipreemiaga
märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale
mees- ja naissportlasele, sponsorile,
võistkonnale või treenerile, kelle
tegevus aasta spordielus on olnud
silmapaistev.
Parim meessportlane –
Taavet Leppik
Taavet on 2019. aasta Eesti meister
võrkpallis. Pärnu Võrkpalliklubi
koosseisus, nurgaründaja. Taavet
on aastaid edukalt ja korduvalt
esindanud Häädemeeste valda
erinevatel spordivõistlustel.
Parim naissportlane –
Kairi Uibu
Kairi meelisspordialadeks on kergejõustik ja võrkpall. 2019. aastal
oli ta mitmekordne Rannamängude võitja. Aastaid osalenud ja
esindanud Häädemeeste valda
Pärnumaa tasandil
TÄNUKIRI
Häädemeeste valla tänukirjaga
tunnustamine
Häädemeeste valla tänukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena
oluliste teenete eest valla hüvanguks
või seoses tähtpäevaga.
TÄNUKIRJAD
ANNELY KUNINGAS – Uulu
segakoori ja Uulu Põhikooli mudilaskoori juhendamise, laulupeo
traditsiooni hoidmise ja noortele
edasi andmise eest.
ANU TAVETER – lapsi ja noori
spordi juurde innustamise ja sportlike väärtuste kujundamise eest.
KADRI MADISSOO – lapsi ja
noori spordi juurde innustamise
ja sportlike väärtuste kujundamise
eest.
SIIM MARJAMÄGI – suurepäraste sportlike saavutuste ja Häädemeeste valla esindamise eest.
AIN JÄRVESAAR – suurepäraste
sportlike saavutuste ja järjepideva
pühendumise eest.
ADRIANA MASS – suurepärase
saavutuse eest rahvusvahelisel iludusvõistlusel.
EEVA NONI – Häädemeeste valla
õpilaste keskkonnateadlikkuse

tõstmise eest.
EGLE RUMBERG – tulemusliku
meeskonna motiveerimise ja innovaatiliste eesmärkide seadmise eest
Uulu Põhikooli arendamisel.
AULE KINK – õpikeskkonna
kaasajastamise ning õpilaste ja
õpetajate arengu igakülgse toetamise eest Häädemeeste Keskkoolis.
ELVE VAHENÕMM – piirkonna
tegemistele igakülgse kaasaaitamise
ja toetamise eest.
KRISTA PULK – pikaajalise Uulu
Lasteaia juhtimise eest.
MAIE LILLEMETS – pikaajalise
ja südamega tehtud töö eest Häädemeeste Keskkoolis.
ENELI RÜÜTLI – Tantsuselts
„Ülejala“ naisrühma juhendamise,
tantsupeo traditsiooni hoidmise ja
jätkamise eest.
EDDA PRILLOP – Tantsuselts
„Ülejala“ naisrühma juhendamise,
tantsupeo traditsiooni hoidmise ja
jätkamise eest.
TIIA SOOMRE – Treimani laulukoori juhendamise, tantsupeo
traditsiooni hoidmise ja jätkamise
eest.
ÜLLE AVAMERE – pikaajalise
ja südamega tehtud töö eest Uulu
Põhikoolis.
GERLI JÜRIMA – pikaajalise
ja südamega tehtud töö eest Uulu
Põhikoolis.
OÜ WEISS AIAND, PEREKOND METSAORU – ettevõtluse edendamise ja panustamise
eest valla arengusse.
MAREK SILD – Häädemeeste
valla laste huviharidusliku tegevuse
rikastamise eest.
JA AGUPI VA BATA HTLIK
MEREPÄÄSTE MTÜ – täname
Häädemeeste valla heaks tehtud
töö eest.
VÕISTE KÜLASELTS MTÜ –
hea koostöö eest.
HÄÄDEMEESTE PÄÄSTEKOMANDO – täname Häädemeeste
valla heaks tehtud töö eest.
TÕNU KIVIS – täname Häädemeeste valla heaks tehtud töö eest.
RAUNO LENSMENT – täname
Häädemeeste valla heaks tehtud
töö eest.
HEIDI SOSI – täname Häädemeeste valla heaks tehtud töö eest.
K ESKKONNA AGENTUUR
KABLI LINNUJAAM – laste ja
noorte loodushariduse mitmekesistamise eest ja seoses Kabli Linnujaama 50. aastapäevaga.
PAREM KESKKOND
Tiitel “Parem keskkond” on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud
hoone või rajatise korrastamise eest
UULU PÕHIKOOLI STAADION – tunnustame Uulu Põhikooli.
KABLI RAND – tunnustame
MTÜ Kabli Külaseltsi.
Häädemeeste Vallavalitus esitas
konkursile „Eesti Kaunis Kodu
2019 järgmised kandidaadid
• Luite kinnistu Merekülas – omanik Birgit Suits
• Metsa kinnistu Kivi tn 7, Võiste
alevik – omanikud Raili ja Hardo
Kers
• Hoonestatud elamute, suvemajade grupp Majaka külas 7 kinnistut. Omanikud: Toomas ja Ülle
Lipre, OÜ Haagis HGS, Ingrid
Põllumäe, Maile Põldma, Heinar
Põldma ja Rannaroosi aiand OÜ
• Lepanina kinnistu – omanik
Rannaniidu OÜ
• Kabli supelrand – omanik Häädemeeste vald.
Palju õnne tunnustuse saanuile.
Lavalaudadel astusid üles meie
säravaimad tähed Häädemeeste
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Torti kaunistasid valla vapp ja lipp

Muusikakoolist puhkpillidel Erik
Raimond Ristmäe ja Kristjan
Georg Ristmäe, Renata Talts ja
Hanna Allikas viiulitel, solistina
Margaret Pajuväli, keda toetasid
Mia Parik, Rute Marie Maddison, Annaliisa Suigusaar ja Evelin
Kurm, klaveril saatis noori Lelde
Jalakas. Kaunist liikumiskunsti
näitasid meile tantsuselts Ülejala,
Kabli naisrahvatantsurühm Rannapiigad, Treimani segarahvatantsurühm Lendar ning Mucho
Malo tantsugrupp. Üllatuskülaliseks oli Tallinnast pärit neiu
Kadri Hansen, kes esitas võrratu

õhuakrobaatika kava. Tantsuks
mängis äge bänd OkiToki. Bändi
vaheblokkides saime kuulata veel
Margaret Tähiste esitatud laule,
klaveril saatmas Elsbet Muhu ja
kitarril Siim Orgvee ning saime
olla tunnistajateks uue kohaliku
bändi „Katsuge siis järgmiseks
korraks mitte ära unustada“ sünnile, mis väga soojalt rahva poolt
vastu võeti.
Suur tänu korraldusmeeskonnale ja vabatahtlikele.
Tiiu Sommer ja
Aire Kallas-Maddison
Fotod: Märt Kose ja Jüri Looring

Vallavolikogu esimehe kõne
valla 2. aastapäeva tähistamisel
Austatud valla aukodanikud,
vapimärgi kavalerid, lugupeetud vallavanem, vallarahvas ja
külalised.
Kaks aastat Häädemeeste valda –
kas see on edulugu või probleem?
Võib ka nii küsida – kas arengus
tuleks näha edu või probleemi?
Pigem saame rääkida Häädemeeste
valla arenguloost. Kahe aastane
vald on jõudnud ikka, mida iseloomustab kiire areng nii tegudes
kui mõtetes. Iga lapsevanem võib
öelda, et 2-aastasega juba igav ei
hakka. Iga uus sünniime kinnitab usku, et elu on elamist väärt.
Häädemeeste vallal on põhjust
uskuda paremasse homsesse, sest
kahe aasta jooksul on meie vallas
ilmavalgust näinud enam kui 60
uut vallakodanikku. Nemad loovad meie tuleviku.
Teadlased on kindlaks teinud,
et ilma pingutuseta ei toimu õppimist. Hoiame seda meeles ka siis,
kui kõik kohe ei õnnestu ja vaja on
uuesti pingutada. Soovin otsustajatele tarkust ja avatud meelt,
et vastu võtta kõik õppetunnid ja
uskuda filosoof Gunnar Aarma
mõttesse „Rasked ajad on parimad
õpetajad“.
Muutuste elluviimisel alustatakse sellest, mis on väärt hoidmist
ja võetakse see tulevikku kaasa.
Kas me oleme seda suutnud,
kahjuks mitte alati. Ikka püütakse
hoida kinni vanast harjumusest
ning lisatakse, et me oleme seda
varasemalt ikka nii teinud. Vald
areneb paralleelselt meie tahte ja
oskuste koostööna, kõik peavad
pingutama, et saavutada minimaalse pingutusega maksimaalne
tulem. Hoidmist vajavad meie
noorem ja vanem põlvkond, sest
ilma noorteta poleks tulevikku ja
ilma vanemateta poleks meid.
Mis moodustavad valla? Minu
jaoks on need inimesed, kodutunne ja mõistmine.
Miski aga ei välista öelda jah
muudatustele ja arengule. Hoolida
sellest mida luuakse, mis loodud
ja olla toeks tingimusteta nendele,
kes seda vajavad. Ilma selleta ei
teki kunagi ühtset tervikut ei
perekonnas ega ka vallas.

Mul on hea meel, et me märkame probleeme ja püüame neid
lahendada. Head sõbrad, lahenduste otsimise kohaks ei sobi sotsiaalmeedia, siin tekib müra, mis
ei anna kunagi lahendust vaid paisutab probleemi ainult suuremaks.
Kahe aasta jooksul on minu poole
pöördutud lahenduste otsimiseks
viiel korral. On seda piisavalt –
mõtlemise koht? Lahendused
sünnivad läbi koostöö ja ideede.
Kasutagem edaspidi otse küsimist,
et ohjata liigseid emotsioone ja
hoida ära külajuttude laviini teke.
Suur kummardus kõikidele
igapäevatöö tegijatele vallas, kelle
abiga on olnud võimalik hoida
valla arengut õigel kursil. Valla
investeerimismaht on olnud suur ja
seda oleme kogenud kõik kevadest
tänasesse päeva. Me oleme elanud
nagu ehitusplatsil, kuid see kõik on
selleks, et elada hiljem turvalisemas ja paremas keskkonnas. Hea
vallarahvas, vabandan ehitustega
tekkinud ebamugavuste pärast ja
tänan mõistmise eest!
Tänan volikogu õigete ja kaalutletud otsuste langetamise eest.
Vaatamata sellele, et mõnigi otsus
langetatakse läbi tuliste vaidluste
olen mina lõpptulemiga ning volikogu liikmete tööga rahul.
Täna on meil au anda üle Häädemeeste valla vapimärgid ning
tänukirjad. Kõik nominendid on
kahtlemata need inimesed, kelle
sõnad ja teod on puudutanud
paljusid, kellelt on, mida õppida
ja eeskujuks võtta. Häädemeeste
vald on uhke oma inimeste üle.
Tänase õhtu jooksul saame osa
suurepärasest kontsertkavast. Kõik
see sünnib tänu neile inimestele,
kes on leidnud aega oma tööde
ja tegemiste kõrvalt harjutada,
koos luua ja meiega jagada. On
hea teada, et meie hulgas on veel
palju teisigi, kes on aktiivsed nii
muusikas, spordis, ilumaailmas,
külaseltsides kui teistes ühistegevustes. See kõik loob kodutunde.
Hoiame kokku. – see on meie
kodu ja kodutunne algab inimestest.
Palju õnne, Häädemeeste vald!
Andrus Soopalu
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Täiendava maamaksuvabastuse
taotlemine
Maamaksu arvestatakse igal aastal 1.
jaanuari seisuga kinnistusraamatusse
kantud andmete alusel. Maamaksuseaduse kohaselt saavad kinnistuomanikud teatud määral maamaksu
tasumisest vabastuse juhul, kui elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul asuvas hoones on
kinnistuomaniku elukoht vastavalt
rahvastikuregistrisse kantud elukoha
andmetele.
Häädemeeste Vallavolikogu kinnitas 25. oktoobril 2018. a määruse
“Maamaksumäära kehtestamine
ning täiendava maamaksuvabastuse andmise korra kehtestamine”.
Nimetatud määruse kohaselt saab
kuni 0,15 ha ulatuses täiendavat
maamaksuvabas tust taotleda
alevikus ning üldplaneeringus
määratud tiheasustusalal elav
kinnistuomanik, kes on riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel
pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime.
Samuti on õigus taotleda täiendavat
maamaksust vabastamist repressee-

