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Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP

Eelmine aasta algas suurte investeeringute planeerimisega eelarvesse,
kaasa arvatud ühiste seisukohtade otsimisega Häädemeeste Eakate
Kodu ehitamisel, seetõttu jõudsime volikogus eelarve vastuvõtmiseni
viimasel hetkel märtsi lõpus. Käesoleval aastal said sihid paika oluliselt
varem ja eelarvegi volikogus vastuvõetud juba veebruari istungil.
Kui 2019. aasta möödus ehitamise tähe all, siis see aasta ei tule
väiksemate plaanidega. Eelarve kinnitamisel said suurematest
investeeringutest sisse Uulu-Pärnu kergliiklustee, mis juba 1,5 kuud
ehituses olnud ja kohe-kohe nii valmis, et jääb ootama asfalteerimist.
Eelarves on ka Häädemeeste Eakate Kodu vana osa rekonstrueerimine
ning Uulu Põhikooli laienduse ehitus. Neist esimese tegemiseks on
leping sõlmitud ja töödega alustatakse kohe peale uue osa valmimist,
eeldatavalt aprilli teisel nädalal. Eelmisel aastal alustatud töödest
on valmimas veel Häädemeeste kergliiklustee ja Kabli Seltsimaja.
Väiksematest ehitustest on sel aastal plaanis Uulu Lasteaia ventilatsiooni täiendamine ja sõimerühma rajamine, Häädemeeste Lasteaia
ventilatsiooniprobleemide lahendamine, vallamajas sotsiaaltöötajate
ruumide ümberkolimine I korrusele, üle valla ühesuguste infostendide paigaldamine, valla teenuskeskuse parkla ja Suurküla rannatee
parkla rajamine, neist viimane koos valgustusega, skatepargi rajamine
Häädemeeste KK õuele ning 65 tuhande euro tagamine valla poolt
hajaasustuse programmi. Kokku on plaanis erinevaid investeeringuid
sel aastal ca 2,6 miljoni euro eest.
Kui alles hiljuti kirjutasin, et valla suurim mure on Häädemeeste
VK piirkonnas vee- ja kanalisatsiooniga seonduv ning toetusi enam
ei saa, sest me ei kvalifitseeru uutele reeglitele, siis täna saan kirjutada
juba palju rõõmsamalt. Nimelt pöörati ajutiselt kaheks aastaks määrus
tagasi ehk meil tekkis võimalus vähemalt kahel korral toetust küsida.
Samas, praeguseks on räägitud selle aasta meetmes rahast ca 3,9 miljonit eurot üle Eesti, aga ainuüksi meie taotlused on ca pool sellest
summast. Igatahes on täna plaan minna taotlema, kuigi positiivse
vastuse saamine lükkaks eelarveliste vahendite puudumisel ilmselt
edasi ühinemislepingu osade kohustuslike investeeringute elluviimise.
Peale kergliiklusteede on sel aastal plaanis rajada mitmeid mustkatteid ja rekonstrueerida kruusakattega teid. Äsja kinnitasime parima
pakkumise Siimu tee osaliseks rekonstrueerimiseks koos mustkatete
rajamisega Siimu elamupiirkonnas Laadi külas. Plaanime veel teha
hanke Taimla tee rekonstrueerimiseks. Kehtiva teehoiukava järgi on
aga seejärel 2019. ja 2020. aasta objektid tehtud või on seal objekte,
mida maaomanike vastuseisu tõttu või trasside rajamise tõttu pole
võimalik hetkel rajada. Käesolevaga ootame teehoiukava täiendamiseks
kõigilt ettepanekuid kuni 17.03 kella 15.00ks.
Plaanime ka sel kevadel külakoosolekuid, sedakorda viies suuremas
piirkonnas. Koosolekud on plaanis 24.-31. märtsil. Ootame kõiki
Teid kaasa rääkima valla arengute teemadel, üldplaneeringu teemadel
ning kriiside teemadel. Kui valla igapäevasest arengust oleme rääkinud
ka kõigil varasematel aastatel, siis valla üldplaneering ootab tõsist
diskussiooni, et saaksime määratleda oma valla positsiooni nii tänases,
homses kui ülehomses. Jah, kaardil oleme ju täna ka olemas, kuid
kuhu suunas me soovime liikuda oma ettevõtluse, looduse, avatuse,
planeerimise, elamumajanduse, avalike alade, teede jne teemadel,
selles peame ühiskondlikult üldplaneeringu koostamise protsessi
käigus kokku leppima. Viimasel ajal on üha enam hakatud rääkima
kriisidest, ka valla ülesannetest kriiside olukorras. On hakatud defineerima, mis on kriis ja millisel juhul keegi meist midagi tegema peaks.
Jah, Häädemeeste valla elanikud teavad võib-olla isegi kõige paremini
Eestis, mida tähendab üks kriis. Kuigi jaanuaritormist on möödas
juba 15 aastat, siis peab mainima, et ega valmisolek ka riiklikult või
elutähtsate teenuste pakkujate poolt (k.a. elektri- ja side ettevõtted) pole
ajas oluliselt paranenud. Seda kõike tõestas äsjane torm Lõuna-Eestis.
Kinnitasime hiljuti vallavalitsuse poolt kriisikomisjoni põhimääruse
ning kriisikomisjoni koosseisu. Paari nädala eest toimus esimene
kriisikomisjoni koosolek. Soovime külakoosolekutel arutleda kõik
koos teemadel, mida saab kriisi olukorras ära teha vald, igaüks üksi,
perekonnas või perekonnana, kogukonnana, külana.
Head kevade algust!
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Tähistasime Eesti Vabariigi 102. aastapäeva
21. veebruaril koguneti traditsiooniliselt
Konstantin Pätsi sünnikohta, et tunda
sidet oma ajalooga ja tänutundes meenutada Eesti iseseisva riigi loojaid ning
edendajaid. See oli nädalavahetus, mil
mõeldi ja räägiti tavapärasest rohkem
Eestimaast ning elati kaasa oma kodumaa
sünnipäeva sündmustele.
Monumendi juures seisis auvahtkonnas Kaitseliidu Pärnu maleva Hää-

demeeste rühm.
Kõnede, pärgade ja kimpudega avaldasid austust K. Pätsile ja Eesti Vabariigile Häädemeeste valla vallavanem
Karel Tölp ja volikogu aseesimees Argo
Mengel, Pärnu abilinnapea Varje Tipp,
Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees
Trivimi Velliste, Kaitseliidu esindus,
Häädemeeste Keskkooli õpilasesindus,
Uulu Põhikooli ja Tahkuranna Laste-

aed-Algkooli õpilased, Isamaa Pärnu
Väärikate klubi.
Isamaalisi laule laulsid ühiselt Uulu
Segakoor ja Treimani Laulukoor ning
Uulu Lastekoor.
Egle Vutt
Uulu KSK juhataja
Viljar Soomre
Treimani Rahvamaja juhataja

Foto: Ege Altmart

Teehoiukava

Häädemeeste vallavalitsus korraldab rahvakoosolekud, et arutada järgmisi teemasid:

Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020–2023 koostamine.
Kuni 17. märtsini kell 15.00 on kõigil valla elanikel võimalik esitada ettepanekuid (sh muudatus-, täiendus- ja parandusettepanekuid) Häädemeeste
valla teehoiukavasse e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee
või postitatult Häädemeeste Vallavalitsuse nimele aadressidel Pargi tee
1 Uulu 86502 ja Pärnu mnt 13 Häädemeeste 86001.

