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Väikelaste vastuvõtt
Uue Häädemeeste valla kuues
väikelaste sündide tähistamine
toimus 17. juunil Uulu Põhikooli värskes ja säravas aulas.
Vallavanem Karel Tölp ja volikogu esimees Andrus Soopalu
olid kutsunud kohale 31 kõige
värskemat ja pisemat vallakodanikku koos vanematega. Päevaplaanid suutsid ühildada vastuvõtuga 22 peret. Erakordne oli
veel see, et kutsutute seas olid
kolmed kaksikud.
Kohal viibinud rõõmurullid
jäid koos pereliikmetega juuresolevale ühispildile (tähestiku
järjekorras): Anna Erismaa,
Anni Leppik, Arabella Arumäe, Arden Orasmäe, Armin
Keskva, Elli Joonsaar, Hans
Kukke, Harri Kolla, Heili ja

Heidi Eljandi, Hervin Soopalu, Isabel Merirand, Kalev,
Seppmann, Kris Anders Avamere, Kristof Kuusemets,
Marcella Õun, Markus ja
Martin Smirnov, Mehis Raid,
Nora Sild, Riko Kraavi, Saara
Ringas, Sebastian Kõrge ja
Sebastian Voll.
Pisikesi tervitasid Uulu
Põhikooli 1.klassi õpilased
Lisandra ja Lisette Kaljumäe,
Jolanta Vutt lauluga “Pesapuu”
ja Hugo Järvesaar ja Kristjan
Taal lauluga “Sõbra laul”, noori
juhendas ja klaveril saatis õpetaja Annely Kuningas.
Klaveriõpetaja Mall Pöiali
õpilane Uulu Põhikooli 7.
klassist Evert Kose esitas klaveripala “Charleston” ning

plokkflöötidel “Juba linnukesed” (Eesti rahvaviis) esitasid 1.
klassi puhkpilli ringi õpilased
Kauri Kiviselg, Mairon Mathias Merirand, Liseth Oja ja
Eleri Vallek juhendaja Taavi
Reimetsa käe all.
Vallavanem ja volikogu
esimees andsid peredele nii
väikelastele valmistatud valla
meened (A hti Tedremäe
sepistatud lusika, mis asetseb
puualusel, millele on vapimärgi
graveerinud Aune Tamm Tiiu
Lillepoest; Katrin Miti poolt
valmistatud väikelaste kaisuteki, millele oli tikitud vapimärk ja lapse eesnimi) kui ka
Kultuuriministeeriumi poolt
väikelastele saadetud raamatu
„Pisike puu“ (mille organiseeris

Häädemeeste Keskkooli lõpetajad

Häädemeeste Keskkooli 9. klassi lõpetas 16 noort. Pildil esimene rida vasakult paremale: Hanna
Allikas, Alison Moora, Liisi Lemmik, Keitlin Ein, Getleen Kass, Liisbeth Lepp, Kristlin Ringas, Kerlin
Tšetsin.
Teine rida vasakult paremale: Joonatan Pajuväli, Herbert Muhu, Margo Raudsepp, Ville Fohs,
klassijuhataja Kaire Laine, Markus Laarents, Albert Sillat, Sten Sein, Andreas Artma

12. klassi lõpetas 6 noort. Pildil vasakult paremale: Sander Vassiljev, Johannes Valge, klassijuhataja
Eve Pajuväli, Carolin Mihhailova, Remi-Reivo Jakobson, Rainis Vesik, Kristofer Tähtse
Fotod: Sigrid Absalon

Foto: Sigrid Absalon

pisikestele Võiste Raamatukogu
juhataja Ülle Toomla). Sündmust juhtis kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddison. Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhataja Egle Vutt koos abilise Anu Liiva ja Ester Kosega

aitasid saali vastuvõtuks valmis
panna. Tahku Tare perenaine
Anne Kalda koos usinate abilistega olid valmistanud maitsva
tordi. Meeleolukat päeva jäädvustas fotograaf Sirgid Absalon.
Suured tänud peredele sooja

ja südamliku tagasiside eest ja
põnevat maailma avastamist
Teile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Uulu Põhikooli 52. lennu lõpetajad

Tagumine rida vasakult: Andri Maasing, Janno Eeskivi, Oliver Luik, Robin Avamere, Kaarup Kask,
Ralf Christoffer Pihlak, Russell Francis Thompson, Tanel Tamm.
Esimene rida vasakult: klassijuhataja Annely Kuningas, Angela Kaiste, Keiti Alexandra Lepik, Anett
Aedma, Getter Ennok, Triinu Kirschbaum.
Foto: Maaris Puust

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli lõpetajad

Kevin Soosalu, õpetaja Terje Eesnurm, Max Marcus Lees, Heleri Meremägi, Chrisette Salujärv, Laura
Laine ja Aaron Juurikas.
Foto: Anu Alloja
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
30. juunil
• Häädemeeste valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine
Vallavolikogu kuulas ära revisjonikomisjoni arvamuse Häädemeeste valla 2020 majandusaasta aruande kohta ning kinnitas seejärel Häädemeeste valla
2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande
• Reservfondist raha eraldamine
Vallavalitsuse ettepanekul eraldas vallavolikogu 2021
reservfondist Häädemeeste teenuskeskuse ja Häädemeeste Muusikakooli lisa- ja muudatustöödeks
55 614 (viiskümmend viis tuhat kuussada neliteist)
eurot. Vallavalitsus viis läbi riigihanke, mille käigus
leiti ehitaja Häädemeeste teenuskeskuse ja Häädemeeste Muusikakooli renoveerimistöödeks. Tegemist
on suhteliselt eakate hoonetega ning põhikonstruktsioonide avamisel selgus, et objektidel on vajalik hea
eesmärgi saavutamise nimel teha täiendavaid töid.
Muusikakooli osas kulub peamiselt lisaraha I ja II
korruse mädanenud kandekonstruktsioonide väljavahetamisele. Teenuskeskuse kallinemise tingis asjaolu,
et ehitustööde käigus selgus tuletõkkesektsioonide
moodustamise vajadus esimese ja teise korruse vahel.
• Kallasraja tõkestamine Reiu jõe ääres
Häädemeeste vallas Reiu külas asuvate kinnistute
Kadi tee 8 ja Tõlla tee 2 omanik esitas avalduse Reiu
jõe äärse kallasraja tõkestamiseks kahe kinnistu piires lammaste karjatamiseks. Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse alusel võib kalda omanik või valdaja
kallasrada tõkestada kohaliku omavalitsuse üksuse
või Põllumajandus- ja Toiduameti kirjalikul nõusolekul ja põhjendatud vajaduse korral, nagu seda on
loomade karjatamine või maa kuivendamine, kuid
ta peab tagama tõkkest üle- või läbipääsu kallasrada
mööda liikumiseks. Vallavolikogu ei andnud nõusolekut Kadi tee 8 ja Tõlla tee 2 kinnistutel kallasraja
tõkestamiseks.
• Häädemeeste jäätmekava 2021-2026 vastuvõtmine
Häädemeeste Vallavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 31
alusel algatati Häädemeeste vallale aastateks 20212026 jäätmekava koostamine. Jäätmekava on alusdokument valla jäätmehoolduse paremaks planeerimiseks. Häädemeeste vallas kehtisid 2 jäätmekava,
neist üks endise Häädemeeste valla territooriumil ja
teine endise Tahkuranna valla territooriumil. Kuna
endise Häädemeeste valla jäätmekava lõppes aastal
2020 ja endise Tahkuranna valla jäätmekava on lõppemas 2021. aastal, on ühinemisjärgselt tekkinud
Häädemeeste vallale vajadus koostada uus jäätmekava, mille alusel saab planeerida jäätmehooldust
järgmisel viiel aastal. Kohaliku omavalitsuse üksuse
jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda
kohaliku omavalitsuse üksuses, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide
saavutamise meetmeid.
• Häädemeeste valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus
Määruse „Häädemeeste valla lemmikloomade
registri asutamine ja põhimäärus“ sisuks on võimaldada Häädemeeste vallas elavatel lemmikloomaomanikel oma looma registreerimine lemmiklooma
registris. Selleks asutatakse andmekogum nimega
„Häädemeeste valla lemmikloomade registri asutamine“. Registri pidamiseks kasutatakse veebipõhist
infosüsteemi standardlahendust “Lemmikloomaregister”, mis on registreeritud riigi infosüsteemi
haldussüsteemis ja liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga.
• Häädemeeste Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
Vallavolikogu otsustas: määrata Häädemeeste Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 19;
moodustada Häädemeeste Vallavolikogu valimisteks
üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on
Häädemeeste valla piirid; määrata valimisringkonna
nr 1 mandaatide arvuks 19.
• Häädemeeste valla valimiskomisjoni moodustamine
ning liikmete ja asendusliikmete nimetamine
Vallavolikogu otsustas: moodustada Häädemeeste
valla valimiskomisjon 5-liikmelisena, seal hulgas
komisjoni esimees, kelleks on Häädemeeste vallasekretär; nimetada Häädemeeste valla valimiskomisjoni liikmeteks: Toomas Abel, Tõnu Kiiver, Monika
Kunder, Tiiu Sommer; nimetada Häädemeeste valla
valimiskomisjoni asendusliikmeteks Iris Hahlberg
ja Helene Klein.
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Vallavalitsuses otsustati:
1. juuni
Projekteerimistingimuste väljastamine Piiri kinnistule Merekülas elamu ja abihoone püstitamise
projekti koostamiseks.
Ehitusloa väljastamine Laadi
külas Männiku põik 1 kinnistule
tiigi rajamiseks.
Ehitusloa väljastamine Laadi
külas Männiku tee 9 kinnistule
tiigi rajamiseks.
Ehitusloa väljastamine Laadi
külas Männiku tee 11 kinnistule
tiigi rajamiseks.
Puuraugu asukoha kooskõlastamine Nelgi maaüksusel Majaka
külas.
Ehitusloa väljastamine Häädemeeste alevikus Pärnu mnt äärse
kergliiklustee haljastuse rajamiseks.
Kasutusloa väljastamine Kabli
külas Rahe kinnistule püstitatud
reoveepuhastile.
Reiu külas kinnistute jagamine.
Lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kinnisasjade osade omandamine
ja selle eesmärgi täitmiseks kinnis
asjade jagamine toimub avalikes
huvides riigimaantee (ViaBal
tica) rajamiseks. Katastriüksuste
jagamise tulemusel anti uutele
katastriüksustele aadressid ja maa
sihtotstarbed järgmiselt:
Reiu külas Ületee kinnistu:
Ületee, sihtotstarve maatulundus
maa;
4 TallinnPärnuIkla tee, sihtots
tarve transpordimaa.
Reiu külas Närepi kinnistu:
Närepi, sihtotstarve maatulun
dusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, sihtots
tarve transpordimaa.
Reiu külas Pändijuhani kinnistu:
Pändijuhani, sihtotstarve maatu
lundusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, sihtots
tarve transpordimaa.
Reiu külas Võidu kinnistu:
Võidu, sihtotstarve maatulundus
maa;
4 TallinnPärnuIkla tee, sihtots
tarve transpordimaa.
Häädemeeste Vallavalitsuse
19.12.2017 korralduse nr 32
”Maaüksuse lähiaadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine”
tühistamine. Leina külas kinnisasjaga liitmiseks sobiva Kase maaüksuse erastamine. Maaüksuse
koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine.
Tunnistati kehtetuks Häädemeeste
Vallavalitsuse 19.12.2017 korral
dus nr 32 „Maaüksuse lähiaad
ressi ja maakasutuse sihtotstarbe
määramine“ . Nõustuti Kase
(katastritunnus 21401:001:0113)
maaüksuse erastamisega nimetatud
maaüksusega piirneva Kalju kin
nistu omaniku poolt, mis liidetakse
Kalju maaüksusega. Määrati Leina
külas asuva maaüksuse lähiaadres
siks Kase ja sihtotstarbeks maatu
lundusmaa.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, MTÜ Klubi Püha
Loomaaed, kes korraldab üritust
„Jalgrattavõistlus Veteranide velo
tuur 0204.07.2021“.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, MTÜ Häädemeeste
Hää kultuur, kes korraldab üritust
„XV PõhjaLiivimaa festival“.
Hanke „Häädemeeste valla kruusateede jooksev remont 2021“
korraldamine.

Lepaküla Soometsa tee 54 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.
Detailplaneeringu eesmärk on
kahe uue üksikelamukrundi ja
ühe maatulundusmaa kinnistu
moodustamine.
Uulu küla Savinovi kinnistu
detailplaneeringu vastuvõtmine.
Detailplaneeringu eesmärk on
kinnistule ehitusõiguse määramine
ühe elamu ja kuni kahe abihoone
ehitamiseks.
Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine
eelarvesse.
Lisati eelarve tuludesse ja kuludesse
riigieelarvest eraldatud ja täienda
valt laekunud sihtotstarbelised eral
dised kokku summas 21 047 eurot.
Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks.
Toetati Häädemeeste valla õpilaste osalemist turniiridel.
Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine.
Häädemeeste vald tagas hajaasus
tuse programmi 2021. aasta vooru
elluviimisel maksimaalse rahalise
panuse summas 75 000 eurot.
Riigihalduse ministri käskkirja
alusel eraldati Häädemeeste val
lale 74 373 eurot. Hajaasustuse
programmi hindamiskomisjon on
läbi viinud taotluste hindamise.
Hindamise alusel moodustus taot
lustest pingerida. Soovitud mahus
toetust oli riigi ja omavalitsuse
poolset toetussummat arvestades
võimalik eraldada 44 taotlejale.
8. juuni
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Tulbi maaüksusel Majaka
külas.
Puuraugu asukoha kooskõlastamine Tulbi maaüksusel Majaka
külas, kinnise soojussüsteemi
puuraugu asukoha kooskõlastamiseks.
Puu raie tiheasustusalal, Riia mnt
7b, Võiste alevik kinnistul.
Puu raie tiheasustusalal, Mere tn
2, Häädemeeste alevik kinnistul.
Reservfondist raha eraldamine.
Seoses Häädemeeste Muuseumi töö
ümberkorraldamisega ja kolimisega
uutesse ruumidesse, lisati juurde
muuseumi eelarvesse personaliku
ludeks vahendeid 6 083 eurot.
Reservfondist raha eraldamine.
Eraldati valla eelarve reservfondist 2 028 eurot Häädemeeste
Eakate Kodule koolituskuludeks.
Vara tasuta kasutusse andmine.
Otsustuskorras anti Margit
Eichen’ile tasuta kasutusse Hääde
meeste vallas Häädemeeste alevikus
Pärnu mnt 32 Häädemeeste Huvi
keskuse hallatavas noortemajas asuv
ning Häädemeeste vallale kuuluv
keraamikaahi kuni 31. detsembrini
2021. a. Vara kasutusse saaja peab
võimaldama vara kasutamist Hää
demeeste Huvikeskuse korraldatud
ringitöö tarbeks ning kandma vara
kasutamisega seotud otsesed kulud.
Sundvalduse seadmine Häädemeeste alevikus 2130116 Metsa
tänav ja 2130118 Staadioni tänav
kinnistutele.
Seati tähtajatu sundvaldus Elektri
levi kasuks avalikes huvides 0,4 kV
pingega maakaabelliini paigalda
miseks, talumiseks ja majandami
seks elektripaigaldiste kaitsevööndi
ulatuses. Maakaabelliini sundval
duse ala 2130116 Metsa tänava
maaüksusel on ligikaudu 40 m 2
ning maakaabelliini sundvalduse

ala 2130118 Staadioni tänava
maaüksusel ligikaudu 201,8 m2.
Sundvalduse seadmine Võiste alevikus Maru maaüksusele.
Seati Enefit Connect OÜ kasuks
avalikes huvides siderajatise ehita
miseks, hooldamiseks ja talumiseks
siderajatiste kaitsevööndi ulatuses.
Maakaabelliini sundvalduse ala
ligikaudne pindala on 88 m2.
Sundvalduse seadmine Tahkuranna külas Poodenõlva kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Elekt
rilevi OÜ kasuks avalikes huvides
0,4 kV pingega maakaabelliini
ehitamiseks ja talumiseks ning
majandamiseks elektripaigaldiste
kaitsevööndi ulatuses. Elektripai
galdiste sundvalduse ala ligikaudne
pindala on 129 m2.
Sundvalduse seadmine Treimani
külas 2130036 Sadama tee kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Enefit
Connect OÜ kasuks avalikes huvi
des siderajatise ehitamiseks, hool
damiseks ja talumiseks siderajatise
kaitsevööndi ulatuses. Siderajatise
sundvalduse ala ligikaudne pindala
on 76 m2.
Sundvalduse seadmine Tahkuranna külas 8480017 Mõisa tee
kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Enefit
Connect OÜ kasuks avalikes huvi
des siderajatise ehitamiseks, hool
damiseks ja talumiseks siderajatise
kaitsevööndi ulatuses. Siderajatise
sundvalduse ala ligikaudne pindala
on 37 m2.
Sundvalduse seadmine Tahkuranna külas 8480017 Mõisa tee
kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Elekt
rilevi OÜ kasuks avalikes huvides
0,4 kV pingega maakaabelliini
ehitamiseks ja talumiseks ning
majandamiseks elektripaigaldise
sundvalduse ala ulatuses. Maakaa
belliini sundvalduse ala ligikaudne
pindala on 11 m2.
Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks.
Eraldati toetust Häädemeeste laste
osalemiseks laagrites ning turnii
ridel.
Kulutuste kompenseerimine.
Kompenseeriti Häädemeeste lapse
lastehoiuga seotud kulud.
Huvitegevuse toetamine riigi
poolt toetatava fondi kaudu.
Toetati Häädemeeste valla lapsi
ja noori vanuses 719 aastat riigi
poolt rahastatava huvihariduse ja
tegevuse toetusfondi kaudu huvi
tegevuses osalemises kitsaskohtade
lahendamiseks.
Hinnapakkumuse kinnitamine
„Häädemeeste valla teede, tänavate ja valgustuse ehitamine ning
rekonstrueerimine ehitusjärelevalve tööde teostamine“
Häädemeeste Vallavalitsus teos
tab 2021. aastal valla teede, täna
vate ja valgustuse ehitamist ning
rekonstrueerimist. Tulenevalt sel
lest on vajalik teostada valla teede,
tänavate ja valgustuse ehitamise
ning rekonstrueerimise ehitusjärele
valve. Hanke tulemusena kinnitati
FIE Enno Tammekivi ehitusjäre
levalve tegijaks.
Hinnapakkumuste kinnitamine
„Häädemeeste vallamaja ja KSK
hoone Pargi tee 1 ja Uulu lasteaia
hoone Pargi tee 3 rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve“
Häädemeeste Vallavalitsus võttis

