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Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Esimesed enam kui poolteist kuud (kirjutamise aeg 07.05)
kriisiolukorras oleme suutnud kogu ühiskonnana päris hästi
üle elada. Jah, on sektoreid, kus on väga raske, kuid suures
pildis on veel kõik üsna hästi. Kriisi puhul ei ole aga selge, kui
pikk saab olema majanduslik mõju, kindel on, et kannatada
saavad kõik sektorid, kuid kohale võib mõnda kohta jõuda
see alles palju aega peale eriolukorra lõpetamist. Vallas tulumaksu laekumist vaadates võib öelda, et kriis jõudis kohale
meile päris kiiresti, kui veebruaris oli tulumaksu laekumine
20 tuhat suurem kui eelmisel aastal, siis juba aprillis oli 20
tuhat väiksem kui eelmise aasta aprillis.
Üks asi, mida me kriisist riigina ja ühiskonnana võiks
õppida, on see, et tegelikult ei ole vaja sõita Võrust või Häädemeestelt Tallinnasse iga pühapäeva õhtu, olla nädal aega
nelja seina vahel ja sõita reede õhtul maale tagasi. Tänane
olukord on õpetanud, et väga palju tööd saab ära teha kodukontoritest. Tõenäoliselt on küll nädalas korra vaja kohal käia,
kuid selle öö saaks veeta hotellis, mis oleks palju odavam kui
Tallinnas korteri pidamine. Selle tagamiseks tuleks riigil tõsisemalt panustada regionaalarengusse: hajaasustuse projektide
toetuste suurendamisse, mustkatete rajamisse, kiire internetivõrgu rajamisse jne.
Kui omavalitsustes muudes valdkondades on olnud rahadega
üsna head seisud, siis teede puhul on tegemist valdkonnaga, mis
riigi poolt on olnud alarahastatud. 2019. aastal investeerisime
valla teedesse kogu riigilt laekunud raha ja palju enamgi, ehk
ca 708 tuhat eurot, sellest endise Tahkuranna aladel ca 210
tuhat eurot ja endise Häädemeeste aladel ca 498 tuhat eurot.
2020. aastal oli plaanis ehitada samuti suurema summa
eest kui riigilt saame. Rõõmustav sõnum keset kriisi tuli riigi
poolt, kes lubas läbi investeeringute majandust elavdama
hakata. Teehoiukava teiseks lugemiseks on tulnud riigi poolt
kinnitus seoses kriisiolukorraga investeeringute suurendamise
kohta, Häädemeeste vallale peaks eeldatavalt laekuma teedele
lisaraha ca 200 tuhat eurot ja muudeks investeeringuteks ca
390 tuhat eurot.
2020. aastal on plaanis Häädemeeste piirkonnas lõpetada
kergliiklustee ehitus (õhuliinide likvideerimine Häädemeeste
alevikus Pärnu mnt. ääres on juba tehtud). Ehitada on plaanis
Suurküla rannatee parkla koos valgustusega. Lisaks on plaanis
rajada mustkate Õunaaia teele ning Valge teele ja Tööstuse,
Side ning Räägu teedele (osaliselt). Tahkuranna piirkonnas
on koos toetusrahadega rajamisel Uulu-Pärnu kergliiklustee
II etapp linna piirist Rae teeni. Tänaseks on paigaldamata
veel valgustid ja osaliselt on rajamata haljastus. Mustkate on
plaanis rajada Leina ja Linnu teedele Jõulumäest kuni Võisteni,
Siimu tee elamupiirkonna siseteedele koos Siimu tee alguse
rekonstrueerimisega, Tanevi ja Mõisa teele, nii et saab sõita
mustkattega teel Tahkurannast Võistesse. Lisaks on plaanis
mustkatte rajamine Kuukivi ja Kulla teele Reiu külas (valla
enda arendused). Kruusatee rekonstrueerimine Taimla teel
on juba tehtud. Projekteerimise lõppfaasis on Häädemeestel
Pärnu mnt. äärse ala ja Lasteia tn. 5 alale kujundusprojektide
koostamine. Võiste projekt on vastu võetud, Häädemeeste
projektid on minemas avalikustamisele. Võistesse küsisime
kujundusprojekti elluviimiseks PRIA-st toetust üle 50 tuhande
euro.
Häädemeeste piirkonnas on käesoleval aastal plaanis teedesse investeerida 249 400 eurot ja Tahkuranna piirkonnas 777
555 eurot (sellest 510 tuhat kergliiklustee, kus omaosa 15 %).
Head kevade jätku!

Häädemeeste Eakate Kodu laiendus on valmis
Häädemeeste Vallavolikogu otsustas
2019. aasta märtsi volikogus, et Hooldekodu laiendustööd peaksid algama
koheselt, sest olemas on ehitusprojekt ja
nõudlus hooldekodu kohtade järele on
pidev. Veebruaris oli välja kuulutatud
ehitustööde hange, saamaks teada kui
suure kuluga tuleb arvestada seega oli
meil võimalus olemasoleva hanke põhjal
sõlmida tööde teostajaga hankeleping,
tööd said alguse mais ja pidid kestma
hankelepingu järgi käesoleva aasta septembri lõpuni. Ehitustöid teostanud AS
Eston Ehitus ja omanikujärele valvet AS
Infragate Eesti aga said töödega valmis
juba käesoleva aasta märtsis. Ehitustööde
maksumus hangete järgi oli 1 646 227.80
eurot, omanikujärele valve maksumus
13 634,40 eurot. Lisandus veel inventari,
elektroonika ja abivahendite maksumus
85 761eurot. Hooldekodu laiendus teostati valla eelarve ja laenu vahenditega.
Muutus on toimunud ka hooldekodu
nimetuses Häädemeeste vallavolikogu
detsembri 2019 otsuse kohaselt on Häädemeeste Hooldekodu uus nimi Häädemeeste Eakate Kodu. Eakate Kodul on
oma põhimäärus ja logo.
Tänaseks on Eakate Kodu vana osa
kliendid üle kolitud uude ossa. Kõige
rohkem uudsust ja põnevust on meie
hoolealustele toonud vastvalminud
majja kolimine, mis leidis aset 14. aprillil. Kui vanas hoones oli võimalus olla
üksi toas peaaegu pooltel majaelanikel,
siis uues tiivas on ainult 3 ühekohalist
tuba. Meie üllatuseks on kaaslasega toa
jagamine mõjunud eakatele pigem positiivselt. Seltsis ikka segasem! Suheldakse
palju rohkem, liigutakse aktiivsemalt ja
veedetakse üheskoos mõnusalt vaba aega.
Heameelt tuntakse parandatud liikumisvõimaluste üle. Oleme väga uhked, meil
on ikkagi Häädemeeste esimene lift! Uute
ratastoolide, rulaatorite ja käimisraamidega on samuti märksa mugavam liikuda
uutes,laiades koridorides.
20. aprillil algasid Eakate Kodu vana

maja renoveerimise ehitustööd. Häädemeeste valda taotles projektile “Häädemeeste Hooldekodu energiatõhususe
parandamine” toetuse Euroopa Liidu
struktuurvahenditest. Ehitustööd jaotuvad 50% abikõlblikud tööd ja 50%
mitteabikõlblikud tööd. Toetus projektile
projekti energiatõhususe tööde osas on
69% ehk 227 355 eurot. Projekteerimis- ja

ehitustöid teostab Optimus Ehitus OÜ,
tööde maksumus on 601 485 eurot, omanikujärele valve töid AS Infragate Eesti,
tööde maksumus . Tööd valmivad septembrikuus.
Inga Talts
tegevusjuhendaja Eakate Kodus
Tiiu Sommer
arendusspetsialist

Lk. 2

Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus
otsustati:
16. aprillil
• Algatada Reiu külas paikneva Kure
väikekoha detailplaneering. Planeeringualaks on Kure väikekoht
1-22 katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste piiride muutmine ning ehitusõiguse andmine majutushoonete
ehitamiseks. Detailplaneering teeb
ettepaneku vähendada Liivi lahe
ranna ehituskeeluvööndit.
• Kinnitada Kure väikekoha detailplaneeringu lähteseisukohad.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna
Vallavolikogu 28.11.2008. a otsusega nr 72 kehtestatud Laadi küla
Männiku III detailplaneering.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna
Vallavolikogu 14.04.2005. a otsusega nr 17 kehtestatud Laadi küla
Mäeotsa detailplaneering Siimu tee
20 kinnistu ulatuses.
• Omandada tasuta Airmonitor
OÜ-lt Häädemeeste vallale Merekülas asuv maaüksus:
- Jalgtee, katastriüksuse tunnus
84801:001:1579, kinnistu registriosa number 4014906, pindala
125 m2, sihtotstarve üldkasutatav
maa 100%.
• Lõpetada Häädemeeste vallas Merekülas asuva Karu tee 7 kinnistule
(registriosa number 4014006)
Tahkuranna valla kasuks seatud
reaalkoormatis.
• Kinnitada Häädemeeste Eakate
Kodu kohamaksu suuruseks 900
(üheksasada) eurot. Nimetatud
hind sisaldab ööpäevaringset
üldhooldusteenust Häädemeeste
Eakate Kodus, sh käsimüügiravimid, hooldusvahendid. Kohamaksule lisanduvad eelmisel kuul tehtud
kulutused retseptiravimitele.
• Toimus Häädemeeste valla teede
ja tänavate teehoiukava aastateks
2020-2023 I lugemine
• Algatada Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmine.
• Pikendada Pärnu Linnavalitsusega
sõlmitud kokkulepet Uulu kalmistu
majandamiskulude osaliseks hüvitamiseks summas 325 (kolmsada
kakskümmend viis) eurot kuus ajavahemikul 01. jaanuarist 2020 kuni
31. detsembrini 2023 ning kanda
kalmistu kasutamiseks vajalike
investeeringute teostamisel vähemalt 10 protsenti investeeringu
kogusummast.