ritu ja represseerituga võrdsustatud
isik okupatsioonirežiimide poolt
represseeritud isiku seaduse mõistes
tema kasutuses oleva elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku
osas.
Isikud, kes on varasematel aastatel
täiendava maamaksuvabastuse taotluse esitanud ja täiendava maamaksuvabastuse saanud, ei pea uuesti avaldust esitama. Kui kinnistuomanik ja
tema elukoht ei ole muutunud, siis
kehtivad varasematel aastatel antud
täiendavad maamaksuvabastused ka
järgnevatel aastatel.
Kirjalik avaldus täiendava
maksuvabastuse taotlemiseks
tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.
Avalduse blankett on kättesaadav
Häädemeeste valla koduleheküljel,
Häädemeeste vallavalitsuses (Pargi
tee 1, Uulu küla) ja Häädemeeste
teenuskeskusest (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik). Avaldusele tuleb
lisada maksuvabastuse aluseks oleva
dokumendi koopia.

Korraldatud jäätmevedu
Häädemeeste vallas
Praegu tegutsevad Häädemeeste
vallas kaks ettevõtet, kes osutavad
korraldatud jäätmeveo teenust AS Eesti Keskkonnateenused veab
endise Häädemeeste valla territooriumil tekkivad olmejäätmeid ja AS
Ragn-Sells veab endise Tahkuranna
territooriumil tekkivaid olmejäätmeid.
Häädemeeste Vallavalitsus viis
läbi riigihanke, et leida jäätmevedaja, kes hakkaks järgmisel kolmel
aastal kogu valla territooriumil
korraldatud jäätmeveo raames jäätmeid kokku koguma ja käitluskohta
vedama. 22. oktoobril tunnistas
Häädemeeste Vallavalitsus oma korraldusega parimaks pakkujaks AS
Ragn-Sells’i, kes pakkus riigihankel
soodsaimat jäätmete äraveo hinda.

Kogu valda hõlmava ühtse korraldatud jäätmeveo ettevalmistamiseks vajalikud toimingud (jäätmeloa
taotlemine, inimeste teavitamine,
uute lepingute sõlmimine, veograafikute koostamine jmt) on aeganõudev ettevõtmine mistõttu alustab
AS Ragn-Sells terves vallas ühtsetel
tingimustel jäätmeveo teenuse osutamist 1.03.2020. a.
2020. aasta jaanuaris ja veebruaris toimub jäätmevedu samadel tingimustel nagu siiani on toimunud.
Täpsem info uue korraldatud jäätmeveo tingimuste kohta saadetakse
kõigile jäätmevaldajatele e-posti või
posti teel jaanuari kuu jooksul.
Sigrit Kasemets
maa- ja keskkonnanõunik
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Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on
sätestatud ehitisregistri andmete
korrastamise tähtajaks 01. jaanuar
2020. Selleks ajaks tuleb registrisse
kanda sinna seni kandmata hooned,
mille suurus on 20 m² ja rohkem ja/
või kõrgus üle 5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris saab
kontrollida veebilehelt www.ehr.ee,
samuti võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri
andmeid kontrollida.
Kui inimene avastab, et tema hooneid
ei ole ehitisregistris registreeritud, siis
kõigepealt tuleks kontrollida, kas äkki
tema enda valduses või arhiivides on
dokumente, mis näitavad ehitise (hoone
või rajatis) püstitamise seaduslikkust ja
mis on mingil põhjusel jäänud registrile
esitamata.
Enne 22.07.1995 ehitatud ehitised
Kui omanik esitab dokumendi, mis
tõendab ehitise ehitamist enne 1995.
aasta 22. juulit, loeb vald ehitise seaduslikuks. Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse kandmiseks andmete esita-

mise teatise, ehitise mõõdistusjoonised,
kust selguvad ehitise olulised tehnilised
andmed ning dokumendi(-d), mis tõendavad ehitise ehitamist enne 22. juulit
1995. aastat. Ehitise ehitisregistrisse
kandmine on riigilõivuvaba.
Peale 22.07.1995 ehitatud ehitised
Peale 22. juulit 1995. aastal ja enne 1.
juulit 2015. aastal õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud
ehitised jagatakse kahte kategooriasse:
• Enne ehitusseaduse jõustumist
ehitatud ehk enne 1. jaanuari
2003 ehitatud ehitis: ehitis peab
vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust
hinnatakse ehitamise ajal kehtinud nõuete kohaselt.
• Enne ehitusseadustiku jõustumist
ehitatud ehk pärast 1. jaanuari
2003 ning enne 1. juulit 2015
ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele
nõuetele ning vastama detail- ja
üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Ehitise ohutuse hindamisel võetakse

aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti
puudumisel tehakse ehitise ohutuse
hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi
tulemusel peab olema võimalik kanda
ehitise olulisemad tehnilised andmed
ehitisregistrisse ning vajaduse korral
tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi
tellib ehitise omanik.
Peale 01.07.2015 ehitatud ehitised
Peale 1. juulit 2015 aastal ehitatud ehitise seadustamine toimub vastavalt kehtivale ehitusseadustikule. Dokumendid
ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja
seadustamiseks saata e-posti aadressile
haademeeste@haademeeste.ee või tuua
paberkandjal vallamajja (Pargi tee 1,
Uulu küla, ruum nr 207).
Vajalikku informatsiooni ehitiste
ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks annavad valla ehitus- ja kommunaalnõunik ning registrite spetsialist,
telefonidel 444 8893 või 5300 6898.

Pärnumaa Arenduskeskus tunnustas vabakonna tublimaid
Pärnumaa Arenduskeskus tunnustas
27. novembril Strandi SPA & Konverentsikeskuses Pärnumaa tublimaid
vabatahtlikke, tegusamaid MTÜ-sid,
toetavamaid organisatsioone ning aasta
teo tegijaid neljas kategoorias.
„Oluline on tuua välja ja tähelepanu
pöörata kõikidele inimestele, ühendustele ja teistele organisatsioonidele, kes
vabatahtlikult panustavad meie kodukoha arengusse ning avaldada seeläbi
austust nende tehtud tööle,“ selgitab
Pärnumaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Daisi Sprenk.
Tema sõnul on aastast aastasse eestvedajate juurdekasv napp ning erinevate
vabaühenduste tegevust tuleks kõigil
enam märgata.
Tänavusel Pärnumaa vabaühenduste
inspiratsiooni- ja tänupäeval jagas Pärnumaa Arenduskeskus tunnustusi 4 erinevas kategoorias. Pärnumaa tublimad
2019 on järgmised:
• Kategoorias „Aasta vabataht-

lik 2019“ – Karoliine Aus, Annika
Urbel, Lilia Urb. Samas kategoorias
žürii eripreemiad: Aadi Saar – looduse
eestkõneleja ja suure südamega metsatark Toris; Väino Lensment – aastate
vabatahtlik, Tihemetsa motoklubi
eestvedaja.
„Aasta vabatahtlik 2019” kategoorias oli esitatud nominendiks 19 nime,
üheks nominendiks oli ka Virgo Vahenõmm Häädemeeste vallast.
• Kategoorias „Aasta vabaühendus
2019“ - Spordiklubi Pärnu Kahe Silla
Klubi MTÜ.
Žürii eripreemia: MTÜ Tunne –
aasta üllataja.
„Aasta vabaühendus 2019” valiti 12
nominendi seast. Häädemeeste vallast
oli nominentideks esitatud Häädemeeste Suurküla MTÜ ja Jaagupi
Vabatahtlik Merepääste MTÜ.
• Kategoorias „Pärnumaa Vabakonna silmapaistvaim tegu 2019“
– Vändras toimunud Perepäev „Kait-

seinglid“.
• Kategoorias „Mittetulundusühenduste tegevuse toetaja 2019“ – AS
K.MET.
Lisaks andis Pärnu Linnavalitsus
üle Pärnu aasta terviseedendaja tiitli
võimlemisklubi Rüht eestvedajale Kai
Esnale.
Pärnumaa Arenduskeskus andis
Pärnumaa aasta tervisedendaja tiitli
MTÜ-le Spordiklubi Pärnu Kahe Silla
Klubi. Nominente Pärnumaa aasta terviseedendaja tiitlile oli neli, neist üks,
Virgo Vahenõmm Häädemeeste vallast.
Pärnumaa Arenduskeskus veab vabaühenduste tunnustuskonkurssi alates
2002. aastast Ühisnädala raames. Tunnustusüritus toimub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu linna kaastoel.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist

