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Kabli Seltsimaja – kogukonnamaja aastast 1932
Unistused on justkui õhupallid – sa
lased nad lendu, aga nad lendavad ise
edasi, valides oma raja ja tempo.
Nii juhtus ka meie unistusega –
renoveerida Kabli Seltsimaja nii 4-5
aastaga, aga ootamatult sai see teekond
palju pikem ning kiira-käära käänulisem.
Alustasime 2012. aasta veebruaris,
kui esitasime PRIA´le taotluse Kabli
Seltsimaja renoveerimise projektile toetuse saamiseks. Ehitustöödega saime
alustada 2019. aasta augustis. Tänaseks
päevaks on PRIA abiga renoveeritud
seltsimaja katus ja saal, meie koduvalla
abiga on saanud maja uue fassaadi ja
maakütte, Kohaliku Omaalgatuse
programmi e KOP programmi toetuste abil on soetatud kardinad ja uued
toolid.
1932. aastal ehitatud Kabli Seltsimaja hoone on ehitatud Orajõe Valla
endise Kabli kõrtsi krundile. See sai
teoks tänu kohalikele ettevõtjatele ja
seltsidele (nagu Orajõe Vabatahtlik
Tuletõrjeühing, Orajõe Raamatukogu
Selts ühes naisosakonnaga, Orajõe
Jahimeeste Selts ja Naiskodukaitse
Orajõe Osakond), kes panid raha
kokku ja ostsid algselt Orajõe mõisale kuulunud kõrtsihoone. Algselt
oli planeeritud ostetud kõrtsihoone
lõunaküljele ehitada juurde jalutusruum, riidehoid ja kõrvalruumid ning
põhjapoole näitelava ühes näitlejate

tubadega. Vana hooneosa ehituse käigus siiski lammutati ja hoone ehitati
ülesse täiesti uuesti. Saali oli planeeritud 182 istekohta ja 60 seisukohta.
Teisel korrusel väike rõdu 16 isteplatsiga. Ehituskuludeks oli arvutatud 11
500 krooni. Tänane renoveerimine on
senini maksma läinud 289 686 eurot,
millest 60 000 eurot on Kabli Külaselts saanud toetustena kahe LEADER-meetme projektiga. Arvestades,
et seltsimaja hoone kuulub endiselt
vallale ja on antud hoonestusõigusega
kasutamiseks külaseltsile, on vallaeelarvest lisandunud summad hoone täielikumaks rekonstrueerimiseks nende
tööde osas, mida LEADER-meede ei
toeta. Ehitustöid teostas peatöövõtjana
OÜ Livonia Ehitus.
Tundub, et meie esivanemate helde
ja ergas vaim on tänase päevani Kablis
olemas: tänu eraisikutest ning ettevõtjatest toetajatele renoveerisime vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi, paigaldasime
tänavakivi ja sellest abist jätkub veel
teise korruse ruumide remondiks!
Annetused moodustasid summa ligikaudu 15 000 eurot.
Orajõe Vabatahtlik Tuletõrje Selts
teavitas Pärnu Maavalitsust oma kirjaga 15.11.1932 a, et “ehitustööd on
sedavõrd edenenud, et soovitakse
pidada maja õnnistuspidu”. Pooleli
olid ülemisele korrusele planeeritud
einelaua ruumid. Alumine korrus oli

Kabli seltsimaja nüüd. Foto Jaak Vapper

täiesti tarvitamiskõlbulik. Avamispeost loodeti saada
tööde lõpetamiseks vajalik rahasumma. Samas paluti
ka määrata komisjon, kes maja “järele vaataks ja kasutusvõimalikkuseotsustaks”. Ehitise vastuvõtmine toimus
19.11.1932. a.
Meie loodame renoveeritud Kabli seltsimaja „õnnistuspidu“ pidada suve keskel, 8. augustil.
Maret Salak
MTÜ Kabli Külaselts

Foto Maret Salak

Häädemeeste alevikus on valminud kergliiklustee
Maikuu lõpus said valmis ehitustööd
Häädemeeste aleviku valgustatud
jalg- ja jalgrattatee rajamisel, haljastuse
viimistlemine veel jätkub. Kõik mahukamad tööd, sealhulgas asfalteerimine
ja tänavavalgustuse paigaldamine olid
tehtud juba hilissügiseks ja sellest ajast
on kergtee olnud ka aktiivses kasutuses. Tööstuse tänava ja Asuja tee
ristmike vahelise kergtee pikkuseks
on ligikaudu 1,2 kilomeetrit.
Ühinemiseelses Häädemeeste vallas
oli vajadus kergliiklusteede järele juba
palju aastaid tagasi selge, valla üldplaneeringus ja arengukavades kinnitati
nende rajamise plaane ametlikult.
Kavas on kogu aeg olnud kergliiklustee kogu Rannametsa-Ikla maantee
pikkuses, kuid esimese lõiguna tekkis

võimalus riigipoolse rahalise toetusega
tegutsema asuda Häädemeeste aleviku
lõigul. Vahepeal arengukavas kirjeldatud kõnniteest sai üldplaneeringus
ettenähtud tee nii jalakäijatele kui jalgratturitele. Siseriikliku kergliiklusteede
meetmest rahalise toetuse taotlemisel oli vaja näidata elamupiirkondade
ühendamist töökohtade ja avalikke
teenust pakkuvate asutustega, samuti
laste ja noorte kooli- ja lasteaiatee ohutumaks muutmist. Sellega seoses siis
ka rajatava tee asukoha valik. Oluliseks
eesmärgiks nii selle kui ka järgmiste
kergliiklusteede projektide puhul on
kergliiklejate eraldamine üldisest
tihedast mootorsõidukite liiklusest
nii Rannametsa-Ikla maanteel kui
Via Baltical.

Foto: OÜ Tarindiprof, OBJEKT.ee meeskond

Aastal 2015 esitatud taotlus jäi
esialgu nö joone alla, kuid sai rahastusotsuse 2017. aastal. Ehitusprojekti
koostas OÜ Reaalprojekt ja projekteerimine ei olnud lihtne. Kokku tuli viia
keeruline ülesanne paigutada kergtee
aleviku kitsastesse tingimustesse ja igasugused riigimaantee ääres kehtivad
nõuded ja normid. Mitmed esialgsed
ideed jäid seetõttu kõrvale ja mõnes
kohas oleks lahendus võinud olla ehk
teistsugune. Koostöös projekteerijaga
said siiski ehitamise käigus üle vaadatud ja kohandatud need küsimusi teki-

tanud kohad, mis paberil ei pruukinud
välja tulla. Tuleb ka arvestada aleviku
maastiku ja maapinna ehituse vahelduvust, mis selgusid mõnel juhul alles
kaevetööde käigus. Lisaks juba tuttav probleem torude, kaablite, muude
maa-aluste objektidega, mida ei ole
omal ajal korralikult kaardistatud.
Tänaseks on jalg- ja jalgrattatee
aktiivses kasutuses ja aleviku peatänav
pimedal ajal valgustatud. Ehitustööd
teostas peatöövõtjana AS TREF Nord,
omanikujärelevalvet tegi OÜ Tarindiprof. Riigi Tugiteenuste keskuse

poolt vahendatud kergliiklusteede
meetmest antava toetuse summa
on enne lõpparuande kinnitamist
299 053 eurot. Projekti maksimaalseks kogumaksumuseks on taotluse
alusel 431 454,19 eurot.
Toomas Abel
arendusnõunik
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
07. mail
• Kinnitada Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2020-2023.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni
2020. aasta tööplaan.
• Kuulati informatsiooni: volikogu liikme Urmas Aava poolt
esitatud otsuse eelnõu „Järvemäe kinnistu jagamine, sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine“ arutelu.

Vallavalitsuses otsustati:
05. mail
• Väljastada ehitusluba Ikla külas Lapite ait kinnistul (katastritunnus 21303:006:0194) asuva loomalauda (ehitisregistri kood
120259846, koos hoidlaga) ümberehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas Laadi tee 14 kinnistule (katastritunnus 84801:001:0930) garaaži püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Urissaare külas Uresaare kinnistule
(katastritunnus 21302:002:0138) päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Tahkuranna külas asuvale Paju tee kinnistule
(katastritunnus 84801:004:0579, registriosa nr 2964206, pindala 1443 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa). Elektrivõrgu
rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 72 m²
ja asukoht on näidatud korralduse asendiplaanil.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste
vallas Nepste külas asuvale Miilimäe kinnistule (katastritunnus
21302:001:0022, registriosa nr 2917506, pindala 10 331 m2,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Elektrivõrgu rajatiste
kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 18 m2 ja asukoht on näidatud asendiplaanil.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Merekülas katastriüksuste Piirisaare tee 1 (katastritunnus 21401:001:0163) ja Piiri (katastritunnus 84801:001:1695) liitmisega vastavalt käesoleva korralduse
lisas olevale skeemile.
• Anda nõusolek kahe männi (läbimõõt 40 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 46 kinnistul
(katastriüksuse tunnus 21301:006:0038).
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru projekti “Metsaküla Põlluotsa kanalisatsioonisüsteem” aruanne
ning teha väljamakse 2208,02 eurot teostajale (OÜ Virosan)
vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 1033,45 eurot ja kohaliku
omavalitsuse poolne toetus 1174,57 eurot.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Silvi
Hanson´it pikaajalise kohusetundliku töö eest Häädemeeste
Eakate Kodus. Anda tänukiri üle 15. mail Häädemeeste Eakate
Kodus.
• Anda luba Pärnu Spordikoolile korraldada noorte kergejõustiku laager 14-le lapsele 15.06.–20.06.2020 aastal Jõulumäe
Tervisespordikeskuses. Laagri nõuetekohase läbiviimise eest
vastutab treener Eva Kuningas.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 07.04.2020 korraldusega
nr 180 „Hanke korraldamise otsustamine“ korraldatud hange
„Treimani tantsuplats“. Kooskõlastada hankedokumendid ja
korraldada alla lihthanke piirmäära jääv riigihange: „Treimani
Rahvamaja betoonplatsi rajamine “. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Nepste külas asuvale Uue-Langi kinnistule
(katastritunnus 21401:001:0184) registriosa nr 1406906, pindala 3,04 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Elektrivõrgu
rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 473
m2 ja asukoht on näidatud korralduse lisas oleval asendiplaanil.
12. mail
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Nepste külas asuvale Langimetsa kinnistule
(katastritunnus 21401:001:0185) registriosa nr 1406906, pindala 49,71 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Elektrivõrgu
rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 207
m2 ja asukoht on näidatud asendiplaanil.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides sidevõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste
vallas Ikla külas asuvale Aasa-Uuetoa kinnistule (katastritunnus
21303:006:0172) registriosa nr 4406450, pindala 15 559 m2,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Siderajatise kaitsevööndi
(kasutusala) arvutuslik pindala on 33 m2 ja asukoht on näidatud asendiplaanil.
• Pikendada Sihtasutus Pärnu Haigla ja Häädemeeste Vallavalitsuse vahel sõlmitud mitteeluruumi üürilepingut aadressil
Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 22 hoones asuvate ruumide
kasutamiseks tähtajaga kuni 10.05.2025. a lepingus näidatud
tingimustel.
• Sõlmida Häädemeeste Vallavalitsuse ja mittetulundusühingu
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Kabli Külaselts vahel Kabli Seltsimaja toetuse kasutamise leping
kehtivuse tähtajaga kuni 31.12.2020.a.
Kinnitada ja maksta välja Eesti Teed AS poolt esitatud arve nr
MA003119 Häädemeeste valla teedel tolmutõrje tegemiseks
summas 4 752,00 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Kinnitada ja maksta välja Ehitusteenus OÜ poolt teostatud
tööde maksumus Häädemeeste alevikus sideliinide puurimiseks ja lahtikaevamiseks summas 5 160 eurot. Hind sisaldab
käibemaksu 20%.
Tunnistada edukaks pakkumuseks hanke osa 1 – Räägu tee
osas pakkuja AS Tariston (10887843) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui kõige madalama kogumaksumusega
pakkumus. Pakkumuse kogumaksumus on 23 983,36 eurot
käibemaksuta, koos käibemaksuga 28 780,03 eurot.
Tunnistada edukaks pakkumuseks hanke osa 2 – Tanevi tee
osas pakkuja AS Tariston (10887843) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui kõige madalama kogumaksumusega
pakkumus. Pakkumuse kogumaksumus on 34 676,10 eurot
käibemaksuta, koos käibemaksuga 41 611,32 eurot.
Tunnistada hankes „Linnu-Leina tee mustkate“ edukaks pakkumuseks pakkuja Aktsiaselts Eesti Teed (12249762) esitatud
vastavaks tunnistatud pakkumus kui kõige madalama kogumaksumusega pakkumus. Pakkumuse kogumaksumus on
87 747,16 eurot käibemaksuta, koos käibemaksuga 105 296,59
eurot.
Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 21.04.2020 korraldus
nr 188 „Alla lihthanke piirmäära hanke „”Häädemeeste Keskkooli katuse remont” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine.“.
Tunnistada alla lihthanke piirmäära hanke ”Häädemeeste
Keskkooli katuse remont” edukaks K-Kate Katused OÜ
(12124368) esitatud pakkumus maksumusega 12 947,00 eurot
ilma käibemaksuta ja 15 536,40 eurot koos käibemaksuga.
Kooskõlastada riigihanke „Uulu Põhikooli laiendus“ hankedokumentide muutmine.
Maksta tegevustoetust MTÜ-le Võiste Külaselts II kvartali eest
kokku summas 4 196 eurot Tahku Tare ülalpidamiskulude
katmiseks alljärgnevalt: II kvartali eest 22-l nädalal 4 196 eurot.
Maksta tegevustoetust AS-le Häädemeeste VK 2020. aasta
eest kokku summas 12 000 eurot alljärgnevalt: I poolaasta
eest 22-l nädalal 6 000 eurot; II poolaasta eest 38-ndal nädalal
6 000 eurot.
Maksta tegevustoetust MTÜ-le Kabli Külaselts 2020.aasta
eest kokku summas 12 000 eurot seltsimaja ülalpidamiskulude
katmiseks alljärgnevalt: II kvartali eest 22-l nädalal 6 000 eurot;
III ja IV kvartali eest 30-ndal nädalal 6 000 eurot.