Vallavalitsuses
otsustati:
07. aprillil
• Anda nõusolek nelja lehise raiumiseks Häädemeeste vallas, Uulu
külas, Mõisa vkt 1 kinnistul (katastriüksuse tunnus 84801:001:0098).
• Anda nõusolek kahe saare raiumiseks Häädemeeste vallas, Võiste alevikus, Jaagu tn 6 kinnistul (katastriüksuse tunnus 84801:005:0371).
• Anda nõusolek 10 kase raiumiseks
Häädemeeste vallas, Võiste alevikus,
Pikk tn 5 kinnistul (katastriüksuse
tunnus 84801:005:0074).
• Anda nõusolek kahe lepa raiumiseks
Häädemeeste vallas, Võiste alevikus,
Kivi tn 2 kinnistul (katastriüksuse
tunnus 84801:005:0175).
• Nõustuda kinnisasjaga liitmiseks
sobiva maa erastamisega Häädemeeste vallas Penu külas asuva
Näkineiu kinnisasja omaniku
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Fina Investeeringud OÜ poolt.
Määrata nimetatud maaüksuse
koha-aadressiks Näkineiu tee, Penu
küla, Häädemeeste vald. Määrata
maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%. Erastatav maaüksus
liidetakse Näkineiu kinnistuga.
Nõustuda kinnisasjaga liitmiseks
sobiva maa erastamisega Häädemeeste vallas Penu külas asuva
Jõeniidu kinnisasja omaniku Helgi
Paju poolt. Määrata nimetatud
maaüksuse koha-aadressiks Jõesalu, Penu küla, Häädemeeste vald.
Määrata maaüksuse sihtotstarbeks
elamumaa 100%. Erastatav maaüksus liidetakse Jõeniidu kinnistuga.
Väljastada ehitusluba Uulu külas
Soometsa tee 3 kinnistul (katastritunnus 84801:001:0390) asuva
Uulu Põhikooli koolihoone (ehr
kood 103025192) laiendamiseks.
Väljastada ehitusluba Häädemeeste
alevikus Staadioni tn 2 kinnistule
(katastritunnus 21301:001:0162)
kasvuhoone (ehr kood 121331761)
püstitamiseks.
Väljastada kasutusluba Sookülas
Vainovälja (21301:003:0082) kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale (ehr kood 221309596).
Väljastada välireklaami paigaldusluba Kaiser Auto OÜ-le järgneva
info alusel:
- Reklaami paigaldamise asukoht:
Häädemeeste alevik, Pärnu mnt 1 ja
Tööstuse tänava vaheline ala.
- Reklaami pindala: ühepoolne,
17,11 m2.
- Paiga ldusloa kehtivusaeg:
15.04.2020-15.10.2020.a.
- Reklaamimaksu suurus: vabastatud.
Väljastada välireklaami paigaldusluba Rarak OÜ-le järgneva info
alusel:
- Reklaami paigaldamise asukoht: Võiste alevik, Surju metskond 18 (katastriüksuse tunnus
84801:005:0210).
- Reklaami pindala: kahepoolne,
kumbki külg 4 m2.
- Paigaldusloa kehtivusaeg: 01.04.30.09.2020. a.
- Reklaamimaksu suurus: vabastatud.
Kinnitada Hajaasustuse programmi
2019. a taotlusvooru projekti “
Võiste aleviku Riia mnt 27, Riia
mnt 29, Riia mnt 33 ja Sarapuu tn
6 veevarustuse rajamine” aruanne
ning teha väljamakse 7364,77 eurot
teostajale (Puurkaevumeistrid OÜ)
vastavalt sõlmitud toetuslepingule
ning esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus on 3447,02
eurot ja kohaliku omavalitsuse
poolne toetus 3917,75 eurot.
Tunnistada vastavaks ja kvalifitseerida hanke „Häädemeeste valla
korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring” esitanud järgmised
pakkujad: AS Kobras, Consultare
OÜ, Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ, Maves
OÜ, OÜ Inseneribüroo Steiger,
OÜ Lainemudel, Ruumab OÜ,
Skepast&Puhkim OÜ, Alkranel
OÜ. Tunnistada edukaks pakkuja
OÜ Lainemudel (14075763), kelle
osas ei ole tuvastatud tema hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja
kelle kvalifikatsioon on kontrollitud ning kinnitada parimaks tema
poolt esitatud pakkumus summas
11 388,00 eurot koos 20% käibemaksuga.
Kinnitada Häädemeeste valla
huvihariduse ja huvitegevuse kava
perioodiks 01.01.2020–31.12.2020
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kooskõlas riigieelarvest riigieelarve
seadusega eraldatud huvihariduse
ja huvitegevuse toetuse kasutamise
korraga. Kultuurinõunikul esitada
01.01.2020-31.12.2020 perioodi
kava täitmise tulemused 15. jaanuariks 2021 Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Maksta tegevustoetust MTÜ-le
Võiste Külaselts I kvartali eest
kokku summas 4 935 eurot Tahku
Tare ülalpidamiskulude katmiseks.
Anda luba Viljandi Spordikoolile
korraldada noorte projektilaager
(suusatamise osakonna suvelaager)
15-nele lapsele 04.07-10.07.2020
aastal Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Laagri nõuetekohase
läbiviimise eest vastutav isik on
Viljandi Spordikooli treener Eve
Tammemäe.
Kinnitada ja tunnistada edukaks
OÜ Aspo Sport poolt esitatud
hinnapakkumine Uulu Põhikooli
staadioni murukatte hooldustöödeks summas 4332,00 eurot. Hind
sisaldab käibemaksu 20%.
Kanda üle MTÜ-le Kabli Külaselts
Kabli Seltsimaja renoveerimiseks
investeeringu toetus summas 35
000 eurot. MTÜ Kabli Külaselts
juhatuse liikmel Maret Salakil esitada tööde teostamisel Häädemeeste
Vallavalitsuse finantsjuhile MTÜ-le
Kabli Külaselts Livonia Ehitus OÜ
poolt esitatud allkirjastatud arved
ja aktid.
Tunnistada alla lihthanke piirmäära
jääva maksumusega väikehankes
„Taimla tee“ edukaks pakkumuseks pakkuja VALICECAR OÜ
esitatud pakkumus maksumusega
14 900 eurot käibemaksuta ja
17 880 eurot koos käibemaksuga
kui madalaima maksumusega kvalifitseeritud pakkuja poolt esitatud
vastavaks tunnistatud pakkumus.
Sõlmida eduka pakkujaga hankeleping hanke alusdokumentides
kirjeldatud tingimustel.
Kvalifitseerida hanke „Suurküla
Rannatee parkla rajamine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud edukas pakkuja aktsiaselts
TREF Nord (10217746) tõendite
alusel, mis on kontrollitud avalikest
andmebaasidest ja eduka pakkuja
esitatud tõendi alusel. Sõlmida hankeleping eduka pakkuja aktsiaselts
TREF Nordiga, arvestades RHS
§ 125 sätestatud ooteajaga
Kooskõlastada hankedokumendid
ja korraldada alla lihthanke piirmäära jääv alljärgnev riigihange:
„Treimani tantsuplats “. Määrata
hanke eest vastutavaks isikuks Jaak
Vapper.

14. aprillil
• Jätta rahuldamata OÜ Pro Petraks
10.03.2020 vaie Häädemeeste Vallavalitsuse 04.02.2020 korralduse
nr 54 „Arvamuse andmine Tahku
uuringuruumi geoloogilise uuringu
loa taotluse kohta“ tühistamiseks.
• Kinnitada Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru projekti
“Võiste aleviku Aava tn 3 kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha
väljamakse 4160,70 eurot teostajale
(Puurvesi OÜ) vastavalt sõlmitud
toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne
toetus on 1947,20 eurot ja kohaliku
omavalitsuse poolne toetus 2213,50
eurot.
• Anda luba Maadlusklubile Leo
korraldada noorte maadluslaager (215327) 55-le lapsele 05.0711.07.2020. aastal Jõulumäe
Tervisespordikeskuses. Laagri nõue-

Mai 2020
tekohase läbiviimise eest vastutav
isik on Raiko Hiis.
• Tasuda Pärnu Linnavalitsusele osa
Raja tänava lasteaia rajamise projekti raames tehtud omafinantseeringust alates 01.09.2019 kuni
29.02.2020 summas 34 206,70
eurot.
• Rakendada alates 1. aprillist 2020
kuni käesoleva õppeaasta lõpuni
Häädemeeste Muusikakooli õppekulude osaliseks katmiseks võetava
õppetasu suurust 50% ulatuses
27. novembril 2018 vallavalitsuse
korraldusega nr 524 kehtestatud
määradest Muusikakooli direktori
käskkirja alusel vabastada õppekulude tasumisest nimetatud perioodil
täielikult õpilased, kelle puhul ei
ole olnud võimalik distantsõpet
kohaldada.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks
Elin OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste Keskkooli
söögisaali nõrkvoolutööde teostamiseks summas 506,40 eurot. Hind
sisaldab käibemaksu 20%.
21. aprillil
• Tunnistada kehtetuks Häädemeeste
vallavalitsuse 07. aprilli 2020 korraldus nr 172. Tunnistada vastavaks ja
kvalifitseerida hanke „Häädemeeste
valla korduva üleujutusega ala piiri
määramise ja ehituskeeluvööndi
täpsustamise uuring” esitanud
järgmised pakkujad: AS Kobras,
Consultare OÜ, Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment OÜ,
Maves OÜ, OÜ Inseneribüroo Steiger, OÜ Lainemudel, Ruumab OÜ,
Skepast&Puhkim OÜ, Alkranel
OÜ. Tunnistada edukaks pakkuja
OÜ Lainemudel (14075763), kelle
osas ei ole tuvastatud tema hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja
kelle kvalifikatsioon on kontrollitud ning kinnitada parimaks tema
poolt esitatud pakkumus summas
11 388,00 eurot koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada alla lihthanke piirmäära
hanke ”Häädemeeste Keskkooli
katuse remont” edukaks Katusefirma OÜ esitatud pakkumus
maksumusega 13 440,00 eurot ilma
käibemaksuta ja 16 128,00 eurot
koos käibemaksuga.
• Kooskõlastada hankedokumendid
ja korraldada avatud menetlusena
alljärgnev riigihange: „Uulu Põhikooli laiendus“. Määrata hanke eest
vastutavaks isikuks Jaak Vapper.
• Seose s Vaba riigi Va lit su se
12.03.2020 korraldusega nr 76 välja
kuulutatud eriolukorraga vabastada
AS Papiniidu Projekt Häädemeeste
Vallavalitsuse 14.01.2020 korraldusega nr 22 määratud reklaamimaksu tasumisest tagasiulatuvalt
alates 1. märtsist 2020 kuni eriolukorra lõpuni.
• Moodustada konkursi Kaunis Kodu
läbiviimiseks komisjon koosseisus:
Komisjoni esimees: Sirli PedassaarAnnast
Komisjoni liikmed: Maia-Liisa Kasvandik, Marge Kolla, Triinu Kolla,
Ulvi Poopuu.
• Kinnitada ja maksta välja Tuisu OÜ
poolt esitatud arved nr 2023 ja 2024
Häädemeeste valla teede hööveldamiseks kogusummas 5 107, 20
eurot. Hind sisaldab käibemaksu
20%.
• Vabastada Pargi tee 1 asuva mitteeluruumi nr 1 (juuksuri ruum)
rentnik FIE Elme Eeskivi lepingus
ettenähtud renditasu maksmisest
2020. aasta aprilli ja mai kuu eest.
• Vabastada Pargi tee 1 asuva mitte-
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eluruumi nr 2 (iluteeninduse ruum)
rentnik FIE Alliki Orasmäe lepingus ettenähtud renditasu maksmisest 2020. aasta aprilli ja mai kuu
eest.
Kinnitada aktsiaseltsi Häädemeeste
VK 2019. aasta majandusaasta aruanne.
Kinnitada osaühing Vesoka 2019.
aasta majandusaasta aruanne.
Rahuldada projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlused ja kinnitada toetuste saajate nimekiri ning toetuse
summad.
Võtta vastu korraldus „„Projekti
„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotluste mitterahuldamine“.
Anda nõusolek kahe saare (läbimõõt
~60 cm) raiumiseks Häädemeeste
vallas, Häädemeeste alevikus, Kooli
23 kinnistul (katastriüksuse tunnus
21301:006:0180).
Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste
vallas Ikla külas asuvale Ikla bussijaam kinnistule (katastritunnus
21301:001:0176, registriosa nr
2716250, pindala 497 m², sihtotstarve 100% transpordimaa). Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 12 m²
ja asukoht on näidatud korralduse
lisas oleval asendiplaanil.
Väljastada ehitusluba Tahkuranna
külas Mõisa põik 14 kinnistul
(katastritunnus 84801:004:0155)
asuva aiamaja rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks üksikelamuks.
Väljastada ehitusluba Arumetsa
külas Valge kinnistul asuva Bensiinijaama kauplus-kohviku (ehr kood
120187828) ümberehitamiseks ja
kompleksseks rekonstrueerimiseks.
Vabastada ajavahemikul 01. mai
kuni 31. mai 2020 kõik Häädemeeste valla koolieelsetes lasteasutuses käivate laste vanemad lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest.

24. aprillil
• Arutati läbi ettepanekud, millised
esitada Häädemeeste valla Teede ja
tänavate teehoiukavasse 2020-2023.
28. aprillil
• Võtta Häädemeeste valla 2020.
aasta aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu 1 589 000
eurot tähtajaga 10 aastat. Kinnitada
pakkumuskutse ning pakkumuskutsed laenu võtmiseks saata aktsiaseltsile SEB Pank, aktsiaseltsile
Swedbank ja aktsiaseltsile Luminor
Bank.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 18.03.2020 korralduse nr 126
„Sundvalduse seadmine Rae, Tõllapulga tee L1, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla
tee L1 kinnistutele“ , asendades
Rae kinnistul esialgselt korralduses
näidatud pindala 930 m² pindalaga
1007 m2.
• Nõustuda Häädemeeste vallas
Laadi külas Jasmiina kinnistu
(pindala 6,74 ha, katastritunnus
84801:001:1403) jagamisega kolmeks katastriüksusele vastavalt
skeemile. Määrata katastriüksuste
jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Killu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Jasmiina, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Miina, sihtotstarve: maatulundus-
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maa 100%.
• Seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ
kasuks avalikes huvides sidevõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Ikla
külas asuvale Uuetoa kinnistule (katastritunnus 21303:006:0023, registriosa nr
1522306, pindala 6484 m2, sihtotstarve
100% elamusmaa). Sidevõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on
10 m2 ja asukoht on näidatud asendiplaanil.
• Seada tähtajatu sundvaldus Elektrilevi OÜ
kasuks avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas
Massiaru külas asuvale Tauste kinnistule
(katastritunnus 21302:003:0010, registriosa nr 1400606, pindala 7,43 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala)
arvutuslik pindala on 416 m2 ja asukoht
on näidatud asendiplaanil.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Treimani
külas Jussi kinnistu (pindala 21,03 ha,
katastritunnus 21303:005:0301) jagamisega kaheks vastavalt skeemile. Määrata
katastriüksuste jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Jussi, sihtotstarve: maatulundusmaa
100%;
- Jussipõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa
100%.
• Nõustuda Krundikülas asuvate Jürivälja
(katastritunnus 21303:001:0513), Metsaääre (katastritunnus 21303:001:0010) ja
Venesauna (katastritunnus 21303:001:0515)
piiride muutmisega vastavalt asendiplaanile.
Määrata katastriüksustele aadressid ja maa
sihtotstarbed järgmiselt:
- Jürivälja, sihtotstarve maatulundusmaa
100%;
- Luiteliiva, sihtotstarve maatulundusmaa
100%;
- Metsaääre, sihtotstarve maatulundusmaa
100%;
- Venesauna, sihtotstarve maatulundusmaa
100%.
• Kehtestada Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse kinnistu detailplaneering.
• Vastu võtta Reiu küla Mihkli ja Kaldaääre
kinnistute detailplaneering.
• Kinnitada hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus: Kaarel Born,
Maia-Liisa Kasvandik, Sirli PedassaarAnnast, Sandra Rebane, Karel Tölp, Alar
Vahtra. Kinnitada komisjoni esimeheks
Sirli Pedassaar-Annast.
• Kooskõlastada Uulu Põhikooli tenniseväljaku rendihinnad alljärgnevalt:
- Tenniseväljaku kasutamine 15 eurot/
tund;
- Tenniseväljaku kasutamine Häädemeste
valla elanikele 7 eurot/tund;
- Häädemeeste valla lastele tasuta.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu
asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Majaka küla, Kanarbiku
kinnistu (katastritunnus 21301:001:0401).
• Väljastada ehitusluba Uulu külas, Jassi kinnistule (katastritunnus 84801:001:1102)
päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaagupi külas, Alosa
kinnistul (katastritunnus 21303:001:0073)
päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Mustkatted 2020 II“. Määrata
hanke eest vastutavaks isikuks arendusspetsialist Tiiu Sommer.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks AS TREF
NORD poolt esitatud hinnapakkumine
Häädemeestel alevikus Pärnu maantee äärsete elektri- ja sideliinide ümberehitusel
puurimiste teostamiseks tehtud lahtikaevamiste taastamiseks summas 2 308 eurot ja
32 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Elin OÜ
poolt esitatud hinnapakkumine Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse osalise rekonstrueerimise käigus vajalike elektritööde teostamiseks summas 1 620 eurot. Hind sisaldab
käibemaksu 20%.
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Suurjäätmete veoring toimub
25.05.2020
Järgmine suurjäätmete veoring Häädemeeste vallas toimub 25.05.2020.
Seekord kogutakse suurjäätmed
kokku igalt kinnistult eraldi.
Teenuse tellimiseks tuleb kindlasti ette helistada Ragn-Sells AS-le
tel 6060439 või saatke e-kiri parnu@
ragnsells.com. Samuti võite oma
soovi esitada vallamajja e-kirjaga
sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee.
Teatage oma jäätmeveo lepingu
number, jäätmevaldaja ja kinnistu
nimi ning aadress, jäätmete asukoht
ja selgitused, mis jäätmetega on tegu.
Tellimine esitada hiljemalt 21.
maiks 2020.
Paigutage suurjäätmed värava juurde
või tee äärde autole ligipääsetavasse
kohta.
Suurjäätmete äravedu on tasuline ja
maksab 1,74 eurot kord tingimusel, et
äraantav suurjäätmete kogus on kuni
2 kuupmeetrit.

