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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Plaanisin kirjutada aasta esimeses ajalehes vallavalitsuse 2019. aasta tegemistest ja veidi uue aasta plaanidest, kuid paraku ei saa käesolevas lehenumbris
mööda aasta lõpus esitatud umbusaldusavaldusest.
2019. aasta oli minu senise töökarjääri jooksul kindlasti suurima ehitusmahuga aasta. Häädemeeste vallas on see aasta olnud üks suur
ehitustanner, seda eriti Häädemeeste alevikus, kus lisaks valla töödele on mitmeid ehitustöid teostanud või teostamas mitmed eraisikud.
Kui valla põhjapoolsemas otsas sai Uulu Põhikool
täielikult rekonstrueeritud staadioni, rekonstrueeriti
K. Pätsi ausamba juurde viiv tee koos platsiga ja Uulu
kanalisatsioonipuhasti ning mustkattega kaeti ca 4
km sõiduteid, siis Häädemeeste alevikus rekonstrueeriti lasteaia rühmaruumid, koridorid ja mänguväljak.
Soojustati Häädemeeste Muusikakool, kus vahetati
ka kõik aknad, ning Häädemeeste teenuskeskus, millel lisaks vahetati kogu katus. Ehitustööd on pooleli
veel Kabli Seltsimajas, Häädemeeste Hooldekodus
ning Häädemeeste kergliiklustee ehitusel. Kablis
ja hooldekodus peaksid tööd lõppema veebruarismärtsis. Kablis käib kogu hoone täielik rekonstrueerimine, hooldekodus laiendustööd. Häädemeeste
kergliiklustee on kasutamiseks valmis, kuid kevadel
vajavad tegemist veel haljastustööd. Häädemeeste
piirkonnas viidastasime 2019.a aasta alguses teed ja
tänavad ning suvel päästsime lagunemast olemasolevad asfaltteed ja -platsid, kus teostasime esmalt
korraliku augulappimise ja pragude täitmise ning
seejärel pindamise.
Aasta üheks suuremaks kordaminekuks võib
nimetada aasta viimastel päevadel allkirjastatud
Uulu-Pärnu kergliiklustee II etapi ehitustööde
lepingut. Kergtee saaga on kestnud üle 10 aasta,
läbi loendamatute koosolekute ja kohtumiste, läbi
erinevate planeeringute, toetusallkirjade kogumiste,
ministrite külaskäikude ja objektil käikude, paljude
ametnike pikkade tööpäevade, paljude vallakodanike
vabatahtliku panustamise ning keskkonnaministri
ca 4,5 aasta taguse ülesande andmist Keskkonnaametile on lõpuks eest nihkunud sihtkaitsevöönd
ja teed saab ehitama hakata. Miks see teelõik nii
oluline on? Posti teest linna piirini on kõik alad peale
Via Baltica looduskaitse all, teed oli võimalik ehitada sisuliselt ainult läbi Paikuse, mis on ilmselgelt
ebarealistlik plaan. Suvisel ajal on kergtee eeldatav
kasutajate hulk märkimisväärselt suur, seda nii kohalike elanike, spordihuviliste, Lottemaa külastajate
ja ka matkajate hulgas. Autode liiklus maanteel on
aga Eesti üks suuremaid, juba 3 aasta eest loendasime keskmiseks liiklustiheduseks üle 14 tuhande
auto ööpäevas, kusjuures veoautode liiklustihedus
on ca 2 korda suurem kui Tallinn-Tartu maanteel.
Kergliiklustee ehitushind saab olema ca 502 tuhat
eurot, sellest valla omaosa 15%.
Lisaks kergliiklustee lepingu sõlmimisele aasta
lõpus oli aasta eelviimasel päeval teinegi oluline
sündmus, nimelt kinnitas vallavalitsus parima
pakkumise Häädemeeste hooldekodu rekonstrueerimisel, kus odavaim pakkumus oli hinnaga ca
601 tuhat eurot (lisandub mööbel) ja sellest toetus
ca 227 tuhat eurot, ehk omaosa ca 65%.
Kahjuks ei saa kirjutamata jätta aasta lõpus
toimunud volikogu istungist, kus mulle istungi
alguses esitati umbusaldusavaldus. Avaldus hõl-
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Õhtu täis elukogemust ja väärikust
Kaunil jõulueelsel ajal avaldas Häädemeeste Vallavalitsus austust pikki aastaid
ühist elu jaganud abielupaaridele.
Möödunud aastal täitus 50 abieluaastat
6 paaril, kes ise või kelle lähedased olid
vallavalitsuse üleskutse peale endast märku
andnud.
Hubases ja pidulikus õhkkonnas tervitas soojade sõnadega kohalolijaid volikogu
esimees härra Andrus Soopalu ning helge
jõuluse meeleolu lõid Häädemeeste Muusikakooli õpilased õpetaja Lelde Jalaka
juhendamisel. Igal paaril jätkus mõnusaid ja huumoriga vürtsitatud meenutusi
üksteise leidmisest ning pulmapäevast.
Kõlama jäi tõsiasi, et just huumor on üks
pika kooselu võimalikkuse võtmesõnadest.
Kaunist õhtut jääb igas kodus meenutama ühispilt ja kuldne plaat sõnadega
„Õnn on see, kui on keda armastada ja
kelle peale loota”!
Tervist, mõistmist, huumorimeelt ja
jätkuvalt õnnelikke kooseluaastaid veel
pikkadeks aastateks!
Helve Reisenbuk
abivallavanem

mas endas peamiselt kolme
süüdistust. Esiteks ühinemislepingust mitte kinni pidamist,
ehk mille kohaselt oleks tulnud
aasta lõpuga volikogul vastu võtta
haridusstrateegia. Siinkohal ei saa
mainimata jätta, et vallavalitsus
esitas volikogule kava juba 2018.
aastal ja selle nn. mittemenetlemist ei saa kindlasti lükata ainuüksi vallavalitsuse süüks. Tegelikkuses toimusid aasta jooksul
väiksemas ringis mitmed kohtumised ja arutelud, mille järel
volikogu haridusvaldkonnaga
tegeleva komisjoni kõik liikmed
tegid omapoolsed ettepanekud
nelja erineva stsenaariumi sisustamiseks. Seejärel on strateegiat
täiendatud ja oli novembris volikogus uuesti arutamisel ning seal
lepiti ühiselt kokku, et kava läheb
väljapanekule pikemaks ajaks kui
minimaalselt nõutud ning otsustamine toimub mitte detsembris,
vaid jaanuaris. Päris üllatav oli
antud etteheide umbusalduse
avaldusel.
Veelgi häirivam on avaldusel
esitatud teine süüdistus, kus
heidetakse ette suurt hooldekodu kohatasu. Vallavalitsus ja
volikogu majanduskomisjon soovitasid korduvalt volikogul valida
olemasoleva hooldekodu rekonstrueerimise tee, mille tagajärjel
oleks saanud kokku 40 kohalise
hooldekodu ning toetusega ehitades vähemalt 200 eurot odavama
kohatasu. Ca 75 eurose kohatasu
tõusu tekitab ka laiendusele toetuse küsimise keelamine volikogu poolt, kus sooviti kiiresti
kohe ehitama hakata. Hiljem aga
selgus, et toetust küsiti vähem

kui raha meetmes oli. Lisaks on
hinda tõstnud hooldustöötajate
palgasurve, mis on tingitud konkurentsist, kvalifikatsiooninõuete
tõstmisest riigi poolt ja loomulikult ka niigi väikeste palkade
tõstmise vajadusest. See kõik teeb
kohatasu omahinnaks ca 1250
eurot kuus. Veel suurem probleem aga antud teemas on umbusaldajate nägemus, kus ehitushind ja intressid ei peaks olema
hooldekodu kohatasu arvutamisel komponentideks. Esiteks on
see igasuguse majandusloogika
vastane arusaam. Hooldekodu on
võrreldes koolide ja kultuuriasutustega selgelt äriline objekt ja ca
40 % hooldekodudest Eestis on
erakätes ehk nende eesmärk on
teenida kasumit. Jah, vald võib
pidada seda ka nullkasumiga,
aga mitte kahjumiga. Arvutatav
hind peab olema õiglane ja sisaldama kõiki kulusid. Sisuliselt on
umbusaldajate arusaam, et auto
liisimisel maksad vaid bensiini
ja hoolduse eest, kuid mitte auto
enda eest või maja soetamisel
ainult elektri, kütte jms kulude
eest, aga mitte laenu eest, et
need maksab keegi teine ehk
kogu ühiskond. Selge on see, et
uus tegelik hind saab olema väga
suur ja selle tasumine inimestele
väga keeruline. Kuid ka täna on
olukord, kus vald maksab nende
eest, kes ise seda teha ei suuda
koos hoolduskohustust omavate
isikutega ehk laste ja lastelastega.
Hinna suurenemisel lihtsalt selline toetatav summa suureneb ja
kahjuks olulisel määral. Lisaks,
uue nimega asutus, Eakate Kodu,
koos laienduse ja rekonstrueeri-
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misega saab olema 70 kohaline
ehk Häädemeeste valla vajadustest suurem. Seal saab olema
ca 30 kohta väljastpoolt valda
elavatele inimestele, sisuliselt
tähendab umbusaldajate soov ka
seda, et me hakkaks nende väljaspoolt valda tulnud klientide
kohamakseid osaliselt tasuma.
Tegelikkuses selline olukord enne
uue valla sündi ka oli, kuid sai
likvideeritud uue valla tekkimisel
kiiresti. Kui toona oli summa ca
14 tuhat eurot aastas, siis umbusaldajate plaani kohaselt saaks
see võõraste eest peale makstav
summa olema kordi suurem.
Jääb arusaamatuks, miks peaks
valla maksumaksja sellise kulu
kandma teiste omavalitsuste inimeste eest. Laiemale avalikkusele
sai umbusalduse esitamine teatavaks läbi Pärnu Postimehe artikli,
kus üheks peamiseks sõnavõtjaks
on volikogu liige Lembit Künnapas. Jääb arusaamatuks, miks
esitab volikogu liige maakonna
ajalehes nii palju valeväiteid. Esiteks, volikogu ei ole kinnitanud
novembris 900 euro suurust hooldekodu kohatasu, vaid seda tegi
vallavalitsus. Tegelikkuses pole
volikogu üldse kohatasu kinnitanud. Teiseks toob ta samas välja,
et vallavalitsus kinnitas 1266
eurose kohatasu, mis on lausvale,
sest vallavalitsus ei ole kinnitanud
üle 900 eurost kohatasu. Lisaks
tekitab küsimusi ajakirjanikule
öeldu, mille järgi umbusaldajate
hulk oli vaid 5, sest 2 liiget puudus volikogult. Tegelikkuses olid
sellel volikogu istungil kohal kõik
volikogu liikmed.
Kolmanda punktina toodi

umbusalduses välja vallavanema
juhtimisstiil. Siinkohal on raske
midagi kommenteerida, eks see
ole rohkem nagu iludusvõistluse valdkonda minev etteheide,
mis kellegi juures meeldib või ei
meeldi.
Esitati ka süüdistus, et vald
on Tahkuranna poole kaldu
ja et ma ei tunne Häädemeeste
piirkonna kohalikke olusid ega
austa traditsioone. Jah, kindlasti
ei tunne ma kahe aastaga Häädemeeste olusid sama hästi kui
piirkonnas aastakümneid elanud volikogu liikmed. Samas,
ma ei teagi, kas peaks vabandust paluma umbusaldajate ees,
et oleme julgenud kahe aastaga
vallas nii palju arenguid käima
lükata: suuremad ehitused said
juba eespool nimetatud, lisaks
liiklusmärkide ja teeviitade paigaldamine, teest kaugemal elavatele inimestele tasuta lumelükkamise korraldamine nende
kodudeni, teedeehitusele investeerimine ca 3 korda rohkem kui
seni, tublide õpilaste ja sportlaste
vastuvõtud, ühinemislepingu
väliste hoonete ehitamised, nagu
Häädemeeste valla teenuskeskus,
Häädemeeste Muusikakool,
Häädemeeste Lasteaed ja Kabli
Seltsimaja.
Siinkohal püüan veidi aimata
ja võimalik, et etteheitena peetakse olude mittetundmisel
silma s ha ridusva ld konna
arengukava koostamist. Siin
aga peab mainima, et kava on
koostatud suure hulga inimeste
poolt, k.a eksperdid väljaspoolt
valda ja järeldused on valusad.
jätkub lk 3
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
27. detsembril
• Esitati umbusaldusavaldus
vallavanem Karel Tölp´i
ametist vabastamiseks
• Nimetada Häädemeeste
Hooldekodu (registrikood
75036228) ümber Häädemeeste Eakate Koduks

alates 01.01.2020.
• Kinnitada Häädemeeste
Eakate Kodu põhimäärus
• Toimus Häädemeeste valla
2020. aasta eelarve I lugemine, mis jätkub jaanuarikuu istungil.