hinnapakkumised Häädemeeste
vallamaja ja KSK hoone Pargi tee
1 ja Uulu lasteaia hoone Pargi tee
3 rekonstrueerimise I etapi omani
kujärelevalve teostamiseks. Edukaks
pakkumuseks tunnistati pakkujate
Kojak OÜ ja Kojak Ehitusjärele
valve OÜ ühispakkumus kui kõige
madalama kogumaksumusega pak
kumus.
15. juuni
Ehitusloa väljastamine Võiste
aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks.
Väljastati ehitusluba Võiste alevi
kus uute ühisveevärgi ja kanalisat
siooni torustike rajamiseks järgmise
kõrvaltingimusega  ehitusõigus
tekib ainult siis, kui on seatud
sundvaldused või IKÕ lepingud
ehitusprojektiga seotud maaük
sustele.
Ehitusloa väljastamine puurkaevu
rajamiseks Nepste külas, UueLangi maaüksusele.
Ehitusloa väljastamine elamu
püstitamiseks Reiu külas, Posti
tee 32 maaüksusele.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Orajõe külas, Jalaka maaüksusel.
Riigihanke “Uulu ja Võiste mänguväljakute rajamine” tulemuste
kinnitamine.
Hankele laekus esitamise tähtajaks
neli pakkumust. Edukaks pakku
museks tunnistati PoMO Playg
rounds OÜ esitatud pakkumus
kui kõige madalama maksumusega
pakkumus. 54 228 eurot.
Häädemeeste Vallavalitsuse 18.
mai 2021 korraldusega nr 248
algatatud hanke “Häädemeeste
vallale kuuluvate hoonete kindlustusteenus 2022-2025” lõpetamine.
Häädemeeste Vallavalitsus kor
raldas riigihangete registris alla
lihthanke piirmäära jääva hanke
„Häädemeeste vallale kuuluvate
hoonete kindlustusteenus aasta
teks 2022 kuni 2025“. Tähtajaks
ei laekunud ühtegi pakkumust.
Hankemenetlus lõppeb pakkumuste
esitamata jätmisega ettenähtud
tähtaja jooksul.
Hanke “Häädemeeste vallale
kuuluvate hoonete kindlustusteenus 2022-2023” korraldamine.
Korraldati uus hange kindlustustee
nuse hankimiseks lühema perioodi
peale.
Lihthanke „Häädemeeste kujundusprojektide elluviimine koos
mänguväljaku rajamisega“ tulemuste kinnitamine.
Hankes esitati üks pakkumus hanke
esimeses osas Lasteaia tn 5 män
guväljak. Teistele hanke osadele
pakkumusi ei esitatud.
Tunnistati edukaks pakkujaks pak
kuja Tommi Play OÜ, pakkumuse
kogumaksumusega 40 842 eurot
koos käibemaksuga.
Häädemeeste Vallavalitsuse 01.
juuni 2021 korralduse nr 278
„Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“ muutmine.
Algse korralduse toetuse saajate pin
gerea lõpus olnud taotleja loobus
toetuse saamisest ning seetõttu asen
dati toetusesaaja pingereas tagapool
olnud taotlejaga.
Reiu küla Kadi tee 8 kinnistu
detailplaneeringu algatamine.
Detailplaneeringu eesmärk on
suurendada Kadi tee 8 kinnistule
Kadi detailplaneeringuga mää
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ratud hoonestusala. Kinnistu
omanik soovib suurendada hoo
nestusalust pinda kinnistu põhja
ning idasuunas kuni Reiu jõe
ehituskeeluvööndini. Vastavalt
üldplaneeringule on tegemist ela
mualaga ning detailplaneeringu
koostamise kohustusega alaga.
Detailplaneering on kooskõlas
alal kehtiva Tahkuranna valla
üldplaneeringuga.
Reiu küla Juuremetsa kinnistu
detailplaneeringu algatamine.
Detailplaneeringu eesmärk on
anda ehitusõigus ühe üksike
lamu ja abihoonete ehitamiseks
Juuremetsa kinnistule. Vastavalt
alal kehtivale Tahkuranna valla
üldplaneeringule on tegemist ela
mumaa reservmaaalaga ning
detailplaneeringu koostamise
kohustusega alaga. Detailplanee
ring on kooskõlas alal kehtiva Tah
kuranna valla üldplaneeringuga.
Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine eelarvesse.
Lisati eelarve tuludesse ja kulu
desse riigieelarvest eraldatud ja
täiendavalt laekunud sihtotstar
belised eraldised kokku summas
162 760 eurot.
Vallavara kasutusse andmine.
Pikendati Allan Mägi’ga Tahku
ranna Vallavalitsuse 28. juuni
2021 korralduse nr 198 alusel
sõlmitud vallavara tasuta kasu
tamise lepingut viieks aastaks.
Hinnapakkumise kinnitamine.
Reservfondist raha eraldamine
Häädemeeste Vallavalitsus küsis
hinnapakkumised Häädemeeste
Muuseumi püsiekspositsiooni
kujundamiseks. Hinnapakku
mused tegid 2 ettevõtet.
Kinnitada ja tunnistada edukaks
Punane Latern OÜ (registrikood
14168006) pakkumus kui kõige
madalama maksumusega pak
kumus, 5 226 eurot. Nimetatud
summa eraldati eelarve reserv
fondist.
Hinnapakkumise küsimine
laenu võtmiseks.
Häädemeeste Vallavolikogu
volitas oma 25. märtsi 2021
otsusega nr 11 „Loa andmine
laenu võtmiseks“ vallavalitsust
võtma laenu valla 2021. aasta
investeeringute teostamiseks ja
põhivara soetuseks antava siht
finantseerimise katteks mahus 1
400 000 eurot tähtajaga kuni 10
aastat. Kinnitati pakkumuskutse
laenupakkumuste saamiseks.
Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine, MTÜ Tõlla
külaselts, kes korraldab üritust
„Tõllapulga elurajooni Pööri
päeva tähistamine“.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, MTÜ Spordiklubi Pärnu Kahe Silla klubi,
kes korraldab üritust „Pärnumaa
Võidupüha maraton 2021“.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, Treimani Rahvamaja, kes korraldab üritust „Trei
mani jaaniõhtu“
Uulu külas Nõmmiku tee 1
kinnistu jagamine. Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
Nõustuti Häädemeeste vallas
Uulu külas Nõmmiku tee kin
nistu jagamisega kaheks
Uute katastriüksustele lähiaad
ressid ja maa sihtotstarbed on:
Nõmmiku tee 1, sihtotstarve:
maatulundusmaa 100% ning
Nõmmiku tee 2, sihtotstarve:
maatulundusmaa 100%.
Sundvalduse seadmine Hää-

demeeste alevikus Aiandi tn 9
maaüksusele.
Seati tähtajatu sundvaldus AS
Häädemeeste VK kasuks avalikes
huvides kanalisatsioonisüsteemi
rajamiseks ja Häädemeeste val
las Häädemeeste alevikus asuvale
Aiandi tn 9 maaüksusele.
Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks
Toetati Häädemeeste laste turnii
ridel ja laagrites osalemist.
Projektilaagri läbiviimiseks loa
andmine
Anti luba Rae Huvialakoolile
kergejõustiku laagri (224002)
läbiviimiseks 50nele lapsele
17.0622.06.2021. aastal Jõu
lumäe Tervisespordikeskuses.
Rahalise preemia määramine
Määrati rahaline preemia
Häädemeeste valla õpilastele
põhikooli ja gümnaasiumi eriti
eduka lõpetamise puhul.
22. juuni
Ehitusloa väljastamine Reiu
külas, Reiusillatee 8 maaüksusele aiamaja ümberehitamiseks
ja laiendamiseks üksikelamuks.
Ehitusloa väljastamine puurkaevu rajamiseks Laadi külas
Männiku põik 1 maaüksusele.
Kasutusloa väljastamine Häädemeeste alevikus Metsa tn 21
maaüksusele rajatud päikeseelektrijaamale.
Hangete korraldamise otsustamine.
Otsustati korraldada hanked
„Uulu lasteaia VI rühma möö
bel“ ja „Suurküla Rannatee kor
rastamine 21“.
Lihthanke “Häädemeeste Muuseumi inventar” tulemuste kinnitamine. Reservfondist raha
eraldamine.
Hankes esitati kaks pakkumust.
Soodsaim pakkumus ületas
Häädemeeste valla 2021 eel
arves Häädemeeste Muuseumi
inventari soetamiseks ettenäh
tud vahendeid 3515 euro võrra.
Edukaks pakkumuseks tunnistati
pakkuja Vegard Furniture OÜ
esitatud pakkumus kogumak
sumusega 28 514,40 eurot koos
käibemaksuga. Reservfondist
eraldati 3515 eurot Häädemeeste
Muuseumi majanduskuludesse
inventari soetamiseks.
Lihthanke „Häädemeeste Muusikakooli inventari soetamine”
tulemuste kinnitamine.
Riigihankes esitati neli pakku
must. Edukaks pakkumuseks
tunnistati OÜ Kumer Saag poolt
esitatud pakkumus kogumaksu
musega 23 666,77 eurot koos
käibemaksuga kui madalaima
kogumaksumusega pakkumus.
Kabli bussijaama kinnistu
müügitingimuste kinnitamine.
Häädemeeste Vallavolikogu andis
oma 29. aprilli 2021 otsusega nr
18 „Vallavara võõrandamine
avaliku enampakkumuse kor
ras“ vallavalitsusele nõusoleku
võõrandada enampakkumise
korras Häädemeeste vallale kuu
luv Kabli bussijaama kinnistu,
kuna kinnistu ei ole valitsemise
otstarbeks vajalik kogu oma ula
tuses. Kinnitati Kabli bussijaama
kinnistu müügitingimused.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine MTÜ-le Võiste
Külaselts, kes korraldab üritust
„Jaanipäev Võiste suveaias“.
Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine Häädemeeste
Huvikeskusele, kes korraldab

üritust „Häädemeeste jaanituli“.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine MTÜ-le Kabli
Külaselts, kes korraldab üritust
„Kabli küla Jaaniõhtu“.
Sundvalduse seadmine Massiaru külas Massiaru raamatukogu kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Ene
fit Connect OÜ kasuks avalikes
huvides siderajatise ehitami
seks, hooldamiseks ja talumiseks
siderajatise kaitsevööndi ulatuses.
Sundvalduse seadmine Häädemeeste alevik 2130114 Mere
tänav kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Ene
fit Connect OÜ kasuks avalikes
huvides siderajatise ehitami
seks, hooldamiseks ja talumiseks
siderajatise kaitsevööndi ulatuses.
Sundvalduse seadmine Häädemeeste alevikus Aiandi tn 9
maaüksusele.
Seati tähtajatu ja tasuta sund
valdus Häädemeeste valla kasuks
avalikes huvides valgusrajatise
paigaldamiseks ning selle talumi
seks elektripaigaliste kaitsevööndi
ulatuses.
Sundvalduse seadmine Häädemeeste alevikus Tööstuse tn 8//
Potimaja kinnistule.
Seati tähtajatu ja tasuta sund
valdus Häädemeeste valla kasuks
avalikes huvides sidekanalisat
siooni rajamiseks, hooldamiseks,
talumiseks siderajatise kaitse
vööndi ulatuses.
Reiu külas kinnistute jagamine.
Lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kinnistute osade omandamine
ja selle eesmärgi täitmiseks kin
nistute jagamine toimub avalikes
huvides riigimaantee rajamiseks.
Kinnistud jagati ja uutele katast
riüksustele anti aadressid ja maa
sihtotstarbed järgmiselt:
Reiu külas Nurmela kinnistu:
Nurmela, sihtotstarve maatu
lundusmaa;
Nurmenuku, sihtotstarve maa
tulundusmaa;
TallinnPärnuIkla tee, sihtots
tarve transpordimaa.
Reiu külas Pea kinnistu:
6 Valga Uulu tee, sihtotstarve
transpordimaa;
Pea, sihtotstarve ärimaa 80%,
transpordimaa 20%;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Reiu külas Härjapea kinnistu:
Härjapea, sihtotstarve maatu
lundusmaa;
6 Valga Uulu tee, sihtotstarve
transpordimaa;
Uulu külas Uuejõe kinnistu:
Uuejõe, sihtotstarve maatulun
dusmaa
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Reiu külas Oja kinnistu;
Oja, sihtotstarve elamumaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Merekülas Karu tee 2 kinnistu:
Karu tee 2, maatulundusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Merekülas Karu tee 4 kinnistu:
Karu tee 4, sihtotstarve maatu
lundusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa
Merekülas Männimetsa kinnistu:
Männimetsa, sihtotstarve, äri
maa 90%, transpordimaa 10%;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht

otstarve transpordimaa;
Reiu külas Ületee kinnistu:
Ületee, sihtotstarve maatulun
dusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa;
Reiu külas Närepi kinnistu;
Närepi, sihtotstarve tootmismaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa
Reiu külas PudroPõllu kinnistu:
PudroPõllu, sihtotstarve maa
tulundusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa;
Reiu külas Saeveski kinnistu:
Saeveski, sihtotstarve maatulun
dusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Tänukirja andmine.
Otsustati välja anda üks tänukiri.
Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks.
Otsustati toetada Häädemeeste
valla laste osalemist laagrites ning
võistlustel.
Esitati volikogule eelnõud
Vaadati läbi volikogu istungile
esitatavad eelnõud.
Häädemeeste valla 2020. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
Reservfondist raha eraldamine.
Kallasraja tõkestamine Reiu
jõe ääres.
Häädemeeste jäätmekava 20212026 vastuvõtmine.
Häädemeeste valla lemmikloomade registri asutamine ja
põhimäärus.
Häädemeeste valla valimiskomisjoni moodustamine ning
liikmete ja asendusliikmete
nimetamine.
29. juuni
Projekteerimistingimuste väljastamine Reiujõe tee 10 kinnistule Reiu külas
Vallavalitsus on seisukohal, et
kavandatav elamu ja abihoone
püstitamine peab sobituma
piirkonna hoonestuslaadiga.
Piirkonnas asuvad valdavalt viil
katusega hooned. Ehitusprojektis
peab kajastama üldplaneeringus
sätestatud tingimusi.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Loosi maaüksusel
Papisilla külas.
Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Merekalda maaüksusel
Jaagupi külas.
Kasutusloa väljastamine Häädemeeste alevikus Metsa tn 21
maaüksusele rajatud päikeseelektrijaamale.
Kasutusloa väljastamine Võiste
alevikus Allika tn 2 kinnistul
laiendatud ja ümberehitatud
üksikelamule.
Kasutusloa väljastamine Laadi
külas Männimetsa tee 2 kinnistule püstitatud üksikelamule.
Kasutusloa väljastamine Laadi
külas Männimetsa tee 2 kinnistule püstitatud üksikelamule.
Hanke „Häädemeeste valla
kruusateede jooksev remont
2021” tulemuste kinnitamine.
Pakkumuste esitamise tähtajaks
10.06.2021 kell 10.00 esitas
pakkumuse üks pakkuja Edu
kaks tunnistati Villemaa Auto
OÜ pakkumus, mis koos käi
bemaksuga on 15,60€ 1 tonni
kruusa kohta.
Hanke „Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamine.
Mänguväljaku ja kiviaedade
ehitustööd” korraldamise otsus-
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tamine.
Puude raie tiheasustusalal.
Anti nõusolek kümne männi ja
kolme kase raiumiseks Hääde
meeste vallas Pulgoja külas Linnu
tee 11 kinnistul.
Uulu Põhikoolile garderoobikappide tellimine ning selleks
reservfondist raha eraldamine.
Seoses 2021/2022 õppeaastal
kahe I klassi avamisega ning
õpilaste arvu oodatust suurema
kasvuga, on vaja soetada Uulu
Põhikoolil 25le õpilasele garde
roobikapid. Anti nõusolek põhi
koolil tellida LaoEkspert OÜ’ lt
täiendavad garderoobikapid
maksumusega 4 291 eurot, seal
hulgas käibemaks, ning selleks
eraldati vahendid valla reserv
fondist.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, MTÜ Randlased,
kes korraldab üritust „Uulu
Lamba Vest 2021.
Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, Pärnu Klubi Tervisesport, kes korraldab üritust
„Pärnu 37. aastajooks Niidupar
gis ja Raeküla terviserajal“.
Sundvalduse seadmine Võidu
külas Jaanikalda katastriüksusele.
Seati tähtajatu sundvaldus Elekt
rilevi kasuks avalikes huvides 0,4
kV ja 15 kV pingega elektrimaa
kaabelliinide ning komplektala
jaama ehitamiseks ja talumiseks
ning majandamiseks elektripai
galdiste kaitsevööndi ulatuses.
Sundvalduse seadmine Võidu
külas 2130004 Timmkanali tee
kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Elekt
rilevi OÜ kasuks avalikes huvides
15 kV pingega elektrimaakaabel
liini paigaldamiseks ja talumiseks
ning majandamiseks elektripai
galdiste kaitsevööndi ulatuses.
Sundvalduse seadmine Häädemeeste alevikus Staadioni tn 3
// Männioru kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus
Elektrilevi OÜ kasuks avalikes
huvides 0,4 kV pingega elektri
maakaabelliini paigaldamiseks ja
talumiseks ning majandamiseks
elektripaigaldise kaitsevööndi
ulatuses.
Sundvalduse seadmine Treimani külas Talila kinnistule.
Seati tähtajatu sundvaldus Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutus
kasuks avalikes huvides sidera
jatise ehitamiseks, hooldamiseks
ja talumiseks siderajatise kaitse
vööndi ulatuses.
Seati tähtajatu sundvaldus Enefit
Connect kasuks avalikes huvides
siderajatise ehitamiseks, hoolda
miseks ja talumiseks siderajatise
kaitsevööndi ulatuses.
Sundvalduse seadmine Võiste
alevikus Sarapuu tänava ja Vaariku tänava kinnistutele.
Seati tähtajatu sundvaldus Ene
fit Connect OÜ kasuks avalikes
huvides siderajatise ehitami
seks, hooldamiseks ja talumiseks
siderajatise kaitsevööndi ulatuses.
Võidu külas Risti kinnistu jagamine. Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
Nõustuti Võidu külas asuva Risti
kinnistu jagamisega.
Reiu külas kinnistute jagamine.
Lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kinnistute jagamine toimub
avalikes huvides riigimaantee
(ViaBaltica) rajamiseks.
Jagamise tulemusel on uute

katastriüksuste aadressid ja maa
sihtotstarbed järgmised:
2.1. Reiu külas Tindi kinnistu:
Tammela, sihtotstarve maatu
lundusmaa;
Tindi, sihtotstarve maatulun
dusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Reiu külas Sorja kinnistu:
Sorja, sihtotstarve maatulun
dusmaa;
Sorja, sihtotstarve maatulun
dusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa;
Sorjamaa, sihtotstarve maatu
lundusmaa.
2.3. Reiu külas Piirisaare kin
nistu:
Piirisaare, sihtotstarve maatu
lundusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa;
Piirimetsa, sihtotstarve maatu
lundusmaa.
Reiu külas Sepa kinnistu:
Sepa, sihtotstarve elamumaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Reiu külas VäikePudro kinnistu;
VäikePudro, sihtotstarve maa
tulundusmaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Reiu külas PudroMäe kinnistu;
PudroMäe, sihtotstarve toot
mismaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Reiu külas Tarriksi kinnistu;
Tarriksi, sihtotstarve tootmis
maa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Reiu külas munitsipaalomandis olevate Tõllapulga tee 1 ja
Silla tee 4 kinnistute jagamine.
Lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Kinnistute jagamine ning tule
vikus võõrandamine Eesti riigile
on vajalik avalikes huvides rii
gimaantee laiendamiseks. Hää
demeeste Volikogu andis Hääde
meeste Vallavalitsusele ülesande
korraldada Eesti Vabariigile val
lavara võõrandamine ja sellega
kaasnevad toimingud, sealhulgas
katastriüksuste jagamised.
Uutele katastriüksustele määrati
lähiaadressid ja maasihtotstarbed
järgmiselt:
Lähiaadress Silla tee 4, Reiu küla
Silla tee 4, sihtotstarve transpor
dimaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve transpordimaa.
Lähiaadress Tõllapulga tee 1,
Reiu küla,
Tõllapulga tee 1, sihtotstarve:
transpordimaa;
4 TallinnPärnuIkla tee, siht
otstarve: transpordimaa.
Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks.
Toetati Häädemeeste laste osale
mist laagrites ja turniiridel.
Hangete korraldamine Häädemeeste alevikukujundusprojektide elluviimiseks.
Hankes “Häädemeeste kujun
dusprojektide elluviimine koos
mänguväljaku rajamisega”ei
esitatud hanke osadele 2,3,4 ja
5 ühtegi pakkumust ning nendes
osades lõppes hange ilma hankele
pinguta. Seoses sellega korralda
takse uued hanked Häädemeeste
aleviku kujundusprojektide ellu
viimiseks muudetud hanketingi
mustega.
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Häädemeeste valla leht

Häädemeeste valla tublid õpilased, kes 2021 saanud tunnustuse
maakonnas
Häädemeeste Keskkool
Anette-Marie Õis 7. klass
Õpib ja käitub eeskujulikult,
õpilasesinduses aktiivne ja vastutustundlik, klassis peamine
ürituste eestvedaja ja läbiviija.
Sel õppeaastal maakondlikul
emakeeleolümpiaadil 4. koht,
Häädemeeste valla lahtistel
nmeistrivõistlustel males 3. koht.
Hanna Allikas 9. klass
Pühendunud, kohusetundlik
ja väga heade õpitulemustega läbi
aastate.
Lõpetanud Häädemeeste
Muusikakooli kiitusega kahel
erialal ning väga tihti rõõmustanud oma muusikaliste etteastetega pidulikel kooliaktustel
kogu kooliperet. Sel õppeaastal
maakondlikul käsitööolümpiaadil I koht.
Alison Moora 9. klass
Edukas osalemine kunstikonkurssidel läbi aastate. Sel
õppeaastal tunnustus Peipsi järve
keskkonnareklaamide konkursil, Eesti - Läti piiriäärsete valdade ühisel kirjandivõistlusel
rahvusvahelise žürii poolt enim
kiidetud töö, maakondlikul Koidulauliku konkursil esikoht, koolisisestel lauatennisevõistlustel 2.
koht.

