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Vallavanema veerg
KÜLLIKI KIIVER
Hea vallarahvas!
Juba on möödas jürikuu oma
vahvate tähtpäevadega. Nii
Tahkurannas kui Häädemeestel
peeti traditsioonidest kinni ja
jüriöö sai jooksuvõistluse näol
väärikalt ja osalejate rohkelt
tähistatud.
Aprillikuu keskpaiku tõstis
Transpordiamet Häädemeeste
alevikus ümber liiklusmärke.
Uus korraldus oli meile üllatav
ja harjumatu, mistõttu küsisime
ametilt selle tegevuse põhjendust. Vastusest selgus, et sellega
korrastati piirangute ulatust ja
tähistust vastavalt Transpordiameti liiklusohutuse töögrupi
otsusele, mille eesmärk on teavitada senisest efektiivsemalt
Häädemeeste alevikku sissesõitjaid kehtestatud kiiruspiirangust. Transpordiameti
poolt teostatud tegelike kiiruste
mõõtmine Rannametsa–Ikla
teel Tõitoja–Häädemeeste tee
ristmikust Ikla pool näitas,
et kiiruspiirangust 50 km/h
sageli kinni ei peeta. Kiirus
V85 (kiirus, mida ei ületa 85%
juhtidest) oli 64-67 km/h ehk
70% juhtidest ületas lubatud
kiirust. Rannametsa–Ikla teel
Ikla poolt algas asula märgiga
kehtestatud piirang väga kaugelt ning kuna seal ei ole nn
asula liikluskeskkonda, siis
juhid kahjuks sellest ka kinni ei
pidanud. Transpordiamet tõstis asula liikluskorraldust kehtestava märgi kohta, kus juht
peaks tajuma keskkonna muutust. Sellele eelnevale lõigule
aga kehtestati piirang 50 km/h
koos jalakäijate hoiatusmärgiga.
Arutelu on veel avatud teemal,
kas ka Arumetsa poolt tuleval
teelõigul tuleks seada täiendav
piirang. Häädemeeste aleviku
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piirile kavatsetakse panna tahvel tekstiga „Häädemeeste“
ning vajadusel Metsa tn ristis
kehtestada piirang 50 km/h
koos laste hoiatusmärgiga,
kuna staadioni juurest käiakse
üle tee. Ootame vallavalitsuse
üldpostile kohalike arvamust
antud teemadel.
14. aprillil toimus Häädemeeste Seltsimajas Häädemeeste valla ettevõtlus- ja
arengupäev, mis oli täis inspireerivaid ettekandeid ja huvitavaid arutelusid. Oma tegemisi
tutvustas Töötukassa Pärnumaa osakond. Andres Sooniste
modereeritud paneeldiskussioonil osalesid ja said sõna Tormis
Vilberg (Leca Eesti OÜ Tehas
Fibo ExClay), Kaja RinaldoValdna (Kajakeraamika OÜ),
Mihkel Vainula (Helgi & Pojad
OÜ) ja Leena Noppel (Bravo
Catering OÜ). Külastati ka
Leca Eesti OÜ Fibo ExClay
tehast. SA Pärnumaa Arenduskeskus meeskonda ja tegevusi
tutvustas Erik Reinhold ning
toimusid erinevad töötoad.
Ümarlaual said kõik soovijad
kaasa rääkida valla tänase ja
homse teemal. Noorte vaadet

tutvustasid noortevolikogu
juhendaja Egle Vutt ja noortevolikogu liige Kaidi Siim.
Päevast jäi kõlama mõte: „Meil
on!”. Jah, meil on nii mõndagi.
Meil on piki mereäärt kulgev imeilusa loodusega vald,
riigipiir, valda läbiv riikliku
tähtsusega Eesti üks olulisim
maantee, palju looduskaitsealasid ning looduskaitseliste
piirangutega alasid ja palju
muud. Meie kõige tähtsam
arenguvaru on aga meie tegutsemistahtelised inimesed, keda
tuleb hoida ja toetada ning soodustada erinevate huvigruppide
arenguvõimalusi, mitmekülgset
koostööd ning tegevust vallaelu
edendamisel. Optimistlik suhtumine valla arenguperspektiivi
ja julge pealehakkamine on igal
juhul edasiviiv jõud.

Ettevõtlus- ja arengupäeval osalejad paneeldiskussioonil ja ümarlaual. Fotod: Liiviranna

Aprill lõpus toimus ka teine
oluline arengupäev, kus valla
haridus- ja noorsootöötajad
arutlesid teemal „Haridusvaldkonna visoon 2030”. Selle kohta
võib pikemalt lugeda käesolevast ajalehest.
Kuivõrd optimistlikult aga
saame suhtuda meretuulepargi teemasse, kus valla huve
ei arvestata? Menetluses olevates hoonestuslubade taotlustes
on lähimad tuulegeneraatorid kavandatud rannikust 10
km kaugusele, kohaliku kasu
meetme eelnõu menetlemise
protsessi Häädemeeste valda
kaasatud ei ole ning samuti
pole jätkuvalt tulnud ametlikku
vastust 10. veebruaril peaminister Kaja Kallasele saadetud
pöördumisele. Küll toimus 05.
mail kohtumine Enefit Green
AS meretuulepargi arendusmeeskonnaga, kus anti ülevaade
projekti hetkeseisust.
Erinevalt meretuuleparkide
teemast on positiivne Rail Baltica projekti edenemine. Pro-

jekti tegijate ja omavalitsuste
omavaheline läbikäimine on
projekti edenedes olnud üldjoontes sisutihe ja konstruktiivne, vaid mõned üksikud
küsimused on jäänud vastuseta. Kõikvõimalikke projekti
puudutavaid küsimusi, erinevad
praktilisi tahke ja muud kohalikule kogukonnale huvi pakkuvat infot alates maade omandamisest, projekteerimisest kuni
kohalike peatusteni, saate esitada Rail Baltica teemaõhtul,
mis toimub 17. mail kell 18.00
Häädemeeste Seltsimajas.
Vahetut infot kohapeal jagab
projekti ellu viiv osaühing Rail
Baltic Estonia, et poleks põhjust
öelda, miks oluline informatsioon on kuskile pidama jäänud
või vajalikud vastused ei jõua
õigete inimesteni.
Ootame rohket osavõttu!
Alates maikuust lõpetas
Uulus oma tegevuse Mai
Apteek OÜ. See oli ettevõtja
ühepoolne algatus ja otsuse
ajendeid ma täpsustada ei

oska. Apteegi sulgemise teade
oli üllatav ja selle tagamaad jäävad ettevõtte enda teada, sest
vallavalitsusele saadetud avalduses öeldi napisõnaliselt, et teade
ei ole pressis avaldamiseks ega
kommenteerimiseks.
Maikuu on talgute korraldamise kuu. Kampaania Teeme
Ära! raames registreerus 7 erinevat talgukohta, sellele lisaks
toimusid kuu algul veel mitmed
omakorralduslikud koristusaktsioonid üle valla. Olen väga
õnnelik, et meie valla rahvas
peab lugu puhtusest ja korrast. Suur tänu kõigile üritusse
panustajatele!
Õppeaasta hakkab läbi
saama, ees ootavad eksamid.
Soovin kõigile eksaminandidele tarkust, arukust ja nutikust
ning head põrumist! Samuti
loodan, et põhikooli lõpetajad
kaaluvad mõtet jääda õppima
meie oma valla keskkooli.
Austusega
Külliki Kiiver
vallavanem
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Vallavolikogus
otsustati:
21. aprilli vallavolikogu istungil võeti vastu
järgmised otsused
„Häädemeeste valla arengukava aastateks
2021–2026 muutmise algatamine“.
Otsusega algatati Häädemeeste valla arengukava muutmine.
„Detailplaneeringu algatamata jätmine“
Uulu külas Jõekalda kinnistu omanik esitas
avalduse detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringuga sooviti kinnistu jagamist kaheks
ning hoonestamata krundile elamu ehitusõigust. Jõekalda kinnistu asub Ura jõe kaldal
ning looduskaitseseaduse kohaselt laieneb
planeeritavale alale kalda ehituskeeluvöönd,
kuhu uusi hooneid ja rajatisi ehitada ei või.
Ehituskeeluvööndi vähendamist on võimalik
taotleda kehtestatud üldplaneeringu muutmise
ettepanekut sisaldava vastuvõetud detailplaneeringu alusel. Ehituskeeluvööndi vähendamine saab toimuda vaid Keskkonnaameti
nõusolekul. Keskkonnaameti seisukoht oli
järgmine: „Keskkonnaamet on seisukohal, et
detailplaneeringu algatamine Jõekalda katastriüksusel elamu (ja abihoonete) ehitamiseks ei
ole põhjendatud ja on vähetõenäoline, et Keskkonnaamet alal ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustub.” Arvestades Keskkonnaameti
arvamusega on Häädemeeste Vallavolikogu
seisukohal, et detailplaneeringu algatamine
ei ole võimalik. Uue elamu planeerimiseks on
vaja vähendada ehituskeeluvööndit, mille osas
teeb otsuse Keskkonnaamet. Keskkonnaamet
on aga seisukohal, et ehituskeeluvööndi vähendamine on vähetõenäoline.
„Vallavara omandamine“ Häädemeeste vallas Kabli külas asuvate Näpi ja Saadumere tee
kinnistute omanik AS AP Kinnisvara esitas
Häädemeeste Vallavalitsusele avalduse kinnistute tasuta munitsipaalomandisse andmiseks. Näpi kinnistul asuv tuletõrje veevõtukoht
antakse samuti Häädemeeste valla omandisse.
Saadumere tee kinnistu kaudu toimub juurdepääs vähemalt viiele olemasolevale elamule.
Ühtlasi on Koduõue, Tagasaadu ja Aasa kinnistu detailplaneeringu järgi ette nähtud kõnealust teed mööda avalik juurdepääs kallasrajale.
„Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate
asutuste Uulu Rahvamaja ning Võiste Rahvamaja tegevuse lõpetamine“ Volikogu otsusega lõpetatakse Uulu Rahvamaja ja Võiste
Rahvamaja tegevus. Nimetatud asutustes ei
ole viimase 5 aasta jooksul tegevus toimunud.
„Loa andmine varalise kohustuse võtmiseks“ Otsusega lubatakse Häädemeeste
Vallavalitsusel jätkata 2019. aastal hangitud
ametiautode kasutuslepingute pikendamist.
Ametiautot KIA CEED kasutab humanitaarvaldkonna abivallavanem ning CITRÖEN
BERLINGO on igapäevaselt avahooldustöötaja kasutuses.
21. aprilli vallavolikogu istungil võeti vastu
järgmised määrused
„Häädemeeste valla põhimääruse muutmine“ põhimäärusesse viidi sisse muudatused
volikogu istungitest veebiülekannete tegemiseks.

„Häädemeeste Vallavalitsuse töökord“
määrusega kinnitati vallavalitsuse ja vallavalitsuse komisjonide töökord.

„Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks hüvitamisele kuuluvad eluasemekulude piirmäärad.
„Pädevuse delegeerimise muutmine“ Määrusega lõpetati volitusnorm, millega Häädemeeste Vallavolikogu delegeeris geoloogiliste
uuringute ning maavarade kaevandamise taotluste kohta arvamuse andmise Häädemeeste
Vallavalitsusele.
„Määruste kehtetuks tunnistamine“ määrusega tunnistati õigusselguse huvides kehtetuks
Häädemeeste ning Tahkuranna vallavolikogude määrused, mis ei ole enam käesolevaks
ajaks ajakohased ega oma õiguslikku tähendust.
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Vallavalitsuses
30. märtsi istungil võeti vastu
järgmised õigusaktid
„Mittetulundusühingule Spordiklubi Pärnu Kahe Silla Klubi
avaliku ürituse korraldamiseks loa
andmine“. Korraldusega anti luba
mittetulundusühingule Spordiklubi
Pärnu Kahe Silla Klubi korraldada
17. aprillil 2022 ajavahemikul kell
07.00–20.00 liikumisüritus Luitejooks 2022.
„Tahkuranna külas Poodemäe
maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul“. Tahkuranna
külas asuva Poodemäe maaüksusel kehtib Poode kinnistute detailplaneering, töö nr DET-27248-2,
mis on kehtestatud Tahkuranna
Vallavolikogu otsusega. Lähtuvalt
ehitusseadustikust on projekteerimistingimuste väljastamise eesmärgiks detailplaneeringus käsitletud
hoonestusala tingimuste täpsustamine, sealjuures hoonestusala
nihutamine või suurendamine
kuni 10%. Ehitusseadustiku kohaselt võib pädev asutus põhjendatud
juhul anda ehitusloakohustusliku
hoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamise järel on
ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või
on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei
ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia.
„Uulu külas Jõe tee 6 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimistingimuste
eesmärgiks on ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamine vastavalt ehitusseadustikule
juhul, kui puudub detailplaneeringu
koostamise kohustus.
„Pulgoja külas, Linnu tee 11
maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimistingimuste eesmärk on vastavalt
ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti
koostamine, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
„Jaagupi külas, Matsi maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimistingimuste
eesmärk on vastavalt ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku
hoone ehitusprojekti koostamine,
kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
„Tahkuranna külas Tähe maaüksusele projekteerimistingimuste
väljastamine“. Projekteerimistingimuste eesmärk on vastavalt ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti
koostamine, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
„Projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimisettevõtja
Skepast & Puhkim OÜ esitas projekteerimistingimuste taotluse,
, Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike
rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.
Projekteerimistingimuste eesmärk
on vastavalt ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku rajatise
ehitusprojekti koostamine, kui puudub detailplaneeringu koostamise
kohustus.
„Laadi külas Ringi tee 14 laiendatud elamule kasutusloa väljastamine“. Häädemeeste Vallavalitsusele esitati Laadi külas Ringi
tee 14 kinnistul (katastritunnus

84801:001:0992) laiendatud
üksikelamu kasutamiseks ehitusseadustik § 52 kohane kasutusloa
taotlus koos seonduvate dokumentidega.
„Laadi külas Siimumänniku tee
4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“. Projekteerimisettevõtja Henri Projekt OÜ
poolt koostatud elamu ehitusprojekt
on esitatud detailsuses ja ulatuses,
mis võimaldab ehitusloa väljastada
ja vastab kehtivale ehitusõigusele.
„Hajaasustuse programmi
taotluse nõuetele mittevastavaks
tunnistamine“. Korraldusega tunnistati taotlus veevarustussüsteemi
rajamiseks Kivisilla külas asuvale
Arumetsa kinnistule hajaasustuse
programmi 2022. aasta taotlusvooru nõuetele mittevastavaks.
„Puu raie tiheasustusalal“. Korraldusega anti luba Häädemeeste
alevikus asuva Tööstuse tn 5 kinnistul kasvava ühe kase raiumiseks.
„Puu raie tiheasustusalal“. Korraldusega anti luba Majaka külas
asuva Pikniku tee 37 kinnistul kasvava ühe männi raiumiseks.
„Puude raie tiheasustusalal“
Korraldusega anti luba Reiu külas
asuva Haaviku tee 4 kinnistul kasvava 19 lepa, 19 kase ja 1 vahtra
raiumiseks.
„Koolieelsete lasteasutuste suvine
töökorraldus“. Häädemeeste Lasteaed, Kabli Lasteaed ning Tahkuranna Lasteaed-Algkool esitasid
Häädemeeste Vallavalitsusele taotlused, et sulgeda ajutiselt nimetatud
koolieelsed lasteasutused ajavahemikul 01.07.2022 kuni 31.07.2022.
Taotluste juurde olid lisatud asutuste hoolekogude nõusolekud ajutiseks sulgemiseks. Ajutise sulgemise
eesmärgiks on korraldada asutustes
personali kollektiivpuhkused.
„Projektilaagri läbiviimiseks loa
andmine“. Korraldusega anti luba
Viljandi Spordikoolil korraldada
ajavahemikul 14.06 – 19.06.2022
Jõulumäe Tervisespordikeskuses
suusatamise osakonna suvelaager
(reg nr 230844) 15-le lapsele.
„Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
õpilaste vastuvõtmise tingimused ja
kord“. Määrusega sätestati õpilaste
vastuvõtmise tingimused ja kord
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
astumiseks.
„Häädemeeste Eakate Kodu
teenuste hindade kehtestamine“
Korraldusega kehtestati vastavalt
Häädemeeste Eakate Kodu juhataja ettepanekule alates 01. aprillist
2022 Häädemeeste Eakate Kodu
poolt pakutavate teenuste hinnad
alljärgnevalt: intervallhooldus 1
ööpäev 34 eurot ning eakate päevahoiuteenus 1 päev 20 eurot.
„Häädemeeste Muuseumi lahtiolekuaegade ning tasuliste teenuste
hindade kehtestamine“. Korraldusega kinnitati Häädemeeste Muuseumi juhataja ettepanekul Häädemeeste Muuseumi lahtiolekuajad
ajavahemikul 01.04.2022 kuni
31.05.2022 alljärgnevalt: esmaspäeval ja teisipäeval on muuseum
avatud 10.00-16.00; teistel nädalapäevadel on muuseum avatud eelneval kokkuleppel juhatajaga. Samuti
kinnitati korraldusega Häädemeeste
Muuseumi piletihinnad järgmiselt:
täiskasvanu pilet 3 eurot; pensionäri, õpilase, üliõpilase pilet 2 eurot;
perepilet (kuni 2 täiskasvanut koos