•
•

Vallavalitsuses otsustati:
03. detsembril
• Väljastada projekteerimistingimused Häädemeeste alevikus,
Staadioni tn 2 kinnistule (katastritunnusega 21301:001:0162)
kasvuhoone koos katlamajaga püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Treimani külas Supelranna (katastritunnus 21401:001:0159), kinnistule supelranna laudtee rajamiseks
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus Suurküla tn 4 //
Seltsimaja (katastritunnus 21301:006:0197) kinnistul asuva
parkla (ehr kood 220599729) ümberehitamiseks.
• Mitte algatada Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Kinnitada Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
projekti “Arumetsa küla Kaasiku kinnistu veevarustussüsteem” aruanne ning teha väljamakse 735,66 eurot teostajale
(Puurvesi OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 344,29
eurot ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 391,37 eurot.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse hankeplaan 2019.
aastaks vastavalt käesoleva korralduse lisale.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud
menetlusena alljärgnev riigihange: „Häädemeeste valla üldplaneeringu konsultatsiooniteenus ja kaardikujundusteenus“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusspetsialist
Tiiu Sommer.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine“. Määrata
hanke eest vastutavaks isikuks arendusspetsialist Tiiu Sommer.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke
piirmäära valla kodulehel avaldatava menetlusega alljärgnev
riigihange: „Häädemeeste valla korduvalt üleujutusega ala
piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring“.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks planeerimisnõunik
Maia-Liisa Kasvandik.
• Kinnitada Remart Ehitus OÜ poolt esitatud lisatööde hinnapakkumine nr 11.10.2019-535-7 Häädemeeste teenuskeskuse
renoveerimistööde teostamiseks summas 768,00 eurot koos
20% käibemaksuga.
• Eraldada tegevustoetust 434 eurot MTÜ-le Kabli Külaselts
(registrikoodiga 80249587), kelle esindajaks on Maret Salak,
projekti „Kabli Seltsimaja arendamine kogukonnakeskuseks“
omaosaluse eest tasumiseks.
• Eraldada raha huvitegevuse toetamiseks.
10. detsembril
• Väljastada projekteerimistingimused Uulu külas, Hellemaa
kinnistule (katastritunnusega 84801:001:0975) kõrvalhoone
püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Laadi külas, Männiku
tee 8 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1391) elamu
püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Surju metskond 59 (katastritunnus: 21303:001:1702) kinnistule ja reformimata maa-alale
(EHAK kood 6925) suusaraja kunstlume tootmise süsteemi
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Soometsa külas, Tammiku kinnistule
(katastritunnus 21301:001:0061) päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna külas, Takri kinnistule
(katastritunnus 84801:004:0388) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Reiu tee 7 kinnistul (katastritunnusega 84801:001:0878) ümberehitatud ja laiendatud
elamule (EHR kood 120611921).
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Pulga tee 19 kinnistule
(katastritunnusega 84801:001:1193) püstitatud elamule (EHR
kood 120869745).
• Väljastada kasutusluba Võidu külas Pärna (21301:002:0005)
kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale (EHR kood
220856184).
• Nõustuda Häädemeeste vallas Krundikülas asuva kinnistu
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Orajõe metskond 2 (pindala 2199,76 ha, katastritunnus
21302:002:0108) jagamisega kaheks kinnistuks vastavalt
lisatud asendiplaanile. Määrata katastriüksuste jagamise
tulemusel uute katastriüksuste aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Orajõe metskond 2, sihtotstarve maatulundusmaa 95% ja
kaitsealune maa 5%;
Liivakarjääri, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%.
Muuta Häädemeeste vallas, Jaagupi külas katastriüksuse Rannaääre (katastriüksuse tunnus 21303:001:0144) koha-aadressi
ja määrata uueks koha-aadressiks Näkimadala.
Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks Häädemeeste vallale kuuluvad järgmised maaüksused:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik,
Pärnu mnt 13 (katastritunnus 21301:006:0140, registriosa
nr 4256806, sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa). Koormatava ala pindala ~ 216 m2;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik,
Pärnu mnt 23a (katastritunnus 21401:001:0071, registriosa
nr 16267350, sihtotstarve: transpordimaa). Koormatava ala
pindala ~ 132 m2;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik,
Kevade tänav L1 katastrisse kandmata maaüksus (antud
Häädemeeste valla munitsipaalomandisse Pärnu maavanema
15.07.2016. a korraldusega nr 1-1/16/727, eeldatav sihtotstarve:
transpordimaa). Koormatava ala pindala 123 m2.
Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
kasuks Häädemeeste vallale kuuluvad järgmised maaüksused:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Rae (katastritunnus 84801:001:1735, registriosa nr 3832706, sihtotstarve:
maatulundusmaa). Koormatava ala pindala ~ 1 404 m2;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Latimetsa alajaam (katastritunnus 84801:001:0654, registriosa nr 3617006,
sihtotstarve: tootmismaa). Koormatava ala pindala ~ 30 m2.
Mitte algatada Lepaküla Uuetoa kinnistu detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019.a taotlusvooru projekti “Rannametsa küla Aasa kinnistu kanalisatsioonisüsteem”
aruanne ning teha väljamakse 1969,80 eurot teostajale (Tuisuliiva OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 921,87 eurot
ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 1047,93 eurot.
Kinnitada 2020. eelarveaastaks Häädemeeste valla üldhariduskoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks
ühe õpilase kohta järgmiselt:
Häädemeeste Keskkoolis 2489 eurot aastas ehk 207 eurot
kuus;
Metsapoole Põhikoolis 4410 eurot aastas ehk 368 eurot kuus;
Uulu Põhikoolis 1226 eurot aastas ehk 102 eurot kuus;
Tahkuranna Lasteaed Algkoolis 3573 eurot aastas ehk 298
eurot kuus.
Kinnitada 2020. eelarveaastaks Häädemeeste valla koolieelsetes lasteasutustes majandamiskulude, personali töötasu
ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe lapse kohta järgmiselt:
Kabli Lasteaias 6149 eurot aastas ehk 512 eurot kuus;
Häädemeeste Lasteaias 4343 eurot aastas ehk 362 eurot kuus;
Uulu Lasteaias 4879 eurot aastas ehk 407 eurot kuus;
Tahkuranna LAK (lasteaed) 4186 eurot aastas ehk 349 eurot
kuus.
Kinnitada 2020. eelarveaastaks Häädemeeste Muusikakoolis
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe
õpilase kohta 3508 eurot aastas (9 kuud) ehk 390 eurot kuus.
Kinnitada Häädemeeste valla sotsiaaleluruumide kasutamise
sisekorraeeskiri.
Kinnitada koduteenuse hinnad:
- koduteenuse pakett nr 1 sisaldab teenuse tegevusi 1 kord
nädalas hinnaga 25 eurot kuus;
- koduteenuse pakett nr 2 sisaldab teenuse tegevusi 2 korda
nädalas hinnaga 40 eurot kuus;
- koduteenuse pakett nr 3 sisaldab teenuse tegevusi 3 korda
nädalas hinnaga 50 eurot kuus.
- toiduainete, sh sooja toidu ja ravimitega varustamise ühe
korra hind 3 eurot, millele lisandub sotsiaaltransporditeenuse
kilomeetri hind valla piirest väljasõidu korral.
- Koduteenuse osutamine võib olla isikule tasuta, juhul kui
isiku sissetulek jääb alla 1,5 kordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja tal puuduvad perekonnaseadusest tulenevad
ülalpidamiskohustuslased või kui ülalpidamiskohustuslased ei
ole võimelised majanduslikult täitma ülalpidamiskohustust.
Kinnitada sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,30 eurot/km,
kuid mitte vähem kui 5 eurot kord.
- Sotsiaaltransporditeenuse tasu arvestamine algab teenust
taotlenud isiku sõiduki peale võtmisega ja lõpeb teenuse täitmise järel isiku väljumisega sõidukist.
- Transporditeenuse kasutamisel korraga mitme inimese poolt,
tasub iga teenust kasutav isik eraldi.
- Transporditeenuse osutamine on tasuta alla 7. a lapsele ning
puudega isiku saatjale, juhul kui puudega isikul on liikumis- või nägemisfunktsiooni kahjustus. Puudega isiku saatjal
on kohustus abistada transporditeenuse saajat kogu teenuse
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osutamise vältel.
- Sotsiaaltransporditeenuse aja broneerimiseks tuleb teavitada
teenuse osutajat maakonnasisestel sõitudel vähemalt kolm
tööpäeva ja väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva
enne soovitud sõiduaega.
• Võtta vastu korraldus „Sotsiaaltoetuste maksmine“.
• Lisada eelarve tuludesse ja kuludesse järgmised riigieelarvest
eraldatud ja täiendavalt laekunud sihtotstarbelised summad:
TULUD
Tunnus 3500
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
4 229 eurot
• Eesti Noorsootöö Keskuselt projekti “Ideeviit“ toetus
1 800 eurot
Riigieelarvelise toetuse leping nr 4-1.11/19/324
• SA-lt Archimedes projekti Erasmus + programmi toetus
2019 aasta 2.osa leping nr 2017-KA219-23.
1
500 eurot
• SA-lt Archimedes projekti Erasmus + programmi toetus 2019
aasta 2. osa leping nr 2019-KA101-08.
929 eurot
KULUD
Tunnus 09212 Uulu Põhikool 1 800 eurot
• Kulu art 5525 summas 1 800 eurot
Tunnus 09212 Häädemeeste Keskkool 2 429 eurot
• Kulu art 5503 summas 2 429 eurot
• Tasuda Pärnu Linnavalitsusele osa Raja tänava lasteaia rajamise
projekti raames tehtud omafinantseeringust alates 01.08.2019
kuni 30.09.2019 summas 28 670 eurot ja 17 senti.
• Kinnitada Häädemeeste valla 2019. aasta alaeelarved ja alaeelarvete eest vastutajad.
• Eraldada Häädemeeste valla laste huvitegevuse toetuste eraldamiseks 2 800 eurot valla eelarve reservfondist.
• 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 Toomas Abel ja volitatud isikuteks
Jaak Vapper ning Tiiu Sommer“. Tühistada Häädemeeste
Vallavalitsuse 26.11.2019 korraldus nr 601 „Häädemeeste
Vallavalitsuse korralduse 15.10.2019 nr 511 „Hanke korraldamise otsustamine“ muutmine“
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Budopunkt OÜ poolt esitatud hinnapakkumine summas 7 664,67 eurot. Hind sisaldab
käibemaksu 20%.
• Tunnistada hanke Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, II
etapp - kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti teeni ehitustööd edukaks pakkujaks OÜ NURME TEEDEEHITUS
(11188001), kes esitas madalaima maksumusega pakkumuse,
mille maksumuseks on 418 837,08 eurot käibemaksuta ja 502
604,50 eurot käibemaksuga;
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: “Häädemeeste Hooldekodu hooldusinventar ja abivahendid“. Määrata hanke eest vastutavaks
isikuks arendusspetsialist Tiiu Sommer.
18. detsembril
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna külas, Mõisa
põik 14 kinnistul (katastritunnusega 84801:004:0155) asuva
aiamaja (ehr kood 103036845) „ümberehitamine ja laiendamine üksikelamuks” projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Laadi külas, Mägra kinnistule (katastritunnus 84801:001:1776) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Kabli külas Merelaane tee 8 kinnistule
(katastritunnusega 21303:002:0558) püstitatud suvilale (EHR
kood 120834152) järgmise kõrvaltingimusega: hiljemalt ühe
aasta jooksul peab olema sõlmitud juurdepääsutee kasutamiseks notariaalselt tõestatud kasutusõiguse leping.
• Koormata isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks
Häädemeeste vallale kuuluv järgmine maaüksus: Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Kulla tee (katastritunnus
84801:001:1351, registriosa nr 4003006, sihtotstarve: transpordimaa). Koormatava ala pindala ~ 89 m2.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Metsapoole külas Künnapi
kinnistu (pindala 7,07 ha, katastritunnus 21303:006:0027)
jagamisega kaheks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Künnapi, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Künnapipõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba OÜ-le Pindi Kinnisvara. Reklaami paigaldamise asukoht on Häädemeeste alevik,
Pärnu mnt 33. Reklaami pinna suurus on 3,4 m2. Paigaldusloa
kehtivusaeg 01.01-31.12.2020. a. Reklaamimaksu suurus kogu
perioodi eest on 81,60 eur.
• Eraldada Häädemeeste valla eelarve reservfondist menetluskulude katteks 542,00 eurot valla eelarve reservfondist.
• Eraldada Häädemeeste valla eelarve reservfondist 7 638,00
eurot Pärnu linna Raja tänava lasteaia omafinantseeringu
tasumiseks.
• Lisada eelarve tuludesse ja kuludesse järgmised riigieelarvest
eraldatud ja täiendavalt laekunud sihtotstarbelised summad:
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TULUD
Tunnus 3500
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks
kuludeks
3 640 eurot
• SA-lt Archimedes projekti Erasmus + programmi toetus 2019 aasta 2. osa leping nr 2018KA229-52.
3 640 eurot
KULUD
Tunnus 09212 Uulu Põhikool 3 640 eurot
• Kulu art 5503 summas 3 640 eurot
• Kinnitada Häädemeeste valla 2019. aasta alaeelarved ja alaeelarvete eest vastutajad
• Kanda üle MTÜ-le Kabli Külaselts Kabli Seltsimaja renoveerimiseks investeeringu toetus
summas 8 000 eurot.
• MTÜ Kabli Külaselts juhatuse liikmel Maret
Salakil esitada tööde teostamisel Häädemeeste
Vallavalitsuse finantsjuhile MTÜ-le Kabli
Külaselts OÜ Tuisuliiva poolt esitatud allkirjastatud arved ja aktid.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 19. märtsi
2019 korraldust nr 125 „Häädemeeste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine“ ja
kehtestada Häädemeeste Hooldekodu töötajate
koosseis alljärgnevalt:
NR ametikoht
koormus
1 juhataja
1,0
2 õde
1,0
3 majandusjuhataja
0,5
4 hooldustöötajad
8,5
5 tegevusjuhendaja
1,0
6 kokk
2,0
7 kinnisvara hooldaja
0,25
8 koristaja
1,0
9 saunatöötaja
0,5
• Kehtestada Häädemeeste Hooldekodu poolt
osutatavate tasuliste teenuste loetelu ja hinnad
alljärgnevalt:
1.1 Transporditeenus 1 sõit 0,30
(isikute omaosalus)
eurot/ km
1.2 Pesu pesemine, kuivata- 3,20 eurot
mine
(1 masinatäis)
1.3 Duši kasutamine
1,50 eurot
(kuni 30 minutit)
• Võtta vastu korraldus „Sotsiaaleluruumide
kasutusse andmine ja üürilepingute sõlmimine“.
• Võtta vastu korraldus „Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine“
• Võtta vastu korraldus „Tugiisikuteenuse osutamine, osutaja määramine ja tasustamine“
• Eraldada raha huvitegevuse toetamiseks
• Sulgeda ajutiselt koolieelsed lasteasutused seoses laste ja töötajate puhkustega alljärgnevalt:
Uulu Lasteaed 01. juuli – 31. juuli 2020;
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli lasteaia osa 01.
juuli – 31. juuli 2020;
Kabli Lasteaed 01. juuli – 31. juuli 2020;
Häädemeeste Lasteaed 01. juuli – 31. juuli
2020.
• Kehtestada Häädemeeste valla dokumendihaldussüsteemi põhimäärus
30. detsembril
• Tunnistada hanke Häädemeeste Hooldekodu
renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd
edukaks pakkujaks OPTIMUS EHITUS OÜ
(14092307), kes esitas madalaima maksumusega pakkumuse, mille maksumuseks on 501
238,20 eurot käibemaksuta ja 601 485,84 eurot
käibemaksuga.
• Väljastada kasutusluba Ikla külas Ikla piiripunkti kinnistul (katastritunnusega
21301:001:0280) laiendatud toitlustushoonele
(Ikla kordoni kantiin, EHR kood 103047492).
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära valla kodulehel
avaldatava menetlusega alljärgnev riigihange:
„Omanikujärelvalve teostamine Uulu-Pärnu
kergliiklustee II etapi ehitusel“. Määrata hanke
eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.