19. mail
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Viira tee 81 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1239) elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Kadi tee 5 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1550) elamu püstitamiseks.
• Anda nõusolek ühe kuuse (läbimõõt 25 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Kabli külas, Vahenõmme kinnistul.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019.a taotlusvooru projekti „Uulu küla Lillemaa kinnistu kanalisatsioonisüsteem”
aruanne ning teha väljamakse 5989,80 eurot teostajale (OÜ
Puurkaevumeistrid) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 2803,23
eurot ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 3186,57 eurot.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019.a taotlusvooru projekti „Tahkuranna küla Allika kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse 2222,17 eurot teostajale
(OÜ Virosan) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 1040,13 eurot
ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus 1182,04 eurot.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalitsuse 24. märtsi 2020 korraldus nr 141 „Hallatavate asutuste ajutine sulgemine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks“. Edasise tegevuse
korraldamisel lähtuda asutustel Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020
korraldusest nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks
vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise
ja avalike ürituste korraldamise piirangud“.
• Eraldada Häädemeeste valla lastele raha huvitegevuse toetamiseks.
27. mail
• Väljastada kasutusluba Soometsa külas Tammiku
(21301:001:0061) kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale
(ehr kood 221314113).
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Nepste külas asuvale Kingu kinnistule (katastritunnus 21302:001:0092, registriosa nr 509006, pindala 11,35
ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Elektrivõrgu rajatiste
kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 19 m2 ja asukoht on näidatud asendiplaanil.
• Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavalituse 03. märtsi
2020 korraldus nr 105 “Avaliku ürituse korraldamiseks nõusoleku andmine”.
• Tühistada Häädemeeste Vallavalituse 03. märtsi 2020 korraldus nr 97 „Tegevustoetuste kinnitamine“. Eraldada toetused
ja tegevustoetused vallas tegutsevatele seltsidele Häädemeeste
valla eelarvest vastavalt käesoleva korralduse lisale. Häädemeeste
vallavalitsus sõlmib lepingud seltsidega raha sihipäraseks kasuta-
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miseks. Lepingud valmistab ette kultuurinõunik. Tegevustoetus
kantakse üle vastavalt lepingus sätestatule. Seltsidel esitada
lepingus märgitud tähtajaks toetuse kasutamise aruanded.
Mitte algatada Laadi küla Männiküla tee 14 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Kinnitada
Laadi küla Männiküla tee 14 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang.
Väljastada välireklaami paigaldusluba Adrex OÜ-le järgneva
info alusel: Reklaami paigaldamise asukoht: Ikla küla, Ikla
piiripunkt (katastriüksuse tunnus 21301:001:0280). Reklaami
pindala: ühepoolne, 17,4 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg: 01.06.31.08.2020. a. Reklaamimaksu suurus: 261 eur.
Seoses isiku suundumisega ööpäevaringsele üldhooldusteenusele
lõpetada temaga sotsiaaleluruumi üürileping.
Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Juta
Müllerstein´i pikaajalise ja tulemusliku töö eest Uulu Lasteaias.
Eraldada Häädemeeste valla lastele raha huvitegevuse toetamiseks.
Kinnitada ja tunnistada edukaks Tekamer OÜ poolt esitatud
hinnapakkumine Häädemeestel alevikus Häädemeeste bussiootepaviljoni kinnistule Romantilise Rannatee sildi valmistamiseks koos paigaldusega, elektriühenduse ja valgustuse rajamiseks
summas 5 988 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Kinnitada ja tunnistada edukaks OÜ Kivivennad poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeestel alevikus Pärnu mnt 15
kinnistule tänavakivide paigalduseks summas 1 530 eurot.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Tunnistada alla lihthanke piirmäära hanke ”Treimani Rahvamaja betoonplatsi rajamine” edukaks Booden Grupp OÜ
(112854259) esitatud pakkumus maksumusega 4 435,20 eurot
ilma käibemaksuta ja 5 322,24 eurot koos käibemaksuga.
Tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja Aktsiaselts Eesti
Teed (12249762) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui
kõige madalama kogumaksumusega pakkumus I–IV osale: I.
osa Kulla tee ja Kuukivi tee pakkumuse kogumaksumus on
23 681,34 eurot käibemaksuta, 28 417,608 koos käibemaksuga eurot. II. osa Mõisa tee pakkumuse kogumaksumus on
37 198,55 eurot käibemaksuta, 44 638,26 koos käibemaksuga eurot. III. osa Valge tee pakkumuse kogumaksumus on
15 024,48 eurot käibemaksuta, 18 029,296 koos käibemaksuga
eurot. IV. osa Tööstuse tn, Side tn ja Häädemeeste-Rannametsa
tee pakkumuse kogumaksumus on 43 877,02 eurot käibemaksuta, 52 652,42 koos käibemaksuga eurot.
Tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ Lääne Teed
(10879306) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui
kõige madalama kogumaksumusega pakkumus V osale: V.
osa Õunaaia tee pakkumuse kogumaksumus on 11 267,14
eurot käibemaksuta, 13 520,568 koos käibemaksuga eurot.
Kehtestada Häädemeeste Vallavalitsuse raamatupidamisregistri
põhimäärus.

TEADMISEKS!
Häädemeeste Vallavalitsus viib läbi ideekorje valla
olulisemate arengudokumentide – üldplaneeringu ja
arengukava koostamiseks.
Vallavalitsus ootab kõigi teie muudatusettepanekuid
kuni 19.06.2020.
Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast esitada
muudatusettepanekud
• e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
• kirjalikult posti teel Häädemeeste Vallavalitsusele
Pargi tee 1, Uulu 86502 Häädemeeste Vallavalitsus
või Häädemeeste Teenuskeskusele Pärnu mnt 13,
Häädemeeste alevik 86001;
• käsipostiga vallavalitsus või teenuskeskus ukse kõrval
asuvatesse postkastidesse;
• läbi digitaalse keskkonna EVALD, mis on kättesaadav
Häädemeeste valla koduleheküljelt haademeestevald.
kovtp.ee
Arengukava eelnõu avalikustatakse alates 13.07.2020 kuni
10.08.2020 (vähemalt 3 nädalat).
Arengukava avalik arutelu korraldatakse Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 11.08.2020 kell 16.00.
Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste
Vallavolikogu käesoleva aasta augustikuu istungile.

TEADMISEKS
Tuuletraal OÜ avamere tuulepargi ja
karbikasvanduse arenduse tutvustus Liivi lahes
Neljapäev, 18. juuni algusega kell 17.00
Häädemeeste Keskkoolis
Eelregistreerimine tel. 444 8894
Maia-Liisa Kasvandik või
maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee
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Uued töötajad vallas

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist
toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamiseks

Birjo Piiroja – maanõunik
Mina olen Birjo Piiroja, maanõunik
Marie Selbergi asendaja Häädemeeste
Vallavalitsuses. Minu motivatsioon
asuda ametisse Häädemeeste vallavalitsusse tuleneb soovist olla osa ja
panus Häädemeeste valla kogukonna
loos. Olen majandusteaduse kõrgharidusega ning Sindi Linnavolikogu
kogemusega. Minu hing heliseb loomadele- eriti koertele, loodusele ning
elukeskkonnaga seonduvatele teemadele. Minu ametisse määramisest on
möödas kuu. Kodanike mured on
ausad ning puudutanud hinge. Seetõttu soovin osadele neist osundada.
Häädemeeste valla maaomanik
väärtustab oma maad. Oleme oma
maa peremehed ja teame enda õigusi,
ent samal ajal ei tohi unustada kohustusi. Samaväärselt oluline on mitte
kaotada inimlikkust ega kaastundlikkust. Hoia, hoolda ja kaitse oma maad,
ent samas hoidkem süda avatuna maaomandil naabritena elavate asukate,
aga ka piirinaabrite suhtes. Me kõik
soovime pärast väsitavat tööpäeva
jõuda koju. Kui Sinu naabri kodule
lookleb ainus võimalik juurdepääs läbi
Sinule kuuluva eraomandi, siis otsigem
takistamise asemel kompromissi. Igal
inimesel on õigus pääseda oma koju.
Määrakem tingimused mõistlikud ja
sõlmitagu kokkulepped rahumeelsuses. Aidakem oma naaber koju ja
hoidkem suhteid!
Häädemeeste vald lokkab ilust.
Mõistagi soovime end ümbritsevat
ilu kaitsta, eriti kui oleme panustanud
ilu loomisesse määramatus koguses
aega ja ressurssi. Samas vajame ise ja
teisedki kogukondlased eluks elektrit,
vett, kanalisatsiooni, sidet, et kaasajale
kohaselt igapäevaelu elada. Sellel ees-

märgil tuleb meil teinekord olla paindlikud ning lubada elektrivõrgu rajamiseks maakaabel- ja õhuliinil läbida
meie eraomandit või taluda elektrikilpi
oma kinnistu piiril kogukonna terviklikku huvi silmas pidades.
Hoidkem oma maa-asjad korras.
Ainult nii on võimalik säästa end ja
naabrit asjatutest tülidest. Maaomaniku kohus on teada, kust jooksevad
maa piirid. Varu aega, et mõelda
läbi ning tuvastada looduseski, kust
jookseb sinu maa piir ning milline on
piirimärk. Sageli on piiritähiseks risti
või hoopis auguga piirikivid, teinekord
metalltorud. Kontrolli järjepidevalt,
kas need on säilinud ning hõlpsasti
märgatavad. Vajadusel puhasta ja hoia
nende ümbrus korras. Hoia meeles, et
kui piiripunkt on hävinenud, siis ei ole
korrektne seda ise tagasi asetada, sest
piiripunktil on täpsusnõuded, mida
oma GPS vahenditega pole võimalik
saavutada. Tavaliselt on piiritähis sinu
piirinaabriga ühine ning tegutsedes
ilma naabrit kaasamata, lood sa eeldused piiritüli tekkeks. Seega tuleb
kaasata maamõõdistaja. Oluline on
teada, kust pärinevad sinu teadmised oma maa piiride kohta. Kui olid
looduses koos spetsialistiga piiride
kättenäitamise ja piirimärkide paigaldamise juures, võid piiri asukoha
õigsuses olla kindel. Aastakümneid
vanad materjalid aga piiride tuvastamise juures sind ei pruugi aita, vaid
selleks on vaja maamõõtja või kohaliku
omavalitsuse koostatud piiriprotokolli
ning selle juurde koostatud skeemi.
Loe tähelepanelikult piiriprotokollis
olevat piirikirjeldust ja võrdle seda
oma teadmistega looduses oleva piiri
kohta. Võrdle oma teadmisi piirist

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK)
toetust taotleda ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks,
reoveemahuti paigaldamiseks ja
oma puhasti rajamiseks ka need
eraisikud, kes elavad alla 2000
tarbijaga reoveekogumisaladel.
Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalade elanikele.
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geoportaal.maaamet.ee andmetega.
Maakorraldustoimingud on tavapärased. Maid liidetakse, jagatakse
osadeks ja muudetakse omavahelisi
piire. Ükskõik kui väike on naaberüksuse maakorraldustoiming, kui
see puudutab teie ühiseid piirimärke,
siis pead olema ka sina looduses piiride
kättenäitamisele kaasatud. Võta see
aeg ja ole kohal!
Hoidkem ja austagem teineteist!
Olete teretulnud pöörduma minu
poole oma maaga seonduvates küsimustes. Püüan aidata ja kui enda teadmised jäävad puudulikuks, aitan leida
inimese, kes teab rohkem kui mina.
Häädemeeste Vallavalitsuse
maanõunik
Mob: +372 57 88 00 15
Tel: +372 44 48 884
E-kiri: birjo.piiroja@haademeeste.ee
Pargi tee 1, Uulu, Häädemeeste vald
Vastuvõtt: K, N 09.00-17.00

Kes saab toetust taotleda?
• Isikud, kelle majapidamine asub
keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui
ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab
kontrollida KIKi kodulehel olevast
otsingumootorist.
• Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik
või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva
kinnisasja või hoonestusõiguse
ühis- või kaasomanik ei tohi olla
juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
• Reoveekogumisaladel elamu
ühendamiseks ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule
omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele
ja omapuhastitele saab toetust
küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus
on teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata.
Milleks toetust ei anta?
• Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks.
• Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. Ehitustöödega ei tohi
alustada enne otsuse kättesaamist.
• Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
• Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või
kogumismahuti rajamiseks.