alaealiste lastega) 6 eurot; kuni 8
eluaastat (k.a) tasuta.
„Energiaauditi hinnapakkumuse
kinnitamine“. Seoses uute riiklike
energiatõhususe alaste meetmete
rakendumise ning toetustaotluste
esitamisega on vajalik eelnevalt teostada taotluste objektiks olevate hoonete energiaauditid. Häädemeeste
Vallavalitsusel on eesmärk teostada
enregiaauditid Häädemeeste Lasteaia ning Tahkuranna LasteaedAlgkooli (LAK) lasteaia hoonetele.
Osaühing Termopilt esitas hinnapakkumuse, mille kohaselt maksab
Häädemeeste Lasteaia hoone energiaauditi tegemine 2800 eurot ning
Tahkuranna LAK lasteaia hoone
energiaaudit 2500 eurot.
06. aprilli vallavalitsuse istungil
võeti vastu järgmised õigusaktid
„Häädemeeste Huvikeskusele
avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine“. Korraldusega anti
Häädemeeste Huvikeskusele luba
korraldada kogukonnale suunatud
kogupere spordiüritus Jüriöö ülestõusu tähistamine Häädemeestel,
mis toimus Häädemeeste alevikus
ajavahemikul 23. aprill 2022 kell
16.00 kuni 24. aprill 2022 kell
02.00.
„Laadi külas Punga tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
ehitusloa väljastamine“. Projekteerimisettevõtja Control AB OÜ poolt
koostatud elamu ehitusprojekt, on
esitatud detailsuses ja ulatuses, mis
võimaldab ehitusloa väljastada ja
vastab kehtivale ehitusõigusele.
„Uulu külas Laadi tee 15 elamule
kasutusloa väljastamine“. Kasutusloa taotlusega esitatud ehitusdokumentidega, osaühing Vesoka
kooskõlastuse ja Päästeameti Lääne
päästekeskuse tingimisi kooskõlastusega on tõendatud, et ehitis vastab
ehitisele esitatud nõuetele ning seda
võib kasutada vastavalt üksikelamu
kasutamise otstarbele.
„Laadi küla Pihla tee 19 elamule
kasutusloa väljastamine“. Kasutusloa taotlusega esitatud ehitusdokumentidega ja Päästeameti Lääne
päästekeskuse tingimisi kooskõlastusega on tõendatud, et ehitis vastab
ehitisele esitatud nõuetele ning seda
võib kasutada vastavalt üksikelamu
(11101) kasutamise otstarbele.
„Reiu külas Haaviku tee 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
ehitusloa väljastamine“. Projekteerimisettevõtja Arhitektuuribüroo
Margit Kõrts OÜ poolt koostatud
elamu eelprojekt on esitatud detailsuses ja ulatuses, mis võimaldab
ehitusloa väljastada ja vastab Ene
kinnistu detailplaneeringust tulenevale ehitusõigusele.
„Laadi külas Kustase maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimistingimuste
eesmärk on vastavalt ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku
hoone ehitusprojekti koostamine
kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
„Jaagupi külas Ranna maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimistingimuste
eesmärk on vastavalt ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku
hoone ehitusprojekti koostamine,
kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
„Uulu küla Soometsa tee 26b

maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimistingimuste eesmärk on vastavalt
ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti
koostamine, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
„Sookülas Loonurme maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“. Projekteerimistingimuste
eesmärk on vastavalt ehitusseadustikus toodule ehitusloakohustusliku
hoone ehitusprojekti koostamine,
kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
„Kabli külas Orajõe metskond
20 jagamine, katastriüksuste
lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“. Uute tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks ja sihtotstarveteks soovitakse: Orajõe metskond
20 – maatulundusmaa 100% ning
Kabli külastuskeskuse tee – transpordimaa 100%.
„Treimani külas Suvekodu
katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“.
Uute tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks
on: Töökoja – maatulundusmaa
100% ning Suvepõllu – maatulundusmaa 100%.
„Võidu külas Pärna katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine“.
Uute tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks
on: Pärna – maatulundusmaa 100%
ning Pärnapõllu – maatulundusmaa
100%.
„Laadi külas Killu katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“.
Uute tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks
on: Männiku tee 5 – maatulundusmaa 100%; Laadi tee 30a – maatulundusmaa 100%; Laadi tee 32a –
maatulundusmaa 100% ning Laadi
tee 34a – maatulundusmaa 100%.
„Eestkoste korraldamine“ Korraldusega volitati Häädemeeste
Vallavalitsuse puuetega inimeste
hoolekande spetsialist Merike Adele
Mee täitma eestkostja ülesandeid
Häädemeeste Vallavalitsuse eestkostel oleva piiratud teovõimega
täisealise isiku suhtes.
„Mitteeluruumi rendilepingu
lõpetamine“. 31.03.2022 laekus
Häädemeeste Vallavalitsusele osaühing Mai Apteek juhatuse liikmelt
teatis, mille kohaselt lõpetab Mai
Apteek alates 01.05.2022 renditud
pinnal apteegiteenuse osutamise
ning seoses sellega soovib rendilepingu lõpetamist alates 30.04.2022
(viimane ruumide kasutamise kuupäev).
„Vara avaliku kasutamise lepingu
lõpetamine“ Häädemeeste Vallavalitsus ning Häädemeeste Suurküla mittetulundusühingu vahel
sõlmiti 01.06.2007 vara avaliku
kasutamise leping, mille esmeks
oli kogu Häädemeeste seltsimaja
hoone. Lepingut on pikendatud
käesoleva ajani. 27.03.2022 esitas
Häädemeeste Suurküla mittetulundusühingu juhatuse liige Ivi Kase
taotluse, milles soovib 01.06.2007
sõlmitud lepingu lõpetada.
„Vallavara kasutusse andmine“.
Häädemeeste Vallavalitsuse ning
Häädemeeste Suurküla mittetulundusühingu vahel sõlmitud vara
avaliku kasutamise leping lõpetati
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Pindalatoetuste taotlemine on alanud

otsustati:
poolte kokkuleppel vastavalt Häädemeeste Vallavalitsuse 06.04.2022 korralduses nr 147 “Vara
avaliku kasutamise lepingu lõpetamine” toodule. 27.03.2022 esitas Häädemeeste Suurküla
mittetulundusühingu juhatuse liige Ivi Kase
taotluse eesmärgiga saada kümneks (10) aastaks
Häädemeeste Suurküla mittetulundusühingu
kasutusse tasuta Häädemeeste vallale kuuluv
vara, milleks on osa hoonest Häädemeeste
seltsimajas.
„Riigihanke “Häädemeeste valla kruusateede
rekonstrueerimine 2022” korraldamine“. Korraldusega alustati riigihanke “Häädemeeste valla
kruusateede rekonstrueerimine 2022” menetlust
ning hanke eest vastutavaks isikuks määrati
majandusnõunik Jaak Vapper.
„Riigihanke “Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti
ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine”
korraldamine“. Korraldusega alustati riigihanke
“Kabli lasteaia hoone lammutus ja ehitus, sh
vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava
hoone põhiprojekti koostamine” menetlust
ning hanke eest vastutavaks isikuks määrati
abivallavanem Siim Suursild.
12. aprilli vallavalitsuse istungil võeti vastu
järgmised õigusaktid
„Mittetulundusühingule Noored Maale
avaliku ürituse korraldamiseks nõusoleku
andmine“.
Korraldusega anti mittetulundusühingule
Noored Maale nõusolek korraldada Häädemeeste vallas avalik üritus. Ajavahemikul
20.08.2022 kell 10.00 kuni 21.08.2022 kell
01.00 toimub Võiste alevikus Võiste Suvefestival.
„Majaka küla Kanarbiku kinnistu elamule
kasutusloa väljastamine“. Kasutusloa taotlusega
esitatud ehitusdokumentidega ja Päästeameti
Lääne päästekeskuse kooskõlastusega on tõendatud, et ehitis vastab ehitisele esitatud nõuetele
ning seda võib kasutada vastavalt üksikelamu
kasutamise otstarbele.
„Tahkuranna küla Põllu kinnistu päikeseelektrijaamale kasutusloa väljastamine“. Kasutusloa taotlusega esitatud ehitusdokumentidega ja
Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastusega on tõendatud, et rajatis vastab ehitusloale
ja rajatisele esitatud nõuetele ning seda võib
kasutada vastavalt muu energiatööstuse rajatise
kasutamise otstarbele.
„Tahkuranna külas Poodemäe kinnistule
suvila püstitamiseks ehitusloa väljastamine“.
Projekti koostamise aluseks on Tahkuranna
Vallavolikogu 30.04.2009 otsusega nr 18 kehtestatud Poode kinnistute detailplaneering ja
Häädemeeste Vallavalitsuse 30.03.2022 korralduse nr 115 alusel väljastatud projekteerimistingimused nr 2211802/01618.
„Laadi külas Kuuse maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa väljastamine“.
Häädemeeste Vallavalitsusele esitati ehitisregistri kaudu Häädemeeste vallas Laadi külas
Kuuse kinnistule oma majapidamise tarbeks
päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa taotlus
koos ehitusprojektiga.
„Laadi küla Männimetsa tee 4 kinnistu
elamule kasutusloa väljastamine“. Kasutusloa
taotlusega esitatud ehitusdokumentidega ja
Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastusega on tõendatud, et ehitis vastab ehitisele
esitatud nõuetele ning seda võib kasutada vastavalt üksikelamu kasutamise otstarbele.
„Võiste alevikus Moki katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“.
Uute tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks ja sihtotstarveteks on: Moki – tootmismaa
100%, Riia mnt 11b – tootmismaa 100% ja
Riia mnt 11c – tootmismaa 100%.
„Papisilla külas Kurmu katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“
Uute tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks ja sihtotstarveteks on: Kurmu – maatulundusmaa 100% ja Kasumetsa – maatulundusmaa
100%.
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„Aktsiaseltsi Häädemeeste VK 2021. aasta
majandusaasta aruande kinnitamine“. Tulenevalt asjaolust, et Häädemeeste vald on
aktsiaseltsi Häädemeeste VK ainuomanik ja
Häädemeeste Vallavalitsus tegutseb ettevõtte
üldkoosolekuna, kinnitati korraldusega aktsiaseltsi Häädemeeste VK 2021. aasta majandusaasta aruanne.
„Osaühing Vesoka 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine“. Tulenevalt asjaolust, et Häädemeeste vald on osaühing Vesoka
ainuomanik ning Häädemeeste Vallavalitsus
tegutseb ettevõtte üldkoosolekuna, kinnitati
korraldusega osaühing Vesoka 2021. aasta
majandusaasta aruanne.
„Tänukirja andmine“. Korraldusega tunnustati Häädemeeste valla tänukirjaga Häädemeeste Lasteaia õpetajat.
„Hajaasustuse programmi projekti „Treimani, Sepa veevarustussüsteem” aruande kinnitamine“. Korraldusega kinnitati hajaasustuse
programmi 2021.a taotlusvooru projekti „Treimani, Sepa veevarustussüsteem” aruanne.
„Riigihanke “Häädemeeste valla haljasalade
hooldus 2022-2023” korraldamine“ Korraldusega alustati riigihanke „Häädemeeste valla haljasalade hooldus 2022-2023“ menetlust ning
vastutavaks isikuks määrati majandusnõunik
Jaak Vapper.
„Enampakkumise tulemuste kinnitamine“.
Korraldusega kinnitati Häädemeeste vallale
kuuluva Häädemeeste vallas Massiaru külas
Tamme 6 korteriomandi avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemused. Eduka pakkumise
tulemusel võõrandatakse korter eraisikule hinnaga 9 900 eurot.
„Enampakkumise tulemuste kinnitamine“.
Korraldusega kinnitati Häädemeeste vallale
kuuluva Häädemeeste vallas Võiste alevikus
asuva Kaare tn 9 kinnistu avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemused. Eduka pakkumise
tulemusel võõrandatakse kinnistu ettevõttele
Võiste Sadama OÜ hinnaga 18 188 eurot.
„Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise korra muutmine“.
Määrusega muudeti Häädemeeste Vallavalitsuse
07.05.2019 määruse nr 7 “Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise
kord” § 3 lõiget 2 järgmises sõnastuses: “(2)
Teenistujal on hüvitist õigus saada üks kord
kahe (2) aasta jooksul ja hüvitise määrab vallavanem oma käskkirjaga.”
20. aprilli vallavalitsuse istungil võeti vastu
järgmised õigusaktid
„Tahkuranna külas Luige kinnistule saunamaja ja garaaži püstitamiseks ehitusloa väljastamine“. Projekteerimisettevõtja Dagopen
OÜ poolt koostatud „Saunamaja ja garaaži ehitusprojekt” on esitatud detailsuses ja ulatuses,
mis võimaldab ehitusloa väljastada ja vastab
kehtivale ehitusõigusele.
„Uulu külas Kivi tee 6 elamule kasutusloa
väljastamine“. Kasutusloa taotlusega esitatud
ehitusdokumentide ja Päästeameti Lääne päästekeskuse tingimisi kooskõlastusega on tõendatud, et ehitis vastab ehitisele esitatud nõuetele
ning seda võib kasutada vastavalt üksikelamu
kasutamise otstarbele.
„Pulgoja külas Jaago maaüksusele puurkaevu
rajamiseks ehitusloa väljastamine“. Projekti
koostamise aluseks on Häädemeeste Vallavalitsuse poolt väljastatud puurkaevu asukoha
kooskõlastus.
„Kabli külas Reinu katastriüksuse lähiaadressi muutmine“. Häädemeeste vallas Kabli
külas asuva Reinu katastriüksuse omanik esitas avalduse katastriüksuse lähiaadressi muutmiseks. Uueks aadressiks soovib maaomanik
määrata Levandi.
„Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusele avaliku
ürituse korraldamiseks loa andmine“. Korraldusega anti Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusele
luba korraldada avalik üritus nimega Jüriöö
teatejooks, mis toimus 22. aprill 2022 kell 19.30
kuni 21.00.

Pindalatoetuste taotlemine algas 2. mail. Alates 2022. aastast võetakse pindala- ja maaelu
arengukava loomapõhiste toetuste taotlusi
vastu uues e-PRIAs! Seoses COVID-19 viiruse
jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022.
aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.
Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja,
on oluline, et talle on antud volitus. Volituse saab
vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil,
mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee
Registrid  Kliendiregister  Esindusõigused ja
volitused.
Erandina (juhul kui ei ole võimalik volitusi
anda e-PRIAs, digitaalselt allkirjastatult või
paberil) saab volitusi pindalatoetuste taotluste
esitamiseks anda ka telefoni teel. Selleks palume
helistada registrite osakonna infotelefonil 731
2311.
Toetusõigusliku maaga seotud muudatused
2022
Käesolevast aastast on täpsustatud puudega kaetud alade ja päikeseparkide toetusõiguslikkuse
käsitlemist.
• Toetusõigusliku pinna hulka ei kuulu üle 0,01
hektari suurune maa-ala, millel kasvavad puittaimed võrade liitusega vähemalt 30 protsenti.
• Toetusõigusliku pinna hulka ei kuulu alla 0,01
hektari suurused maa-alad, millel kasvavate
puittaimede võrad on omavahel liitunud ja
nende pindala põllumassiivil kokku ületab
0,01 hektarit.
• Põld, millel kasvab ühe hektari kohta rohkem
kui 50 puud, ei ole toetusõiguslik. Puuks loetakse vähemalt 1,3 meetri kõrgust puittaime.
Selle nõude hindamisel võetakse arvesse üksikuid selgelt eristuvaid puid, mis ei moodusta
koos teiste puudega eelmistes punktides kirjeldatud puudegruppi.
• Päikesepaneel eraldi võetuna ei kuulu toetusõigusliku pinna hulka.
• Päikesepark tervikuna pole toetusõiguslik,
kui ta on ümbritsetud aia või selge harimispiiriga või kui paneelide omavaheline kaugus
ei ületa 13 m. Kui vahekaugus ületab 13 m,
käsitletakse paneeli üksiku paneelina ja ala
arvestatakse toetusõigusliku pinna hulgast
välja koos 1 m laiuse puhvriga.
Täpsem info toetusõigusliku maaga seotud
muudatuste kohta on leitav PRIA kodulehel Infokeskuse Korduma kippuvad küsimused lehelt.
Toetused ja peamised muudatused 2022
Tänavu saab pindalatoetusi ja maaelu arengukava loomatoetusi taotleda 2.-23. maini ning
seejärel hilinenult 24. maist 17. juunini. Seoses
COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata
erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist
pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud
taotluste vastuvõtmise perioodil. Põhjalik info
tingimuste kohta on leitav veebilehel www.pria.ee
(Toetused  Põllud ja metsandus või Toetused 
Loomad ja kalandus). Tänavu tuleb aga arvestada
järgmiste oluliste muudatustega:
• 2022. aastast võetakse pindala- ja maaelu
arengukava loomapõhiste toetuste taotlusi
vastu uues e-PRIAs! Menüüribalt valige
„Taotlemine“ seejärel „Esita toetustaotlus“ ja
rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste
toetuste taotlus“, seejärel vajutage nupule „Alusta
esitamist“.
• 2021. aasta pindalatoetuste taotluste kindlakstehtud andmete alusel vähenes Eesti
riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes
2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga
üle 5% (6,65%). Sellest tulenevalt peavad
taotlejad, kelle kasutuses on viimasel kahel
aastal ülesharitud püsirohumaid ning kellele
kohalduvad rohestamise nõuded, 2022. aastal
püsirohumaa(d) nõutud ulatuses tagasi rajama.
Kui püsirohumaa läheb üle teisele põllumajandustootjale, läheb vastuvõtjale üle ka püsirohumaa säilitamise kohustus.
• Seoses püsirohumaa suhtarvu vähenemisega,
kehtib 2022. aastal kõikidele põllumajandustootjatele, kes peavad täitma rohestamise