Vallavanema veerg
algus lk 1
Tookski siinkohal ära kaks põhilist väga suurt probleemi. Esiteks,
õpetajate kuupalk on meil ca
100 eurot väiksem kui naabritel
Saardes ja Pärnu linnas ning ca
300 eurot väiksem kui Tori vallas. Teiseks, õpetajate keskmine
vanus on 58 aastat. Me peame
mõtlema kaugemale ajas ette ja ka
endast kaugemale. Kavas olevad
ettepanekud on tegelikult eilne
päev, või isegi üleeilne, sellised
muudatused oleks tulnud ühinemiseelses Häädemeeste vallas
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ammu ära teha. Iga edasilükatud aasta mõjutab nii tänaste
kui tulevaste koolilaste haridust
olulisel määral, sest palgavahe
suurenedes ostetakse otseses
mõttes paremad õpetajad üle ja
pensionile läinud õpetajate asemele uusi leida on väga keeruline.
Seejärel valivad lapsevanemad
oma lastele koole juba jalgadega
ja laste arvu vähenemine (alles see
oli, kui Uulu Põhikoolis oli 65
last vähem) mõjutab kogu haridusvõrgu toimimist, õpetajate
palkasid ja Pärnusse makstavaid
õpilaspearahasid ning see mõjutab kogu valda ja kõiki inimesi

väga valusalt. Seega, volikogul on
valida kahe halva valiku vahel,
kas võtta poliitiline vastutus ja
teha koolis käimine keerulisemaks ca 20-l põhikooliealisel
lapsel ja sama paljudel gümnaasiumiealistel lastel või võtta
poliitiline vastutus ja seada ohtu
kõikide koolide tase, õpetajate
palgad ning panna Pärnusse
kooli käima palju suurem hulk
ja nooremaid lapsi kui Häädemeeste Keskkooli gümnasistid.
Jah, see kõik ei juhtu ühe aastaga,
kuid protsessid võivad olla pöördumatud. Vallavalitsuse ülesandeks on haridusvõrgu kujunda-

misel olnud kava välja töötamine
ning stsenaariumite koostamine
koos plusside ja miinustega, kuid
otsuse peavad vastu võtma siiski
volikogu liikmed.
Rahaliselt väljendub valla
kalduolek 2019. aastal selliselt,
et Häädemeeste piirkonda on
investeeritud ca 2,5 miljonit
eurot ja Tahkuranna piirkonda
ca 0,92 miljonit eurot. Siinkohal peab märkima, et numbrid ei
pretendeeri veel täielikule täpsusele, kuna tekkepõhise raamatupidamise järgi võib veel ühtteist
natuke muutuda.
Edukat uut aastat!

Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine
Häädemeeste Vallavalitsus jätkab hoonete Ehitisregistrisse
kandmist, palume maaomanikel andmed üle kontrollida
registri veebilehelt www.ehr.
ee või helistades telefonidel
444 8893, 5300 6898. Täname
kõiki, kes on jõudnud andmeid
korrastada!
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri
andmete korrastamise tähtajaks
01. jaanuar 2020. Selleks ajaks
tuleb registrisse kanda sinna seni
kandmata hooned, mille suurus
on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus
üle 5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris
saab kontrollida veebilehelt www.
ehr.ee, samuti võib pöörduda
kohaliku omavalitsuse poole, kus
saab ehitisregistri andmeid kontrollida.
Kui inimene avastab, et tema
hooneid ei ole ehitisregistris registreeritud, siis kõigepealt tuleks

kontrollida, kas äkki tema enda
valduses või arhiivides on dokumente, mis näitavad ehitise
(hoone või rajatis) püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.
Enne 22.07.1995 ehitatud
ehitised
Kui omanik esitab dokumendi,
mis tõendab ehitise ehitamist enne
1995. aasta 22. juulit, loeb vald
ehitise seaduslikuks. Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse kandmiseks andmete esitamise teatise,
ehitise mõõdistusjoonised, kust
selguvad ehitise olulised tehnilised andmed ning dokumendi(-d),
mis tõendavad ehitise ehitamist
enne 22. juulit 1995. aastat. Ehitise ehitisregistrisse kandmine on
riigilõivuvaba.
Peale 22.07.1995 ehitatud
ehitised
Peale 22. juulit 1995. aastal ja enne
1. juulit 2015. aastal õigusliku alu-

seta 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 detail-

planeeringule 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.