Suurema koguse puhul kui 2 kuupmeetrit on lisandub iga järgmise kuupmeetri eest 1,74 eurot.
Suurjäätmed on jäätmed, mida
kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik
paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud,
kraanikausid jms.
Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid nagu autoromud ja nende osad
(sh rehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid
jne) ja muid tootjavastustusega hõlmatud jäätmeid.
Juhul, kui jäätmevedaja ei jõua 25.05
kõiki suurjäätmeid ära vedada, teeb ta
seda võimalikult kiiresti järgmiste päevade jooksul.
Sirli Pedassaar-Annast
Häädemeeste Vallavalitsus
keskkonnanõunik
sirli.pedassaar-annast@haademeeste.ee

Elektrilevi paneb südamele:
kevadtöödega elektriliinide lähistel
tuleb olla ettevaatlik
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TEADMISEKS!
Häädemeeste Vallavolikogu algatas oma 16. aprilli istungil
Häädemeeste valla arengukava aastateks 2019-2024 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:
• Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg 19.06.2020
Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast saab muudatusettepanekuid esitada:
• e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
• kirjalikult posti teel Häädemeeste Vallavalitsusele Pargi
tee 1, Uulu küla 86502 või Häädemeeste Teenuskeskusele
Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001;
• käsipostiga aadressidel vallavalitsuse või teenuskeskuse
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.
Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Häädemeeste aleviku
Pärnu maantee ümbruse ja Lasteaia tn 5 haljastusprojektide
avalikustamise. Pärnu maantee ääres on kavas haljastada teenuskeskuse ja perearstikeskuse esised alad, luua aleviku alguse tähis
ja anda suuniseid piirkonna üldiseks kujundamiseks. Lasteaia
tn 5 alale on kavas luua avalik park koos mänguväljakuga.
Projektidega saab tutvuda valla koduleheküljel haademeestevald.kovtp.ee. Paberkandjal projektiga tutvumiseks või täpsema
info saamiseks palun võtta ühendust tel 53006898 või maialiisa.
kasvandik@haademeeste.ee.
Ettepanekuid oodatakse kuni 30. maini aadressile
haademeeste@haademeeste.ee

Võõrliigid aias? Hoia neid aias!

Kooskõlastamata ja hooletult teostatud kevadised kaevetööd võivad põhjustada
elektrikatkestuse ja seada ohtu elusid. Foto: istockphoto

Elektrilevi statistika kohaselt suureneb kevadeti juhtumite arv, kus
metsa-, põllu- või ehitustöödega
elektriliinide läheduses põhjustatakse elektrikatkestusi ja seatakse
ohtu elusid.
Tänavu on raie- või kaevetöödega
põhjustatud elektrikatkestusi ligikaudu 10 000 kliendile. „Käesoleva
aasta kolme kuuga on toimunud 16
riket seoses puude langetamisega
liinidele ja see on põhjustanud elektrikatkestuse umbes 1900 kliendile.
Kaevetöödel on maakaableid lõhutud
33 korral, mis on tekitanud katkestusi
ligikaudu 8000 kliendile,“ avab statistilisi numbreid Elektrilevi võrguvarade
üksuse juht Taavi Ristimäe. Ta lisab,
et õnneks sel aastal veel eluohtlikke
juhtumeid ei ole, kuid pea igal aastal
on paraku tekkinud olukordi, kus
hooletud tegutsejad on saanud elektrilöögi.
„Kutsume põllu- ja metsamasinatega õhuliinide läheduses sõitjaid,
aga ka kaevetööde tegijaid äärmisele
ettevaatlikkusele. Kõik tööd elektriliinide kaitsevööndis tuleb kooskõlastada võrguettevõttega, nii saame
tarvitusele võtta ettevaatusabinõud,“
sõnab Ristimäe. „See on ühest küljest
hädavajalik ohutuse tagamiseks, teisalt aitab ära hoida kahjusid ja vältida
elektrikatkestuste tekitamist tuhandetele inimestele,“ selgitab Ristimäe,
lisades, et liinide lõhkumisel tuleb
kahjud kanda kahju tekitajal.

Kõige õpetlikum näide käesoleva
aasta lõhkumisest pärineb märtsikuust, kus kooskõlastamata kaevetööde käigus toimus maakaabli vigastamine Tallinnas Veerenni tänavas.
Rike oli ulatuslik, häiritud sai ka ühe
haigla elektrivarustus. Õnneks suutis
Elektrilevi rikke üsna kiirelt kõrvaldada. Hooletu töötegemisega seotud
kahju ulatub üle 10 000 euro.
Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks on vajalik esitada
taotlus vähemalt 10 päeva enne tööde
algust. Taotluse saab esitada Elektrilevi kodulehel: www.elektrilevi.ee/
et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused.
Alati on mõistlik Elektrilevi poole
pöörduda, kui on vaja selgitada konkreetse liini kaitsevööndi laiust või täpsustada maakaabli asukohta. Vajadusel tuleb kohale spetsialist, kes selgitab
ohukohti ja juhendab elektriliinide
kaitsevööndis tegutsemist.
Kui liinilähedastel töödel on tekkinud elektriohu olukord, andke sellest
teada Elektrilevi rikketelefonil 1343.
Kui aga on juhtunud õnnetus inimesega, tuleb kohe teavitada häirekeskust
numbril 112.
Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu
60 000 kilomeetrit elektriliine ja
24 000 alajaama.
Ivar Jurtšenko
Kommunikatsioonijuht
Elektrilevi OÜ

Võõrliigid on Eestis need liigid, kes ilma inimese abita siia
ei jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid, kes
inimese tahtsi või tahtmatult siia
sattumise järel hakkavad looduses vohama ja probleeme põhjustama. Invasiivsetest võõrliikidest
on koostatud nimekirjad ja neid
meil kasvatada ei tohi, ka mitte
oma aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud
liikide nimekirja on kantud 13
taimeliiki, Euroopa Liidu omas
on neid 36. Keelatud liikidest
tuntuimad on kindlasti karuputke võõrliigid, pargitatrad,
kanada kuldvits, verev lemmmalts ja Ameerika kevadvõhk.
Kõikide keelatud liikidega saab
tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
Keelatud võõrliikide tõrje
kohustus lasub maaomanikul.
Seetõttu tuleb igal maaomanikul
ja rohenäpul endal olla ise tähelepanelik ja informeeritud. Riik
on võtnud enda kanda karuputke
võõrliikide ja vähemal määral ka
vereva lemmmaltsa tõrje. Uusi
võõrliike tuleb igal aastal meile
juurde ja riigi vahendid nendega
tegelemiseks on piiratud.
Aiapidaja meelespea:
• mõtle hoolega, mida oma aeda

Sasnovski karuputk. Foto: Eike Vunk

tood ja istutad! Eriti salakavalad on veeliigid, kuna neid ei
ole võimalik veekogudest täielikult eemaldada. Ära too oma
aeda keelatud võõrliike;
• tõrju keelatud võõrliigid oma
aiast ise ja ära vii neid aiast
välja, muidu võid neid hoopiski
levitada;
• igasuguste võõrliikide loodusesse laskmine ja viimine on
rangelt keelatud, sest ohustab
meie oma loodust. Mis kasvab
Sinu aias, hoia oma aias;
• mis vohab hästi Sinu peenras
ja lämmatab teisi liike, on suur
nuhtlus ka väljaspool aeda. Selliste võõrliikide levikut tuleb
erilise hoolega piirata;
• ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi on
prügi. Komposti see oma aias
või käitu vastavalt kohaliku
omavalitsuse juhistele ja võimalustele;
• kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu
või soovid invasiivse võõrliigi
kasvukohast teatada, kirjuta
info@keskkonnaamet.ee.
Eesti loodus on meie ühine
rikkus. Aita seda hoida, ära lase
võõrliikidel seda rikkuda.
Eike Vunk
Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist
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Rail Baltica Pärnu maakonnas
Käesoleva aasta 12. veebruaril allkirjastasid Rail Baltica raudteed arendav
Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS
ning ettevõtete OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja
PROINTEC S.A. konsortsium Rail
Baltica projekteerimis- ja järelevalvetööde lepingu, mille tulemusena
koostatakse raudtee tööprojektlõigul
Tootsist Eesti-Läti piirini.
Soovime, et oleksite raudteekoridori
jääva maaomanikuna kursis sellega,
mida raudtee tööprojekti koostamine
endast kujutab ja milliseid tegevusi
seoses sellega antud piirkonnas läbi
viiakse.
Millised objektid on plaanis projekteerida lõigul Tootsist kuni EestiLäti piirini?
Raudteelõik Tootsist Eesti – Läti riigipiirini on 93,5 km pikk ja hõlmab
maakonnaplaneeringu kohaselt:
• 9 raudteesilda
• 15 maanteeviadukti
• 7 raudteeviadukti
• 11 ökodukti
Raudtee kulgemise ja täna planeeritud objektide asukohaga on võimalik
tutvuda ka vastavas kaardirakenduses.
Mida tööprojekti koostamine endast
kujutab?
Järgneva kahe aasta jooksul viib projekteerimistöid teostav meeskond uues
raudteekoridoris läbi ehitusuuringud,
keskkonnauuringud, samuti keskkonnamõjude hindamise. Koostab raudtee
alusehituse, pealisehituse ning raudteega seotud rajatiste ehitamiseks tööprojekti.
Projekteerimine koosneb erinevatest etappidest:
1. Uuringute läbiviimine
2. Esmaste projektlahendite edasiarenduste väljatöötamine lähtudes
eelprojektist
3. Põhiprojekti koostamine
4. Tööprojekti koostamine
5. Autorijärelevalve ehituse ajal
Projekteerimisega paralleelselt
viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine (KMH), et leida raudteele
planeeringukoridoris parim asukoht
ning optimaalseimad tehnilised lahen-

dused, mis arvestaksid nii loodus- kui
inimkeskkonnaga. Võimalikke mõjusid võetakse arvesse projekteerimise
üksikasjades, et lõplik tööprojekt, mille
alusel raudteed ja raudteeobjekte ehitama hakatakse, võimaldaks mõjusid
minimeerida ja vajadusel leevendada.
Tootsist Eesti-Läti piirini ulatuv
projekteerimislõik koosneb kolmest
alamlõigust ning keskkonnamõjude
hindamine viiakse läbi kahes lõigus.

tänaste plaanide kohaselt 2022. aasta
II kvartalis.
Projekti edukaks elluviimiseks on
vajalik ka kohalike elanike panus,
vaid nii saame luua projekti, milles on
arvestatud kohalike elanike ettepanekutega. Kaasame kohalikke elanikke,
omavalitsusi ja kõiki olulisi huvirühmasid nii projektlahenduste väljatöötamise kui nende keskkonnamõjude
hindamise käigus.

Alamlõik NR1 – Tootsi-Pärnu
Asub kolme omavalitsuse territooriumil – Põhja-Pärnumaa vald, Tori vald
ja Pärnu linn.
Aprillis 2020 alustatakse selles
lõigus topoloogiliste ja geodeetiliste
mõõdistustega.
Geoloogilised uuringud tehakse
kokkuleppel raudteetrassile jäävate
maaomanikega. Projekteerija alustab
maaomanikega kontakteerumist aprillis 2020. Plaanide kohaselt alustatakse
geoloogiliste uuringutega 2020. aasta
maikuus.
Kogu projekt antud lõigus valmib
tänaste plaanide kohaselt 2022. aasta
I kvartalis.
Projekti edukaks elluviimiseks on
vajalik ka kohalike elanike panus,
vaid nii saame luua projekti, milles on
arvestatud kohalike elanike ettepanekutega. Kaasame kohalikke elanikke,
omavalitsusi ja kõiki olulisi huvirühmasid nii projektlahenduste väljatöötamise kui nende keskkonnamõjude
hindamise käigus.