Sirli Pedassaar-Annast – keskkonnanõunik
Minu nimi on Sirli Pedassaar-Annast
ja olen Häädemeeste Vallavalitsuse
keskkonnanõunik alates 20. aprillist 2020. Varasematel aastatel olen
töötanud Sindis linnaaednikuna ja
tegutsen ka vabaühenduses, mis on
samuti elukeskkonna ja loodusega
seotud. Oma mõttelaadilt olen pisut
„tumeroheline“ ja austan loodust, sest
loodus on alati aus.
Häädemeeste vallas on minu esimeseks eesmärgiks kõigile mugava jäätmete sorteerimis- ja kogumisvõrgustiku loomine. Annan endast parima,
et muuta siin vallas elu võimalikult
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lihtsaks jäätmete liigiti kogujatele.
Lisaks jäätmevaldkonnale puutuvad
minuga kokku näiteks ka need inimesed, kes on taotlenud või plaanivad
taotleda toetust hajaasustuse programmist või osalevad kodukaunistamise
konkursil.
Küsimuste, ettepanekute ja probleemide korral võib mulle julgelt kirjutada või helistada, kontaktid on: sirli.
pedassaar-annast@haademeeste.ee, tel
444 8884, 5855 9381

Kui suur on toetus?
• Toetuse suurus lähtub sarnaste
ehitustööde keskmisest maksumu-

Foto: Sirli Pedassaar-Annast

sest ning sõltub rajatava torustiku
pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
• Projekti abikõlblikkuse perioodi
lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei
tohi olla hiljem kui 31. august
2023. Seega on kõige hilisem aeg
taotlust esitada, et jääks aega ka
kaevetöödeks (eeldusel, et vooru
eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023. Vooru eelarve on 17
miljonit eurot, millest tänaseks on
eelnevate rahastusotsusega kaetud
ca 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
• Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil,
mida on võimalik saata KIKi
e-posti (info@kik.ee) või posti teel
(Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates
juunikuust täita KIKi Tallinna
kontoris, kuid palume sel juhul
eelnevalt ette helistada telefonil
6 274 171.
• Taotlemisel tuleb KIKile koos
taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused,
mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas
liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
• Kogumismahuti või omapuhasti
rajamisel tuleb taotlusele lisada
vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni liitumisvõimaluse
puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
• Samuti tuleb esitada volikiri, kui
toetust taotletakse volituse abil.
• Kavandatud tegevused tuleb ellu
viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.
•
Kust leiab lisainfot?
• Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab
KIKi kodulehelt siit.
• Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.
haamer@kik.ee, 6 274 183).
Toetust anname Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning
toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Suvi toob kaasa muudatused kirjade saatmisel ja uued võimalused postiteenuste kasutamiseks
Postiteenus peab käima ajaga kaasas ja seega toob suve algus kaasa
mõned muudatused postiteenuste
osutamises. Alates 31. maist muutub
kirja saatmise hind ja see tähendab,
et kirja saates tuleb ümbrikule kleepida varasemast suurema summa
eest marke. Oluline uuendus on aga
see, et eesti-siseste kirjade saatmiseks tekib kaks erinevat teenust: kiri
ja ekspresskiri.
Kiri, mille saatmise hind on 90
senti, viiakse kohale üleandmisele järgneval kolmandal tööpäeval. Seega, kui
kirja kohalejõudmise täpne päev pole
oluline (näiteks meeleolupostkaardi
saatmisel) või seda saab pikemalt ette
plaaneerida (näiteks sünnipäevatervituste teelepanekul), saab kasutada
soodsamat teenust.
Ekspresskiri toimetatakse kohale

üleandmisele järgneval tööpäeval.
Ekspresskirja saatmiseks on eriline
oranž ümbrik, millel on tähistus
„Ekspresskiri“ ja see maksab 1,50
eurot. Ekspresskirja ümbrikule ei ole
vaja enam marki peale kleepida, sest
mark on juba ümbriku hinna sees.
Kirja postitades tuleb jälgida ka
kirjakasti tühjendamise aega, sest
kiri on üle antud alles siis, kui toimub kirjakasti tühjendamine. Seega,
kui kiri pannakse kirjakasti näiteks
õhtul pärast kirjakasti tühjendamist,
siis läheb kiri teele järgmise tühjendamise ajal. Kirjakastide tühjendamise
ajad on märgitud kirjakastidele, samuti
on need leitavad kirjakastide registrist
Omniva kodulehel.
Välismaale kirja saatmisel ei pea
enam mõtlema, kui palju konkreetsesse riiki kirja saatmine maksab.

postipunktides. Samuti saab neid
mugavalt ja kontaktivabalt tellida ka
Omniva e-poest ja kaup tuuakse otse
kodusesse postkasti.

Kõikidesse riikidesse saatmiseks kehtib alates 31. maist ülemaailmselt hind
1,90 eurot, mis muudab selle teenuse
kasutamise lihtsamaks.
Senised margid kehtivad edasi, kuid
neile tuleb lisada täiendavas vääringus marke, et markide maksumus
vastaks kirja saatmise uuele hinnale.
Uued postmargid ning lisamargid
vääringus 5 või 25 senti, mida saab
kleepida vana hinnaga postmarkidele
juurde, on müügil postkontorites ja

Margid-ümbrikud kirjakandja käest
Lisaks pakub Eesti Post kõigile maapiirkondade elanikele ka võimalust
kasutada postiteenust kodus või töö
juures. Selleks saab veebikeskkonna
omniva.ee/kirjakandja vahendusel või
telefoni teel kutsuda enda juurde kirjakandja, kes pakub kõiki postkontori
teenuseid.
Veebilehe kaudu saab märkida,
milliseid postkontori teenuseid soovite oma koduuksel täpselt kasutada.
Kirjakandja saab müüa marke, tuua
kohale pakke või panna teie eest kirjad
teele. Samuti saab kirjakandja vahendusel tasuda oma arveid või võtta vastu

pakke. Kui inimene asub postkontorile
lähemal kui 5 kilomeetrit, siis on teenustel täiendav tasu.
Eriolukord on Eestis küll lõppenud, kuid ettevaatust tuleb jätkuvalt
säilitada. Praeguses olukorras kasutavad kirjakandjad kindaid ning desovahendeid ning teenust osutatakse
võimalusel vabas õhus, vajadusel ka
kortermaja koridoris. Kliendi eluruumidesse kirjakandja ei sisene. Teenuse
osutamisel hoiab kirjakandja 2 meetrist vahemaad, asetades üleantavad
kaubad või saadetised sobivale pinnale
ja eemaldudes vastavasse kaugusesse.
Anette Lõhmus
kommunikatsiooni- ja
turundusspetsialist
anette.lohmus@omniva.ee

Lk. 4

Häädemeeste valla leht

Ohvriabi – kellele ja miks?

IN MEMORIAM

LEIdA LILLEMäE (n. Raidmets)
18.06.1927 – 24.04.2020

„Nii ajaratas ringi käind,
me kaunid päevad mööda läind“
Kaunil kevadpäeval 24. aprillil 2020. aastal seiskus Sinu „ajaratas“,
paar kuud enne 93. aastaringi täitumist lõppes auväärselt pikk eluiga.
Leida oli sündinud Väike-Maarja vallas, velskri kutse omandas vabariiklikus Tallinna Meditsiinikoolis.
Tööle suunati Leida 1946. aastal moodustatud Häädemeeste maajaoskonna haiglasse velskriks. See jäi talle ka ainukeseks töökohaks 1948.
kuni 1983. aastani. Sageli pidi ta ka arsti kohustusi täitma. 1947. aastast
1955. aastani olid haigla juhid-arstid venekeelsed Haritonova ja Rogatšev. patsientidel oli sageli nendest arusaamiseks vaja noore velskri abi.
Oma töösse suhtus Leida väga pühendunult, tööaega ei mõõtnud ta
kunagi tundidega, vaid patsientide ja abivajajate arvuga.
Ta oli sõjajärgse tervishoiu korraldamise osaline. Kui haigla Häädemeestel tööd alustas, olid töötingimused pehmelt öeldult kehvad.
Transporti ei olnud, oli hobune, jalgratas ja kolhoosist „kerjati“ autot.
Sellegipärast ei jäänud kojukutsed tegemata. Jaoskonnal olid küla pealt
korjatud tublid naised. Lisaks paar kutsega medõde.
Vaatamata raskustele oli Leida pühendunud oma elukutsele. Ta oli
väga nõudlik enda ja oma kolleegide suhtes. Ühistes ettevõtmistes alati
osaleja. Jõudis töötada aastaid ämmaemandana, laborandina, asendada
arste oma velskritöö kõrvalt.
2011. aastast kandis Leida Häädemeeste valla aukodaniku nimetust.
Helge mälestus Sinust jääb endiste kolleegide südamesse.
Juta Männik

Kunstinäitus raamatukogus
Häädemeeste Raamatukogus on üleval kevad-suvine näitus Häädemeeste
Keskkooli õpilastöödest. Noori kunstihuvilisi juhendab õpetaja Marika
Ristmäe. Peamiseks teemaks oli
seekord keskkond, sellest rääkimine
märkamine ja enda muutmine, et

Juuni 2020

jätta enda tarbimisest väiksem jälg.
Rõõmustada looduse ja loomingu üle.
Näitust saab külastada juunis ja
juulis.
Olete oodatud!
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu

Eriolukord on muutnud meie kõigi
elu vähemal või suuremal määral.
Me oleme selle ajaga õppinud juurde
uusi oskusi, kogenud arusaamatuid
tundeid, näinud headust ja tajunud
hirmu. Oleme muutunud kahtlustavamaks ja väsinumaks. Nädalaid
kestnud eriolukord on pannud meid
proovile, pannud meie omavahelised
suhted proovile. Pingetel on teadupärast omadus kuhjuda ning korraga
suure hooga vallanduda. Statistika
näitab nii mitmeski valdkonnas abi
saamiseks pöördumiste vähenemisi
kogu maailmas, mis aga omakorda ei
tähenda, et halvad asjad oleksid meie
kõrvalt imeväel kadunud. Me kõik
vajame praeguses olukorras tuge ja ka
uue, kriisijärgse, eluga toimetulekul,
mil meid võivad tabada taaskord nii
tuttavad kui ka samas uudsed situatsioonid igapäeva olmes.
Ohvriabiteenused on abivajajatele
tasuta ja neid pakub sotsiaalkindlustusamet. Ameti ohvriabitöötajad asuvad
enamasti piirkonlikes politseijaoskondades. Pärnu piirkonna ohvriabitöötaja asub aadressil Pikk 18. Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku leppida
telefoni või e-posti teel. Eriolukorra
ajal reeglina silmast-silma vastuvõtte
ei toimu ning nõustamine toimub
peamiselt telefoni või interneti teel.
Meie poole võivad pöörduda kõik,
kes tunnevad, et on langenud kuriteo
ohvriks või kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist. Ohvriabitöötajad üle Eesti pakuvad emotsionaalset tuge, jagavad informatsiooni
abi saamise võimaluste kohta ja

juhendavad suhtlemisel teiste vajalike asutustega. Ohvriabikeskusesse
nõustamisele saab pöörduda ka anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste
taotlemisel on siiski vaja esitada oma
isikuandmed. Ohvriabikeskuses tagatakse pöördujale konfidentsiaalsus.
Ohvriabitöötajad on eriolukorras
olemas ja pöördumisi nõu saamiseks
on igapäevaselt. Ka oleme eriolukorra
algusest alates püüdnud saada kontakti vähemalt viimase poole aasta
jooksul tegeletud juhtumitega, et
aidata ennetada isolatsioonis olevate inimeste vahel tekkida võivaid
konflikte ja olla keerulisel ajal emotsionaalselt toeks. Kontakti võtmisel
endiste ja praeguste klientidega oleme
kogenud palju soojust ja heameelt, et
keegi hoolib ja tunneb huvi inimese
käekäigu vastu ka peale juhtunu stabiliseerumist.
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
kriisitelefonile 116 006 on eriolukorra ajal pöördumiste arv suurenenud poole võrra, kuid vähenenud on
pöördumised perevägivalla teemadel.
Aprillis oli enim Pärnumaa pöördumisi suitsiidi teemal, järgnesid sotsiaalsed probleemid, ärevus ja hirm,
juriidilised küsimused ning muu vägivald. Aprillikuus ei olnud Pärnumaalt
ühtegi lähisuhte vägivallaga seotud
pöördumist, mis teeb murelikuks,
kuna rahvusvahelise statistika järgi
on COVID19 isolatsiooni aegne lähisuhtevägivalla kasv paljudes riikides
30 ja enam protsenti. Hetkel võime
vaid oletada, mis põhjustel abivajajate kõned ei jõua politseisse ega ohv-

riabisse.
Julgustame pöörama tähelepanu ja
märkama inimesi enda kõrval, abivajaja märkamine sõltub palju praegusel ajal kõrvalseisjast. Kui kuulete või
märkate midagi, mis teie arvates viitab
vägivallale lähedaste vahel, andke sellest abiandjatele teada.
Kus kohast saada abi?
• Kui kellegi elu ja tervis on ohus,
helista viivitamata 112.
• Pärnu piirkonna ohvriabi peaspetsialist on Tatjana Zuftsiankou,
5215832, tatjana.zuftsiankou@
sotsiaalkindlustusamet.ee
• Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
kriisitelefon 116006 annab kiiret
abi inimestele, kes on langenud süüteo, halva kohtlemise või hooletuse
ohvriks või on kogenud füüsilist,
emotsionaalset, majanduslikku
või seksuaalset vägivalda. Teenus
on helistajale tasuta ja kättesaadav
ööpäevaringselt. Helistaja võib jääda
anonüümseks. Abi pakutakse eesti,
vene ja inglise keeles.
• Ameti lasteabitelefon 116 111 on
mõeldud lastele, lähedastele ja ka
spetsialistidele.
• Pärnu Naiste Tugikeskuse numbrid
on 53981620, 53650260.
• Häirekeskuse kriisitelefon 1247
pakub ohvriabi kriisitelefoni nõustajate abiga elanikkonnale psühholoogilist esmaabi. Nõustamine toimub
24/7 eesti, vene ja inglise keeles.
Tiina Ruul
sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
talituse Lääne piirkonna juht