nõudeid, täielik püsirohumaade üles harimise
keeld ning ei ole lubatud ka püsirohumaade
asendamine.
• Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele
kehtib 2016., 2018., 2020. ja 2021. a lõpul
määratud ning eelnevatel aastatel täitmata
jäänud püsirohumaa tagasirajamise kohustus,
peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses
tagasi. Sellise kohustuse saanu peab püsirohumaa tagasi rajama ja tagasirajatavaid püsirohumaid oma pindalatoetuste taotlusel märkega
TAR näitama hiljemalt 17. juuniks 2022. a.
Aastail 2017-2022 tagasirajatud püsirohumaa
(TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.
• Ukraina kriisiga toimetulekuks ja toidujulgeoleku tagamiseks on Euroopa Komisjon
võimaldanud 2022. a rakendada rohestamise
toetuse raames erisust ökoloogilise kasutuseesmärgiga aladele (ökoalad). 2022. a on erandina
lubatud ökoalana määratletud kesal tegeleda
põllumajandustootmisega, milleks on niitmine,
karjatamine ja põllumajanduskultuuride kasvatamine (näiteks teraviljade kasvatamine jne).
Kesal, kus tegeletakse põllumajandustootmisega, on lubatud kasutada taimekaitsevahendeid.
• Poolloodusliku koosluse hooldamise (PLK)
toetuse taotlemisel ei ole enam vaja taotlemise
perioodil taotlust Keskkonnaametiga (edaspidi KeA) kooskõlastada. PLK toetuse taotlemiseks on taotlusperioodi alguseks e-PRIAs
olemas KeA antud teave poolloodusliku koosluse tüübi, numbri, koosluse pindala ja piiri,
hooldamise kuupäeva ning hooldamise viisi
kohta. Samuti on olemas info konkreetsele
alale määratud lisa- ja eritingimustest, kui
need tingimused on KeA poolt alale määratud.
• Tulenevalt mesilasperede arvu teavitamise
korra muutumisest on muutunud keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse
mesilaste korjealade rajamise lisategevuse toetuse andmise tingimused. Toetuse andmisel
võetakse edaspidi arvesse nende mesilasperede
arv, keda peeti põllumajandusloomade registri
andmete kohaselt 30. aprilli seisuga ning kelle
pidamisest on registripidajat teavitatud hiljemalt 5. maiks.
• 2022. aastal on muutunud KSM talvise taimkatte baasnõude arvestuse aluseks olev maa.
Baasnõude täitmist arvestatakse edaspidi taotleja kasutuses olevast Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina, Rõuge, Antsla, Kambja,
Kanepi, Nõo ja Võru vallas asuvast põllumaast
ja püsikultuuride alusest maast, mitte enam
põllumajandusmaast. Talviseks taimkatteks
arvestatakse baasnõude puhul 2022. aasta 1.
novembrist kuni 31. detsembrini põllumaal ja
püsikultuuride alusel maal olevad põllumajanduskultuurid ning kõrretüü.
• KSM 5-aastase kohustuse puhul ja KSM täiendava veekaitse lisategevuse toetuse taotlemisel tuleb 2022. aastal KSM toetusõiguslikku
maad põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all hoida 1. novembrist kuni
vähemalt 31. detsembrini.
Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava
meetme määruses, PRIA veebilehele on kõigi
toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning
põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale“. Samuti
palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse
reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile peale
väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi
küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöördudes Maaelu Edendamise
Sihtasutuse nõuandeteenistuse poole. Täpsemat
infot leiab nende kodulehelt aadressil https://
www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine/.
Edukat taotlemist!
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Haridusvaldkonna rahvas plaanis tulevikku
Kenas Kabli Seltsimajas said 28.
aprillil kokku Häädemeeste valla
haridusvaldkonna arendamise
pärast südant valutavad haridusasutuste võtmeisikud, haridus- ja
sotsiaalkomisjoni liikmed ja valla
ametnikud.
Tunnustatud strateegianõustaja Martin Tiidelepa osavalt
juhitud päeva jooksul tegime
tagasivaate eelnevale neljale aastale meie hariduses ja seadsime
uusi sihte. Nõustaja oskas väga
professionaalselt luua mõnusa
keskkonna, ideedele ja mõtetele
avatud ringi, kus iga osaleja sai
olla aktiivselt kaasas ja õppida
koos teistega probleeme lahendama ja võimalusi looma.
Oleme alustanud kehtiva arengukava ning tegevuskava uuendamise protsessi.
Tagasivaatavalt võime nentida, et oleme seadnud endale
piisavalt ambitsioonika visiooni,
kuhu tahame Häädemeeste vallas
antava haridusega jõuda:
• Häädemeeste vallast saab iga
laps ja noor kvaliteetse eluks
vajaliku ettevalmistuse;
• siin töötavad motiveeritud
oma tööd südamega tegevad
õpetajad ja tugispetsialistid;

Suurjäätmete
veoring toimub
18.05.2022

Foto: Ants Järv

• õpikeskkond on turvaline ja
vastab igas haridusasutuses
tänapäevasele käsitlusele;
• haridusvõrk võtab arvesse
elanike arvu, paiknemist ja
igapäevaseid liikumismustreid.
Üheks läbivaks põhimõtteks
on olnud koostöö kõikide haridusvaldkonnas tegutsevate ja
toimivate osapoolte vahel. Selles
protsessis tähtsaimad koostööpartnerid on olnud ja loodetavasti
on ka edaspidi pered, haridusasutuste töötajad, hoolekogud,
noortekeskused, huvikool, kogukonnad. Seepärast viisime enne
arengupäeva koostööpartnerite
hulgas läbi väikese küsitluse saa-

maks hinnangut tehtule. Küsisime, mis on õnnestunud meie
haridusasutustes ja valla haridusvaldkonnas tervikuna ning
mis võiks olla paremini?
Siinkohal soovin tänada kõiki
65 vastajat, kelle poolt tulnud
tagasisidel on suur väärtus.
Muidugi teeb rõõmu see, et
suurem osakaal oli positiivsel
tagasisidel, aga antud negatiivsel,
konstruktiivsel kriitikal on suur
väärtus edasiminekute kavandamiseks.
Ühiselt leidsime, et uuel arengukava perioodil peame rohkem
rõhku panema hariduse sisule,
selle seotusele eluga, tugisüstee-

midele, lõimima rohkem üld- ja
huviharidust ning noorsootööd.
A rengupäev oligi mõeldud ideede ja mõtete korjeks
ning haridusrahva omavahelise
koostöö süvendamiseks. Seda
eesmärki päev täitis ja osalejate
rahulolev tagasiside annab tunnistust, et meil on haridusvaldkonnas olemas see koostöövalmis
ja kaasamõtlev seltskond, kellega
valdkonda kavandada ja kavandatut ellu viia.
Suur tänu kõigile osalejatele ja
kaasamõtlejatele!
Helve Reisenbuk
abivallavanem

Tellimuste vastuvõtt kuni
16.05.2022
Suurjäätmed on jäätmed,
mida kaalu või mahu tõttu ei
ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud,
kraanikausid jms.
Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed, suuremõõtmelised
probleemtooted nagu autoromud ja nende osad (sh
rehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed või nende
osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid
jne) ja muud tootjavastustusega hõlmatud jäätmed.
Tellimuse saab esitada jäätmevedajale, AS-ile RagnSells e-postiga parnu@ragnsells.com või helistades
60 60 439.
Häädemeeste Vallavalitsusest võtab tellimusi vastu
keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, e-post sirli.
pedassaar-annast@haademeeste.ee.
Tellimuses tuleb märkida ligikaudne hulk ja nimetus.
Suurjäätmete äravedu on tasuline ja maksab 1,74
eurot kord. Kui ära antav suurjäätmete kogus on üle
2 kuupmeetri, lisandub iga järgmise kuupmeetri eest
1,74 eurot.
Suurjäätmed tuleb kokku lepitud asukohale valmis
panna hiljemalt kella 8-ks hommikul. Suurjäätmetele
peab olema tagatud suure veokiga ligipääs (jäätmete
laadimist ei tohi segada hekid, puud, põõsad, teele
ulatuvad oksad, piirded jmt.).

Häädemeeste aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
Ohtlike jäätmete
ehitus on peagi algamas
veoring toimub
Tähelepanelikud elanikud on
võimalust ühiskanalisatsiooniga
juba ammu märganud, et Hääsiiski esimesel võimalusel liituda.
21.05.2022
demeeste alevikus toimetavad silOn oluline endale teadvustada, et
mapaistvas vormis ja varustuses
isikud. Tegu on maamõõdistajatega kelle ülesandeks on aleviku
toruprojekti tarbeks geodeetiliste
alusplaanide mõõdistamine. Selline mõõdistamine annab meile
teadmise kuhu ja kuidas on võimalik torusid kõige paremini paigutada. Usun, et võime rõõmustada, sest Häädemeeste aleviku
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine ja laiendamine
on viimaks hoo sisse saanud.
Tänaseks on eelpool mainitud mõõtmistöödega suures
osas lõpetatud, ning on alustatud esialgsete trassikoridoride
paika panemisega. Samaaegselt
tegeletakse projektipiirkonna kinnistuomanike liitumispunktide
kooskõlastamisega. Lisatud plaanil tähistab sinisega piiritletud ala
käesoleva projekti tööpiirkonda.
Kui Teile kuulub märgitud piirkonnas mõni kinnistu, kuid selle
osas pole Teieni kooskõlastuspäringuid jõudnud, soovitan kontakteeruda madis.matas@haademeeste.ee või telefonil 511 8543.
Et projekti täide viimine
sujuks võimalikult kiiresti ja
suudaksime tööde teostamise
ajagraafikust kinni pidada, on
mul projektipiirkonda jäävatele
kinnistuomanikele palve võimalikult operatiivselt kooskõlastustega
tegeleda ja projekteerijatele tagasisidet anda. Nimelt on eesmärgiks
seatud ehitustöödega alustada
juba 2022. aasta juuli esimesel
nädalal, mistõttu on oluline, et
kinnistuomanikud väljastaksid
oma kooskõlastused esimesel võimalusel. Tööde lõpptähtajaks on
seatud 23.05.2023.

Ehitustööde mahtu kuulub
kogu aleviku vana taristu rekonstrueerimine sh amortiseerunud
reoveepuhasti rekonstrueerimine
ja uute torustike rajamine täiendavatesse piirkondadesse. Soovin
siinkohal selgitada inimestele, et
käesoleva projekti mahtudesse
kuuluvad vaid ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni alla kuuluvad
torustike lõigud. See tähendab,
et kinnistute siseste torustike

rajamine või rekonstrueerimine
tööde mahtu ei kuulu. See tuleneb asjaolust, et projekti rahastaja
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus kinnistute sisestesse lõikudesse puutuvaid töid ei finantseeri. Leidub mõni erand, mille
puhul kinnistu siseseid trasse
kasutatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osana. Panen kõigile
uutele klientidele südamele, et
leiaksite vahendid ja kasutaksite

Häädemeeste alevik asub valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega
alal, ning on lääneküljest piiratud kauni rannikualaga. Selles
piirkonnas on reovee loodusesse
juhtimine seadusega keelatud,
olgu see immutamise või kraavi
ja merre juhtimise näol. Keelatud ei ole see pelgalt kellegi uitmõtte tulemusel, vaid seetõttu,
et säärane tegevus kujutab endast
reaalset ja tõsist ohtu piirkonna
põhjavee kvaliteedile. Ma olen
veendunud, et keegi ei soovi rikkuda oma tarbitavat põhjavett,
kuid teadmatusest võib sündida
palju kahju. Põhjavee kaitsmine
on ka üks oluline põhjus, miks
aleviku projekt on saanud rahastuse Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt.
Kui viimaks ehitustöödega
alustada saame, on kahjuks paratamatu, et tööde käigus esineb
ootamatuid veekatkestusi, häireid
liikluskorralduses või muid ebamugavaid olukordi, kuid töövõtja
on kinnitanud, et annab endast
parima, et kohalikku elu minimaalselt häirida ja kõik tekkivad
probleemid kiirelt lahendada.
Lõppude-lõpuks on tegu vaid
ajutise nähtusega, ning projekti
järgselt on Häädemeeste alevik
ühe hädavajaliku investeeringu
võrra rikkam.
Kutsun inimesi üles mõistvale
suhtumisele, ning küsimuste tekkimisel palun kindlasti kontakteeruda.
Madis Mätas
Juhataja
AS Häädemeeste VK
+372 5118543

Tellimuste vastuvõtt kuni
18.05.2022
Ohtlike jäätmete veoringil
saab üle anda värve, õlifiltreid,
ravimeid, kemikaale, taimekaitsevahendeid, väetiseid jmt.
Ohtlikud jäätmed peavad olema
pakendatud lekkekindlalt!
Jäätmete üle andmine käib
käest-kätte, see tähendab, et
tee äärde või konteineri kõrvale jäätmeid jätta ei
tohi!
Tellimuse saab esitada jäätmevedajale, AS-ile RagnSells e-postiga parnu@ragnsells.com või helistades
60 60 439.
Häädemeeste Vallavalitsusest võtab tellimusi vastu
keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, e-post sirli.
pedassaar-annast@haademeeste.ee
Tellimuses tuleb ära märkida jäätmete liik ja ligikaudne kogus (värvid, lakid, tühjad värvipurgid jmt).
Ohtlike jäätmete äravedu on tasuline ja maksab
1,74 eurot kord.
Veoring algab kell 08:00 – vedaja palub selleks ajaks
jäätmed valmis panna, et üleandmine toimuks sujuvalt
ja võimalikult lühikese ooteajaga.

KUidas esitada oma veenäitu?
OÜ Vesoka kliendid:
E-mailile naidud@vesoka.ee
Helistades või SMS-iga +372 5805 2254
AS Häädemeeste VK kliendid:
E-mailile vk@haademeeste.ee
Helistades või SMS-iga +372 5805 2254
Palume oma veenäidud esitada
regulaarselt iga kuu lõpuks!
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Häädemeeste Keskkool
Õpilaste uurimis- ja praktilised tööd koolis
Põhikooli lõpetamiseks on vaja
õpilasel teha kolmandas kooliastmes loovtöö ning gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb teha
õpilasuurimus või praktiline
töö. Igal kevadel on need eriliselt rõõmsad hetked, kui õpilased oma töid esitlevad. Õpilaste
tööd on väga eripalgelised – on
uurimusi ja ka väga huvitavad
praktilisi töid. Sel aastal seisab 8. ja 11. kl õpilaste tööde
kaitsmine alles ees, aga juba on
näha esimesi rõõmupakkuvaid
tulemusi. 8. klassi õpilased
Frederik Tammann ja Meelis
Põliste näiteks korraldasid õpetaja Heli Lanki juhendamisel
ülekoolilise discgolfi võistluse,
11. klassi õpilane Heivi Lepik
korraldas Egle Vutti juhendamisel kogu valla noortele
meeldejääva peoõhtu. 8. klassi
õpilased Margaret Pajuväli ja
Annaliisa Suigusaar valmistasid õpetaja Liie Juhkami juhendamisel imepärase „Kodukandi
värviraamatu“. Raamatuga
saab tutvuda ka Häädemeeste
muuseumis. Kevadisel koolivaheajal toimetas koolis 8. klassi
õpilane Anette-Marie Õis koos
õpetaja Marika Ristmäega ning
valmis rahu teemale pühendatud rohkem kui 1000 origami
kurest installatsioon.
Parimad tööd saab esitada
vabariiklikule konkursile. Eelmisel õppeaastal oli üheks selliseks gümnasisti Karl-Magnus
Pruuli töö “Hoone 3D mudeli
loomine läbi fotogramm-meet-

ria” ning juhendaja oli õpetaja
Marika Ristmäe.
Sel aastal toimus õpilaste
teadustööde konkurss 21. korda
ning esitati 174 tööd 60 koolist, neist 30 põhikooli- ja 144
gümnaasiumiastmes. II vooru
pääses 83 uurimistööd, sh Häädemeeste Keskkooli 12. klassi
õpilase Karl-Magnus Pruuli
uurimistöö. 12.–13. aprillil
Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud lõppvoorus osalemiseks tuli osalejal koostada
ja kujundada suuremõõtmeline
posterettekanne ning olla valmis rääkima oma teadustööst
spetsialistidele, žüriiliikmetele
või lihtsalt huvitatutele.
Karl-Magnus saavutas oma
tööga gümnaasiumiastmes 3.
koha, mis on suurepärane tulemus. Lisaks sai Karl-Magnus
Tallinna Tehnikaülikooli ning
rakenduskõrgkoolide rektorite
nõukogu eriauhinna.
Tallinna Tehnikaülikooli
põhjenduses kirjutati: „Töö on
kirjutatud vaieldamatult väga
aktuaalsel teemal. Fotogrammmeetria, 3D skännimine, tehisintellekti rakendamine mõõtmis- ja modelleerimistäpsuse
suurendamiseks, 3D mudelitele
rajanev mõõtmine, tootmine jne
on kindlasti tulevikutemaatika.
Sinna juurde kuuluvad ka kindlasti droonid, mida ka autor on
oma töös kasutanud. Tehtud
töös on näha autori sügav tehnikahuvi, mida tuleb kindlasti
hinnata. Julge pealehakkamine

Anette-Marie Õis installatsiooniga. Foto: erakogu

Karl-Magnus Pruul Tartus õpilaste teadustööde konkursil. Foto:
Marika Ristmäe

on juba pool võitu ning sügavale
huvile ka teadmiste lisamine
lubab loota tulevikus tugeva
spetsialisti välja arenemist“.
Ra kenduskõrgkoolide
Rektorite Nõukogu põhjendus K.-M. Pruuli tööle: „Nutikas lähenemine fotogrammmeetria rakendamisel 3D mudeli
loomiseks kasutades laiatarbe

vate kõrgkoolide uste avamisel, kus ta saab oma sügavat
tehnikahuvi segamatult edasi
arendada. Nii näiteks võtavad
Tallinna Tehnikaülikool ja
Tartu Ülikool sellel konkursil
edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool
konkurssi.
Soovime õnne Karl-Magnu-

droone ja kättesaadavat tarkvara. Esiletõstmist väärib idee
rakenduslikkus ja leidlikkus teostamisel ning metoodiline lähenemine hüpoteesi tõestamisel. Töös
on osavalt kombineeritud erinevaid uuenduslikke tehnoloogiad
ning tarkvaralisi lahendusi“.
Karl-Magnuse uurimistöö
võib olla talle võtmeks erine-

sele ja tema juhendajale Marika
Ristmäele! Kõikidele õpilastele, kes sel aastal oma loovtöid ja õpilasuurimusi teevad,
soovime, et nad saaksid neist
töödest rõõmu ja positiivset
innustust!
Aule Kink