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 kor-

raldatud jäätmeveo tingimuste
kohta saadetakse kõigile jäätmevaldajatele e-posti või posti
teel jaanuari kuu jooksul. Liiviranna ajalehe veebruarikuu
number kajastab samuti uue
korraldatud jäätmeveo tingimusi.
Sigrit Kasemets
maa- ja keskkonnanõunik

„Häädemeeste vald särama“ konkurss
Eelmisel aastal alustati traditsiooniga korraldada konkurss
„Häädemeeste vald särama“, detsembris 2019 toimus konkurss
uuesti samadel tingimustel, kus valiti säravamaid kodusid.
Suured tänud kõigile, kes märku andsid!
26. detsembril otsustas Kultuuri-, Spordi- ja Külaelukomisjoni liikmetest moodustatud konkursikomisjon, et esikoha
vääriliseks ja 120 eurose kinkekaardi omanikuks saab perekond
Zaikin, Matsi 11 Võistest ja teise koha vääriliseks ja 80 eurose
kinkekaardi omanikuks Võiste Puukooli, Kivi 7, Võistest. Meie
vallas oli palju õdusalt jõulutuledesse kaunistatud kodusid,
mis sellel pimedal aastaajal õhtuhämaruses liikujal pani silma
särama ja mis aitas jõulupühade ajal südames jõulurõõmu hoida.
Suured tänud kõigile, kes enda kodu kaunistamisega ka teistele
möödujatele silmailu pakuvad.
Sellel aastal esitati kandidaate konkursile aga palju vähem
kui eelmisel aastal, kas oli põhjuseks lumevaesed ja vihmased
ilmad või eestlaslik tagasihoidlikkus või hoopis vähene konkursi reklaam. Kultuurikomisjon võtab konkursi jätkamise
teema arutelule.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Killuke perekond Zaikinite koduõue särast. Foto: Toomas Abel
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Omad või võõrad?
Kas tunned end oma
kodukandis koduselt? Kas
võid oma murega vallamaja
uksest sisse astuda ja sealt
kompetentset nõu ja toetust
leida? Kaks aastat tagasi läbi
viidud haldusreformi üks
eesmärkidest oli, et tekitada
võimekad omavalitsused,
kes suudavad kohalikku
elu terviklikult arendada,
et inimestel oleks hea elada.
H ä ä deme e s te v a l l a
volikogu viimasel istungil
esitasid viis volikogu liiget
avalduse vallavanemale
umbusalduse avaldamiseks. Sellele sündmusele
pühendati Pärnu Postimehes esilehekülg, toodi ära
nii avaldajate kui vallavanema seisukohad, milledest
selgub, et jätkuvalt käib
Häädemeeste vallas võitlus
endiste valdade vahel.
Ühinenud vallas oleme
elanud nüüd juba kaks
aastat. Esimesel aastal
tegutseti ühinemislepingu
ja vanade valdade varasemate otsuste alusel. Siis oli
tavaline, et mõnd küsimust
arutades tehti otsuseid meile
– teile skeemi järgi. Üks
küsimus näiteks lahendati
nii nagu varem oli tehtud
Tahkuranna vallas ja järgmine küsimus nii nagu
varem oli tehtud Häädemeeste vallas. Harva kaaluti, kuidas uues vallas asjad
minema peaks hakkama.
Võiks arvata, et teiseks
aastaks olid asjad paika
loksunud ja nii volikogu
kui vallavalitsus saavad
aru, et nad on valitud ja
paika pandud kogu valla elu
edendamiseks, mitte üksikjuhtumite lahendamiseks,
kus otsustavaks saab see,
kellel on parasjagu kõvem
hääl või millises valla osas
taotleja elab. Tuleb tõdeda,
et nii see siiski pole.
Miks? Kelle tegemata
töö see on? Hooldekodu
ja hariduse edendamise
problemaatika vajab täpsemat uurimist enne seisukoha võttu, aga puudustega
valla juhtimises ei ole kokku
puutunud ainult avaldajad.
Kurb on see, et selliselt
tõstatatuna süvendatakse
vastastikku vaenulikku
suhtumist valla eri poolte
vahel. Kas vallavanem toetab ainult omasid linnapoolses osas?
Minu kogemus ütleb,
et nii see pole. Nelja aasta
jooksul pole näiteks võimalikuks saanud Mereküla piiride laiendamine
mõistliku suurusega küla
tekitamiseks. Ei loe ka see,
et kui mõne aasta pärast valmib siinkandis neljarealine
Via Baltica, siis jääb üks osa
Reiu külast päris omaette.
Vaeva nähakse põhjenduste
otsimiseks, et elanike soovi
mitte arvestada.
Päris kummalisene olukord tekkis siis, kui EV100
projekti raames saime raha
välispordisaali rajamiseks.

Vald lubas anda omaosaluse katteks raha. Kuna
tegutseme RMK maa peal,
siis oli nendega suusõnaline
kokkulepe taotlemise hetkel
olemas, aga kui asi praktilise
teostamiseni jõudis, hakkasid ükshaaval ilmuma
esile takistused. Raske on
uskuda, et Roosiaia juurest
läbi mineva kergliiklustee
rajamisel ei tehtud keskkonnamõju uuringut või et see
maa-ala polegi Riigivararegistrisse kantud jne.
Aga volikogu? Kuna
seadusega on määratletud,
et vallavalitsuse rakendab
tööle ja annab talle ülesandeid volikogu, siis olen
mitmel korral pöördunud
ka volikogu poole. Sisulist
arutelu ja asjalikke otsuseid
see kaasa pole toonud. Võibolla poleks ka umbusalduse
avaldamise soovini asi läinudki, kui volikogus oleks
küsimusi arutletud tervikvalla, mitte HäädemeesteTahkuranna probleemidena.
Kas koostöö kogukondadega oleks aidanud
ennetada teravate probleemide teket? Valimiste eel
lubasid kõik koostööd teha
kogukondadega, aga kahe
aasta jooksul pole olnud
huvi välja selgitada, palju on
külakogukondi, kes tahavad kaasa aidata kohaliku
elu edendamisele. Külavanema statuudist rääkimine
on olnud tabu teema.
Mida siis kardetakse?
Et inimeste vajadustega
peab hakkama arvestama?
Praegust olukorda poleks
tekkinud minu arvates siis,
kui vallaametnikud ja volikogu oleksid aru saanud, et
koostöös kogukondadega
leiaksid paljud probleemid lahenduse enne, kui
probleem tõsiseks muutub.
Info liikumine oleks operatiivsem, probleemidele
lahenduste otsimine oleks
laiapõhjalisem ja see aitaks
tekkida kogu valda hõlmaval meie-tundel.
Nüüd on käes hetk,
kui volikogu igal liikmel
tuleb oma mugavustsoonist välja tulla ja meelde
tuletada, et valimistel anti
neile mandaat valla kui
terviku arendamiseks. Kas
olete rahul asjaajamise stiiliga meie vallas? Kas on vaja
muutusi? Kas selleks on vaja
välja vahetada vallavanem
või volikogu esimees? Selliseid otsuseid ei saa teha kellegi käsul või survel. Tasub
rääkida inimestega, kes
mandaadi andsid, sest oma
otsuseid tuleb osata põhjendada ja nende eest tuleb
vastutada. Igal meie valla
kodanikul peab olema kindlustunne, et võib vajadusel
võib pöörduda vallavalitsuse
poole oma probleemiga, sest
keegi meist pole võõras oma
koduvallas.
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk
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Aastalõpp Treimanis
Aasta viimane kuu oli Treimani rahvamaja perele sündmusterohke nagu ikka.
Laulukoor alustas seda koos Uulu kolleegidega
südamliku advendikontserdiga Häädemeeste õigeusu
kirikus.
12. detsembriks oli Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutus kutsunud Tallinnasse EMTA uude saali
auväärsed kollektiivijuhid, kes selles protsessis oma
lauljate-tantsijatega osalenud 30 ja rohkem aastat.
Häädemeeste vallast said selle au osalisteks rahvatantsurühma “Lendar” juhendaja Heidi Müürisepp
ja Treimani Laulukoori dirigent Tiia Soomre. Pidulikul
sündmusel vaadati tagasi möödunud laulupeoaastale
ning autasustati ringijuhte Laulu- ja tantsupeo mälestuspreesidega.
Jõulupidu sai peetud 13. detsembril. Nagu sellele
ajale kohane meenutasime kultuurisündmusterikast
aastat, seltskonda rõõmustas jõuluvana, kellele esinesid
kõik rahvamaja kollektiivid. Särtsakate tantsudega astus
üles Aloja rahvatantsurühm, kellega seovad Treimani
rahvast pikaaegsed sõprussidemed ning nad edastasid
kutse Treimani lauljatele-tantsijatele uuteks kohtumisteks. Kooride ühine sõpruskontsert saabki teoks 18.
jaanuaril Aloja kultuurimajas. Seal esineb Treimani
laulukoor jällegi koos laulukaaslastega Uulust.
Jõululaupäeval aitas Treimani Trio oma lauludega
rikastada luteri kiriku teenistust.
Uude aastasse viis siinset rahvast lustakas Uusaastatrall, mille korraldas Treimani rahvamaja koos külaseltsiga. Rohkete etteastetega teemal “Su tegu tundub
tuttav” astusid üles väikesed ja suured esinejad ümbruskonnast. Kava valmistas ette meie väsimatu Eini
Mäll. Peale täismahulist uusaasta tulevärki rõõmustasid
rohkearvulist publikut ansambel Mohiito, Viljandi
neidude tantsutrupp ja DJ Meelis. Heategevuslikul
loteriil jätkus auhindu kõigile.
Tänan kõiki siinseid kultuuritegijaid ja kaasaaitajaid
ning jätkame uut aastat uue hooga.
Viljar Soomre

Aloja tantsurühm Treimani jõulupeol. Foto: Viljar Soomre

Uusaastatrall Treimanis. Foto: Viljar Soomre

Hendrik Sooviku mälestuspäev
1932. aastal ilmunud maakondade – sarja raamatust “PÄRNUMAA” on lugeda: “Sajandi
keskpaiku ulatus siia ka nõrk
kaja eesti varasemast ärkamisliikumisest. Tahkuranna Võistes on olnud luteri usu köster
– kooliõpetajaks 1863 – 1895
a. Hendrik Soovik (Tammistest
pärit, õppinud Pärnu Elisabeti
köstri C. F. Lorenzoni juures),
kes olnud suur Janseni austaja
ja täitsa tema vaimu mees…“
Hendrik Sooviku surmast

möödub 11. märtsil 2020. a
100 aastat. Kavas on Tahkuranna nimekat kiriku- ja
haridustegelast meenutada
mälestuspäevaga 14.03.2020.
Mälestuspäev algaks Võiste
surnuaial ja jätkuks Tahku
Tares ettekannetega H. Soovikust ja tema aja kiriku- ja koolielust Tahkurannas. Kavast on
teavitatud ka Tahkuranna kooli
ja Häädemeeste luteri kiriku
õpetajat Tederit. Loodame, et
kutsutud ka osalevad.

Teiseks. Mälestuspäev oleks
sobiv ka üldse tähelepanu juhtimiseks kodukoha ajaloo uurimisele.
Siit palve tahkurandlastele – vaadake üle oma vanad
dokumendid, fotod, mitmesugused kirjad ja ülestähendused, mis võiksid pakkuda
laiemat huvi ja võtke need
koopiate tegemiseks kaasa.
Aga fotod püüdke ilmtingimata määrata – foto tegemise aeg ja isikud, kes fotol.