Esimene noortevolikogu osaluskohvik Häädemeeste vallas
8. novembril toimus Häädemeeste
Seltsimajas esimene osaluskohvik, kus
kohtusid volikogu liikmed, vallavalituse ametnikud, noortevolikogu liikmed ning veel üksjagu aktiivseid õpilasi kõigist neljast meie vallas asuvast
koolist. Tõuke selliseks sündmuseks
andsid üleeestiliselt toimuvad samalaadsed osaluskohvikud.
Noored arutasid kitsaskohtade üle
ja tõid välja ettepanekud, osaluskohvikutes olid laudadel kaheksa erinevat
teemat.
1. KAUPLUSED
Teadetetahvlid turuplatsidele, kes,
millal, mida müüma tuleb; noortele
suunatud kirbukad; spordiriiete müüjad noorte üritustele kaupa pakkuma
kutsuda; hooajaline toiduputka; noortele võiks korraldada moepäevi koos
riiete müügiga (noorte enda algatusel).
2. TURVALISUS
Tänavavalgustuse parendamine,
kergliiklusteede rajamine; kaamerad
suuremates sõlmpunktides; turvalised
ülekäigud, spetsiaalne ülekäigu valgustus; teede korrashoid; märka! juhi
tähelepanu! pidev teavitustöö; õpilaste
endi poolne kontroll suitsetajate üle;
kaamerad; julge rääkida! temaatilised
perekoolitused (koolis); teavitustöö
küttekollete, elektrisüsteemide kohta;

turvalised mänguväljakud.
3. NUTISÕLTUVUS
Julgustada noori rohkem oma
muredest rääkima; luua rohkem
võimalusi vaba aja veetmiseks (skatepark, seiklusrajad, välijõusaalid,
siseskatepark, ujula, mänguväljakud
avalikuks kasutuseks, korralik asfalttee, võimalused sportimiseks); sagedasem bussiliiklus (rohkem võimalusi
aja veetmiseks), bussipeatustes katusealused, bussidel parem vedrustus; luua
Häädemeeste vallal ÄPP HDM, mis
sisaldab: - suhtlusvõrgustik valla teiste
noortega, - bussiajad, - huvitegevuste
ajad ja kohad, - üritused (eri sihtgruppidele), - tagasisidehinnangud valla-

valitsusele (nt kergliiklusteega rahulolu), - kaardirakendus (kuidas saada
valla piires nt bussiaegadega koostab
reisiplaani), - murede ja rõõmude edastamine vallavalitsusele; võistlused liikumisega – teenid punkte – parimaid
tunnustatakse (vanusegrupid võistlevad omavahel).
4. UJUMISKOHAD JA MÄNGUPLATSID
Kiigeplats Uulu; välijõusaal Uulu
kooli taha; Võiste mänguplats uuendada; Uulu ja Häädemeestele avalikud
mänguplatsid; Häädemeestele ja Uulu
rohkem istumiskohti ja varjualuseid;
Uulu spordiklubisse sisemänguala,
kus saaks sünnipäevasid pidada; ska-

tepargid rajada valla keskustesse; Reiu
randa ja Häädemeeste Seltsimaja taha
kabiinid ja prügikastid (regulaarselt
tühjendada); Häädemeestele grillimisplats; koolide juurde välipinksilauad.
5. VALGUSTUS JA KERGLIIKLUSTEED
Vajaduste väljaselgitamine ja kaardistamine; kasutada kvaliteetsemaid
(kaasaegsemaid) valgusteid; valgustada rohkem kasutatavad kohad;
rajada „lamavad politseinikud“; panna
prügikastide juurde lemmiklooma
„kotikesi“; paigaldada atraktsioone
kergliiklusteede kõrvale.
6. SÕIDUTEEDE OLUKORD
Kergliiklusteed (Pärnu-Ikla); iga
elamise juurde ligipääs (päästeteenistus, kiirabi); vald peaks hoolitsema
kõikide teede eest sõltumata omanikust; tähtsamates kohtades ülekäigurada (Tahkuranna ja Metsapoole
koolide juures); tänavavalgustus asula
märgist asula märgini; kõikjale mustkate; Häädemeeste bussijaama risti
kiiruspiirang 70.
7. TÖÖKOHAD
Väikeettevõtjate toetamine; majandus- ja ettevõtlusõppe osa suurendamine koolides; turvaline elukeskkond
olemas ka homme (koolid, lasteaiad,
arstikeskus jne), pakume kontori pinda.

8. INIMESTE VÄHENEMINE
MEIE VALLAS
Aktiivsemalt tegeleda valla mainekujundusega kogu valla ulatuses;
maksuerisused eri piirkonnas; suurem
toetuste protsent vallas; määratletakse
ära ehitusalad veekogude piirkonnas;
inimeste vähenemist, ühe võimalusena, võiks peatada Häädemeeste
keskkooli osa säilitamine tulevikus;
säilitada Metsapoole Põhikool; rohkem
kergliiklusteid, rohkem tänavavalgustust, mustkattega teid; liiklusohutuse
tagamiseks Via Baltica 4-realiseks.
Osaluskohvikus osales 43 noort
neljast Häädemeeste valla koolist,
üheksa volikogu liiget, kümme vallaametnikku ja kaheksa hariduselu ja
noorsootöö edendajat.
Osaluskohvikus tehti väga palju
väga häid ettepanekuid. Iga inimene,
kes meie vallas elab või töötab võiks
võtta vähemalt ÜHE HEA MÕTTE
JA SELLE NIMEL PANUSTADA.
Kui me kõik liigume parema tuleviku
poole, siis on meie valla tulevik helge.
Aire Kallas-Maddison
Foto: Aigi Treumuth
NB! Täispikk artikkel on loetav
valla koduelehel ja valla raamatukogudes.
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Eesti Vaimse Kultuuripärandi nimistusse tehti sissekanne –
Harrastusnäitemänguga tegelemine Häädemeeste piirkonnas
Eesti ühines Vaimse kultuuripärandi konventsiooniga aastal 2006.
Konventsioon käsitleb vaimse kultuuripärandina kombeid, tavasid,
teadmisi ja oskusi, mis on erinevatele inimrühmadele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased
ja olulised.
Need põlvest põlve edasiantud kultuurinähtused muutuvad koos aja
ja oludega.
Konventsiooniga soovitakse kaitsta
elavaid kultuurinähtusi ja muidugi
tähendab see eelkõige selle väärtustamist ja elavas kasutuses hoidmist.
(UNESCO Vaimse Kultuuripärandi
konventsioon on leitav Rahvakultuuri Keskuse kodulehel www.rahvakultuur.ee)
Laulu- ja tantsupeod on ühed meie
suuremad ning äratuntavamad vaimse
kultuuripärandi jätkusuutlikkuse
hoidjad. Võimas vägi, mis tõmbab
inimesi kõige kõrgema laulukaare
alla laulma ja kõige avaramale murule
tantsima, on väga suur ja selle nimel
tehakse tõsist tööd. Suured peod pakuvad võimalust tunda kõigil end ühe
suure traditsiooni osana, mis ühendab
kogu rahvast.
Eesti vaimse kultuuripärandi hulka
kuulub kindlasti ka juba pika traditsioonina, kuid mõistetavalt vähem
kandepinda leidnud harrastusteatriga
tegelemine. Arhiivi- ja kroonikamaterjalid näitavad, et kogukonniti võib
see harrastus olla pika traditsiooniga,
mis seotud põlvkondlike tavadega ning
koos oma esitus- ja väljendusvormidega edendab kohalikku kultuurilist
identiteeti.
Esimese laulupeo eestvedaja
Johann Voldemar Jannsen on seotud
ka sündmusega, mida loetakse eesti
rahvusliku teatri ja ka eesti näitekirjanduse sünniks. Nimelt etendas
1870. aastal Vanemuise Selts Tartus
Lydia Koidula näitemängu „Saaremaa
onupoeg”. Tegemist oli asjaarmastajatega – rohujuuretasandil on paljudes
kogukondades olemas oma kaugem või
lähem teatritegemise lugu, mis väärib
vaimse pärimusena uurimist, dokumenteerimist ja eelkõige muidugi jätkusuutlikku teatritegemise traditsiooni
elushoidmist ja teadlikku arendamist.
Eesti Vaimse Kultuuripärandi nimistusse tehtud sissekanne “Harrastusnäitemänguga tegelemine Häädemeeste
piirkonnas” sisaldab tõenduspõhiseid
materjale, mis kinnitavad, et 2020.
aastal täitub harrastuse algusest ja selle
järjepidevast kestmisest 120 aastat!
Tänaseks on see Häädemeeste inimeste
isetegevusliku – harrastuskultuuri üks
valdkondi, millele uurimuse läbi on
kokku saanud pikemas vaates terviklik mälupilt – näitemänguharrastajaid
on jagunud peaaegu kuude inimpõlve.
Kindlasti aga on üheks eesmärgiks see,
et nii pikaaegne harrastus kohalikus
kultuuripildis edasi kestaks.
Alljärgnevalt väike kokkuvõtlik
ülevaade nimistusse saanud kronoloogiast:
* Esimesed andmed Häädemeestel teatritegemise kohta on juba enne
aastat 1900, kui Häädemeeste õigeusu
kihelkonnakoolis etendus L. Koidula
näitemäng „Säärane mulk ehk sada
vakka tangusoola“, ning seejärel ülestähendatud kroonikas on 1915. aastani igal aastal lavale toodud üks, kuni
kaks näitemängu. Aastatel 1908–1909

Häädemeeste Huviteater juulis 2019.aastal Häädemeestel Kuuseõuel etenduse „Minu emaema `ol´li minu emal seda lugu
`rääkinu, ema `rääkis minul ja mina olen ta sinul `rääkinu, vanemate pärandust“ – eel. Pärimusmaterjal kokku pandud
näitemänguks M. Mäesalu pärimustekstide ainetel, lavastaja A. Koop. I rida vasakult: Kim Jakobson, Karl-Eerik Valtmäe.
II rida vasakult: Marju Aasma, Ariana Larionova, Iiris Valtmäe, Herman Soopalu (süles), Tiina Murulauk, Saima Jakobson,
Timmu Kiiver. III rida vasakult: Triin Müür, Piret Endrikson, Andrus Soopalu, Eve Koppel, Algis Perens, Meeli Hanson, Meelis
Müür, Aule Kink

tegutses isegi kaks näitemängutruppi,
sealjuures ühe trupi lavastajaks kogunisti laiemalt ajakirjaniku – kirjaniku
ja luuletajana tuntud Anton Suurkask.
Tema poolt lavastatud „Loreida“ ja
„Leeni ehk vaeslapse jaaniöö“ – Suurkülas asuvas Evangeelses Luterlikus
koolis tegutsenud trupist on olemas
ka suurepärased kostüümides fotojäädvustused. Sajandi algupoolel, 1900–
1915 oli väga populaarseks autoriks
August Kitzberg,
* 1923–1944 oli Häädemeeste näiteseltskonna juhendajaks teadaolevalt
Karl Kiin – Häädemeeste apteeker ja
kohaliku näiteringi juhendaja. Tema
lavastajakäe all on mõni hooaeg olnud
vägagi viljakas – lavale on toodud lausa
viis näitemängu ja 1929. – 1933. a on
ka näitemänguseltskonnast nimistu
sissekandes fotojäädvustustena olemas.
Populaarsed autorid olid tol perioodil
taaskord Kitzberg, lisaks Oskar Luts,
Eduard Vilde ja Hugo Raudsepp
* 1945–1960 on näitetrupi juhendajaks kooliõpetajad Enda Kallas, Elisabeth Lilleste, Liidia Rips, Amanda
Sõrmus. *1948. aasta trupi tegemistest
on säilinud „Säärane mulk ehk sada
vakka tangusoola“ foto. Näitemängu
sisu ja teemad tolles perioodis on väga
mõjutatud valitsevast korrast – mõistetavatel põhjustel esitatakse Preobraženski, Suhhodolski. Majakovski
ja teiste nõukogude aegsete autorite
loomingut ning hulganisti on kavas
sellele ajastule omaselt deklamatsioone,
näiteks „Au sulle, kodumaa“ ja H.
Rammo näidend „Konsultatsioon“
esitati Kilingi-Nõmmes toimunud isetegevusülevaatusel lisaks eesti keelele
ka isegi vene keeles. Paralleelselt aga
ikkagi tehti ka oma eesti algupäranditega tööd; lavastati teadaolevalt ka
Kitzbergi ja Lutsu näitemänge
* 1962–1966 on trupi juhendajaks
Milvi Saadjärv, kes kirjeldab tolleaegse
trupi tegemisi
* 1972–1994 aastatel hakati rohkem näitemängus tegelema enim estraadinumbritega, suurepäraselt valdas
lavastajana seda žanri Häädemeeste