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ jõudis piduliku lõpuni

MTÜ KABLI KÜLASELTS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI KABLI
SELTSIMAJA JUHATAJA TÖÖKOHA TÄITMISEKS

Põhiülesanded
• kultuuripärandi ja kohalike traditsioonide hoidmine,
• sündmuste kavandamine, korraldamine, koordineerimine ja elluviimine,
• seltsimaja huviringide tegevuse koordineerimine,
• kohaliku kogukonna kaasamine sündmustesse nii loojate kui ka osavõtjatena.
Töö asukoht: Kabli Seltsimaja, Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa.
Nõuded kandidaadile:
• Erialane haridus või eelnev valdkondlik töökogemus
• Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus
• Hea arvuti kasutamise oskus
Kasuks tuleb
• Varasem kogemus kultuuritöös
• Eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise kogemus
• Võõrkeeelte (inglise ja vene keele) oskus
Omalt poolt pakume:
• Huvitavat ja mitmekülgset tööd
• eneseteostusvõimalust ja põnevaid väljakutseid
• toetavat ja sõbralikku meeskonda
• meeldivat töökeskkonda
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
Kirjalik avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja CV saata digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile salakmaret1@gmail.com hiljemalt 01. juuliks 2020.
Eeldatav tööle asumise aeg 15. juuli 2020.

Käesoleva aasta veebruarikuus alustas Häädemeeste vallas külakeskuses
Tahku Tare oma õppetööd koolitussarja esimene õppegrupp ja piduliku
lõpuni jõudsid nad 27. mail.
Vanemlusprogrammis „Imelised
aastad“ keskendutakse eelkõige laste
sotsiaalse ja emotsionaalse pädevuse
edendamisele. Seda läbi osalevate
lapsevanemate teadlikkuse tõusu
ning vanemlike teadmiste ja oskuste
täienemise. Peamine õppemeetod
„Imeliste aastate” programmis oli
lühikeste videoklippide vaatamine ja
analüüs. Häid lahendusi esiletulnud
kasvatusküsimustele otsiti ka ühistel ajurünnakutel. Samuti proovisid
emad-isad kätt rollimängudes, kus neil
tuli vahel ka lapseks kehastuda. Väga
oluliseks pidasid osalejad üksteise
kogemustest osasaamist. Kaaslastelt
kuulatud juhtumitest koguti endale
edaspidiseks häid mõtteid ning saadi
kinnitust sellele, et ka teistes peredes
on lastega analoogseid probleeme ja
raskusi. Keegi meist ei ole päris üksi
oma murega! Kogemuste jagamisel
lõid kaasa nii isad kui emad.
Lapsed käituvad sobimatult erinevatel põhjustel, mõnikord lihtsalt piiride proovile panemiseks või soovitud
tähelepanu saamiseks. Mõned lapsed
on vanemate jaoks temperamendi
poolest keerulisemad, sest nad on
impulsiivsed, tähelepanematud või
on nende areng mõnes aspektis hilistunud. “Imelisete aastate” programmi
käigus õpivad lapsevanemad, kuidas
seada piire, aidata lapsel oma emotsioonidega toime tulla, lahendada
konflikte, kuidas last motiveerida,
julgustada ja arendada. Läbiviidud
uuringud on näidanud, et koolituse
lõpuks vähenevad osalejate lastel käi-

Imelised Aastad 2020 osalejad lõpupeol

tumisprobleemid 40% puhul. Kõrgelt
hinnatud ja oodatud programmi kasutatakse juba ligi 30 riigis nii Euroopas
kui ka Ameerikas.
„Imeliste aastate“ koolitused algasid veebruaris külakeskuses Tahku
Tare. Seoses eriolukorraga riigis koliti
märtsis ümber veebikeskkonda. Suur
kiitus koolitajatele, et “Imeliste aastate” koolitusgrupp suutis hoolimata
keerulisest olukorrast tööd jätkata.
Veebis kohtuti ettenähtud 16 kohtumisest 9 korral. Laste kõrvalt koduses
keskkonnas oli vanematel kohati isegi
keerulisem leida nädalas kaks tundi
aega koolitusel osalemiseks. Enamus
veebruaris alustanud peredest sai sellega siiski hakkama. Suur kiitus neile!
Lapsevanemate tagasiside koolitusele
on väga positiivne ja tuuakse esile, et
koolituselt saadud teadmisi on kohe
hea kodus kasutusele võtta. Pisut
kurvaks tegi osalejaid asjaolu, et eriolukorra ajal ei saanud toreda grupiga
näost-näkku kohtuda. Samas tõdeti,

et teadmised jõudsid nendeni kenasti
ka läbi ekraani.
Vanemlusprogrammi grupijuhtideks olid Merike Adele Mee ja
Merike Angerjärv.
Vallavalitsus ja grupijuhid tänavad
kõiki koolituse lõpetajaid pühendumise ja suurepärase koostöö eest!
Erilise tänu ütlevad korraldajad abivalmitele ja ülisõbralikele külakeskus
Tahku Tare perenaistele, kes võimaldasid koolituse läbiviimiseks kasutada
oma ruume ja toitlustasid osalejaid
imemaitsvate toitudega! Samuti suured tänud lapsehoidjatele, kes aitasid
vanematel keskenduda koolitusele!
Emmed-issid said kindlad olla, et
nende pisikesed on kenasti hoitud.
Loodetavasti jätkub Imeliste aastate koolitus Häädemeeste vallas ka
järgmisel kevadel. Lastevanemate huvi
„Imeliste aastate” vanemlusprogrammi
vastu on meie vallas suur. Esimesed
pered on ootel juba seetõttu, et ei mahtunud esimesse gruppi.
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Häädemeeste Hää Suvi 2020
02.07 algusega kell 20:00
Orelipoisi kontsert Tuisuliiva puhkemajas
Pilet 15 €
03.07 algusega kell 19.00 Kabli RMK Loodusmajas
Ööülikool – biosemiootik Kalevi Kull ja ökoloog Asko Lõhmus
Päeval võimalus külastada näitust “PUUD” Wojciech Grajkowski
ja Piotr Socha raamatu põhjal
03.07 algusega kell 22:00 Kabli Seltsimajas
Kino “Fred Jüssi. Olemise ilu”
Vestlusring filmi režissöör Jaan Tootseniga
Pilet 5€
04.07 algusega kell 09:00
Suur Sõit 2020 Häädemeeste vallas
Vajalik eelregistreerimine aadressil haademeeste@
haademeeste.ee
Lisainfo telefonil: +372 52 96 925
05.07 algusega kell 21:00 Nigula rabas
Täiskuumatk Nigula rabas unetutele seiklejatele
Matka pikkus 7 km
Kestvus koos päikesetõusu-piknikuga 3,5-4 h
Vajalik eelregistreerimine telefonil +372 5656 1373
Pilet 15€
08.07 algusega kell 15:00 Tammekese keraamikas
Savimeditatsioon koos Kristi Tammojaga
Vajalik eelregistreerimine telefonil +372 5663 8760
Pilet 20€, kohtade arv on piiratud
08.07 algus kell 20:00 Häädemeeste Seltsimaja hoovis
Ühtelaulmine koos Indrek Tammojaga
Pilet 10€
08.07 algusega kell 20:00 Kosmonautika Puhkekeskuses
Kosmose Kolmapäev koos Tõnu Timmiga
09.07 algusega kell 20:00 Laiksaare Ristija Johannese
kirikus, Urissaare külas
Mõtiskluskontsert
Leonora Palu (flööt), Kristo Käo (kitarr). Mõtisklused ülempreester Ardalion Keskküla.
Pilet 12€
10.07 algusega kell 11:00 Kabli RMK Loodusmajas
Lastehommik, kestvus ca 1,5 h
Lastele al. 3 a
koolieelikud koos täiskasvanutega
Pilet 5€ / vanematele tasuta

11.07 algusega kell 11:00
Jalgrattaretk mööda Rannametsa küla
Oma jalgrattaga, kestvus ca 4 h
Vajalik eelregistreerimine telefonil +372 555 93 118
Piletihind koos piknikuga 10 €
11.07 algusega kell 19:00 Kabli Seltsimajas
Häädemeeste Huviteatri etendus “Jutt jumala õige”
Pilet annetusena 5 €
12.07 algusega kell 11:00 Timmkanali raudteejaamast
Iklani
Autoretk mööda vana raudteetammi “Jaamahooned
mäletavad ja jutustavad”
Oma transpordiga, kestvus 3-4 h.
Eelregistreerimine telefonil +372 5698 0136
Pilet koos kehakinnitusega 15€
14.07 algusega kell 11:00 Laiksaares
Jalutuskäik ajaloolises Laiksaare metskonnas koos Heiki
Ärmiga
Kestvus 3-4 tundi
Eelregistreerimine telefonil +372 5656 1373
Piletihind koos piknikuga 15€
15.07 algusega kell 19:00 Kabli Seltsimajas
Häädemeeste Huviteatri etendus “Jutt jumala õige”
Pilet annetusena 5 €
15.07 algusega kell 20:00 Kosmonautika puhkekeskuses
Kosmose Kolmapäev koos Riho Sibulaga
16.07 algusega kell 20:00 Tuisuliival
Kreeka õhtu koos ansambliga Zorbas
Vajalik eelregistreerimine telefonil +372 5663 8760
Õhtusöögi hind 40€
17.07 algusega kell 21:00 Häädemeeste Seltsimaja hoovil
Niidukino ekraanil “Nipernaadi”
Enne filmi toimub vestlusring asjaosalistega
18.07 algusega kell 12:00 Häädemeeste Suurkülas
Avatud Hoovide Päev
Tegevusi jagub terveks päevaks
19.07 algusega kell 11:00 Massiarus ja Urissaares
Ekskursioon “Kuni su küla veel elab”
Ekskursioon toimub oma autodega, kestvus 2,5-3h
Eelregistreerimine telefonil +372 5698 0136
Piletihind koos hõrgu ampsuga 15€

25.07 algusega kell 11:00
Jalutuskäik ajaloolises Laiksaare
metskonnas koos Heiki Ärmiga. Kestvus 3-4 tundi
Eelregistreerimine telefonil +372 5656 1373
Piletihind koos piknikuga 15€
25.07 algusega kell 20:00 Uue-Jaani talus
Hingekosutusõhtu gongidega
“Lihtsalt ole.Sa leiad,et oled fantastiliselt tore sellisena,nagu
parajasti oled.”
Õhtut viib läbi gongimeister Margus Mitt
Pilet 12.26.07 algusega kell 9.00 Häädemeestelt, 9.45 Pärnust
Talude ja aedade huvireis Romantilisel Rannateel
Tamme talu ürdiaed, Panga talu roosiaed, Liblikamaja, KütiUuetoa linnutalu, Mätiku talu, Pootsi veinimõis, Kapteni talu
Kestus terve päev
Eelregistreerimine ja lisainfo telefonil +372 5656 1373
Piletihind 20€
30.07 algusega kell 20.00 Rannakodus
Kitarristide duo Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm
Pilet 13€
01.08 algusega kell 12:00 Häädemeeste Seltsimaja hoovil
Loomepäev koos Maandusega
02.08 algusega kell 10.00 Pärnust, 10.45 Häädemeestelt
Kultuurireis Romantilise Rannatee lõunapoolsetes külades
Häädemeeste, Kosmonautika, Kabli küla ja renoveeritud
seltsimaja, loomekeskus Massia, mustikalõhnaline aed,
Laiksaare kirik, Allikukivi veinimõis
Kestus terve päev
Eelregistreerimine ja lisainfo telefonil +372 56980136
Piletihind 20€
02.08 algusega kell 18:00 Treimanis Kalbuse maja hoovil
Lauri Liiv ja keelpillikvartett Con-Taktid
Piletihind eelmüügist 12€ kohapeal 15€
02.08 algusega kell 19:00 Rannakodus
Indrek Taalmaa monotükk “Sinised kilesussid jalas”
Pilet 13€
08.08 algusega kell 14:00 Kablis
Kodukandipäev ja Seltsimaja avamine
13-19.07 kell 10.00-18.00 Häädemeeste muuseumis
Fotonäitus “Need on Häädemeeste Lood”
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi!