Koopiad leiaksid säilitamist
raamatukogus ja valla muuseumis.
Mälestuspäeva täpse ajakava
loodame avaldada veebruarikuu
valla ajalehes.
Võiste raamatukogu kodukoha
huviliste nimel:
Ülle Toomla,
Saima Vaher,
Anne Aaslaid,
Jaan Akkerman,
Sulev Kasvandik

Raamatute tagastuskast
Uulu Raamatukogu välisukse
lähedal posti küljes asub raamatute tagastuskast. Uulu Raamatukogust laenatud raamatuid ja
perioodikat on võimalik tagastada
ajal, kui raamatukogu on suletud.
Tagastuskasti tühjendatakse raamatukogu lahtioleku
aegadel, laenaja tuvastatakse raamatu vöötkoodi abil
esimesel tööpäeval pärast tagastamist.
Armsad lugejad, palun tagastage koju ununenud
raamatud esimesel võimalusel.
Meeldivaid lugemiselamusi uuel aastal!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Jõulukommipakk valla lastele. Foto: Aire Kallas-Maddison

Tänuavaldus

Foto: Helje Pulk

Ka möödunud aastalõpul rõõmustas
Häädemeeste Vallavalitsus kõiki koolilapsi, lasteaialapsi ja eelkooliealisi
vallakodanikke toreda kommipakiga.
Suur tänu Kadri Teorile imetoreda
karbi kujunduse eest!

Suur tänu ka kõigile päkapikkudele, kes need 770 kommipakki
kokku komplekteerisid!
Aire Kallas-Maddison
ja teised
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist

Jõulutraditsioonid Häädemeeste Keskkoolis
Häädemeeste Keskkoolis on iga-aastase
traditsioonina välja kujunenud 11. klassi
õpilaste poolt vanemale kooliastmele
jõulupeo korraldamine. Loomulikult on
selliseks ürituseks vaja algkapitali ning
aastaid tagasi tuldi ideele jõulukohviku
organiseerimiseks detsembrikuu kahe
esimese nädala jooksul. Kohvikus pakutakse maitsvaid isetehtud soolaseid hõrgutisi ja magusaid maiustusi. Kohvik on
tavaliselt avatud olnud iga vahetunni ajal
ning nii suured kui ka väiksed ja isegi
õpetajad on saanud endale midagi meelepärast mōistliku hinna eest soetada.
Viimastel aastatel on tublid 11. klassi
õpilased kohviku organiseerinud ka jõulupeole. Paljud lapsevanemad soovivad
enda lapsi esinemas näha ja nii saavad
nemadki veidi kõhutäidet.
Raha koos, mis edasi? Ragistatakse
kõvasti ajusid ning mõeldakse jōulupeoks teemasid. Nooremate õpilastega
on väheke lihtsam. Nende jaoks on jõulupidu kontserdilaadne, mille valmis- Vanemate jõulupidu
tavad ette klassijuhatajad ning kust ei
puudu loomulikult jõuluvana ja tema
abilised, kes jagavad igale Häädemeeste Kesk- 2. klassi poolt esitatud näidend „12 kuud“ ning
kooli õpilasele kommipaki. Vanemad õpilased selle sisse põimitud 1.–6. klassi õpilaste tantsud
soovivad aga rohkem tegevust. Iga klass saab ja laulud. Vanemate õpilaste jõulupeol olid väga
teatud teema, mille põhjal tuleb välja mõelda meeleolukad muusikalised etteasted erinevatest
näidend, tantsukava, laul, luuletus vms. Kujut- aastakümnetest 1950ndatest kaasajani välja:
lusvōime lastakse lendu ning välja tulevad igati agitbrigaad koos näärisokuga, Eurovisiooni
huvitavad esinemised. Varasemalt on selgitatud meeldetuletus ning rokilugusid erinevatest
hääletuse teel parimad esinemised, aga kuna ajastutest.
kõik on ju head ja tööd on tehtud palju, siis
Loodame, et traditsioonid Häädemeestel
nüüd on sellest loobutud. Kiidetud ja tänatud püsivad!
saavad kõik.
Carolin Mihhailova
Sel aastal oli nooremate õpilaste jõulupeol
11. klassi õpilane

Nooremate jõulupidu. Fotod: Heli Lank

Häädemeeste KK noortel
on vaba aja sisustamiseks
suurepärased võimalused
Häädemeeste
Keskkool jääb
lisaks headele
õpitulemustele
silma ka suure
valiku huviringidega, mis kooli
kõrvalt laste argipäeva huvitavamaks muudavad.
Spordihuvilistele
on valik väga
mit mekesine
alustades jalgpallist ja jõusaalist
ning lõpetades
vibulaskmisega.
Uurisin noortelt,
miks peaksid ka
teised just nende
huviringiga lii- Robootika. Foto: Astrid Rosenberg
tuma.
Meie tubli
jalgpallur Taavet Allikas sõnas: on suurepärane viis enda liigu“Jalkatrennis on hea võimalus tamiseks. Veel lisab ta: “Meie
kohtuda valla teiste noortega ja juhendaja Kadi Keskküla on
koos mängida.” Veel lisas Taa- väga tore ja lapsesõbralik!”
vet, et trennis on tal palju sõpru
Kindlasti ei saa mainimata
ning kindlasti võiksid tulla ka jätta ka võrkpalli, kus meie
teised huvilised.
noored on saavutanud uskuSamuti on noortel võima- matuid tulemusi. Kohalike
lus liituda aina tuntust koguva tublide võrkpallipoiste nimesid
discgolfi treeningutega. Hanna kuuleme veel kindlasti ka tuleAllikas, kes on oma vanuse- vikus ning siis võime uhkusega
grupis juba tõeline tegija, vas- öelda, et kõik sai alguse siit,
tas: “Mina soovitan väga tulla Häädemeestelt.
discgolfi trenni, sest see on huviEriti populaarsed on noorte
tav ja hetkel väga populaarne poiste seas trikiratta trenn
spordiala.”
ja lauatennis, mis on HäädeVibulaskmist soovitab Her- meeste koolis küllaltki uued
man Sillat nendele noortele, huviringid, kuid huvilisi tuleb
kellele meeldiks treenida oma aina juurde.
täpsust ja proovida erinevaid
Kui aga leidub noori, kes soovibulaskmise vorme. Poisi sõnul vivad peale spordi ja tantsimise
on trenn väga huvitav ning ta on millegi muuga tegeleda, siis leiasaavutanud ka päris häid kohti, vad ka nemad meie huviringide
“Olen võistelnud erinevatel seast meelepärase.
võistlustel, näiteks Eesti lahtisAlison Moora soovitab igas
tel meistrivõistlustel saavutasin vanuses noortel tulla kunstiteise koha.”
ringi, kus on väga tore ja huviMõeldud on ka tantsuhuvi- tav oma aega sisustada. Samuti
listele – võimalik on käia break- on valikus keraamikaring,
tantsu ja kaasaegse tantsu kus Carmen ja Mirjam Näärile
trennis. Tantsimisega pikalt ning mitmele nende eakaaslasele
tegelenud Getleen Kass soovitab meeldib erinevaid asju meisterka teistel tulla tantsima, sest see dada ja teistele neid hiljem kin-

kida.
Muusikasõpradele soovitab Mia Parik tulla laulma, kui
soovitakse treenida oma häält
või kui lihtsalt on huvi laulmise
vastu. Veel lisas Mia: “Olen
käinud palju lauluvõistlustel ja
saavutanud oma vanusegrupis
kõrgeid kohti.”
Üheks väga huvitavaks huviringiks on loodusring. Karl
Otto Kaldas selgitas: “Mina
soovitan kindlasti tulla noortel loodusringi, sest seal saab
palju uusi teadmisi ja meie
juhendaja Argo Linnamäe on
väga sõbralik.” Koos käiakse
kanuumatkadel ja mängitakse
vibulahinguid. Vibud on seejuures muidugi tennisepallidega
pehmeks muudetud.
Tegusad õpilased osalevad
veel ka tehnoloogiaringis,
robootikas, noorkotkaste
tegevuses ning maleringis.
Loomulikult ei saa ära unustada, et paljud õpilased käivad
ju ka Häädemeeste Muusikakoolis.
Mariann Mäger
Häädemeeste KK
Õpilasesinduse president

Väike tagasivaade 2019. aastale
Aastavahetusel on paslik vaadata lõppenud aastale tagasi ning teeme seda
meiegi. Peamine on koolis muidugi
õppimine ning eks iga õpilane, õpetaja
ja lapsevanem tea, millised õppimised
olid lõppenud aastal kõige olulisemad.
Hea meel on jätkuvalt, et meie õpilased
osalevad aktiivselt maakondlikel olümpiaadidel ning ka möödunud aastal oli
tulemusi, mille üle siiralt rõõmustada.
Lõppenud aasta üks märksõna oli
kooli 165. sünnipäeva tähistamine.
Suur rõõm oli, et mingi osa kooli lugu
sai raamatukaante vahele. Selle eest
tänu Merike Pruulile, Kaire Lainele,
Silvi Murulaugule ja Marika Ristmäele! Nende teod said lõppenud
aastal tunnustatud ka nii valla kui
maakonna tasandil. Vilistlaste kokkutulekul oli rõõmustavalt palju endisi
õpilasi ning loomulikult on väga hea

meel, kui vilistlased peavad oma kooli
meeles ja toetavad kooli. Aitäh!
Hea meel on, kui õpetajad kirjutavad projekte, et saada kooli eelarvesse
lisarahastust! Õpilaste silmaringi laiendamine ja võõrkeelte praktiseerimise
võimalus on väga olulised. Kes projektide valdkonnaga kokku on puutunud,
teavad, kui suur töö see on. Tänu Eeva
Nonile on õpilastel olnud võimalus
osaleda KIKi õppeprogrammides ning
tänu Rene Kurmile Erasmus projektides. Tänu Heli Lankile osalesime
Nordplus projektis ning õpilased said
käia Taanis ja Islandil. Käimasoleva
Erasmus projektiga „Traditsioonid
ja moodne tehnogoogia“ on meie
õpilased käinud Soomes, Portugalis,
Ungaris, Poolas ja Inglismaal. Veebruaris tulevad nende riikide õpilased
ja õpetajad meile külla. Tänu Viktor

Koopi initsiatiivile ja SA Innove rahastusele käisid meie saksa keelt õppivad
õpilased kevadel Berliiniga tutvumas.
Sel aastal on märtsikuus hulk õpilasi
minemas Erasmus projekti raames
Saksamaale, et tutvuda õpilaste karjäärisüsteemiga.
On mitmeid seisukohti, mis on
Eesti PISA edu taga. Üks arvamus on,
et meil on parasjagu traditsioonilist
õpet ning parasjagu uuendusi. Kevadel
läbisid meie õpetajad mahuka digiõppe
alase programmi. Õpingud näitasid, et
meie tehnika ei võimalda kõiki omandatud teadmisi kasutada ning sellest
tulenevalt said mitmed õpetajad uued
arvutid. Lisaks ostsime kaasaegse koopiamasina, dokumendikaamera ning
mõned projektorid. Täname vilistlast
Algist, kes kinkis koolile värviprinteri.
Suvel sai kooli tehnoloogiaklass

korraliku ventilatsioonisüsteemi ning
see teeb tõsiselt rõõmu. Varasemalt oli
puutööd tehes klassis tervistkahjustav
peen puutolm. Suur mure sai lahendatud.
Meie koolimaja on ehitatud ajal,
kui maju veel liiga hoolsalt ei soojustatud ning seetõttu on maja aeg-ajalt
jahedavõitu. Eriti suur mure on olnud
koolimaja fuajeega. Sel suvel paigaldati
koridoridesse ja fuajeesse täiendavalt 8
radiaatorit ning tänu sellele on õpilaste
garderoobid nüüd palju soojemad.
Suvel sai koolimaja parkla uue
katte ning Häädemeeste alevikus on
uus kergliiklustee. See teeb meie õpilaste koolitee palju turvalisemaks ja
mugavamaks ning selle üle on väga
hea meel.
Sel õppeaastal alustasime süsteemiga, et koolis saavad õpilased süüa

kolm korda päevas: hommikul puder,
ühine soe lõunasöök ning puuviljavahetund. Kui lapsel on kõht täis, siis on
ka hea õppida.
2019.a alguses sai koolimaja kolmandale korrusele paigutatud helisummutavad paneelid, sest seal oli
väga ebameeldiv kaja. Sel aastal tahaks
teha sama söögisaalis. Samuti on plaan
parandada koolimaja katust, võimla
valgustust ja luua koolimaja ümber
veel võimalusi sportlikeks tegevusteks.
See on väike osa tegemistest möödunud aastast. On ju ka muresid, aga
eks neid lahendame jooksvalt ning pole
mõtet siin välja tuua. Igal juhul loodan, et algav aasta toob meile rohkelt
rõõmu ja põnevaid õppimisi!
Heade soovide ja tervitustega
alanud aastaks
Aule Kink
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Uulu Põhikool