Alamlõik NR3 – Häädemeeste – EE/
LV piir
Asub Häädemeeste valla territooriumil.
Aprillis 2020 alustatakse selles
lõigus topoloogiliste ja geodeetiliste
mõõdistustega.
Geoloogilised uuringud tehakse
kokkuleppel raudteetrassile jäävate
maaomanikega. Projekteerija alustab maaomanikega kontakteerumist
aprillis 2020.
Plaanide kohaselt alustatakse geoloogiliste uuringutega 2020. aasta
juulis-augustis.
Kogu projekt antud lõigus valmib
tänaste plaanide kohaselt 2022. aasta
II kvartalis.
Projekti edukaks elluviimiseks on
vajalik ka kohalike elanike panus,
vaid nii saame luua projekti, milles on
arvestatud kohalike elanike ettepanekutega. Kaasame kohalikke elanikke,
omavalitsusi ja kõiki olulisi huvirühmasid nii projektlahenduste väljatöötamise kui nende keskkonnamõjude
hindamise käigus.

Alamlõik NR2 – Saarde-Häädemeeste
Asub kolme omavalitsuse territooriumil – Pärnu linn, Saarde vald, Häädemeeste vald.
Aprillis 2020 alustatakse selles
lõigus topoloogiliste ja geodeetiliste
mõõdistustega.
Geoloogilised uuringud tehakse
kokkuleppel raudteetrassile jäävate
maaomanikega. Projekteerija alustab maaomanikega kontakteerumist
aprillis 2020.
Plaanide kohaselt alustatakse geoloogiliste uuringutega 2020. aasta
maikuus.
Kogu projekt antud lõigus valmib

Mida tähendab põhiprojekteerimine
raudteekoridoris ja vahetus läheduses maad omavatele füüsilistele
ja juriidilistele isikutele? Millega

arvestada tuleb?
Ennekõike tuleb arvestada, et projekteerijal on tarvilik ehitusuuringute
teostamiseks pääseda ka tulevase raudtee trassi alla jäävatele kinnistutele
ning sellega seoses palume inimestelt
koostööd selle võimaldamiseks. Projekteerijal on kohustus taastada peale
uuringute teostamist olukord nagu see
oli enne uuringutega alustamist. Häiringud keskkonnale on minimaalsed
ning projekteerija kavandab kasutada
nii kerget tehnikat (nt järelhaagisel
veetav geoloogilisteks uuringuteks
vajalik puurmasin või väike roomikutel puurmasin) kui see võimalik on.
Maade omandamine
Maade omandamine toimub paralleelselt põhiprojekteerimisega ning maade
omandamisega on tänaseks ka juba
alustatud. Pärnu maakonnas omandatakse raudtee ehitamiseks maad 151
omanikult.
Maakorraldusega seotud küsimustes palume pöörduda: info@rbe.ee.
Projekteerijatest
Obermeyer Planen + Beraten GmbH
on rahvusvaheline projekteerimis- ja
konsultatsiooniettevõte, mis pakub
projekteerimis ja inseneriteenused
hoonete ehituse, transpordi rajatiste
ning samuti energeetika- ja keskkonnavaldkondades. Ettevõte asutati 1958.
aastal. Tänaseks on ettevõte Saksamaa
üks juhtvaid, sõltumatuid inseneribüroosid.

Maakond

Omavalitsus

Pärnu maakond
Pärnu maakond
Pärnu maakond
Pärnu maakond
Pärnu maakond
KOKKU Pärnu

Häädemeeste vald
Põhja-Pärnumaa vald
Pärnu linn
Saarde vald
Tori vald

PROINTEC S.A. asutati 1970.
aastal kui üks esimesi tsiviilehitusettevõtteid, mis tegeleb infrastruktuuri
projekteerimise, arhitektuurialase
nõustamise aga ka linnaplaneerimise
ja keskkonnavaldkonnaga. Raudteesektoris on PROINTEC S.A.-l pikaajaline kogemus tava- ja kiirraudteede,
trammi- ja maa-aluste metroosüsteemide lahenduste projekteerimisel.
Milline on hetkeseis Rail Baltica
arendamisel mujal Eestis?
Lisaks Rail Baltica 213 kilomeetri pikkuse põhiliini tööprojekti koostamisele, on Eestis alanud juba ka esimese
objekti ehitustööd Saustinõmmel ning
valmistatakse ette järgmiste objektide
ehitushankeid. Samuti on alanud
Pärnu reisiterminali projekteerimine
ning käivad Muuga kaubaterminali
tehnilise lahenduse arendustööd.
Koos käimasoleva põhiliini tööprojekti koostamisega, toimub ka kohalike peatuste projekteerimine. Pärnu
maakonnas on lisaks Pärnu rahvusvahelisele reisiterminalile planeeritud
kohalikud peatused Kaismale, Tootsile, Kilksamale ja Häädemeestele.
Tallinnas on käimas RB Ülemiste
ühisterminali projekteerimine ning
alustatud on raudteetaristu tehnilise
lahenduse arendustöödega.
Täiendavat informatsiooni Rail
Baltica projekti kohta leiate
www.rbestonia.ee
https://www.railbaltica.org/info/ee

Omandatav Omandatav Riigiomand Munitsipaal- Eraomand
arv (tk)
pindala (ha) (tk)
omand (tk) (tk)
46
181
11
16
19
51
121
14
0
37
38
82
8
13
17
35
112
8
4
23
79
192
20
4
55
249
688
61
37
151

Maade omandamine Pärnu maakonnas

Häädemeeste Eakate Kodu tegus aprillikuu
Kuigi selle aasta neljandas kuus
oli 30 päeva nagu tavaliselt,
tundus toimetuste rohkuse ja
elutempo kiiruse tõttu aprill
meile Eakate Kodus vähemalt
poole pikem kui tavaliselt.
Oleme pidanud alates märtsi
teisest nädalast, nagu ka ülejäänud eestimaalased, käituma eriolukorra reegleid järgides. Hoolekandeasutused ja väärikas eas
elanikud on kõrgendatud riskirühm ja vastavalt sellele tuleb
meil oma käitumisharjumusi
muuta ja kohandada. Vabandame võimalike tekkinud ebamugavuste pärast lähedaste ees!
Meie hoolealused on seni väga
mõistvalt suhtunud kitsendustesse. Algul tahab iga uus olukord pisut harjumist. Õnneks
kuulub meie maja juurde aiaga
piiratud siseõu, mida väga hea
meelega kasutatakse soojade
kevadilmade korral niisama
päikese käes peesitamiseks,

kui ka käte mullaseks tegemiseks. Korraldasime lausa väikest
viisi võistluse pikima päevalille
kasvataja tiitlile. Oma käega
seemnest külvatud lilletaimed
istutame öökülmade möödudes õue aia äärde ja võitja nimi
selgub juba sügisel.
Uuendustest oleme külastuskeelu perioodil kasutusele võtnud veel nii mõnegi moodsama
aja lahenduse.
Lähedastel on võimalik oma
armsa pereliikme või sõbraga
suhelda soovi korral videokõne
vahendusel. Üks pilt räägib
rohkem, kui tuhat sõna! Skypekõne teostamiseks on tahvelarvuti maja poolt ja samuti saab
Messingeri rakendusega videokõne võtta. Vestluse alustamise
aja saab eelnevalt kokku leppida
tegevusjuhendajaga (telefonil5549247, Inga).
Kajastame oma argi-, ja
pidupäevade tegemisi jooks-

valt, nii sõnas kui pildis,
Häädemeeste Eakate Kodu
FaceBook´i lehel.
Uudne lahendus on ka meie
reedene laulutund, kus oma

vanadele päheõpitud lauludele
saame muusikalise saate kõlari
ja Youtube vahendusel. Häädemeeste rahvas on tuntud laulurahvas! Siiras laululust ja rõõm

koosolemisest,isetegemisest ei
hooli rasketest aegadest!
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
Püsime kõik jätkuvalt

terved, tegusad ja rõõmsameelsed!
Inga Talts
tegevusjuhendaja Eakate Kodus
Fotod: Inga Talts
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Armas lugeja!

2020 Kogukondliku
turvalisuse projektid

Seekord räägime paar sõna murust. Ilus ja hooldatud
muruvaip on ju iga aiaomaniku unistus, kuid see
vajab omajagu tööd – soojal kevadel ja suvel tuleb
seda niita koguni igal nädalal. Aga ka raske ja rutiinne
töö muutub lihtsamaks, kui seda teha sobivate
tööriistadega! Milliseid muruniidukeid on üldse
olemas ning kuidas valida endale see kõige sobivam,
selgitab Tanni kauplusest Eero Post.
Kui Sul on tavapärases
suuruses koduaed
Väiksemates koduaedades saab
niitmisega suurepäraselt hakkama enamikele tuttav, tavaline muruniiduk. Aga neidki
masinaid on erinevates mudelites ja erinevate omadustega.
Sobiva niiduki valimisel peaks
alati hindama aia liigendatust
ehk kui palju on aias puid,
põõsaid, peenraid ning kui
tihedalt need paiknevad. Kui
aias on mitmeid kitsaid läbikäike, ei tasu osta laia lõikelaiusega niidukit, mis ei mahu
neist läbi. Niitmist lihtsustab
edasiveo võimega niiduk, tänu
millele ei pea masinat ise edasi
lükkama. See omadus tasub
eriti ära veidi suuremates
koduaedades, kus niitmine
muutuks muidu füüsiliselt
raskeks ja väsitavaks. Niitja
isiklikest eelistustest sõltub,
kas valida masin, mis kogub
niidetud muru kasti või niiduk, mis viskab niidetud muru
küljepealt välja. Külgväljaviske
lahendusega muruniiduki
korral peaks niitmisjäägid
koguma inimene ise.
„Vanematele inimestele
sobib paremini muruniiduk,
millel on elektristarter – sellise
niiduki käivitamiseks piisab
nupule vajutamisest. Bensiinimootoriga muruniidukist on
lihtsam käivitada ka akutoitel
töötavat muruniidukit, millega ei ole vaja üldse jõudu
rakendada. Akutoitel niidukid
on üldiselt ka kergemad ja neid
on lihtsam lükata,“ soovitab
Eero.

Kui Sulle ei meeldi niita
Soojal hooajal tuleb muru
niita soovitatavalt korra nädalas, suuremate aedade puhul
võib see tegevus võtta mitu
tundi igal nädalal. Muruniiduki valimisel tasuks läbi
mõelda ka see, kas niitmine
on aiaomaniku jaoks meeldiv
tegevus ning kui palju ollakse
valmis selleks oma aega kulutama. Kui niitmine ei ole
meelistegevus, tasub kaaluda
robotniidukit, mis ei ole tänapäeval enam kallis. Lihtsama
robotniiduki saab kätte vähem
kui tuhande euroga.
Robotmur uniidu k on
väga tubli abiline. Ühe niitmishooaja vältel töötab see
4000 tundi ka siis, kui inimene parema meelega õues
ei oleks, näiteks paduvihma
või lõõskava päikesega. Seega
tavalisest muruniidukist kõrgemat hinda kompenseerivad
robotmuruniidukiga enesele
võidetud aeg, alati sile ja hooldatud murupind ja mõnus vaikus, mida ei katkesta robotniiduki tasane toimetamine.
Kui niitmist vajab
suurem maalapp
Kui aiaomaniku hooldust
vajab suurem maa-ala, tasub
kaaluda suuremat ja võimsamat masinat. Suurte niitmispindadega saavad hästi
hakkama murutraktorid ja
raiderid. Nende vahel valimiseks tasub jällegi hinnata, kui
liigendatud aiaga on tegemist.
Raideril on oluliselt parem
manööverdamisvõime, millega
saab niita ka puude ja põõsaste
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vahelt ja neile vähe lähedalt.
Seetõttu tasuks suure ning liigendatud aia puhul eelistada
raiderit.
Kui aias on rohkem lihtsalt
murupinda, tasub kaaluda
raiderist hinnalt soodsamat
murutraktorit, mille oluliselt
suurem pöörderaadius ei ole
rohkete peenarde, puude, põõsaste puudumisel takistuseks.
Kuigi automaatne murutraktor on mõnevõrra kallim, on
selle käsitsemine ja manööverdamine jällegi palju lihtsamad.
Ja lõpetuseks Eerolt paar
lihtsat tõde, mis vahel
ununema kipuvad:
1. Esimest korda võib kevadel niita muru siis, kui see
on vähemalt 60 mm pikk.
Kui niita liiga vara ja liiga
madalalt, on oht, et muru
asemel hakkab levima umbrohi ja sammal.
2. Niiduki lõiketera peab
olema terav, sest nüri teraga
on oht murutaime vigas-

tada. Vigastatud murutaim
on habras saak seente või
teiste haigustega nakatumiseks.
3. Korraga ei tohiks niita
rohkem kui kolmandiku
murulible pikkusest ning
multšimise ehk peenestamise korral veelgi vähem.
„Veel – kui kaalute uue niiduki ostmist, misiganes kaubamärgi oma, siis palun ostke
kindlasti volitatud edasimüüjalt! Ei ole mõtekas osta odavat
toodet, millele garantiid ega
hooldust keegi ei paku. Vajate
nõu – helistage!“
Tanni kauplus
tel 443 8686
www.tanni.ee
Suur-Jõe 50, Pärnu