- Häädemeeste valla arengukava muutmine;
- Häädemeeste valla üldplaneeringu koostamine;
- Kriisiolukorras käitumine

Laekunud ettepanekute AVALIK ARUTELU toimub teisipäeval, 17. märtsil
kell 17.00 majanduskomisjoni istungil Häädemeeste vallamajas Uulus,
aadressiga Pargi tee 1.
Häädemeeste valla kodulehel http://haademeestevald.kovtp.ee/teed on
võimalik tutvuda 2019. aastal volikogu poolt kinnitatud Teehoiukavaga
aastateks 2019-2022.

Rahvakoosolekud toimuvad:
24.03 Häädemeeste Seltsimajas kell 17.30
25.03 Treimani Rahvamajas kell 17.00
26.03 RMK Kabli külastuskeskuses kell 17.30
30.03 Võistes Tahku Tares kell 17.00
31.03 Uulus vallamajas kell 17.00
Koosolekutele on oodatud kõik valla käekäigust huvitatud isikud!
Täpsem info tel 444 8890
e-post: haademeeste@haademeeste.ee

Meeldetuletuseks ja neile, kes veel ei tea
Kahe valla ühinemisel sõlmisid Tahkuranna vald ja Häädemeeste vald ühinemislepingus kompromissi vapi ja lipu
teemal, et kasutusele jääb ühe valla lipp
ja teise valla vapp. Seeläbi austati mõlema
valla ajalugu ja sümboolikat.
Uue ühinemisjärgse Häädemeeste
valla sümboolikaks on:
Vapp
Vapi kirjeldus: kuldsel kilbil sinised
kaljas ja müürlõikes päis ning viimasel
hõbedane täht.
Selgitus: kaljas osutab Häädemeeste
valla ajaloos suurt tähtsust omanud pur-

jelaevaehitusele.
Müürhambuline
päis sümboliseerib
riigipiiri, hõbetäht
sihiteadlikkust ja
eesmärgikindlust.
Kuld tähistab väärikust, õnne ja heaolu; sinine märgib merd, tõde ja lootust;
hõbe on valguse ja puhtuse tähis.
Lipp
Lipu kirjeldus: kollasel väljal sinised
tähik ja lainelõikes päis ning südapunktis
valge veskikivi. Lipu laiuse ja pikkuse

suhe on 1:1,
normaalsuurus 105x105
cm.
Selgitus:
k a hek sa haruline tä ht
sümboliseerib vaimuvalgust, haridust ja taassündi.
Veskikivi viitab Tahkuranna vallas sündinud Konstantin Pätsile. Kuldne värvus
viitab Pärnumaale, kuld tähistab ühtlasi
päikest ja liivarandu, samuti elujõudu
ning rõõmu. Sinine värvus märgib merd.
Aire Kallas-Maddison
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
27. veebruaril
• Kehtestada Häädemeeste valla reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri.
• Kehtestada Häädemeeste valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri.
• Asendada Tahkuranna Vallavolikogu 31. mai 2004 otsuse nr
43 „Reiu küla Golfiala kinnistute hoonestusõiguse seadmine”
punkti 1.3.7. sõnastus „Kure kinnistu nr 25956 aastatasu 27
170 krooni” sõnastusega 1.3.7. „Kure väikekoha kinnistud,
aastatasu 2571,84 eurot”.
• Seada Häädemeeste vallale kuuluvatele Kure väikekoht 1
kuni 28 kinnistutele (kõik 100% ärimaa sihtotstarvetega)
hoonestusõigus otsustuskorras OÜ Golfer (äriregistri registrikood 10021233, asukoht Lina 31, 80022 Pärnu linn) kasuks.
• Lubada kasutada riigi poolt „Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel Häädemeeste
Keskkooli põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulude katmiseks 2020. aastal
kuni 40 000 eurot. Põhjendus: Häädemeeste Vallavolikogu
võttis 30. jaanuaril 2020 vastu Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava aastateks 2019-2022. Arengukava
kohaselt ja ühinemislepingu punkti 9.2.1. silmas pidades
jätkab tegevust Häädemeeste Keskkooli gümnaasiumi aste.
• Võtta vastu Häädemeeste valla 2020. aasta eelarve.

Vallavalitsuses otsustati:
04. veebruaril
• Väljastada projekteerimistingimused Laadi külas, Männiku
tee 24 kinnistule garaaži projekti koostamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Kuukivi tee 10 kinnistule
püstitatud elamule.
• Anda nõusolek tuletõrje veevõtukoha ümbert ohtlike puude
raiumiseks Häädemeeste vallas, Võiste alevikus, Riia mnt
2 kinnistul.
• Mitte nõustuda OÜ-le Pro Petraks Tahku uuringuruumis
geoloogilise uuringu loa andmisega.
• Tunnistada vastavaks ja kvalifitseerida hanke „Häädemeeste
üldplaneeringu konsultatsiooniteenuse ja kaardikujundusteenus” esitanud järgmised pakkujad:
- Osaühing Entec Eesti (10449959)
- AS Kobras (10171636)
- Skepast&Puhkim OÜ (11255795)
- AB Artes Terrae OÜ (12978320)
Tunnistada edukaks pakkuja osaühing Entec Eesti
(10449959), kelle osas ei ole tuvastatud tema hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid ja kelle kvalifikatsioon on
kontrollitud ning kinnitada tema poolt esitatud pakkumus
parimaks järgnevate näitajatega:
- konsultatsiooniteenuse töötunni maksumus 40,80 (nelikümmend) eurot ja 80 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
- üldplaneeringu kaardikujundusteenuse osutamine, maksumus 23 760,00 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Tunnistada vastavaks ja kvalifitseerida hanke „Häädemeeste
valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine” esitanud järgmised pakkujad:
- LEMMA OÜ (11453673)
- Osaühing Alkranel (10607878)
- Skepast&Puhkim OÜ (11255795)
Tunnistada edukaks pakkuja LEMMA OÜ (11453673), kelle
osas ei ole tuvastatud tema hankemenetlusest kõrvaldamise
aluseid ja kelle kvalifikatsioon on kontrollitud ning kinnitada
parimaks tema poolt esitatud pakkumus 22 920,00 eurot.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Määrata hajaasustuse programmi 2020. a prioriteetseteks
valdkondadeks veevarustussüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid. Määrata hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvooru
eelistatud sihtrühmaks üle 65 aastased (kaasa arvatud) isikud.
• Anda luba lastele suunatud laagrite (projektilaagrite) läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses Suusaklubile „Jõulu“
alljärgnevalt:
- Noorte Tervistav ja Arendav Puhkus (214834) ajavahemikul 17. 10 – 23. 10. 2020. Laagris 32 last, treenerid ja laagri
juhendajad Kadri Madissoo ja Anu Taveter.
• Kompenseerida 3 Häädemeeste valla elanike registris oleva
lapse lapsehoiuteenuse kulud Titutriinu Lastehoius.
• Kooskõlastada SW Energia OÜ poolt 2020. aastal teostatavad
investeeringud maksumusega 12 504 eurot. Hind sisaldab
käibemaksu 20%.