4.12 toimus Uulu Põhikoolis Jüri Tensoni juhtimisel Kalapäev.
Foto: Egle Rumberg

Novembrikuu Tegija on Saara
Sofia Jürgens, kes saavutas Sügisulu konkursil 4. koha. Foto:
Egle Rumberg

Novembrikuu Üllataja on Lorette Viirmaa, kes oli mardipäeval
eeskujulik Mart ning kes on üks
osaline Soometsa teele bussiliini
lisamisel. Foto: Egle Rumberg

4. detsembril toimus meie koolis “ Kalapäev”. Külas oli kalateadlane Jüri Tenson,
kes viis 6.-9. klassi õpilastele kolmes grupis
läbi kahe õppetunni ulatuses kalateemalised tunnid. Esimeses tunnis rääkis ta
õpilastele Eesti kaladest ja teine tund oli
praktiline tund, kus igaüks sai proovida

4.12 Kalapäeva raames toimunud töötuba.
Foto: Egle Rumberg

oma kala puhastamise oskusi. See tekitas
suurt elevust, sest kalalõhn ei olnud sugugi
kõigile õpilastele meeltmööda! Üsna pea
aga harjuti, sest kui peale kala lahkamise
saadi ka teada, millised elundid seal sees
täpselt on, siis oli juba päris põnev ja kala
veri ja lõhn ei olnudki enam nii ebameel-

divad. Panin tähele, et kõige arglikumad
olid tunni lõpus kõige suuremad huvilised
ja lahkusid klassist viimastena. Aitäh Jüri
Tensonile ja tema kaaslasele toreda päeva
eest!
Õpetaja Maie Sarapik

Võistlused ja konkursid
4. detsembril toimus Pärnumaa
XVI muusikaviktoriin Pärnu Kunstide Majas. Uulu koolist oli esindatud 3-liikmeline võistkond – Anett
Aedma, Triinu Kirschbaum ja Keiti
Alexandra Lepik, kes põhikoolide
arvestuses saavutasid I koha. Õpilasi
juhendas õpetaja Annely Kuningas.
12. detsembril toimusid Pärnu
maakonna koolinoorte akrobaatika võistlused Sindis. Uulu kool oli
esindatud 25 õpilasega erinevatest

vanuseklassidest. Kõik, kes esindasid Uulu kooli olid väga, väga tublid!
Medalistide seas oma vanuseklassides olid Anee Afanasjev II koht, Arto
Afanasjev II koht, Angela Kaiste I
koht, Karmen Kartau I koht, Krethel
Kiviselg III koht, Richard Kiviselg
I koht, Piia Karlotta Rand I koht ja
Pärnu mk parim akrobaat tüdrukute
hulgas, Damir Sobolev III koht.
Ja ülejäänud, kes olid enamus esikümne seas – Sten-Erich Haljasoks,

Jass Harjaks, Saara Sofia Jürgens,
Caroly Kopelmaa, Merily Kopelmaa,
Evert Kose, Elisabel Helstein, Jaanika
Orasmäe, Marten Saar, Debby Keira
Sepp, Lisanna Onno, Karolina Põslar, Inge Marie Rahu, Paul Saarepera,
Emma Frances Thompson, Kristina
Tõnisson, Andro Türn ja Tarmo Türn.
Õpilasi juhendasid õpetajad Egert Miljan ja Kaja Stimmer.
2.01 toimus Uulu Põhikooli töötajatele õpetaja Pärt Kuke juhendamisel CNC laserpingi kasutamise töötuba. Foto: Egle Rumberg

Metsapoole Põhikool

Jõulud Metsapoolel
„Ka lumeta võib jõulutunnet tunda, ei hooli me, kui
must on maa...“ – need sõnad pärinevad Maarja-Liis
Ilusa laulust, mis muusikat täis jõulukuul kumisema
jäi. Möödus ka Metsapoolel jõulukuu nii, et lund
küll polnud, aga jõulutunne oli südames.
Nädalad algasid advendihommikutega, kus 2.,
3. ja 4. klassi õpilased tõid näidendi, luuletuste ja
lauludega igaühes meis jõulutunde esile.
Õuevahetundides otsiti päkapikkude poolt kooli
ümbrusesse peidetud pakikesi, ka lisati põõsale helkureid, et soovijad saaksid neid sealt võtta. Õpilasesinduse liikmed kontrollisid, et kõikidel oleks
midagi helkivat riiete küljes olemas. 5. detsembril
meisterdati koos noorsoopolitseinik Heidi Sosiga
põnevaid helkureid lisaks, veel valmistati plakateid
ja jõulukaarte ning korrati üle turvalise liikumise
reeglid pimedal ajal.
9. detsembril kuulasime keelpillikvarteti imelist
kontserti “Õudusest armastuseni. Muusika roll filmis”, mida korraldas Eesti Kontsert Tiia Soomre
eestvedamisel kolmes meie valla paigas.
Viimane nädal algas heategevusliku jõulukohviku ja -laadaga, mille korraldasid sellel aastal 7. ja
8. klass. Palju tänu kõikidele, kes müügilette täita
aitasid ja kohvikus head-paremat nautimas käisid.
Traditsiooniline jõulukontsert andis elamuse nii
esinejatele kui kuulajatele- vaatajatele. Kavas olid
jõulunäidend, tantsud, võimlemiskavad, laulud ja
luuletused.
Viimasel koolipäeval enne pühi sõitsime kooliperega Olustvere mõisa. Saime sõita hobuvankritega,
laudas loomi vaadata, imetleda puuhobuste näitust
ja küpsetada leiba. Uudistasime kaunist mõisat ja
nautisime kenasti kaetud pikkade laudade taga ühist
lõunasööki. Päkapikud jagasid laiali jõulupakid, mis
olid sellel korral toodud Olustvere mõisa kuuse alla.
Ants Järv
Huvijuht

Hobuvankri sõit Olustveres. Foto: Heino Einaste
Noorsoopolitseinik
Heidi Sosiga meisterdamas. Foto:
Ants Järv
Jõulukohvik. Foto: Ants Järv
Jõulunäidend. Foto: Heino Einaste
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Häädemeeste valla 6.–9. kl õpilaste Jõuluball
Uulu Põhikooli 8. klassi tüdrukud Getter Ennok, Keiti Alexandra Lepik ja Angela Kaiste
viisid läbi loovtöö raames
projekti “Tantsud õpilasega”.
Projekt koosnes kahest osast:
tantsutundidest ja jõuluballist.
Tantsutunnid toimusid
alates 8. novembrist kuni 12.
detsembrini kõikides Häädemeeste valla koolides. Uulu
Põhikoolis viisid peotantsutunde läbi tantsuõpetajad
Simo Kruusement ja Eneli
Rüütli ning õpilane Russell F.
Thompson. Peatantsutunnid
toimusid Häädemeeste valla
koolide 6.–9. klassi õpilastele.
Õpiti selgeks aeglane valss,
rumba, samba, cha-cha-cha,
jive, fokstrott.
8. klassi õpilane Russell teeb
samuti hetkel loovtööd ning
selle raames kandis ta tüdrukute projektis tähtsat rolli nii
peotantsu õpetamise kui ka
esinemise osas. Hea meel on
tõdeda, et Russell viis tunde
läbi nii Häädemeeste Keskkoolis, Metsapoole Põhikoolis,
Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis kui ka Uulu Põhikooli 6.–9.
kl õpilastele.
Häädemeeste valla 6.–9.
klassidele ball toimus 13.12.19
Lepanina hotellis. Ballist võttis osa 120 Häädemeeste valla
õpilast. Tantsutunnid olid eelnevalt kindlasti olulised, kuna
õpilased julgesid tantsida nii
paarilistega kui ka iseseisvalt
peotantsu elemente.
Vabatahtlikult tuli õpilasi
saatma Häädemeeste Kesk-

koolist 3 õpetajat ja direktor,
Metsapoole koolist 1 õpetaja,
Tahkuranna koolist 1 õpetaja.
Uulu Põhikoolist oli kohal 2
õpetajat ja loovtöö juhendaja,
kes aitasid koos projektijuhtidega saali ette valmistada.
Õpilastele oli kaetud suupistetega laud ning neid juhatasid laudadesse kooli ja klassi
nimega sildid. Ballil viis õpilastele meeleolukaid mänge
läbi õhtujuht Roger Tibar
ning ürituse korraldajad aitasid esinejatele tänumeeneid
jagada. Russell esitas oma

tantsupaarilisega erinevaid
peotantse, kuhu lisandusid
valsiks ja rumbaks ka õpilased, kes soovisid oma õpitut
jagada. Kooli vilistlane Aron
Kivilo oli nii õhtu valgustaja
kui ka helitehnik, kes vürtsitas oma muusikaga balli. Õhtu
lõppedes valiti balli kuningas
ja kuninganna. Kuningaks sai
Metsapoole Põhikooli õpilane
Oliver Jakobson ja kuningannaks Annika Absalon Uulu
Põhikoolist. Kuningas ja
kuninganna esitasid valsi, mille
järgselt toodi saali tort. Kõige

lõpus kogunesid noored välja
ilutulestikku nautima.
Ball oli menukas, mistõttu
planeerime 2020. aastal samuti
korraldada Jõuluballi, kuid
veidi teises kuues.
Keiti Alexandra: Balli
korraldamine läks meil väga
hästi, kõik sujus. Kuigi inimesi
tuli algselt oodatust rohkem,
suutsime me teha vajalikud
muudatused, nagu toitlustusest loobumine ja suupistete ise
ostmine ning serveerimine, et
olla valmis kõigi jaoks. Meie
ettevalmistatud kava muutus
veidi, sest meie laulja ei tulnud
kohale. Õnneks olid meil esinemised ja hea õhtujuht, kes
sisustas tekkinud tühimiku
põnevate mängudega. Ballil
oli ka võimalus valla õpilastel

omavahel kohtuda ja uusi tutvusi soetada. Tänu meie DJ’le
said kõik ennast välja elada
tantsupõrandal. Pidu ise läks
kiirelt ja juba küsiti, kas toimub järgmisel aastal uuesti.
Angela: Minu arust tuli
meil selle ürituse korraldamine väga hästi välja. Saime
hea kogemuse ürituste korraldamisest. Nimelt pidime kirjutama üsna palju, seega saime
arendada oma mõtlemise- ja
kirjaoskust. Mulle meeldis ka
väga see, et saime kõik ennast
ilusalt riidesse panna. Ning
üleüldiselt oli väga lahe ja
lõbus õhtu. Ja loodan väga, et
see meeldis ka teistele.
Getter: Me ei oleks arvanud, et õpilasi ballile nii palju
tuleb. Projekti märkisime,

Õpilasesindusliikmete virtuaalsed koosolekud
11. detsembril 2019 toimus Häädemeeste Seltsimajas Pärnumaa piirkonna õpilasesinduste koolituspäev.
Projekt sai teoks tänu Noorte Osaluse
Fondi toele.
Õpilasesindustel on koolides roll
läbi viia erinevaid tegevusi, seega on
neil mõistlik ka omavahel üha rohkem
koostööd teha. Kuid alati ei ole võimalik kõikidel osapooltel kokku saada,
seega koosolekute pidamiseks on ka
muid võimalusi, kui inimeste kokkukutsumine ühte ruumi. Näiteks internetis peetav koosolek, mis on mugav
ja kiire lahendus. Toetamaks noorte
omavahelist võrgustikutööd, korraldasime Pärnumaa Õpilasesindustele

Egle Vutt
Loovtöö juhendaja
Fotod: Ester Kose

TÖÖPAKKUMINE
häädemeeste
Muusikakool
otsib

KITArrIõPETAjAT
Tööle asumise aeg
esimesel võimalusel.