Hetk etendusest – Ilmi Allikas.
Fotod erakogust

Häädemeeste näitetrupp 1908. aastal etenduse „Loreida“ näiteseltskonnaga, Suurkülas asuvas EW. Luth. koolimajas.
Lavastaja Anton Suurkask. Foto Kersti Ristmäe erakogust

kultuurimaja tollane direktor Ants
Põrk. Esineti estraadietteastetega isegi
„Rameto“ raadios
* 1996–2019 on Häädemeeste
teatritruppi juhendanud Aire Koop,
sellesse perioodi jääb 26 näitemängu
lavale toomine, lisaks hulganisti etteasteid erinevatel temaatilistel üritustel
Rahvakultuuri Keskuse kodulehelt on võimalik vaadata ja
tutvuda kõigi Eesti Vaimse Kultuuripä ra ndi sissek a nnetega
– fotode ja lisadega: Siin aga
link “Ha rrastusnä itemä nguga
tegelemine Häädemeeste piirkonnas”, mis avaneb e-keskkonnas https://www.rahvakultuur.ee/
vkpnimistu/index.php?page=Public.
Knowledge&id=280.
Tänan kõiki, kes innustasid ja aitasid teemas vajalike materjalide otsi-

misel ja leidmisel, tehnilisel teostusel!
Aitäh Tiiu Pukk, Sulev Kasvandik,
Milvi Saadjärv, Kersti Ristmäe, Evi
Põrk, Marju Aasma, Ilmi Allikas, Algis
Perens, Milvi Männik, Ivi Kase, Andrus Soopalu, Kadri Teor, Ülle Sulu,
Eesti Teatri – ja Muusikamuuseum ja
tänases päevas kõige selle elava pärandi
kandja juba viimane veerandsajand –
Häädemeeste Huviteatri näiteseltskond!
Siinjuures saadaksin tänusõnad ka
Taevastele väljadele– kõigile endistele
näitejuhtidele ja näitlejatele ning teatritegemiste kohta kroonikaid kirjutanud
Marta Mäesalule ja Enda Kallasele!“
Aitäh!“
Eesti Kultuuriministeeriumi juures tegutseb Vaimse Kultuuripärandi
Nõukogu, mis on 2009. aastal loodud
ekspertide kogu. Ekspertrühm on and-

nud heakskiidu veel ka teiselegi VKP
nimistu sissekande tegemiseks esitatud ideekavandile, teemaks – “Häädemeeste kevadlaadad – Põhja-Liivimaa
festival”. Ajaloolistele allikatele toetuvalt, ulatub Häädemeeste kevadlaatade
algus juba aastasse 1894!
Seoses Häädemeeste kevadlaatade teema uurimisega palun, et
kõik, kellel on mingeid materjale,
fotosid, ajaleheartikleid, või mälestusi nendest toredatest pika ajalooga
rahvaüritustest, võiksid võtta kontakti minuga.
Aire Koop
rahvakultuurispetsialist Pärnumaal
Rahvakultuuri Keskus
aire.koop@rahvakultuur.ee
5553 6693
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Vanemlusprogramm “Imelised aastad”

Sügis noortekeskuses

Häädemeeste Vallavalitsus koostöös
Tervise Arengu Instituudiga pakub
3–8 aastaste laste vanematele võimalust
osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad”.
Koolitusprogrammi „Imelised aastad” eesmärgiks on aidata vanematel
ennetada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke
vanemlikke oskusi. Tegemist on tõenduspõhise vanemlusprogrammiga,
mis tähendab, et koolituste mõju on
teadusuuringutega tõestatud. Senised
uuringud näitavad, et programmis
õpitu rakendamise järel suurenevad
laste sotsiaalsed oskused, paraneb
enesekontroll, probleemide lahendamise ning eakaaslastega suhtlemise ja
enesekehtestamise oskus, vähenevad
konfliktiolukorrad ja suureneb empaatiavõime. Uuringud on näidanud, et
programmi läbimine avaldab positiivset
mõju ka vanematele – paranevad märgatavalt vanemlikud oskused ja väheneb
stress. Muutused vanemate käitumises
mõjutavad omakorda laste käitumist
positiivses suunas.
Programmi „Imelised aastad”

oodatakse osalema 3–8 aastaste laste
vanemaid. Grupis osaleb kuni 14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt
nii ema kui isa, aga osaleda võivad ka
lapse vanavanemad või teised temaga
igapäevaselt tegelevad täiskasvanud. Et
koolitusel saaks osaleda kogu pere, korraldatakse koolitusega samades ruumides lastehoid ning kõikidele osalejatele
pakutakse kerget õhtusööki. Koolitus
kestab 16 nädalat (veebruar – mai
2020) ning toimub kord nädalas.
Koolitusprogrammi viivad läbi
vastava väljaõppe saanud grupijuhid
Merike Angerjärv ja Merike Adele Mee.
Koolitus on lapsevanematele
tasuta!
Hea lapsevanem! Kui Sa tunned,
et ülalpool kirjeldatu pakkus Sulle
huvi ning Sa oled valmis panustama
enda ja oma lapse kooskasvamisse,
siis võta koolitusele registreerumiseks või lisainfo saamiseks ühendust
12. jaanuarini Häädemeeste valla
lastekaitsespetsialisti Lene Hirvela´ga
(telefon 5915 1721; lene.hirvela@haademeeste.ee).
Lisainfo: http://tarkvanem.ee/koolitused/

Kui kätte on jõudnud sügis ja september on veel mingil määral sisseelamise
kuu peale kosutavat suvevaheaega, siis
oktoober ja november on täis tihedat
tegutsemist.
Kõikidesse huviringidesse koguneb igal kooskäimise korral väga
palju huvilisi, seega rõõm on tõdeda,
et meie noortel on suur huvi kokkamise, discgolfi, seiklemise, kunsti ja
mitmesuguste noortekeskuses pakutavate tegevuste vastu.
Võtsime osa 07.-27. oktoobril toimunud filmifestivalist ``Kino maale``,
mille fookuses oli esmakordselt Taani
filmikunst ja Eesti animaatorite
uudislooming. Osaleme juba kolmandat aastat ning tuleb tõdeda, et huvi
antud sündmuse vastu järjest kasvab.
28. oktoober – 01. november toimus Uulu ja Võiste noortele vanapaberi kogumise kampaania „Väärtuslik
vanapaber“ ja ühtekokku kogusime
sel aastal 1420 kg vanapaberit. Kõige
usinamate kogujate auhinnaks oli
novembri keskel ühine kinokülastus
vaatamaks filmi „Lustakad Karud“.
30. oktoobril tä hista sime
Halloweeni ning põnevust oli pakkuma tulnud Exitmobiil väga ägeda
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Helkurkõnnil osalejad. Foto Ege Altmart

mobiilse põgenemistoaga.
Novembri lõpetasime kampaania
“Helkuriga sõbraks” raames Helkurkõnni ja helkuri teemaliste töötubadega. Eelnevalt võtsime osa Maanteeameti kampaaniast “Silmapaistev
Eesti elanik”, mille näitust kajastasime spordikeskuse fuajees. Sündmuse kordaminekule aitas kaasa piirkonna noorsoopolitseinik Heidi Sosi,
kes oli helkurkõnni üheks toetajaks ja

GPS arti läbiviijaks. Lastele tegi UV
helendavaid näomaalinguid Alice’i
näomaalingud. Maitsvat kringlit pakkus MTÜ Võiste Külaselts.
Noortekeskuses ja noortega võetakse alatasa ette miskit põnevat. Jälgi
reklaami, et miskit olulist ei jääks
märkamata.
Ege Altmart
Noorsootöö juht

Advendikontsert Häädemeeste õigeusu kirikus

18. november on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev. Igal lapsel on
õigus kaitsele seksuaalse väärkohtlemise eest. Kui laps ei tunne ennast
turvaliselt, takistab see tema arengut,
milleks tal õigus on.
Julgustame nii lapsi kui ka täiskasvanuid väärkohtlemise juhtumeid
märkama ning abi küsima, et väärkohtlemine lõppeks ning loodaks võimalus lapse turvatunde taastamiseks.
Lastel on raske juhtunust rääkida.
Täiskasvanud peavad selle vaikuse
murdma.
Laps ei pruugi väärkohtlemisest esi-

algu aru saada ning hiljem ei oska või
julgeda ta alati sellest rääkida. Väärkohtlemisest teatamiseks helista 112.
Kui tekib kahtlus, et laps võib
abi vajada, tasub helistada numbril
116 111. Sel numbril saad anonüümselt nõu küsida, Sind aidatakse 24/7.
Võid ka chattida lasteabi.ee, kui Sulle
nii paremini sobib.
Alati on võimalus pöörduda ka
piirkonna noorsoopolitsei poole. Häädemeeste valla noorsoopolitseinik on
Heidi Sosi. Kontaktid: telefon 5062421
ja e-post heidi.sosi@politsei.ee

Häädemeeste
vald särama

Uulu-Treimani ühendkoor advendikontserdil. Foto: Sander Rebane

Uulu segakoori algatusel toimuvad alates
2011. aastast detsembrikuus advendikontserdid valla kirikutes ja kultuuriasu-

•
•

Anna teada millisel aadressil asub meie vallas
kõige kaunimalt jõulutuledes särav kodu või asutus.
Kirjuta/helista hiljemalt 21. detsembriks kella 14.00
aadressil aire.kallasmaddison@haademeeste.ee või
tel 5358 5406
Komisjon hindab jõulutulesid 26. detsembril
ajavahemikul 16.00 – 22.00
Auhinnaks on ILUTULESTIKU KOMPLEKT

tustes. Viimastel aastatel on Uulu segakooriga liitunud ka Treimani laulukoor
ja Treimani Trio.