• Kinnitada ja tunnistada edukaks Baum OÜ poolt esitatud
hinnapakkumine Häädemeeste Lasteaia põranda remondiks
summas 8 605,28 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Sõlmida töövõtuleping osaühinguga HM Mets lumetõrjetööde teostamiseks Häädemeeste aleviku kergliiklusteel
2020. aasta talveperioodil. Lepingu p 5.1 kohaselt tasuda
kokkulepitud hind ka nelja talvekuu puhul olenemata tööde
tegelikust mahust.
• Kinnitada Häädemeeste valla kriisikomisjoni põhimäärus.
11. veebruaril
• Anda nõusolek kahe männi (läbimõõt ~35 cm) ja ühe hõbepaju (läbimõõt ~60 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas,
Häädemeeste alevikus, Metsa 19 // Vallikraavi kinnistul.
• Anda nõusolek ühe männi (läbimõõt ~30 cm) raiumiseks
Häädemeeste vallas, Kabli küla, Siimu kinnistul.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63/1) kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas Majaka külas asuvale Pikniku tee lõik 1
kinnistule (katastritunnus 21303:002:0460, registriosa nr
698406, pindala 3945 m2, sihtotstarve 100% elamumaa).
Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik
pindala on 724 m2 ja asukoht on näidatud asendiplaanidel.
• Väljastada kasutusluba Võiste alevikus Allika tn 2, 4, 6 ja
Mänguplatsi ning Tahkuranna külas Tanevi tee kinnistutele
rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele.
• Väljastada kasutusluba Soometsa külas Kalda kinnistule
rajatud biopuhastile.
• Eraldada raha huvitegevuse toetamiseks.
• Kinnitada Häädemeeste valla kriisikomisjoni isikkoosseis
alljärgnevalt:
Esimees Karel Tölp – vallavanem, aseesimees Jaak Vapper –
ehitusvaldkonna abivallavanem. Liikmed: Helve Reisenbuk –
humanitaarvaldkonna abivallavanem, Alar Vahtra – ehitus- ja
kommunaalnõunik, Ago Raudsepp – vee-ettevõtte juhataja,
Harald Kalmet – majandusnõunik, Ivar Kaldasaun – LääneEesti Päästekeskus MTÜ, juhatuse liige, Virgo Vahenõmm
– Jaagupi Vabatahtlik Merepääste MTÜ juhatuse liige, Enno
Teor – Häädemeeste Tuletõrje Selts MTÜ juhatuse liige,
Tõnu Kivis – politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuur,
piirkonnavanem.
• Tunnistada vallamaja ruumide osaline ümberehitus hankes
Sonmak Group OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja
parimaks hinnaga 21 660 eurot koos 20% käibemaksuga.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alla lihthanke piirmäära valla kodulehel avaldatava menetlusega
alljärgnev riigihange: „ Häädemeeste Eakate Kodu renoveerimise omanikujärelevalve “. Määrata hanke eest vastutavaks
isikuks Jaak Vapper.
18. veebruaril
• Anda nõusolek kolme kase raiumiseks Häädemeeste vallas,
Reiu külas, Reiujõe tee 2 kinnistul.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Laadi külas Lepa kinnistu
(pindala 2 ha) jagamisega kaheks vastavalt skeemile. Määrata
katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele
aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Lepa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Urva, sihtotstarve: elamumaa 100%.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Soometsa külas Kotkapesa
kinnistu (pindala 39,54 ha) jagamisega kaheks vastavalt skeemile. Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Kotkapesa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Kotkapõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Soometsa külas Algsoo kinnistu (pindala 3,05 ha) jagamisega kaheks vastavalt skeemile.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Algsoo, sihtotstarve: elamumaa 100%;
- Jaani, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Reiu külas Juurika kinnistu
(pindala 2,66 ha) jagamisega kaheks vastavalt
• skeemile. Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Juurika, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Juuremetsa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Väljastada projekteerimistingimused Uulu külas, Laadi tee
14 kinnistule garaaži projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Rae ja Kalevi põik kinnistutele veetorustiku ning Rae, Kalevi põik ja Kalevi põik 2a
kinnistutele kanalisatsioonitorustiku rajamiseks järgmiste
kõrvaltingimustega:
- Enne ehitustööde alustamist peab olema õiguslik alus

Märts 2020

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

(notariaalne IKÕ leping) ehitamiseks ja kasutusõigusega
koormamiseks.
- Ehitustööde läbiviimisel ei tohi rikkuda teistele isikutele
kuuluvaid asjaõigusi.
Väljastada ehitusluba Võiste alevikus Sadamaringi kinnistule
Sadamaringi mänguväljaku rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Võiste alevikus Sadama tn 25 kinnistul
asuva kauplus-elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
kohviku- ja majutushooneks.
Väljastada kasutusluba Kabli külas Kõrgendiku kinnistule
püstitatud suvilale.
Vastu võtta Reiu ranna lähipiirkonna kindlustusrajatise
detailplaneering.
Eraldada raha huvitegevuse toetamiseks.
Lükata tagasi kõik pakkumused lihtmenetlusega riigihankes „Lasteaia ja Laredei tn ehitus ning rekonstrueerimine“
(hanke viitenumber 218291), kuna kõigi esitatud pakkumuste
maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust
vähemalt 2,5 kordselt ning hankijal puuduvad eelarvelised
vahendid hankelepingu sõlmimiseks.
Tunnistada alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega
väikehankes „Häädemeeste Keskkooli asfaldiplats“ edukaks
pakkumuseks pakkuja Aktsiaselts TREF Nord (10217746)
esitatud pakkumus maksumusega 10 816,12 eurot käibemaksuta ja 12 979,34 (kaksteist tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa) eurot ja 34 senti koos käibemaksuga kui
madalaima maksumusega kinnituste alusel kvalifitseeritud
pakkuja poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus 288
m2 pindalaga asfaldiplatsi rajamiseks;
- Hankija ei hinda 480 m 2 pindalaga asfaldiplatsi maksumusi, kuna need ületavad hankija eelarvelisi võimalusi ja
hankelepingu eeldatavat maksumust.
- Tõendatud on pakkuja kvalifikatsiooni vastavus hanketingimustele majandustegevuse registri andmete alusel ning tema
osas hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumine
tõendite alusel.
Tunnistada alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega väikehankes „Häädemeeste Eakate Kodu elektroonika“ edukaks
pakkumuseks pakkuja UAB Sentios (302597426) esitatud
pakkumus maksumusega 8 636,49 eurot käibemaksuta ja
10 450,15 (kümme tuhat nelisada viiskümmend) eurot ja
15 senti käibemaksuga (maksumäär 21%) kui madalaima
maksumusega pakkuja kinnituste alusel kvalifitseeritud pakkuja poolt esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus.
Korraldada riigihange nimetusega „Infotahvlid“ lihthankemenetlusena.
Kinnitada ja tunnistada edukaks Connecto Eesti AS poolt
esitatud hinnapakkumine Häädemeeste alevikus Pärnu
maantee sidetrasside ehituseks summas 5859 eurot ja 024
senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.

26. veebruaril
• Kinnitada hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvooru
projekti “Soometsa küla Kalda talu kanalisatsioonisüsteem”
aruanne ning teha väljamakse 3939,60 eurot teostajale
(Puurkaevumeistrid OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule
ning esitatud kuludokumentide alusel. Riigipoolne toetus
on 1843,73 eurot ja kohaliku omavalitsuse poolne toetus
2095,87 eurot.
• Toetada Häädemeeste valla lapsi ja noori vanuses 7-19 aastat
riigi poolt rahastatava huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi
kaudu kokku 6250 euroga huvitegevuses osalemises kitsaskohtade lahendamiseks.
• Tunnistada lihtmenetlusega riigihankes „Häädemeeste
Eakate Kodu mööbel“ vastavateks järgmiste kinnituste
alusel esialgselt hankemenetlusest kõrvaldamata jäetud ja
kvalifitseeritud pakkujate poolt e-riigihangete keskkonnas
esitatud pakkumused:
- Pakkujate Kumer Saag OÜ (11611586), Vegard Furniture
OÜ (12070543), osaühing TERITAJA (11184954), OÜ Kraft
Wood (11998639), UAB „Sentios“ (302597426) ning ühispakkujate AKTSIASELTS INEST MARKET (10158185) ja
IMP SERVICE OÜ (14123114) esitatud pakkumused, mis
sisaldavad kõiki hanke alusdokumentides nõutud andmeid
ja dokumente ning milles ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi
hanke vastavustingimustest.
Tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja osaühing TERITAJA (11184954) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus
kui kõige madalama kogumaksumusega pakkumus.
Pakkumuse kogumaksumus on 34 047 eurot käibemaksuta,
koos 20% käibemaksuga 40 856,40 eurot ja 40 senti.
• Võtta vastu korraldus „Koduteenuse osutamine“
• Kinnitada Häädemeeste Lasteaia arengukava.
• Kinnitada Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused
ja kord.