Õpilasesinduse koolitusel. Foto: Egle Vutt

virtuaalkoosoleku koolituspäeva, kus
nad õppisid kasutama keskkondi, kus
koosolekuid teha saab. Koolituspäeval
osales kokku 100 noort koos juhen-

et võiks tulla vähemalt 100
inimest, kuid arvasime, et ka
see arv on liiga suur. Kohale
tuli 120 noort. Üritus ise läks
ka väga hästi. Õpilased võtsid mängudest osa, õhtujuht
tegi head tööd, mistõttu ka
kõik sujus hästi. Selleks, et
me sellise ürituse korraldada
saime, pidime tegema palju eeltööd. Nagu näiteks kirjutama
projekti, andma teabetunde
üritusest Häädemeeste valla
koolides jms ettevalmistavat
tööd. See on kindlasti üritus,
mis võiks ka teistelgi aastatel
toimuda!

dajatega. Virtuaalse töötoa viis läbi
äppide meister Mayri Tiido. Koolitusel pandi rõhku ka suhtlemisoskustele
ja esinemisjulgusele, et noored julgeks

virtuaalkoosolekul ka sõna võtta. Suhtlemistöötoa viis läbi entusiastlik Errit
Kuldkepp ning esinemiskindlust jagas
Tre Raadio saatejuht Lauri-Kare Laos.
Peale koolitust on õpilasesinduseliikmetel kindlasti nii uusi oskusi,
ideid kui ka motivatsiooni, kuidas
enesekindlalt ja hea sutlemisoskusega
läbi viia koosolekuid.
Tänan koostööpartnereid Aigi
Treumuthi, kes andis meile Häädemeeste Seltsimajas ruumid, kus
koolituspäev lävi viia; Häädemeeste
Keskkooli huvijuhti Heli Lanki, kes
korraldas toitlustuse koolimajas ja
Uulu Põhikooli huvijuhti Ester Kose
koos õpilasesindusliikmetega, kes valmistasid koolituspäeval ruumid ette.
Egle Vutt
Noortekohtumise läbiviija

VõTTA ühENdUsT
häädemeeste Muusikakooli
direktori Tiia soomrega
tel 5340 0646
e-mail muusikakool@haademeeste.ee

Mitte kunagi ära arva, et käputäis
hoolivaid inimesi ei suuda maailma
muuta, sest ainult nemad ongi seda
teinud.
– Margaret Mead –

Kabli lasteaia pere tänab kõiki oma
vahvaid lapsevanemaid jõulukuiste
üllatuste eest!
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Uulu lasteaia tegemised mardi-, kadri- ja jõulukuul
Novembri esimesel nädalal
kutsus iga rühm külla laste
isad, et ühiselt üks tore õhtupoolik veeta. Lapsed valmistasid kaarte, väikesi kingitusi, õpiti laule-tantse ja tehti
mänguplaane. Sipelga rühmas
mängiti muusikamänge ja esitati väike tsirkusekava. Jaanimardikad pakkusid põnevust
aardejahi mänguga, seda oma
tulukeste (loe: taskulampide)
valgel hämaras õues. Lisaks
lasti isadel mõistatada, mida
laps oma isa kohta ütles. Lepatriinu rühma lapsed kinkisid
isadele joonistatud portreed –
need leiti olevat väga sarnased
natuuriga. Mesimummid liikusid pärast tervituslaule Uulu
Põhikooli puutöökotta, et koos
meisterdada. Liblika rühm
kutsus isad sügiskontserdile.
Üllatusena mängis lauludele
kaasa laste saatebänd erinevatel pillidel, seda tänu õpetaja
Pireti kannatlikule juhendamisele. Koosviibimised lõppesid
ühiste tantsude, mängude ja
maiustamisega.
Mardipäeva eel olid lasteaias külas kaugelt ja külmetavate varvastega sandikesed,
koos mängiti lõbusat Talurahvamängu. Tänu neile ja
neid juhtinud õpetajale Uulu
Põhikoolist.
Teatrietendus „Kuldsed
tiivad” (Priit Karm) köitis
lapsi kaasalaulmise ja mängus osalemisega ja tegi päeva
toredamaks. Sama saime öelda
ka Uulu koolilastele, kes käisid meile ette lugemas põhjamaade autorite muinasjutte.
Aitäh neile!
Põnev päev oli kuu keskel
2 vanemal rühmal – Mesimummi ja Liblika rühma ootas
külla Kaitseväe avatud päevale
staabi meeskond Eametsas.
Lastele tutvustati sõduri varustust: riietust, küdeva ahjuga
varjetelki, milles saab metsas
ööd veeta, suuri sõjaväeautosid
ja relvi. Kõige põnevam tundus
lastele meikimine – hoopiski
mitte selliste värvidega, mis
emal kodus peeglikapil. Kaitsemaalingu sai iga soovija ka
oma näole. Oli hästi korraldatud päev tublide kodukaitsjate
juhtimisel.
Koolieelikud – Liblikate
rühm – sai õppetunni Päästeameti Häädemeeste komandolt. Õppus „Tulest targem”
andis teadmisi, kuidas ohtlikes
olukordades käituda. Põnevust
lisas tuletõrjemasina ja kõige
selle küljes oleva varustuse
uurimine.
Kadripäeva lähenedes oli
rühmades teemaks tänapäeva
haruldused – koduloomad,
just need, kelle nimi ei alga
k-tähega. Mesimummid uurisid, mida kõike saab lehmapiimast valmistada.
Rahvakalendri tähtpäevade ja nendega seotud kommete uurimisega oli kodune
ülesanne peredele: inventuur
riidekappides, et kadrikesed
saaksid lõbusad kostüümid.
Vana aja asjad, tööriistad ja

kaunid käsitööesemed ilmusid
näitusele imeväel vaatamiseksuurimiseks ja imetlemiseks.
Elamusrikkaim päev sügisel
on meie majas kindlasti kadrimäng. Jaanimardikad laulsid ja
tegid vahva näpumängu kõige
pisematele – Sipelga rühmale.
Lõbus kadritrall lavasaalis
ühendas kõik rühmad ja väikesi kadrisante jagus seejärel
kööki, raamatukokku ja vallamaja tubadessegi. Traditsiooni
kohaselt külastas koolieelikute
rühm vallaametnikke. Mõistatuste ja mõistujutu kaudu uurisid Liblika rühma kadrisandid,
kui hästi tunnevad suured
onud-tädid Häädemeeste
kihelkonna rahvapärimust.
Kas lugeja teab, millal öeldi:
“Soolalaev on randa jõudnud!”
(Vastuse ja muudki huvitavat
leiad raamatust „Minevikupärandit Häädemeestelt”). Kui
kadrikesed olid kõik terveks
ja tugevaks vitsutanud, tehti
lõõtspilli saatel koos üks tantsuline kontorijooks.
Soojad tänusõnad kõikidele
andekatele käsitöötegijatele,
kes tõid või saatsid meile vaatamiseks vanu tööriistu, kauneid
kudumeid, käsitööna valminud
mänguasju ja muud. Tänud
peredele, kelle abi ja kaasaelamine laste tegevustele muudab
meie päevad päikselisemaks.
Jälle muutub aastanumber,
ees on täitsa uued päevad...
Küll on hea, et meie ümber
sõbrad olid, on ja jäävad!
Siis, kui kuulad jõululaule
ja ka ise laulda proovid,
tunned hinges rõõmsaid jõule,
mida teistelegi soovid!
(L. Tungal)

Jõulukuu muutis Uulu
lasteaia imeliseks muinasjutumaaks, kus piilusid päkapikud ja käis usin jõulueelne
sigin- sagin.
Lapsed valmistusid hoolega
jõuluvana tulekuks – õpiti
laule, luuletusi, meisterdati
jõulukaunistusi ja valmistati
piparkooke. Oma salasoovid
jõuluvanale sai iga laps kirja
panna ja jõuluvana Eedu koos
päkapikuga aitasid need postkasti toimetada. Jõuluvana
Eedu tuletas lastele meelde,
et jõulude ajal on kõige tähtsam headus, sõprus, üksteise
kuulamine ja nõrgemate abistamine – need loovadki tõelise
jõulutunde.
Suur tänu lapsevanematele, kes korraldasid rühmades
toreda meisterdamisõhtu. Lapsed said külastada erinevaid
töötubasid, kus meisterdati
jõulukaunistusi ning -kaarte.
Seda ikka selleks, et valmistada
jõulurõõmu endale ja teistele.
Suur tänu Uulu kooli perele,
kes võtsid meid sel aastal
kampa, et korraldada ühiselt
jõululaat. Oleme südamest
tänulikud tublidele lapsevanematele, kes laadal osalesid.
Aitäh õpetaja Sirjele ja
koolisõpradele 2. klassist, kes
etendasid meile jõulunäidendi
“Kakuke”. Liblika rühma lapsed arvasid, et: “Nii tore on
kooli minna, sest koolis saab
ka mängida.”

Koduste laste jõulupidu
16. detsembril toimus Uulu
Kultuuri- ja spordikeskuses
Häädemeeste valla koduste
laste jõulupidu. Kutsed saadeti
kõikidele kuni seitsme aastastele mudilastele, kes ei ole veel
alustanud lasteaia- ja kooliteed
või käivad väljaspool Häädemeeste valda lasteasutustes.
Meie kõige pisemaid ja

nende peresid ootas ees õdus
keskkond. Kohviku olid avanud noortekeskuse väikeste
kokandusringi tegusad noored,
müües omavalmistatud pirukaid ja purgikooke. Pidulistele
pakkusid silmailu meie oma
valla tantsulapsed, kes käivad
harjutamas erinevates huviringides ja huvikoolides. Pidulisi

Õnnelikku ja teguderohket uut
aastat kõigile sõpradele!
Uulu lasteaia pere
Fotod lasteaia fotokogust
Koduste laste jõulupidu. Foto: Eiliki Pukk

olid pildistamas noortekeskuse
fotoringi Fotosilm noored ja
pilte saab näha valla FB lehel.
Loomulikult oli peol jõuluvana
koos päkapikuga, kes jagasid
pisikestele laiali kõik usinate
päkapikkude pakitud kommipakid.
Ege Altmart
noorsootöö juht
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Tahkuranna lasteaed

Jõulukuu

SPORT

Jõuluaja ootust hinge
tõid advendihommikud,
päkapikud kuuse alla
jätsid mitu kingitust.