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Pärnu
maakonnas on alates 2018.
aastast Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL)
Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi
eesmärgiks on suurendada
kogukondlikku algatust
tur va lise elukesk konna
kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.
Aitame kaasa ühiskonna
kujunemisele, kus inimesed
tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad
on turvalise elukeskkonna
loomiseks võrgustunud,
kus igaühe teadliku panuse
ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud
ohtude ennetamine ning
nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.
Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse taotlusi, mis:
• panustab kogukonnaliikmete turvalisuse ja
ohutuse alaste teadmiste
ja oskuste kasvu;
• vähendab riskikäitumist;
• arendatakse kogukonna liik mete osa lusel

põhinevaid turvalisust
ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist
Taotlejateks võivad olla:
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused,
kelle liikmeks ei ole või
kelle asutajateks ei ole
riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
• vabatahtlikku päästekomandot pidavad
kohaliku omavalitsuse
üksused.
Ühe projekti toetuse
piirsumma on 3500 eurot.
Taotlusvoor avatati 27.
aprillil 2020.
Taot luste esita mise
tähtpäev on 1. juuni 2020
kell 16.00.
Toetusvooru tingimused, taotlusvormid, hindamismetoodika: http://pol.
parnumaa.ee/kogukondliku-turvalisuse-projektid.
Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 19.
juuni 2020 kuni 31. august
2021.
Taotlus tuleb esitada
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile pol@pol.parnumaa.ee, märksõna: TUR20
toetusvoor.
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Vaatame kooliaastale tagasi
2019/20 õppeaasta hakkab lõppema.
Praeguse info kohaselt lõpetab suurem osa õpilasi sel aastal distantsõppes. Loodame, et olukord võimaldab
mõningatel õpilastel ka koolimajja
tulla. Eelkõige loodame kohtuda põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatega, et
saaksime lahkujad heade soovidega
teele saata. Teadaolevalt jätkab suurem
osa põhikooli lõpetajaid õpinguid oma
keskkoolis ning saame kenasti sügisel
ühist teekonda jätkata. Gümnaasiumis
pakume lisaks muudele huvitavatele
valikkursustele rohkelt võimalusi
õppida programmeerimist jm kaasajal
nii vajalikku IT valdkonnast. Samuti
loodame, et saame toetust projektile
muuta ettevõtlusõpe gümnaasiumis ja
põhikoolis praktilisemaks.
Enne kooliaasta lõpetamist on hea
meel vaadata kooliaastale tagasi. Igas
lapses on mingi anne ja tugevus peidus ning kool on parim koht nende
annete avastamiseks. Igapäevaselt lapsi
ka kiidame ja tunnustame. Toetame
õpilaste osalemist erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel ning
on suur rõõm, kui osalemist saadab
edu. Toome siinkohal välja mõningad
tulemused lõppevast õppeaastast. Kiidame õpilasi ja täname õpetajaid!
Maakondlikul Varia viktoriinil
põhikoolide arvestuses III koht. Võistkond koosseisus Sander Vanker, Mia
Parik, Ann-Mari Alfthan, Hanna
Allikas, Arthur Valge.
Maakondlikul Varia viktoriinil
gümnaasiumide arvestuses III koht.
Võistkond koosseisus Romek Hanson,
Johannes Valge, Crete Luik
Maakondlikul õpioskuste olümpiaadil I koht. Võistkond koosseisus
Taavet Allikas, Timmu Kiiver, Mia
Parik, Aleksander Vainula, Triin
Viire.
Vabariiklikul nutiviktoriinil“ Nutt
tuleb peale“ III koht. Võistkond koosseisus Timmu Kiiver, Robin Mitt,
Kaspar Paas.

Maakondlikul vene keele päeval
II koht. Võistkond koosseisus Karolina Saar, Laura Kurm, Gustavs
Brokāns.
Taavet Allikas – maakondlikul
bioloogiaolümpiaadil II koht.
Hugo Sipelgas – maakondlikul
saksa keele olümpiaadil II koht.
Aleksander Vainula – maakondlikul saksa keele olümpiaadil III koht.
Ann-Mari Alfthan – maakondlikul bioloogiaolümpiaadil II koht;
maakondlikul emakeeleolümpiaadil
II–III koht; maakondlikul ajalooolümpiaadil I koht; maakondlikul
geograafiaolümpiaadil I koht.
Joonatan Pajuväli - maakondlikul
ajaloo-olümpiaadil II koht.
Arthur Valge – füüsikaolümpiaadil
Pärnus maakoolide arvestuses I koht;
maakondlikul matemaatikaolümpiaadil I koht; maakondlikul saksa keele
olümpiaadil I koht.
Hannes Jaakson – maakondlikul
inglise keele olümpiaadil III-IV koht.
Romek Hanson – maakondlikul
emakeeleolümpiaadil II koht; maakondlikul geograafiaolümpiaadil
III koht; füüsikaolümpiaadil Pärnus
linna- ja maakoolide arvestuses kokku
III koht, maakoolide arvestuses I koht;
maakondlikul inglise keele olümpiaadil I koht.
Johannes Valge – maakondlikul
füüsikaolümpiaadil maakoolide arvestuses II koht.
2. klassi ansambel koosseisus Grethe-Liis Kangruoja, Grete Lepik,
Helis Mitt, Kristiana Murulauk,
Laura-Liis Varep konkursil Kaunim Metsalaul Kilingi-Nõmmes 1.- 6.
klassi ansamblite kategoorias hõbediplom ja lavalise vabaduse eripreemia.
Margaret Pajuväli – konkursil
Kaunim Metsalaul Kilingi-Nõmmes
oma vanuseklassis I koht.
Hanna Allikas – konkursil Kaunim Metsalaul Kilingi-Nõmmes oma
vanusegrupis II koht.

Alison Moora – vabariiklikul
koolilaste metsapostkaardi konkursil
„Metsas on aardeid“ – rahvahääletusel
enim hääli kogunud tööde hulgas.
Pärnumaa miniliiga võrkpallivõistlustel Pärnu-Jaagupis I koht.
Võistkond koosseisus Taavet Allikas,
Robin Mitt, Ken Mägi, Kaspar Paas,
Meelis Põliste, Hugo Sipelga, Aleksander Vainula.
Maakondlikul võrkpalli kooliliiga
võistlusel III koht. Võistkond koosseisus Maria-Lota Kool, Hanna Allikas, Liisbeth Lepp, Kerlin Tšetsin,
Laura Kurm, Heivi Lepik, Karolina
Saar, Kaidi Siim.
Maakondlikul võrkpalli kooliliiga võistlusel I koht. Võistkond
koosseisus Klen Liiva, Andreas
Artma, Markus Laarents, Herbert
Muhu, Albert Sillat, Markus Lehtla,
Märt Veelaid.
Maakondlikel saalijalgpalli meistrivõistlustel Kilingi-Nõmmes II koht.
Võistkond koosseisus Taavet Allikas,
Andreas Artma, Markus Laarents,
Herbert Muhu, Joonatan Pajuväli,
Gustavs Brokāns.
Klen Liiva – maakondlikel lauatennise meistrivõistlustel III koht.
Annagret Raidmets – X Audruranna Väike Karikas I etapp koolisõidus III koht; Keskküla karikas 2019,
II etapi puhassõit I koht.
Markus Lehtla – XLIV Koonga
mängudel Häädemeeste malevõistkonna koosseisus I koht.
Henry Näär – Eesti meistrivõistlustel sangpommispordi kahevõistluses (noormehed 16.-18.a + 75kg)
II koht; Pärnu linna Audru osavalla
sangpommi lahtised MV (noormehed
+75 kg) II koht .
Märt Veelaid – Tootsi Kivi 2019
võistlused Palamusel pika tsükli tõukamises I koht; Balti riikide MV
sangpommispordis Vilniuses III koht;
XXV Indrek Liiva mälestusvõistlused
Albu Rahvamajas sangpommi kahe-

võistluses I koht; Eesti MV sangpommispordi kahevõistluses (noormehed
16.-18.a + 75kg) I koht;
maakondlikel lauatennise MV 8.-9.
klassi poiste arvestuses II koht; Eesti
lahtistel MV sangpommi pika tsükli
tõukamises (noormehed +73kg) I koht;
Pärnu linna Audru osavalla sangpommi lahtistel MV (noormehed +75
kg) II koht; XLIV Koonga mängudel
sangpommi rebimises Häädemeeste
võistkonna koosseisus II koht.
Herman Sillat – Klubide Karikas
IX etapp vibuspordis, jahiring I koht.
Rainis Vesik – Eesti MV sangpom-

mispordi kahevõistluses (noormehed
16. -18.a + 75kg) III koht.
Taisi Viire – ratsaspordivõistlus
Lätis, (Incukalns) – auhinnaline V
koht; Niitvälja Talvekarikas 2020 II
etapp – auhinnaline 12. koht.
Marek Künnapas – Eesti meister
kestvuskrossis (E1 masinaklassis);
Pärnu motoklubi Kolmapäevakrossi
karikasarja Suurte soolode klassis
parim.
Aule Kink
Häädemeeste Keskkool
direktor

Häädemeeste Keskkool
võtab vastu avaldusi 2020/21
õppeaastaks
1. klassi astujatelt alates 1. juunist
7. klassi astujatelt

jt, kes otsustavad jätkata oma haridusteed
Häädemeeste Keskkoolis ning

10. klassi astujatelt alates 10. juunist
Õpilane võetakse 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistuse
hinnete alusel.

Valikkursused gümnaasiumis: riigikaitseõpetus,
majandusõpetus, võõrkeeled, programmeerimine jne.
Õpilaste valikul rakenduslik bioloogia, turism jne.

NB! Lähtume õpilase soovidest ja vajadustest ning
valikkursuste valikul individuaalne lähenemine, st püüame leida
igale õpilasele tema soovidest lähtuva kursuse.
Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Häädemeeste KK kantseleis
(Kooli 10, Häädemeeste) või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti
aadressile kool@haademeeste.edu.ee.
Kaasavõetavate dokumentide jm osas rohkem infot kooli kodulehelt:
haademeeste.edu.ee.
Küsimuste korral helistada telefonil +372 526 9104.

Uulu Põhikool
Avalik kiri kooliperele
Oleme täna olukorras, millises meist
keegi mitte kunagi varem olnud ei ole.
Hinges on ärevust, hirmu ja teadmatust. Üha rohkem tunneme ootuse ja
igatsuse tunnet ning mis parata, natukene ka väsimust ja tüdimust. Aga me
ju teame, et ühel hetkel see olukord
lõppeb ning ainult koos saame me
edukalt hakkama!
Mäletan, et direktorina tööle asudes
leidsin ennast juba varsti küsimuse ees
„Kuidas saada lapsevanemad kooli?”
Ja nii uskumatu kui see pole, siis täna
tunnen ma rohkem, kui kunagi varem,
et te kõik oletegi nüüd koolis. Ma
olen teile selle eest südamest tänulik.
Aitäh, et olete jaganud meile toetust
ja tunnustust. Aitäh, et olete valmis
tegema meiega igakülgset koostööd, et
distantsõppel õpilased õpetatud saaks!
Aitäh, et olete jaksanud vastata tagasisideküsitlustele ning et olete ka huvi
tundnud küsitluste tulemuste vastu.
Kõige siiram tänu kuulub lastevanematele aga mõistmise eest! Eelkõige
arusaamise eest, et me kõik oleme selles olukorras esmakordselt. Meil ei ole
olnud käsiraamatut „Maailma parim

distantsõppe korraldus” ega juhendit
„Kuidas minna ühe päevaga üle suurepäraselt toimivale koduõppe süsteemile?” Ning oleme ausad, äärmiselt
naiivne oleks ka loota, et kõik toimib
koheselt. Aga me saame aru, et täna
peab rohkem kui kunagi varem igapäevaselt vaeva nägema, et süsteemi
parendada. Ja käsi südamel saan öelda,
et oleme koolis seda ka igapäevaselt
teinud.
Ma olen tohutult uhke meie kooli
õpilaste üle! Peamiselt seetõttu, et nad
on nii vapralt kõik need nädalad vastu
pidanud. Olen iga nädal tundnud,
kuidas õpilased on muutunud järjest iseseisvamaks ja julgemaks. Olen
nautinud nende loovuse väljendumist
erinevates olukordades. Olen nii heldimuse, naeru kui pisaratega lugenud
õpilaste tagasisidet sellest, millised
mõtted ja tunded neil distantsõppega
väljendunud on. Südantsoojendav on
olnud lugeda, et lapsed on õnnelikud,
sest nad saavad oma perega nüüd palju
rohkem koos olla ning et nad igatsevad
kaasõpilasi ja ka õpetajaid.
Minu südames on ka kirjeldamatult

Märtsikuu Tegija on Jass Harjaks, kes
saavutas matemaatikaolümpiaadil I-III
koha. Foto: erakogust