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

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

ja enne 1. juulit 2015. aastal
õigusliku aluseta püstitatud,
laiendatud või ümberehitatud
ehitised jagatakse kahte kategooriasse:
• Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehk enne 1.
jaanuari 2003 ehitatud ehitis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele
nõuetele. Ehitise ohutust
hinnatakse ehitamise ajal
kehtinud nõuete kohaselt.
• Enne ehitusseadustiku
jõustumist ehitatud ehk
pärast 1. jaanuari 2003
ning enne 1. juulit 2015
ehitatud ehitis: ehitis peab
vastama ehitise ohutusele
esitatavatele nõuetele ning
vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.
Ehitise ohutuse hindamisel
võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse
hindamiseks ehitise audit.
Ehitise auditi tulemusel peab
olema võimalik kanda ehitise

olulisemad tehnilised andmed
ehitisregistrisse ning vajaduse
korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või
projekteerimistingimustele.
Ehitise audit asendab loa- või
teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib
ehitise omanik.
Peale 01.07.2015
ehitatud ehitised
Peale 1. juulit 2015. aastal
ehitatud ehitise seadustamine
toimub vastavalt kehtivale ehitusseadustikule. Dokumendid ehitiste ehitisregistrisse
kandmiseks ja seadustamiseks
saata e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või
tuua paberkandjal vallamajja
(Pargi tee 1, Uulu küla, ruum
nr 207).
Vajalikku informatsiooni
ehitiste ehitisregistrisse
kandmiseks ja seadustamiseks annavad valla ehitusja kommunaalnõunik ning
registrite spetsialist, telefonidel 444 8893 või 5300 6898.

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida
Alates 1. märtsist on avatud
kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate
ja initsiatiivikate kogukondade
tekkimisele.
„Eestis on palju hakkajaid
inimesi, kes on koondunud
mõne ühenduse ümber,” ütles
riigihalduse minister Jaak Aab.
„Seda ikka selleks, et muuta
oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist
toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel
väga suur roll. Igal juhul tuleb
riigil omaalgatusi toetada ja
seda tehakse läbi erinevate
programmide. Üks nendest
programmidest on KOP ehk
kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just
avasime.”

Programmist toetatakse
tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada
ja tõhustada omavahelist
koostööd. Samuti tegevusi,
millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
arendamisse. Toetust antakse
ka kohalikele elanikele vajalike
teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus
kasutuses olevate objektide
rajamiseks ning arendamiseks.
Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019.
aastal toetatud mänguväljakute
ning külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks
vajaliku inventari soetamist.
2020. aastal jagatakse toetusteks 1 169 841 eurot, mis

eraldatakse kokku kahes voorus (kevad- ja sügisvoorus).
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena
kohalik omavalitsus ega riik.
Samuti ei tohi selle liikmetest
äriühingud moodusta rohkem
kui poole.
Esitada võib kuni 2 taotlust
taotlusvoorus, juhul kui need
on esitatud erinevatesse meetmetesse.
• Toetuse ma k simaa lne
summa meede 1 - 2500 €
ja meede 2 - 4000€.
• Omafinantseering vähemalt
10%projekti kogumaksumusest.
• Omafinantseering peab
olema rahaline.
Taotlusi saab esitada

ainult e-posti teel. Taotlused
esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile.
Taotlus saata allkirjastatult (taotlus ja eelarve
vorm) e-postiaadressile
kop@parnumaa.ee hiljemalt
01.04.2020 kell 16:30.
Hilinejaid vastu ei võeta ei pääse tehnilisse kontrolli
ja sisulisse hindamisse.
Täpsemad juhendid ja vormid leiab maakonna arendusorganisatsiooni kodulehelt:.
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/vabauhendustele/kohaliku-omaalgatuseprogramm/
Lisaks saab pogrammi määrusega saab tutvuda:<https://
w w w. r i i g it e a t a j a .e e /
akt/127022020014>.

Kaasaegsed abivahendid aitavad muuta igapäevatoimetused lihtsamaks
Üha enam soovitakse leida
oma lähedastele kingiks
midagi põnevat, millel oleks
kingi saajale ka praktiline
väärtus, kuid mis ei koormaks rahakotti. Invaru
abivahendikeskus annab
ülevaate, milliseid nupukad
abivahendeid oma lähedastele selleks tähtpäevaks kõige
enam otsitakse.
Invaru abivahendikeskuse
klienditeenindaja Siiri Kaska
sõnul tuntakse huvi nupukate
olmeabivahendite vastu nii
isikliku kasutamise kui ka
kingi tegemise eesmärgil. “Üha
enam soovitakse leida kingiks
midagi põnevat, millel oleks ka
praktiline kasu ja mis ei laastaks rahakotti,” selgitab Kaska.
Tema sõnul ei teatagi sageli,
et igapäevategevuste lihtsustamiseks on loodud palju kasulikke ja uuenduslikke abivahendeid – nii erivajadustega
inimestele kui ka eakatele, kes
oma tavapäraste toimingutega
vahel hätta jäävad.
Purgiavaja, haarats või

seljapesija?
“Liikumiserivajadustega
inimestele ja eakatele mõeldes tasub otsida kingituseks
midagi, mis aitaks neil igapäevaselt paremini toime tulla.
Haarats, soki jalgatõmbaja,
purgiavaja või seljapesija on
vaid mõned näited praktilistest
kingitustest,” räägib Kaska.
“Samas on tegemist ustavate
abimeestega, mis toetavad
vanemas eas inimest, kel pole
igapäevaseid toiminguid enam
nii kerge sooritada.”
“Eks iga taoline lahendus on
tekkinud tulenevalt vajadusest
– näiteks, kui tervislik seisund
ei võimalda enam riietumiseks
piisavalt kummardada või
painduda, ei jäägi muud üle
kui leida sobilik abivahend,
mis selle tegevuse sooritamist
toetab,” kirjeldab Kaska.
Ideid praktilisteks
kinkideks
Haarats – käte talitluse ja
liigesliikuvuse vähenemise korral on haarats abiks kuni 1 kg
kaaluvate esemete haaramisel.