Jõuluvana kirjakasti
palju soovikirju lasti.
Maiustati, lauldi koos,
nii said pühad õige hoo.

Emadega koos sai tehtud
piparkooke krõbedaid,
värvilistest paberitest
kaunistusi ilusaid.

Jõulumäel, seal sündis ime –
mööda metsa matkates,
päkapikke näha saime
laternate valguses.

Kauniks said kõik rühmaruumid,
tulukesed siin ja seal.
Jõululaadal maha müüdi
kodust kaasa toodud kraam.

Ja siis kätte jõudis pidu,
lapsed olid hästi paid,
kauneid jõululuule ridu
Jõuluvana kuulda sai.

Eesti Kontserti keelpillid –
tšello, viiulid, vioola,
sõitsid jõuluajal külla
kaunist muusikat meil tooma.

Palju rõõmu, küünlasära,
jõuluaeg meil kaasa tõi,
selles kaunis rõõmus, säras,
aasta uus nüüd tulla võib.
Päikesekiirte käsitöötuba. Foto: Anželik Pilden

Põnevat ja rõõmsat uut aastat!

Tahkuranna lasteaia pere

Võrkpall
Ühinenud Häädemeeste valla
koondvõistkond osaleb teist
aastat Pärnumaa meistrivõistlustel meeste võrkpallis.
Võistkonna eestvedajaks on
Karl-Eerik Eisenschmidt.
Lõppenud on 2020. aasta
meistrivõistluste I ringi kohtumised seitsme meeskonna osalusel. I ringis saavutati ainuke
võit VK „Üks samm“ üle
tulemusega 3-0. Punkt saadi
kirja Coop+ Kilingi-Nõmme
ja Lääneranna võistkondadega.
Praegu jätkatakse I ringi järel
kuuendal kohal. Kodusaalina
kasutatakse Uulu Kultuuri- ja

Spordikeskust. Eelmisel aastal
toimusid enamikus kodumängud Häädemeeste Keskkooli
spordisaalis. Spordisaali valgustusprobleemid ei luba sel
aastal mänge Häädemeestel
korraldada.
Põhiraskust on mängudes kandnud Karl-Eerik
Eisenschmidt, Daniel Russ,
Ott Liivaru, Raul Pinta, Martin Kukk, Kaspar Kodasmaa,
Karol Naeris, Kristo Sepp, Jaak
Looring, Karl-Mattias Prangli.
Võistkonnale sooviks edukat 2020. a võrkpallihooaega.
Aleksander-Tõnis Joarand

JAANUARI ja VEEBRUARI
sündmused
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
Uulu Raamatukogus kell 18.00
19.01
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf’is kell 12
26.01
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf’is kell 12
1.02
Salongiõhtu Tahku Tares kell 19
2.02
Pärnumaa SuusaSõit 2020 kell 9.30
2.02
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf’is kell 12
9.02
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf’is kell 12
9.02
Jõulumäe talveduatlon
9.02
Seenioride Vabaajamess Pärnu
Kaubamajakas kell 12-16
14.02
Sõbrapäev külastuskeskuses Tahku Tare
kell 19
14.02
Sõbrapäeva kohvik Tahkuranna LasteaedAlgkoolis kell 10-12 – astu julgelt läbi
15.–16.02 Talvine veokoera spordivõistlus
Baltic Winter Sprint 2020 kell 12
16.02
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf’is kell 12
20.02
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
Uulu Raamatukogus kell 18.00
21.02
Vabariigi aastapäev Konstantin Pätsi
ausamba juures kell 10.30
21.02
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus ja
peoõhtu Treimani Rahvamajas kell 19
22.02
Pärnumaa radade karikasarja 5. etapp
disc golf’is kell 10
23.02
DG Academy Jõulumäe talvesari
disc golf’is kell 12
24.02
Eesti Terviseradadel ümber maakera
(Jõulumäel) terve päeva vältel
29.02–1.03 Eesti Omavalitsuste talimängud
Viru-Nigulas. Spordialad:
murdmaasuusatamine, mäesuusatamine
(mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall,
naiste korvpall, lauatennis, male, kabe,
ujumine ja juhtide võistlus.
ANNA ENDAST JA OMA SÕPRADEST
MÄRKU! Häädemeeste valla võistkondi
registreerib Aire Kallas-Maddison.
16.01

Jõuluvana postkasti avamine. Foto: Maike Lääne

Rannakarpide käsitöötuba. Foto: Signe Ööpik

Hingest, ikka hingest tuleb miski,
mille nimeks HEADUS....

Soovime öelda südamlikud tänusõnad
salapärasele sponsorile, kes kinkis lastele
seiklusterohke ja tegutsemist täis päeva
12. detsembril 2019. a Lottemaal!
Häädemeeste Lasteaia
Naerulinnu rühm

HÄÄDEMEESTE
LASTEAIA PERE TÄNAB
LAPSEVANEMAID
SUUREPÄRASE
KINGITUSE EEST!

Laternamatk. Foto: Kati Lääne

LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

OÜ ESTEST PR ostab

METSA- JA
PÕLLUMAAD
Tel 50 45 215,
51 45 215

Teostame teie
seismajäänud
sõidukite äravedu
ja pakume ka
treileriga veo
teenust Pärnumaal.

5667 9638
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Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Kõike kaunist,
mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid –
neis peitubki võlu !

Õnnitleme
noori peresid

AINO ORAV

96

Kabli küla

9.01

HILDA RÜSTER

96

Võiste alevik

5.01

LEIDA KALM

95

Võiste alevik

91

Pulgoja küla

MAIMU-ALIISE PUISTAMA

31.01 ELLI ABSALON

89

Mereküla

30.07.1943 – 14.12.2019

5.01

LEONHARD LUIK

88

Arumetsa küla

5.01

LYDIA KOEL

87

Uulu küla

27.01 KARL UUSMA

87

Nepste küla

30.01 LILLI SIIMSOO

87

Võiste alevik

21.01 MAIMU RUUBIS

86

Uulu küla

3.01

HILJA ANISTE

85

Penu küla

8.01

LEHTE RINALDO

85

29.01 EINAR-SULEV ARUMÄE 85

Laadi küla
Reiu küla

9.01 9 IVI MUHU

84

Häädemeeste alevik

10.01 ANTS PÕHJALA

84

Treimani küla

20.01 REINO PARRI

83

Uuemaa küla

22.01 ELNA LÄÄTS

83

Massiaru küla

29.01 NEEME JUURIKAS

83

Piirumi küla

10.01 LEILI PALITS

82

Soometsa küla

12.01 OLGA ORAV

82

Urissaare küla

19.01 ANTS JALAS

82

Laadi küla

3.01

LAINE KOTTALAINEN

81

Võiste alevik

9.01

DZINTRA TAMM

81

Reiu küla

17.01 MAIMU LEHISTE

81

Laadi küla

2.01

HUGO TAMM

80

Reiu küla

3.01

HEINU KLAAS

80

Pulgoja küla

8.01

LEMBIT KOHTLA

80

Orajõe küla

18.01 AINO-ANNE MÄNNE

80

Reiu küla

22.01 KUNNO KUKK

80

Laadi küla

23.01 ÜLLAR PART

80

Uulu küla

4.01

75

Laadi küla

75

Soometsa küla

26.01 ARVO KALLASTE
15.01 TIIU SAARTS

70

Reiu küla

18.01 HEIKI TALVISTE

70

Metsapoole küla

19.01 MARE SARAPIK

70

Häädemeeste alevik

3.01

65

Uulu küla

10.01 VALTER UIBU

65

Arumetsa küla

19.01 JAAN PÄRA

65

Laadi küla

24.01 VILMA PRANTS

65

Võiste alevik

26.01 MATI HOLM

65

Treimani küla

4.01

60

Kabli küla

10.01 TIIT MERILAHT

60

Võiste alevik

21.01 KALJU ALLIKAS

60

Pulgoja küla

21.01 SIRJE KIVISELG

60

Tahkuranna küla

21.01 RAIVO ORAV

60

Urissaare küla

HELJE PULK

MADIS RANNASTE

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.

Maimu-Aliise juhendeamisel
alustasid Pillipiigad 24. aprillil
2003. a.
Maimu oli musikaalsuse
pärinud isalt, kes oli olnud ka
pillimees.
Esineti valla pidudel ja kaugemalgi.
Maimu eestvedamisel alustati külapillimeeste kokkutulekuid. Pillimehi oli oma vallast, Pärnust ja kaugemaltki.
Pillipiigad lõpetasid koosmängimise 2011. aastal, kuid
külapillimeeste kokkutulekute traditsioon on jätkunud
väikese pausiga tänaseni.
Mälestus Sinust kui vaimukast kultuurihuvilisest kaaslasest püsib meie hulgas kaua.
Sinu kaasteelised ansamblist Pillipiigad, külapillimehed
Pärnust ja kaugemalt, külapillimeeste kokkutuleku austajad

MÄLESTAME LAHKUNUID
ALBERT LINK
04.06.1945 – 30.12.2019

Metsapoole küla

VELLO LORENTS
05.07.1944 – 21.12.2019

Häädemeeste alevik

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

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
12. jaanuaril kell 10.30 Palvus hooldekodus
12. jaanuaril kell 12.00 Kristuse ristimise püha
19. jaanuaril kell 12.00 II pühapäev pärast
ilmumispüha
26. jaanuaril kell 12.00 III pühapäev pärast
ilmumispüha
26. jaanuaril kell 13.15 Piiblitund
2. veebruaril kell 12.00 Issanda templissetoomise
püha ehk küünlapäev
9. veebruaril kell 10.30 Palvus hooldekodus
9. veebruaril kell 12.00 III pühapäev enne paastuaega
Jumalateenistused talvekuudel toimuvad kogudusemaja
talvekirikus (Pärnu mnt 34).
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
26. jaanuaril kell 9.30 III pühapäev pärast
ilmumispüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
19. jaanuaril kell 14.00 II pühapäev pärast
ilmumispüha
Jumalateenistus õigeusu kirikus
Häädemeestel:
1. veebruaril kell 10.00 Liturgia. Issanda
templisseviimise püha

MAIMU-ALIISE PUISTAMA
30.07.1943 – 14.12.2019 Leina küla

Uulu juuksur töötab

Palkide saagimine lintsaega,
tulla võib ka ühe palgiga.

Palume aeg ette broneerida
Elme Eeskivi, tel 5397 8597

E. E. FOREST

TOIMETUS

25.11.2019

IN MEMORIAM

23.01 MEEME MÄESALU

KOIDU MARGUS

KOGUDUSTE TEATED

SONJA ROKK
Ema Liis Salinš, isa Tiit Rokk

2.01

Jaanuar 2020

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

501 3429

SOODUSHINNAGA
SUUSAVARUSTUS
Suusakomplekt
alates

134,90 ¤
Linna parim suusahooldus

VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

www.visu.ee

Riia Maja, Riia mnt. 169a
Avatud: E-R 10-18
L 10-16

Selle reklaami
ettenäitamisel
suusavarustus

-20%