Aleksander-Tõnis Joarand
koguduse esimees

Stiilipidu-mardikarneval Treimanis
Traditsioonilise stiilipeoga on Treimanis tähistatud mardi- ja kadripäeva juba üle kahekümne korra.
Sel aastal olid osalejad maskeerunud
multifilmitegelasteks. Teravmeelsetes
esinemiskavades astusid üles kilplased, Lotte oma sõpradega, hunt ja
rebane, naksitrallid, naerikasvatajad,
mutt oma kaaslastega ning teised.
Mõistust teritati multikateemalises
mälumängus. Laulu, tantsu ja tralli
jätkus hiliste öötundideni.
Viljar Soomre

Foto: Viljar Soomre

konkurss
•

Viimased kaks aastat on
jõulumeeleolu loodud Häädemeeste Issandamuutmise
õigeusu kirikus.
1. detsembri kontserdile
eelnes üpr. Ardalioni lühike
palveteenistus ja jutlus, millele järgnes kooride esituses
14 päevakohast laulu. Kontsert lõppes F. Gruberi Püha
ööga. Koore juhatasid Anneli
Kuningas, Tiia Soomre ja
klaveril saatis Lelde Jalakas.
Rohke publik tänas kiitva
aplausiga laulurahvast ja lilledega koorijuhte.

Üle helkiva lume sa lähed,
algav aasta on sinuga koos.
salapäraselt küsivad tähed,
mis on sinu südamesoov?

Kaunist pühadeaega
ja head uut aastat!
Tiiu Lillepood

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Pakun klassikaliste ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.

soodsad hinnad!
Paigaldus

30 / hooldus 20

AnnA JuurikAs
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

Häädemeeste valla leht
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Pidu Põhjalas
Põhjamaade kirjanduse nädal
(11-17.11) kutsus tänavu lapsi,
noori ja täiskasvanuid kirjanduslikule peole. Aasta teemaks
oli „Pidu Põhjalas”.
11. novembri hommikuhämaruses lugesid raamatutest
katkendeid V klassi õpilased
2-3 kaupa lasteaia rühmades. Esinejad Inge, Karmen,
Li sanna, Kristina, Anelle,
Emma, Karolina, Mirjam,
Karl ja Mats olid kostüümides.
Lugusid loeti järgmistest raamatutest „Vahvlist südamed”,
„Muumitroll”, „Kodulinna
ingel”, „Pipi Pikksukk”, „Liivahunt ja imeline maailm”.
15. novembri hommikul,
kolme esimese koolitunni

Dementsussõbralikum Hooldekodu 2
erinevatel aegadel, kuulasid l,
ll ja lll klassi õpilased Põhjamaade lugusid raamatukogus.
Süüdati küünlad ja üritus võis
alata. Kui kolm lugu oli loetud, tehti mõned võimlemise
harjutused ja lugemine jätkus.
Lugejatele paistis valgus laste
lugemissaalist. Tunni lõpul
pakuti pidulistele küpsist ja
kommi.
Katkendid raamatutest valis
Helje. Õpetaja Ly tegi lastega
koolis peaproovi. Üritusi aitasid läbi viia huvijuhid Egle ja
Ester. Aitäh tublidele esinejatele, kuulajatele ja kirjanduse
nädala korraldajatele!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Sipelgad kuulasid lugu raamatust “Kodulinna ingel”. Foto: Helje Pulk

Kohtumine kirjanikuga
21. novembril kohtus raamatusõpradega Siiri Metsamägi,
kes võttis müügiks kaasa
mõned raamatud: „Betoonhingede aegu”, “Nurrikud Pärnus”,
“Nurrikute värviraamat värsside ja Pärnu piltidega”, pusled
ning mõned maalid, vaadatagi
tore.
Üritus algas muusikaga.

Kirjanik rääkis oma raamatutest ja toimetajatööst. Raamatusõbrad lugesid raamatutest
katkendeid. Siiri kinkis raamatukogule puuduva raamatu
“Nurrikute värviraamat...”. Oli
soe ja südamlik kohtumine.
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Kohtumine Siiriga. Foto: Helje Pulk

Soe südamlik tänu sõpradele
ja toetajatele, et olete meil
olemas, meie päevadesse
rõõmu päikest toonud.
Rahulikku jõuluaega ja
rõõmurohket uut aastat!
Hooldekodu pere
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Suvest on saanud märkamatult talv. Juulikuu „Liiviranna„
ajalehes ilmus artikkel Hooldekodu projektist „Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele”.
Projekt on lõpusirgel. Eesmärgiks oli luua dementsusega
inimestele teenuskohad, mille
kaudu on tagatud elukvaliteedi suurendamine, säilitamine, turvalisuse tagamine
ning privaatsema ja iseseisvama igapäevaelu toetamine.
Tagada inimestele parem
hooldus, kohandada Hooldekodu füüsiline keskkond,
mis arvestab dementsusest
tingitud erivajadustega.
Tänaseks oleme saavutanud projekti eesmärgid: loonud dementsusega inimestele
teenuskohad, turvalisuse
tagamiseks võtnud kasutusele
kukkumisanduriga hooldaja
kutsenupud, anduriga põrandamatid, paigaldanud trepi
käsipuud, liikumisanduriga
valgustid ja videovalvesüsteemi.
220 m² alale on loodud
piirdeaiaga õueala, millest
saavad osa kõik Hooldekodus elavad inimesed. Õueala
on atraktiivne, kutsub inimesi õue ja motiveerib neid
liikuma. Õueala jalgrajad on
lihtsad, ringjad, et inimesel
oleks lihtne orienteeruda.
Taimestik on liigirohke, valikul on arvestatud, et taimed

Häädemeeste hooldekodu õueala uus nägu. Foto: Gerli Liiva

oleks võimalikult erinevad,
leidub taimi, mis lõhnavad,
on söödavad või põnevate
viljade või õitega. Mis omakorda meelitab kohale liblikaid, linde ja putukaid. Aias
liikujal on kogu aeg midagi
avastada. Kõrged maitsetaimekastid, kus inimene saab ise
või juhendaja abiga külvata/
istutada maitsetaimi ja nende
eest hoolitseda. Loodud on
mitmed istumiskohad, paviljon, mis pakub nii vihma- kui
päikesevarju, kus saab teha
erinevaid käelisi tegevusi
või lihtsalt ennast mõnusalt

tunda. Lisaks pakub õueala
tegevust ka seenioride treeningvahendite näol, milleks
on käsiratas (kätele, õlgadele
ja ülakehale mõeldud treeningseade) ning selja ja puusade treening-massaaži seade
(mõeldud selja, turja ja alakeha
masseerimiseks ning vereringe
parandamiseks).
Suur tänu Häädemeeste
Vallavalitsusele ja Sotsiaalministeeriumile, ilma kelleta
seda projekti ei oleks. Samuti
täname firmasid, kellega meil
oli au koostööd teha; Baum
OÜ, Telegrupp AS, Trimetall

OÜ, G4S, OÜ Hüüp, OÜ
Kivivennad, Tommy Play
OÜ, Tervise Abi OÜ, Elin
OÜ, Lifegear OÜ, Diakooniahaigla, OÜ ITAK, Tele 2,
Home 4you, FEB AS, Ehituse
ABC.
Rahulikku jõulukuud kõigile!
Gerli Liiva
Häädemeeste Hooldekodu
juhataja

Kadripäev Häädemeeste Hooldekodus
Kadrilaupäeva pealelõunal oli
kuulda hooldekodu ukse taga
rõõmsat laulu ja kolistamist.
Külla oli tulnud paljulapseline
Kadripere Häädemeeste Keskkooli teisest klassist, õpetaja
Minoret Miisna eestvedamisel.
Suur tänu tulemast nii lastele
kui õpetajale! Väga tore eeskava
rahvapärimuste, vanade kommete, laulude ja mõistatustega
pakkus hooldekodu elanikele
palju rõõmu ja elevust. Ka
meie maja rahvas oli toredasti
kübarate ja kaabudega ehitud,
et lustakat peomelu veelgi võimendada.
Ja kui juba uks kõigele
heale-toredale sai paotatud,
siis esmaspäeval, 25. novembri
hommikul sai kadripäeva pidu
imelise jätku, kui naabri-Kadrid Häädemeeste lasteaiast ei
pidanud paljuks omavalmistatud kostüümide, heade soovide
ja lustakate laulude-tantsudega
meie päev paremaks muuta.
Suur aitäh muusikaõpetaja
Ailile ja õpetaja Maarikale!
Väikeste laste siiras naer ja
rõõmukilked on juba iseenesest maagilised ja tervendavad.
Kaunid tantsud ja laulud sulatavad aga iga südame. Eriti lustiliseks läks pidu siis, kui kõik
üheskoos – lapsed, päevakeskuses osalejad ja eakad, ise rütmipille mängides ja meeleoluka
muusika saatel, said laulma ja
tantsu lööma hakata.
Juba ammustest aegadest
on eestlastel komme käia
kadrilaupäeval perest peresse
karjaõnne soovimas. Vanasti

olevat antud santidele villu
või villast lõnga. Meie saatsime kadripered teele villasest
lõngast heegeldatud nukkude
ja maiustustega. Loodame, et
kohalikus koolis ja lasteaias
“lõngast lastele” ka häid kombeid õpetatakse ning elu- ja
koolitarkust külge hakkab.
Võrdselt suured nendel
pidudel olid nii andmisrõõm
kui ka saamisrõõm! Loodame,
et Häädemeeste lapsed leiavad
varsti jälle aega ja põhjust meile
külla tulla! Hooldekodus on
alati keegi ootamas!
Kaunist ja rahulikku jõuluaega kõigile!
Inga Talts
Häädemeeste Hooldekodu
tegevusjuhendaja
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Tänu!
Täname Sindi Gümnaasiumi
suurepärase BRITI PÄEVA
korraldamise eest ning kiidame tublisid Häädemeeste
valla õpilasi.
31. oktoobril toimus Sindi
Gümnaasiumis maakondlik
Briti päeva tähistamine. Maakonnast osales 13 meeskonda
12st koolist. Oma tervituskõnes
väljendas Sindi kooli direktor
head meelt asjaolu üle, et üritusele on tulnud võrdselt õpilasi
nii linna- kui maakoolidest.
Õpilastel oli võimalus harjutada kõrva “päris” inglise
keelega! Külalisena astus üles
dr Roger Evans, kes sünnijärgselt on pärit Newcastle’st,
Inglismaalt. Tema hoogne
ettekanne, vürtsitatud peene
briti huumoriga, Briti saartest
ja Ühendkuningriigist oli sissejuhatus järgnevatele õpilaste
esitlustele.
Häädemeeste Keskkkoolist
esinesid Jürgen Pinta, Siim
Õitspuu ja Katrin Kurm.
Tahkuranna koolist Triinu
Lumiste, Kahro Lääne, AnetteMarie Õis. Teemad olid põnevad. Oli näha, et õpilastel
endilgi oli olnud põnev nii