Murutrimmer, rohulõikur või võsalõikur –
mis, millal ja kuidas kasutada?
Armas lugeja! Täna räägime Eero Postiga trimmeritest.
„Poes näeme, et inimestel
on segadus nende toodetega.
Artiklite, reklaamide ja kaupluste lettide põhjal jääb mulje,
nagu oleks samal asjal mitu
nime, kaugelt tunduvad need
ju suhteliselt sarnastena! Aga
tegelikult on täiesti erinevaks
otstarbeks mõeldud aiatööriistad. Vaatame siis, mis need on,“
pakub abi Eero Tanni kauplusest.
Murutrimmer või lihtsalt
trimmer töötab jõhviga (ehk on
trimmipea) ning on mõeldud
kergema, lühema rohu lõikamiseks peenarde ja aia äärtest.
Rohulõikuril on metallist
lõikeketas (rohuketas), mis saab
hõlpsasti jagu ka kõrgemast
rohust. See tööriist on mõeldud pigem hooldamata rohumaade korrastamiseks. Reeglina on rohulõikuril komplektis
kaasas ka trimmipea, millega
saab edukalt lõigata ka lühemat
muru.
Võsalõikuril on samuti
metallist lõikeketas (võsaketas),
millel on aga oluliselt rohkem
hambaid, mis suudavad murda
ka 10 cm jämedusega puid.
Võsalõikur ei asenda küll saagi,

aga noore metsa hooldamisel
või võsa lõikamisel kraavipervelt on ta asendamatu tööriist.
Kõige universaalsemad on
aga lõikurid, kus on ühendatud kõik kolm ehk siis komplektis kaasas on nii trimmipea,
rohuketas kui ka võsaketas.
Olemas on ka kombilõikurid, mille poolitatav võll annab
võimaluse kasutada erinevaid
tööriistu nagu puhur, mullakobesti, hekipügaja, oksasaag
jne. Poolitatav võll annab suure
eelise ka seadme transportimisel või hoiustamisel, sest selliselt
võtab tööriist märksa vähem
ruumi.
Kuidas valida endale
sobivat tööriista?
„Kõigepealt mõelge läbi, mis
tööd on vaja teha! Kui aias või
maalapil ei ole pikka, hooldamata heina ja võsa, siis tõenäoliselt ei ole vaja rohu- või
võsalõikurit ning piisab täiesti
heast trimmerist. Kui lisaks
muru ohjes hoidmisele on aga
vajadus ka keerulisema maastiku hooldamise järgi, tasub
kaaluda ka teisi variante, „teab
Eero juhendada.

Lisaks on olulised ka masinate töövõime, kasutusmugavus ja turvalisus! Sobiva masina
valimiseks proovige kindlasti,
kuidas seade sobib kätte (või
selga) – kas käepide on mugav
ning kas masin on sellise kaaluga, et jaksab mugavalt tööd
teha. Ergonoomilisemad on
sellised käepidemed, mida saab
mitmes suunas reguleerida ning
millel on vibratsioonisummutus, mis neelab vibratsiooni ja
säästab käsi.
Masina valimiseks proovige
seade ka tööle panna. Testige,
kuidas töötab starterinöör: kas
jaksate tõmmata ning kui kiirelt
masin käivitub. Akutehnikaga
tööriistade puhul on käivitamine eriti lihtne, piisab vaid
nupule vajutamisest. Tänapäeva
akutooted on lisaks ka väga
võimsad: näiteks Husqvarna
liitiumakudega saab täisvõimsusel töötada rahulikult üle
poole tunni. Omades kahte
akut ja kiirlaadijat, saab tööd
teha katkematult päev otsa.
Kõikidel Husqvarna trimmeritel on peal ka automaattagastusega stopplüliti, mis
tähendab, et isegi kui masin
on välja lülitatud, on stopplüliti lihtsamaks käivitamiseks

automaatselt käivitusasendis –
nii on trimmer alati töövalmis.
Kui ostate trimmerit, siis
uurige kindlasti ka seda, kuidas
toimub konkreetsele mudelile
jõhvi ette andmine. On olemas mudeleid, kus masin tuleb
maha panna ja isegi kruvikeerajaga kaasa aidata, aga on ka selliseid, kus jõhvi ette andmiseks
piisab vaid trimmipeaga vastu
maad kopsamisest. Oluline on
ka uue trimmijõhvi lisamise
lihtsus kui kassett peaks tühjaks saama.
Kuidas tööriistasid õigesti
kasutada?
Kõige tähtsam on vaadata, et

teie tegevus oleks turvaline teile
ja teistele. Jälgige, et töötamise
ajal ei seisaks teie lähedal teisi
inimesi. Ohutu kaugus võiks
olla 15 meetrit. Oluline on
kaitsta end ka riietusega: kanda
pikki riideid, kaitseprille või
-visiiri, töökindaid ja kinniseid
jalatseid.
Enne suurema piirkonna
korrastamist tasub kogu tööplaan läbi mõelda, et ei oleks
asjatut raiskamist. Liikuge
süsteemselt ning bensiinimootoriga tööriista korral viisil, mis
toob teid õigeaegselt tagasi
kütuse tankimise kohta. Kallakul töötades alustage alt ja
liikuge järk-järgult ülespoole,

selle asemel et liikuda vaheldumisi üles ja alla.
„Nagu muudki aiatööriistad,
vajavad ka trimmerid ja lõikurid hooldamist. Puhastage oma
tööriistasid regulaarselt ning
kindlasti puhastage ja hooldage
neid ka enne „talvekorterisse“
panemist. Võimalusel tooge
meile – las meie asjatundjad
vähemalt kord paari aasta jooksul vaatavad teie abimehe üle!“
lisab Eero.
Ja nagu juba tavaks on saanud, lõppu üks lihtne aga tõhus
nipp. „Trimmeri trimmijõhvi
muudab vastupidavamaks see,
kui panna see enne trimmeri
kasutamist vähemalt 48 tunniks vette likku. Jõhv tõmbab
niiskuse endasse ja muutub seetõttu elastsemaks ning kestab
kauem. Olge terved ja nautige
suve!“ soovitab Eero Post Tanni
kauplusest.
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste Keskkoolis helises maikuus
lõpukell 9. ja 12. klassile
Häädemeeste Keskkooli 9.
klassi lõpetab sel aastal 18
õpilast. Neile helises lõpukell
22. mail. Iga 9. klassi õpilane
pani kirja, kuidas ta iseloomustaks klassi. Klassijuhataja Krista
Hütt võttis tulemused kokku
ja õpilane Henri Kaldas kandis
selle tutipäeval ette.
Millised me oleme? Lühikesed – pikad, sportlikud – toredad – normaalsed – naljakad;
rõõmsad – pahurad; isekad
– lahked, jutukad – kuulajad,
töökad – laisad, õelad – meeldivad, lärmakad – vaiksed, eeskujulikud – mitterahuldavad,
tugevad – nõrgad, usaldusväärsed – altvedajad,
ükskõiksed – koostööaldid,
otsustusvõimetud – sihiteadlikud, tegutsejad – viilijad,
ennast täis –abivalmid, omapärased omamoodi tegutsejad
ning kui vaja hoiame kokku ja
teeme ära!
12. klassi lõpukell
Võib uhkusega öelda, et Häädemeeste Keskkooli 59. lendu
iseloomustab suurepäraselt üks
ja ainus lause: “Issanda looma-

aed on kirju.” Meie hulgas on
sportlasi ja muusikuid ning
isegi kunstnik, meisterdaja,
küünetehnik ja ratsanik on
omast klassist võtta. On ju tore
seltskond?
Ei saa salata, aastate jooksul
on meie tugev kahurvägi tunduvalt kahanenud. Kunagi ehtis
meie klassi lausa 21 vaprakest.
Peab mainima, et siit klassist
on küll väga kirju seltskond läbi
käinud. 12. klassi lõpuks ongi
järel meid vaid 11. Maagiline
number see ÜKSTEIST. See
kujutab endast puhtust, väärikust, ühilduvust, tasakaalu,
unistusi ja võrdsust. Mis aga
kõige olulisem - me hoolime
ning hoiame ÜKSTEIST. See
number juba muudab just meie
klassi eriliseks. Aeg siin koolis
aga hakkab vaikselt otsakorrale
saama ning enne eksameid pidi
ikka ühe korraliku tutipäevaga
maha saama.
18. mail toimuski Häädemeeste Keskkoolis meeleolukas
12. klassi lõpukell. See oli kui
ajarännak minevikku. Usun,
et iga ōpilane tundis sel päeval
jälle end nagu väike koolijüts.

HDM Keskkooli 12. klass. Fotod Heli Lank

HDM KK 9. klass

Tüdrukutel patsides lipsud
ning seljas miniseelikud või
armsad kleidikesed ja poistel
vallatud traksid kaunistamas
värvikirevaid pluuse ning lühikesi pükse. Pärast pikka karantiini oli tohutult hea meel näha
uuesti enda teekonnakaaslasi,
kellega jutuvada lõppeda ei
tahtnud.
Naerusuil võttis meid veel
viimaseks “koolitunniks” enda
tiiva alla meie esimene klassijuhataja Age Ein, kes tuletas hea
meelega meelde tuntud tegelased Aabitsast, kelle abil tähed
selgeks saime. Lisaks sellele

meenutasime, kelleks kunagi
saada tahtsime ja kuulasime
hoolikalt õpetaja loetud jutukesi ning mälestusi, mida me
ise kirja olime pannud.
See ei olnud aga kõik. Suureks üllatuseks olid kaasõpilased algklassidest valmistanud
meile südantsoojendavad tervitused ning kirsiks tordil oli
loomulikult Jaagup Tuisu head
soovid ning mõtted. Muidugi
ei istunud ka meie lihtsalt käed
rüppes, vaid valmistasime enda
klassist väga armsa video. Võin
kihla vedada, et nii mõnelgi tuli
pisar silma seda vaadates.

Päev jätkus väikese aktusega siseõues, kus ootasid
meid paar õpetajat ning 11.
klassi õpilased, kes selle teekonna jooksul tohutult kalliks
on saanud. Kuulasime hoolikalt, mida teised kaasõpilased
meist arvavad. Carolin ja Rainis tegid väga vinge kokkuvõtte
sellest. Sõna võtsid ka kooli
direktor Aule Kink ja meie
suurepärane klassijuhataja
Silvi Murulauk. Aitäh teile
kiidu- ja õpetussõnade eest!
Nautisime värskes õhus elavat
muusikat õpetajate ansambli
esituses ja lasime enda hääle-

paeladki valla. Seejärel suundusime koolimaja kolmandale
korrusele, et veidi värviga
mängida. Nüüdseks kaunistab
kolmanda korruse lage 11 uut
käejälge.
Teame, et Häädemeeste
Keskkooli uksed on meile alati
avatud ja ühel päeval tulemegi
jälle ning meenutame seda toredat viimast hetke, mil saime
tunda ennast väikeste lastena
ja teame, et osake meist jääb
alatiseks siia ning osake sellest
armast koolist meie südameisse.
Crete Luik
12. klassi õpilane

Metsapoole Põhikool
Õpilaste mõtteid distantsõppe ajast

Jagame tunnustust
Lõppenud õppeaasta on olnud
eriline ja sundinud meid harjumuspärasest õppekorraldusest loobuma. Artikli ilmumise
ajaks on välja teenitud suvepuhkus ja tunnistused käes.
Kooliaasta lõpetas kiituskirjaga 6 õpilast: Kirke Hõrak
(2. kl), Ingo Sillat (2. kl), Jarek
Born (2. kl), Laura-Maria Lutsuveer (3. kl), Meribel Born (7.
kl) ja Johanna Resik (8. kl).
Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 17
õpilast.
Täname õpilasi, kes esindasid kooli erinevatel võistlustel jm üritustel.
Õpioskuste olümpiaadil
võistlesid 6.klassi õpilased
Markus A llikas, Annika
Hansschmidt, Emily-Elisabeth Motruk, Renat Motruk,
Marian Mölder.
VARIA viktoriinil näitasid
oma teadmisi Karola-Maret
Kivimurru, Marian Mölder,
Meribel Born, Johanna Resik
ja Oliver Jakobson.