Märtsikuu Üllataja on Russell Thompson, kes on distantsõppe perioodil kooli
süsteemide toimimisel omaalgatuslikult
toeks olnud. Foto: erakogust

suur tänutunne meie kooli kollektiivi
ees. Iga kooli töötaja on tundnud tänasel perioodil väljakutseid, mis esmapilgul on kohati tundunud lausa ületamatud. Aga neist igaüks on andnud

endast parima, et nendega võimalikult hästi hakkama saada. Olen siiralt
tänulik, et nad kõik on mõistnud, miks
see on oluline olnud ning on andnud
endast parima, et võimalikult hästi sel-

les olukorras toime tulla. Aitäh teile,
mu kallid kolleegid!
Meil on veel mitu nädalat ühiselt
sellisel moel vastu pidada. Ja ma luban,
et me saame hakkama. Palun teid, et
üritaksime koos hoida mõistlikku
meelt ja arvestaksime teineteisega ka
edaspidi. Tänases olukorras, kui ma
ei näe ühegi õpilase ega õpetaja näoilmet igapäevaselt, on väga keeruline
mõista, kas te ikka saate hakkama. Ja
kui te olete hädas, vajate rohkem abi
või toetust, siis pöörduge julgelt kooli
poole. Ainult teineteist toetades peame
me ka vastu!
Roy Bennettile kuulub tsitaat
„Alustage iga päeva positiivse mõtte ja
tänuliku südamega”, võib-olla see harjumus aitaks olukorda kergemini üle
elada. Minu siiras ja südamlik tänu
kõikidele meie koolipere liikmetele!
Hoidke ennast, püsige terved ja loodame, et juba varsti on meil võimalik
ühiselt ka kohtuda!
Heade soovide ja igatsusega
Egle Rumberg
direktor
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Tahkuranna kool
Erakorralise aja tegemised Tahkuranna
Lasteaed-Algkoolis

Teistmoodi kevad
Häädemeeste ja
Kabli lasteaias

Me elame praegu erakorralisel ajal, eriline on ka
õppimise aeg. Kuidas me oleme hakkama saanud?
Enamus õppetööd toimub Skype’i abil, koduülesanded on kirjas Stuudiumis. Siiani on kõik
päris hästi toiminud, I klassi õpilased teevad tööd
vanemate abiga ja saavad tagasisidet õpetajalt Stuudiumis. Suurematel on erinevatele päevadele ära
jagatud Skype’i tunnid.
Sel aastal valisime Aasta õpilase veebiküsitluse teel – kõige rohkem hääli sai Laura Laine V
klassist. Laura on aktiivne, hoolitsev, sõbralik ja
õpib hästi.
Fotod: Anu Alloja

Täna veel ei tea, kui kaua selline olukord kestab. Igast
olukorrast saab siiski midagi õppida. Kindlasti oleme palju
kindlamad infotehnoloogia kasutajad.
Kaunist kevadet!
Tahkuranna kooli pere

Selle aasta maakonna tänupäevale valisime oma
koolist Anette- Marie Õis´i. Anette on aktiivne,
osaleb noortekogu töös, sai lingvistikaolümpiaadil
10. ja ajalooolümpiaadil 6.-7. koha. Selle aasta
üritus toimub veebis.
Peale õppimise said lapsed osaleda noorteühendus ELO esimeses virtuaalses viktoriinis, mis oli
mõeldud õues vastamiseks.
Teisipäeviti töötab videosilla abil e-kokandusring, mida juhendab Marek Sild.
Huvijuht Sandra kutsus lapsi osalema videovõistluses Playback.
Iga nädala lõpus teevad õpetajad oma Skype
koosoleku. Seal tekkis mõte, et tore oleks näha
kõiki lapsi, Sandra abiga toimuski ülekooliline
Skype’i kohtumine. Kes tahtis, sai rääkida oma
õppimisest ja muudest toredatest asjadest.
Kuna lapsi koolis ei ole, jääb toiduraha üle.
Selle eest telliti toidupakid, mis jagati ära ohutust
arvestades.
Samuti said soovijad PRIA koolipiimatoetust
kasutada.

Noor rattur, kas mäletad?
Kevad on saabunud ja üha enam on
tänavatel näha suuri ning väikeseid
jalgrattureid. Kui rattalt tolm pühitud ja tehniline seisukord kontrollitud, siis ära unusta heita pilku ka
liiklusnõuetele. Küsimuste korral pea
nõu näiteks ema või isaga.
Rattaga liigeldes peab ratas olema
tehniliselt korras. See hõlmab endast
töökorras pidureid,
valget helkurit ees
(pimedas valget
tuld), punast helkurit taga (pimedas punane tuli),
kodarahelkurid ja
signaalkella. Kõige
mugavam on sõita
jalgrattaga, mis on
sobiva suurusega
ja iste reguleeritud
just vastavalt sinu
kasvule. Kindlasti
ei tohi unustada
kiivrit.
Kui sa pole veel
kümnendat sünnipäeva tähistanud,
tohid sõiduteel rattaga liigelda ainult
ühes täiskasvanuga.

Alates kümnendast eluaastast pead
tohid sõiduteel liigelda siis, kui oled
teinud selgeks liiklusreeglid ja läbinud rattakooli. Kui kahtled ja oled
ebakindel oma oskustes, siis harjuta
kohas, kus liiklust ei ole ja sul on piisavalt ruumi.
Kindlasti ei tohi liikluses teha
nalja ega kasutada rattaga sõitmise

ajal vahendeid, mis hajutavad tähelepanu, nende hulgas kõrvaklapid ja
telefon.
Infot leiad ka veebilehelt www.
liikluskasvatus.ee.
Ohutut liiklemist soovib Teile
noorsoopolitseinik
Heidi Sosi

Vabariigi Valitsus kuulutas alates
12.märtsist välja Eestis eriolukorra,
et tõkestada COVID-19 viiruse levikut. Üldharidusasutused on viidud
sellest tulenevalt distantsõppele, kuid
mitte lasteaiad. Lasteaedade avatuna
hoidmise eriolukorra ajal korraldab
kohalik omavalitsus lähtudes konkreetse piirkonna vajadustest. Kõigil
lastevanematel, kellel see on vähegi
võimalik, on palutud jätta lapsed siiski
koju. Seejuures on lähtutud sellest, et
vastu võetud saaksid just eesliinidel
töötavate vanemate lapsed ja need, kes
kuidagi teisiti ei saa.
Vallavalitsus on alates eriolukorra
tekkimisest vabastanud kõik lasteaedade lapsevanemad kohatasu maksmisest.
Häädemeeste lasteaias on hetkel
avatud üks liitrühm. Vajaduse suurenemisel avatakse ka teine, kuna ühte
rühma ei panda hetkeolukorra tõttu
kokku suurel hulgal lapsi. Samuti
oleks liitrühm avatud Kabli lasteaias juhul, kui selleks oleks vajadust
– aprillikuu lõpu seisuga on aga kõik
Kabli piirkonna vanemad leidnud võimaluse laste kodus hoidmiseks. Suur
tänu neile, kes on leidnud võimaluse
oma kõige kallimat vara, oma last,
hoida teisel moel.
Kuna eriolukord on tavapärast lasteaia töökorraldust palju muutnud,
siis tahaksin siinkohal rõhutada, et
pedagoogid ei ole tegevusetult oma
kodukontorites, vaid töötavad distantsõppe vormis koostades laste arengutabeleid, koolivalmiduskaarte, nädala- ja
kuuplaane, täites e-päevikut, otsides
ja edastades õppematerjale koos nõustamisega lapsevanematele e-keskkonnas ning koostades eneseanalüüse oma
töö kohta. Samuti saavad pedagoogid
hetkel aktiivselt tegeleda e-kursustel
osalemise ja enesetäiendamisega.
Häädemeeste lasteaias toimib esmase
sidepidamise vahendina kodu ja lasteaia vahel ELIIS-i keskkond, Kabli
lasteaias aga lastevanemate e-grupid,
kuhu vajalik info kiirelt edastatakse.
Järgnev teave on eriti oluline lasteaeda lõpetava lapse vanematele – eri-

olukorrast tulenevalt on keelatud kõik
avalikud üritused ja rahvakogunemised, kuna nende kaudu on võimalik
uute haiguspuhangute tekkimine.
Sellest tulenevalt jäävad oma tavapärases vormis paraku ära ka lasteaedade
lõpupeod, mis olid planeeritud korraldada Häädemeeste lasteaias 21. mail ja
Kabli lasteaias 28. mail. Eks aeg annab
arutust et kas, kunas ja kuidas oleks
võimalik mingilgi moel neid tagantjärele korraldada. Siinkohal loomulikult ka suured õnnesoovid kõigile
lõpetajatele ja nende peredele esimese
haridusastme eduka läbimise puhul!
Loodan väga, et paljud lapsed tegelikult naudivad praegust olukorda,
sest kunagi varem pole nad saanud
nii palju oma ema-isaga koos olla ja
mõnusalt üheskoos tegutseda. Teisalt
igatsetakse kindlasti ka oma lasteaiasõpru, kuid mida paremini me kriisiaja
reeglitest kinni peame, seda kiiremini
saame jälle kohtuda!
Lapsevanematele, kes alles planeerivad lasteaia teenust kasutada, panen
südamele, et ärge avalduse kirjutamisega venitage – olge kiired, et lasteaiakohast ilma jääma ei peaks!
Sel aastal siis selline kevad…
Kõigile tervist ja kaunist kevade
jätku!
Sale Leppik
Kabli lasteaia direktor
Häädemeeste lasteaia direktori kt

Häädemeeste lasteaed
otsib oma kollektiivi

2 lasteaiaõpetajat
Kandidaadilt ootame: vastavust
kvalifikatsiooninõuetele, soovi ja
valmisolekut töötamaks koolieast
nooremate lastega, tahet kaasa lüüa
lasteaia arengus
Ootame kandideerima!
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad palume saata
hiljemalt 22. maiks 2020. a aadressil:
lasteaed@haademeeste.ee.
Küsimuste korral palun helistage
telefonil +372 5662 9125.

Viiuliõpilaste konkurss
„Nobedad näpud“
23. aprillil postitas viiuliõpetaja abiline
Häädemeeste Muusikakooli ja Häädemeeste kogukonna FB-ki lehele
konkursiteate, kus palus rahval valida
viie pala vahel, mille olid Lelde Jalakase klaveri partii põhjale mänginud
muusikakooli noorema astme viiuliõpilased: Kiur Joosep Pihlak, Klaudia
Ringas, Sigrid Rätsep, Mario Maddison ja Artur Laagus. Kõik õpilased
mängisid N. Baklanova „Mazurkat“.
Ettekanded olid esitatud helifailidena
ja palad nummerdatud 1-5ni. Tegemist on pikaajalise traditsiooniga,
kus õpilased mängisid kardina taga ja
publik valis oma lemmikut, teadmata
milline õpilane hetkel mängib. Eriolukorrast tingituna peeti „lahing“ maha
digivahendeid katsetades. Rahvas sai
hääletada kuni 30. aprillini.
Hääletajaid oli 56. Esimese koha
sai õpilane Nr 3 Mario Maddison
(auhinnaks piknikutekk), teise koha
saavutasid Nr 1 Artur Laagus ja Nr 2

Sigrid Rätsep (auhinnaks valla vapiga
lõikelaud) ja kolmanda koha saavutasid Nr 5 Klaudia Ringas ja Nr 4 Kiur
Joosep Pihlak (valla vapiga võinuga).
Õpilastele antakse auhinnad pidulikult üle järgmise õppeaasta avaaktusel.
Kõikide hääletajate seas loositi auhinnaks valla vapiga kruus ja selle võitis
Evi Põrk. Suured tänud hääletajatele
ja tublidele õpilastele ning eelkõige
energilisele õpetajale Irina Aitaile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik
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Häädemeeste liigub aprillikuu liikumiskampaania kokkuvõte
Häädemeeste vallas on liikumisrõõmu jaoks kõik tingimused loodud – ilusad metsarajad,
sekka mõned kergliiklusteed,
piisavalt ruumi, et liikuda üksi
või koos perega segamatult ja
piirangutest kinni pidades.
Loodusesse liikujaid on eriolukord juurde toonud üle Eesti.
Kõige raskem osa tervisesportlase jaoks pidigi olema uksest
välja astumine, ülejäänud on
ainult puhas rõõm. Liikumiskampaania algatamise eesmärgiks oli terviseliikumise
propageerimine ja läbi väljakutse liikumismotivatsiooni
hoidmine.
Kampaanias osales kokku
96 liikujat, kes enda tulemustest endomondo challengi
kaudu kilomeetreid kogusid
või e-maili või sõnumite teel
oma tegemistest teada andsid.
Koduse trenni tegijaid oli 7.
Kõige rohkem kaloreid koduste
trennidega põletas Erich Krü-

ger, kes kulutas kokku 15 402
kcal. Rattaga sõitjaid ja lohesurfareid oli kokku 27. Kõige
edukam oli purjelaudur Jüri
Kaldoja, kes kogus 707.20
km. Kõige usinam jalgrattur
oli Rauno Purre, kes kogus
581,06 km. Kõige energilisem
noorsportlasest jalgrattur oli
Klen Liiva, kes kogus 311,82
km. Kõige edukam naisjalgrattur oli Adeele Arnek, kes
kogus 412,58 km. Jala liikujaid oli kõige rohkem ehk 62
inimest. Jala liikujatest oli kõige
produktiivsem Aive Stimmer,
kes liikus kokku 378,73 km
ja kõige usinam liikuja meeste
arvestuses oli Toomas Näär, kes
liikus 328,17 km kokku.
Auhindade loosimisel naeratas õnn (loosimist aitas läbi
viia Maarika Atka) järgmistele:
• valla vapiga T-särgi võitsid –
Adeele Arnek, Veiko Tohver,
Eve Kartau, Grete Viljaste ja