Hannes Jaakson 11. klass
Kohusetundlik ja väga heade
õpitulemustega läbi aastate. Sel
õppeaastal maakondlikul geograafiaolümpiaadil 3. koht, maakondlikul emakeeleolümpiaadil
3. koht, maakondlikul inglise
keele olümpiaadil maakoolide
hulgas 4. koht.
Carolin Mihhailova 12.
klass
Tubli ja kohusetundlik õppetöös läbi aastate. Õpilasesinduses aktiivne ja vastutustundlik,
täitnud väga hästi õpilasesinduse
juhi ülesandeid. Sel aastal Eesti
- Läti piiriäärsete valdade ühisel
kirjandivõistlusel rahvusvahelise
žürii poolt tunnustatud töö.
Uulu Põhikool
Rudolf Harald Kivi 8. klass
Rudolf Harald Kivi on kooli
kõige mitmekülgsem õpilane.
Ta on edukas nii reaalainetes,
näitlemises kui spordis. Sellel
õppeaastal on tema saavutuste
hulka lisandunud Pärnumaa
olümpiaadide esikoht nii loodusteaduste, keemia, matemaatika
kui ka füüsika olümpiaadil, lisaks
kuulub talle esikoht võistkondlikus krossiteatejooksus. Parim
selle õppeaasta tulemus on aga

Tänukampaania
Ütle avalikult „Aitäh!” lapsevanematele, kes on COVID-19
kriisis oma lastele toeks olnud.
Viimane aasta on pööranud elu lastevanemate jaoks
pea peale. Kriisist tingituna
on tulnud silmitsi seista väljakutsetega väga mitmel rindel.
Lastevanematest on saanud
täiskohaga õpetajad, treenerid,
vaba aja planeerijad, nõustajad
ja selle kõige juures on nad veel
täitnud endi igapäeva töökohustusi.
Sotsiaalministeerium on
algatanud toetuskampaania,
millega kutsutakse avalikult
tänama ja tunnustama erakordse aasta läbi teinud lapsevanemaid.
Kas tunned mõnda lapsevanemat, kes vääriks sel aastal
erilist tunnustust?
Kampaaniaveebis www.

aitähsulle.ee saab sisestada
lapsevanemate nimesid, kellele soovitakse tänu avaldada.
Kõik tänuavaldused kuvatakse
digitaalsetel reklaampindadel
nii internetis kui linnaruumis.
Samal ajal juhime tähelepanu ka lapsevanemate oma
vajaduste täitmisele ning abisaamise võimalustele. Mõistame,
et see kõik on lastevanemaid
suuresti kurnanud. Teadmatus,
kaua kriisiolukord veel kestab,
tekitab ärevust ja mõningal
juhul ka depressiooni. See aga
mõjutab otseselt nii laste kui
ka lastevanemate heaolu ning
toimetulekut koduses keskkonnas. Ükski lapsevanem ei peaks
oma murega olema üksi. Julgustame siinkohal kõiki vanemaid
küsima abi selleks mõeldud
kanalites – www.lasteabi.ee ja
www.tarkvanem.ee
www.aitähsulle.ee

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2021 – 2026
ja eelarvestrateegia aastateks 2022 – 2025 eelnõud
on avalikustatud kuni 10.08.2021 valla kodulehel aadressil
haademeestevald.kovtp.ee/eelnou.

vabariiklikul füüsika olümpiaadil saavutatud 4. koht.
Triinu Kirschbaum 9. klass
Triinu Kirschbaum on saavutanud muusikaviktoriinil
võistkondliku I koha, emakeele
olümpiaadil 6. koha ja bioloogia
olümpiaadil 5. koha. Triinu on
meie kooli parim pranglija ning
ta võistleb pranglimises maailma
tasemel.Sellel õppeaastal saavutas Triinu pranglimises Pärnumaal neidude arvestuses I koha,
vabariiklikus voorus II koha ja
MM-l III koha.
Kaspar Rahnu 8. klass
Kaspar Rahnu on saavutanud
sellel õppeaastal füüsika olümpiaadil 3. koha ning nii bioloogia
kui ka geograafia olümpiaadil 5.
koha. Kaspar oli edukas osaleja
ka Erasmus+ virtuaalsel projektinädalal.
Maarja Kõresaar 8. klass
Maarja Kõresaar saavutas
sellel õppeaastal bioloogia olümpiaadil 8. koha ning lisaks võttis
ta osa emakeele olümpiaadist.
Maarja oli edukas osaleja ka
Erasmus+ virtuaalsel projektinädalal.
Anett Aedma 9. klass
Anett Aedma on saavutanud
sellel õppeaastal muusikavik-

toriini I koha ning osalenud
emakeele ja ühiskonnaõpetuse
olümpiaadil.
Metsapoole Põhikool
Johanna Resik 9. klass
Johanna Resik on kõigil üheksal kooliaastal õppinud hästi või
väga hästi ning käitunud eeskujulikult. Johanna on esindanud
kooli eesti keele olümpiaadil,
VARIA viktoriinil, spordivõistlustel, maakondlikul tantsupeol.
Ta on osalenud näiteringi ja õpilasesinduse töös. Johanna on
lõpetanud Häädemeeste Muusikakooli klaveri erialal.
Tahkuranna LAK
Laura Laine 6. klass
Laura on väga töökas, kohusetundlik ja rõõmsameelne
tütarlaps. Samas on temas täpselt paras ports kangust, mis
aitab teda raskete ülesannete
lahendamisel ja esilekerkivate
probleemide ületamisel. Laura
meelistegevuseks on toimetada
koduloomadega ning kevadsuvine taimekasvatus võtab
suurema osa tema vabast ajast.
Sellele vaatamata leidub tal aega
ka sõprade jaoks ja raamatute
lugemiseks.
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Tublid koolide lõpetajad
2021 kevadel pälvisid õppeasutuste esildiste alusel valla
tunnustuse alljärgnevad Häädemeeste valla lõpetajad:
Metsapoole Põhikool
9. klass
Johanna Resik - kiituskiri
Kimberly Born
Andero Aav
Häädemeeste Keskkool
12. klass
Carolin Mihhailova
9. klass
Hanna Allikas - kiituskiri
Kerlin Tšetsin - kiituskiri
Joonatan Pajuväli
Keitlin Ein
Getleen Kass
Liisbeth Lepp
Uulu Põhikool
9. klass
Anett Aedma - kiituskiri
Triinu Kirschbaum kiituskiri
Keiti Alexandra Lepik kiituskiri
Getter Ennok
Janno Eeskivi
Angela Kaiste
Kaarup Kask
Tanel Tamm
Häädemeeste
Muusikakool
Margaret Pajuväli

Pärnu Mai Kool
9. klass
Olari Kaldasaun
Henriko Ojaveer
Pärnu Vanalinna Põhikool
9. klass
Anni-Marii Männi
Kuninga Tänava Põhikool
9. klass
Agneta Kullamäe
Kaili Kirt - kiituskiri
Sütevaka
Humanitaargümnaasium
9. klass
Kirke Kirt
Pärnu Ülejõe Põhikool
9. klass
Annabel Helin
Pärnu Ühisgümnaasium
12. klass
Erin Triin Männi
Anee Mändmets
Karl Rahn
Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasium
12. klass
Tõnu Lemmik - hõbemedal

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu võimalike asukohavariantide
aruande eelnõu avaliku väljapaneku teade
Rahandusministeerium teatab, et Pärnu
maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine”
uuendamise võimalike asukohavariantide
aruande eelnõu avalik väljapanek toimub
05.07.2021 - 09.08.2021. Materjalid
tehakse kättesaadavaks Rahandusministeeriumi kodulehel ning paberkandjal
omavalitsustes 5. juulil.
Rail Balticu raudtee trassi koridori
Pärnu maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012. a korraldusega
nr 173. Planeeringu koostamise eesmärgiks
on Rail Baltic raudteeliini trassi koridori
asukoha määramine, et luua ühendus Balti
riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel.
Samaaegselt koostati maakonnaplaneeringud ka Harju ja Rapla maakondades.
Riigikohtu 19.05.2020 otsusega kohtuasjas nr 3-18-529 tühistas kohus riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga
nr 1.1-4/40 „Pärnu maakonnaplaneeringu
„Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha
määramine“ kehtestamine“ kehtestatud
maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee
trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas ehk planeeringualal, mis paikneb Pärnu maakonnas
Pärnu linna ning Saarde ja Häädemeeste
valdade territooriumidel. Riigihalduse
minister otsustas uuendada vastavas
tühistatud trassilõikude piirkonnas vana
planeerimismenetluse alates planeeringu
eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu
koostamisest.

Valminud on tühistatud trassilõigu osas
täiendavate trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu. Võrdlustulemuste
aruanne annab selgituse trassikoridoride
võrdlemise alustest, koondülevaate võrdlustulemustest võrdlusgruppide lõikes ning
võrdlustulemuste alusel kujunenud soovituse eelistatud trassikoridori kulgemise
osas. Tegemist on maakonnaplaneeringu
uuendamise esimese etapiga. Pärast koostööd avalikkuse ja ametiasutustega võrdlustulemuste osas ning nende täiendamist
koostatakse planeeringulahendus eelistatud
trassikoridorile. Paralleelselt planeeringu
koostamisega viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Trassialternatiivide võrdlustulemuste
aruande eelnõu materjalidega on võimalik
tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel
https://www.rahandusministeerium.ee/et/
ruumiline-planeerimine/maakonnaplaneeringud ja paberkandjal avaliku väljapaneku
toimumise ajal tööpäevadel:
• Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee
1, Uulu küla)
• Häädemeeste teenuskeskuses (Pärnu mnt
13, Häädemeeste alevik)
• Saarde Vallavalitsuses (Nõmme 22,
Kilingi-Nõmme)
• Surju teeninduskeskuses (Valla, Surju
küla)
• Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa 16,
Pärnu)
Avalikul väljapanekul olevate materja-

Omniva annab teada, et perioodil
19.07-30.07.2021 on Häädemeeste
postkontor ajutiselt suletud.
Häädemeeste postkontorit asendab ja väljastab saadetisi Riia Maja
postkontor, asukohaga Riia mnt 169a, Pärnu linn. E-R 10:00-18:00;
L,P suletud.
Saadetisi väljastatakse ja saadetisi saab saata Häädemeeste Coop
pakiautomaadist, Pärnu mnt 40, Häädemeeste.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kell 9-20 ja L–P 9-15.

lide tutvustamiseks korraldas Rahandusministeerium 8. juulil Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses arutelu, kus selgitati, mis
on avalikul väljapanekul olevate dokumentide eesmärk, milline on nende koostamise
protsess olnud seni ja mis saab edasi. Pärast
esialgseid avalikke arutelusid on võimalik
veel üles jäänud arvamused ja ettepanekud
esitada Rahandusministeeriumile kirjalikult.
Trassialternatiivide võrdlustulemuste
aruande eelnõu kohta saab ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 9.
augustini 2021 (k.a.) aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn või e-posti teel: info@rahandusministeerium.ee.
Võrdlustulemuste aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud,
kus tutvustatakse ja arutatakse väljapaneku
käigus laekunud ettepanekuid ja küsimusi,
toimuvad:
• 7. septembril kell 17.00 – 20.00 Pärnu
Keskraamatukogus (Akadeemia 3,
Pärnu)
• 9. septembril kell 17.00 – 20.00 KilingiNõmme klubis (Pärnu tn 73, KilingiNõmme)
• 11. septembril kell 13.00 – 16.00 Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee
1, Uulu küla)
Lisainfo: Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 611 3233,
e-post: siim.orav@fin.ee.

12. juuli – 22. august on
VÕISTE RAAMATUKOGU
AVATUD NELJAPÄEVITI
KELL 9.00 – 18.00

PUHKUS 13.07 – 23.08
AVATUD NELJAPÄEVADEL
10.00 – 18.00

Häädemeeste valla leht
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Häädemeestel hakatakse taas kergkruusa tootma
Saint-Gobaini kontserni
kuuluv Leca International
investeerib Häädemeeste
tehasesse, kus hakatakse
taas kergkruusa tootma
ning käivitatakse 2022.
aasta lõpuks uus ahi.
Leca International on
otsustanud taasavada Häädemeestel Fibo ExClay tehases
üle 10 aasta seisnud kergkruusa tootmise, sest ehitusturu kindlad väljavaated ja
jätkusuutlik majanduskasv
soodustavad seda. Kergkruus
on keraamiline täite- ja soojustusmaterjal, mis saadakse
pöördahjus savi põletusprotsessi tulemusel ja mida kasutatakse muuhulgas ka Fibo
plokkide valmistamiseks.
Käivitatava tehase aastaseks tootmisvõimuseks
planeerita k se 350 000
kuupmeetrit ja toodang on
suunatud peamiselt Balti
riikidesse, samuti ekspordiks. Täna töötab Balti riikides kaks Fibo ehitusplokkide tehast ning pöördahju
taasavamine tugevdab ettevõtte positsioone Balti turul.
Tehase uuendus valmib 2022.
aasta lõpuks ja see toob kaasa
kuni 30 töökoha loomise.
Saint-Gobain Eesti juht
Mart Arro: “Viimastel aastatel on ehitusturg olnud
aktiivne ja näeme, et pikemas perspektiivis suureneb
nõudlus kvaliteetsete ehitusmaterjalide järele veelgi.
Seetõttu sai tehtud otsus
Häädemeestel kergkruusa
ahju taaskäivitamiseks. Võidab eeskätt Eesti, aga ka
Läti ja Leedu hoonete ehi-

Viis soovitust rannakülastuseks
koos lastega

Tormis Vilberg

tusturg. Fibo plokkide järele
on suur nõudlus ning tänu
nende universaalsusele on
meie positsioon turul tugevnenud. Teine oluline suund
on kergkruusa kasutamine
geotehnilises ja taristu ehituses. See valdkond muutub
aktuaalsemaks, kuna sildade
ja viaduktide ehitamisel muutub üha olulisemaks kerge
tagasitäite kasutamine. Nii
saab kandekonstruktsioonid
saledamaks dimensioneerida
ja vähendada armatuurterase
ning betooni osa. Lisaks on
väga oluline valdkond teede
ehitamine väikese kandevõimega aladel, kus tihtipeale
saab määravaks tee muldkeha
kaal.”
Fibo ExClay tehase juht
Tormis Vilberg räägib, et
ahju käivitamisel võetakse
kasutusele kaasaegne keskkonnasõbralik tehnoloogia

ja fossiilkütuste tarbimine
asendatakse järkjärguliselt
taastuvatest allikatest pärineva rohelise energiaga.
Eesmärk on ka anda panus
ringmajandusse ja suurendada
materjalide taaskasutust.
“Kergkruusa tootmine on
nutikas viis anda planeedile
rohkem kui me tegelikult
võtame. Ühest kuupmeetrist
värskelt kaevandatud savist
toodame 5 kuupmeetrit
kvaliteetset ehitusmaterjali
ehk kergkruusa,” kinnitab
Vilberg.
Saint-Gobain kontsern,
kuhu kuulub ka Leca, on
pühendunud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja seadnud eesmärgiks
süsinikuneutraalsuse saavutamise aastaks 2050.
Kergkruusa hakati Häädemeestel tootma 1994. aastal ning kaks aastat hiljem,

1996. aastal käivitus plokitehase esimene etapp ja alustati
kergkruusast ehitusplokkide
tootmist.
Saint-Gobain Eesti AS valmistab ja pakub Eestis ehitustooteid kaubamärkide Ecophon, Glasssolutions, Gyproc,
Isover, Weber, Fibo ja Leca
nime all. Ettevõte annab
Eestis tööd 247 inimesele ja
2020. aasta müügitulu oli 54
miljonit eurot. Leca International on osa Saint-Gobaini
kontsernist, tegutsetakse
enam kui 10 riigis Euroopas
ja valmistatakse eluaseme-,
infrastruktuuri- ja veemajandusturule kergkruusa ning
ehitusplokke.
Lisainformatsioon:
Mart Arro,
SaintGobain Eesti juht,
Mart.Arro@
saintgobain.com

Üleskutse suveks: teavita TTJA-d ohtlikust ehitisest
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kutsub
kogu algava suve jooksul üles
märkama ja teavitama ohtlikest ehitistest, mis asuvad kas
kodukohas või jäävad suvisel
Eestimaal ringi liikudes silma.
TTJA peadirektor Kaur
Kajak märkis, et ehitiste ohutuse
tagamine vajab suuremat tähelepanu, mistõttu on täna alanud ja
kogu suvi kestev teavitus- ja märkamiskampaania väga oluline
ettevõtmine. “Me kõik tahame
end nii oma kodukohas kui Eestis ringi liikudes turvaliselt tunda.
Ehitiste omanikukohustuste korrektne täitmine parandab kõigi
inimeste elukvaliteeti ja hoiab ära
eluohtlikud olukorrad ja rängad
õnnetused. Paraku meil on Eestis
suurel hulgal vanu halvas seisukorras ehitisi, mille korrashoiuga
ei ole tegeletud, ning nende ohutust tuleb regulaarselt kontrollida.
Kutsume kõiki üles märkama ja
vajadusel teada andma ohtlikest
hoonetest ja muudest rajatistest,
nii enese ümber kui suvel ringi
liikudes,” tõdes Kajak.
TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik
sõnas, et ehitis on ohtlik, kui see
võib põhjustada ohtu inimese elule
või tervisele, varale või keskkonnale. „Hetkel ei oska hinnata, kui
palju on Eestis ohtlikke ehitisi,
seega on vastava numbri ja ulatuse

väljaselgitamine üks TTJA tänavusuvise kaardistamise kampaania
eesmärke.“
Ehitise ohutuse eest vastutab
seadusest tulenevalt selle omanik,
mistõttu TTJA soovib kaardistada
ohtlikud ehitised, tuvastada nende
omanikud ning kohustada omanikke võtma kasutusele meetmed
esmase ohu likvideerimiseks. Kui
ehitis ei põhjusta otseselt ohtu, siis
nende korrashoiu- ja nõuetele vastavuse järelevalve kuulub kohalike
omavalituste pädevusse. Teada ei
pea andma endale kuuluvatest hoonetest ning samuti, kui omanik on
selge, siis teavitada esmalt võimalikust ohust hoone omanikku.
Ehitised, mille kohta TTJA
soovib teavitusi saada, on näiteks
järgmised:
• Varisemistunnustega hooned,
müürid, tugiseinad ehk ehitised, mille puhul tekib kahtlus,
et need hakkavad varisema, aga
ka hooned, mis on juba osaliselt varisenud ja mille uksedaknad on avatud ning ligipääs
hoonesse ei ole takistatud;
• Ohukahtlusega rõdupiirded
või muud hoonete väljaulatuvad osad, mille puhul tundub,
et lähiajal võib toimuda varing;
• Katmata kaevud ja muud sügavad augud, kuhu on oht sisse
kukkuda;
• Nõukogudeaegsed laste mänguväljakud, mida ei ole korra-
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päraselt hooldatud ning millel
võivad olla liiga kitsad redelipulkade vahed või teravad servad või mis on lihtsalt katki;
• Muud ohtlikud ehitised, kuhu
on kõrvalisel isikul lihtne sattuda ja kus on vigastamise oht
(näiteks teravad servad, sh lahtised plekid, katkised klaasid,
kõrguses liikumine ilma piireteta, lahtised redelid/trepid
vms).
Tamtik lisas, et igal aastal
saabub TTJA-le mitukümmend
märgukirja lagunevate ehitiste
kohta. „Kuna meil on palju nõukogude perioodist jäänud hooneid,
mis täna seisavad kasutuseta, siis
nende seisukord tõenäoliselt ei lähe
aastatega paremaks, vaid pigem
ikka halvemaks. TTJA eesmärk
on tagada, et sellised ehitised ei
muutuks inimestele ja ümbritsevale keskkonnale ohtlikuks.“
Palume kõigil, kes märkavad
ohtlikku ehitist, teavitada TTJA-d
sellest meiliaadressil ohtlikehitis@
ttja.ee või läbi TTJA kodulehe ttja.
ee/marka-ohtlikku-ehitist. Lisa
teavituse juurde info ehitise asukohast, ohu kirjeldus ning foto(d)
ehitisest.
Aap Andreas Rebas
Kommunikatsiooni peaspetsialist
Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet

Viimasel ajal on lastega juhtunud
mitu surmaga lõppenud veeõnnetust. Ees ootab soe nädalavahetus,
mis toob randadesse rohkelt rahvast. Sellega seoses on G4S rannavalvel soovitused, mida peaks
lastega rannas käies kindlasti silmas pidama.
1. Hoia lapsel kogu aeg silm
peal
Lapsed ei liigu küll väga kiiresti, aga siiski järjepidevalt ning
ühel hetkel võivadki nad olla vaateväljast kadunud. Vetelpäästjad
puutuvad suuremates randades
tihti kokku vanematega, kes on
oma lapse ära kaotanud või lastega, kes ei leia enam vanemaid
üles. Hiljuti oli juhtum, kus lapsevanema sõnul vaatas ta hetkeks
telefoni ja järgmisel hetkel oli laps
vaateväljast kadunud. Vetelpäästjate käest on võimalik küsida lastele ka käepaelu, kuhu peale saab
märkida vanema telefoninumbri.
2. Leppige lapsega kokku
kindel koht rannas
Randa minnes tasub koheselt
selgitada lapsele, kuidas ta peaks
vanemate asukoha meelde jätma,
et vajadusel sinna tagasi minna.
Tihti juhtub, et eriti rannas olles
kaotavad lapsed suunataju. Näiteks lähevad nad vanematest vaid
paarikümne meetri kaugusele ja
tagasi minnes liiguvad nad tegelikult vales suunas. Selle vältimiseks
tasub lastele selgitada, mille järgi ta
vanemad kiiresti uuesti üles leiaks.
3. Ära lase lapsi üksi vette
Kindlasti ei tohiks lasta lapsi
üksinda vette mängima ega ujuma.
Eriti kehtib see soovitus laste
puhul, kes veel ujuda ei oska. Kuid
nagu näitab kogemus, siis tegeli-

kult võivad vees hätta sattuda ka
need lapsed, kes ujuda oskavad.
Ujuma minnes tuleks kindlasti
püsida suplusalas ning lapsed
peaksid ujuma lapsevanema ja
kalda vahel.
4. Suhtu ettevaatlikkusega
täispuhutavatesse abivahenditesse ja leludesse
Täispuhutavate rõngaste ja
madratsite puhul on kõige ohtlikum võltsturvatunde tekkimine.
Kui laps, kes ei oska tegelikult
ujuda, läheb käerõngaste, rõnga
või madratsiga ujuma, siis ei taju
ta, kui sügav on vesi. Abivahendi
purunemisel võib laps hätta sattuda. Lisaks võib suurema laine
korral laps ujumisrõngasse pea
alaspidi lõksu jääda või madratsilt maha kukkuda. Ujuvmadratsi
puhul on lisaks veel oht, et tuul
võib puhuda lapse koos madratsiga kaldast nii kaugele, et tagasi
ta enam ise ei saa.
Parimaks lahenduseks on vetelpäästjate sõnul spetsiaalsest materjalist õhukesed päästevestid, mis ei
ole õhuga täidetud.
5. Küsi abi vetelpäästjatelt
Kui oled avalikus rannas, kus
on olemas vetelpäästjad, siis tasub
ohu või mure korral pöörduda
otse vetelpäästjate poole. Hiljuti
oli G4S rannavalvel juhtum, kus
kadunud lapse leidmiseks helistati
kõigepealt politseisse ning kaotati
sellega väärtuslikku aega, et lapse
otsingutega rannas kiiremini alustada. Vajadusel kaasab rannavalve
ise abivägesid.
Ann Marii Närska
G4S Eesti kommunikatsiooni
spetsialist