Vene keele päevast võtsid
osa Emily-Elisabeth Motruk,
Renat Motruk, Marian Mölder, Ketlin Kikkas, Birgit Pill.
Pranglimise peastarvutamise võistlustel nuputasid kõik
2.-6.klassi õpilased. 2.-4.klassi
õpilased osalesid 10 Monkey
võistlustel.
Laulukonkursil KooliCanto
esinesid lauluga Rasmus Arukase ja Jarek Born.
Pä rnumaa virtuaa lset
kunsti- ja käsitöönäitust “Perepärandit otsimas” rikastasid
oma töödega Riselle Grents,
Jarek Born, Kirke Hõrak,
Mirette Arukase, Joanna
Koort, Egert Pill, Laura-Maria
Lutsuveer, Laureen Kallas,
Mari-Liis Kallas, Ilona Kallas,
Merilin Paddernik.
Pärnumaa õpilaste tänupäeval tunnustati ja tänati
sel õppeaastal õpilasi video
vahendusel. Meie koolist sai
tunnustuse osaliseks 9. klassi
õpilane Oliver Jakobson. Oli-

ver paistab silma isikupärase
omaloominguga. Maakonna
kergejõustikuvõistlustel on ta
saavutanud auhinnalisi kohti.
2019. a valiti Oliver valla koolide jõuluballil peo kuningaks.
Lauamängude Eesti noorte
karikasarjas saavutas Eliina
Kallas neidude arvestuses 2.
koha ja Frederik Tammann
noormeeste arvestuses 2. koha.
Eesti noorte meistrivõistlustel novuses (rahvusvahelises
koroonas) saavutas Eliina
Kallas neidude arvestuses 3.
koha ja Frederik Tammann
noormeeste arvestuses 4. koha.
Maakonna miniliiga meistrivõistlustel võrkpallis saavutati
II koht. Võistkonda kuulusid
Markus Allikas, Renat Motruk, Frederik Tammann,
Mario Allikas, Gerret Grossthal ja Rasmus Arukase.
Täname kõiki õpilasi, nende
vanemaid ja juhendajaid õpetajaid.
Õppealajuhataja
Anneli
Graudina

Tutipäevalised
Eiina Kallas,
Helen Vaik,
Donna-Gendra
Laansoo, Oliver
Jakobson ja
klassijuhataja
Ants Järv. Foto
Heino Einaste

Alates 16. märtsist kuni õppeaasta lõpuni oli Metsapoole koolimajas liikumist vähe. Õppetöö
toimus distantsilt nagu kõikides
koolides üle Eesti. Palusime õpilastel sellest ajast muljeid ja arvamusi kirja panna. Alljärgnevalt
esitame lehelugejatele katkendid
laste kirjatöödest.
Andero: Et mul polnud arvutit, kartsin, et õppimine tuleb
keeruline, kuid paar päeva hiljem helistas õp Järv ja pakkus
mulle kooli arvutit. Loomulikult olin nõus ja töö võis alata.
Iga päev anti jõhkralt palju
kodutöid ning vaikselt hakkas
stress tekkima. Ema ütles, et ma
võtaks rahulikult ega närveeriks,
teeksin nii palju, kui suudan ja
pärast teeks edasi. Kui aus olla,
siis tema soovitus töötas päris
hästi ja ma saingi hakkama.
Kimberly: Minule oli koduõpe pigem raske. Oleksin
kindlasti parema meelega koolis käinud. Kodus õppides tuli
mul palju võlgnevusi, mida pidi
siis hiljem ära klaarima. Kõik
see võttis palju aega ja energiat.
Aga kodus õppimisel oli ka
oma pluss, sest sain teha oma
söögivahetunni, kunas soovisin. Muidugi oli see koduõpe
üks huvitav kogemus, sest sain
teada, et koolis polegi nii jube
õppida, kui tundub.
Johanna: Lõpp kiskus väga
raskeks ja kiireks, kuna sel aastal
lõpetan ka muusikakooli. Pidin
salvestama oma klaverimängu
ja laulmist, kirjutama referaate
heliloojatest. Loovtöö oli vaja
valmis saada. Kirjalik ja esitluse
osa osutusid päris raskeks. Loo-

dan, et järgmisel aastal saab ikka
kooli minna.
Ainar: Mul läheb tavakoolis paremini. Kui kõik tööd on
kodus, siis ei viitsi neid väga
teha. Muidugi on raskem ka,
kui õpetajat juures pole. Tegelikult, suht põrgu on olnud,
ausalt öeldes, aga ainult mind
ennast saab selles süüdistada.
Äkki saab septembrist teha nii,
et kes hakkama ei saa, käivad
koolis, teised teevad koduõpet
edasi...
Birgit: Koduõpe läks mul
väga hästi. Olen uhke, et ei küsinud väga palju abi vanematelt.
Minu arvates läheb mul koduõppel paremini kui koolis.
Ketlin: Mul oleks olnud
kõik hästi, kui ma poleks lasknud tulla nendel x-idel. Mulle
meeldib olla tegelikult rohkem
koolis, sest siis näeb sõpru ja
kui midagi ei oska, saab küsida
otse õpetajalt. Minu meelest oli
uus ja huvitav see, mis toimus,
kuid samas elame edasi hirmu
all. Kõik, kellel seda viirust pole,
peaksid olema õnnelikud.
Mario: Oli kuidagi segane ja
uus olukord terves peres. Õde,
kes käis lasteaias, kippus mõtetele vahele segama. Temagi pidi
ju järsku iseseisvaks saama....
Vastavalt ilmale sättisime emaga
oma õppimised. Perega koos olemine oli samuti päris vajalik.
Kaili: Pikapeale kõik sujus
ja kohanesin. Sain palju abi
onunaiselt, kes suunas ja õpetas. Distantsõpe andis mulle
juurde kohusetunnet ja julgust
abi küsida. Oskan nüüd kasutada Zoomi ja Opiqut.

Endrik: Üks asi, mis mulle
koduõppe juures ei meeldi, on
rutiini muutus. Varem olin juba
mitu aastat täpselt sama rutiiniga elanud, kuid siis asjad muutusid ja harjuda oli algul päris
keeruline. Ärkan hiljem kui
tavaliselt, õhtuti olen kauem
ülal, kuid siiski on vaja koolitöödega hakkama saada. Tunnen,
et õpetajate- ja õpilastevaheline
koostöö oleneb mõlema poole
hoolikusest. Tihti ei taha mõni
õpilane koduõppes kaasa teha
ja keeldub õpetajate kõnedele
vastamast. Kui korralikult koostööd teha, siis on päris lihtne
hakkama saada. Minu arvates
on koduõpe väga hea kogemus
nii lastele kui ka õpetajatele.
Helen: Imetlen inimesi, kes
oskavad ja suudavad ennast
motiveerida, aga mina ei ole üks
nendest. Kui koduõppe alguses
mõtlesin, et õpin ära ukulele
mängimise ja need paar klaveripala, millest olen pikemat aega
mõelnud, siis selleni ei jõudnud,
isegi unenägudes mitte. Nagu
teada, loen suhteliselt palju
raamatuid, aga selle aja jooksul
lugesin ainult kahte: ,,Normaalsed inimesed” ja “Jane Eyre”...
Oliver: Probleem on selles,
et koduõpe võib teha mõnest
inimesest täieliku möku, kes
teiste hulgas hakkama ei saa.
Minul küll sellist probleemi ei
tekiks, aga mõnel teisel küll.
See paneb mind muretsema...
Koduõppel on väga lihtne käega
lüüa, sest ei ole kedagi, kes sind
tagant utsitaks, et see ja see on
vaja ära teha.
5.-9. kl õpilaste ühistöö
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Uulu lasteaed

Uulu Põhikool

Uulu lasteaia maikuu rõõmud
Maikuu ehib looduse roheluse,
häälte ja lõhnadega. Kõik on jälle
uus ja maailm valla avastusteks.
Looduses käib kiire sigin-sagin, ei
nemad seal hooli koroonast.
Oh seda rõõmu, lõpuks ometi
anti lastele luba taas sõpradega
kohtuda. Palju toredaid tegemisi
on sellel kevadel ära jäänud, aga
suvi juba paistab ja see teeb meele
rõõmsaks. Metsad ja pargid oma
rohelusega kutsuvad avastama ja

uurima. Lapsed tutvusid putukate
eluga. Oli põnev neid tegelasi läbi
luubitopsi avastada. Vaadeldi ka
lindude tegemisi ja külastati kooliaeda, kus pakuvad silmailu erinevad värviküllased kevadlilled.
Maikuu on lasteaia jaoks
natuke ka kurb kuu, meie armsaks ja tuttavaks saanud Liblikate
rühma lastel on lasteaed kitsaks
jäänud ja ees ootab koolitee. 16.
lennu lõpetajad: Heisi Borisova,

Uulu LA lõpetajad

Kabli Lasteaed

Aprilli Kuu Tegija on Melissa Kiveste.
Foto erakogust

Aprilli Kuu Üllataja on Kennet Saar.
Foto kooli erakogust

Mai Kuu Tegija on Evert Kose.
Foto erakogust

Mai Kuu Üllataja on Hanna Anore
Tohver. Foto erakogust
Foto Tiina Parv

Gete-Ly Hindreus, Lisandra Kaljumäe, Kauri Kiviselg, Lisette
Kaljumäe, Christella Kotkas, Säde
Lee Kruusement, Mairon Mathias
Merirand, Lauri Merivälja, Liisa
Mägi, Liseth Oja, Siim Sander Perkons, Gerle Siitan, Madis Suvisild,
Kristjan Taal. Õpetajad:Juta Müllerstein, Erika Onno, Ene Rüütli.
Soovime lastele toredat kooliteed ja kõigile kaunist suveaega!
Uulu lasteaia pere
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Häädemeeste lasteaed

Soovime tänada südamest Häädemeeste lasteaeda ilusa lõpupeo eest!
Õpetajad ja juhataja olid andnud endast parima, et praeguses olukorras korraldada ilus ja soe
vastuvõtt. Meid võeti vastu aplausiga, loeti ette tänukirjad ja soe sõnum lastele. Lilled, kingikotid
ja armas naeratus õpetajalt… kõik oli olemas, puudu ei jäänud ka pidulikkusest. Lapsevanemad
andsid üle õpetajatele ja juhatajale lilled ja kingikoti, tänutäheks tehtud töö eest. Kogu pidu oli

äärmiselt südamlik ja ilus. Häädemeeste lasteaed saatis lapsed kooli väga väärikalt, nii hästi, kui
antud ettekirjutusi järgides, seda teha sai.
Lapsevanemad tänavad mõistliku otsuse ja kauni lõpupeo eest!

Tahkuranna lasteaed

Mahlakuu ja õiekuu Tahkuranna lasteaias
Aprill möödus lasteaias tavapärasest vaiksemalt. Õppetegvused ja mängud toimusid edasi
nii valverühmas kui ka kodudes
lapsevanemate juhendamisel.
Kodudest laekus tagsisidet
laste tegemistest, millest plaanime kokku panna väikese
kogumiku. Täname südamest
kõiki vanemaid meeldiva koostöö eest.
Õpetajad ja õpetaja abid olid
kordamööda puhkusel.
1. aprilli tähistati Playbackiga.
23. aprillil oli meid juba niipalju, et saime pidada jüripäeva
traditsioonilise jooksuga. Kiired ja rõõmsameelsed jooksjad
said vääriliselt premeeritud.
Viimasel aprillikuu päeval
saatsime väljateenitud puhkusele kokatädi Mareti.
Aprillis ja mais uurisime
putukaid-mutukaid, tutvusime mereelustikuga, kevadiste
tööde toimetustega ja veel palju
muuga.
Rannakarbid saatsid
emadele ja vanaemadele
pidupäevaks videotervituse, mida vahendas õpetaja
Signe.
Märtsis külvatud herned
annavad juba saaki. Külvati
kõrvitsaseemneid, et sügisel
võiks saadud saagiga abistada Tallinna Loomaaia
asukaid.
Vaatamata sunnitud viirusepausile ja tänu raamatukogu juhataja Ülle Toomla
asjatundlikele lugemissoovitustele saab Rannakarpidel

läbitud “Lugemisisu” programm.
28. mail käisid koolieelikud
koos õpetaja Lea Annikoga
koolimajas oma tulevase klassiruumiga tutvumas.
29. mail toimusid rühmades
kevadpeod, kuid ikka nii nagu
praegusele ajale kohane. Päikesekiired pidutsesid isekeskis
ilma vanemateta oma ruumides, Rannakarpide koolisaatmispidu toimus seekord õues
koos kooliminejate vanematega.
Päeva jäädvustas Pildikompanii
fotograaf.
Igas kevades sülega rõõmu
ja killuke kurbust on ka,
üheksa säravat silmapaari
Sulle uksel kui lehvitab...
Toredat ja põnevat kooliteed teile kallid Anete,
Ellen, Jolanta, Lisette, Getter,
Sergo, Riff, Joonas ja Romet.

Päikesekiirte kevadpidu. Foto Anželika Pilden

Päikeselist ja rõõmsat suve!
Tahkuranna lasteaia pere

Playback. Foto Piret Linnumäe

Putukajaht. Foto Maike Lääne

Esimesed herned. Foto Piret Linnumäe
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„Lugemisisu” tublid lugejad
Liblikate rühma lapsed lugesid
läbi Epp Petrone ja Piia Maiste
raamatu “Tere, meie Eesti”
ning arutlesid, millised sõnad
raamatus olid hea tähendusega
ja ilusad. Nii valmis heade
sõnade puu.
Eriline aeg pani pausile koos
kõige muuga ka „Lugemisisu”
programmi. Lugemisprogrammi pikendati 29. maini,
et ehk mõni lapski saab veel
„Lugemisisu” lainele ja jõuab
oma lugemispassi täidetud.
Lugemisprogrammi hooaja
lõpupidu sel kevadel ei toimunud. Õpetajad tõid koolilaste
lugemispassid raamatukokku.
Lugemisdiplomid said lapsed
koos tunnistusega.
Programmiga liitusid 51
koolilast, neist 19 läbis programmi ning 2 lasteaiarühma,
neist 2 läbis programmi.