Haaratsi käepide on 90-kraadise nurgaga ja lisatoega küünarvarrele.
abistavad söögiriistad
– eakamale kingisaajale sobib
tähtpäevaks näiteks kõrge servaga taldrik, kust toit ei lähe
söömisel kergesti üle ääre ning
mida on mugav kasutada nii
abivajajal kui ka teda toitval
abistajal. Samuti on võimalik
leida kingiks spetsiaalseid joogitopse ja pisut raskemaid lusikaid, kahvleid ja nuge, mida on
lihtne käes hoida näiteks neil,
kelle käed värisevad. Nupukaks abivahendiks on ka kahe
soonega purgiavaja, mis aitab
vähendada kasutatavat lihasjõudu ja koormust liigestele.
Kaane avamiseks lükatakse
purk soonde, selle kaas lukustub ja avaneb lihtsalt purki
keerates.
S e lj a p e s u s v a m m –
ovaalne ja soontega käepidemega seljapesusvamm ei ima
vett endasse ja on seega kerge
ning tasakaalus, isegi märjana.
Kaares kuju võimaldab kasu-

tada svammi selja pesemiseks
mugavalt ka inimesel, kelle
käte liikuvus on vähenenud.
Külma ilma nahahooldusvahendid – külma ilma
tarbeks mõeldud pehmendava toimega kätekreemides
on palju taimseid õlisid, mistõttu imenduvad need kiiresti,
ega tee käsi rasvaseks. Samas
niisutavad ja kaitsevad kreemid
nahka külmast ilmast tekkivate
kahjustuste, naha ketendamise
ja kuivamise eest.
Lihtsad kodused treeningvahendid – nii seljavalu
kui ka muid lihasvalusid saab
leevendada lihtsate kodus kasutatavate vahenditega, mille abil
keha päeva jooksul liikumises
hoida. Näiteks saab teha kodus
harjutusi lintekspanderi ehk
kummilindiga. Samuti aitab
õlavöötmevalusid leevendada
massaažipall, millega valulikke
piirkondi masseerida.
Heade soovidega,
Keiu Valge
Invaru abivahendikeskuse
infojuht, meedia@invaru.ee
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Elanike arv
Häädemeeste
vallas

M

N

K

M

N

K

Häädemeeste vald

7

9

16

10

10

20

54

43

97

57

45

102

286

308

594

266

291

557

Ikla küla

77

68

145

77

68

145

Jaagupi küla

34

34

68

34

31

65

Kabli küla

125

137

262

113

130

243

Krundiküla

57

42

99

55

42

97

Laadi küla

224

231

455

231

237

468

Leina küla

23

22

45

24

27

51

Lepaküla

58

44

102

62

45

107

Majaka küla

25

18

43

27

22

49

Massiaru küla

37

42

79

37

42

79

Mereküla

37

33

70

38

35

73

Metsaküla

34

35

69

33

35

68

Metsapoole küla

51

50

101

48

51

99

Nepste küla

18

18

36

17

18

35

Orajõe küla

23

19

42

21

19

40

Papisilla küla

24

25

49

27

29

56

Penu küla

38

25

63

39

26

65

Piirumi küla

31

21

52

31

20

51

Pulgoja küla

36

27

63

37

28

65

Rannametsa küla

74

66

140

78

69

147

Reiu küla

257

259

516

258

266

524

Sooküla

32

26

58

32

25

57

Soometsa küla

62

50

112

63

52

115

Tahkuranna küla

90

87

177

94

89

183

Treimani küla

89

105

194

95

100

195

Urissaare küla

38

32

70

35

30

65

Uuemaa küla

14

11

25

13

11

24

Uulu küla

259

263

522

258

257

515

Võidu küla

49

37

86

46

37

83

Võiste alevik

227

226

453

221

230

451

2490

2413

4903

2477

2417

4894

Arumetsa küla
Häädemeeste alevik

KOKKU

Tabelis on Häädemeeste vallas registreeritud elanike arvu võrdlusandmed. M – meessoost elanikud, N – naissoost elanikud; K
– elanike arv kokku. Arvestatud ei ole neid elanikke, kes ei ole valla
elanike registris, kuid elavad meie territooriumil (need andmed ei
ole kättesaadavad). Esimeses reas on välja toodud valla täpsusega
registreeritud elanike arv (ei ole seotud konkreetse asulaga).
Andmed rahvastikuregistrist
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TUNNUSTUSED
Siseministeeriumis tunnustati
veebruari keskel siseturvalisuse
ala vabatahtlikke ning 2019.
aasta parimaks vabatahtlikuks
merepäästeühinguks kuulutati
MTÜ Jaagupi Vabatahtlik
Merepääste, mis tegutseb pika
ajalooga rannakalurite tööpiirkonnas Häädemeestel.
Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad on väga aktiivsed. Nad
on hoolt kandnud kohaliku
kogukonna veeohutuse taga-

Märts 2020

4H liikumine ka Häädemeeste vallas

mise eest ning reageerimisvõimekuse arendamise kõrval on
nad pannud suurt rõhku ka
ennetusele.
Näiteks on nad õpetanud
Häädemeeste valla kooliõpilastele jääaugust pääsemist ning
korraldanud ennetuspäeva,
kus andsid mereohutusalaseid
teadmisi enam kui 20 Eesti
haridusasutuse töötajaile.
Palju õnne!

4H on maaelu väärtustav, noori ühendav
rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis. 4H peamiseks ülesandeks
on toetada laste ja noorte mitmekülgset
arengut, pakkudes neile isetegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu korraldamiseks – õpime
tegutsedes!
4H klubid koonduvad piirkondadesse,
kus noored saavad osa võtta erinevatest
üritustest. Just veebruari koolivaheajal toimus 4H sõprade aktiivne päev Jõulumäe
Tervisespordikeskuses, mida viis läbi Tõstamaa klubi. Meie piirkonna klubist käis
kohal kolm noort, kes üheskoos teistega
võtsid osa matkast ja mängudest õues ja
mängudemajas.
Häädemeeste ja Saarde vald on omavahel ühendanud jõud ning üheskoos

minuga veab 4H liikumist meie piirkonnas ka Heidi Sosi. Tule ja ühine meie 4H
klubiga! Liikmeteks ootame 7-26 aastaseid

noori. Täpsemat infot saab küsida egle.
vutt@haademeeste.ee.
Egle Vutt
4H juhendaja

XV Nukitsa konkurss
2019. aasta parima vabatahtliku merepäästeühingu tunnustust vastu
võtmas Virgo Vahenõmm ja Airi Noppel (keskel). Foto: Erik Peinar

Reisimessil Tourest tunnistati 2019. aasta turismiedendajaks viimased 12 aastat MTÜ Eesti Maaturismi
juhtinud Raili Mengel. “Raili
Mengel on tõeline maa sool,
kelle ind, jõud ja professionaalsus asjade ärategemisel on
sõna otseses mõttes maailmatasemel,” ütles Eesti turismifirmade liidu president Külli
Karing.
“Raili eestvedamisel ja abiga

toimivad paljud ettevõtmised
nagu Eesti toidutee klaster, avatud talude päev, Tahkuranna
kurgifestival, Eestit kui maaturismi sihtkohta Jaapanis tutvustav projekt CAITO, lugematud
õppereisid ja koolitused, esitlused ja tutvustused, võrgustikud
Eesti sees ja üle ilma,” loetles
Karing.
Tsitaadid: https://parnu.
postimees.ee/6894673

Käesoleva aasta jaanuaris algas
Nukitsa konkurss, et selgitada
välja kahe viimase aasta lemmikkirjanik ja illustraator.
Võistluses konkureeris 100
algupärast eestikeelset laste- ja
noorteraamatut, mis on Eestis
esmakordselt ilmunud 2018. ja
2019. aastal ning olid konkursil
hääletajatele eakohased.
Raamatukogu külastasid
väikesed Mesimummid lasteaiast ja 1.-6. klassi õpilased, kes
hindasid konkursi raamatuid.
Hääletuses osales 116 last.
Uulu Raamatukogu luge-

jate lemmikkirjanikud olid:
1. Andrus Kivirähk „Tont ja
Facebook”, 2. Laura Merirand.
„Rasmus ja Flip”, 3. Anu Aun.
„Eia seiklus Tondikakul”. Lemmikkunstnikud olid: 1. Andres
Kuura. „Panter Pauli pole olemas”, 2. Sirly Oder. „Eia seiklus
Tondikakul”, 3. Anni Mäger.
„Onu Mati, loomaarst”.
Armsad, lapsed! Palun
lugege head eesti lastekirjandust!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