Vargad suvepuhkust ei võta
Suvisel puhkuseperioodil, mil kodud on järelevalveta, ei saa ei üle ega
ümber kurjadest kätest,
kes himustavad võõrast
vara. Varastatakse kõike,
mis on kogemata valesse
kohta unustatud või mis
on sarnaselt poe vaateaknale ahvatlemas võõrast
pilku – vargale on see
selgeks sõnumiks: „Tule
ja võta!“
Tasub arvestada, et osa
varastest tegutsevad väga
strateegiliselt ja läbimõeldult. Eeltööna teevad nad
ohvrile korraliku taustakontrolli – kaardistavad
tema päevaplaani ning
jälgivad ka sotsiaalmeedias kajastatavaid puhkusereise, et vargus kulgeks
võimalikult ladusalt. Seega
tasub oma puhkusepilte ja
asukohta avalikustada läbimõeldult.
2020. aastal teatati Swedbanki kahjukäsitlusele
78-st sissemurdmise juhtumist, mille keskmine kahju
oli 2138 eurot. Suurim
mullune murdvargusega
tekitatud kahju oli aga ligi
12 000 eurot – varguse saagiks langesid nii sularaha,
väärisesemed, parfüümid,
kallis ratas kui ka stereo

ning tagatipuks tuli välja
vahetada kahjustatud terrassiuks. Just suured klaasist
uksed ja aknad meelitavad
vargaid „vägitegudele“, kuna
võimaldavad head ülevaadet
kodus olevatest esemetest.
Kodust äraolekul tasub
aknad võimalusel katta
kardinatega.
Swedbanki kahjukäsitluse ajaloost on näha, et
eestlaste kodudest on läbi
aegade varastatud kõike,
mida suudetakse paigalt
liigutada. Kõige klassikalisem kaup, mis varaste
pikkade näppude vahele
kipub jääma on jalgrattad,
tööriistad ja elektroonika,
kuid ilma on jäädud ka
üsna ebatavalistest esemetest – näiteks tualettpotist,
keraamilisest pliidist ja
kahest pakist mullast.
„Kui oma vara korralikult ei kaitse, võib ühel
hetkel ka la le mineku
plaan katki jääda, sest
puudu on nii õng, aerud
kui ka kummipaat. Või
järgmisele laulupeole sättides avastad ootamatult, et
keegi on rahvariided pihta
pannud,“ sõnas Swedbanki
riskikindlustuse valdkonnajuht Liina Laks.
Kodust lahkudes tuleb

kindlasti lukustada kõikide
hoonete uksed ja sulgeda
aknad, et poleks võimalik
ilma tõkkeid lõhkumata
varale ligi pääseda. „Swedbank P&C Insurance’i
koduk indlustus katab
need esemed, mis asetsevad
nõuetekohaselt lukustatud
hoonetes (elumajas, panipaigas, keldris, abihoones,
saunas jne). Kõik vara,
mis on mõeldud püsivalt
välitingimustes paiknema
(a ia mööbel, õuegri l l,
batuut, robotmuruniiduk)
on kindlustatud, kuid võimalusel tasub need sättida
vähem märgatavasse kohta
või valvekaamera silma alla.
Üle tasub ka vaadata, kas
kodukindlustuse lepingus
olev koduse vara kaitse
summa on piisav,“ soovitas
Laks.
Kui oled teinud kõik
endast oleneva, et vargusi
ennetada, kuid siiski juhtub halvim, teavita koheselt
politseid ning võta ühendust oma kindlustusandjaga. Swedbanki kliendid
saavad kahjuavalduse täita
ka oma internetipangas.
Karin Laurima
Communication &
Sustainability Estonia
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Koos olemine ja koos tegemine
Pärnumaa Omavalitsuste Liit
toetas Eakate Kodu projekti
“Koos olemine ja koos tegemine”, mille eesmärk on vaimse
tervise väärtustamine.
Eakate Kodu üheks eesmärkiks on pakkuda hoolealustele
erinevaid tegevusi. Lisaks olemasolevale kaunile õuealale,
kus hoolealused leiavad mitmeid tegevusi. Üheks lisategevuseks tänu projektile saame
pakkuda koduloomade eest
hoolitsemist, kelleks on neli 1,5
kuust Dominant munakanadenoorkana.
Pakkudes hoolealustele erinevaid tegevusi saame toetada
nende olemasolevate kognitiivsete ja füüsiliste oskuste ning
psüühilise heaolu säilitamist
nii kaua, kuni see võimalik on.
Peame oluliseks hoida hoolealused tegevuses. Tähendusrikaste
ja võimetekohaste tegevuste
pakkumine aitab vähendada
inimese rahutust ja omakorda
soodustab korrapärase ööpäevarütmi säilimist. Liikumine
(sihipärane) parandab eakate
koordinatsiooni, meeleolu ning
aeglustab ka inimese mälu
halvenemist. Koos olemine ja
koos tegemine annab koduse
tunde, tänu millele inimene

tunneb ennast turvaliselt ning
suureneb ühtekuuluvustunne.
Selline tegevus võimaldab
hoolealustel elada elu, mis on
väga lähedane sellele, mida nad
kogeksid kodus elades. Läbi
projekti tegevuste saab hoolealune tunda end iseseisvana ja
kasulikuna.
Sügise saabudes anname
kanad talveks rendile kohalikule talunikule, kus kanad
peaksid hakkama samal ajal
ka munema.
Täname projekti toetajaid:
Häädemeeste vallavalitsus,
Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
Lisaks erilised tänud Kaiele,
Liiale, Annele ja hoolealustele,
kes jagasid lahkelt näpunäiteid
kanade eest hoolitsemiseks.
Positiivne meelestatus aitab
keha ja vaimu tervena hoida.
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Sündmusterohke juuni
eakate kodus
Juunikuu oli nii Eakate
Kodu personalile kui ka hoolealustele sündmusterohke.
Kõik töötajad läbisid kuu
algul igaaastase tuleohtuskoolituse. Omandatud said
vajalikud teadmised ja ohuolukorras tegutsemise võtted.
Teine oluline koolitus oli
personalile praktilise stressi
äratundmisest ja selle juhtimisest. Teoreetiline osa
vaheldus huvitavate õppevideotega ja saime osa ka praktilistest harjutustest. Olid
väga huvitavad ja harivad
koolitused. Aitäh lektoritele

meie poolt.
Jaanipäevapidu toimus
seekord Eakate Kodu sisehoovis, kuhu sai kaetud lõunasöögilaud. Ei puudunud
ka traditsiooniline jaanilõke
ja Jaanipäeva kommete tutvustus. Esines kohalik tantsutrupp Mucho Malo. Aitäh
neile veelkord. Kõik nautisid
pidu täiel rinnal. Oli tore ja
meeleolukas juunikuu.
Päikeselist suve!
Gerli Liiva
Häädemeeste Eakate Kodu
juhataja

AVAMISPIDU
NELJAPÄEV 5. AUGUST 2021
KELL 14:30
Olete südamest oodatud!
Sõnavõttudest ja osalemisest või mitteosalemisest
palun andke teada hiljemalt 28. juuli 2021
aadressil: eakatekodu@haademeeste.ee

Häädemeeste Eakate Kodu
pakub intervallhooldust
Pakume lühiajalist ööpäevaringset hooldust.
Intervallhooldus on mõeldud inimese vajaduste
ja funktsionaalse võimekuse taastamiseks
peale haigust või lisaturvalisuse ja kõrvalabi vajaduse tagamiseks.
Lisaks on intervallhooldus mõeldud pereliikmele või lähedasele puhkuse
võimaldamiseks.
Intervallhoolduse käigus pakutakse lisaks hooldustoimingutele
toitlustamist, majutust, sõltuvalt isiku vajadustest huvidel ja hobidel
põhinevaid tegevusi, abivahenditega seonduvat nõustamist ning muid
toetavaid ja toimetulekut tagavaid toiminguid.
Teenuse hind on 30 eurot 1 ööpäev.

Kui Sul on eelnev
töökogemus ning
soov töötada toetavas
meeskonnas, siis
tule meile tööle.
Kui Sa oled
empaatiline, aus
ja soovid inimesi
aidata, siis võta
meiega ühendust.

TNP Konsultatsioonid otsib

ÕDE Häädemeeste Eakate Koju
Kui Sul on avatud süda ja isikliku auto kasutamise
võimalus helista: 634 5177, 5560 6268,
e-post: tnpkonsult.personal@gmail.com

Häädemeeste valla leht

Juuli 2021

Lk. 7

RMK Kabli külastuskeskuse lugu
Häädemeeste vald on tuntud ja teatud
oma kaunite männimetsade, mererandade ja loodusega. Üks eriline paik,
mida täna oma lehelugejatele tutvustame on RMK Kabli külastuskeskus.
Külastuskeskus asub Kabli külas
mereäärses männitukas, Liivi lahe
kaldal. Rannikumeri, rannaniidud,
vaheldusrikkad metsad, meeliköitvad
rabad ning kohalikud looduskaunid
paigad iseloomustavad lähiümbrust
kõige paremini, nii on kirjas külastuskeskuse kodulehel.
Meie küsimustele oli meeleldi
nõus vastama külastuskeskuse
teabejuht Küllike Sisask.
Alustame ajaloost. Palun tutvustage maja ajalugu: mis asus
seal varem ja millal muutus maja
külastuskeskuseks?
See tore maja on ehitatud aastal 1969. Varasemalt tunti seda kui
Orajõe puhkemaja. kuid aastal 2004
muudeti puhkemaja ümber looduskeskuseks ja alles mõned aastad tagasi
hakkasime kandma külastuskeskuse
nime. Ühtlasi on Kabli külastuskeskus ka RMK Pärnumaa puhkeala
keskuseks. Tänase päeva seisuga on
külastuskeskus uuenenud ja kaasaegne
hoone, sest Euroopa Liidu Euroopa
Regionaalarengu Fondi meetme
„Keskkonnahariduse infrastruktuuri
arendamine“ projekti nr. 2.2.0701.10
- 0014 „RMK looduskeskuste võrgustiku infrastruktuuri arendamine“ toel
arendati olemasolevat infrastruktuuri
ning parandati õpitingimusi RMK
külastuskeskuste võrgustikus. Seeläbi parendati nii piirkondlikku kui
ka üleriigilist loodushariduse andmist
eri huvi- ja vanuserühmadele, mõjutades kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt
elanikkonna keskkonnateadlikkuse
kasvu. Renoveerimise käigus uuenenud külastuskeskuses on olemas toredad õppeklassid harivate teabekogudega, topistega ja palju muu põnevaga.
Loodusharidusliku tegevuse läbiviimiseks on õpperuumid sisustatud innovaatiliselt esitlustehnika ja mööbliga
ning kogu rajatud infrastruktuur
vastab ka erivajadustele.
Teie majas sees on nii palju
huvitavaid ekspositsioone ja teavet looduse kohta. Kuidas sündis
maja nn sisu?
Tõepoolest on meie majas palju
põnevat, mida uudistada ning igaüks
leiab midagi, mis teda kõnetab. Eks
selle maja nn sisu saamislooga olegi
nii, et alguses tuli mõte ja seejärel
mõte tasapisi kasvas hetkeni, mil sai
mõtte teoks teha. Seda võib nimetada
ka järjepidevuseks, sest kogu aeg tuleb
uusi mõtteid, kuidas miskit muuta,
täiendada, eksponeerida, et külastajatel oleks huvitav, põnev ja samas hariv.
Kui palju Kabli külastuskeskust
aastas külastatakse ja mis on peamine info, mida otsitakse?
Võib väita, et aasta jooksul külastab
meie maja suur hulk inimesi, näiteks
eelmisel aastal, kui juba pärgviirus
kimbutas, siis külastas meie keskust
ka viirusest olenemata umbes 9000
külastajat. Põhjus peitub ilmselt selles, et Kabli külastuskeskus on avatud
aastaringselt ja asub suurepärase koha
peal, mistõttu külastajaid leidub igal
aastaajal. Kõige rohkem külastatakse
meid just suviti, sest siis tulevad inimesed puhkama ja nautima EdelaEesti looduskeskkonda ning peamine
info, mida otsitakse ongi seotud meie
puhke-, lõkke- ja telkimisalade ning
matkaradadega. Kindlasti mängivad
suurt rolli ka turistid, kes tulevad Läti

RMK Kabli külastuskeskus

poolt või suunduvad sinnapoole ning
uurivad infot ka üleüldiselt erinevate
Eestis asuvate RMK paikade ja puhkevõimaluste kohta, aga ka näiteks
söödavate või mittesöödavate metsamarjade ja seente kohta. Informatsiooni pakkudes saame edendada
inimeste üleüldist loodusharidust
ning parandada nende keskkonnateadlikkust erinevatel teemadel.
Kes osalevad Kabli külastuskeskuse programmides, kas valdavalt
koolid ja lasteaiad või on ka teisi
kooslusi (perekonnad, kollektiivid)?
Programme viime läbi nii lasteaialastele kui ka pensionipõlve pidavatele
inimestele, seega ühesõnaga kõigile,
kellel on looduse ja loodushariduse
vastu huvi.

Lõkkekoht

loodusvahist, teabespetsialistist-klienditeenindajast, kes on tööle võetud
tähtajalise lepinguga.
Viimastel aastatel on Kabli
külastuskeskuse ümbrust palju

uuendatud. Palun nimetage külastuskeskuse juures vähemalt 3 huvitavat kohta.
Kindlasti külastuskeskus ise, Priivitsa oja vaateplatvorm ja muidugi
Kabli linnujaam
Millised üritused on Kabli külastuskeskusel plaanis sellel aastal?
Plaanis on läbi viia juba traditsiooniliseks saanud Kabli linnupäeva
üritus, mis toimub igal sügisel ja seeneretk suve lõpus või sügise alguses,
olenevalt sellest, millal ja kui seeni on.
Võimalik, et tuleb mõni üritus veel
jooksvalt, kui olukord lubab.
Ja veel midagi huvitavat Kabli
Külastuskeskusest.
Kõigil huvilistel on võimalus tulla
tutvuma taimetervise teemalise rändnäitusega, mida on võimalik uudistada kuni 30. septembrini. Näituse
koostamisel aitasid kaasa Maaeluministeerium, Põllumajandusamet,
Põllumajandusuuringute Keskus ja
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing.
Näitus koosneb kaheksast roll-up
paneelist ning tutvustab taimetervise
mõiste olemust ja ajalugu, erinevate
taimekahjustajate levikuviise, seda,
kuidas neid ära tunda ja eristada, ning
tagajärgi, mida taimekahjustajad ja
haigused võivad taimedele põhjustada. Taimekahjustajate levikul on
oluline roll ka inimtegevusel, hetkel
majas asuv rändnäitus annab inimestele aimu, mida saab igaüks teha, et
olla teadlik ja vastutustundlik ning
hoiduda kahjustajate levitamisest.
Seega ootame huvilisi näitust uudistama!
Põnevaid looduselamusi ning
jääme teid ootama! Kohtumiseni
RMK Kabli külastuskeskuses!
Küsimused valmistasid ette Sirli
Pedassaar-Annast ja Tiiu Sommer
Fotod külastuskeskuse kogust

Rahvusvahelisele taimetervise
aastale pühendatud rändnäitus
Taimede tervist ohustavad nii kliimasoojenemine kui ka üha hoogustuv kaubavahetus ja reisimine.
Kliima soojenedes tekivad taimekahjustajatele uued soodsad elupaigad
ning kaupade ja reisijatega võivad
taimekahjustajad liikuda uutesse
piirkondadesse. Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon on kuulutanud 2020.
aasta rahvusvaheliseks taimetervise
aastaks, et tõsta avalikkuse teadlikkust taimetervisest ja selle olulisusest.
Näitus tutvustab taimetervise
mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise,
seda, kuidas neid ära tunda ja
eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja haigused võivad
taimedele põhjustada.
Kuna taimekahjustajate levikul
on oluline roll inimtegevusel, siis
tasub kindlasti teada seda, mida
saab igaüks teha, et olla teadlik
ja vastutustundlik ning hoiduda
kahjustajate levitamisest.
Näituse koostamisele aitasid

Püsinäitus

Õpilased osalemas õppeprogrammis

Mis on Teie majas külastajale
kõige suurem “ahaa” elamus?
Isiklikult tundub mulle, et sellise
„ahaa“ elamuse saavad külastajad,
kui nad juhtuvad minema meie invaWCsse. Sealne mininäitus üllatab
ikka paljusid ja majas on kindlasti
veel nii mõndagi, mis paneb paljusid

külastajaid üllatuma või imestama.
Tutvustage veidi külastuskeskuse
töötajate kollektiivi.
Kollektiiv on meil tagasihoidlik - kõigest kolm inimest. Hooajal
kasutame ka lisatööjõudu. Meie väike
kollektiiv koosneb külastuskeskuse
teabejuhist, puhkealal toimetavast

kaasa Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet, Põllumajandusuuringute Keskus ja
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing.
Terved taimed on kogu elu, ökosüsteemi toimimise ja toiduga kindlustatuse alus.
Kaitseme üheskoos keskkonda,
metsi ja bioloogilist mitmekesisust
karantiinsete taimekahjustajate eest!
Kuidas Sinu taimed elavad?
Kui soovid, et näitus külastaks veel
teisigi põnevaid kohti registreeri
oma soov või küsi infot:
taimeterviseaasta@pta.agri.ee
www.agri.ee/et/
2020-rahvusvahelinetaimetervise-aasta
www.fao.org/plant-health-2020
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Uulu Põhikool
Haridusjuhid külastasid Häädemeeste valda

Uulu Põhikooli uus hoone

Uulu Põhikooli laienduse avamisel lõikasid linti volikogu esimees Andrus
Soopalu, vallavanem Karel Tölp ja direktor Egle Rumberg. Foto: Sigrid
Absalon

12. juunil külastasid Häädemeeste valda
haridusvaldkonna juhid üle Eesti – pildil vasakult paremale Ivo Lille (Georg
Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli
direktor), Egle Rumberg (Uulu põhikooli direktor), Kersti Kivisoo (Paide
Hillar Hanssoo põhikooli direktor),
Külli Lumi (Libatse Lasteaed-Algkooli
direktor), Anneli Eesmaa (Järva valla
haridusspetsialist), Sirje Ellermaa (Kärla
kooli direktor) ja Jaanika Käst (Urvaste
ja Valga Jaanikese kooli direktor). Haridusjuhte võõrustas Uulu põhikooli
direktor.
2018/2019. õppeaastal osalesid nimetatud haridusjuhid haridus- ja teadusministeeriumi poolt korraldatud alustavate
koolijuhtide arenguprogrammis, millest
on osa võtnud ka mitmed teised Pärnumaa koolijuhid. Häädemeeste valda
külastanud haridusjuhid kuulusid programmi 4. lendu. Arenguprogrammis
osaledes oli koolijuhtide üheks ülesandeks püstitada eesmärk, mille poole
koolina püüeldakse. Uulu põhikooli
direktori eesmärgiks oli seada koolile
ühine siht, parendada õppetingimusi
koolis ning arendada meeskonnatööd.
Selle õppeaastaga jõudis kool programmis püstitatud eesmärkideni - koolil
on selge arengukava, mille täitmine on
olnud väga edukas, 2019. aastal renoveeriti staadion ja 2021. aastal valmis
kauaoodatud kooli laiendus. Programmis püstitatud eesmärkideni jõudmise
tõttu arenguprogrammi kaaslased külla

Häädemeeste valda külastasid mitmed Eesti haridusjuhid. Foto kooli erakogust

ka kutsuti.
Uulu põhikoolis tutvustas kooli
direktor koolimaja ja staadionit ning
andis ülevaate kooli arengukavast ja
selle täitmisest. Koolijuhtides tekitas
imestust, kuidas nii palju õpilasi nii
väikesesse koolimajja ära mahub, kui
palju meie lapsed igapäevaselt söökla
kauguse tõttu liiguvad ning kui suur on
koolis olnud õpilaste arvu kasv viimasel
ajal. Külalised kiitsid kooli staadionit
ja tenniseväljakut ning olid lummatud
valminud laienduse ilust, erilise pärlina
muidugi kooli aulast.
Kooliga tutvumise järgselt tutvuti ka
Häädemeeste valla erinevate paikadega.
Direktor tutvustas valla haridusvõrku
ning peatuti valla kõikide teiste koolide

Rattamatk Rae järve äärde
Kui olime veel distantsõppel, sai meie plaan paika
- kui vähegi on võimalik,
siis 4. klass soovib minna
ratastega Rae järve äärde.
Mis sest, et päris kaugel,
aga teeme ära! 18 õpilast
ja kolm täiskasvanut pikas
rivis, turvaliselt helkurvestides, startisime 8. juuni
hommikul järve poole.
Ilmataat oli meid õnnistanud sooja suveilmaga.
Peatusi tehti vastavalt vajadusele. Esimene
pikem peatus oli Soometsas, kus meid võttis vastu
soojalt Lisette Eylandt.
Nägime ja saime katsuda
erinevaid loomi ja ratsutasime. Häädemeestele

jõudes ootas meid soe
lõunasöök Häädemeeste
koolis. Söök oli äärmiselt
maitsev ja vastuvõtt südant
soojendav. Jäi veel viimane
jalgrattasõit ja olimegi Rae
järve ääres. Saabumisajaga
meil väga vedas! Vahetult
enne äikest saime telgid
üles, ujumas käidud ja söödud. Peale äikesehoogu sai
edasi lõbutseda - mängida ,
ujuda, matkata! Õhtu saabudes tuli hea uni!
Järgmisel hommikul
pakkisime asjad ja algas
kodutee. Vahepeatuseks
oli meil Laiksaare matkarada. Rada ei olnud
väga pikk, aga samas väga
kaunis ja õpetlik! Võtsime

Egle Rumberg
direktor

Uulu on hea
Triinu Kirschbaum
Uulu on hea,
koolimaja seinal seisid need read.
Uulu on hea,
võiks täpsemalt öelda, et imehea.
Uulu on hea,
sest siin koolis on ainult tarkpead.
Uulu on hea,
seda kohta austab ka hallpea.
Uulu on hea,
sest pole siin ühtegi jäärapead.
Uulu on hea,
seda teab nii blondiin kui ka punapea.