Metsapoole Põhikool
Aprill, aprill, aprill!
Naljakuu algas Metsapoolel nagu mujalgi naljapäevaga.
Hommikupoolne aeg möödus sõpradele aprilli tehes ja
vimkasid visates, paljud tegid oma riietusega endal ja
teistel tuju heaks. Päeva teine pool oli pidulikum. 26.
märtsil möödus 10 aastat päevast, mil saime esimest
korda uues võimlahoones õppetööd alustada. Tähistasime
seda ajaloolist sündmust üheskoos sünnipäevatorti süües.
Samale päevale mahtus veel ansamblite jäljendamise üritus ning disko. Õpilased olid ette valmistanud erinevaid
etteasteid, mis tekitasid saalis olevale publikule suuresti
rõõmu ja nalja. Kiitus kõikidele esinejatele! Tänu teie
julgetele ja andekatele „numbritele“ on järgmisel aastal
ansamblite jäljendajaid märksa rohkem. Päeva lõpetas
lustlik disko, plaati keerutas DJ ringi juhendaja ja õpetaja
Heino Einaste.
Üle kahe aasta toimus sel kevadel Treimani rahvamajas
jälle traditsiooniline kevadsimman, osalesid meiegi tantsijad Tiina Laidla eestvedamisel. Aitäh lastele ja õpetajale!
Kuna paar aastat on rahvariided kappides seisnud, siis
otsustasime nädal enne tähtsat pidu neid väheke tuulutada, st 14. aprilli kuulutasime rahvariidepäevaks. Valmis
seatud fotoseina juures oli kõigil võimalus teha fotosid.
21. aprillil sõitis meie kooli ette teatribuss. 1.-5. klassi
õpilased ja lasteaia vanema rühma lapsed said osa etendusest “Mia saladus“. Samal päeval kaitsesid 8. klassi õpilased omaloomingulisi loovtöid. Selle õppeaasta loovtööde
läbivaks teemaks kujunes taaskasutus ja keskkonnahoid.
Vanade rehvide taaskasutamisest valmis töö Annika
Hansschmidtil, taaskasutatav kott Marian Möldril. Markus Allikas ehitas palkvoodi. Renat Motruk meisterdas
puust kirstu ja Ketlin Kikkas maitseainete riiuli. Kaili
Allik esitas koos tantsurühmaga keskkonnateemalise
tantsuloo „Minu jalajälg“. Täname juhendajaid.
Metsapoole koolipere

Egert ja Birgit. Foto: Heino Einaste

Markusel valmis loovtööna voodi. Foto: erakogu

Rahvariidepäev. Foto: Heino Einaste
4. klassi õpilased. Foto: Heino Einast
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Uulu Põhikool
Rahvusvaheline õuesõppepäev Uulu Põhikoolis
14. aprillil oli rahvusvaheline
õuesõppepäev. Uulu Põhikoolis
on iga aasta arendatud õpetajate
koostööd. Kui mõni aasta tagasi
alustasime tundide külastamisega siis sellel aastal jõudsime
koostöötundideni. Kõik Uulu
Põhikooli õpetajad viisid läbi
koostöiselt lõimitud ainetunnid ja paljude koostöötunnid
toimusid veel õuetundidena.
Kas ei ole vahva?
Kui muidu on üldjuhul
armas ilmataat alati meie poolt
olnud, siis sellel aastal oli ilmataat kraani lahti unustanud,
vihma sadas ja õues oli külm.
Selle asemel, et hädaldada ja
vinguda ning esitada küsimusi,
mis mõttes me sellise ilmaga
peame õue minema, kas see
on ikka kohustuslik ja kas me
ei saaks seda ikka edasi lükata,
oli hommikul kogu koolimaja
nii õpetajate kui õpilaste poolset sagimist täis. Õpetajate toas
käisid veel viimased ettevalmistused ja otsiti kirjutamisaluseid.
Mitte ühegi hingelise käest polnud kuulda eelnevalt mainitud
vastuseid otsivaid küsimusi.
Taaskord oli tunda üks kõigi ja
kõik ühe eest tunnet ja oli ikka
südantsoojendav ja uhke tunne.
Kõige pisemad olid õige lennukamad, nimelt tegid koostööd 1.a klassi klassijuhataja
Kristi Tamm, 1.c klassi klassijuhataja Kadi Valdaru, poiste
tehnoloogiaõpetaja Pärt Kukk
ja kehalise kasvatuse õpetaja
Egert Miljan. 1.a ja 1.c klassi
õpilased valmistasid tehnoloogiaõpetuse majas päris enda
lennumasinad, mida hiljem siis
koolihoovis ka ühiselt katsetati.
1.b klassi klassijuhataja Sirje
Kõresaar ja muusikaõpetaja
Annely Kuningas viisid tunni
läbi staadioni taga metsas. Seal
toimus 1.b ja 4. klassi tead-

2. ja 6. klassi ühine inglise keele tund. Foto kooli erakogust.

millest nende eine koosneb.
Lisals leidis iga rühm kõige
rohkem meeldiva liikumisviisi.
Klassi kokkuvõttes võitsid jalgrattasõit ja jooksmine.
Kunstiõpetuse ja vene keele
lõimitud ainetund oli kõige
varasemalt läbi viidud. Vene
keele õpetaja Ülle Avamere ja
kunstiõpetuse õpetaja Liie Juhkam viisid koos läbi ainetunni,
mille raames tutvusid õpilased
kunstniku Ilja Repini elulooga
ja tema kunstnikuks saamise
teekonnaga. Tunnis analüüsiti
ajaloolisi maale, kõige täpsemalt maali “Burlakid Volgal”.
Maali analüüs tõlgiti õpilaste
poolt vene keelde. Aga ka õuesõppepäeval õpiti sellel päeval
kunstiõpetuses õues. 5. klassil
oli teemaks loovjoonistamise
tund – otsiti mustreid seinalt,
asfaltilt, puukoorelt, rattarehvilt, porilombist ja mujalt veel.
Ja vene keelt õpiti sellel päeval
kooli sisehoovis.
Direktor Egle Rumberg ja

õppejuht Gerli Jürima viisid
üheskoos läbi matemaatika ja
ajaloo tunni, mille raames said
õpilased teadmisi Uulu mõisa
ajaloost. Tunnis lahendasid
õpilased erinevaid ülesandeid,
mille vastused olid seotud
Uulu mõisaga. Nt lahendasid
nad võrrandi, mille vastuseks
oli raudparuni lapselaps Peter
Stael von Holsteini pikkus
(pildil) või siis leidsid sõnarägastikust 9 mõisas töötavat
isikut. Viimaseks ülesandeks
oli kõigil vaja mõisapargi
puudest moodustada trapets
ja arvutada selle ümbermõõt
ja pindala. Uulu mõisa pargis
tegutsesid ka kehalise kasvatuse
õpetaja Kaja Stimmer ja eesti
keele õpetaja Ly Soosaar, kes
viisid läbi 5. klassi eesti keelekehalise kasvatuse ühistunni.
Kaardi järgi orienteerudes leiti
puudelt eesti keele ja munadepühade teemalisi tööülesandeid
ja nii saadi uusi teadmisi saabuvatest pühadest. Matemaa-

tika õpetaja Anne Oga ja keemia õpetaja Marika Jagomägi
tegid koostöötunni 9. klassile,
kooli ees oleval alal. Nii jõuti
ühiselt katseni liival vingerdava
„must madu” juurde, mis tekkis
söögisoodast ja tuhksuhkrust
ning mille tekkele aitas kaasa
etanool. Ühtlasi määrati vihmavee ja kasemahla pH taset.
Lisaks õpetajatele olid õuesõppepäeval aktiivsed ka kooli
tublid õpilastest mängujuhid,
kes viisid sellel päeval läbi ka
õuevahetunde, kus mängiti
nt „Banaanikulli”, „Heeringas-heeringas 1-2-3”, „Mine
metsa” ja muidugi käis ka tihe
turniir iseloodud võrguplatsil
sisehoovis.
Uulu Põhikooli õpetajad ja
õpilased tõestasid taaskord, et
nad on valmis ühiste eesmärkide nimel töötama ja et koostöös saavutame veel paremad
tulemused. Aitäh kogu kooliperele suurepärase saavutuse eest!
Uulu Põhikooli juhtkond

millised objektid ja loodusmärgid lastele
paremini silma hakkavad. Koos tutvuti
erinevate kevadpühade sümbolitega. Õues
veeretati mune mäest alla ja peideti neid
lehtede alla. Teatrinädalal lavastasid lapsed “Kolme karu” ja “Kolme põrsakest”.
Nad kujundasid paberil oma teatrilava ja
joonistasid pildi oma lemmiklavastusest.
Lepatriinud võtsid õuesõppepäeval ette
teekonna “sinilillemetsa”, et leida neid
esimesi kevadekuulutajaid. Suur oli laste
rõõm kui langenud lehtede alt esimesed
õied leiti. Sinilillele sai ka oma laul lauldud
ja möödakäijate rõõmuks kriitidega kõnnitee sinililledega kaetud. Lihavõtte pühade
ettevalmistus sai hoo sisse, kui igal lapsel
oli võimalik värvilisest vildist endale päris
oma muna meisterdada. Kui lapsed peale
pühi lasteaeda tulid, pistsid munade seest
pead välja kollased tibud. Mis vahepeal
oli juhtunud, jäigi pühade saladuseks…
Liblika rühma lapsed käisid külas Alpakafarmis Tori vallas. Kohtuda oli võimalik
alpakade, laamade ja kameruni kitsedega.
Rühmal olid kaasa võetud “porgandi ratta
kommid”, mida rõõmuga loomadele peopesalt jagati. Nii nagu lapsed ei tohi korraga palju kommi süüa, pidid ka loomad
juurvilju saama mõõdukalt, sest muidu

hakkab kõht valutama.
Sel kuul oli kõikidel rühmadel võimalik kohtuda jutuvestjatega Eesti Rahvapärimuse
Koolist programmi “Muinasjutumäng vildist nukkudega”
raames. See oli väga meeleolukas kohtumine erinevate tegelastega eesti juttudest. Alustades
Rebasest, Hundist ja lõpetades

Kaval-Antsu ning Vanapaganaga. Lapsed olid väga tublid
kuulajad, samuti aitasid nad
teha erinevaid häälitsusi, neil
oli võimalik oma käega kõiki
tegelasi katsuda ja lõpuks ka
ringmängu mängida.
Uulu Lasteaia pere

3. klassi inimeseõpetuse tund. Foto kooli erakogust.

misteralli, mille teemadeks oli
muusika, kehaline ja eesti keel.
Ühtse meeskonna moodustas
üks 1.b klassi õpilane ja üks 4.
klassi õpilane, kes üksteist siis
küsimuste leidmisel metsas ja
õpetajale vastamises toetasid.
Inglise keele õpetaja Ivi
Korju ja 2. klassi klassijuhataja ning inglise keele õpetaja
Stiina-Riin Saar viisid koos läbi
2. ja 6. klassi lõimitud õuesõppetunni. Tunni teemaks oli
saabuvad lihavõtted. Õpetajad
rääkisid lihavõttepühade taustast, õpilased said teada, kust
on püha pärit, mida sümboli-

seerivad munad ja jänesed. Siis
tehti teatejooksu ja rühmitati
lihavõttega seotud sõnu eesti ja
inglise keeles. Õpetaja Evelin
Tamm viis koostöötunni läbi
rahvatantsuõpetaja Eneli Rüütliga, kellega koos uuriti rahvariideid ja õpilased omandasid
teadmised, kuidas rahvariideid
hooldama peaks. Õuesõppepäeval viis õpetaja Evelin Tamm 3.
klassi lapsed õue inimeseõpetuse tundi. Tunni teemaks oli
toit ja liikumine. Õpilased tegid
loodusest leiduvatest materjalidest tervisliku toidu taldriku
ning tutvustasid kaasõpilastele,

Uulu lasteaed
Aprilli tegemised Uulu Lasteaias
Aprillikuu lasteaias oli täis kevade ja
pühade ootust. Rühmades tärkasid
esimesed lilled, juba olid maitsmiseks
valmis saanud salatilehed, roheline
sibul, hernevõrsed ja kindlasti lihavõttepühade üks sümbol – roheline muru.
Rohi oli kasvama pandud kaunistatud
taldrikutesse või kaussidesse. Rühmad
võtsid rõõmuga ette väiksemaid matku
lasteaia lähiümbrusesse, et otsida esimesi kevadmärke looduses.
Mesimummi rühm käis õuesõppepäeval “kevadet otsimas” kooli aias ja
suur oli üllatus kui sealt leiti ka pühadejänkude jäetud üllatusi. Lisaks õpiti
tundma vihmausside elu. Lapsed said
teada, milline on nende eluviis ja miks
nad on mullas elades meile kasulikud.
Vihmauss ise näitas meile end lasteaia
lillepeenras. Taevalaotuses oli võimalik
jälgida lõunamaalindude rännet, nähes
sealjuures hoolega moodustatud kolmnurkasid ja kuuldes lindude tugevat
häälitsemist.
Jaanimardikatel oli ühel aprillikuu
nädalal käsil erinevad pikkusmõõdud.
Selleks tehti pikem jalutuskäik, et

Sinilille tee

mõista kilomeetri pikkust. Rühmaruumis oli
mööbli pikkuse mõõtmisel abiks mõõdulint,
mis näitas täpselt ära kui pikk on meeter. Õues
kõndides õppisid lapsed kirjeldama ka lasteaia
asukohta. Õpetajana oli huvitav aru saada,

Urajõe ääres. Fotod: Uulu Lasteaed
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Tahkuranna Lasteaed-Algkool
Sündmused aprillis
Aprillikuu ilmad olid väga
heitlikud, aga siiski saime teha
mõned õuesõppe tunnid. III
klass käis uurimas kuuske ja
mändi ning putukaid, I ja II
klassi lapsed otsisid kevade
tunnuseid.
6. aprillil oli koolis võõrkeelepäev. VI klassi õpilased
tutvustasid teistele, kuidas
kõlab vene keel, õpetaja Kristi
luges saksakeelset muinasjuttu. Veel pidid lapsed ära
arvama, mis keeles on üks ja
sama lause ja mis riigi hümniga on tegu.
8. aprillil käisid VI klassi
õpilased tutvumas Häädemeeste Keskkooliga.
21. aprillil käis koolis Teatribuss ja me nägime etendust
„Mia saladus”. Lugu oli tüd-

rukust, kes sai jagu oma hirmust.
22. aprillil oli koolikotivaba päev. Lastel oli kaasas
kärusid, ämbreid, korve ja
muid anumaid, kuhu asju
pandi. Tulevikus ei ole vanematel vaja kallile koolikotile
raha raisata, saab ka muud
moodi. Samal päeval toimus
kooli jüriööjooks. Kõik olid
tublid ja jooksid oma distantsi
lõpuni.
Õhtul osalesime valla
jüriööjooksus. Nooremad
olid oma vanuserühmas teised, vanemad kolmandad.
Kõik andsid endast parima.
Aitäh ka vanematele, kes lapsi
kohale toimetasid ja kaasa elasid!
Anu Alloja

Istutame lilli. Foto: Maike Lääne

Koolikotivaba päev. Foto: Anu Alloja

Jüriööjooks. Foto: Anu Alloja

Päikesekiirte taimemajandus.
Foto: Signe Ööpik

Munakoksijad. Foto: Signe Ööpik

Tahku Tare üheksas mälumänguhooaeg

Treimanis lustiti Kevadsimmanil

Mälumänguga on Tahku Tares
tegeletud alates 2012. aastast.
Eelmise, 2019/2020, hooaja
katkestas kahjuks pandeemiaolukord, kuid sellevõrra
südikamalt osalesid võistkonnad käesoleval hooajal. Alustas
kuus võistkonda, lõpuni jõudis
viis. Seekord saavutas hooaja
lõikes esikoha võistkond Sõpruskond, kes on mälumängus
osalenud juba mitmeid hooaegu. Võistkonna koosseisus
osalesid hooaja jooksul Kadri
Tähe, Klaudi Tints, Kristiina
Aedma-Kaldmäe, Tiina Saul,
Leida Merilaht ja Triin Laidoner. Teise koha pälvis Uulu
võistkond, koosseisus Helju
Viirg, Anzela Leis, Ülo Sommer, Valve Sommer, Vaike
Mändmaa ja Reet Sai. Kolmanda koha said Rannametsa

Pea le ka heaastast koroonapausi
sai jä lle teok s
traditsiooniline
Treimani Kevadsimman. Nüüd
tervitati rahvamajas kevade algust
laulude ja tantsudega juba 30.
korda. Pidu algas
rahvalike ringmängudega, mille
eest vedajatek s
olid Tiina Laidla
ja Virge Lind. Kuna sündmus
toimus jüripäeva eel, süütas vallavanem Külliki Kiiver pidulaternasse sümboolse jüriöö märgutule ning siis algas kontsert
traditsioonilise päevateemalise
regilauluga. Selle autoriks ja
eestlauljaks oli Tiia Soomre.
Esimestena asusid tantsuringi
Kabli lasteaia mudilased ja
Metsapoole kooli rahvatantsijad. Toredaid tantse näitasid

nime alla koondunud Viktor
Koop, Eiki Rooden, Argo Schneider, Tarmo Tamming, Jaanus Vent ja Teet Suursild. Võib
öelda, et kaotajaid ei olnud,
sest auhinnaraamatuid, uusi
teadmisi ja mõnusat ajaveetmist jätkus kõigile osalejatele.
Tore oli näha, et osalejaid
oli erinevatest Häädemeeste
valla piirkondadest, nii Uulust
kui Võistest, nii Häädemeestelt
kui Laadilt. Loodan, et uuel,
kümnendal ehk juubelihooajal, on osalejaid võistkondi
veelgi enam. Oodatud on
kõik staažikad ja ka ka uued
võistkonnad. Eelreklaamiks
võin öelda, et plaanis on klassikalist mälumänguformaati
pisut elavdada ning kutsuda
igale mängule mõni huvitav
ja silmapaistev vallaelanik,

kes oma tegevusvaldkonnast
pisut jutustab ning ka küsimused on tema valdkonna teemalised. Mälumäng toimub iga
kuu kolmandal teisipäeval kell
18.30. Täpsem eelinfo ilmub
valla lehes ja sotsiaalmeedias.
A itä h va llava litsusele
auhinnaraamatute finantseerimise eest, Võiste külaseltsile
korraldusabi eest, Egle Vutile
kriitilisel ajal appi tulemise eest
ning Jarko Jelinkinile küsimuste koostamisega aitamise
eest. Samuti tänan vabatahtlikke abilisi Laivit, Ellenit ja
Jakobit.
Kohtumiseni sügisel Tahku
Tare juubelihooaja mälumängus!
Maia-Liisa Kasvandik
mälumängu korraldaja

ka kõik Häädemeeste valla
täiskasvanute tantsurühmad:
Uulu “Ülejala”, “Häädemeeste
Hää”, Kabli “Rannapiigad” ja
Treimani “Lendar”. Mõnusaid laule esitasid Treimani
Laulukoor ja Treimani Trio.
Kontserdi käigus õpiti selgeks
ka Savikoja polka, mida tantsiti üle- Eestilisel tantsupäeval
29. aprillil. Pidu jätkus hasartse
koogioksjoniga, mille küpseti-

sed olid valminud Metsapoole
kooli õpilaste ja lastevanemate
käte all. Peale koogisöömist
tantsiti tuntud simmanitantse
Treimani kapelli saatel.
On tore, et meie koduvallas
on nii palju rahvakunsti viljelejaid. Suur tänu kollektiivide
juhtidele!
Viljar Soomre

Head kunstihuvilised!