4. klassi lapsed hindasid Nukitsa konkursi töid. Foto: Helje Pulk

Eesti Vabariigi sünnipäevapidu Treimanis

Raili Mengel – 2019. aasta turismiedendaja. Foto: Erik Peinar

KROONiKa
4. märtsil külastas Häädemeeste teenuskeskust EELK
peapiiskop Urmas Viilma.
Kohtumisel vallavolikogu esimehe Andrus Soopalu ja vallavanem Karel Tölpiga arutleti

peamiselt koguduste tegevuse,
avalikkusele suunatud kultuurisündmuste toetamise ja kirikuhoonete korrashoiu, samuti
teistel ühiskonnale olulistel
teemadel.

Vallavanem Karel Tölp, peapiiskop Urmas Viilma, Häädemeeste
EELK Püha Miikaeli koguduse õpetaja Tauno Teder. Foto: Regina
Hanson

Vaba riigi a a st apäe va
tähistamine on sündmus,
mis liidab eestlasi, paneb
meid mõtlema oma juurte
ja esivanemate peale.
Tuletab meelde möödunud aegu, rõõme ja muresid, mida meie eelkäijad
läbi elasid, et võidelda
välja vabadus ja turvalisus, mida me nüüd täiel
rinnal nautida saame. Sel
päeval ehib Eesti end kaunisse sini-must-valgesse
rüüsse ja annab põhjuse
selga sättida kodukoha
rahvariided ning valmistada meile omaseid
piduroogi.
Häädemeeste vallas
tähistati pidulikult riigi
sünnipäeva 21. veebruaril
koolides, lasteaedades ja
teistes allasutustes. Traditsiooniliselt koguneti
sellel päeval kell 10.30
Konstantin Pätsi mälestusmärgi juurde mälestushetkedele. Sünnipäeva
pidustusteks koguneti aga
kell 18.00 Treimani Rahvamajja, mil vaadati koos
meeleolukat filmi kaunist
Eesti loodusest ja Fred
Jüssist.
Õhtu jätkus pidupäevakontserdiga kohalikelt
taidluskollektiividelt
Sellel aastal oli sündmus eriti perekeskne ja

Metsapoole tantsulapsed

Memmede ansambel Viisiveeretajad

õdus. Isamaaliste lauludega
astus üles Treimani laulukoor Tiia Soomre juhatamisel, Heidi Müürisepa käe all
harjutav rahvatantsurühm
Lendar ning Treimani tantsumemmed Eini Mälli eestvedamisel. Koduteemaliste
lauludega esinesid ansambel
Viisiveeretajad ja Treimani
Trio. Hoogu lisasid Mucho
Malo kelmikad neiud.
Volikogu poolt tervitas
pidulisi Andrus Soopalu, kes
rääkis koostegemise positiivsest jõust ja iseseisvuse tähtsusest.
Eriti särtsakalt esines Tiina
Laidla juhendatud Metsapoole
Põhikooli õpilaste rahvatantsurühm. Toredast kontserdist
õhkus ühistegemise rõõmu.
Tantsulusti pakkus sel korral Uulu ansambel Viljavelled.
Rahvamaja kostitas peorahvast
kohvi ning mahlase ja maitsva
kringliga.
Koos koduvalla rahvaga
tulid meie pidupäeva tähistama ka naabrid Lätist.
Treima ni R a hva maja s
kestis sünnipäevapidu hiliste
öötundideni.
Suured tänud kõigile, meeliülendavate etteastete ja ühtsustunde eest!
Aire Kallas-Maddison ja
Viljar Soomre

Uulu bänd Viljavelled. Fotod Heino Einaste.
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Sõbranädal Häädemeeste Keskkoolis
10.-14. veebruaril oli koolis palju siginat-saginat. Samal ajal, kui võõrustasime Erasmus+ projekti raames meie
väliskülalisi, viis õpilasesindus läbi
mitmeid sõbranädala üritusi.
Esmaspäevaks kutsusime majja
fotograafi, kes tegi kõikidest soovijatest sõbrapilte. Fuajeesse sai üles pandud sõbrapostkast, mis nädala lõpuks
täitus toredate tervituskaartidega.
Teisipäeva kuulutasime punaste/
roosade riiete päevaks. Nii mõnigi
klass oli peaaegu terves koosseisus
midagi sellevärvilist selga leidnud
ning pildid neist said väga rõõmsavärvilised. Kooli tulles kinnitati igale
õpilasele rinda südameke numbriga.
Käima läks mäng „Otsi sõpra!”. Igale
nooremale õpilasele leidus sõber vane-

Erasmus projektiga Eestisse

mate õpilaste hulgast. Kui teineteist
leiti, mindi käsikäes sekretäri juurde
kommi saama. Nii mõnedki paarilised tunnistasid, et mängu käigus said
nad teada teineteise nime. Võib olla
hakkame nüüd kaaslasi enda ümber
rohkem märkama.
Sõbranädal lõppes iga-aastase
suurüritusega Playback. Esinemiseks
oldi seekord väga tõsiselt valmistunud
ning kõik 12 kava paistsid silma kõrge
taseme poolest. Oli palju loovust,
nalja, mürtsu. Tore, et lastele tulid
lavale toeks ka lapsevanemad! Kingitusi jagus tänu lahketele kohalikele
sponsoritele kõigile osavõtjatele.
Heli Lank
Huvijuht

Kolm aastat tagasi alguse saanud
Euroopa Liidu programmi „Erasmus+“ poolt kaasrahastatud projekt
„Traditsioonid ja kaasaegne tehnoloogia“ hakkab jõudma lõpule.
Viimane kohtumine toimus Eestis,
Häädemeestel, kus osalesid kuus riiki:
Ungari, Ühendkuningriik, Poola,
Portugal, Soome ja Eesti. Projekti eesmärgiks oli tutvuda rahvatraditsioonidega meil ja mujal ning just sellisel
ajal, kui pühad täies hoos. Nii oli meie

mäele, kus lootsime kelgutada, aga sel
aastal jäi tali taeva ning nägime ainult
kunstlund. Algas hoopis aaretejaht!
Liikusime Jõulumäelt Tahkuranna
kooli poole. Tee peal tuli leida neli
koodi, mille abi sai avada aardekasti.
Võistkondi oli viis. Kasti avamine ei
olnudki nii lihtne, iga rühm katsetas
mitu korda enne, kui ühel võistkonnal
õnnestus avada maiustusi täis aardekirst. Järgnes rahvastepall ja Tahku
Tares pitsa söömine. Õhtul otsustas
iga pere ise, mida koos külalisega ette
võeti, kas mindi saali võrkpalli mängima või mängiti kodus lauamänge.
(Helena-Liis Heliste, 7. klass)
Kesknädalal viisime oma külalised Tallinna. Tutvustasime Eestit
kui mereriiki ning Meremuuseum ja
Lennusadam olid selleks suurepära-