4. klassi jalgrattamatka algus

osa ka Loquiz õppemängust.
Häädemeestele jõudes käisime uurimas, kuidas jõuab
Häädemeeste vesi pudelitesse
Keisri Köök OÜ-s, sõime
Häädemeeste trahteris ja
käisime uudistamas Häädemeeste Päästekomandos.
Kõikjal tunnetasime sooja
vastuvõttu ja saime tükk
maad targemaks. On hea
tunne, kui 4. klassi poiss
ütleb, et ta nüüd ainult Häädemeeste vett joobki, kuna
ta teab, kuidas seda tehakse!
Tahaksin siinjuures südamest tänada kõiki, kes meid
Häädemeestel lahkelt oma
päevatööde kõrvalt vastu võtsid! Uulu Põhikooli 4. klass
tänab teid! Koju jõudsime 9.
juuni õhtuks. Olime tegeli4. klass külastamas Keisri Köök OÜ-d. Fotod kooli erakogust

ja lasteaedade juures. Lisaks külastati
ühiselt Konstantin Pätsi ausammast,
jalutati Lepanina hotelli rannas ja Tahkuranna Golfis. Kosmonautika Puhkekeskuses andis noorte kokandusringide
juhendaja Marek Sild ülevaate Pärnumaa kokandusringide toimumisest ja
suveniiriks viisid külalised koju kaasa
muidugi Kabli Pagari saiakesi.
Valda külastanud haridusjuhid imetlesid valla kaunist asupaika mereranna
kõrval, rannaluiteid ja männimetsi.
Tunnustati koolijuhtide ja kooli pidaja
sagedast omavahelist suhtlemist ja lubati
meie valda kindlasti veel tagasi tulla.

kult kõik päris väsinud, aga
samas loodan, et ka õnnelikud! Sõita ära kahe päevaga
93 km ei ole lihtne!
Aitäh 4. klass, et olite
fantastiliselt tublid, rõõmsameelsed, abivalmid, hoolivad
ja kannatlikud. Teil ei olnud
kerge, kuid te ei vingunud
ega virisenud! Suur kallistus
ja tänu teile kõigile! Aitäh
lapsevanemad Marika Luik
ja Simmo Rahu, kes meiega
ratastel matka kaasa tegid!
Aitäh ka Eha Jõgiste, kes meie
asju aitas autoga transportida.
Ja aitäh, ka kõigile teistele 4.
klassi lastevanematele, kes
meile kaasa elasid ja oma jõu
ja jõuga abiks olite!
Ilusat suvepuhkust soovides
õpetaja Kaja Stimmer

Uulu on hea,
seda kohta külastas ka riigipea.
Uulu on hea,
just siin tahad veeta sa noorusea.
Uulu on hea,
selle tõestamiseks panin kirja need read.
Uulu on hea,
ükski teine koht pole päris sama hea.
Uulu on hea.
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Häädemeeste Muusikakool

Metsapoole Põhikooli lõpetajad

Häädemeeste Muusikakooli lõpetajad

Metsapoole Põhikooli lõpetajad 2021. Pildil vasakult: Johanna Resik, Kimberly Born, Andero Aav, Endrik
Seljak ja klassijuhataja Evi Vaher. Foto: Heino Einaste

Häädemeeste Muusikakooli lõpetajad 2021. aasta juunis: Aleksander Vainula, Annaliisa Suigusaar,
Margaret Pajuväli, Mia Parik, Rute Marie Maddison, Evelin Kurm, Joonatan Pajuväli. Foto: Renata Talts

Võiste Noortetuba 10

Tahkuranna kool

4. jaanuaril 2021. a sai Võiste
Noortetuba juba 10aastaseks.
Olude sunnil ei saanud me
seda kõik koos tähistada, seega
otsustasime peo edasi lükata
ilusasse suveaega.
4. juunil, mõnusal päikesepaistelisel pärastlõunal, kogunesime Tahku Tare õuealal
ja tegime noortega koos ühe
toreda grillipeo, et tähistada
Võiste Noortetoa juubelit. Grillimeistriks ja mängude läbiviijaks oli meil suureks abiks
Tahkuranna Lasteaed Algkooli
huvijuht Teele Tõnisson. Peale
grillimise said lapsed endale
vahukomme küpsetada. Kui
kõhud täis söödud, oli mee-

Tahkuranna kooli õppeaasta lõpp
Jälle on üks õppeaasta lõppenud. Nii nagu eelmist, varjutas ka seda aastat viiruse levik.
Väiksemad lapsed said rohkem
koolis käia, suuremad pidid
kauem distantsilt õppima.
Aga läbi see aasta sai ja osade
laste jaoks väga edukalt. Ainult
viitele õppisid: Kai Elisabeth
Kaldas, Otto Alviste, Joosep
Toots, Mia Marii Mäger II
klassist, Aston Hein, Eleanor
Ojatamm, Maria-Emilia Luik
III klassist, Rico-Marcus Luik
ja Miiro Lumera 5. klassist
ning Laura Laine 6. klassist.
Neljadele- viitele õppisid:
Rosanna Jaaniste, Kristjan
Martin Konsap ja Miia Masso
II klassist, Marleen Jõessar III
klassist, Analota Helin, Eleanor Krüger ja Chris-Kennet
Leetsaar IV klassist, Emma
Klanin, Elina Loorents, Kätlin Pruul ja Merili Holter V
klassist.
Aaron Juurikas võttis osa
maakondlikust informaatika

olümpiaadist ja saavutas 3.-4.
koha, väga tubli! Kiita said ka
muusikaringi lapsed, kes on
oma esinemistega rõõmu valmistanud.
Juunis pidasime oma kooli
spordipäeva, suuremad lapsed

matkasid Reiu kämpinguni ja
ööbisid seal, väiksemad pidasid oma piknikku mere ääres.
Veel osalesid lapsed põgenemistoas, pärast seda grillisime.
Ja oligi aeg viimase koolipäeva
käes. Sel aastal lõpetasid meie

kooli Laura Laine, Chrisette
Salujärv, Heleri Meremägi,
Aaron Juurikas, Kevin Soosalu
ja Max Marcus Lees.
Tahkuranna koolipere

Lastekaitse Liit: lapse esimene töökogemus peaks jätma
mälestuse, et töö pole ainult raske, vaid ka tore ja põnev
Käes on aasta kõige oodatum aeg. Koolides on peetud kõik aktused ning
õpilased on lubatud väljateenitud suvepuhkusele.
Kui osad lapsed ja noored
kasutavad seda aega selleks,
et laadida oma akusid, siis
teised võtavad suvevaheaega kui võimalust teenida
taskuraha. Lastekaitse Liit
tuletab siinkohal tööandjatele meelde, et noori tööle
võttes on oluline jälgida, et
tööd tehes ei saaks kahjustada laste ja noorte tervis,
neid koheldaks vastavalt
seaduses ettenähtud tingimustele ja ei diskrimineeritaks ea tõttu.
Esile saab tõsta tööandjaid,
kes arvestavad seaduses kehtestatud erisusi laste ja noorte
palkamisel, ning on valmis

andma neile võimaluse teenida
eakohase tööga omale taskuraha. Samas on nördimapanev,
et Eestis on siiani ka neid tööandjaid, kes arvavad, et lapsi
saab tööl ekspluateerida pakkudes neile väiksemat töötasu
või kogunisti kasutada kui
tasuta tööjõudu. Näitena saab
tuua hiljuti Eesti Päevalehes
avaldatud artiklis ühe kõrtsmiku tõdemuse, et noori on
hea tööle võtta, kuna neile saab
vähem palka maksta. On väga
oluline, et täiskasvanud, olgu
siis tööandjana või lapsevanemana töötamiseks nõusolekut
andes, mõistaksid, milline töö
on lapsele sobilik ja milline
mitte. Ja siin ei räägi me ainult
sellest, kas töö on füüsiliselt
raske, vaid ka sellest, kas see
ohustab alaealise kõlblust.
Lapsed ja noored kui töö-

suhte nõrgemad pooled, peavad olema erilise tähelepanu
all. Seetõttu paneb Lastekaitse
Liit ettevõtjatele südamele, et
töö, mida lastele pakutakse,
olgu neile sobiv, jõukohane
ja ohutu. Samuti on oluline
jälgida, et töötamisel ei saaks
kahjustada lapse ja noorte tervis, ning neid koheldaks ausalt
ja ei diskrimineeritaks ea tõttu.
Siinkohal on oluline seadusele
vastavate töölepingute sõlmimisel ja töötamise registrisse
registreerimisel.
Lapse esimene kogemus
peaks jätma mälestuse, et töö
pole ainult raske, vaid ka tore
ja põnev. Lastekaitse Liit julgustab tööandjaid pöörduma
laste ja noorte tööle võtmise
küsimuste korral Tööinspektsiooni nõustamistelefonile 640
6000 – sealt saab nõu, kas

pakutav töökoht on noorele
sobilik või mida peaks tööandja teadma enne alaealise
töölevõtmist. Nõustamistelefon on abiks ka vanematele,
kellel on vastavalt perekonnaseadusele kohustus ja õigus
hoolitseda oma laste eest, ning
kes peavad andma nõusoleku
7-14 aastase lapse tööle asumiseks.
Lapse esimene töökogemus
mõjutab kogu tema elu, andkem üheskoos panus, et see
oleks positiivne!
Ülevaade alaealise töölevõtmisest: https://www.tooelu.ee/
et/54/alaealise-toolevotmine
ht t p s://w w w.t i.e e /e t /
tookesk kond-toosuhted/
alaealise-toole-votmine
Kristina Kukk
MTÜ Lastekaitse Liit

lelahutuseks pakkuda kaks
suurt batuuti, millel lapsed
said mõnuga mürgeldada. Eriti
populaarseks osutus batuudist
ronimissein, kus lapsed said
oma turnimisoskused korralikult proovile panna.
Sünnipäevapeo lõpetuseks
olid toredad, MTÜ Võiste
külaseltsi naised küpsetanud
maitsva tordi, mis sõna otseses
mõttes haihtus laualt.
Õhtu möödus meeleolukalt
ja kiirelt. Tänan südamest kõiki
lapsi, kes osa võtsid, loodan, et
kõigil oli tore!
Anu Liiva
Võiste Noortetoa
noorsootöötaja

Lk. 10

Häädemeeste valla leht

Meie oma Kabli küla Aasta Küla 2021
konkursil
Aasta küla 2021 konkursile esitati
15 kandidaati erinevatest maakondadest.
Aasta Küla konkursi eesmärk
oli avaldada avalikku tunnustust
küladele tulemusliku tegutsemise
eest, jagada laiemalt häid kogukonna toimise praktikaid, aidata
kaasa maaelu positiivse maine
kasvule ning teadvustada Eesti
üldsusele maa- ja külaelu olulisust
Eesti Vabariigis.
AASTA KÜLA tiitlile kandideerimise eelduseks oli nähtav
kogukonna positiivne areng ja
omavaheline sisene koostöö viimase
kolme aasta jooksul, külaarenduslike ja kogukonda liitvate tegevuste,
initsiatiivide edukas algatamine,
elluviimine ja nende kestlik mõju;
tulemuslik ja kestlik koostöö kohaliku omavalitsusega; tulemuslik ja
kestlik koostöö paikkonnas toimetavate ettevõtjate ja teiste vabaühendustega; avatus, tuntus ja positiivne
maine maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil; uuenduslike ja
nutikate lahenduste rakendamine
oma elukeskkonna ja/ või kogukonnateenuste arendamisel.
Käesoleva aasta konkursile esitati 15 kandidaati erinevatest maakondadest.

Millest selline hulljulgus
ja sellega kaasuv
riskikäitumine?
Noored riskivad sageli selleks,
et avaldada muljet eeskätt oma
eakaaslastele. Samas tahavad nad
proovida oma võimeid ja piire, et
hiljem kelkida oma nn saavutustega.
10-14-aastased noored tahavad
olla ja ongi väga iseseisvad, kuid
vajavad siiski lapsevanema tuge.
Enamik noori tahab kõike katsetada ja sageli lasevad lapsevanemad
noortel proovida ka ohtlikke tege-

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“
jõudis piduliku lõpuni

Kabli küla. Foto: erakogu
Imelised aastad lõpetamine 2021. Foto: erakogu

Pärnu maakonnast osales Aasta
Küla konkursil Häädemeeste valla
Kabli küla, kus elanikke on 240.
Kabli on väike armas rannaküla Pärnumaa lõunaosas Liivi
lahe kaldal. Enim tuntud on
Kabli suvitajate lemmikpaigana.
Madal ja soojaveeline liivarand
on armastatud puhkepaik lastega
perede hulgas. Siit leiad rannaliival ja -niidul lookleva promenaadi,
piknikupaiku, laste mänguväljaku
ning suvekohviku. Rannapuhkuse
kõrval pakub Kabli vaheldust ka
ajaloo- ja loodushuvilistele. Kabli
küla on kuulus oma kangete kap-

tenite-reederite poolest ja seda
kinnitavad külaplatsile paigutatud
mälestustahvlid ning jaala KAJA,
mis on püstitatud siinrannas esimese kaugsõidupurjeka vette laskmise 150. aastapäevaks.
Rannast vaid mõnesaja meetri
kauguselt leiad Kabli Linnujaama,
Kabli looduse õpperaja ja Kabli
külastuskeskuse. Läheduses asuvad
ka telkimisalad.
Kabli ei saanud küll Aasta
Külaks, kuid on uue kogemuse
võrra rikkam.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist

Enamik õnnetusi hüüab tulles
Kooli algastme ehk esimese
kolme klassi lõpetamisel tundub laps nii endale kui oma
vanematele suure inimesena, kes
teab palju ohtudest ja oskab end
hoida. Ometi viitab vigastuste ja
mürgistuste statistika vastupidisele. Mil moel saavad vanemad
aidata lastel õnnetusi vältida?
2019. aasta l registreeriti
0-14-aastastel lastel kokku 25 524
traumajuhtu, mis tähendab, et
igapäevaselt pöörduti arstiabi saamiseks ca 70 korral. Eelmainitud
juhtumitest moodustasid erinevalt
kõrguselt kukkumised 15,4%,
õnnetuse tõttu kaotasid elu 26 last.
Sagedamini saavad õnnetuse
momendil kannatada ülajäsemed –
kuni 14,3% juhtudest, puusa ja alajäsemete vigastused moodustavad
13,1% ning pea- ja kaelavigastused
– 12,2% kõigist arstiabi vajavatest
õnnetusjuhtumitest. Just viimati
nimetatuga kaasnevad sageli peavalud, raskused keskendumisel,
mahajäämus õppetöös jms.
Laste osalus liiklusõnnetustes
kasvab samuti järsult just kooliea saabudes, nii moodustab
10-12-aastaste vanusegrupp kannatanutest 24% ja 13-15-aastaste
vanuserühm 30%.
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vusi, sest mõistavad lapse iseseisvuspüüdu. Vahel on lapsevanemad
abitud, kuna nende arvamusega ei
arvestata enam nii palju kui varasemas eas ning neil jääb üle vaid
aktsepteerida lapse omaetteolemise
ja tegutsemise soovi. Noorele annab
see küll vabadusetunde, kuid teiselt
poolt jätab nad ilma vajalikest juhtnööridest ja emotsionaalsest toest.
Siiski saab lapsevanem oma
lapse heaks teha üsna palju kui
arvestab murdeea eripära. 10–14
aasta vanuses loeb eakaaslaste
arvamus kõige rohkem. Meeldida
tahetakse sõpradele ja seetõttu saavad lapsevanemad oma lapsi aidata
just läbi sõprusringkondade ehk
kaasates laste sõpru. Kuna noor
inimene vajab sõbralikku toetust
kõige rohkem, võiksid ema ja isa
pakkuda ennast sõbraks. Sõbralt
ootavad noored aga tunnustust ja
mitte kohutmõistvat suhtumist.
10 nippi lapsevanematele
• Organiseerige arutelusid koos
lapse sõpradega, millede eesmärgiks on, et noored mõistaksid
oma käitumise ja potentsiaalselt
vigastustega lõppeva olukorra
seoseid ning oma otsuste ja käitumise tagajärgi;
• öelge siiralt, mida mõtlete lapse
käitumisest ja kuidas te end
tunnete, ärge ajage seejuures
nii-öelda moraalijuttu;
• rääkige siiralt oma kogemustest
ja käituge oma tõekspidamiste
järgi;
• hoolitsege turvalise füüsilise
keskkonna ja turvavarustuse eest,
eriti jalg- või tõukerattaga sõites;
• eakaaslaste õpetamine on kõige
parem õppimismeetod, seetõttu
suunake noori ise ennetama
vigastusi, näiteks koos vigastuste
vältimise videot valmistades;
• veetke nooruslikult aega koos

lastega ja nende sõpradega;
• näidake eeskuju järgides enda
poolt või veel parem, lapsega
koos kehtestatud reegleid turvaliseks käitumiseks – jalgrattamatkal kandke kiivrit, rulluisutades lisaks kiivrile ka põlve- ja
küünarnukikaitsmeid;
• andke praktilisi käitumissoovitusi, näiteks vanematele lastele
võib soovitada sõita öösel peolt
koju taksoga;
• õpetage turvaliselt kasutama tehnikat ja liiklusvahendeid;
• ärge soodustage riskiolukordadesse sattumist.
Traumaennetuses on kõige tähtsam usaldusliku suhte saavutamine
oma lapsega, sest vastasel juhul ei
pruugi vanem teada, kus on laps,
millal ta abi vajab või millistesse
potentsiaalselt ohtlikesse olukordadesse ta sattuda võib.
Pandeemial on olnud rasked
füüsilised ja vaimsed tagajärjed
– selle all kannatasid mitte ainult
täiskasvanud, vaid ka teismelised,
kes jäid ilma vahetust suhtlusvõimalusest sõprade ja eakaaslastega.
Nad jäid oma mõtetega üksi, sest
kodus olid põletavaks probleemiks
kujunenud vanemate töökaotus
või tööotsingud, vähenenud sissetulekud ja pingest tekkinud
tülid. Raske on olla teismeline
sellise murekoorma all ning selle
tunnistuseks on ainuüksi Tallinna
Lastehaiglasse käesoleva aasta nelja
kuu jooksul enesetapukatse tõttu
pöördunud 57 last ja noort.
Head lapsevanemad, püüdkem
siis alanud suvekuudel mõelda,
mida koos lastega ette võtta või
kuidas nende pikka suvepuhkust
turvaliselt sisustada. Kuulake ja
mõistke neid!
Ene Tomberg
Lastekaitse Liidu president,
lastearst

Juba teist aastat järjest alustas Häädemeeste vallas õppetööd koolitussarja
„Imelised aastad“ õppegrupp. Pidulik
lõpetamine toimus 31. mail Häädemeeste
Seltsimajas.
Vanemlusprogrammis „Imelised aastad“ keskendutakse eelkõige laste sotsiaalse
ja emotsionaalse pädevuse edendamisele. Tegu on neljakuulise programmiga
vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad
õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. Programmi eesmärgiks
on vanemlike oskuste suurendamine,
vanema ja lapse suhte parandamine,
laste enesekontrolli ja sotsiaalsete oskuste
arendamine ning laste käitumisega seotud probleemide vähendamine või ennetamine.
Koolitustel vaadatakse videoklippe
erinevatest suhtlemisolukordadest ning
toimuvad arutelud ja grupitööd, kus kahe
kogenud koolitaja käe all harjutatakse uusi
oskusi. Õpitakse, kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid, kuidas last julgustada
ja tunnustada, kuidas õpetada last tugevate
tunnetega toime tulema, kuidas arendada
last mängu abil, kuidas lahendada konflikte ning kuidas tulla toime stressiga.
„Imeliste aastate“ koolitused algasid Häädemeeste Seltsimajas selle aasta
veebruaris, kuid seoses eriolukorraga riigis
kohtus grupp näost-näkku vaid esimesel

kahel korral ning edasi koliti ümber veebikeskkonda. Suur kiitus koolitajatele, et
“Imeliste aastate” koolitusgrupp suutis
hoolimata keerulisest olukorrast oma
töö lõpuni viia. Laste kõrvalt koduses
keskkonnas oli vanematel kohati isegi
keerulisem leida nädalas kaks tundi aega
koolitusel osalemiseks, siiski said pered
sellega suurepäraselt hakkama ja mõni
pere tõdes, et selline lahendus sobis neile
isegi paremini. Lapsevanemate tagasiside
koolitusele on väga positiivne.
Vanemlusprogrammi grupijuhtideks
olid Merike Adele Mee ja Merike Angerjärv.
Vallavalitsus ja grupijuhid tänavad
kõiki koolituse lõpetajaid pühendumise
ja suurepärase koostöö eest! Suur tänu ka
Häädemeeste Seltsimajale, kes oli lahkelt
oma ruume valmis jagama! Samuti suured
tänud lapsehoidjale, kes koolituse ajal pere
pisimatel silma peal hoidis!
Imeliste aastate koolitus jätkub Häädemeeste vallas juba sügisel. Lastevanemate
huvi „Imeliste aastate” vanemlusprogrammi vastu on meie vallas endiselt suur,
selle aasta esimesel poolaastal toimunud
koolitus täitus väga kiiresti ja mõni pere jäi
ootama sügisel alustavat gruppi. Siinkohal
teeme ka üleskutse kõigile soovijatele, uus
grupp alustab juba selle aasta augustis.