Üheksanda hooaja mälumängijad. Foto: Ellen Karus

Taas on Treimanis tulemas akvarellikursus,
mida juhendab soome kunstiõpetaja Maikki
Haapala. Sel suvel saab see teoks 2.-5. augustil.
Ootame nii eelmisi kursuslasi kui uusi huvilisi
oma emotsioone värvides väljendama juba kolmeteistkümnendat korda. Akvarellikursus lõpeb
näituse avamisega 5. augustil kell 15.

Õppuseks vajalikud vahendid ja materjalid
on olemas ja kursuslaste kanda jääb osalustasu.
Akvarellikursuseks palume end registreerida
hiljemalt 20. juulil Treimani rahvamajja Viljarile tel. 522 8196 või viljar.soomre@gmail.com,
samas ka täpsem info.
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Kabli Rannapiigade 15 aastat tööd, tantsu
“Me hüppame rõõmust või laseme
pea kurvastusest norgu. Nii nagu
meie tunded ja meeleolud mõjutavad meie kehahoiakut, saab
tants, kui see puudutab südant,
omakorda süvendada meid
toetavaid meeleseisundeid. Kui
tants puudutab südant, avab see
hingelise dimensiooni,” – nii kirjeldab Cornelia Freise hingelist
tantsu oma raamatus “Tantsi
oma südamest.”
Minu sissejuhatus rahvatantsu sai alguse viis aastat
tagasi, kui otsustasin liituda
sellise vahva naisrahvatantsurühmaga nimega Rannapiigad.
Olin Kablis juba pikemat aega
nende tegemisi ja esinemisi hoolega jälginud ning nii mõnigi
kord hakkasid jalad nagu iseenesest muusika rütmis kaasa
tammuma. See ürgne kutse
südames kasvas aastast aastasse
suuremaks ning ühel päeval
juhtuski nii, et avastasin end
Rannapiigade tantsuproovist.
Polnud mul õrna aimdust, kuidas või mida täpsemalt teha,
kuid soov tantsida põles hinges suure leegina. Sellest saigi
alguse kõige põnevam peatükk
minu elus.
- artikli autori eessõna
“Aeg läheb, aga õnn ei
kao”
Sellel aastal tähistavad Rannapiigad oma 15. juubeliaastat.
Kabli naisrahvatantsurühm
Rannapiigad loodi 2007. a
oktoobris, kui tulid kokku
hakkajad naised, kes tahtsid
jalga keerutada ja mõnusat
seltskonda nautida. Kümme
aastat juhendas Rannapiigasid
Tiina Laidla. Kümnes juubel
möödus toreda peoga Kabli
Seltsimajas. Nüüdseks on möödunud viis tempokat aastat,
mille sisse mahtus juhendajate
vahetus, suuremad sõprussidemed naisrahvatantsurühma ja
segarahvatantsurühmaga Kuu,
uued väljakutsed tantsulavadel
ja eneseületamised, mille kõige
eestvõtjaks ja juhendajaks on
Ege Hünerson. Oma tantsumaailma tutvustas ka naistele
tantsukunstnik Age Linkmann, kes õpetas hoopis teisi
rütme ning oma keha ruumis
valitsema.
Age sõnul oli tema eesmärgiks rahvatantsijatega teha
“kastist välja” tunde ja seeläbi
hüpata argirutiinist mõneks
ajaks kõrvale. “Alustasime kaasaegse tantsu põrandatehnikaga,
mille suund oli läbi lõdvestuse
parandada ja avastada kehatunnetust. Seejärel liikusime
edasi tantsu loomeprotsessi, kus
puudutasime improvisatsiooni,
kompositsiooni ning kus lisaks
tuli mängukaaslaseks Covid19. Kujunenud olukorra pärast
läksid kohtumised väga harvaks
ja seetõttu võimalus etteastet
lõpuni viia üha keerulisemaks.
Seega soovisin tantsuaasta lõpus
rõhku panna lihtsalt lustile, mis
lõpuks on minu arvates tantsu
juures kõige olulisem.”

sib veel Ege Maddison, kes liitus rahvatantsijatega, kui tema
vanem õde, Iti Maddison, läks
Pärnusse kooli.
Rahvarõiva uhkus ja au
Rahvatantsija garderoob on
üks põhjatu aaretekast, nii on

Kabli Naistantsurühm Rannapiigad ja Paikuse Naistantsurühm Kuu Tallinna Vanalinnas
Ava Lava ürituse raames 24.08.2019. Foto: Silver Naar

Foto: Kaili Viljak

Rannapiigad trenniriietega 2022. Pildil ülevalt loetledes vasakult paremale: Ege Maddison, juhendaja
Ege Hünerson. Teine rida vasakult paremale: Aira Rahu, Kai Ein, Eeva Noni, Sigrit Pill. Kolmas rida
vasakult paremale: Epp Antson, Küllike Naar, Ene Kielas, Riio Antson. Foto: Kaili Viljak

Uued rõivad 2022. Pildilt ülevalt loetledes vasakult paremale: Riio Antson, Epp Antson, Eeva Noni,
Sigrid Pill, Aira Rahu, Ege Maddison. Alt vasakult paremale: Ene Kielas, Kai Ein, Ege Hünerson, Heivi
Lepik, Karoliina Saar, Küllike Naar. Foto: Kaili Viljak

Tants kõigile
Nii nagu meri on pidevas muutuses, nii lendab ka Rannapiigade pesast välja hakkajaid ja
tegijaid, kes lähevad rändama
uusi radu, võttes endaga kaasa
suure kogemuspagasi. Kuid
meie read pole mitte kunagi
tühjad- tulevad jälle uued, kes
taasavastavad tantsurõõmu ja
jagavad oma varjatuid andeid
Rannapiigadega.
Nii on liitunud tantsijatega
ka kolm koolinoort, üheks
neist on Heivi Lepik, kes ühines 2019. aastal. Heivi mõle-

mad vanemad olid niisamuti
rahvatantsijad. Tema sõnutsi
sattus Rannapiigadesse nii, et
teda kutsus klassiõde, kui käis
Rannapiigade proovi vaatamas.
“Rahvatantsu juures meeldib
mulle see, et ma saan ennast
väljendada ja tuttavate inimestega koos tantsides aega veeta.
Selle kolme aasta jooksul, mil
ma Rannapiigades olen olnud,
on olnud kõige vahvamad aastad
üldse, kuid samas ka väsitavad,
vaadates seda, kui palju me
trenni oleme teinud. Rahvatants
on mulle andnud juurde esine-

misjulgust, tutvuseid ja palju
rõõmu.”
2020. a liitus Rannapiigadega Karoliina Saar, kes on juba
1. klassist peale käinud erinevates tantsutrennides. “Mulle
meeldib kõige rohkem rahvatantsu juures see seltskond, kellega
me tantsime ja kiired tantsud.
Rahvatants on andnud mulle
esinemisjulgust ja kogemust,
mida ei ole võimalik mujalt
saada. Lisaks on see füüsiliselt
väga hea, kuna pärast trenni on
mõnus olla.”
Rannapiigade ridades tant-

Rannapiigade rõivastus ajapikku muutunud rikkalikumaks. Peale uute trenniriiete,
mis olid rahvatantsijate oma
finantseeritud ja mille seelikud
õmbles Katrin Mitt, said Rannapiigad 2021. a sügisel endale
uued Häädemeeste rahvatantsuseelikud, mis on valmistatud
Läti kangast. 2022. a alguses
valmisid ka tanud, põlvikud
ning pastlad. Põlvikud kudus
ja roosis Leida Paomees, pastlad
valmistas Ariko Org. Pluusid
valmisid OÜ Kaunis Rahvarõivas poolt, mille rahastus saadi
Eesti Kultuurikapitalilt.
Tasa sõuad, kaugele
jõuad
Viis aastat on möödunud suure
töötähe all, neist kaks viimast,
mil Covid-19 on saatnud nii
palju trenne, on olnud väga
rasked, katsumusi ja eneseületusi täis. Ära on jäänud palju
projekte, esinemisi ning proove.
Meie õnneks on abikäsi alati
sirutatud Häädemeeste Keskkooli poolt, kes on laenanud
oma spordisaali treeninguteks
ning samuti ka Häädemeeste
Seltsimaja, kes on meid alati
võõrustanud soojalt, kui Kabli
Seltsimaja oli remondis. Ning
pole midagi salata, oleme ka
õues teinud palju trenne, millest parim plats asub meie oma
juhendaja, Ege Hünersoni,
hoovi peal. Peale Ege, Age ja
Malle Ormilaani (Paikuse naisrahvatantsurühma Kuu juhendaja) on juhendajateks olnud
ka meie oma tantsijad – Kaire
Maddison ja Eeva Noni.
Põhiliseks tantsuplatsiks on
Rannapiigadel ikkagi Kabli
Seltsimaja ruumid ja õu.
Esinetud on nii oma vallas
kui ka mujal: kõikidel PõhjaLiivimaa festivalidel Häädemeestel, Treimani Kevadsimmanitel, Kabli Seltsimaja
üritustel, Häädemeeste sügislaadal, Häädemeeste Seltsimaja
ja Kabli Seltsimaja maalelamispäeval, valla sünnipäevapidudel

Kablis ja Häädemeestel, EV100
vabaõhulavastuses “Saja-aastane
öö”, tantsupeo tuletoomisel,
Tallinnas Ava Laval 2019. a
koos naisrahvatantsurühmaga
Kuu jpt.
Viimased kaks aastat on naised teinud suurt tööd, et saada
esinema III Eesti Naiste Tantsupeole, mis toimub Jõgeval ja
Pärnumaa tantsupeole “Ükskord algab aega”.
Jõgeva tantsupidu toimub 12. juunil ja Pärnumaa tantsupidu 29.
mail Lavassaares, millest mõlemil osaleb ka
Kabli naisrahvatantsurühm Rannapiigad.
“Mehed, kes sidusid
oma pastlapaelad
ise”
Rannapiigade vahva juubeliaasta kulminatsiooniks
kujuneb folkpunktantsulavastus “Mehed, kes sidusid
oma pastlapaelad ise”, mille
lavastajaks on Kardo Ojassalu
ja lavastuse tekstid kirjutanud
Ott Kilusk.
Etendused toimuvad 29. ja
30. juulil kell 20:00 Kabli Seltsimaja hoovil.
Ege Hünersoni sõnul sai
projekti idee alguse sellest, et
tantsurühmad soovisid pidada
oma juubelisünnipäevi, kuid
valitsev pandeemia olukord ei
võimaldanud seda. “Kuna tantsurühmad on rohkemal ja vähemal määral seotud klubiga Kuu,
siis seetõttu otsustati ühendada
jõud ja ühiselt välja tuua suvine
tantsulavastus. Meelelahutusklubi Kuu sooviks ja eesmärgiks on olnud ja on ka edaspidi
anda ühiskonnale midagi, mis
rõõmustaks hinge ning millel on
sügavam mõte sees. Midagi, kus
inimesed saavad oma soovi ja võimaluste piires olla enamat kui
pealtvaatajad. Nii koorus mõte
tuua lavale eluline lavastus ning
rahvale loodud simman. Tantsulavastuses osalevad nii kohalikud
kui ka naaberkogukondade oma
ala entusiastid nii rahvatantsu
kui ka rahvamuusika valdkonnast. Rahvatantsijate ja -muusikute poolt ellukutsutud ja elluviidav projekt toob publikuni värske
ja elava pildi rahvakultuuri elujõulisusest ja võimalusterohkusest.
Publikul tekib laiem ja avatum
arusaam rahvakultuurist tervikuna, millega loodame tekitada
suuremat huvi rahvakultuuri
valdkonna vastu üldisemalt.
Meie loodav tantsulavastus koos
järgneva simmaniga laiendab
rahvakultuuris osalejate ja sellest
huvitatute ringi nii arvuliselt,
kui ka lõimib kokku erinevaid
kogukondi. Eelnevalt kirjeldatu
toetab kultuurielu järjepidevust
ja arengut.”
Kardo Ojassalu sõnul on
Rannapiigade roll antud
etenduses kanda läbivat ideed
edasi läbi tantsu olles samal
ajal sümbioosis teiste etenduses osalejatega nagu bänd ja
näitlejad. “Etenduses on oodata
eelkõige suvist meelelahutuslikku
külajanti, mis on rikastatud
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Raamatukoguhoidjad Põltsamaalt külas
Treimanis
On raamatukogude aasta. 1.maist
kuni 1.oktoobrini on käimas kampaania „Avasta Eesti raamatukogusid“,
mille käigus kutsutakse kõiki avastama enda jaoks uusi raamatukogusid,
kuhu tavaliselt ei satu.
27. aprillil külastasid meie raamatukogu aga raamatukoguhoidjad Põltsamaalt, kelle eesmärgiks oli pildistada
erinevaid maaraamatukogusid ja teha
nähtust suur fotonäitus. Häädemeeste
vallast valiti pildistamiseks Treimani
raamatukogu. Külalistele meeldis väga
raamatukogu teise korruse kaugtöö

Kabli Rannapiigad ja Häädemeeste Hää segarahvatantsugrupp Kabli
Seltsimaja kodukandipäeval 07.08.2021. Foto: Ülle Sulu

Raamatukoguhoidjad Põltsamaalt

võimalus. Muidugi oldi vaimustuses ka meie kaunist
rannamaastikust ja väikestest küladest.
Üks maal näituselt. Fotod: Evi Laarents

ALATES MAIKUUST
S A A B R A A M AT U -

KOGUS KÜLASTADA
T R E I M A N I TA LUMUUSEUMI NÄITUST
„MERI LAEVU KANNAB...“.
Kohtume raamatukogus!
Evi Laarents

Kabli rahva „Perelood”
Kabli Seltsimaja avamispidu 09.09.2020. Pildil ülevalt vasakult alustades:
Epp Antson, Eeva Noni, Kaire Maddison, Kai Ein, Rene Kurm, Milvi
Lobjakas, Aira Rahu. All vasakult alustades: Kaili Viljak, Küllike Naar, Ege
Maddison. Foto: Ülle Sulu

Valla peol Häädemeeste keskkooli spordihoones 09.12.2019. Foto: Jüri
Looring

elava muusika ja tantsunumbritega.”
Kui küsisin, kuidas võiks antud
lavastus kõnetada tänapäeva inimest, rääkis Kardo, et lisaks meelelahutuslikule aspektile on teksti
autor Ott Kilusk näidendisse sisse
kirjutanud mitmeid universaalseid
tõdesid, milleni inimesed erinevatel
eluetappidel ikka ja jälle jõuavad.
“Samuti on olulisel kohal Agust Urri
laulude tekstid, mis kindlasti publikut kõnetavad. Arvan, et rõõmsaid
ja kurbnaljakaid äratundmiskohti
on kõigil, kes etendust vaatama
tulevad.”
“Et elumere vees veel võiks
me kokku sattuda”
Milleks üldse veeta oma vaba aega
tantsides? Minu jaoks on oluline
teada, kes ma olen, mida teen ja
kuhu olen veel teel. Eriline tunne
kanda edasi esivanemate laule ja
elutarkust, astuda nendega samu
tantsusamme, keerelda ja pöörelda
koos vahvate energiast pakatavate
naistega. Luua miskit ajatut ning
kordumatut hetkes, jutustades just
meie aja lugu ja ajalugu – see on
tõeline au. Selles ühes tantsupalas
on peale tantsijate ka seda miskit,
millele ei oska täpselt näppu peale
panna, kuid ometi paneb kordi

hingekeeled põksuma ning rõõmust ja kõigest sellest suurusest
pakatama. Tunda, kui maagiline
on koostöö jõud ning kui palju
saan mina anda endast, et üks lugu
saaks jälle elu sisse ning räägitud
läbi tantsu, kostüümide ja muusika,
on väga eriline. Põimides tantsudesse sisse meie eellaste teadmised
ning hinge, liites kõik selle tänapäeva 21. sajandi argiellu, tunnen
uhkust, et olen olnud rahvatantsija
ning osake meie pärimuskultuuri
edasi kandjatest. Nii mõnigi kord
seadsin oma sammud tantsutrenni
suunas, kuigi tuju polnud sel päeval
päris see ning pärast proove tundsin ennast kümneid kordi elavama,
säravama ja õnnelikumana. Sisimas
loodan, et kasvav põlvkond vaatab
Rannapiigade esinemisi niisamuti
ainiti säravate silmadega ning mõtleb, et tahaks ka tantsida nõnda
nagu Rannapiigad seda teevad.
Täpselt nii, nagu istusin mina Rannapiigade 10. juubelipeol kontvõõrana ja pildistasin Kabli Seltsimaja
kroonika jaoks materjali, teadmata,
et selle samal sügisel 2017. a saab
ka minust rahvatantsija.
Elagu Rannapiigad!
Kaili Viljak