Häädemeestel
mälumäng au
sees
Juba mitmendat aastat toimuvad Häädemeeste Keskkoolis
regulaarselt Varia viktoriinid. Õpetajad Viktor Koop
ja Merike Pruul koostavad
põnevaid küsimusi, õpilastest
on moodustatud meeskonnad
ning ühiselt otsitakse vastuseid.
Ühelt poolt saadakse teadmisi,
aga teisalt arendatakse ka
meeskonnatöö oskusi – tuleb
ju kaaslast kuulata ning otsustada, kelle arvamust usaldada
ja kirja panna.
14. novembril toimus järÕpetaja Rene Kurm koos osalenud Häädemeeste Keskkooli ja Tahkuranna Lasteaed-Algkooli õpilastega.
Foto: erakogust

valmistuda kui ette kanda.
Kuulati põnevusega Victoria
ajastu elust ja inimestest. Igas
ettekandes oli midagi tuttavat
kõigile, kes ajastut uurinud olid.
Õpilased olid tublid ja julged.
Õpetajatena saame uhked olla!
Õpetaja Margaret Roos
koostas õpilastele haarava
viktoriini, millest ei suutnud juhendajad-õpetajadki

end eemale hoida! Et teema
“Victoria ja Albert 200” end
õigustas ja kaasa elama pani,
sellest andis tunnistust tõsiasi,
et õpetajate võistkond suutis
alles viimastele küsimustele
vastates siiski võistluse võita
ning oma au päästa. Võistlesid
siiski õpilased ning esikolmiku
moodustasid: Pärnu Vabakool,
Häädemeeste Keskkool, Süte-

vaka Gümnaasium.
Päevale andsid vürtsi Sindi
Gümnaasiumi algklasside esitatud šoti tantsud. Jalg hakkas
tatsuma, kui kaks gümnaasiumi noormeest lõõtsad pingule tõmbasid ning iiri lugusid
mängisid. Päeva lõpuks kostitati külalisi temaatilise tordiga.
Rene Kurm

Reis Islandile 29. oktoober - 1. november 2019

Foto: Hanna Allikas

Mitme kaheksandiku ja ühe seitsmendiku
ees avanes imedemaailm Islandil. Toimus
viimane osa Nordplus projektist. Saatjateks
olid õpetajad Ülle Valgi ja Heli Lank.
Esimesel päeval jõudsime näha mitut
sadamat, kus parajasti mõõnaperiood,

külastada paika, kus kohtuvad PõhjaAmeerika ja Euraasia mandrilavad ehk
laamad. Meie teele jäi ka üks väga paljudest
kuumaveegeisritest.
Teisel päeval tegime ringkäigu pealinnas
Reykjavikis. Tutvusime sealse linnahalliga,

vaatasime kõrgelt kirikutornist alla linna
peale, kuulasime orelimuusikat, jalutasime
sadamas, kus nägime suuri vaalapüügilaevu. Päev lõppes mõnusalt termaalveepargis sulistades. Kuna see asus lageda taeva
all nagu enamik veeparke Islandil, oli üsna
põnev kogemus: tibutas kerget vihma, aga
vees oli nii mõnusalt soe.
Kolmandat päeva alustasime Reykjaviki
lähedal asuva kooli külastusega, kus õpilased tegid meile lühiekskursiooni. Õppureid
selles koolis on 700 ringis. Seejärel suundusime loodusparki Pingvellir, millel on
ajalooliselt oluline tähendus: siin toimusid
esimesed parlamendikoosolekud. Muljetavaldav oli ka nn seadusesein (kivirahn,
mille otsast kohtuotsuseid teatavaks tehti).
Peale selle saime näha suuremat sorti geisrit
ning teha kauneid fotovõtteid, taustaks võimas kosk. Päeva lõpuks külastasime interaktiivset laavamuuseumi, kus väga põnevalt
eksponeeritakse Islandi saare geoloogilist
olemust sünnist kuni tänapäevani. Üsna
kõhedusttekitav on tõdeda, mis selle saare
alumistes kihtides tegelikult toimub.
Oleme rõõmsad, et saime oma silmaga
näha nii erakordset loodust ning eluolu.
Kindlasti on põhjust tagasi minna!

Häädemeeste
muusikakool
tänab kõiki lapsevanemaid,
sõpru ja toetajaid ning
soovib kaunist jõuluaega ja
rõõmurohket uut aastat!

Soovime kõigile
meeldivat ja rahulikku
perekeskset jõuluaega!
Kabli lasteaia pere
Häädemeeste lasteaia pere

Heli Lank

Varia meeskond. Foto: Aule Kink

jekordne maakondlik Varia
viktoriin, kus Häädemeeste
õpilased olid edukad – nii
põhikoolide kui ka gümnaasiumide arvestuses saavutati
Pärnumaal maakoolide arvestuses 3. koht. Põhikooli võistkonda kuulusid Sander Vanker,
Mia Parik, Ann-Mari Alfthan,
Hanna Allikas, Arthur Valge.
Gümnaasiumi võistkond:
Romek Hanson, Johannes
Valge, Crete Luik.
Aule Kink

Häädemeeste valla leht
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Uulu Põhikool
E-õppepäev
20. novembril toimus Uulu
koolis esimene e-õppepäev. 1.-3.
klass olid küll koolis, kuid neil
olid sellel päeval nutitunnid,
kus täideti ülesandeid arvutiklassis või tahvelarvutite abil.
4.-9. klassi õpilased sooritasid
sellel päeval õppetööd kodus
nutiseadme abil. Õpetajate
koostatud ülesanded olid lõimitud ühe kindla teemaga. 4.-6.
klassi teemaks oli “Rahvakalender” ning 7.-9. klassil “Toit ja
toitumine”. Õpilaste tagasiside
päeva kohta oli väga positiivne
ning loomulikult oodatakse ka
edaspidi taolisi digipäevi.
Kodanikunädal
Meie kool tähistas novembrikuu viimasel nädalal ka kodanikunädalat. Kool kutsus volikogu ja vallavalitsuse liikmeid
ning valla ametnikke kooli
külalistunde andma. Üleskutsele reageeris kolm inimest.
Esmaspäeval, 25. novembril
toimusidki 7.-9. klassile 2.
tunni ajal külalisõpetajate
tunnid. Külalisõpetajateks
olid sel korral vallavanem
Karel Tölp, abivallavanem
Helve Reisenbuk ja planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik. Igaühel neist oli oma
lugu, mida nad õpilastega selles
tunnis jagasid. Aitäh külalistele!
Kodanikupäeval selgusid lisaks
Kahoot-viktoriinis 5.-9. klassi
kõige targemad kodanikud.
Kogu koolipere mõtles sellel
nädalal kodanikuks olemisele
ja valmisid loovtööd teemal
“Hea kodanik”. Nädala lõpetas
klassidevaheline novembrikuu
VARIA viktoriin.

Oktoobrikuu üllatajad – Robin Põder ja Kevin Kartau.
Foto: Egle Rumberg

Oktoobrikuu Tegija – Alice Võsanurm.
Foto: Egle Rumberg

õpilased ning Uulu Põhikooli
III klassi võistkond saavutas
III koha! Võistkonnas mängisid Jessika Borisova, Eerik
Jõgiste, Cristelle Marii Merirand, Reno-Markus Nau,
Andre Pihu, Jürgen Rahu,
Kennet Saar ja Kennerth
Ööpik.
14. novembril toimusid
6.-9. klassi saalijalgpalli võistlused Kilingi-Nõmmes. Uulu
Põhikoolist osalesid võistlusel Devin Borisov, Richard
Kiviselg, Kristan Kose, Rait
Lumiste, Taavi Tamm, Hannes Valk ja Hanno Valk. 26.
novembril toimusid Paikuse
Spordikeskuses sulgpalli võistlused. Meie kooli esindasid 4.
klassist Gregor-Marcos Kütt ja
Kerdo Pärnpuu, 5. klassist Jass
Harjaks ja Marten Saar, 6. klassist Devin Borisov, Evert Kose
ja Erki Kuuse ning 7. klassist
Kaspar Rahnu ja Hanno Valk.
Novembrikuu konkursid
Novembrikuus toimus Pärnu
linna ja maakonna noorte solistide konkurss Sügisulg 2019.

U u l u
kooli
e si nd asid sellel aastal konkursil 1. klassist
Susanna Debora Jürgens ning
4. klassist Saara Sofia Jürgens
ja Karmen Kartau. Finaalkontserdile pääses 35 laulja
hulgast Saara Sofia Jürgens,
kes pälvis 11–13aastaste vanusegrupis 4. koha.
Seitsmenda klassi poisid
Rudolf Harald Kivi ja Kaspar Rahnu esindasid novembrikuus meie kooli Pärnu maakonna tehnoloogiapäeval.
Traditsioonilisel üritusel tuleb
osalejatel valmistada etteantud
materjalist mingi masina või
mehhanismi mudel, millega
saab ka võistelda. Sõltuvalt
teemast mõõdetakse kiirust,
kaugust või täpsust. Seekord
tuli valmistada sõiduk, mille
jõuallikaks oli hiirelõks, tulemused reastati läbitud teepikkuse alusel. Kuna vanuseklasse
pole, siis võime olla keskpärase
tulemusega ka rahul.

7.-9. klassi õpilased koos külalisõpetajatega. Foto: Egle Rumberg

Novembrikuu spordivõistlused
5. novembril toimusid Paikuse Põhikoolis 4.-5. klassi
tüdrukute rahvastepalli võistlused. Meie kooli esindasid Mari
Heinlaid, Krethel Kiviselg,

Caroly Kopelmaa, Karmen
Kõresaar, Jaanika Orasmäe,
Madli Pulst, Piia Karlotta
Rand ja Mirjam Rohtoja. 8.
novembril võistlesid omavahel
4.-5. klassi poisid ning meie
kooli esindasid Jass Harjaks,

Kerto Jets, Gregor-Marcus
Kütt, Mathias Must, Kerdo
Pärnpuu, Aaron Rüütel, Ron
Sebastian Tamm ja Andro
Türn. 21. novembril võistlesid
Sindi Gümnaasiumis omavahel rahvastepallis I-III klassi

III klass saavutas rahvastepalli võistlustel III koha. Foto: Kaja Stimmer

Metsapoole Põhikool

Mõtteid ja mõlgutusi eilsest, tänasest ning homsest
Alles me alustasime õppeaastat, aga
tänaseks juba esimene trimester ja õpilastel sügisene „palgapäev“ möödas.
22 õpilast 45-st saavutasid kokkuvõtteks väga head või head tulemused.
Toimunud on palju erinevaid üritusi,
teistmoodi õppepäevi, väljasõite ja
kohtumisi külalistega. Neil päevil
avalikustati PISA testi tulemused,
mis on Eestile väga rõõmustavad, see
tähendab, et meil pole vaja kogu aeg
üle muretseda oma ainekavade ja koo-

lis tehtava õppe- ja kasvatustöö taseme
pärast. Head tulemused ei tule üleöö,
selle taga on kogenud õpetajate järjepidev igapäevatöö, ka toimiv koosmeel
õpetajate ja lastevanemate vahel ning
elukestev õpe. Peame hoogu ning tänitame vähem õpetajate vanuse üle, mis
ei tähenda seda, et riik ei peaks midagi
õpetajakoolituse ja õpetajaameti atraktiivsemaks muutmisega ette võtma.
Koolijuhina pean oluliseks ka kaasaegset, turvalist ja meeldivat õppekesk-