Robin Järvesaar;
• ploki Häädemeeste mineraalvett – Marek Künnapas;
• vihmavarju – Lisette Kunder;
• piknikuteki – Heike Julika;
• lõikelaua – Tiia Lorents ja
Kaire Lilleleht;
• fotoalbumi – Maren Aab,
Timmu Kiiver, Anna-Liisa
Schön;
• EV100 märkmiku – Elis Ein

ja Ly Lumiste.
Võitjatel palun auhindade
kätte saamine kokku leppida
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee või tel 53585406.
Maikuus kordame kampaaniat, uued põnevad auhinnad ja
palju uut liikumisrõõmu juures.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

2. mail algas e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine
2. mail alustas PRIA otsetoetuste, üleminekutoetuste
ning maaelu arengukava
pindala- ja loomapõhiste
toetuste taotluste vastuvõttu,
mis toimub ainult elektroonilise kliendiportaali e-PRIA
vahendusel.
Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja pindala- ning loomapõhiste toetuste maksmiseks
on 2020. aasta eelarves kokku
240 miljonit eurot. Taotlusi
saab e-PRIAs esitada 2.-21.
maini ja pärast seda hilinenult veel 15. juunini. Palume
taotluse esitada võimalikult
varakult.
Eriolukorrast tulenevalt on
PRIA teenindusbürood suletud kuni eriolukorra lõpuni.
Eriolukorra lõppedes teenindame teenindusbüroodes ainult
eelregistreeritud kliente. Enne
teenindusbüroosse tulemist
palume tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja broneerida aeg taotluse esitamiseks.
Tanel Trell, PRIA otsetoetuste osakonna juhataja:

„Vaatamata erakorralisele ajale
riigis, algab uus põllutöödega
tegelemise ja pindalatoetuste
taotlemise aeg nagu tavaliselt
ikka kevadel. PRIA teenindusbürood on küll suletud, kuid
kõik taotlused saab nagu eelnevatel aastatelgi esitada läbi
e-kanali e-PRIAs. Juhul kui
taotlemisega seoses tekib küsimusi, siis võtke meiega ühendust, et koos vastused leida,
et taotlused saaks võimalikult
varakult esitatud.“
Milliseid toetusi saab
tänavu taotleda?
Otsetoetused:
• ühtne pindalatoetus (ÜPT)
ning kliimat- ja keskkonda
säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
• noore põllumajandustootja
toetus (NPT);
• puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
• jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT)
kavas osalemisega.

Üleminekutoetused:
• põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO);
• heinaseemne üleminekutoetus (SEL).
Maaelu arengukava 2014-2020
toetused:
1. Keskkonna- ja kliimameede
ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus:
• keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
• keskkonnasõbraliku aianduse
köögivilja-, ravimtaime- ja
maitsetaimekasvatuse ning
maasikakasvatuse toetus
(KSK);
• keskkonnasõbraliku aianduse
puuvilja- ja marjakasvatuse
toetus (KSA);
• piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);
• piirkondlik veekaitse toetus
(VESI);
• kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);
• ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
• poolloodusliku koosluse
hooldamise toetus (PLK).

2. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus
(MAH).
3. Loomade heaolu toetus
(LHT).
4. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav
toetus (NAT).
Palume kõigil taotlejatel
tutvuda soovitud toetuste saamise täpsemate tingimustega
meetmete määrustest, tutvustustest ning „Abiks taotlejale“
juhenditest, mis avaldatakse
PRIA kodulehel www.pria.
ee. Palume mitte jätta taotluse
esitamist viimastele päevadele.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab infot ja abi
küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
Pindalatoetuste osas saab lisaks
abi ka pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide
poole.
Täpsem info on leitav
www.pikk.ee.

HÄÄDEMEESTE LIIGUB JALA (jalutamine või jooksmine), LIIGUB
RATTAGA või TREENIB (jõutreening, aeroobika, tants…)
Liigu oma tervise heaks üksi või koos pereliikmetega!
Hoia distantsi!
Kampaanias osalemiseks tuleb sul koguda nädalas vähemalt 3
liikumiskorda ja need fikseerida, ning koguda 1.-31. maini treenijal
vähemalt 2 000 kulutatud kcal (alla 16-aastastel 1000 kcal), rattaga
liikujal vähemalt 100 km (alla 16-aastastel 50 km), jala liikujal
vähemalt 50 km (alla 16-aastastel 25 km).
LOOSIS osalevad HÄÄDEMEESTE VALLA KODANIKUD, kes on liitunud
endale sobiliku endomondo challengiga või saatnud kord nädalas
oma andmed e-maili teel aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.
Endomondo challengid liitumiseks:
a) trenni challengiga endomondo äpis –
https://www.endomondo.com/challenges/43141961
b) rattaga liikumise challengiga endomondo äpis –
https://www.endomondo.com/challenges/43141832
c) jala liikumise challengiga endomondo äpis –
https://www.endomondo.com/challenges/43141653

liiGU teRViseKs ÜKsi Või peReliiKMeteGa,
tOitU MõõDUKalt, HOia pOsitiiVset Meelt!
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Ohvriabi kriisitelefon: vaikivad lähedased ja naabrid aitavad
vägivalla jätkumisele kaasa
Eriolukorra ajal on ohvriabi
kriisitelefonilt 116 006 perevägivalla tõttu abi otsijate
hulk oluliselt langenud. Kuna
paljude vägivallaohvrite jaoks
on kriis vähendanud võimalusi abi otsida, on oluline, et
vägivaldsest suhtest teadlikud
lähedased, töökaaslased ja
naabrid vägivalla lõpetamisele
kaasa aitaksid.
„Kriisitelefonile helistas
aprillis kaks korda rohkem
inimesi kui kriisieelsel ajal,
kuid perevägivalla teemaliste kõnede arv vähenes ligi
40 protsenti,“ ütleb sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse ja kriistelefoni juht Mari
Tikerpuu. „See ei tähenda, et
vägivalda oleks vähemaks jäänud, pigem vastupidi. Vägivallatsejal on praegu „hea”
keskkond – nii tema kui ka
ohver on pidevalt kodus.
Kui ohvril oli enne võimalus
suhelda tööl või minna abi
otsima ajal, kui vägivallatseja
oli tööl, siis see tee on praegu
ära lõigatud.”
„Kõik abivõimalused ohvritele on endiselt olemas,”
ütleb Tikerpuu, kuid rõhutab, et eriti suur roll vägivalla
lõpetamisele kaasaaitamisel
on just kõrvalseisjatel.
„Need, kes on saanud eriolukorraga kohaneda ja kellel
on nüüd aega märgata naabritega toimuvat, võiks abivajajatest teada anda. Ohvriabi kriisitelefonilt 116 006 saab abi
igaüks, kes langenud kuriteo
või vägivalla ohvriks,“ lisas ta.
Tikerpuu sõnul kirjeldavad
paljud vägivalda kannatanud
inimesed kogemusi, kus aastaid kestnud vägivalla kohta
ei küsinud midagi ei töökaaslased, naabrid ega lähedased.
„Vägivallamärgid kehal,
muutused sotsiaalses suhtluses, korterist kostvad valjud
hääled, töölt eemal viibimine,
need on näited tavapärastest
olukordadest, mis võiks meid

julgustama tegutsema, et
aidata vägivallaohvreid ning
sageli ka vägivalda pealt nägevaid lapsi. Selliseid märke
ignoreerides muutume paratamatult vägivalla jätkumisele kaasaaitajateks,“ selgitas
Tikerpuu.
Sel nädalal algas ka üleeestiline teavituskampaania,
mis kutsub kõrvalseisjaid
perevägivalla all kannatajaid
märkama ning aitama. Kampaaniat korraldavad pro bono
turundusagentuur Havas
Creative ja meediaagentuur
Havas Media koostöös sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
meeskonnaga.
„Inimesed on täna rohkem
kodus ja kergem on märgata.
Oma kampaaniaga rõhutame,
et abivajaja on tegelikult väga
lähedal – võibolla lausa teisel
pool sinu koduseina. Õnneks
on ka abi lähedal, aga selleni
jõudmiseks on tarvis seda
teadvustada. Loodame, et
tänu kampaaniale jõuab
vajalik abikäsi just nendeni,
kellel seda kõige enam tarvis
on,” rääkis turundusagentuuri
Havas Creative’i juht Mailis
Timmi.
Sekkumiseks ja hoolivuse
väljendamiseks on palju erinevaid viise. „Me ei tohiks
karta oletatavalt kannatanult
võimaliku vägivalla kohta otse
küsida, me võime seda teemat
arutada laiemas pereringis.
Tänase kampaaniaga julgustame inimesi parimate sekkumisviiside leidmiseks nõu

pidama ohvriabi kriisitelefoniga 116006. Kui lähedased
ja naabrid sageli pelgavad, et
neil puuduvad sekkumiseks
ja abistamiseks piisavad teadmised ja oskused, siis siin ongi
meie ohvriabi spetsialistid
neile abiks, et leida igale olukorrale sobiv lähenemisviis,“
selgitas Tikerpuu.
Lisainfot leiab ohvriabi
kodulehelt www.palunabi.
ee/sinasaadaidata ja kampaaniavideot näeb ameti Youtube
lehelt https://www.youtube.
com/watch?v=NZtoSuRu-HI.
Tasuta meediapindadega toetavad kampaaniat All Media
Eesti, Artist Media, Delfi,
Digiekraanid, JCDecaux
Eesti, Liftireklaam, Postimees Grupp, Õhtuleht. Reklaami valmimisse panustasid
Ivo Uukkivi, Ajar stuudiod,
Bonus tõlkebüroo, Henri
Saks, Martin Haljaste.
Taustainfo
• Aprillis helistas ohvriabi
kriisitelefonile 631 inimest,
mis on varasema kuuga küll
kahekordistunud, kuid see
on tingitud muudest põhjustest – perevägivallast
tingitud pöördumised on
asendunud vaimse tervise
ja suitsiidi teemadega. Kriisieelsetel kuudel oli ohvriabi
kriisitelefonile pöördumiste
põhjuseks peamiselt perevägivald. Aprillis need pöördumised oluliselt vähenesid – kogu kõnede hulgast
moodustasid perevägivallast

tingitud kõned aprillis 15%,
varasema 30-50% asemel.
Politsei, ohvriabi, naiste
tugikeskused, kohalikud
omavalitsused jt abistavad
kannatanuid jätkuvalt –
teenuseid vähendatud ei ole.
• Küsi sekkumiseks nõu
ohvriabi kriisitelefonilt
116 006 või vaata nõuandeid selle kohta, kuidas sina
aidata saad aadressilt www.
palunabi.ee/sinasaadaidata.
Ohvriabi kriisitelefon on
tasuta kriisitelefon, mis
on avatud ööpäevaringselt. Inimesed saavad abi ja
nõu küsida eesti, vene ning
inglise keeles. Neid, kes ei
soovi või ei saa helistada,
aidatakse ööpäevaringselt ja
kolmes keeles ka veebivestluse kaudu aadressil www.
palunabi.ee (alusta vestlust).
• Abivajajast lapsest teata
sotsiaalkindlustusameti
lasteabitelefonile 116 111.
• Kui naabrite juurest kostub
karjumist, vägivallale viitavaid hääli või appikarjeid,
siis teavita koheselt politseid
112. Märkamine on esimene samm. Vaikides oled
perevägivalla kaasosaline.
Kontaktid:
Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusamet kommunikatsioonijuht, 508 7370
Mari Tikerpuu, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi
talituse ja kriisitelefoni juht,
5308 9454