Külalised meist:
Mis meeldis? - Eesti mets ja maastik!
Pealinn! Kurgja ja koduloomad! Et
sai kogeda uusi asju ja maitseid! Retk
metsas! Meri! Et eestlased tähtsustavad oma traditsioone! Saalis võrkpalli
mängida! Inimesed! Uued sõbrad!
Lume nägemine!
Mis üllatas? - Kui sarnased on
meie kultuurid! Segu maal elamisest
ja maaelu edenemisest. Et väga väike
kool eksisteerib ja töötab ning on riigile oluline! Et sel aastal põhjapoolsetes riikides puudub lumi. Värvilised majad! Kui puhas Eestis on! Kui
erinev on elu maal! Kui sõbralikud
on inimesed! Et Häädemeeste on nii

Foto erakogust

Fotod Kaidi Siim

õpilastel võimalus tähistada Soome
iseseisvuspäeva detsembris koos naaberrahvaga, lastekaitsepäeva Ungaris, suvistepüha Portugalis, jõulusid
Inglismaal ning mardiüritustest osa
võtta Poolas. Ainult Eestile oli kolme
aasta pikkune aeg mänginud vingerpussi – kui meie kord oli tutvustada
vastlapäeva, siis juhtus see olema
koolivaheajal, mitte enam kooliveerandi sees nagu tollal, kui kokkulepe
sai sõlmitud. Otsustasime siiski jääda
esialgsete plaanide juurde ja korraldada „vale-vastlanädala“.
Nädala tegemistest:
Esimesel päeval kohtusime koolis
ning mängisime erinevaid tutvumismänge, mis meie kooli õpilased olid
ette valmistanud. Pärast üksteisega
tutvumist jaguneti gruppidesse ja
kohalikud õpilased tutvustasid koolimaja. Päev jätkus arvutiklassis, kus
olid esitlused iga riigi vastlapäeva traditsioonide kohta. Hoolimata vilust
ilmast ning kergest vihmast vaadati
ringi Häädemeestel – muuseumis,
raamatukogus, Miikaeli kirikus ja
seltsimajas. (Alison Moora, 8. klass)
Teisipäeval töötas kogu projektimeeskond arvutiklassis ning valmistati ette Kuldvillaku mängu.
Koostasime küsimusi kolme aasta
jooksul käsitletud pühade ja külastatud riikide kohta. Pärast seda toimusid töötoad: õpetaja Liie juhendas
lõngast käepaelade tegemist ning
õpetaja Triinuga tegime traatidest ja
pärlitest putukaid. Sõitsime Jõulu-

sed kohad. Loomulikult ei puudunud
programmist jalutuskäik vanalinnas.
Neljapäeval käisime Kurgjal. Eelmisest päevast oli veel väsimus sees,
mistõttu sõit sinna tundus pikk, kuid
kohale jõudes ütles “Tere!” külm talvine tuul, mis äratas meid koheselt.
Käisime laudas, kus olid lehmad ja
lambad. Meile räägiti kunagisest loomatoidu valmistamisest ja karjakasvatusest. Tegime vastlasõitu, mis oli
üllatavalt lõbus ning mängisime vanu
vastlamänge, nt keerutasime vurri ja
panime seale saba taha. Kurgjal kostitati meid imemaitsva mulgipudruga
ning seejärel asusime me tagasiteele
Pärnusse. Pärnus külastasime Kaubamajakat ja veetsime kaks lõbusat
tundi Perona Bowlingus. Oligi õhtule
jõudnud järgmine tegevusterohke
päev. (Annaliisa Suigusaar ja Mia
Parik, 6. klass)
Reedel alustasime päeva koolis,
kus töötasime välja juhendid koomiksi ja kuldvillaku loomiseks. Seejärel sõitsime Kabli Looduskeskusesse,
kus lahke pererahvas jagas teadmisi
meie looduslikest kooslustest - puudest, lindudest, loomadest, kaladest ja
metsanduse ajaloost ning tegime lühikese tuuri keskuse lähedusse jääval
loodusrajal. Pärast kerget einet mängisime Kuldvillakut, mille koostasime
eelnevatel päevadel ning külalistele
jagati pidulikult tunnistused Eestis
veedetud nädala kohta. Nädala
lõpetas Playback, mida külalised nautida said. (Rihard Tari,
7. klass)

väike! Et õhtusööki süüakse nii vara!
Kuigi traditsioonilist vastlailma ei
tulnud ja lund ei olnud ning nädal
oli pikk ja väsitav, on põhjust rahul
olla. Saime tutvustada oma väikest
koduriiki ja koduküla lähematele ja
kaugematele külalistele, näidata oma
elamise viisi.
Meil on põhjust uhkust tunda,
et meil on suurepärased õpilased ja
pered, kes külalisi nädala jooksul võõrustasid ning õpilaste siinviibimise
korraldamisele kaasa aitasid. Aitäh
Timmu Kiiver, Mariann Mäger,
Loreen Leppikson, Rihard Tari,
Siim Õitspuu, Mia Parik, Annaliisa
Suigusaar, Helena-Liis Heliste, Carolin Mihhailova, Crete Luik, Alison
Moora, Kätlin ja Karl-Magnus Pruul
ning teie pered!
Suur tänu abi ja toetuse eest, Allikapärl OÜ ja Katrin v, Miikaeli kirik
ja Tauno Teder, Häädemeeste muuseum ja Tiiu Pukk, Häädemeeste raamatukogu ja Mai Sepp, Tahkuranna
Lasteaed-Algkool ja Argo Linnamäe,
Jõulumäe Tervisespordikeskus,
Tahku Tare, Tallinna Linnateater,
Kohvik Oivaline Tervislik Tort, Kabli
Looduskeskus, Trahter Magic!
Suur tänu kõikidele koostööpartneritele ja kogu kooliperele kordaläinud projektinädala eest!
Rene Kurm
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Metsapoole Põhikool
poisid saavutasid maakonnavõistlustel minivõrkpallis
ii koha
Seekordne sõbrapäev oli meie
noorte võrkpallurite jaoks eriti
tore ja meeldejääv. Hommikul
tuli ette võtta sõit Pärnu-Jaagupisse, kus meid sõbralikult
vastu võeti. Seal toimusid nimelt
Pärnu maakoolide meistrivõistlused minivõrkpallis. Esindatud
olime nii tüdrukute kui poiste
võistkonnaga. Hästi läks pois-

tel, kes saavutasid maakonnas
II koha. Tore oli ka see, Häädemeeste valda tuli kaksikvõit.
Tüdrukud said hulga kogemusi
ja mõned päevad hiljem koolisisestel võistlustel oli nende mäng
juba palju hoogsam.
Tüdrukute võistkond: Grettel Ralja, Ketlin Kikkas, Marian
Mölder, Annika Hansschmidt,

Lisete Nepste, Emily-Elisabeth
Motruk.
Poiste võistkond: Gerret
Grossthal, Markus Allikas,
Frederik Tammann, Renat
Motruk, Mario Allikas, Rasmus
Arukase.
Silvi Koovit
Õpetaja

Eesti Vabariigi 102.aastapäeva kontsert-aktusel esinemas. Foto: Heino Einaste

Pärnu maakoolide meistrivõistlustel minivõrkpallis osalejad koos õpetaja Silvi Koovitiga.
Foto: kooli fotokogust

Sõbrapäeva hommik algas küpsisetortide valmistamisega. Foto: Heino Einaste

Enne vaheaega selgusid kooli parimad kabemängijad, kelleks on Ilona Kallas, Merilin Paddernik,
Annika Hansschmidt, Eliina Kallas, Rasmus Arukase, Egert Pill, Frederik Tammann ja Ako-Ilmar Ilus.
Foto: Heino Einaste