Vilistlane Kaisa Vaik, kes nüüd juhib Lepanina hotelli, kuulub Jaagupi Vabatahtliku
Merepääste koosseisu ning on vabatahtlikuna ametis ka Eesti Metsloomaühingus.
Foto: Heino Einaste

konda ning tänapäeval toimivaid digilahendusi, siin saab omavalitsus palju
aidata. Kas kool on teinud tublit tööd
ning saatnud ellu endaga toime tulevad inimesed, selgub ju aastate pärast.
Alati võib juhtuda, et järgnev haridustee jääb pooleli, selleks on erinevaid
põhjusi, kuid siis tuleb teha mõni teine
julge otsus ning leida oma tee.
8. novembril tähistasime kooli 166.
sünnipäeva. Toimus aktus, kus süütasime küünlad, meenutasime sõnas ja

Vilistlane Andris Avamere, kes pani koolipere oma pilli järgi laulma ning rääkis
värvikalt oma koolielust, sõpradest ja tänastest tegemistest. Foto: Heino Einaste

pildis möödunut, kuulasime vilistlaste
ja õpilaste esinemisi ning sõime torti.
Seekord jutustasid oma lugusid vilistlased Kaisa Vaik ja Andris Avamere.
Mõlemast noorest inimesest võiks
kirjutada juba raamatu, nii palju on
nad jõudnud teha ja saavutada. Nende
esinemist oleks võinud kuulama jäädagi, sest lisaks oma ametitele on neil
palju huvialasid ja tööd vabatahtlikena. Loodame neid edaspidigi koolis
näha, miks mitte ka tunniandjatena,
sest positiivset pealehakkamist, häid
mõtteid eneseleidmisest ja julgetest
otsustest on Kaisal ja Andrisel jagada

veel küll ja küll.
29. novembril valla 2. sünnipäeval
andsid vallajuhid mulle üle Häädemeeste valla vapimärgi (imeilus märk!).
Tänan südamest oma kooliperet, lapsevanemaid, kogukonda, koostööpartnereid ja sõpru ning vallavolikogu ning
-valitsust mulle osaks saanud tunnustuse eest. Üllatuse korraldamine tuli
teil veel eriti hästi välja. Seda asja tuleb
mul veel kõvasti õppida.
Esta Vesik
Metsapoole Põhikooli direktor
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Tahkuranna kool
7.11 oli koolis perepäev. Eriti tore oli näha rohkelt isasid, sest eks see õhtu oligi pühendatud
neile. Lapsed esinesid väikese eeskavaga, seejärel
lustisid koos vanematega erinevaid mänge mängides. Õhtu oodatumaks sündmuseks oli isadelaste rahvastepall, kus tempo oli kiire, pallid aina
vihisesid ning põnevust jätkus mängu lõpuni.
8.11 käisid I–III klassi lapsed lasteaias väiksematele marti tegemas.
14.11 külastasid majandusringi lapsed koos
teiste huvilistega kahte Pärnu ettevõtet- Aknakoda OÜ ja Rapala OÜ-d. Lastel oli ülesanne
uurida, milliseid ameteid võib ettevõtetes kohata,
milliseid oskusi on nendeks vaja ja miks neid
tooteid tehakse. Mõlemas asutuses olid teejuhtideks mehed, kes oskasid lastega hästi suhelda
ja vastasid esitatud küsimustele professionaalselt.
19.11 pidasime koolis poistepäeva ja sellega
seoses käisime Kärnatajatel külas. Loomulikult
olid kaasas ka tüdrukud, sest eks tüdrukutelgi
võib olla mehiste tegevuste vastu huvi. Juhan ja
Gert näitasid meile Kärnatajate ruume, mootorrattaid ning tegid lastele mõned võistlused.
Meile, õpetajatele, tundus, et nendes meestes
on peidus varjatud anded- nii hästi said nad

lastega hakkama.
20.11 oli koolis e-õppepäev, sest kõik valla õpetajad
oli Häädemeestel koolitusel.
22.11 hakkasid I-III
klassi õpilased käima ujumas Tootsi ujulas üks kord
nädalas. Ujumistunnid on
riiklikus õppekavas ette
nähtud, nii me käime ujumistundides kevade lõpuni.

25.11 vallutasid koolimaja väikesed valged
olevused, ise veel laulsid
ja pritsisid meid veega.
Õnneks läksid nad pärast
kommide kättesaamist
ära. Pikk nende teekond ei
olnud, see kulges lasteaiani.
29.11 oligi trimestri viimane päev.
Tahkuranna kooli pere

Tahkuranna lasteaed

Talvekuu Tahkuranna lasteaias
Päikesekiired ja Rannakarbid
uurisid ja täiendasid oma teadmisi sel kuul erinevatest ametitest, maailmaruumist ning elust
vanal-ajal.
Esimesel nädalal käis lasteaias Pärnumaa piirkonnagrupi
noorsoopolitseinik Heidi Sosi,
kes rääkis lastele helkurite
kandmise vajalikkusest pimedal ajal, tutvustas oma tööd
ja näitas, milline politseiauto
seestpoolt välja näeb.
Lasteaeda külastas silmaarst.
Kõigil soovijatel oli võimalus
kontrollida silmade tervist ja
ühtlasi tutvuda ka silmaarsti
töö ja töövahenditega. Kui
algul nii mõnigi laps oli pelglik, siis tore arstitädi ja põnevad
aparaadid aitasid sellest kiiresti
üle.
Meil käisid külas mardid
koolimajast, kes tõid endaga
kaasa toredad mõistatused ja
mängud.
Nädala lõpetasid rühmad
isadepäevapeoga. Kalleid isasid
peeti meeles väikese eeskava ja
omavalmistatud kingiga.
Teisel nädalal võtsid Rannakarbid osa Põhjamaade

karbid aga võtsid ette teekonna
koolimajja. Tänuks jagasid
lahked pererahvad hulgaliselt
maiustusi, mida hea päkapikkude tulekuni nosida.

K aunjõisutluaega!
Kirjandusnädalast Hommikuhämarus.
Vana-aja nädala raames
seadsid Rannakarbid üles näituse vanaaegsetest asjadest,

mida käisid uudistamas ka
Päikesekiired.
Novembri viimasel nädalal
käisime kadris. Päikesekiired
kadritasid omas majas, Ranna-

Tahkuranna lasteaia pere

Novembrikuu muuseumis
Novembrikuu alguses panin muuseumis uue näituse välja, millel
olid Johannes Kiieti (1915–1991)
maalitud postkaartid. Johannes
Kiiet asus 1944. aastal elama
Massiarusse, kus ta elas oma elu
lõpuni. Ta töötas Urissaare metskonnas – korjas käbisid, hoolitses
taimeaias taimede eest, vaigutas
puitu jne. Talle meeldis juba lapsena joonistada värvipliiatsite ja
vesivärvidega. Peagi hakkas ta
postkaartidelt lilli palju suurematena paberile maalima. Muuseumis
ongi praegu 39 erinevat lillemotiivi välja pandud. Eelmisel aastal
oli meil ka tema maalide näitus.
J. Kiieti eluajal korraldati tema
tööde näitusi Pärnu muuseumis ja
Endla teatris. Tänu Haldur Sepale
ja Ülle Iirele on tema tööd säilinud

ja eksponeerimiseks olemas. Aitäh
teile muuseumikülastajate poolt!
Vestlusõhtul meenutasid kunagised Jaagupi kalapunkti töötajad
sealseid töid ja tegemisi. Juta Kohv
on kalapunkti töö ka oma mälestustes kirja pannud. Tema mälestusi saab muuseumis lugeda.
Igasugused tööriistad, mida
meie emad-isad ja vanavanemad
kasutasid pakkusid suurt huvi nii
lasteaialastele kui ka keskkooli 2.
klassi õpilastele. Said nad ju koorelahutajaga töötada, võimasinat
vändata, kohvi jahvatada. Uudistati päsmrit ja prennelit, kartulite
võtmise labidat ja söetriikrauda
ning teisi tööriistu.
Kuuenda klassi tüdrukud
tutvusid meie vanaemade näputöödega – erinevas tehnikas val-

mistatud ja tikitud laudlinad,
seinavaibad, kummutite linikud,
käterätid ning kootud villased
sokid.
Valla muuseumitöötajad ja
kodu-uurijad arutasid koostöövõimalusi ja edaspidiseid plaane.
Käsitööringi RÄÄK liikmed
kudusid sokke ja õmblesid õppetahvleid Pärnu lastekodu lastele.
Teeme juba kakskümmend aastat
järjest lastekodu lastele jõulukinke
– seekord villased sokid ja õppetahvlid.
Külastasime ka Tahkuranna
vanaemasid ja tutvusime nende
tegemistega.
Detsembrikuus muuseumitöötaja puhkab. Kohtume uuel aastal.
Tiiu Pukk

Kolhoosi pensionärid, tagaplaanil J. Kiieti näitus. Foto: Tiiu Pukk
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Siim Marjamägi maailmameister
6.-11. novembrini toimusid
Serbias Novi Sadis sangpommi maailmameistrivõistlused pika tsükli tõukamises
ja sangpommi kahevõistluses
(tõukamine ja mõlema käega
rebimine).
Suurepäraselt esines meie
valla 33-aastane noormees
Siim Marjamägi võites 24
kg pommidega pika tsükli
tõukamises 101 korraga kuldmedali. Ühtlasi on tulemus
uus Eesti rekord. Sangpommi
kahevõitluses tuli tunnistada
kasahhi Narbatun Tunganbay paremust. Pilk protokolli:
Pika tsükli tõukamine (5)1.
Siim Marjamägi 101 korda, 2.
Ernestas Augustinas (Leedu)
92 korda, 3. Pigdon Shannon
(Austraalia) 73 korda. Sangpommi kahevõistlus (11):
1. Nurbatur Turgatanbay

(Kasasthan) 151/180/90 241
punkti, 2. Siim Marjamägi
(Eesti) 162/134/67 229 punkti,
3. Ernestas Augustinas (Leedu)
124/196/98 222 punkti.
Aleksander-Tõnis Joarand