Uusi osalejaid ootab vanemlusprogramm
“Imelised aastad”
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 täis-

kasvanud. Et koolitusel saaks osaleda kogu
pere, korraldatakse koolitusega samades
ruumides lastehoid ning kõikidele osalejatele pakutakse kerget õhtusööki. Koolitus kestab 16 nädalat (16. august – 29.
november 2021) ning toimub kord nädalas
esmaspäeviti Külakeskuses Tahku Tare.
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
Häädemeeste valla lastekaitsespetsialisti
Lene Hirvela´ga (telefon 5915 1721; lene.
hirvela@haademeeste.ee).

Foto: erakogu
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Avalik pöördumine Häädemeeste Vallavolikogu liikmete poole
30. juuni volikogus sain MTÜ
Külaseltsi Pulverki esindajana
informatsiooniks sõna 10 minutiks. Sõnavõtu eesmärk oli, et
järgmise volikogu päevakorda
pandaks Mereküla piiride
laiendamise ja rahvaküsitluse
korraldamise teema. Minu esitatud sõnum ei pruukinud kuulajatele kohale jõuda, sest aega
valeväidete ja eksiarvamuste
kummutamiseks ei antud. Teen
seda nüüd.
Millest siis rääkida tahtsin?
Otsuste tegemisel peaksid volikogu liikmed lähtuma faktidest
ja kuna taotlemise protsess on
pika ajalooga ja inimeste informeeritus väga erinev, siis tahtsingi tutvustada fakte: MTÜ-d,
Mereküla piiride laiendamise
protsessi ja seadusandlust, mida
saab aluseks võtta ning kaugemaid plaane.
MTÜ Külaselts Pulverk on
asutatud 2012. aastal Reiu küla
Uulu muuli poolses osas. Vajaduse tingis ühelt poolt asjaolu,
et viimastel aastakümnetel oli
siinkandis hoogustunud elamuehitus, kasvanud elanike
arv ning oli soov kogukonnana tegutseda. Teiselt poolt oli
tegemist pärandkultuuri säilitamise vajadusega – 1880. aastal
peale tsaariperekonna liikmete
külaskäiku Uulu paruni poolt
püstitatud mälestusmärk ja
Roosiaiaks nimetatud pargi
taastamine, esimese rahvusliku
ärkamisajal Roosiaias toimunud
nelja laulupüha tähistamine.
Praeguseks on meil välja
kujunenud traditsioonid –
koguneme jaanitulele ja muinastuledele, teeme pargi korrastamiseks talguid, oleme
taastanud piirkonna perede
vabatahtlikul toel mälestusmärgi, paigaldanud laulupidude
tähistamiseks pingi, alustanud
välispordisaali rajamisega. Alustatud on küla arengukava koostamine. Seega oleme kujunenud
paikkonnas mitte ainult oma
külaelu korraldajateks, vaid
meie vabatahtlikust tegevusest
saab kasu palju suurem hulk
inimesi.
Ühise tegevuse käigus jõud-

sime tõdemuseni, et kogukonnana tegutsemine eeldab ka territooriumi piiride määratlemist.
Kogusime 1977. a likvideeritud
Mereküla taastamise taotlusele
alguses 76 ja asjaajamise venimise ajal veel 18 allkirja. Seega
on taotlusel märkimisväärne
hulk allkirju arvestades selle
piirkonna elanike arvu ja väide,
et asjast olen huvitatud ainult
mina üksi, ei ole tõene.
Oma tegutsemises oleme
toetunud seadusandlusele,
kuid meie taotlust pole siiani
otsitud ettekäänetel sisuliselt
arutatud ja otsustatud. 2015.
aastal tollane Tahkuranna Vallavolikogu tegi küll Mereküla
taastamise otsuse, kuid määras
inimeste soove ja kehtivat seadusandlust arvestamata piirid
palju väiksemana. Piltlikult
öeldes Saaremaad soovisime,
aga Muhumaa saime.
Mõistlike piiride taotlemisega oleme jätkanud. Miks?
Neljarealise Via Baltica ehitus
tekitab olukorra, kus me jääme
trassi kõrvale nagu taskusse ja
kui meil juba praegu on ühiselt korraldamist vajavaid probleeme, siis suureneb nende hulk
veelgi – liiklus, naabrivalve,
küla turvalisus jne.
Seadusi on palju, KOKS
sätestab, et asustusüksuse piiride muutmine on volikogu
ainupädevus ning õigusaktide
algatamise õigus on vähemalt
ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel, kuid mitte
vähem kui viiel hääleõiguslikul vallaelanikul. Neil on õigus
algatada protsessi kohaliku elu
küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide
vastuvõtmiseks. Kui arvestada,
et meie vallas on ca 5000 elanikku, siis meie kogutud allkirjade hulk ületab tuntavalt
nõutava määra 50. Siseministeeriumi vastus järelpärimisele
möödunud aastal kinnitab, et
allkirjad ei ole aegunud, kuna
tegemist on 2014. a alustatud
taotlusega.
„Asustusüksuse liigi, nime
ja lahkmejoonte määramise
alused ja kord“ seaduse põh-

jal arvestatakse lahkmejoonte
määramisel kohalike elanike
ettepanekuid ja arvamusi,
asustusüksuse ja asustusjaotuse
kujunemise ajaloolisi traditsioone, rahvaarvu ja rahvastiku
ruumilist paiknemist, asustusüksuse sotsiaal-majanduslikke
funktsioone ja arenguperspektiive. Kohaliku omavalitsuse
volikogu ei või ilma mõjuva
põhjuseta keelduda asustusjaotuse muutmisest. KOKS §
32 kohaselt elanike algatusel
esitatud asustusjaotuse muutmise eelnõu tuleb hoolimata
eelnõu võimalikest vormilistest
ja sisulistest puudustest volikogus kolme kuu jooksul arutada.
Volikogus väideti, et hoopis meie ei täida seadusi. Kuna
sõnavõtu aeg oli piiratud, siis
koosolekul jäid kummutamata
tõe pähe esitatud väited:
1. Mina esinevat ainult enda
nimel, mingeid üldkoosoleku
protokolle pole näha olnud, et
mul on volitus esindada piirkonna elanikke.
Tegelikult 2015. a muinastuledel, kui määrus Mereküla
taastamise kohta polnud veel
alla kirjutatud, otsustasid
kohalolijad volitada MTÜ
Pulverki ajama edasi Mereküla
nime ja piiride asja. Protokoll
selle kohta on olemas ja ka valda
esitatud. Siinkohal tasub veel
meelde tuletada, et Mereküla
polnud sel ajal veel olemas ning
meil on liikmeid ka Reiu külast.
Hääletada said tol korral kohal
olnud siinse piirkonna inimesed.
2. MTÜ Külaselts Pulverk
ei saa ajada asju inimeste eest
väljaspool Mereküla. Veel kord:
MTÜ Külaselts Pulverk pole
seotud ainult Merekülaga, vaid
on asutatud ja tegutseb ka Reiu
küla elanike huvides. Taotlusele allakirjutanud elasid 2014.
a kõik Reiu külas Tahkuranna
vallas ja 1 protsendi määr oli
täidetud.
3. Kahel korral olen kohtunud Mereküla piiride laiendamise küsimuses volikogu
esimehe ja vallavanemaga ja
selgitanud taotluse lähtekohti.

15. oktoobril 2019 peale vaidlemist nõustusin kompromissina
sellega, et kui üksainus inimene
väljaspool praegust Mereküla
kirjutab taotluse piiride laiendamiseks, siis võetakse asi menetlusse. Nüüd süüdistas volikogu
esimees, et kokkulepe jäi meie
poolt täitmata, sest avaldust
polnud.
Tegelikult kirjutas põliselanik väljaspoolt Mereküla
avalduse, millele vastati peale
järelpärimist kaks kuud hiljem
keeldumisega. Põhjenduseks
toodi, et mulle olevat selgitatud, et ei piisa lihtsalt kogutud
allkirjadest või taotlusest rahvaküsitluse korraldamiseks, vaid
on vaja põhjendatud taotlust.
Taotlusi oleme korduvalt põhjendanud, nende alusel ju väikese Mereküla saime. Faktiliselt
ei peetud kokkuleppest kinni
valla poolt.
4. Volikogu esimees väitis,
et MTÜ poolt toimub asjaajamine valesti – tuleb koostada
eelnõu ja leida volikogu liige,
kes selle volikogule esitab. Nii
muidugi saab toimetada, aga
arusaamatu on väide, et see on
ainuvõimalik mudel. Seaduse
kohaselt võivad elanikud pöörduda allkirjastatud taotlusega
ning eelnõu peab vähemalt
kolme kuu jooksul koostama
vallavalitsus. Küsimusele, kelle
poole ma abi saamiseks võiksin
vallas pöörduda vastust ma ei
saanud.
5. Aasta tagasi toodi keeldumiseks välja fakt, et vallas
pole määrust rahvaküsitluse
läbiviimiseks. Määruse volikogule esitatud eelnõu esimeses
variandis oli mitu „hiilgavat“
mõtet – küsitluse tulemus pole
otsustajatele siduv, algatajaid
peab olema vähemalt 10%
valla elanikkonnast, osalema
peab vähemalt 20% elanikest.
Esimene lugemine katkestati,
kaugel selle määrusega ollakse?
Tegelikult on asi juba praegu
seadustega paigas – KOKS-i
järgi peab olema taotlejaid 1%
ja rahvahääletuse tulemusi
arvestades loetakse kõik mitte
reageerinud automaatselt poolt

olevateks. Ka reageerimata jätmine on osalemine – järelikult
ei vaidlusta kodanik ettepanekut.
Koosolekul tekkis sellel pinnal väheke mööda rääkimist
– mina rääkisin sellest, et rahvaküsitlusel ei saa ülaltoodud
põhjusel osalejate protsenti ette
määrata, oponeerijad rääkisid
algatajate protsendist. Õigus oli
mõlemal, ainult et rahvaküsitluse eri etappide osas.
6. Kas meie vallas on õigused vallavalitsejatel ja kohustused kodanikel? KOKS-i §
3 järgi on omavalitsuse üks
põhimõte igaühe seaduslike
õiguste ja vabaduste kohustuslik
tagamine vallas ja linnas. Kas
see annab õiguse kodanikult
nõuda kirjutatud ja kirjutamata
seaduste täitmist, aga volikogu
ja vallavalitsus võivad seadusi
järgida valikuliselt? Haldusreformi alguses tundus, et omade
ja võõraste joon jookseb mööda
kahe endise valla piire. Kas
tänaseks on välja kujunenud,
et võõrad on hoopis kodanikud,
kes pole volikogus või vallavalitsuses?
Venitamise ja keerutamise
põhjus pole selge, aga oletamisi
tundub, et asjaajamine meie
vallas pole korrektne. Viimased mitmed pöördumised olen
suunanud üheaegselt volikogule
ja vallavalitsusele, soovinud
oma taotluses ka, et volikogu
annaks hinnangu vallavalitsuse
tegevusele, kuid kas need kirjad
on kõigi adressaatideni üldse
jõudnud, pole selge. Ja nii on
vastuseta jäänud mitmed kirjad
ja teabenõuded.
7. Otsuseid tehakse faktide, mitte arvamuste põhjal.
Seadus „Asustusüksuse liigi,
nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” määrab, et kohaliku omavalitsuse
volikogu ei või ilma mõjuva
põhjuseta keelduda asustusjaotuse muutmisest. Seega ei
ole tõsine argument, et aitab
teile Mereküla praegustest piiridest küll. Oletamisi tundub,
et vastu vaidlevad just need, kes
omal ajal Mereküla taastamisel

Raamatuesitlus suvelugejatele

Lugemisisu

Hobikirjanik ja
Pärnu giid Ann
Võrk otsustas teha
oma isale armsa ja
väga isikliku sünnipäevakingituse,
kirja panna mõned
lapsepõlvelood.
Esia lgne plaan
teha raamatuke
lugemiseks ainult
sugulastele kasvas
pisut suuremaks ja raamat jõuab ka laiema ringi lugejateni.
Raamat räägib, mida näeb ja tunneb raskesse olukorda
sattunud laps ja kuidas sellest välja tuleb. Rõõmsameelne
Ann oskab kuulajad enda lõbusate juttudega kaasa haarata
ja kurbusehetkedest läbi tulla. Ikka rõõmsalt ja naerusuuga
elus edasi.

Möödunud aasta oktoobris kutsuti raamatusõpru lugema: „Hei, hei 5-10-aastsed lapsed, tulge Uulu Raamatukokku lugemisisu
äratama!“. Programm kestis käesoleva aasta
mai lõpuni.
„Lugemisisu“ 2020/2021 hooaja lugemisprogrammiga liitunud laste arv oli 39. Lugemisdiplomi sai 15 last. Väga tublid lugejad olid
II klassis.
„Lugemisisu“ lugemisprogrammiga liitus
lasteaias „Mesimummide“ rühm ja sai hooaja
lõpul diplomi.
Oktoobris ja novembris oli kolm „Lugemisisu“ programmi tutvustavat üritust. Mängiti
tähemängu ja telefonimängu. Hiljem ei lubatud
raamatukogus üritusi teha viiruse tõttu.
Suvel saab vaadata raamatukogus laste kunstinäitust „Minu lemmikraamat“.
„Lugemisisu“ lugemisprogrammiga liitunud
raamatukogud saavad tellida Eesti Lastekirjanduse Keskusest selleks eraldatud raha eest head
laste- ja noortekirjandust.
Ilusat suvepuhkust kõigile!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

Raamat OODATES ISA
Ann Võrk
Pärnu 2021
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu

rahva tegelikku tahet ja seadlusandlust ei arvestanud ning osa
taotlejaid välja jätsid. Tookord
eirati mingil põhjusel kehtivat
seadusandlust ja püüti inimesi
tülli ajada veendes, et kollektiivi
otsus (mille protokollile pole
lisatud ühtki allkirja) on tugevam inimeste poolt antud taotlusallkirjadest. Või on põhjus
hoopis selles, et haldusreformi
lõpul üritasid mõned volikogu
liikmed korraldada linnaga ühinema Reiu küla, takistuseks sai
Mereküla vastuseis?
8. Panen veel kord kirja oma
sõnavõtu põhieesmärgi. Soovin,
et volikogu paneks Mereküla
laiendamise küsimuse järgmise volikogu päevakorda ning
arvestaks küsimuse arutamisel
kehtivaid seadusi. Teatavasti
võib volikogu keelduda rahva
tahte täitmisest ainult mõjuvatel, mitte suvaliselt välja toodud
põhjustel. Vallalehe ilmumise
ajaks saavad taustainfoks MTÜ
Külaselts Pulverki kodulehele
üles pandud senist asjaajamist
kajastavad materjalid.
Vald pole väike vürstiriik, vaid asum, mille elanike
huvides oleme demokraatlikel
alustel valinud teid meie huve
esindama. Palun täitke oma
kohustusi. Vahel tundub, et
rahvaalgatuste ees on mingi
hirm. Esimest korda taotlust
2014. aastal üle andes sain esimese kommentaari: „Mis siis
saab, kui teie järel teised ka hakkavad midagi sellist tahtma?“
Viimases volikogus, kui jutt oli
nõudest, et tuleb esitada eelnõu
ja otsida omale volikogu liige
esindajaks, kuulsin kommentaari: „Muidu hakkavad kõik
teab mida taotlema.“ Meid,
vallakodanikke, ei ole vaja
karta. Selleks me olemegi oma
esindajad volikokku valinud,
et ühiselt edendada elu vallas.
Koos tegutsedes saavad tulemused olema paremad, kodanikualgatuste maha surumine kogu
oma võimu toel pole arengutele
kasulik.
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk

Treimani rahvamajas
16. juulil kell 20
Kivistiku õuel Kalle Kivistiku autoriplaadi
“Kalevi Kojutulek” esitluskontsert. Avatud
õuekohvik. Pääse 5€

17. juulil kell 19
Treimani rahvamaja peoplatsil laulupäev
“Muusika on rõõmu jaoks”.
Esinevad segakoorid Audrust, Kambjast,
Pukast, Põlvast, Sindist, Torist, Treimanist,
Tõstamaalt, Uulust, rahvatantsijad koduvallast ning Võhma puhkpilliorkester.
Peale kontserti simman ansambliga Vanad
Sõbrad . Pääse 5€

5. augustil kell 15
Akvarellikursuslaste näituse avamine.
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Kabli Päikeseloojangu festival

Päikeseloojangu festival on
jõudnud oma programmiga
poolele teele ja tulemas on veel
palju suurepäraseid kontserte
armastatud muusikutega ning
kindlasti vahvaid elamusi ka
lastele.
Kabli Seltsimaja džässisalong
on saanud nendeks hubasteks
õhtuteks mõnusa kujunduse.
Festivali korraldustiimile on
oma abikäe andnud Vanemuise
teatrikunstnik Maarja Meeru,
kelle kujundatud ongi seltsimaja õdus atmosfäär.
15. juulil astub džässisalongis üles Marianne Leiburi
trio, kus tema partneriteks on
Joel-Rasmus Remmel klaveril
ja Janno Trump basskitarril.
Kuulda saab kauneid meloodiaid Eesti autoritelt, omaloomingut ja mõnusaid rütmikaid
palasid.
Marianne Leibur on noor
laulja ja viiuldaja, kes olenemata oma noorusest on džässmuusikuna saanud juba märkimisväärset tunnustust – 2019.
aastal toimunud rahvusvahelisel konkursil Riga Jazz Stage
sai Marianne esimese koha ja
samal aastal avaldas laulajatar
oma esimese albumi, millele
omistati Eesti muusikaauhind.
Hiljuti omistati talle tunnustus
„Noor jazzitalent 2020“.
Ka tema ansamblipartnerid
on džässimaailmas tunnustatud tegijad, kes on haaratud
paljudes džässansamblite koosseisudes. Joel Remmeli klaverimäng kõlab 25 heliplaadil ja
tema kontsertreisid on viinud
teda Euroopa publiku kõrval
ka Venemaa, USA, Hiina ja
Jaapani kuulajateni. Ka Janno
Trump toetab oma bassimänguga teiste bändide tegemisi:
Karl-Erik Taukar Big Band,
Sofia Rubina Band, Linda
Kanter Quartet, Maarja Aarma
MA, The Swingin’ Sisters &
Band jt. 2017. aastal sai Janno
festivalilt Jazzkaar „Noore Jazzitalendi“ auhinna.
19. juulil astub Häädemeeste
kirikus kuulajate ette Mari
Kalkun. Viljakas looja ja laulja
Mari Kalkun on karismaatiline
esineja, kelle muusika jutustab
lugusid metsast ja linnast,
laiast maailmast ja elust enesest. Tema kontserdid on ehe-

dad ja isiklikud, peegeldades
aastaaegade rütme ja kutsudes
kaasa ümisema. Mitmekülgne
muusik valdab erisuguseid pille
ning tema isikupärane hääl on
ühtaegu õrn ja vägev. Mari
meeldejäävad meloodiad ja
ruumilised helimaastikud on
teemade poolest üldinimlikud
ja toetuvad tema Võrumaa juurtele. Mari muusika on justkui
pelgupaik, kust ta ammutab
rahu ja kindlust ning pakub
seda ka teistele.
Ta on esinenud enamikes
Euroopa riikides, New Yorgis
ja käinud kuuel kontsertreisil
ka Jaapanis.
2018. aastal valiti Kalkuni
sooloalbum “Ilmamõtsan” The
Guardiani poolt aasta parimate
maailmamuusika albumite esikümnesse. “Kalkuni loomingu
keskmeks on tema laul – rõõm
vaheldumas itkuga, kuid tema
laulmine on alati loomulik,
tasakaalukas, meloodiline.
Selle poeetilisus on tõlkimatagi
ilmne. Maagiline looming.” Neil Spencer (The Guardian).
Tänavu kuulutas ERR Mari
Kalkuni Aasta Muusikuks.
“Maril on lugusid, mida
võibki toimelt võrrelda loitsudega: need võivad rahustada,
ergutada, tantsitada ja ravida.
Seda kõike suutsid ja tegid lauluga ka me kunagised esivanemad.” – Tõnu Karjatse (Sirp).
„Laulud voolavad temast
välja otsekui looduslikust allikast.” – Marje Ingel (Muusika).
20. juulil on Kabli Seltsimaja välilaval Reigo Ahvena
trummishow ja töötuba.
Reigo Ahven on tunnustatud
džässtrummar ja esimese Eesti
džässi klubi, Tallinnas asuva
Philly Joe’s üks asutajaid ja
omanikke. Muuseas plaanib
ta lähiajal avada ka Philly Joe’si
pop-up klubi New Yorgis.
Tema suured teadmised
jazzist, bluesist ja R&Bst,
Ameerika muusikažanritest
ja ulatuslikud kontaktid USA
muusikaringkondades ning
erakordne suhtlusanne teevad
temast meile suurepärase juhi
sealsesse muusikailma ja meie
kaasjuhi muusikalisele roadtripile.
Ahvena kirg ja töö on veel
ka erinevate trummimän-

Puuluup. Foto: isiklik arhiiv

guprojektide vedamine ning
mehe enda sõnul peaks tema
käes olema mitteametlik rekord
trummimängu töötubade korraldamises, kus ta on mänginud
trumme koos umbes 100 000
lapse ja 50 000 täiskasvanuga.
Peale kõige muu unistab
Reigo löökpillimuuseumi loomisest Viljandisse ja usub, et
muusika võib päästa maailma.
Välilaval jätkame kuni fes-

Marianne Leibur Trio. Foto: Sohvi Viik

tivali lõpuni.
26. juulil on tulemas vahva
Lotte ja Klausi muusikatund,
kus laval on Gerli Padar ja
Toomas Laur. Kontsert on 45
min pikk, mõeldud lasteaia ja
algkooliealistele ning kõikidele,
kellele Lotte ja tema tegemised korda lähevad. Saab nalja,
naeru ja palju muusikat.
30. juulil astuvad lavale Airi
Liiva Laulupesa lapsed.