Käesoleval kevadel sai koduloolasel Dora-Alviine Kesperil valmis tema järjekorras
kuues raamat „Perelood”.
Aktiivne ja tegus DoraAlviine Kesper on võtnud
tänuväärse kohustuse panna
esivanemate lugusid raamatutesse kirja ja seeläbi need
edasi kinkida järeltulevatele
põlvedele.
Kabli Külaseltsi poolt
korraldatud raamatuesitlusele kodukülas olid kutsutute seas mitmed perede
järeltulijad, kes on juba pea
200 aastat Kablis elanud
ja oma vanavanemate jälgi
mööda käinud.
D.A Kesperi kirjutatud raamatud.
„Meie” 2008 Pärnu
Kapten-reeder Jakob Marksoni suguvõsa kroonika
„Minu Kabli” 2009, Audru
Mälestused ja perelood
„Kabli naabrid” 2010
Audru

Raamatuesitlusel paluti pildile need perekonnad, kes on jäänud elama oma esivanemate
kodukohta ja tunnetavad tugevalt oma elujuuri Kablis. Esimeses reas Aare ja Pille Talivere,
Veio-Kalevi Jakobson, raamatute autor Dora Alviine Kesper, Janek Pill. Tagumises
reas Karin Pärtel, Anneli Naar, Küllike Naar, Sigrit Pill, Elve Vahenõmm, Avo Naar,
Karin Zvereva. Perekond Bääride järeltulijad on Pille Talivere ja Janek Pilli perekond.
Jakobsonide perest elab Kablis Veio-Kalevi Jakobson. Foto: Kaili Viljak

„Meie laevade lood” 2018, Audru
„Eluhetked” 2019, Audru
„Perelood” 2022, Audru

Kõiki neid koduloolisi raamatuid saab
laenutada Häädemeeste Raamatukogus ja
Kabli Laenutuspunktis.
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu

Suur mõistatamismäng
„Avasta Eesti raamatukogusid!”
Raamatukogude aasta on parim aeg,
et mööda Eestit tiirutades raamatukogudesse kiigata.
1. maist 1. oktoobrini ootab Sind
raamatukogudes ka spetsiaalselt loodud templimäng.
Osalemiseks:
1. Külasta erinevaid raamatukogusid.
2. Küsi raamatukoguhoidjalt
lahendamiseks ülesanne (kokku on
viis erinevat ülesannet).
3. Lahenda see ära ja palu enda
templipassile tempel.
4. Kui oled kokku kogunud viie

erineva raamatukogu templid ja templipass on täis, siis anna see raamatukoguhoidjale ning osaled auhinnaloosis.
Auhinnaloosis osalemiseks palume
Sinu kontaktandmeid, et võidu korral
saaksime ühendust võtta.
NB! Mida rohkem täidetud templipasse esitad, seda suurem on tõenäosus
auhindu võita.
Nimi
Telefon / e-kiri
Kohtume raamatukogus!
Raamatukoguhoidjad
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Häädemeeste valla
7.-9. klasside õpilased!
Kui sulle meeldib inglise keel ja tahaksid tõsta teadlikkust
kohaliku puidust purjelaevanduse ajaloost, siis oled oodatud 18.07-22.07.2022 toimuvale suvekursusele.
• Kursus toimub väikeses grupis (10-12 õpilast), et toetada
keeleõpet.
• Iga päev toimub 4 akadeemilist tundi.
• Teeme paaris- ja rühmatööd, rakendame projekt- ja õuesõpet.
• Info otsimiseks ja esitluste tegemiseks kasutame nutiseadmeid.
• Seikleme Kabli purjelaevade ajaloolisel õpperajal.
• Külastame Ainaži meremuuseumi ning uurime, kuidas loodi
esimene merekool, mis viis kohalikud kaptenid kaugetesse
sihtkohtadesse üle maailma.

Mai 2022

Jüriöö Häädemeestel
Tänavune Jüriöö Häädemeestel oli meie jaoks väga
eriline, sest olime kahel eelneval aastal sunnitud traditsioonilise sündmuse ära
jätma, kuid sel aastal otsustasime tähistada ka eelmiste
aastate eest.
Programmi alustasime laste
võistlustega. Selleks oli meie
noorsootöötaja Janet, koos
kahe Häädemeeste Keskkooli
õpilasesinduse liikme Heivi ja
Helena-Liisiga, üles sättinud
lustaka takistuste raja, mida
kõigil huvilistel oli võimalus
läbida. Lisaks takistusjooksule
toimus ka mudilaste jooks, kus
võitjaks osutusid kõik osalejad.
Kui kell hakkas lähenema
kuuele, siis läks suuremaks
sagimiseks, sest kohale oli

Jüriöö lõke

Kaljas Sulu. Maali autor Enda Lorents

Kursus toimub Häädemeeste Keskkooli ruumides ja on
tasuta. Rakendame CLIL metoodikat (Content and Language
Integrated Learning ehk aine õpetamine võõrkeeles). Fookuses
on võõrkeele, aine ja õpioskuste arendamine.
Kursuse koosseisu kuulub ka tasuta lõuna osalejatele.
Kursuse läbiviija on Kabli juurtega inglise keele õpetaja
Marju Naar, kes õpetab inglise keelt Tallinnas Reaali kogukonnas Tallinna Kesklinna Põhikoolis. Õpetaja Marju on
Metsapoole Põhikooli vilistlane.
Lisainfo ja registreerimine:
õpetaja Marju Naar
E-post: marju.naar@gmail.com, tel 512 1657

Lp. lapsevanemad Võistes!
Anname teada, et Võistes
sadama tänava lõpus asuv puhkeaala ei ole lõplikult valmis ja
seepärast palume mitte kasutada ka alal olevat mängulaeva.
Kui kivitööd on lõppenud,
asutakse haljastuse tegemise

juurde.
Palume kasutamiseks pisut
kannatust.
Tööde valmimise tähtaeg on
mai lõpp 2022.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist

Võitjate tiim

tulnud koguni 18 teatejooksu
võistkonda ning 1 üksik
jooksja, ning kõik hakkasid
otsima enda vahetuspunkte.
Rada kulges ka sel korral uuel
trajektooril läbi alevi ning pakkus närvikõdi nii jooksjatele
kui ka korraldajatele, sest oht,
et keegi õigest teeotsast mööda
jookseb, säilis lõpuni. Õnneks
keegi kaduma ei läinud ja kõik
jooksjad jõudsid kenasti finišisse tagasi.
Selle aasta võidukarika napsas endale võistkond Aprilli 6,
kuhu kuulusid Triinu Vaher,
Risto Vaher, Paavo Vaher,
Meelis Kokk, Teet Kokk ja
Tair Kokk. Nende tiimi jooksuaeg oli 7.26,26. Olgu öeldud,
et Jüriöö teatejooksu peakohtunik Aleksander Tõnis Joarand
oli enne starti selle tiimi võidus
120% kindel.
Kõigest 9 sekundi kaugusele

Ansambel Puuluup. Fotod: Märt Kose

jäi võitjameeskonnast Häädemeeste Keskkooli 12. klassi
võistkond, kuhu kuulusid Jaak
Looring, Lisette Eylandt, Hannes Jaakson, Erik-Raimond
Ristmäe, Kristjan-Gregor
Ristmäe ja Kustav Tari.
Auväärt kolmandale kohale
tuli Häädemeeste Keskkooli
10. klassi tiim, kelle jooksuaeg
oli 7.48,24. Nende tiimi kuulusid Herbert Muhu, Andreas
Artma, Joonatan Pajuväli,
Robin Avamere, Liisbeth Lepp,
Kerlin Tšetsin.
Esikolmikule järgnesid
tiimid sedasi: „Kiired ja vihased“, Surfarid, Krundiküla,
Suurküla, 8. klass, rahvatantsurühm KUU, 9. klass, rahvatantsurühm Hää, 7. klass, 5.
ja 6. klassi ühistiim, 4. klass,
tiim „Lapsevanemad“, 1. klass,
2. klass ning 18. kohale tuli
stiilne Häädemeeste Jüride

meeskond. Üheksateistkümnendana finišeerus ühemehe
tiim, kuhu kuulus Läti Mart.
Oleme väga rõõmsad ja
tänulikud, et selle aasta jooksul niivõrd palju osalejaid oli
ning loodetavasti saame juba
järgmisel aastal meeskonna
arvu rekordi purustada.
Peale jooksu tegi peakohtunik Aleksander Tõnis Joarand koos peasekretär Virge
Mägiga kiire kokkuvõtte ning
autasustamine võis alata. Sel
korral oli auhinnalaegas väga
rikkalik ning väikese meene sai
endale igaüks, kes jooksus osales. Erinevate vanusegruppide
esikolmikud said kaela säravad
medalid ning lisaks veel hääd
ja paremat kohalikelt toetajatelt. Soovimegi siinkohal
tänada Metsaluige turismitalu, OÜ-d Keisri Köök, Riina
Luike, Puust Disaini, Hääde-

meeste Hääd, Perametsa talu,
Tiiu Lillepoodi, Nurmeotsa
talu, Korall AHT-d, Häädemeeste Apteeki, Hääd teed,
Kuuri Disaini, Kabli pagarit ja
Häädemeeste valda, kes täitsid
meie rikkaliku auhinnalaua.
Peale autasustamist süütasid
Jürid meie uhke Jüriöö lõkke
ning kõik said lõkke nautimise kõrvale maiustada Kabli
pagarite poolt valmistatud
kringliga.
Õhtul läks meil Jüriöö möll
edasi Häädemeeste Seltsimajas,
kus publiku ette astus muhe
Puuluup. Kontsert oli kogunisti nii vahva, et Häädemeeste
Seltsimaja ei ole korraga nii
palju rahvast jupil ajal näinud.
Peale kontserti sai tantsu keerutada diskol Robin Järvesaare
poolt valitud rütmide saatel.
Aigi Treumuth

Aprillikuu sündmused Häädemeeste Eakate Kodus

Lugupeetud
vallaelanikud!
Nii mõnedki Häädemeeste
valla alalised ja hooajalised
elanikud on märganud, et neile
ei tooda koju või suvekodusse
Liiviranna ajalehte. Omniva
on Häädemeeste vallas registreerinud 2048 postkasti, kuhu
tuuakse avaliku teabena aadressita reklaami (ehk siis Liiviranna lehte).
Probleemi lahendamiseks
tuleb pöörduda Omnivasse
(tel. 661 6616 eraisikutele ja
664 3444 äriklientidele, e-post
vastavalt info@omniva.ee või

ariklient@omniva.ee) ja küsida
nõu postkasti paigaldamiseks
ja registreerimiseks, kui seda
varem ei ole olnud. Uued postkastid peavad vastama Omniva
nõuetele, selle osas saab teavet
kodulehelt omniva.ee, külgmenüüst Postkast. Seal on nii nõuded postkastile kui ka ankeedivorm selle registreerimiseks.
Seni aga on vallalehe lisaeksemplarid saadaval vallamajas
Uulus ja teenuskeskuses Häädemeestel ning lugemiseks raamatukogudes ja valla kodulehel.

20. aprilli pärastlõunal
toimus Eakate Kodu
väliterrassil Olavi Kõrre
ja tema õpilaste kontsert,
mis oli pühendatud jüriööle. Osavõtt oli rohkearvuline ja ilmataat oli
ka meie poolt. Täname
ilusa elamuse eest ja
ootame uusi kohtumisi! 22. aprillil külastas
meid Kihnu valla delegatsioon. Nad tutvusid
Eakate Kodu uue hoone
ja aiaga ning tundsid huvi meie
töökorralduse ja huvitegevuse
vastu. Jagasime hea meelega oma
kogemusi ja kuulasime külaliste
kommentaare ja tähelepanekuid.
Kohtumise lõpus tegime ühis-

Ühispilt Kihnu külalistega

pildi ja saime küllakutse vastu
visiidiks.
Kaunist ja päikeselist kevade
jätku kõigile!
Eakate Kodu pere

Kontsert väliterrassil. Fotod: Eakate Kodu
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Kodu ja mets

SÜNDMUSED MAIS JA JUUNIS

Rein Ratast
meenutades

Kultuurisündmuste, spordivõistluste jt avalike ürituste
toimumise osas palume järgida teavet seoses COVID-19
olukorraga.

09.05.1938 – 18.04.2022
Häädemeeste õigeusu surnuaial
kasvab kuusk. Ainuke kuusk
meie surnuaedades. Selle
ümbermõõt 170 cm. Puu jalamil on tahvel kirjaga:
Metsavaht
FEODOR RATAS
02.05.1901 – 23.09.1968
Feodor oli Rein Ratase isa.
Orajõe vahtkonna metsavaht.
Rein oli uhke, et ta on metsa
kaitsja ja hoidja poeg. Aga Rein
oli veel rohkem kui metsavaht
– ta oli kogu Eesti looduse
kaitsja. Sellega on kõige olulisem öeldud.
Teiseks märksõnaks oleks
sõna kodu. Alljärgnevalt lõik
Reinu mõtetest kodust. Öeldu
pani kirja ajakirjanik Helle
Tamm 1995. aastal. Siis oli
Rein Keskonnaministeeriumi
kantsler.
„Ei ole kellelgi teadmata, et
me kõik oleme oma kodu saadus, produkt. Kodu võib aga
käsitleda väga mitmetahuliselt,
mitmekihiliselt. Eesti keeles on
kodu üldse üks võrratult ilus
sõna. Ja sellest kuipalju armsaid
sõnakonstruktsioone: kodukant, kodumuld, kodumets,
kodumaa ... Kui me räägime
kodust, siis mina ei paneks

Rein Ratas

kodu juurde mitte ainult pereringi, kust mälestused algavad.
Kodu juurde lähevad ju järjest
uued sfäärid vastavalt sellele,
kuidas inimene hakkab ilma
ja elu nägema ja tunnetama.
Algul koduõu, natuke hiljem
kodunurm, kodumets, koduküla tervikuna ... Kõik järjest
avardub, kuni lõpuks jõuame
kodumaadimensioonini välja.
Ja miks ka mitte edasi? Mis
selles halba on, kui inimene
suudab haarata ühest teatud
ajajärgust alates ka suuremat
üksust, kui seda on kodumaa,
st kui ta suudab ja soovib lähtuda John Donne`i mõttest,
mille Hemingway tegi kuulsaks
oma romaanis „Kellele lüüakse

hingekella”:
Ükski inimene ei ole Saar,
täiesti omaette:
iga inimene on tükk Mandrist,
osa Maismaast;
kui Meri Mullakamaka minema uhub, jääb
Euroopa väiksemaks ...
... iga inimese surm kahandab
mind, sest mina
kuulun Inimkonda; ja seepärast ära iialgi päri,
kellele lüüakse hingekella:
seda lüüakse sinule.”
Rein Ratast mäletatakse
seni kuni meil on veel pisutki
kodumetsa. Võib-olla kauemgi.
Sulev Kasvandik

01.03-31.05 Trenni- ja toitumise väljakutse:
SUPERVORM vol 2
4.04-31.05 Mati Michelise ja Raimo Aasa
karikatuurinäitus “Äratuskell
karikatuurides” Võiste Raamatukogus
7.05
Talgupäev Treimanis
13.-14.05
Masters Cup 2022 Jõulumäe/Sindi
14.05
Treimani Rahvamajas Liivimaa õhtu
temaatilised ettekanded ja film kell 19
14.05
Uulu Segakoori sünnipäevakontsert Uulu
PK aulas kell 16
15.05
Kevadlaat Uulus kell 10–14
18.05
Näppepillide kontsert Häädemeeste
Seltsimajas kell 16
18.05
Koduloolaste klubiõhtu Uulu
Raamatukogus
19.05
Orienteerumisneljapäevak Jõulumäel
kell 17
19.05
„Pikk tige vanamutt“ Häädemeeste
Seltsimajas kell 9
21.05
Perepäev Häädemeeste Keskkoolis
21.05
Muuseumiööl Häädemeeste muuseum
avatud 18–23. Kell 20–21.30 Helisevad
viisid, jutustavad lood ja tuur “Täitunud
unistused!”. Avatud kohvik. Sissepääs prii.
21.05
Jõulumäe kevadduatlon/ Pärnumaa MV
duatlonis/ Eesti Karikavõistluste 1. etapp
Jõulumäel kell 10
22.05
Pärnumaa kogu pere liikumispäev
Jõulumäel kell 11–16
28.05
Muusikakooli kevadkontsert Häädemeeste
Seltsimajas kell 13
29.05
Lastekaitsepäev Kabli Seltsimajas kell 12
29.05
Rahvatantsu Pärnumaa tantsupidu
“Ükskord algab aeg…” kell 18
30.05
Liikumispäev Uulu Põhikoolis
31.05
„Lugemisisu” tublimate tunnustamine
Uulu Raamatukogus
01.06
Lastekaitsepäev Uulus kell 16–19
04.06
Põhja-Liivimaa Festival Häädemeestel
kell 10
06.06
II Uhla-Rotiküla elamusretk
07.06
Liikumispäev Metsapoole Põhikoolis
09.06
Orienteerumisneljapäevak Rannametsas
kell 17
10.-12.06
LATITUDE 64° FESTIVAL 2k22
Jõulumäel
11.06
Muusikakooli lõpuaktus kell 15
11.06-28.08 Avatud Lottemaa kell 10–18
16.06
OK West orienteerumisneljapäevak
Häädemeeste alevikus kell 17
21.06
Lõpuaktused Häädemeeste Keskkoolis
kell 12 ja 15
22.06
Treimani jaaniõhtu
23.06
Võidupüha jooks Häädemeeste
bussijaamast
23.06
Jaanipäev Võiste suveaias
23.06
Häädemeeste Jaanituli Suveaias kell 19
23.06
Kabli Seltsimaja jaanituli
24.06
Uulu jaanituli
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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SPORDIUUDISED
Lohesurfi treeningud Häädemeestel

Paarisvõrkpall

Sel suvel on taaskord meie valla
noortel võimalus osaleda lohesurfi trennides Häädemeeste
rannas, mida viib läbi lohesurfi instruktor Triina Trei.
Koolitused toimuvad suvi läbi,
sobivatel ilmastiku ja tuule tin-

1. aprillil toimus Häädemeeste
Spordikeskuses igakevadine
meeste paarisvõrkpalliturniir
kaheksa paari osalusel. Sellega
tõmmati joon alla talvistele
võrkpallitreeningutele. Mängiti rannavolle reeglitega,
parem kolmest geimist viieteist punktini. Kokku mängiti
kolme tunniga 16 mängu.
Võitjaks tulid Jaak Looring – Andero Heinastu,
kes esikoha mängus võitsid
Raul Pintat – Ott Liivarut
2-0. Alagrupis olid võidukad
Raul Pinta – Ott Liivaru 2-1.
Kolmandaks tulid Karl Eerik
Eisenschmidt – Kristjan Hanson võiduga 2-0 Kristofer
Ründi ja Erki Praksi üle.

gimustel. Häädemeeste rand on
väga turvaline ja algajasõbralik
ning trennides rakendatakse ka
kaitsevarustust. Hea võimalus
noortele lõbusaks ja aktiivseks
ajaveetmiseks. Ootame nii vanu
kui uusi surfihuvilisi!