Maatükkide loodusliku seisundi andmed läbisid maakatastris
iga-aastase värskenduskuuri
Maa-amet ajakohastas tänavu
kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi
ehk kõlvikute andmeid, kasutades selleks eelmise aasta
kaardiandmeid. Tegemist on
igal aastal toimuva maatükkide loodusliku seisundi andmete uuendamisega. Tänavused muudatused puudutavad
eelkõige Ida-Eestit.
„Loodus meie ümber
muutub ja Maa-ameti roll
on seda kajastada nii kaartidel kui ka maatüki andmetes,“ selgitas Maa-ameti
peadirektori asetäitja Triinu
Rennu iga-aastase muutmise
põhjust. „Selle aasta muudatused ei ole nii ulatuslikud
kui eelmisel aastal. Samuti
lükkasime eelmise aasta kogemuse põhjal kõlvikute andmete uuendamise kevadesse.
Nüüd jääb maaomanikel

rohkem aega oma maa-andmetega tutvumiseks, samuti
tasub põllupidajatel enne
PRIA-lt toetuse taotlemist
uuenenud kaardile pilk peale
heita,“ märkis Rennu. Maaamet ootab maaomanikelt
kõlvikute kohta tagasisidet
hiljemalt novembri lõpuks.
Muudatus
puudutab eelkõige
maatulundusmaa
omanikke
Maatüki loodusliku seisundi
ehk kõlviku (nt haritav maa,
looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa
(nt märgala, teed) andmed on
olulised eelkõige maatulundusmaal, kuna nendest sõltub
maamaksu suurus. Maamaks
arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel. Tänavuse muudatused kajastuvad järgmise

aasta maamaksuteatises.
Maa-amet uuendas loodusliku seisundi andmeid ligi
55 000 maatulundusmaal.
„Eelmine aasta oli Saaremaalt kõige enam pöördumisi
kõlvikute andmete muutmiseks, lisaks parandasime ka
saare poollooduslike koosluste alade kaardiandmeid,“
rääkis Rennu kaardil Saaremaa muudatuste rohkust
selgitades ja lisas, et eelmise
aasta muudatused on nüüd
kaardile jõudnud. „Kaardistuslend Saaremaal on plaanis järgmine kevad ja saare
maatükkide andmed saavad
uuendatud 2023. aastal,“
ütles ta.
Maatüki loodusliku seisundi andmeid uuendatakse
igal aastal seal, kus kaardiandmed saavad kaasajastatud.
Kõlvikute kaardistustööd jät-

kuvad Lõuna-Eestis, tulemused kajastuvad maatükkide
andmetes 2021. aasta kevadel.
Maaomanik saab maaüksuse andmetega tutvuda
Maa-ameti geoportaalis
www.maaamet.ee/kolvikutepindala.
Vaata videot „Kuidas
tutvuda oma maatüki kõlvikutega“ https://youtu.be/
Ut6P6r4gNg4.
Küsimuste korral pöördu
kataster@maaamet.ee või
helista infotelefonil 6750 810.
Täpsem info:
Triinu Rennu, Maa-ameti
peadirektori asetäitja,
665 0755
Lea Pauts, Maa-ameti
ruumiandmete osakonna
juhataja, 675 0186
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SÜNDMUSED MAIS JA JUUNIS
Kallid kultuuri- ja spordisõbrad, vastavalt Eesti
Vabariigis kehtestatud eriorukorrale jäävad kõik mai
kuusse planeeritud avalikke kogunemisi eeldavad
sündmused ära.
Netiavarustes pakuvad mitmed muuseumid võimalust
näitust vaadata virtuaalselt arvuti vahendusel,
muusikud annavad veebikontserte, treenerid pakuvad
videotreeningute võimalusi.
Kindlasti tasuks silm peal hoida järgmistel facebooki
lehtedel:
• Häädemeeste Noortetuba
• Võiste Noortetuba
• Tahkuranna Avatud Noortekeskus
• Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus
• Häädemeeste Seltsimaja
• Häädemeeste sportt
1.-31. mail jätkub Häädemeeste vallas
liikumiskampaania, kus kutsutakse inimesi liikuma
vabas õhus üksi või pereliikmetega koos. Kõikide oma
valla kodanikest liikujate vahel loositakse välja hulgaliselt
auhindu. Täpsema infoga kuulutuse leiad valla lehest ja
Häädemeeste spordi facebooki lehelt.
22. 05 Kaubapäev Häädemeeste taluturul kell 15-18
23.05 Kaubapäev Uulu taluturul kell 10-13
24.05 Kaubapäev Tahku Tare hoovil kell 10-13

JUUNI – hetkel laual olevad sündmused
Lastekaitsepäev Uulus digilahendustega
Küüliku- ja kodulinnu näitus-laat
Soometsa tee 5, kell 10-15
8.-11.06
Rattamatka Hydra Epic III Unsupported
bikepacking challenge finiš Jõulumäel
23.06
Häädemeeste Võidupüha jooks
Häädemeeste alevikus
29.06.-2.07 Treimani akvarellikursus Treimani
Rahvamajas
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

01.06
07.06

Haigekassal puuduvad tuhandete
inimeste pangakonto andmed
Haigekassa alustas aprilli
lõpus eriolukorra algusest
ootel olnud haiguslehtede
hüvitamist. Paraku on maksmise käigus ilmnenud, et haigekassal puuduvad tuhandete
inimeste õiged pangakonto
andmed.
Haigekassa juhatuse liikme
Pille Banhardi sõnul tehakse
töövõimetushüvitise ülekanne
sellele pangakontole, mis on
haigekassale edastatud. “Kuna
paljud inimesed ei ole oma
kontot haigekassale esitanud
või seda riigiportaalis uuendanud, ei saa haigekassa hüvitise
raha üle kanda. Seetõttu palume
tungivalt riigiportaalis oma
pangakonto andmete õigsust ja
olemasolu kontrollida,” rääkis
Banhard.
Banhardi sõnul on haigekassal juba alates 2017. aastast
puudulikud enam kui 6000
inimese pangakonto andmed,
mille tõttu ei ole neile hüvitisi
saadud välja maksta. “Kusjuures
rahalise hüvitise saamise õigus
aegub kolme aasta jooksul ja kui
selle aja jooksul ei ole inimene
oma andmeid meile edastanud või neid ise riigiportaalis
uuendanud, siis kaob tal ka
õigus ootel olnud rahale. Meie
klienditeenindus on igal aastal
aktiivselt selle murega tegelnud,
saatnud inimestele võimalusel
e-kirju, paberkirju ja proovinud
ka helistada, et õiged kontoandmed kätte saada ja makse ära
teha,” kinnitas Banhard.

Arvelduskonto andmeid saab mugavalt lisada ja muuta riigiportaalis
teenuses „Minu arvelduskonto ja
andmed haigekassas“.
Teine variant on haigekassale saata
digitaalselt allkirjastatud kontomuutmise avaldus aadressile info@
haigekassa.ee. Posti teel palub haigekaasa avalduse saata aadressile
Lastekodu 48, Tallinn 10144.

Perioodil 27.04 – 03.05 esitas
esmakordselt oma pangakonto
andmed haigekassale 478 inimest. Valede või pangast tagasi
tulnud hüvitise puhul esitas
haigekassale uue pangakonto
andmed 170 inimest.
Banhardi sõnul selgitab praegust olukorda see, et koroonaviirusest tingitud eriolukorras
on haiguslehe võtnud paljud,
kes seda varem või ammu ei ole
teinud või kes varem on võtnud
lühikesi ehk alla 9 päevaseid
lehti. Tavaolukorras haigekassa
lühikeste haiguslehtede eest ei
maksnud ja seetõttu on paljudel inimestel hüvitise saamiseks
vajalikud kontoandmed uuendamata või puudu.
Lisaks kontoandmetele
palub haigekassa riigiportaalis üle kontrollida ja vajadusel
uuendada oma telefoninumber
ja e-posti aadress. „On oluline,
et riigiportaalis on olemas kõik
vajalikud ja õiged andmed, et
riik saaks vajadusel inimestega
ühendust võtta, dokumente
saata või hüvitisi üle kanda,“
lisas Banhard lõpetuseks.
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Häädemeeste valla leht

Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid

Eluraamatul ei ole kordustrükki,
ei ole elus korduv ükski tee.
Aeg hoolsalt päevi nagu pärle paela lükib,
et teha nendest mälestuste kee.

LASSE SCHÖN
Anna-Liisa Schön, Ermo Schön

19.05 SELMA MERILO

96

Rannametsa küla

29.05 HEINA TAMMET

93

Treimani küla

28.05 THEA KIUDORV

92

Treimani küla

28.05 JOHANNES KARU

91

Rannametsa küla

7.05

ALI KÕRESAAR

90

Uulu küla

21.05 KALJU TAMMEMÄGI

90

Tahkuranna küla

20.05 VALVE VILK

88

Võiste alevik

17.05 EVI-MAIE KRUUSMAA

85

Häädemeeste alevik

17.05 MAIA HUNT

85

Häädemeeste alevik

23.05 LJUDMILA PLEVE

85

Häädemeeste alevik

26.05 HILMAR KOHV

85

Penu küla

2.05

84

Arumetsa küla

15.05 MARJU ÖÖPIK

ORVO LUMERA

84

Uulu küla

16.05 MILVI MÄNNIK

84

Häädemeeste alevik

18.05 AILI LEESMENT

84

Treimani küla

15.05 MAIA VÄLJAMÄE

83

Kabli küla

10.05 VELLO EERITS

82

Häädemeeste vald

22.05 MILVI ORAS

82

Lepaküla

23.05 MARE KROON

82

Reiu küla

22.05 SILVI SIMBERG

81

Võiste alevik

1.05

SULEV KASVANDIK

80

Arumetsa küla

4.05

VAIME SAARTS

80

Reiu küla

5.05

ÕIE LORENTS

80

Häädemeeste alevik

6.05

VALVE LUMISTE

80

Soometsa küla

9.05

MAIE KUUSE

80

Häädemeeste alevik

13.05 MAIA NÕMM

80

Metsapoole küla

22.05 MATI REDIK

80

Kabli küla

31.05 OOL VAHER

80

Häädemeeste alevik

1.05

70

Reiu küla

10.05 TIINA SAUL

70

Võiste alevik

13.05 HELLE TAMM

70

Häädemeeste alevik

20.05 VALVE TITS

70

Ikla küla

21.05 HILJA TALTS

70

Võiste alevik

13.05 ARNO KALLAS

65

Penu küla

13.05 ÕNNE SILLANDI

65

Uulu küla

24.05 RAISSA PEET

65

Uulu küla

30.05 HEINO JAAKSON

65

Rannametsa küla

31.05 JAAN KIVASTE

65

Ikla küla

LIILIJA LAURSON

Mai 2020

KOGUDUSTE TEATED
05.04.2020

RASMUS ROBY KURM
17.04.2020
Nadežda Mihhailova, Marek Kurm
ADORE MIA HANSSON
Teele Karro, Hanno Hansson

19.03.2020

MIRTEL KIVIMURRU
Birgit Kivimurru

02.04.2020

LIIS KALJUSTE
Enelin Kannu, Kert Kaljuste

26.04.2020

Elu on antud ühekordne,
sünnipäevi sajakordseid,
juubeleid veel mitmekordseid.
Kuldne juubel ühekordne!

KALLID URVE JA JAANU KRIVONOGOV!
Õnne, tervist ja kuldseid aastaid!
Soovivad lapsed peredega

TEATED
Palkide saagimine lintsaega, tulla võib ka ühe palgiga.
Samas müüa ehituslikku saematerjali.
Küsi lisa tel: 5013429.
*
KAARDID ENNUSTAVAD Tel 900 1727, 24/7.
Loe meie blogi postitusi: ennustus.ee
*
Leiame Teie kinnisvarale sobiva ostja
või üürniku. Tel 5855 0720.

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
Kui eriolukord kehtib, siis avalikke jumalateenistusi ei
toimu, aga kirik on avatud palveks kell 12.00-13.00
järgmistel päevadel:
17. mail Ülestõusmisaja IV pühapäev
20. mail Palvepäev
21. mail Kristuse taevaminemispüha
24. mail Pühapäev pärast taevaminemispüha
30. mail Nelipüha eelõhtu
31. mail I nelipüha
1. juunil II nelipüha
3. juunil Nelipühanädala palvekolmapäev
7. juunil Kolmainupüha
14. juunil Kristuse ihu püha
Kui eriolukord lõpeb enne, toimuvad nimetatud päevadel
avalikud jumalateenistused kell 12.00.
Armulaua ja teiste sakramentide eraviisilise
vastuvõtmise korraldamiseks, samuti muude kiriklike
talituste (sh matused) osas palume ühendust võtta
tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder).
Viimatinimetatu kehtib ka EELK Tahkuranna ja Treimani
koguduste liikmete suhtes.
Jumalateenistuse õigeusu kirikus
Häädemeestel:
16. mail kell 10.00
Liturgia
kell 11.30
Koguduse täiskogu koosolek
28. mail kell 15.00
Issanda taevaminemise püha
6. juunil kell 10.00
Liturgia. Nelipühi. Kolmainupüha

Häädemeeste aiandis on müügil suures
valikus tomati-, kurgi-, salati-, paprika-,
kõrvitsate, maitse- ja lilletaimede istikuid.

Palun külastage!

Tel 5648 3429 Lea

KÕIK HALJASTUSEST

MURUDE RAJAMINE, NIITMINE RAIDERIGA,
TRIMMERDAMINE

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.

INFO Tel. 5575681

VABANDUS
Kahetsusväärselt oli aprillikuu Liivirannas jäänud
õnnitletavate hulka meie seast lahkunud endine
elanik. Toimetus palub vabandust lahkunu lähedastelt
ja teeb kõik, et sellist olukorda edaspidi vältida.

TORUMETALL

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

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.

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

MÄLESTAME LAHKUNUID

Müüa TOMATITAIMED,
KURGITAIMED!

ÜLO TEEARU
21.07.1937 – 20.04.2020

Nepste küla

ERVIN LAANEPÕLD
24.11.1947 – 19.04.2020

Samuti PAPRIKA-, KÕRVITSA-,
KABATŠOKITAIMED!

Sooküla

RAIVO JÜRGENSON
31.03.1952 – 26.04.2020 Reiu küla
LEIDA LILLEMÄE
18.06.1927 – 24.04.2020 Häädemeeste alevik
HELMI VILLENTHAL
17.09.1936 – 22.04.2020

Häädemeeste alevik

Suurem kogus koju kätte
valla piires. Soodsalt!
T–R KELL 16–20 ja
esmaspäeval terve päev.
Tuule 10, Häädemeeste
Tel 55686864 ja 5269835
Anne ja Jaan