Mari Kalkun. Foto: Silver Tõnisson

Laulupesa lapsed. Foto: isiklik arhiiv

“Tahan, ei taha, ma ise ei
tea, kas olla natuke paha või
päriselt hea,” rõkkavad lapsed suurima rõõmuga laulda.
Youtube’is on sel laulul kahe
aastaga kogunenud 2,4 miljonit vaatamist – sama palju kui
mõnel Karl Erik Taukari hitil.
Laulu autor on nelja lapse ema
Airi Liiva.
Kontserdil kõlavad laulud
jutustavad asjadest ja olukor-

dadest, mis lastele sära silma
toovad ja neid kõnetavad.
Salasoovidest, millest nad
unistavad. Tujudest ja emotsioonidest, mida nad mõistavad. Sõprusest, mida lapsed
tähtsaks peavad. Need räägivad
lapselikest asjadest, peegeldades
seda lapsepõlve, kus elasid meie
praegused emad-isad. Ohtralt
õueaega porilompides, ratta
seljas, naabri hoovis luurekat
mängides või onni ehitades.
Laulupesa tundides Tartus käib
ligi 600 last. Veel sama palju
põnne ootab kannatlikult järjekorras.
Juubelihõnguline Kabli Päikeseloojangu festival saab väärika lõpp-punkti 30. juuli õhtul
ansambli Puuluup kontserdiga,
kus esinejateks Ramo Teder ja
Marko Veisson.
Hiiu kandleid elektroonikaga ristav Puuluup kõigub
pärimuse ja kaasaegsete muusikastiilide piiril, flirtides maailmamuusika, undergroundi
ja popiga. Puuluup juhib hiiu
kandle jõhvkeelte võnked läbi
efektiplokkide ja luuperi ning
kasutab alternatiivseid mängutehnikaid ja heli tekitamise võimalusi. Hiiu kandle
mahedale sahinale lisanduvad
elektrooniliselt võimendatud
kajad, koputused, kriuksud ja
krabinad. Kõlab traditsiooniga
impregneeritud omaloomingut,
viiteid pungiklassikale ja õpetliku sisuga romantilist neozombiepostfolki.
Mehed ise sõnavad oma loomingu kohta tagasihoidlikult
nii: “Meie peamine sõnum rahvamuusika kontekstis on see,
et vaadake, hiiu kandlega saab
teha igasuguseid asju, õppige
pilli ning tehke ka. See on see,
milles meist võiks rahvamuusikale kasu olla.”
Kohtumiseni kontsertidel!
Kadri Leivategija
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Rannametsa põletamisest möödus 80 aastat
Käesoleva aasta juulis möödus
80 aastat Rannametsa ajaloo
küllap kõige traagilisemast
sündmusest. 8. juulil 1941
hävitati 18 majapidamise vara,
sealhulgas põletati 17 elumaja.
Selle kurva sündmuse meenutuseks avaldan oma ema poolt
talletatud mälestused.
Juulikuu alguse päevad olid
sõja tõttu ärevad. Nõukogude
võimu informatsiooniallikad
vaikisid tegeliku olukorra kohta
rindel.
Kohalikud inimesed levitasid
omavahel uudiseid, et sakslased
on juba Riias ja teel siiapoole. 4.
juuli hommikupoolel evakueerusid tagalasse Häädemeestelt
nõukogude võimu esindajad.
Sama päeva õhtupool kogunesid Rannametsa koolimaja
juurde omakaitselased peamiselt
lõunapoolsetest ümberkaudsetest valdadest, kelle eesmärk
oli organiseerida Rannametsa
mägedes relvastatud vastupanu
punaarmeele ja hävituspataljonile. Rannametsa mäed oli selleks sobiv koht. Lahingutegevus
toimus siin 4.-8. juulil.
Nooremad mehed kadusid
vargsi külast. Nad siirdusid üle
Timmkanali lõunapoole. Eks
kardeti taganeva punaarmee
sundmobilisatsiooni, aga oli ka
teisi tollele ajale omaseid hirme.
Iseenesest kujunes olukord kui
mööda Timmkanalit kulges
nagu mingi piir. Lõunapool
Timmkanalit nõukogude võimu
enam ei olnud, kuid põhjapool
nõukogude võim veel tegutses.
8.juuli hommikupoolel taganesid omakaitselased üle Timmkanali lõunapoole. Rannametsa
sild oli purustatud, Punaväelased omakaitselasi jälitama ei
hakanud. Hävituspataljonlased
aga asusid põletama ilmsüütute
inimeste vara.
Elu külas lahingute ajal
Lahingute ajal mägedes ei olnud
rahulik ka elu allkülas. Külla
olid jäänud ainult naised, lapsed
ja vanad mehed. Meie peres olid
kodus minu ema Selma Strenze
(1909–1969) ja isapoolne vanaema Mari Strenze (1872–1956).
Vanaisa Jahn viibis Pärnu haiglas ravil peale maovähi operatsiooni ja isa kadus külast koos
teiste nooremate meestega.
4. juulil tõi küla tolleaegne
käskjalg Rehe Siina (Sinaida
Tamm) sõnumi, öösel mitte
kõigil korraga majas magada.
Meie pere magas kodumaja õuel
vankrites. 5. juulil tuli juba rangem korraldus – öösel hoonete
läheduses mitte olla. Ümberkaudsete Pihnurme talude (Jaak
Akkermanni, Jüri Akkermanni,
Liidia Strandsoni ja Veske Karla
(Karlis Strenze) inimesed kogunesid õhtul peale tööde lõppu
meie talu õuele. Ühiselt otsustati öö mööda saata meie talu
mereäärsel rukkipõllul. Magati
kaasavõetud vanade tekkide
peal rukki vagude vahel. Rukkisse mindi ööbima ka 6. juuli
õhtul. Sama kavatseti teha veel
ka 7. juuli õhtul. Enne õhtut aga
ilmus talu õuele jälle küla käskjalg Rehe Siina. kes käis kõik
talud läbi ja tegi teatavaks väga
karmi käsu, et kõik inimesed
peavad külast lahkuma. Kuna

mägedes toimusid ärevad sündmused, siis otsustati minna üle
Timmkanali lõuna poole, sest
seal tundus rahulikum. Samuti
oli teada mitteametlikult info,
et Riiast liiguvad meie suunas
sakslased. Pihnurme majade
naised, lapsed ja vanemad
mehed jäid ööseks peatuma üle
jõe (Timmkanali) lõunapoole
Saariksele. Siin oli veidi kõrgem
kallas mere ääres. Praegu on seal
sadamakoht. Inimesi kogunes
ligemale 40. Kõik põhjapoolt
jõge taludest.
Juulikuu alguse ööd on
lühikesed ja valged. Ööd õieti
polegi. Vaid korraks tekib tumedam hämarus ning samas hakkab jälle valgemaks minema.
Öö veedeti üksteise kõrval kõrgema kalda all pikutades, omavahel tasa juteldes. Ainult väike
kaheksa-aastane Teste Oskar
(Oskar Akkermann) lamas
minu ema kõrval ja magas nasinal. Lapsel oli värskes õhus hea
uni. Õnneks oli öö ka vaikne,
kuiv ja soe. Kevadised kiired
toimetused taludes olid juba
tehtud. Heinategu polnud veel
alanud. Arutati omavahel, et mis
siis edasi saab. Keegi oli kuulnud Soome raadiost, et Stalin
andnud korralduse punaarmee
taganemisel tappa ja põletada,
nii et must muld jääb järgi.
Peale keskööd hakkas mägedest kostuma lahingumüra.
Lasud kostusid selgesti Saarikse
kõrge kalda all viibijateni. Esialgu olid lasud harvemad, kuid
siis need sagenesid juba lahingumüraks, mis ei ilmutanud
vaibumise märke, vaid üha ägenes. Saabus 8. juuli 1941. Oli
teisipäev. Lahingumüra taustal
oli vaja varahommikul tagasi
pöörduda kodudesse, et lehmi
lüpsta ja teisi loomi talitada.
Hiiliti mööda mere äärt hanereas kõrkjate varjus koju loomi
talitama ning plaaniti siis jälle
samasse paika koguneda. Kahjuks kõigil see enam ei õnnestunud. Peale loomade talitust
läksid Timmkanalile lähemal
asuvate Rannametsa talude
inimesed tagasi üle jõe lõuna
poole. Siirduti Häädemeeste
poole. Pihnurme (Piirume)
talude inimesed, kel kodutee oli
pikem, ei jõudnud enam peale
loomade talitamist tagasi üle
jõe minna, sest lahingutegevus
toimus otse küla kohal mägedes
ja nüüd hakati sealt tulistama
juba ka küla pihta. Liikumine
oli ohtlik. Nii ei pääsenud
inimesed enam külast välja.
Mägedes oli intensiivistunud
lahingutegevus. Rohkem tulistatigi meie küla pihta. Vanaema
Mari läks lambaid heinast välja
ajama ja märkas, et midagi sopsatab tema ümber heina sisse.
Ka lambad muutusid ärevaks.
Minu ema, kes sel ajal maakivist karjaköögi juures lüpstud
piimaga toimetas, taipas enne
vanaema, et küla tulistatakse,
sest kuulid lendasid heleda plaksatusega vastu maakivist seinu.
Ta hüüdis vanaemale, et jäta
lambad ja tule ruttu kiviseinte
varju. Siis sai ka vanaema aru,
et tema ümber kukuvad kuulid. Ta jõudis siiski õnnelikult
kivihoonete varju. Jaanika talus
olid hobused mereäärses koplis.

der Muruste) ja Rehe Peedi
(Peet Meriloo) majade kohalt.
Kurjategijad olid suundunud
otse läbi Raiesma ja Pihnurme
metsa põletama Muhu küla
maju. Minu ema kõrval lamanud Veera Liide (Liidia Strandson) arvas, et nad (põletajad)
tulevad mööda Muhu teed alla
mere äärde ning varsti pannakse
põlema tema maja. Aga rohkem
ei põletatud. Rukkist välja tulla
ei julenud keegi.

Rannametsa mälestuskivi. Foto: erakogust

Autor: Johannes Juhansoo

Ilmselt neid mägedest märgati ja
spetsiaalselt sihiti. Kui hobuseid
tulistati ühelt poolt, jooksid nad
teisele poole, siis tulistati sinna
ja hobused jooksid jälle vastassuunas. Nii kestis tükk aega.
Laskjad hobuseid ei tabanud.
Sihiti ka Raiesma talu vana
härga, kes oli mere ääres ketis.
Suur loom tammus segaduses
ümber enda. Õnneks kuulid ei
tabanud ka teda.
Kuna küla pihta tulistati, siis
ei saanud inimesed peale loomade talitamist oma kodudest
tagasi üle jõe lõunapoole minna.
Vihisevate kuulide all mööda
kraave roomates kogunesid
inimesed meie talu maakivist
hoonete varjus. Siin olid jälle
koos kõik need, kes varem olid
kaks ööd meie rukkipõllus veetnud. Pisut peeti aru suure lauda
merepoolse seina ääres ja varjupaigaks valiti taas rukkipõld
mere ääres, kuhu hiiliti ükshaaval hanereas mööda põldudevahelist kraavi. Rukkipõllul lamati
vaikselt. Siin oli ka Jaagu talu
vanapaar, Jaak ja Rõõt. Mõlemal
aastaid üle 80. Jaak oli peaaegu
kurt. Temast käbedam kaasa
jagas talle toimuvast selgitusi
nii, et rukkipõld kajas “ni va
ritsid (need on kuulipritsid )
teevad lät, lät, lät”. Ka oli Rõõt
mures poja Mardi pärast, kes läinud uue jalgrattaga kodust välja
ning polnud veel tagasi tulnud.
Rõõt sai teistelt pahandada, sest
olema pidi väga vaikselt
Enne pakku minekut tõi ema
toast välja leivanõu ja asetas selle
suure remmelga alla, sest leivategu oli pooleli juba paar päeva.
Sealauda uks jäeti lahti, kuid
ukse ette asetati kõrgem plank,
et sead laiali ei jookseks. Veised
ja lambad olid ilusate ilmadega
niigi kogu aeg väljas karjakoplis.
Lamati rukkis, kõigil pilgud
mägede suunas. Kuulati paugutamist ja kuulide vihinat.
Arutati omavahel kus parajasti
tulistamine kõige intensiiv-

sem. Enne lõunat umbes
kella 11 paiku tulistamine
mägedest lakkas. Hetkeks
tekkis täielik vaikus. Nüüd
julgeti pea rukkist välja
pista. Äkki lahvatas suits,
seejärel ka tuleleegid. Varjulolijad esmalt arvasid,
et koolimajas on mingi
õnnetus juhtunud, sest just
sealt arvati suitsu tõusmas.
Varsti järgnesid sellele aga
juba Rannametsa küla
põlevate majade suitsud
ja tuleleegid. Veera Akkermann arvas nägevat põlevat
oma sugulase Simsoni Mihkli
(Mihkel Mäe) maju. Kaunisse
suvisesse juulitaevasse tõusid
püstloodis üha uute ja uute
põlemasüüdatud hoonete suitsud. Nüüd sai selgeks kõigile, et
toimub sihipärane põletamine.
Selline saatus ootab ka nende
kodusid. Rukkisolijad arutasid
omavahel kelle majast suits nüüd
ja nüüd tõuseb ning kelle maja
järgmisena süttib. Tuleleeke
tuli järjest juurde ja need üha
lähenesid rukkis peidus olevate
inimeste kodudele. Külateedel ei
liikunud ainsatki hinge.
Mingil hetkel silmasid
peidusolijad, et üks mees tuli
mööda mere äärt, suur püss
seljas. Mehes tunti ära Tautsi
(Võiste poolne talu) Evald või
Eduard. Nad pärisid mis toimub. Mees vastas, et ei tea ka
rohkem kui seda mis näha. Ta
soovitas panna põlema mõne
talu abihoone, et võib olla
põletajad arvavad, et siin on
juba põletajad olemas ja mere
äärde edasi enam ei tule. Rukkis hakati arutama kas panna
põlema meie talu saun, sest see
on muudest hoonetest veidi rohkem eemal ja tuli ehk ei leviks
teistele hoonetele. Lõpuks ema
otsustas, et ise oma vara ta
hävitama ei hakka. Nii istuti
rukkis edasi ja vaadati tuimalt
küla põlemist pealt. Inimesed
olid tülpinud ja sosistasid omavahel, nüüd hakkab varsti sellest
ja sellest majast suits tõusma, siis
varsti sealt ja sealt. Kui tõusid
leegid Ääre Sassi (Aleksander
Jürgenson) süüdatud hoonetest arvati kohe-kohe süttivat
Jaanika ja Raiesma maju ning
seejärel oli järjekord juba rukkisolevate inimeste kodude
käes. Tekkis aga vahe, Jaanika
ja Raiesma püsisid puutumata.
Arvestades senist põletamise
hoogu tundus see imelik. Äkki
hüüatas keegi rukkis “vaadake
põhjapool”. Uued suitsusambad tõusid põhjapoolt Muhu
teed Muruste Sassi (Aleksan-

Piibel oli põues ja süda ei
valutanud
Äkki kuulsid peidusolijad rukkipõllu veerelt meie naabritalu
vanaperemees Jüri Akkermanni
(1862–1941) häält. Tema poja
Aleksandri kolm alaealist last
Leida, Helma ja Oskar koos
kauaaegse talu teenija Ludmilla Siniväljaga olid samuti siin
varjul. Laste ema oli paar aastat
varem surnud kopsuhaigusse.
Vana Jüri eiras kodust lahkumise käsku. Ta hüüdis varjusolijaile: “Naised tulge rukkist
välja, sakslased juba siin. Rohkem ei põletata”. Naised surusid
pea veel sügavamale vastu maad
ega kuulanud üleskutset. Seda
tegid ka Jüri enda pereliikmed.
Hirmunud ja segaduses inimesed ei usaldanud enam kedagi
ega midagi. Nad arvasid, et vana
Jüri on kinni võetud ja spetsiaalselt saadetud neid välja meelitama ja siis võetakse ka nemad
kinni. Vana Jüri aga aina kuulutas ja kuulutas oma sõnumit.
Lõpuks tõusis püsti Veske
talu perenaine Riina (Riina
Strenze). Ta läks Jüri juurde,
kallistas teda ja võttis põuest
välja piibli ning lausus:” Mul oli
Piibel kogu aeg põues ja minu
süda ei valutanud”. Seejärel
tulid kõik peidust välja. Meie
rukkipõllul varjunud inimeste
kodusid ei põletatud. Võib olla
sellepärast, et põletajatel oli
kiire ja välja mere äärde lihtsalt
ei jõutud ning sakslased tulid
ruttu. Nüüd läksid kõik oma
kodudesse toimetama. Meie
talus ei tulnud ka seekord leivateost midagi välja, sest sead olid
end ikkagi vabadusse murdnud
ning suure remmelga all asunud
leivanõu kummuli keeranud.
Leivataigen voolas nõust välja.
Kui sakslaste väike mootorratturite salk umbes neli tundi
peale põletamise algust Rannametsa purustatud silla juurde
jõudis, tulid nendega koos ka
jooksus olnud küla nooremad
mehed. Mõned nendest nägid
veel vaid oma kodude suitsevaid
varemeid. Üks mees, kes sai aru,
et tema maja veel ei põle, žestikuleeris saksa ohvitseri ees, et
pangu ruttu külale tuli peale.
Minu isa Karl Strenze, kes oli
Pärnu Poeglaste Gümnaasiumis saksa keelt õppinud, sai olla
pisut tõlgiks. Sakslane päris kas
külas võib olla inimesi. Mehed,
kes ei teadnud oma peredest
mitu päeva midagi, arvasid, et
kõik on külas. Sakslane teatas
seepeale, et küla pihta tuld ei
avata, et enne mingu mõni maja
kui kannatada saab kasvõi üks
inimene.
Hävitati 18 talu majapidamist, sealhulgas põles ära 17
elumaja.