Kuna lasteaiad osalesid
programmis rühmana, siis oli
lõpetuseks neile mõeldud ühine
lugemisdiplom.
Laste lugemisprogrammi
läbisid isukalt ja said diplomid:
Uulu Lasteaia Mesimummide
rühm ja Liblikate rühm;
l klass: Getriin Ennok, Mai
Heinlaid, Kirke Hunt, Elena
Jõgiste, Susanna Jürgens,
Gregor Kopelmaa, Johanna
Kurm, Laura Lugu, Johannes
Merimaa, Meiko Paits, Chanell
Sarapuu, Egert Sildve, Kaisa
Stimmer, Karmeliina Tarkus,
Rasmus Tilk;
ll klass: Kasper Kuhi, Kertu
Kuhi, Rebeka Mäe, Siim Suvisild.
Ilusat suvepuhkust kõigile!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja
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Viis aastat Mereküla
Kas teate, kus asub
Mereküla?
27. mail 2015 otsustas Tahkuranna Vallavolikogu peale
aasta aega kestnud arutlusi ja
vaidlusi lõpuks taastada 1977. a
kaotatud Mereküla nimi. Kokkuvõtlikult öeldes ja detailidesse süvenemata lõpuks rahva
soovidele vastu tulles küla nimi
küll taastati, kuid piirid määrati sellised, et isegi lähikonnas
elavad inimesed ei oska öelda,
kus see külapiir on. Üks tol ajal
välja toodud argumentidest
oli väide, et praegu tegutsete
õhinapõhiselt ja see võib olla
ambitsioonikas hetkekapriis.
Kui kogukonnana tegutsemist
jätkate võib piiride laiendamise
teema juurde tagasi tulla.
Kuidas siis meil läinud
on?
Traditsiooniliselt oleme seni
põletanud lõkkeid jaanipäeval ja muinastulede õhtul,
hoidnud korras Roosiaia,
istutanud roose ja paigutanud
mäenõlvale istepinke, paigaldanud lipumasti ja valla abiga
jalgrattahoidjad. Oleme alustanud öökinoga, vastu võtnud
külalisi, laulnud Roosiaias
EV100 Üheslaulmise ajal,
katsetanud kirbuturuga. Esimesel ärkamisajal siin olnud
nelja laulupeo meenutamiseks
paigutasime 2016. a Roosiaeda
pingi.
Seni suurim ettevõtmine on
olnud EV100 raames projektirahadega alustatud spordinurk.
Siia paigutatud kuus trenažööri
on üsna populaarsed ja ilmselge on vajadus laiendada ettevõetut eelkõige lastele mõeldes.
Milline on hinnang?
Meie pole jäänud loorberitele
puhkama pärast seda, kui
2015.aastal Mereküla Pärnumaa 2015. aasta külaks kuulutati. Võime öelda, et oleme

olnud edukad? Kas oleme
näidanud, et meie kogukondlik tahe on jätkusuutlik ning
toetuskõlbulik? Oleme. Sellesse
oma osa andnute nimekiri on
pikk ja sügisel, kui Mereküla
nime riiklikult taastamisest
möödub viis aastat, räägime
meie inimestest kindlasti rohkem. Siinkohal lihtsalt suur
tänu kõigile, kes on kaasa
aidanud elu edendamisele
Merekülas.
Kuidas on seis piiride
laiendamisega?
2015. a 29. augustil muinastulede öö ühe osana toimunud
rahvakoosolekul otsustati anda
MTÜ Pulverkile mandaat
tegutseda jätkuvalt Mereküla
keskkonna, nime ja piiride
küsimustega kuni küla arengukava vastuvõtmiseni ja külavanema valimiseni.
Peale korduvaid pöördumisi ja otsitud ettekäänete
vaidlustamist on 2017. a tollase Tahkuranna valla rahandus- ja majanduskomisjon
ja peale ühinemist 2020. a
Häädemeeste valla kultuuri, spordi- ja külaelukomisjon
otsustanud, et Mereküla piiride
laiendamiseks tuleb korraldada
rahvaküsitlus. MTÜ esindust
kummalgi korral otsustamise
juurde ei kutsutud, ilmselt
omati piisavat informatsiooni,
et selline ettepanek teha. Sisuliselt on ju vaja ainult volikogu
otsust rahvaküsitluse korraldamiseks ning eelnõu koostamine ei peaks olema keeruline,
sest varasem kogemus on vallas
olemas. Sõnavõtu korras olen
saanud volikogule ideed mitmel korral tutvustada ning seaduse kohaselt polegi volikogul
õigust sellise küsitluse korraldamisest ilma mõjuvate põhjusteta keelduda. Ei loe arvamus (st meeldib – ei meeldi) ,
vaid argumendid (st faktid) ja

keeldumisel tuleb põhjendada,
miks ignoreeritakse inimeste
allkirjadega avaldusi.
Eriolukord on lõppenud ja
ka virtuaalses volikogus oleks
saanud piiride rahvaküsitlusele
panemise ära otsustada. Virtuaalne keskkond ei takistanud
näiteks 16. aprillil vastu võtta
otsus avada Häädemeeste valla
arengukava muudatuste ettepanekute tegemiseks. Vaatamata ebamäärasele olukorrale
(16. aprillil ei teadnud keegi,
kaua selline olukord kestma
jääb) määrati ettepanekute
esitamise tähtajaks 19. juuni.
Miks peab vahetult peale eriolukorra lõppemist ja puhkuste
algust esitama ettepanekuid,
mida lähemalt arutama hakatakse alles peale vallavalitsuse
kollektiivpuhkuse lõppu?
Tegemist on formaalse asjaajamisega?
Oleme ühinenud vallas
elanud üle kahe aasta.
Paras aeg on läbi mõelda ja
anda hinnanguid sellele, kuidas on läinud. Kui minu eelnevast artiklist jääb mulje, et
tahan ainult kritiseerida, siis
nii see pole. Eakate kodu laiendus sai valmis, samuti kergliiklustee Häädemeestel, lõpusirgel
on Uulu-Pärnu kergtee II etapi
valmimine, parandatakse teid,
koolid töötavad veel jne. Häid
asju on kindlasti veel, aga kuna
arengukavaks saab esitada
ettepanekuid ehk kirjutatakse
tulevikusoovidest, siis mõned
ettepanekud:
1. Külakogukondade (loe:
kohaliku maaelu) süsteemse
arendamise põhimõtete ja
sellega seoses külavanema
rolli kujundamine. Alustuseks tuleks luua volikogu
juurde külaelukomisjon, mis
tegeleb küla kui tervikuga.
Minu 3. märtsil kirjutatud artikkel külavanema ja

külakogukonna rollid maaelu
arendamise teemal ei jõudnud
märtsi, aprilli ega maikuu „
Liiviranna“ lehte. Kui nüüd
avada arengukava ettepanekute portaal EVALD, siis selgub igati tervitatav võimalus
oma ettepanek liigitada kas
liikluse, parkide ja rohealade,
avaliku ruumi või muutmist
vajava paiga alljaotusse. Küla
arengukava sisaldab aga tulevikusoove kõigi nende rubriikide
osas, aga kui nüüd tervik kildudeks jaotada, siis kaob ühe
koha tervikpilt ära. Ja nii pole
see ainult meil.
Küla pole ainult teed, rajatised, huviseltsid jne ükshaaval,
vaid ühe küla territooriumil
samaaegselt olevad ühise elu
ilmingud tervikuna võetult.
2. Häädemeeste valla koolide jätkusuutlikkuse teemal
üldise arutelu korraldamine
Talvel toimunud tuliste
vaidluste järel sai selgeks, et
vallaametnike arvates on kool
äriettevõte. Ära unustatud on,
et kooli roll on palju laiem ning
olulisemgi faktiteadmiste andmisest on noore inimese kujundamine oma kodu armastavaks
riigi täisväärtuslikuks kodanikuks. Kuidas edasi minna
vajabki laiapõhjalist arutelu,
mille eestvedajaks peaks olema
hariduskomisjon.
Kokkuvõtteks: artiklit
kirjutama ajendas mure mitmetes asjade pärast meie vallas. Loodan, et ma ei tekitanud
soovi Mereküla piiride laiendamisest keeldumiseks, vaid
jätkub koostööks võimaluste
otsimine. Meil on ju ühine eesmärk- muuta elu vallaelanikele
veel paremaks. Jõudu selleks
meile!
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk
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Häädemeeste liigub maikuu
liikumiskampaania kokkuvõte

Kabli Päikeseloojangu festival
tuleb taas

Maikuu oli sellel aastal eriliselt
päikeseline ja liikumissõbralik,
tuues metsaradadele, kõnniteedele ja sõidutee äärde hulgaliselt
rahvasportlasi. Liikumispisik
on vast üks väheseid oodatud ja
tervitatud nakatumise vorme,
mis toob vaid rõõmu ja tervist
juurde. Nii ka Häädemeeste
liigub kampaanias osales mai
kuus rohkem liikujaid kui
aprillis. Kokku oli maikuu
kampaanias osalejaid 117, kes
endomondo challengi kaudu
kilomeetreid kogusid, e-maili
või sõnumitega oma liikumisest märku andsid. Koduse
trenni tegijaid oli 5, nn. rattaga
sõitjaid 43 ja jala liikujaid 69.
Kõige rohkem kaloreid kodute
trennidega põletas Erich Krüger, kes kulutas kokku 12140
kcal. Kõige edukam purjelaudur oli Jüri Kaldoja, kes kogus
1094,63 km. Kõige vastupidavam jalgrattur oli Rauno
Purre, kes sõitis maha 1012,29
km. Naistest kogus jalgrattaga
kilomeetreid ehk 911,07 km
Mariann-Krõõt Mätas. Noortest oli usinaim rattur sellel
korral 899,65 km-ga Richard
Kiviselg. Jala liikujaid oli taas
kord kõige rohkem. Kõige
usinam jala liikuja oli Monika
Kunder, kes läbis 442,87 km,
tihedalt kannul oli Kalle Kuhi,
kes läbis 387,65 km ja kolmandale kohale jalutas 372,35

Möödas on väga eriline ja meie
jaoks uudse kogemusega kevad
ning kaunid päikeseloojangud
Liivi lahes koos soojade ilmadega lummavad meid taas.
Kuigi kõik on sellel suvel pisut
teisiti, alustame 1. juulil juba
14. korda Kabli Päikeseloojangu festivaliga.
Seekord pakume publikule 6
kontserti Häädemeeste õigeusu
kirikus ja ehitame oma festivali üles puhtalt muusikale läbi
eriliste kontsertide koos eesti
noorte andekate interpreetidega.
Häädemeeste õigeusu kirik
on sellisteks sündmusteks imetlusväärselt sobiv paik – piisavalt avar, et turvaliselt nautida
kaunist kammermuusikat ja
suurepärase akustikaga. Festivali tarbeks toome sinna ka
tiibklaveri.
Kontsertidel on olulisteks
märksõnadeks klassikatähed
ja tulevikumuusikud, sekka
mõnus omaloomingu õhtu
Mari Jürjensilt ning punktiks
inspireeriv vokaalmuusika õhtu
teater Vanemuine ja RO Esto-

km-ga Anneli Vilde. Kõik jala
liikujad, kes üle 200 km kuu
ajaga suutsid läbida võivad julgelt mõnest maratonist tulevikus osa võtta valides maratonil
liikumiskiiruseks jõukohase
tempo. Suur tänu kõigile kampaanias osalejatele ja tulevikus
kordame liikumiskampaaniat
kindlasti.
Auhindade loosimist aitas
läbi viia Sandra Rebane, kelle
õnnelik käsi jaotas auhinnad
järgnevalt:
• Kilingi-Nõmme Coop kinkekoti, mis sisaldas saunalina
ja kinkekaarti võitsid –Triin
Haljaste, Anu Puusepp ja
Virginia Kullasepp;
• Lottemaa piletid ühele perele
– Richard Kiviselg;
• Kabli Pagari 2 kg kringli –
Sille Tohver ja Kertu Kuhi;
• spordikell – Heike Julika ja
Maarika Atka;
• ploki Häädemeeste mineraalvett – Signe Ööpik,
Sirje Kõresaar, Ruth Kurm
ja Andry Afanasjev;
• lõikelaua – Kersti Karu;
• fotoalbumi ja valla vapiga
T-särgi – Toomas Näär.
Võitjatel palun auhindade
kätte saamine kokku leppida
airekallasmaddison@haademeeste.ee või tel 53585406.
Suured tänud sponsoritele!
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

nia solistidelt Karmen Puisilt
ja Priit Volmerilt.
Meie kontsertprogrammi
alustavad kaks väga noort tulevikumuusikut – Maali Toots
(9a. – tsello), Uku Toots (13a.
– viiul), kes on olenemata noorest east andnud juba mitmed
soolokontserdid ja esinenud
solistina orkestrite ees.
Sel astal astuvad Häädemeeste kaunist suurest kirikust
läbi mitmed klassikatähed, siitkandi noor pianist Johan Randvere koos klarnetist Marten
Altroviga ja löökpillimängija
Heigo Rosin. Juba etteruttavalt võib öelda, et sügisel jätkuv „Klassikatähed 2020“ üks
kindlaid favoriite on 16. a väga
andekas noor pianist Tähe-Lee
Liiv, kes annab soolokontserdi.
Muusikud soovivad tulla
veebikontsertidelt tagasi publiku ette, vahetu kontakt kuulajaga on muusiku jaoks ülioluline. On hea, et saame seda jälle
koos kogeda.
Olete oodatud!
Kadri Leivategija