Meeste paarisvõrkpalli esikolmik Kristjan Hanson, Karl Eerik Eisenschmith, Andero Heinastu, Jaak
Looring, Raul Pinta, Ott Liivaru. Foto: Klen Liiva

Sangpommisport

Ammulaskmine
45. Eesti sisemeistrivõistlused
ammulaskmises toimusid 9.
aprillil Häädemeeste Spordikeskuses. Osavõtt võistlustest
jäi tagasihoidlikuks.
Meestest saavutasid kolmikvõidu Häädemeeste AK
amburid Teet Tagapere 558 p,
Ain Järvesaar 538 p ja Madis
Kivi 497 p.

Naiste konkurentsis kuulus
Maarika Atkale neljas koht
484 p.
Kadettidest saavutasid
esimese ja teise koha vennad
Järvesaared Rihard ja Robert
vastavalt 453 p ja 344p.
Ammulaskjate välishooaeg
avatakse 7. mail Viljandimaal
Külmalliku talu maadel.

9. aprillil toimusid Jõgeva
Spordihoones Virtus Eestimaa
Spordiliit Jõud meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses.
Kõige arvukamalt oli esindatud kuue võistkonna konkurentsis Pärnumaa võistkond 16
võistlejaga, neist viis Häädemeeste vallast. Võistkondlikus
arvestuses läks arvesse kaheksa
paremat tulemust, mis tõi
esikoha Pärnumaale. Kokku
saavutas Pärnumaa võistkond
14 esikohast kaheksa. Oma
esimese võistluse tegi -75kg
kehakaalus Häädemeeste KK
9. klassi õpilane Siim Õitspuu.
Pilk protokolli: NO -75kg
(8) 1. Reiko Vendelin, Pärnumaa 193p, 2. Ranno Markus
Rebase, Järvamaa 168p, 3. Joel
Henry Visnapuu, Lääne-Virumaa 142p, 4. Siim Õitspuu,
Pärnumaa/Häädemeeste 132p.
NO +75kg (6) 1. Märt Veelaid,
Pärnumaa/Häädemeeste 304p,
2. Henry Näär, Pärnumaa/
Häädemeeste 217p, 3. Rainer
Sokk, Lääne Virumaa 210p.

Häädemeeste sangpommitõstjad Jõgeval Henry Näär, Andrus Umal, Rainis Vesik, Märt Veelaid, Siim
Õitspuu. Foto: Erik Raimond Ristmäe

Mehed -78kg (1) 1. Rainis
Vesik Pärnumaa/Häädemeeste
80p. Mehed +95kg (7) 1. Kuldar Kark Tartumaa 520p, 2.

Erki Soo SK Hunt 370p, 3.
Aleksander Tammert SK Hunt
350p, 4. Andrus Umal Pärnumaa/Häädemeeste 253p.

Korvpall

Meeste esikolmik ammulaskmises vasakult Madis Kivi, Teet
Tagapere ja Ain Järvesaar. Foto: Maarika Atka

30. aprillil oli Häädemeeste
Spordihoone korvpallurite
päralt. Toimus järjekordne
Saarde – Salacgrīva – Häädemeeste kolmikturniir korvpallis.
Turniiri võitis Häädemeeste
meeskond, kes oli esindatud
kuue mängijaga. Avamängus võideti lätlasi 88 – 68 ja
esikoha mängus „purustati“
Saarde vald 53 punktiga, 132
– 79. Janar Aniste viskas 50
punkti, neist 12 kolmest. Teise
koha mängus võitis Saarde
Salacgrīvat 76 – 68.
Häädemeeste meeskond
mängis koosseisus Hardi
Paluots, Elgar Tamsalu, Janter Aniste, Janar Aniste, Kardo
Sarapuu ja Aleksander Jänes,
vanemtreener Jüri Aniste.
Võistkondade parimateks
mängijateks tunnistati Janar
Aniste, Andrus Teearu ja
Daniels Grigorjevs.
Kohtunikena tegutsesid
Kalmer Liivmaa Tallinnast ja

Meeskonnad ühispildil

Raitis Veinbergs Salacgrīvast. Sekretäriks oli Triin Juurik Pärnust.
2022. a sügisel kohtutakse uuesti
Salacgrīva Keskkooli võimlas.
Aleksander Tõnis Joarand

Häädemeeste valla korvpallimeeskond
treeneriga Fotod: Indrek Attim

Võistkondlik paremusjärjestus (6) 1. Pärnumaa 200p, 2.
Jõgevamaa 177p, 3. Järvamaa
146p.
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SPORDIUUDISED
Uulu sulgpall ruulib!
Jõgeva kevad 2022 kostitas heldelt
Uulu sulgpallimehi Allanit, Margust,
Silverit ja Vellot.
Olime koosmängu Uulus harjutanud möödunud sügisest ja meie võitlusaktiivsust aktiviseeris meie Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse aktiivne
ja tubli eestvedaja ja organisaator Egle
Vutt. Omajagu initsiatiivi ja vastutust
lisas veel ka KSK embleemidega võistlussärkide selga saamine.
No ja siis, 9. aprilli varahommikul,
läbi kevad-talvise Eestimaa loomilinde loendades, saabusime Jõgevale.
Vastu võttis meid tõsine spordilaager
– vähemalt 50 osalejat ja kaks tugevusklassi sulgpallureid. Esialgu varvas
veidi värises, aga selleks pikalt aega ei
antud. Juba 10.25 oli meie esimene
paar Silver ja Vello võistlustules, Allan
ja Margus ja mitte ainult nemad, vaid
saalitäis muid osalejaid kaasa elamas.
Mõni aeg peale esimesi Uulukaid olid
ristsetel ka Allan ja Margus.
Algused ei olnud paljulubavad,
kuid optimism ja võitlustahe keris
tuure.
Võistluspäeva arenedes osalejatele
jagatud maiust ja torti ampsates, meie
vaprus aina kasvas. Ootepinkidel istudes või teiste võistlejate punkte lugedes
ja parimaid šnitte omandades astu-

Uulu sulgpall. Fotod: Egle Vutt

sime juba järgmistesse mängudesse
sirgema selja ja vähem väriseva varbaga ja siit need tulemused siis tulidki:
Allan ja Margus tulid oma esimesest
võistlustulest välja meie parimatena
– üldarvestuse neljanda kohaga, Silver ja Vello tihedalt nende kannul 5.
kohaga. Ise jäime oma ligi 6-tunnise
pingelise võistluspäevaga väga rahule.
Loodan, et meie entusiasm nakatab
ja kutsub teisigi sulgpallihuvilisi
Uulu sulgpalluritega liituma ja mitte

ainult...
Pikal tagasiteel Jõgevalt Pärnusse
enam linde ja loomi ei loendanud,
vaid tegime suuri plaane: ehk õnnestuks juba 23. aprillil Uulu KSK-s
mängivate või ka meiega veel lisanduvate huvilistega korraldada oma „Uulu
kevadturniir”? Egle, kas teeme ära?
...ja tehtud see saigi.
Uulu sulgpallurite kevadturniir sai
tänu perenaise Egle tublile korraldusele teoks planeeritud päeval, 23.04.

Kohal olid kaasaelajad ja lastest
huvilised. Platsil olid esindatud meie
parimad naissulgpallurid Enelin, Marlen, Triinu ja Kristina. Korraldaja pakkus naistele võimaluse loosiga omale
meespartner valida, valikus oli meeste
eliit: Silver, Margus, Allan ja Vello.
No ja siis võistlustulle.
Pingelise võistluspäeva „panid
kotti” üliaktiivse mängustiiliga Enelin
ja Silver, nende võit oli ülekaalukas.
Teiste võistlejate kaalukust aitasid

parandada päeva perenaise serveeritud
koogid, küpsised ja muud maiustused.
Eduka päeva ja toreda kogemuse eest
olime tänulikud kõik.
Tänusnäkilaud, autasustamine ja
saun – suurepärane! Aitäh, Egle ja
osalejad.
Boonusena veel sooduskutsed
õhtusele Puuluubi kontserdile Häädemeeste seltsimajas.
Vello Purre

Sportlik aprillikuu

Ponikarika hõbekarikas tuli Häädemeeste valda

Aprillikuus toimusid üle
Eesti jüriööjooksud. Nii
ka Häädemeeste vallas,
kus üks neist leidis aset 22.
aprilli õhtul, kus joosti K.
Pätsi pargist Jõulumäeni.
Päev aga algas Jõulumäel
Pärnu maakoolide kevadkrossiga ja Uulu Põhikoolil toimus esimene
kooliolümpia, mida viisid
läbi Mariann Rebane ja
Rebeka Mäe oma loovtöö
raames. Jüriöö teatejooksurahvast oli tervitama
tulnud kiiruisutaja Marten Liiv, kes viis läbi lastejooksu. Üheskoos asetati Jüriöö teatejooks. Foto: Berit Allika
pärg K. Pätsi mälestussambale ning hiljem saatis ta rattal jooksjaid. Kõik
osalised said auhinnaks
Koduköögi poolt maitsva
kringli. Õhtune Jüriöö
Teatejooks toimus tänu
Jõulumäe Tervisespordikeskuse ja Spordiklubi
Tahk koostööle.
1. mail toimus traditsiooniline jalgpallimatš POISSMEHED vs
NAISEMEHED. Mäng
oli pingeline, sel aastal
võidutsesid 5/3 Naisemehed. Kõik osalised Jalgpallimatš Poissmehed vs Naisemehed. Foto: Berit Allika
said auhinnatud ja kaela
medalid. Sel korral tegi
jalgpalliteemalise tordi
Poissmeestele Kerli koogid.
Jalgpalli poolaja vaheajal esinesid nasid erinevatest tegevustest osa täpsuslööke. Suured tänud suurrahvale Uulu laste- ja täiskasva- saama. Kohal olid Uulu Põhikooli tele jalgpallimatši ja perepäeva
nute showtantsugrupid.
õpilased, õpetajad, vanemad, kes koostööpartneritele – Urmas
Samal ajal, kui mehed jalgpallis müüsid suupisteid, riideid, män- Org, Jüri Kõresaar, Marko Koitla,
mõõtu võtsid, sai ülejäänud rahvas guasju jms põnevat. Näomaalin- Uulu Põhikool, kellega üheskoos
nautida lisaks jalgpalli ilule-valule gutega tegi käe kriidiseks õpetaja see vahva ja tegus päev aset leidis!
ka perepäeva tegevusi. Kohal Evelin. Kõikidel lastel oli võimalus
Egle Vutt
olid Jänku Juta ja Karumõmm, läbida Batuudimaa poolt juhitud
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
kes mängisid lastega ning suu- takistusrada ja harjutada jalgpalli
juhataja

Eestis on pikki aastaid toimunud poniratsanikele võistlus, mida peetakse kaks korda
aastas, talvine Havensi Ponikarikas ning
Suvine Ponikarikas. Võistlus koosneb 5-6
etapist, mis peetakse erinevates suuremates tallides üle Eestimaa ning karikasarjale
pannakse punkt finaalis. Sarjas kogutakse
punkte, millest arvestusse lähevad 3-4 etapi
parimad ning finaalis korrutatakse tulemuse punktid 1,5-ga. Sel hooajal alustas
Keskmises Ringis võistlemist 32 poniratsanikku. Punktiarvestus enne finaali oli
väga tasavägine, esikohale pretendeeris 8
võistluspaari, kõik olenes seekord finaali
tulemustest. Meie valla noor ratsanik
Annika Absalon osales Havensi Ponikarika Keskmise Ringi arvestuses, kus sõideti
kuni 100 cm kõrguseid parkuure. Annikal
õnnestus koos poni Antonioga koju tuua
üldarvestuse 2. koht ja hõbedane karikas.
Annika soovib tänada Häädemeeste valda
toetuse eest!
Juba maikuu alguses algab uus Suvine
Ponikarikas, kus Annika proovib võistelda kahe poniga korraga ning seekord
juba kõige kõrgemas võistlusklassis punkte
koguda. Suures Ringis on parkuuride kõrgused kuni 110 cm ning kokku 6 etappi ja
finaal. Kui seal peaks sõidud õnnestuma,
on lootust Annikal suve lõpuks jõuda Eesti
Meistrivõistlustele. Juulikuus plaanib noor
sportlane võistelda mitme hobusega kor-

15. mail kell 10
Häädemeeste Keskkoolis
Pärnumaa
meistrivõistlused
VENE KABES
Vanuseklassid:
mehed, naised, poisid, tüdrukud
(2006. sündinud ja nooremad)
AUTASUSTAMINE

Annika Absalon poni ja auhinnaga.
Foto: Sigrid Absalon

raga 3-päevasel võistlusel Leedus Audruvises ning üldiselt on kogu suvine periood
täis tihedalt võistlemist. Oleme väga
tänulikud, et vald toetab noore sportlase
võistlemist ning samuti soovime tänada
Annika kõige esimest treenerit, Keskküla
talli perenaist Anne Lahesood ning Annika
Veerpalu, kes on Annika võistlemisele palju
kaasa aidanud!
Sigrid Absalon

28. mail kell 12
Häädemeeste Keskkooli discgolfi rajal

DISCGOLFI VÕISTLUSED
Vanuseklassid:
• P – T – 2. – 5. klass
• P – 6. – 9. kl
• T – 6. – 12. klass
• M – 10. kl, 11. kl, 12. kl, mehed
• Naised

AUTASUSTAMINE
Registreerimine tund enne algust
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Tasuta koerte ja kasside
vaktsineerimine marutaudi vastu
28.05.2022 Pärnumaal
Põllumajandus- ja Toiduamet viib
28.05.2022 läbi lemmikloomade
vaktsineerimise kampaania Häädemeeste
vallas.
HÄÄDEMEESTE PIIRKOND
Uulu kauplus Riia mnt juures 10.00
Ikla bussipeatus 10.00
Siimu bussipeatus 10.30
Treimani bussipeatus 10.30
Lepaküla bussipeatus 11.00
Krapi bussipeatus 11.00
K.Pätsi ausamba juures parklas 11.30
Lemme bussipeatus 11.30
Võiste sadama kauplus 12.00
Massiaru bussipeatus 12.00
Rannametsa bussipeatus 12.40
Urissaare bussipeatus 12.30
Häädemeeste bussipeatus 13.15
Sooba bussipeatus 12.50

Krundi bussipeatus 13.45
Häädemeeste Circle K tankla parkla 13.20
Jaagupi bussipeatus 14.15
Mäe bussipeatus 13.45
Kabli bussipeatus 14.45
Koorejaama bussipeatus 14.10
Soometsa bussipeatus 14.35
Jõulumäe TK parklas 15.10
Vaktsineeritav loom peab olema terve
ning vähemalt 3 kuud vana!
Enne vaktsineerimist tuleks anda lemmikule 10 päeva varem ussirohtu!
Juhul, kui lemmikul on olemas pass või
muu dokument, millesse vaktsineerimise
andmed kanda, palume see kaasa võtta.
Loomaomanik peab olema suuteline
tagama looma ümbritsevatele ohutu fikseerimise vaktsineerimise ajaks.
Koerte ja kasside vaktsineerimine on loomaomaniku poolt kohustuslik ja vajalik
vähemalt iga kahe aasta tagant!
Tel 516 8983

Algas vaktsiinikindlustuse fondist
hüvitiste taotlemine
Alates 1. maist käivitus Eestis vaktsiinikindlustus ning
Covid-19 vastase vaktsineerimise tõttu rasket tervisekahju
saanud inimestel on võimalus
taotleda haigekassast hüvitist.
Tervisekahju seost vaktsiiniga
hindab ravimiamet.
Vaktsiinikahju hüvitis on
ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele,
kellel on Covid-19 vastase
vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus.
Kahjustus peab olema kestnud
vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga. Tervisehäire peab olema arsti poolt
dokumenteeritud. Vaktsineerimise ja tervisekahju vahel peab
ravimiamet olema tuvastanud
vähemalt tõenäolise seose.
Haigekassa finantsosakonna
juht Riho Peek sõnas, et taotlust koos vajalike dokumentidega on võimalik haigekassale
esitada patsiendiportaali www.