Hiljem meenutasid rukkis
varjunud inimesed tihti neid 8.
juuli sündmusi. Nad imestasid kuidas õnnestus neil jääda
kuulide all terveks, kannatada
ei saanud loomad ja hävingust
pääsesid nende kodud. Vanemad inimesed arvasid olevat
tegu kõige vägevama tahtega,
kes kaitses.
Tõnis Luhka kohtus
põletajatega silmast silma
Luha talu peremees Tõnis
Luhka (1856–1942) saatis pere
nooremad liikmed kodust ära,
kuid ise jäi tallu. Tõnis oli ka
teadaolevalt siinkandis ainuke,
kes kohtus põletajatega silmast
silma. Ta nägi kuidas hakati alates koolimajast maju põletama.
Põlevate majade tuleleegid tulid
järjest lähemale tema talule.
Tõnis täitis kaevu ääres molli
(loomade jooginõu) veega ning
jäi ootama oma saatust. Juba
süüdati Mündi talu hooned,
siis süttis kõrge leegiga Mätta
talu. Kui hakkas tõusma suitsu
Kivi Maali majast teadis Tõnis,
et nüüd tegutsevad põletajad
juba järgmises Siimani (Väike
Jaanika) õues ja siis on tema
maja. Ta aimas, et pahategijad
tulevad otse üle heinamaa nurga
tema maja poole. Ilmselt nii ka
oli. Tõnis läks majja ja istus
köögi laua taha. Ust ta seestpoolt lukku ei pannud. Peagi
oli kuulda kuidas väljastpoolt
keegi järsu liigutusega ust katsus. Majja tungisid kaks noort
meest. Tõnis neid ei tundnud.
Meeste näod nõretasid higist.
Röögatades anti käsk: “Välja
kohe. Kas mõni veel sees on?”
Tõnis keeldus väljumast ja
palus, et lastagu teda sealsamas
maha, sest siin on kogu ta elutöö ja vara ning ilma selleta pole
vaja ka elu. Põletajad pomisesid
midagi “ah maha lasta sind”.
Nad haarasid Tõnisel kahelt
poolt kaenla alt kinni ja tirisid
ta vägivaldselt õue. Mahalaskmist anuva vana mehe silme ees
pistsid tule lõunapoolse katuseräästa alla ja nähes, et tuli võttis
hoogu, suundusid pooljoostes
Laane, Uuetoa, Ääre jt. maju
põletama. Isekeskis nad juttu ei
ajanud, kuid tegutsesid kiiresti
ja täpselt.
85-aastaneTõnis asus kohe
tuld kustutama. Keegi teda ei
takistanud. Põletajad tagasi ei
pöördunud. Tõnisel õnnestus
maja päästa.
Must põlenud koht, kust
maja süüdati, oli näha kuni selle
maja elupäevade lõpuni.
Tõnis oli minu emapoolse
vanaisa Voldemar Juhansoni
tädimees. Ta rääkis oma maja
päästmise lugu korduvalt. Kinnitas, et kuigi õnnestus päästa
tulest oma vara, hinges ei saa ta
rahu kunagi. Valus on vaadata
naabrite kodude varemeid ning
hukkunud loomade põlenud
surnukehade kirbe hais matab
kogu aeg hinge.
Peale küla põletamist elas
Tõnis veel aasta ja kolm kuud.
Need mälestused sain oma
emalt Selma Strenzelt (1909–
1969).
Saima Strenze
Endine Rannametsa elanik
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SPORDIUUDISED
Uute väljakutega koos pandi alus ka uuele traditsioonile
25.-26. juunil toimus Jõulumäe
Tervisespordi keskuses Jõulumäe
liikumisfestival. Festivali alguses
avati pidulikult 4 uut tenniseväljakut, korvpalli, käsipalli ja sulgpalliväljakud. Väljakud said avatud
uhkelt: 3x3 korvpalli demonstratsioon Alexela 3x3 Eesti MV eliitsarja näidismäng: Avis/Treimix vs
Kvartett/Olybet, profid avasid ka
tenniseväljakud ja käsipalliväljakud demonstratsioonmängudega.
Festivali raames said tavakodanikud tasuta osaleda discgolfi,
tennise, tänakorvpalli, võrkpalli,
käsipalli, bodybalance, sulgpalli,
jooksmise, surfi, kajaki ja SUP
lauaga sõitmise õpitundides, kus
juhendajad olid lahked ja abivalmis
tegelema igas vanuses liikumishuvilistega. Oli võimalus proovida
veel Fatbike’idega sõitu, teha läbi
jalgrattageopeitus-orienteerumine
ning osaleda romantilisel öömatkal
Illimar Pilti juhendamisel. Esimese
päeva õhtul toimus veel kultuuriprogramm, mille raames nägime
Street workouti esinemist, VK rüht
„Liblikad“ võimlemiskavasid, tant-

Fotod:
Kadri Orula

Street
workouti
jõunumbrid

Anu Jooksutrennide poolt läbi viidud jooksu
õpituba

suseltsi „Ülejala“ lustakaid tantsunumbreid ja
laulsime kaasa koos Andris Avamere ja Ester
Kosega.
Kes kohale tuli, see nägi, lustis ja võitis
sülega liikumisrõõmu ja tegutsemislusti.
Loodame, et sündmusest kujuneb populaarne
traditsioon.
Suured tänud Jõulumäe tegusale perele
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Discgolfiturniir Häädemeestel

Discgolfi turniiri vanusegruppide võitjad. Ees Anna Sepp ja Kennet
Saar, taga Kirke Stiina Karin, Erik-Raimond Ristmäe, Märten Teas,
Kerlin Tšetsin

Aleksander Tõnis Joarand

5.-6.06 osales Kelli ESL/VIL
koondise katsevõistlustel. Sel
võistlusel kohti ei jagatud, kuna
sõideti taseme selgitamiseks
ainult aegu.
12.06 Eesti MV sprint. Saavutas tubli 7. koha, võisteldes
avatud klassis (tavaliselt võistleb
kergkaalus).
13.06 Harku Järve regatt.
Saavutas oma vanuseklassis
kolmanda koha ja mix-paatide
(paadis mees ja naine) võistlusel koos Viljandi sõudja Hugo
Mengeliga teise koha.
25.-27.06 Merevaigust Aer
(Trakai, Leedu) tõmbas Kelli
end esimesel päeval tugevas
konkurentsis esimeseks ja jäi
oma positsiooni kaitsma ka
järgmisel kahel võistluspäeval,
tulles koju kaelas 2 kuldmedalit
ja käes ESL otsus kuulumisest
7.-11.07.2021 Tšehhis Racices

Kelli Järvoja 27.06.21
Merevaigu Aeru võsitlusel
Leedus Trakais. Foto: Tatjana
Jaanson

toimuvatel MM võistlustele
sõitvate sõudjate ridadessse.
Pöidlad pihku!

Ammulaskmine

Pärnumaa Võidupüha Maraton 2021
Metsikus lõõskavas päikese
kuumuses, kus nii mõnigi
võistleja jäi starti tulemata ja
paljud võistluse katkestasid oli
Häädemeeste valla jooksuharrastajale Mario Maddisonile
väga edukas.
Mario Maddison jooksis
42,195 km ajaga 3:21.55 üldjärjestuse 4. koha, MV vanus-

5. juulil toimus Häädemeeste
Keskkooli discgolfirajal 2021. a
hooaja esimene discgolfiturniir
33 osavõtjaga. Oma vanusegruppide võitjateks tulid Erik-Raimond
Ristmäe, Kirke-Stina Karin, Kennet Saar, Hanna Sepp, Märten
Teas, Kerlin Tšetsin.
Pilk protokolli: mehed (15) 1.
Erik-Raimond Ristmäe, 2. Risto
Vaher, 3. Ardo Atka; naised: KirkeStina Karin, 2. Moonika Vabrit,
3. Ruth Kurm; I-V kl. tüdrukud:
1. Hanna Sepp; I-V kl. poisid: 1.
Kennet Saar, 2. Kenneth Lepp, 3.
Albert Sepp; 6-7 kl. tüdrukud: 1.
Kerlin Tšetsin, 2. Liisbeth Lepp,
3. Renata Talts; 6-9 kl. poisid (8):
1. Märten Teas, 2. Klen Liiva, 3.
Andreas Artma.
Uuesti kohtutakse võistlusrajal
septembris „Mihklipäeva“ võistlusel. Head suvist harjutamist!

Kelli Järvoja võistlusrohke kuu

grupis saavutas ta 1. koha ja
kuna samal võistlusel jagati
ka Pärnumaa meistri medaleid maratonis, siis võitis ta ka
selles arvestuses üldarvestuses
2. koha ja MV vanuseklassis
1. koha.
Aire Kallas-Maddison
Kultuurinõunik

Pärnumaa Meistrid maratonis MV vanuseklassis vasakult 2. koht
Joe Lepp ja 1. koht Mario Maddison. Foto: Elise Saarna

2021. a ammulaskmishooaeg avati 12. juunil
Viljandimaal Külmallikal Viljandimaa lahtiste
meistrivõistlustega harjutuses JR900.
Meeste arvestuses
saavutasid Häädemeeste
AK amburid kolmikvõidu. Päeva parima
tulemusega 813 silma
võitis Teet Tagapere,
järgnesid Ain Järvesaar
ja Madis Kivi. Naiste
arvestuses saavutas
kolmanda koha Maarika Atka ja kadettide
võitjaks krooniti Robert
Järvesaar.
Amburite välishooaeg jätkub 10.-11. juulil Pärnumaa lahtiste
meist rivõist lu steg a
Häädemeestel.
Aleksander Tõnis
Joarand

Ammulaskjad tulejoonel.
Foto: Meelis Pällo
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SÜNDMUSED JUULIS JA
AUGUSTIS
Kultuurisündmuste, spordivõistluste jt avalike ürituste toimumise
osas palume järgida teavet seoses COVID-19 olukorraga.
Kestab Lottemaa suvehooaeg kuni 29.08.2021 iga päev kell 10-18
16.07
Lastehommik RMK Kabli külastuskeskuses kell 11
16.07
Kivistiku õuel Kalle Kivistiku autoriplaadi “Kalevi
Kojutulek” esitluskontsert kell 20
17.07
Treimani Rahvamaja peoplatsil segakooride laulupäev
“Muusika on rõõmu jaoks” kell 19. Peale kontserti
simman ansambliga Vanad Sõbrad
17.07
Elektriteatri ekraanil „Keskea rõõmud“ Häädemeeste
Rannaniidul kell 20
18.07
Eesti MV olümpiakrossis Jõulumäel
18.07
Autoretk mööda vana raudteetammi „Jaamahooned
mäletavad ja jutustavad“ kell 11
18.07
Ansambel „Jäääär“ juubelikontsert Kabli Rannakodus
kell 19
19.07
Mari Kalkun Häädemeeste õigeusu kirik kell 20
19.07
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
20.07
Reigo Ahvena trummishow ja töötuba Kabli Seltsimajas
kell 20
20.-22.07 Urumarja 33. velotuur Jõulumäel
21.07
Tafenau ja Agan „Reis ümber maailma“ Kosmose
kolmapäev Kosmonautika Puhkekeskuses kell 20
21.07
Häädemeeste Huviteatri esietendus „Peatükke eestlase
käsiraamatust“ Häädemeeste Seltsimajas kell 19
22.07
RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak Piirumis
kell 17
22.07
Pärimusetendus Marta Mäesalu jutustuste põhjal
Häädemeeste Seltsimajas kell 19
23.07
Etendus „Jutt Jumala õige“ Häädemeeste Seltsimajas
kell 19
23.07
Kabli rannapidu DJ Riho Pruul, DJ Marko Kivisalu,
DJ Andrus Pirso kell 22
24.07
Häädemeeste teatri juubelipidu Häädemeeste Seltsimajas
kell 19
25.07
Ekskursioon „Massiaru ja Urissaare külad ootavad külla“
kell 11
25.08
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL Uulu
Raamatukogus kell 18
26.07
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
26.07
Lotte ja Klausi muusikatund Kabli Seltsimaja terrass
kell 19
28.07
Pärnumaa nädalavõistlus discgolf’is Jõulumäel kell 18.15
28.07
Kosmose kolmapäev Riho Sibul ja Jaak Tuksam
Kosmonautika Puhkekeskuses kell 20
29.07
Rattaretk Rannametsa kell 17
30.07
Laulupesa lapsed, Airi Liiva ja bänd Kabli Seltsimaja
terrass kell 19
30.07
Puuluup Kabli Seltsimaja terrass kell 22
30.07.-1.08 Kettagolfi Baltimaade meistrivõistlused „BDGC 2021“
Jõulumäe Tervisespordikeskuses
31.07
Uulu Lamba Vest 2021
31.07
Kontsert „Õnnis aeg“ Võiste Filharmooniumis kell 19
1.08
35. Kodukandipäev Häädemeestel kell 12
1.08
Jõulumäe krosstriatlon
2.08
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
5.08
Treimani akvarellikursuslaste näituse avamine kell 15
6.08
Hanno Padari plaadiesituskontsert „Teine vaatus“
Häädemeeste seltsimajas kell 20
6.-8.08 Eesti tervisesportlaste suvelaager
7.08
Purjelaevad 160. aastapäeva tähistamine Kabli Seltsimajas
kell 16
7.08
Siiri Sisaski „Oma laulud“ Häädemeeste Õigeusu kirikus
kell 19
9.08
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
13.08
Firmaspordi Suvespartakiaadi esimese päeva alad
Jõulumäe Tervisespordikeskuses
13.-14.08 Metsa poole festival Lapita talus Metsapoolel
14.08
Gravel Grinder Estonia Jõulumäe Tervisespordikeskuses
kell 12
16.08
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
20.08
Uhla-Rotiküla elamusjooks (Uulust Raekülla) kell 12
20.08
Tuledeöö romantika Tahkuranna Konstantin Pätsi
mälestusmärgi juures kell 19
20.-21.08 Võiste suvefestival 2021
21.08
Estonian Cup matkasõit Jõulumäe Tervisespordikeskuses
kell 12
23.08
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
26.08
RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevak Piirumis kell
17
28.08
Maandus: Planeet Häädemeeste Seltsimaja hoovis kell 20
28.08
22. Jõulumäe Rattamaraton Jõulumäe
Tevisespordikeskuses kell 00
28.-29.08 Rannamängud Manijal (osalemissoovist anna märku
e-mailile)
30.08
DG Academy nädalamäng Jõulumäel kell 18.30
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Mardi Metsatalu OÜ müüb 30 cm ja
50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid.
Telefon 5347 0723
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Õnnitleme juuli ja augustikuu sünnipäevalapsi!
Õnn suuremaks,
mure väiksemaks,
hing nooremaks,
aastad pikemaks!

JUULI
22.07 AINO KARTUS
16.07 JUULI KIVILO
18.07 ERICH TÄHISTE
31.07 HILJA PÄHKEL
05.07 HELJU TIITS
04.07 NADEZHDA POOL
12.07 JÜRI NÕMM
21.07 SALME RÄÄK
07.07 SALME ÄRM
19.07 MIRALDA KODUSTE
19.07 ELLI TIITS
25.07 NADEZDA STEPANOVA
28.07 JUTA MÄNNIK
04.07 MALL KARP
04.07 HELGI ROOSMA
26.07 HILJA HUNT
30.07 SALME-INGRID LUIK
30.07 AINO EISENSCHMIDT
15.07 MAI TÕUST
14.07 KÜLLI MARUSTE
29.07 HELBE SIIVESTI
30.07 TIIU SAARE
05.07 TIIT KULD
01.07 ANNE KLEIN
11.07 AITA TIITMA
18.07 PEETER GRIŠAKOV
19.07 ANTS NIINE
12.07 KALEV TAMM
16.07 EERIK MÜRK
25.07 ARNOLD JÜRISOO
27.07 ÜLO SOMMER
31.07 JÜRI KÕRESAAR
4.07 HELE ISLAMOVA
8.07 KÜLLI TRUMMAL
18.07 MAIRE TAMMELEHT
22.07 JUTA AASA
24.07 SILVIA TOROKVEI
25.07 AILI SOMMER

101
91
91
91
89
87
87
87
86
85
85
85
85
84
84
84
84
84
82
81
81
81
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
60
60
60
60
60

Uulu küla
Kabli küla
Treimani küla
Võidu küla
Uulu küla
Reiu küla
Metsapoole küla
Kabli küla
Nepste küla
Tahkuranna küla
Uuemaa küla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Penu küla
Metsaküla
Häädemeeste alevik
Arumetsa küla
Tahkuranna küla
Võiste alevik
Võiste alevik
Võiste alevik
Metsaküla
Tahkuranna küla
Võiste alevik
Metsapoole küla
Arumetsa küla
Laadi küla
Urissaare küla
Orajõe küla
Metsapoole küla
Lepaküla
Uulu küla
Reiu küla
Reiu küla
Laadi küla
Rannametsa küla
Häädemeeste alevik
Laadi küla

AUGUST
01.08 ELLINOR KAMBER
01.08 ELLI REBANE
07.08 VELLO TÕNNO

96
93
93

Rannametsa küla
Nepste küla
Uulu küla

TORUMETALL

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

18.08
23.08
14.08
29.08
21.08
02.08
10.08
18.08
20.08
23.08
06.08
07.08
10.08
14.08
19.08
23.08
03.08
25.08
01.08
03.08
07.08
08.08
20.08
21.08
31.08
02.08
15.08
20.08
20.08
22.08
25.08
28.08
07.08
12.08
27.08
28.08
29.08
02.08
16.08
18.08
19.08
26.08

OLGA JASTREB
ENDEL RIIET
SEMEN SAMUSEVICH
AUGUST TALI
MIA MIHKELSON
JÜRI KAMDRON
ILMAR TÕNISSON
ELLEN HEINMETS
ANTONINA LEPP
LEHO SALAK
MAURI KAARLO
JOHANNES LEPPÄLÄ
REIN PARTS
URVE KUKK
ARNO NÄÄR
LEMBIT AASLAID
VALENTINA JUŠTŠUK
ARSEENI REIMAND
SULEV ÕITSPUU
HELJU VIIRG
VLADIMIR TSUTSKOV
GALINA TSUTSKOVA
MART PUKK
REIN PILL
LUULE-ANILLA ROSIN
UUNO UMAL
HELJU PALITS
LEONID SKVORTSOV
KOLLA LOORENTS
ENE PETROV
NAIMA SUVISTE
ELLEN VALDGRAF
JUHAN ORASMÄE
ELLE PALU
RIINA KUUSIK
TAIMI KOSE
EHA MÄNNE
ERIKA FRIEDRICHSON
MALLE AEDMA
HILJA HEINASTE
TIINA HOLM
KALJU KALLAS
VÄINO TUISK

91
89
88
88
87
86
86
84
84
84

Uulu küla
Ikla küla
Reiu küla
Võiste alevik
Võiste alevik
Uuemaa küla
Tahkuranna küla
Häädemeeste alevik
Metsapoole küla
Häädemeeste alevik

81
81
81
81
81
81
80
80
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60

Treimani küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Jaagupi küla
Võiste alevik
Reiu küla
Laadi küla
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Reiu küla
Reiu küla
Uuemaa küla
Metsaküla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Ikla küla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Krundiküla
Tahkuranna küla
Reiu küla
Tahkuranna küla
Võiste alevik
Metsapoole küla
Kabli küla
Reiu küla
Võiste alevik
Kabli küla
Treimani küla
Massiaru küla
Metsaküla

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.

Ludmilla ja
Ustav Mõtus

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

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.

Kindel on tõotus, mis sidus teid ühte
Kuldne on sõrmus, mis liitis teid kahte.
Aastate ahel kuldse tähtpäeva tõi,
Möödunud päevadesse palju rõõmusid jäi...
Üksteist ei jätnud te saatuse hooleks,
mured ja rõõmud said jagatud pooleks.
Püüdsite alati teineteist mõista,
Ühiselt suutsite raskused võita.
Ja ka nüüd, kui juuksed on hallid,
hoidke ikka oma kaaslast kallist.
Et sära oleks silmis ja noorus te hinges,
nii aastaid veel koos eluteel minge!

Kallid ema ja isa!
Õnnitleme teid kuldpulmapäeval!
Lapsed Anne, Andre
ja Ants peredega

Juuli 2021

Õnnitleme
noori peresid
KEILI MARIE KARU
17.06.2021
Ema Kersti Karu, isa Kristo Karu
RASMUS KULDKEPP
17.06.2021
Ema Veroonika Piirikuus, isa Hannes Kuldkepp
JAKO KULL
21.06.2021
Ema Evelin Rahusaar, isa Kahro Kull
FRANZ JOHAN JÜRGENSON 24.06.2021
Ema Maria Indermitte, isa Martti Jürgenson
ROVEN URBEL
Ema Laura Urbel, isa Reijo Urbel

05.07.2021

TEADMISEKS
Valla territooriumil on lähiajal plaanis Asuoja silla
remont. Esialgse kava kohaselt peaks tööd algama
7. augustil ja sild on suletud kuni 15. augustini.
Vähemalt kaks nädalat enne tööde alustamist
paigaldatakse teede äärde vastavad infotahvlid.
Muudatustest ühistranspordi sõiduplaanides
teavitatakse elanikke, palume jälgida infot valla
kodulehel.

MÄLESTAME LAHKUNUID
KRISTO PÕLISTE
19.04.1994 – 05.06.2021 Soometsa küla
MILVI PÕDRA
16.12.1939 – 05.06.2021

Häädemeeste alevik

BERNHARD-ARTVICH TUULING
04.08.1928 – 16.06.2021 Häädemeeste alevik
HEINO EICHEN
04.02.1949 – 22.06.2021 Treimani küla
ERIKA KALJAS
22.07.1948 – 26.06.2021 Võidu küla

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
11. juulil kell 12.15
VII pühapäev pärast nelipüha
18. juulil kell 12.15
Issanda kirgastamise püha
25. juulil kell 12.15
Apostel Jaakobuse püha
1. augustil kell 12.15
X pühapäev pärast nelipüha
8. augustil kell 12.15
XI pühapäev pärast nelipüha
15. augustil kell 12.15 Neitsi Maarja uinumise püha
22. augustil kell 12.15 XIII pühapäev pärast nelipüha
29. augustil kell 12.15 XIV pühapäev pärast nelipüha
5. septembril kell 12.00 XV pühapäev pärast nelipüha
Kolmapäeval ja reedel kell 6.30 (üldjuhul)
argipäevamissad kogudusemajas
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
1. augustil kell 9.30
X pühapäev pärast nelipüha
12. septembril kell 9.30 Neitsi Maarja sünnipüha, kiriku
nimepäev
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
18. juulil kell 14.00
Issanda kirgastamise püha
15. augustil kell 14.00 Jumalaema uinumise püha
Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid soovitusi, nagu
lähikontakti vältimine ja käte desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
17. juulil
kell 10 Liturgia
31. juulil
kell 14 Ristimis- ja õhtuteenistus.
Ristimissoovid üpr. Ardalionile,
tel 526 5285
1. augustil kell 9
Veepühitsus
kell 10 Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13 SURNUAIAPÜHA
7. augustil kell 19 Siiri Sisaski kontsert
Tahkurannas:
14. augustil kell 11
kell 14

Liturgia
surnuaiapüha