Siim Marjamägi ja Märt Veelaid
Eesti meistrid
3 0. nove mbr i
hommikul, kui
vallarahvas puhkas välja 2. aastapäeva peoväsimust alustasid
neli Häädemeeste
sangpommitõstjat
sõitu Järva-Jaani
Eesti meistrivõistlustele sangpommi
kahevõistluses.
No or m e e s t e
16-18aastaste +75
kg kaalukategoorias saavutasid kol- Kolmikvõit Häädemeestele. Foto: erakogust
mikvõidu Häädemeeste noormehed Märt Veelaid, Henry Näär ja Rainis Vesik.
Meeste -85 kg kaalukategoorias saavutas mäekõrguse võidu
Siim Marjamägi tõugates 32 kg pomme 70 korda ja rebides 80
korda.
Aleksander-Tõnis Joarand

TREIMANI RAHVAMAJAS
13. detsembril kell 20
JÕULUSIMMAN

• Jõulukontsert
• Meenutusi möödunud kultuuriaastast
• Tuletame meelde vanu jõulukombeid
• Külla tuleb jõuluvana
• Tantsumuusika ansamblilt Treffunx
Pääse 5.Võta kaasa hea tuju, suupisted ja joogid
Kohv ja glögi rahvamaja poolt
Info ja laudade tellimine 522 8196 Viljar

DETSEMBRI ja JAANUARI
sündmused
12.12 Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
kell 18.00 Uulu Raamatukogus
13.12 Treimani jõulupidu Treimani Rahvamajas
kell 20
13.12 Jõulude ootusaja laternamatkad Jõulumäe
päkapikurajal, kell 16.30 ja kell 18
14.12 Jõulude ootusaja laternamatkad Jõulumäe
päkapikurajal, kell 16.30 ja kell 18
15.12 Disc golf´i talvesari Jõulumäel kell 11
15.12 Jõulude ootusaja laternamatkad Jõulumäe
päkapikurajal, kell 16.30 ja kell 18
16.12 Koduste laste jõulupidu Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses kell 17
17.12 Jõuluvana postkasti sulgemine kell 9 Uulus,
kell 10 Võistes, kell 11 Häädemeestel ja
kell 12 Kablis
17.12 Muusikakooli jõulukontsert Häädemeeste
seltsimajas kell 16
18.12 Jõulude ootusaja laternamatkad Jõulumäe
päkapikurajal, kell 16.30 ja kell 18
19.12 Koduloolaste klubiõhtu „Ajaradadel“
Uulu Raamatukogus kell 18
20.12 Jõulude ootusaja laternamatkad Jõulumäe
päkapikurajal, kell 16.30 ja kell 18
21.12 Jõulude ootusaja laternamatkad Jõulumäe
päkapikurajal, kell 16.30 ja kell 18
22.12 Disc golf´i talvesari Jõulumäel kell 11
22.12 Jõulude ootusaja laternamatkad Jõulumäe
päkapikurajal, kell 16.30 ja kell 18
29.12 Disc golf´i talvesari Jõulumäel kell 11
31.12 Aastavahetuse pidu Treimani Rahvamajas
kell 22
31.12 Häädemeeste Seltsimaja aastavahetuspidu
kell 21
4.01 Salongiõhtu Tahku Tares
4.01 Alexela – Hawaii Express Noortesari
murdmaasuusatamises II etapp Jõulumäel
5.01 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is
Jõulumäel
11.01 Pärnumaa SuusaSõit 2020
12.01 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is
16.01 Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
kell 18.00 Uulu Raamatukogus
19.01 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is
26.01 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is
 Jõulumäe päkapikurajale laternamatkale
AINULT ETTEREGISTREERIMISEGA.
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

KULTUURPÄRLITEST, SWAROVSKI
KIVIDEST JA POOLVÄÄRISKIVIDEST
KÄEVÕRUD/KAELAKEED/KÕRVAEHTED

Olgu vaikne jõulurahu sinu toas ja õue peal.
Tulgu aasta, kuhu mahub tervist, õnne, kõike head!

Täname kõiki kultuurisõpru - kaasteelisi.
Täitugu teie jõulusoovid ning toredat
koostööd uuel aastal!
Treimani rahvamaja pere

19.12 Treimani Rahvamaja 12 - 13
19.12 Võiste Raamatukogu 14 – 15
19.12 Uulu Kultuuri- ja Spordik. 12 – 13
19.12 Häädemeeste Seltsimaja 14 – 15
Rahvusliku motiiviga NAISTE RIIDED
NB! Esmakordselt valikus DŽEMPRID
Lisaks: Bambusretuusid, stretšpüksid

www.ethel.ee
FB – Ethel Design
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Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi!
See päev toob mälestuste kaunist kulda,
toob rõõme, õnnesoove häid.
Toob vaasi kauneid lilleõisi,
sest aastaring saab jälle täis.
3.01

ASTA-MARIE VISSE

93

Treimani küla

26.12 ROMAN RANNASTE

92

Treimani küla

1.12

90

Papisilla küla

19.12 JEVGENIA MEERENTS

89

Kabli küla

1.12

87

Reiu küla

ÜLO RAUD
HELGI ERMEL

17.12 ELMA NAABER

87

Laadi küla

21.12 KARL VALGEPEA

87

Uulu küla

23.12 EVA MUUGA

87

Uulu küla

3.12

85

Kabli küla

85

Pulgoja küla

NETTI JÄRVE

Õnnitleme
noori peresid

KOGUDUSTE TEATED

JOANNA VAHT
Ema Terti Rüütli, isa Mairo Vaht

03.11.2019

TIMOTHY TULNOLA
11.11.2019
Ema Kätlin Letner, isa Timo Tulnola
ISABELLA KIETZER
21.11.2019
Ema Helena Tugedam, isa Emil Kietzer
BRIANNA JA BRENNAN PÄRK 21.11.2019
Ema Birgit Mõttus, isa Magnus Pärk
ROSANNA RAAP
Ema Inita Lepa, isa Randar Raap

25.11.2019

11.12 MARTA-MIRALDA
ALTOJA
30.12 REINO VEIKKO
SALORANTA

84

Häädemeeste alevik

1.12

MAIMI MOKS

83

Häädemeeste alevik

7.12

AINO LIIV

83

Tahkuranna küla

29.12 SAIMA VAHER

83

Võiste alevik

8.12

HELGI LÕHMUS

82

Häädemeeste alevik

3.12

VAIKE PRANTS

81

Häädemeeste alevik

9.12

MARIA GORIHHINA

81

Treimani küla

16.12 EEVI NEPSTE

81

Ikla küla

16.12 MILVI PÕDRA

80

Häädemeeste alevik

19.12 ELVI JAANISTE

80

Laadi küla

24.12 ÜLO LIIBER

80

Treimani küla

16.12 ANNE-MARIE AASLAID 75

Võiste alevik

25.12 HEINO PULST

75

Mereküla

4.12

70

Uulu küla

70

Treimani küla

LEILI TÕNNO

18.12 MATI OESELG

70

Ikla küla

21.12 ESTER MERILÄINEN

70

Kabli küla

25.12 JOHAN LAHESOO

70

Leina küla

28.12 ALLI KOSE

70

Häädemeeste alevik

30.12 LEIDA LEHTLA

70

Sooküla

6.12

65

Uulu küla

MALLE TAGU

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
24. detsembril kell 14.00 Jõuluõhtu jumalateenistus

10.12 ALEVTINA
CHEPURNAYA

65

Laadi küla

20.12 ELO NURMOJA

65

Uulu küla

21.12 MART LEPP

65

Pulgoja küla

21.12 JAAN SAAREOKS

65

Papisilla küla

28.12 ANNE LANK

65

Soometsa küla

6.12

60

Võiste alevik

60

Laadi küla

SIRJE HOLLAND

17.12 EERIKA PÄRNASTE
24.12 EDA SAKS

60

Võiste alevik

30.12 PEETER PELISAAR

60

Reiu küla

31.12 INDREK LOONURM

60

Sooküla

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.

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
15. detsembril kell 12.00 Advendiaja III pühapäev
18. detsembril kell 12.00 Advendiaja palvekolmapäev
21. detsembril kell 12.00 Apostel Tooma püha
22. detsembril kell 12.00 Advendiaja IV pühapäev
24. detsembril kell 16.15 Jõulupalvus hooldekodus
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
29. detsembril kell 12.00 Jõuluaja I pühapäev
29. detsembril kell 13.15 Piiblitund
1. jaanuaril 2020 kell 12.00 Jeesuse nimepäev,
uusaasta
5. jaanuaril kell 12.00
Jõuluaja II pühapäev,
Kristuse ilmumispüha
eelõhtu
6. jaanuaril kell 12.00
Kristuse ilmumispüha ehk
kolmekuningapäev
12. jaanuaril kell 12.00
Kristuse ristimise püha,
I pühapäev pärast
ilmumispüha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
25. detsembril kell 9.30
I jõulupüha
6. jaanuaril kell 9.30
Kolmekuningapäev

17.12 VALENTINA
MIHHAILOVA

Detsember 2019

Uulu juuksur töötab
Palume aeg ette broneerida
Elme Eeskivi, tel 5397 8597

MÜÜA KASEPUIDUST
PUITBRIKETT

Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
14. detsembril kell 10.00 Liturgia
24. detsembril kell 14.30 Kristuse sündimise eelpäev
(jõululaupäev)
25. detsembril kell 15.00 Kristuse sündimise püha
31. detsembril kell 15.00 Vana-aastaõhtu
jumalateenistus
1. jaanuaril kell 00.15
Uue aasta jumalateenistus
5. jaanuaril kell 15.00
Issanda ristimine. Jordan.
Suur veepühitsus
Urissaares:
22. detsembril kell 15.00 Kristuse sündimise eelpäev
4. jaanuaril kell 14.00
Issanda ristimine. Jordan.
Suur veepühitsus
Treimanis:
24. detsembril kell 13.00 Kristuse sündimise eelpäev
(jõululaupäev)
5. jaanuaril kell 13.30
Issanda ristimine. Jordan.
Suur veepühitsus
Tahkurannas:
24. detsembril kell 20.00 Kristuse sündimise eelpäev
(jõululaupäev)
Pakume tööd santehnikutele SOOMES.
Tööpiirkond Helsingi. Väljaõppe võimalus.

Alus briketti

960 kg
190 eurot

Tel. +372 5829 6234

Kott briketti

10 kg
2,20 eurot

KORVTÕSTUKI RENT

Transport valla piires tasuta.

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.

Ott Juurikas
5845 4442

MÄLESTAME LAHKUNUID
ANDRUS JUNS
29.08.1959 – 11.11.2019

Kabli küla

HANNE KONGUS
17.09.1939 – 27.11.2019

Uulu küla

MARE PIKKUR
05.09.1943 – 06.11.2019

Häädemeeste alevik

MAIA VINOGRADOVA
12.06.1944 – 17.11.2019

Häädemeeste alevik

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Mis juhtus

28. novembril kella 13.28 ajal käisid päästjad Häädemeeste vallas Piirumi külas veo- ja sõiduautoga juhtunud raskel
liiklusavariil, kus aitasid deformeerunud autost kätte saada
hukkunud inimest. Ühtlasi tagati tuleohutus.