digilugu.ee kaudu, e-kirja teel
või paberkandjal. Et enda jaoks
sobiv taotlusviis leida, tuleks
esmalt neil, kel ligipääs arvutile
olemas, haigekassa kodulehel
täita lühike küsimustik. „Pärast
taotluse esitamist hindab haigekassa esmalt, kas taotlus vastab
tingimustele ning edastab selle
siis ravimiametile, kes hindab,
kas tekkinud tervisekahju ja
vaktsineerimise vahel on seos.
Taotluse menetlemine võib
kokku kesta kuni 150 päeva,“
selgitas ta.
Rasked tervisekahjustused
on jagatud viide kategooriasse,
millest igaühel on fikseeritud
kindel kindlustushüvitis:
1) mõõduka raskusega raske
tervisekahjustuse korral 2000
eurot;
2) keskmise raskusega raske
tervisekahjustuse korral 10 000
eurot;
3) raske tervisekahjustuse
korral 25 000 eurot;

4) väga raske tervisekahjustuse korral 50 000 eurot;
5) üliraske tervisekahjustuse
või surma korral 100 000 eurot.
2022. aastal hüvitatakse
tagasiulatuvalt COVID-19
vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid, mis ilmnesid alates detsembrist 2020. Alates
2023. aastast laieneb süsteem
ka muudele vaktsiinidele, sh
immuniseerimiskava vaktsiinid, gripi, puukentsefaliidi ja
nn reisivaktsiinid.
2022. aastal rahastatakse
vaktsiinikindlustuse fondi riigieelarvest. Hüvitiste summaks
on aasta lõpuni arvestatud miljon eurot.
Täpsem info vaktsiinikindlustuse kohta haigekassa
kodulehel: www.haigekassa.ee/
vaktsiinikindlustus.
Eesti Haigekassa
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Apteeker soovitab: Mida peaksid
teadma enne puugisüsti?
Ilmade soojenedes
aktiveeruvad Eesti
kõige väiksemad ja
ohtlike haigusi kandvad
putukad – puugid.
Sealjuures on ekslik
arvata, et puugi
saab vaid metsast,
niisamuti levivad
nad linnapargis või
niidul. Apteeker toob
välja kolm levinumat
puugimüüti ning jagab
nõuandeid nakkuste
eest hoidumiseks.
“Väikesed, mõne millimeetri
pikkused, puugid levitavad
erinevaid nakkushaigusi,
näiteks puukborrelioosi ehk
Lyme´i tõbe ja puukentsefaliiti. Vaktsineerida saab Eestis
vaid viimase haiguse vastu ja
kuivõrd haigus võib tekitada
raskeid tüsistusi ning mõningal juhul põhjustada surma,
on parim kaitse raskeima
puugihaiguse vastu end vaktsineerida,” selgitab Benu Tõrva
Keskapteegi proviisor Virge
Sokk.
Apteeker toob järgnevalt
välja kolm peamist müüti puukide ja vaktsineerimise kohta.
Müüt: Kui metsas ei käi,
pole puugiohtu
Puugid eelistavad niiskeid,
varjulisemaid, rikkaliku ning
kõrgema taimestikuga alasid.
“Arvukamalt on puuke
karja- ja heinamaadel ning
põlluäärtel ja metsaservadel, aga suuremad aiad ning
metsa- ja linnapargid võivad
olla puukidele väga sobilikuks elukohaks olla. Vähem
on neid rabades ja soodes ning
kuivades nõmmemetsades.
Samuti võib puugi saada
lemmikloomalt, kes on olnud
pikema taimestikuga kohas.
Seega kõik, kes vähegi looduses viibivad või kel loomad
looduses jalutamas käivad,
on ohustatud ja soovitan end
vaktsineerida,” tõdeb Sokk.
Puuk saab haigustekitajad
loomadelt, kellelt ta verd imeb
ning kuigi puuk ise haigusi ei
põe, võimaldab ta viirustel ja
bakteritel enda sees paljuneda
ja transpordib need nii ühelt
organismilt järgmistele. “Kõik
puugid ei ole haigusekandjad,
kuid kuna Eestis esineb puugihaigusi päris sageli, tuleks
pärast iga puugihammustust
oma tervist eriti hoolikalt jälgida,” rõhutab Sokk.

Mullu oli puugijuhtumeid
enim Tartumaal ja Pärnumaal, traditsiooniliselt levivad
puukidega seotud haigused
palju ka saartel. Täpset statistikat, kus piirkondades on
rohkem juhtumeid, saab vaadata Terviseameti kodulehelt.
Müüt: Puugid on
ohtlikud vaid suvel
Puugihooaeg algab Eestis
tavaliselt aprillis ning kestab
kuni novembrini. “Talvel on
puugid enamasti talveunes,
kuid pehme ilm lubab puuki
kohata ka jaanuaris-veebruaris. Esimesed puugid kolivad
oma metsakõdus paiknevast
talvituspaigast välja, kui keskmine õhutemperatuur tõuseb
üle 5 soojakraadi. Kevade
teiseks pooleks on puukide
arvukus tõusnud tippu ja
puugihooaeg on käes,” selgitab Sokk.
Seepärast tuleks apteekri
sõnul ka vaktsineerimisele
mõeldada juba talvel või varakevadel. Täielik puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine
koosneb kolmest süstist: kaks
esimest üheks hooajaks piisava
immuunsuse andvat süsti
tehakse 1–3-kuulise vahega,
kolmas kuni aasta hiljem.
Seejärel on kaitset vaja iga
3-5 aasta tagant kordussüstiga
uuendada.
Müüt: Vaktsineerimine
on kallis ja mõttetu
Tõsi, ühe entsefaliidi vakt-

siini hinnavahemik kipub
olema 25-30 eurot. Samas
peab arvestama, et kolmanda
annuse manustamine tagab
kaitse kolmeks kuni viieks
aastaks. “Entsefaliidi pikaajalisteks tüsistusteks on jäsemete
halvatus, mälu-, tasakaalu- ja
koordinatsioonihäired ja
need võivad esineda koguni
46 protsendil põdenutest.
Raske haiguse eest kaitseb
ainult vaktsineerimine,” sõnab
apteeker.
Entsefaliidi vastu vaktsineerimisel on levinuim skeem,
kus esimene doos manustatakse valitud päeval, teine
doos 14 päeva kuni kolm kuud
peale esimest doosi, kolmas
annus 9-12 kuud pärast teist
doosi. “Seega on parim aeg
vaktsineerimiseks varakevadel enne aprillis algavat puugihooaja algust, sest vaktsiin
hakkab mõjuma kaks nädalat
pärast teise annuse manustamist,” selgitab Sokk. Kiirskeemi korral manustatakse
teine doos seitsme päeva pärast
ja kolmas 21. päeval.
Entsefaliidi vastu saab
vaktsineerida nii apteegis kui
ka perearsti juures ja erinevates erapraksistes ning seda
juba alates ühe aasta vanusest.
Borrelioosi vastu vaktsineerida
ei saa ja haiguse kahtluse korral tuleks pöörduda perearsti
poole, kes haiguse tuvastamisel kirjutab välja antibiootikumi kuuri.

Puugihammustuse ennetamiseks
soovitab apteeker:
•
•
•
•
•

Kasuta enne loodusesse minekut puugitõrje vahendeid;
Riietu pikkadesse, heledat tooni riietesse;
Püksisääred pane soki sisse ja müts pähe;
Liigu teeradadel, eemal kõrgest rohust;
Jalutuskäigu lõppedes käi duši all, kammi juuksed
ning kontrolli üle kõrvatagused, naba, põlveõndlad
ja kaenlaalused.

Puugi eemaldamise pintsetid peavad olema peente ning kaarjate
otstega, et vältida puugi tagakeha kokkusurumist.
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Kevad luusib juba vaikselt ringi ja seoses sellega
on õige aeg hakata tegelema kevadiste aiatöödega!
Siinkohal saan mina teile appi tulla nõu ja jõuga!
Kui vajad aiaruumi hooldusel abi või lihtsalt mõnda head mõtet, võta ühendust!
Teostan töid alates aiaruumi kujundamisest kuni istutamise ja hoolduseni välja!
Sealhulgas viljapuude hoolduslõikust, hekkide pügamist, istutustöid jne.

MÜÜGIS TOMATITAIMED,
KURGITAIMED (suur valik),
samuti kabatšoki-, kõrvitsa-, paprika-,
kibepiprataimed jt köögiviljataimed.
Tuule 10 Häädemeeste
Anne ja Jaan tel 5568 6864
tel 526 9835 ja 446 5205

+372 5810 2848

Mario.sommer@mail.ee

Alates kell 16 kodus ja
esmaspäeviti terve päev.
Tellimused ka telefoni
teel muul ajal.
Hind soodne ja kasvatuskogemus pikk.
HEA VALLA ELANIK!

UULU ILUTUBA
ON TAASAVATUD!
ILUTEENUSTE
VALIKUST LEIAD:
• Kosmeetik
• Maniküür
• Pediküür
• Jumestus
• Massaaž

TULE NAUTIMA!

Broneeri aeg

5691 6940

Alliki iluteenused

NB! Oleme nüüd uues asukohas:
Uulus, vallamaja hoone lasteaiapoolses
osas eraldi sissepääsuga

“Almpub”
Pärnu mnt. 56a,
86001 Häädemeeste
alevik, Pärnumaa

tel: +372 558 1571 Norbert (saksa ja inglise keel)
+372 5889 4393 Elena (vene keel)
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UULU PIIRKONNA
AVATUD HOOVIDE PÄEV
16. juulil 2022 kell 11.00–16.00
Registreerimisinfo
- Registreerimisel märkida: Avatud Hoovi nimi, lühitutvustus, asukoht,
kontakt, plakat või foto.
- Registreerimine lõppeb 27. mail 2022.
- Egle Vutt tel 5806 8636, egle.vutt@haademeeste.ee
Registreerimistingimused
- Avatud Hoovide päev on ajutine ettevõtmine, kus Uulu piirkonna eraisikud
ja ettevõtjad avavad oma era territooriumil uksed külastajatele.
- Müüa võib sööki, jooki, vanavara, käsitööd jne; korraldada tegevusi lastele
ja täiskasvanutele.
- Kauplemine on lubatud vaid eelnevalt registreerides.
- Alkoholi müük ei ole lubatud.
- Hoovikohviku inventar ja elektrivajadus on hoovikohviku korraldaja
muretseda.
- Lahtise tule kasutamine on keelatud v.a toitlustuseks vajalik (grill jms).
- Kauplemise ja teenuse pakkumise võimalus ka Uulu pargis, kus saab
kasutada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse elektrit.
- Hoida puhtust ja korda ning peale kohviku sulgemist jälgida, et lisaks
hoovile oleks puhas ka majaesine tänav.
- Kahe ja enama korteriga elumajas tuleb Avatud Hoovide päevast osavõtt
eelnevalt kokku leppida korteriühistu liikmetega.
- Pärast ürituse lõppu ootame kõiki Avatud Hoovide läbiviijaid Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ette koosviibimisele.

Häädemeeste Eakate Kodu ootab oma sõbraliku
kollektiiviga liituma

HOOLDAJAT
Ootame Sind oma meeskonda, kui oled
• kohusetundlik
• empaatiavõimeline
• usaldusväärne
• valmis vahetustega tööks
• valmis füüsilise ja vaimse koormuse talumisega
• koostöövõimeline
Pakume Sulle
• stabiilset sissetulekut
• toetavat ja sõbralikku meeskonda
• huvitavat ja vaheldusrikast tööd
• paindlikku töögraafikut
• kaasaegseid töötingimusi ning -vahendeid
• töötamist osalise tööajaga
• väljaõpet kohapeal
Kasuks tuleb erialane haridus, eelnev töökogemus.
VÕIMALUS PANNA ENNAST PROOVILE TÖÖVARJUNA!
Kandideerimiseks palume saata CV eakatekodu@haademeeste.ee
või Lasteaia tn. 1, Häädemeeste, 86001, Pärnumaa.
Lisaküsimustele vastame telefonil 5819 0594.
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Häädemeeste valla leht

Lk. 17

PÄRNUMAA

Jõulumäe Tervisespordikeskuses
Algusega kl 11

Kõigile osalejatele TASUTA

www.psl.ee/sundmused/liikumispaev/

KLASSIKALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.
Tule tee silmad ilusaks!
Paigaldus 30 / hooldus 20
Anna Juurikas 5650 2373
Asukoht: Papisilla küla

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Pakume küttepuude saagimise ja
lõhkumise teenust mobiilse halumasinaga
Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud
asukohas.
Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge. Puidu suurim läbimõõt 36 cm.
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik minimaalselt
3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 15 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 17 eurot/tihumeeter

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442
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Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!
29.05 HEINA TAMMET

95

Treimani küla

07.05 ALI KÕRESAAR

92

Uulu küla

20.05 VALVE VILK

90

Võiste alevik

17.05 EVI-MAIE KRUUSMAA

87

Häädemeeste alevik

17.05 MAIA HUNT

87

Häädemeeste alevik

23.05 LJUDMILA PLEVE

87

Häädemeeste alevik

26.05 HILMAR KOHV

87

Penu küla

02.05 ORVO LUMERA

86

Arumetsa küla

15.05 MARJU ÖÖPIK

86

Uulu küla

10.05 VELLO EERITS

84

22.05 MILVI ORAS

84

Lepaküla

23.05 MARE KROON

84

Reiu küla

22.05 SILVI SIMBERG

83

Võiste alevik

01.05 SULEV KASVANDIK

82

Arumetsa küla

04.05 VAIME SAARTS

82

Reiu küla

05.05 ÕIE LORENTS

82

Häädemeeste alevik

09.05 MAIE KUUSE

82

Häädemeeste alevik

13.05 MAIA NÕMM

82

Metsapoole küla

13.05 VIIVE MONSO

81

Reiu küla

16.05 PAULINE METRIKIS

81

Võiste alevik

25.05 JUTA HÄIDMA

81

Jaagupi küla

01.05 ANTONINA ZVEREVA

80

Treimani küla

09.05 ELMI VOOR-VOORT

80

Metsaküla

16.05 MAIE MÄESALU

80

Soometsa küla

16.05 AITA SELTER

80

Laadi küla

25.05 LEILI MERILA

80

Soometsa küla

07.05 RICHARD SALMU

75

Võiste alevik

08.05 MARE MIHKELSON

75

Võiste alevik

10.05 REIN LAANEPÕLD

75

Laadi küla

06.05 JÜRI HANSSON

70

Uulu küla

26.05 TÕNU METSAMÄGI

70

Võiste alevik

27.05 ÜLLE AVAMERE

65

Rannametsa küla

30.05 AIRE KOOP

65

Häädemeeste alevik

THOMPSON

60

Laadi küla

11.05 AIVAR LINKMANN

60

Arumetsa küla

13.05 KARIN VOKI

60

Majaka küla

15.05 ILMAR LAUSMAA

60

Tahkuranna küla

17.05 ANDRES KARJUS

60

Laadi küla

24.05 ENNO AASMA

60

Häädemeeste alevik

30.05 EHA RÕA

60

Reiu küla

09.05 LORD RUSSELL FRANCIS

Liiviranna toimetus õnnitleb eelmisest lehest
ekslikult välja jäänud sünnipäevalapsi:
18.04 LUDMILLA ERENURM

82

Häädemeeste alevik

25.04 VELLO JAANUS

82

Laadi küla

08.04 JOE TEETSOV

81

Kabli küla

10.04 MAIE ANDLA

81

Uulu küla

Häädemeeste aiandis müügil tomati, kurgi,
kõrvitsa, kabatšoki, meloni, arbuusi, kapsa,
salati, maitse- ja lilletaimede istikud.

Müügiks avatud 10-12, 16-18.

Tel 5648 3429 Lea

Mai 2022

Õnnitleme
noori peresid
KUSTI VIIRNA
23.03.2022
Ema: Madli-Ann Jõesalu, isa: Juha Viirna
BRAIEN SIBRITS
10.04.2022
Ema: Liis Lukas, isa: Vahur Sibrits
TEJA SMIRNOVA
18.04.2022
Ema: Liliana Smirnova, isa: Stanislav Smirnov

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
8. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja IV pühapäev,
emadepäev
15. mail jumalateenistust ei toimu (vt aga Treimanis!)
22. mail kell 12.00 Ülestõusmisaja VI pühapäev
26. mail kell 18.30 Kristuse taevaminemise püha
29. mail kell 12.00 Ülestõusmisaja VII pühapäev
4. juunil kell 12.00 Nelipüha eelpüha ehk vigiilia
5. juunil kell 12.00 Nelipüha
6. juunil kell 12.00 II nelipüha
12. juunil kell 12.00 Kolmainupüha
Surnuaiapüha toimub 24. juunil kell 13.30 luterlikul
surnuaial (kell 12 armulauateenistus kirikus)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
5. juunil kell 9.30
Nelipüha
23. juunil kell 11.00 Surnuaiapüha Võiste surnuaial
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
15. mail kell 14.00 Ülestõusmisaja V pühapäev
19. juunil kell 14.00 Surnuaiapüha luterlikul surnuaial
Ka kirikus tasub järgida tervisealaseid juhiseid, nagu
lähikontakti vältimine ja käte desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES
Häädemeestel:
14. mail kell 10
LITURGIA
kell 12
Koguduse täiskogu
2. juunil kell 15
TAEVAMINEMISPÜHA
11. juunil kell 10
LITURGIA. Neli- ja kolmainupüha
Treimanis:
29. mail kell 16
Koguduse täiskogu
Urissaares:
5. juunil kell 16
Koguduse täiskogu
Tahkurannas:
12. juunil kell 17
Koguduse täiskogu

Vallaelanike soovil on avaldatud ka sünnipäevalapse elukoht küla
täpsusega. Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes,
peaksid sellest teatama e-posti aadressil toomas.abel@haademeeste.ee või
telefonidel 446 4175; 5819 0592 hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetaja: Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2220 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

  
     
 
MÄLESTAME LAHKUNUID
VELLO KARU
01.04.1949 – 17.04.2022

Treimani küla

RAIVO VORM
11.06.1949 – 10.04.2022

Uulu küla

MARET SILKIN
07.03.1954 – 21.04.2022

Uulu küla