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

Häädemeeste liigub auhinnad

TORUMETALL

Juuni 2020

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
14. juunil kell 12.00 II pühapäev pärast nelipüha,
Kristuse ihu ja vere püha
21. juunil kell 12.00 III pühapäev pärast nelipüha
24. juunil kell 12.00 Ristija Johannese sündimise püha
ehk jaanipäev
28. juunil kell 12.00 IV pühapäev pärast nelipüha
29. juunil kell 12.00 Apostlite Peetruse ja Pauluse
püha ehk peeterpaulipäev
5. juulil kell 12.15
V pühapäev pärast nelipüha
12. juulil kell 12.15 VI pühapäev pärast nelipüha
19. juulil kell 12.15 VII pühapäev pärast nelipüha
Surnuaiapühade jumalateenistused:
EELK Treimani koguduses 21. juunil kell 14.00
surnuaia luterlikus osas
EELK Tahkuranna koguduses 23. juunil kell 11.00
Võiste surnuaial
EELK Häädemeeste koguduses 24. juunil kell 13.30
luterlikul surnuaial
Hädaolukorras on jumalateenistustel nii kirikus kui
surnuaial tarvilik kinni pidada kehtivatest juhenditest –
lähikontakti vältimine (sh 2+2 reegel) ja käte pesemine/
desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
Jumalateenistused õigeusu kogudustes
Häädemeestel:
21. juunil kell 18.00 ÕHTUTEENISTUS
18. juulil kell 10.00 LITURGIA
Urissaares:
23. juunil kell 11.00 Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13.00 SURNUAIAPÜHA
Treimanis:
27. juunil kell 11.00 Kiriku nimepäeva liturgia
kell 12.30 SURNUAIAPÜHA

Häädemeeste valla leht
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SÜNDMUSED JUUNIS JA JUULIS
Häädemeeste Muusikakooli sisseastumise
katsed kell 15
15.06
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
22.06
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
23.06
Häädemeeste Võidupüha jooks kell 18,
algusega Häädemeeste bussijaamast
25.06
RMK orienteerumisneljapäevak Jõulumäel
kell 17-20
29.06
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
29.06-2.07 Treimanis akvarellikursus kell 10
01.07
Pärnumaa nädalamängud disc golf´is
7. etapp, punane rada kell 18.15 Jõulumäe
Tervisespordikeskusest
2.07-8.08 Häädemeeste Hää 2020 suvesündmused
4.07
Suur sõit 2020 kell 9 start Jõulumäe
Tervisespordikeskusest
4.-5.07
Rullsuusavõistlus Eviko Suusarull
II etapp, FIS võistlus Jõulumäe
Tervisespordikeskusest
6.07
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
6.-8.07
Häädemeeste valla kooliealiste laste
suvepäevad Tahku Tares kell 10
7.-9. 07
Noorjalgratturite võistlus „Urumarja
32. velotuur“ Jõulumäel
9.07
Häädemeeste valla eelkooliealiste laste
suvepäevad Tahku Tares kell 10
9.07
RMK orienteerumisneljapäevak
Uulu-Metsaküla kell 17-20
11.07
Jalgrattaretk Rannametsas (Häädemeeste
Seltsimaja)
13.07
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
16.07
RMK orienteerumisneljapäevak Piirumis
kell 17-20
18.07
Suurküla Avatud Hoovide päev
20.07
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
23.07
RMK orienteerumisneljapäevak Jõulumäel
kell 17-20
24.-26.07 Eesti-Läti tervisesportlaste suvelaager
Jõulumäel
27.07
DG Academy Jõulumäe suvesari
nädalamängud esmaspäeviti disc golf´is
kell 18.30
30.07
RMK orienteerumisneljapäevak Võistes
kell 17-20
15.06
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POTTSEPATÖÖD
Kutsetunnistusega
pottsepp pakub
kvaliteetset
pottsepateenust.
AHJUD, PLIIDID,
SOEMÜÜRID.

Tel. 5650 0162

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

E. E. FOREST

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

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

TOIMETUSELT:
Kultuuri- jt sündmuste toimumise osas tuleb
jälgida jooksvat infot. Korraldajad peavad
arvestama riigis kehtivat olukorda ning valitsuse
vastavaid otsuseid ja juhiseid.

0,4 €/ km + erinevad teenused!
Tel. 5660 5610
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Õnnitleme juunikuu
sünnipäevalapsi!

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

JUTA KASVANdIK
05.11.1950 – 25.05.2020

Seal kus sulgub eluraamat – algab mälestuste maa

Kaunimad õied,
mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!

Kahe kuldlöögi vahele mahub
vabalt kogu su elu,
üürike armuaeg trots,
joovastus, valu ja rahu.
Armust on antud see.
Sünnist saati saatust sa kannad
salapaelatsi kaelas kui kallist
talismani, kus tallel
armust kantud su tee tõeotsing,
otsus ja ots,
põrmust kui võetud kee
(Doris Kareva)

9.06

ELMAR PÄRNPUU

93

Penu küla

MÕTTUS

87

Soometsa küla

MARIA SOOSAAR

86

Piirumi küla

21.06 LIIVI HOLLAND

86

Võiste alevik

16.06 MARIA KOHV

85

Massiaru küla

30.06 EINO VILGATS

84

Soometsa küla

30.06 ENDEL KALLAS

84

Sooküla

6.06

EEVI HELIN

83

Rannametsa küla

9.06

ELDUR KÜNNAP

83

Lepaküla

16.06 MAIA KAELUSSOO

83

Võiste alevik

20.06 ELGI AAS

83

Ikla küla

5.06

82

Laadi küla

PLOOMPUU

82

Kabli küla

23.06 VALLI METSAORU

82

Tahkuranna küla

23.06 KALJU SAAR

82

Papisilla küla

3.06

81

Arumetsa küla

13.06 MAIE JÜRIMÄE

81

Võiste alevik

30.06 VALERI KRANICH

81

Uulu küla

4.06

80

Häädemeeste alevik

10.06 RAIMU PRUUL

75

Häädemeeste alevik

18.06 VELTA VILJASTE

75

Treimani küla

16.06 ÜLO SAVVEST

70

Mereküla

22.06 SILJA ARUKASK

70

Metsapoole küla

28.06 PEETER HENNING

70

Metsaküla

4.06

EINI MÄLL

65

Treimani küla

5.06

HEINO PILLIROOG

65

Majaka küla

11.06 PEETER AASAMETS

65

Kabli küla

15.06 ANNE MAISTE

65

Ikla küla

19.06 TOFIK RZA-KULIJEV

65

Laadi küla

1.06

JAANUS VAHELAID

60

Võiste alevik

3.06

ÜLLE ALANURM

60

Reiu küla

14.06 RAIVO PIIRAK

60

Reiu küla

23.06 ANU ALLOJA

60

Võiste alevik

25.06 PEETER KIVI

60

Uulu küla

25.06 EVE RAAP

60

Võiste alevik

20.06 LAINE-ELIISABET
9.06

MILVI SOMMER

17.06 ANDRES-JUHAN

EERIKA KUUSIK

ELVE RULLI

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.

Maikuu viimane esmaspäev tõi väga kurva sõnumi – ootamatult lahkus meie hulgast Juta Kasvandik. Juta sündis oma
perre esiklapsena 05.11.1950. a. Sünnikodu asus Saugas,
kuid aja edenedes tõi koolitee teda Häädemeestele, kus ta
lõpetas keskkooli, mille järel töötas Häädemeeste lasteaias kasvatajana (1969–1971) ja keskkoolis pioneerijuhina.
Ärksa vaimu ja kultuurihuvidega noore inimesena, asus
Juta õppima Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogunduse ja bibliograafia erialale, mille lõpetas 1978. a. Juba
õpingute ajal asus ta tööle Võiduküla haruraamatukogus
(1971–1984); sealt edasi aga möödusid 31 aastat Häädemeeste raamatukogus töötades (1985–2015). Suure lugemusega ja laia silmaringiga inimesena, oskas Juta alati suures
vaimuvaramus, milleks raamatukogu on, anda kirjandusalaselt head nõu igas eas lugejatele; korraldas hulgaliselt
erinevaid raamatututvustusi ja koostas näitusi, pakkudes
lugejaile avastamisrõõmu nii välismaisest kui kohalikust
kirjandusest ja kultuuriloost. Lõputult suur lugejaskond
mäletab Jutat kui kõigisse väga lugupidavalt ja austusega
suhtuvat inimest, kellel oli tundlik sotsiaalne närv ja oma
kindlad põhimõtted, mida aktsepteeriti – seetõttu oli ta
ka laiema hulga vallaelanike hulgas väga austatud ja hinnatud inimene. Kindlasti on Juta osa väga suur eriti noorte
kirjandushuvi, lugemisharjumuste ja väärtushinnangute
kujunemisel.
Hea kodulootundjana oli ta koostööpartner kodukandipäevade korraldamisel; osales edukalt nii maakondlikes
raamatukogudevahelistes mälumängudes kui ka meie oma
mälumänguklubis. Kodukandist väga hooliva inimesena oli
ta mitmeid aastaid vallavolikogu kultuurikomisjoni liige ja
viis aastat juhtis esimehena ka Häädemeeste Keskkooli hoolekogu. Juta on koos abikaasa Suleviga üles kasvatanud neli
last ja olnud suurepäraseks vanaemaks neljale lapselapsele.
Kuigi Juta oli raamatukogust juba viis aastat ära, olid
põgusad kohtumised temaga alati nagu kohtumised väga
hea Sõbraga – siirad, hoolivad, heatahtlikud, usalduslikud,
millele mõtled veel kaua ... kindlasti elad me mälestustes
edasi.
Aitäh Sulle, Juta, et olid. Sind jäävad mälestama Sinu
pere, sõbrad ja kaasteelised.

Müüa TOMATITAIMED,
KURGITAIMED!
Samuti PAPRIKA-, KÕRVITSA-,
KABATŠOKITAIMED!

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.

Suurem kogus koju kätte
valla piires. Soodsalt!
Tuule 10, Häädemeeste
Tel 55686864 ja 5269835
Anne ja Jaan

JUTA KASVANdIK
05.11.1950 – 25.05.2020

Kaunis õitsev kevadaeg tõi
meie raamatukoguhoidjate
ja tänulike lugejate hinge
kaotusvalu. 25. mail lahkus
kauaaegne kaasteeline Juta
Kasvandik. Juta Kasvandik
pidas kogu elu raamatukoguhoidja tänuväärset ametit.
1971. aastal alustas ta
noore inimesena tööd Võidu raamatukogus. Raamatukogu
tööd tegi ta Võidu külas kaks päeva nädalas, teistel päevadel
Häädemeestel.
Koolimajas asunud raamatukogus jagus temas elurõõmu
ja tahtmist suunata lapsi raamatute võlumaailma, õpetades
neid maast-madalast ära tundma head südant ja leevendama kurbust. Jätkates tööd Häädemeeste Raamatukogus,
pühendus ta lastekirjandusele ja lastele.
1985–2015 töötas Juta Kasvandik Häädemeeste Raamatukogus, kuni suundus väljateenitud pensionile. Juta
Kasvandiku töökust ja pühendumist on ära märgitud tänukirjadega läbi aastate Häädemeeste valla, Pärnu Keskraamatukogu ja Kultuuriministeeriumi poolt.
Töö edenes koos abikaasa Suleviga maasikapõllul ja paljud meist said Kasvandiku pere käest uusi taimi ja magusaid
maasikaid. Juta ja Sulevi peres kasvas üles neli last. Tema
silmad särasid rääkides, kuidas lastelastel läheb ja kui palju
rõõmu on nende kasvamises. Juta leidis argipäevast üles
väikese rõõmukillu ja oskas seda hinnata.
Juta Kasvandik jääb meie mälestustesse oma tasase meele
ja heasüdamlikkusega. Selliseid inimesi ei ole palju, Juta oli
just selline inimene.
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu

Õnnitleme
noori peresid
MARKUS JA MATTHIAS
LEPASSAR
10.04.2020
Ema Nele Zaitsev, isa Martin Lepassar
JOOSEP SIIM
04.05.2020
Ema Piia Teetsmann, isa Maidu Siim
WILLIAM ALEXANDER
NORRIS
21.05.2020
Ema Maris Vain-Norris, isa Robert Aaron Norris
KELLY VEVERSON
06.05.2020
Ema Gerda Leemann, isa Gert Veverson
MARTA MÄNGEL
08.05.2020
Ema Anne Haljasoks, isa Andres Mängel

MäLESTAME LAHKUNUId
VILMA MäNNIK
01.09.1940 – 07.05.2020

Kabli küla

AURI GRÜNBERG
01.05.1976 – 09.05.2020 Arumetsa küla
ENN AVAMERE
30.05.1942 – 10.05.2020 Rannametsa küla
HILJA JUUREMAA
29.03.1941 – 13.05.2020 Häädemeeste alevik

Häädemeeste aiandis on jätkuvalt müügil
köögiviljade ja maitsetaimede istikud ning
lilletaimed ja amplid.

Avatud 9 – 14.

Tel 5648 3429 Lea

MARTA SCHLEICHER
02.06.1942 – 22.05.2020 Uulu küla
JUTA KASVANdIK
05.11.1950 – 25.05.2020

Arumetsa küla

MAIA VäLJAMäE
15.05.1937 – 28.05.2020 Kabli küla
MILVI KUBJA
12.02.1937 – 29.05.2020 Metsaküla