Võimla 8.sünnipäev. Vanemad klassid pidasid võrkpallilahingut ja nooremad võistlesid rahvastepallis.
Foto: Heino Einaste

Uulu Põhikool
Veebruarikuu olümpiaadid ja
võistlused Uulu põhikoolis
* 1. veebruar – bioloogiaolümpiaad. Olümpiaadil
osalesid: Arto Afanasjev, Rudolf Harald Kivi, Terhi
Kuuse ja Kaspar Rahnu. Juhendaja: õpetaja Maie
Sarapik.
Saavutused: III KOHT 7. klasside arvestuses –
Rudolf Harald Kivi.
* 5. veebruar - matemaatikaolümpiaad.
Olümpiaadil osalesid Triinu Kirschbaum ja Rudolf
Harald Kivi. Juhendaja: õpetaja Anne Oga.
Saavutused: II KOHT 7. klasside arvestuses –
Rudolf Harald Kivi.
* 8. veebruar – kunstiolümpiaad. Olümpiaadil osales: Keiti Alexandra Lepik. Juhendaja: õpetaja Liie
Juhkam.
* 8. veebruar – ajaloo olümpiaad.
Olümpiaadil osalesid: Anett Aedma ja Kaspar Rahnu.

Juhendaja: õpetaja Gerli
Jürima.
* 11. veebruar – geograafiaolümpiaad. Olümpiaadil osales: Kalle Rasmus Rubin. Juhendaja: õpetaja
Maie Sarapik.
* 13. veebruar - maakondlik pranglimise finaal.
Uulu Põhikooli esindas Triinu Kirschbaum.
Saavutused: I KOHT – Triinu Kirschbaum.
* 15. veebruar – muusikaolümpiaad. Olümpiaadil
osalesid: Rudolf Harald Kivi, Evert Kose ja Kaspar.
Juhendaja: õpetaja Annely Kuningas.
* 19. veebruar – Pärnu maakonna 1.-3. klasside
saalijalgpalli MV.
Võistlusel osalesid: Rasmus Aedma, Kevin Kartau, Johannes Leidur, Jürgen Rahu, Kennet Saar,
Kennerth Ööpik ja Marken Ööpik. Juhendaja:
treener Martin Kuldmägi.
Jaanuarikuu tegija Triinu Kirschbaum

Jaanuarikuu üllataja Jasper Must.
Fotod Egle Rumberg
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Tahkuranna lasteaed
Helmekuu ja tuisukuu Tahkuranna
lasteaias
Aasta esimesed kuud on möödunud imeruttu tegutsedes ja
toimetades.
Jaanuaris tutvusime erinevate lindude ja loomadega ning
sellega, kuidas nende eest hoolitseda. Selgeks sai number 112
ja millistes olukordades seda
kasutada. Külas käis meditsiinitöötaja, kes õpetas lastele
lihtsaid esmaabivõtteid.
R a nna k a rbid liitusid
“Lugemisisu” programmiga.
Ootasime lund ja ootasime,
et ka talvelõbusid nautida, aga
ilmataadil olid teised plaanid.
Sellest hoolimata toimusid
kolmandal nädalal traditsioonilised Talimängud. Sai
uisutatud, hokit mängitud ja
palli visatud. Tublid ja osavad
osalejad said pihku diplomi ja
kaela kuldse medali.
9.jaanuaril võtsid lasteaia- ja
kooliõpetajad koos naaberlasteaedade õpetajatega ette sõidu
Peetri kooli ja lasteaeda, eesmärgiks tutvuda LME (LiiderMinusEneses) programmiga. Võimalus oli külastada
LME-ga lõimitud koolitunde
ja vaadata ringi lasteaias. Meie
lasteaia õpetajad on varasemalt
osalenud programmi koolitustel ja saanud indu kasutada
seda igapäevatöös lastega.
Vanema rühma õpetajad Signe
ja Piret olid ettevalmistanud
esitluse, kus jagasid lahkesti
oma kogemusi LME rakendamisest lasteaias. Ettekanne
oli sütitav ja tehtud töö vääris

tugevat aplausi. Oli sisukas ja
tore reis.
Veebruaris tutvusime oma
riigi ja valla sümboolikaga,
rahva traditsioonidega, käisime külas sõpradel.
13. veebruaril sõitsid Rannakarbid külla Uulu lasteaia
Liblikate rühmale. Koos mängimine, lustimine ja meenete
vahetus oli lastele tore elamus.
14. veebruaril külastasime
kooli Sõbrapäevakohvikut.
Rannakarpide koolieelikud
olid kohal oma müügilauaga.
Müüdi omavalmistatud loomi
šokolaadiga, mis läksid hästi
kaubaks. Lapsed said harjutada
müüjaks olemist, klientidega
suhtlemist, päris rahaga arvestamist ja kogeda vastutustunnet, ka osturõõmu. Päikesekiired aga pidid suutma teha
paljude ahvatlevate maiustuste
seast ühe valiku, millega nad
ka suurepäraselt hakkama said.
15. veebruaril sai teoks
hoogtööpäevak, eesmärgiga
vedada lasteaia keldrist välja
vanametalli. Täname tublisid
ja tugevaid isasid, kellel oli võimalus appi tulla.
19. veebruaril tähistasime
aktusega saabuvat Eesti Vabariigi sünnipäeva. Kinkisime
kodumaale oma väikestest
südametest tulnud luuletused,
laulud ja tantsud.
Vastlapäeva tähistasime
traditsiooniliste vastlatoitude
– hernesupi ja vastlakukliga.
Vastlasõitu tegi meile Riina

Talimängud. Foto: Maike Lääne

Esmaabi. Foto: Piret Linnumäe

Eesti sünnipäev. Foto: Maike Lääne

Lugemisisu. Foto: Piret Linnumäe

Uulu lasteaed

Veebruar Uulu Lasteaias
Veebruarikuu möödus lasteaiaperel kiirelt
ning oli täidetud põnevate mängude ja
tegevustega.
Sõbrapäev algas üritusega lasteaia saalis, kus lapsed tantsisid ja mängisid koos
„võluriga”.
Vanemal rühmal käisid külas Võiste
Lasteaia sõbrad. Vahetati omavalmistatud
kingitusi, kirjutati üksteisele häid sõnu
ja loomulikult mängiti ning maiustati.
Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistati
kontsert-aktusega. Õpetajad Sirje ja Anu
üllatasid toreda etendusega „President
Kinnas.” Seejärel lauldi hümni ja iga
rühm esines luuletuse, laulu või tantsuga.
Lõpetuseks pidas Häädemeeste rahvariideis direktor isamaalise kõne.
Iga-aastane vastlapäeva hobusõit
toimus juba traditsiooniliselt lumepuuduse tõttu vankriga. Eesti rahva kombe
kohaselt pakuti söögiks hernesuppi ja
vastlakuklit.
Kuu lõppes talvetralliga „Ega tali taeva
jää.” Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.
Tali ei jäänudki taeva, sest samal päeval
sadas maha paks lumevaip ning talvetrall
jätkus lasteaia hoovis.
Päikeselist kevade saabumist!
Uulu lasteaia pere
Fotod: lasteaia erakogust

Vastlasõit. Foto: Maike Lääne

Rõa oma uhke hobuse ja vankriga/
kalessiga. Peale sõitu saime perenaise
lahkel loal hobusele pai teha ja peost
leivapalukest pakkuda. Milline elamus! Ja ennäe imet! Vastlaõhtuks sadas
maha kena lumevaip. Kel viitsimist
jagus, sai ka päris vastlaliugu lasta.

Päikesekiired võtsid osa Lutikodu
facebooki lehel toimuvast “Pliiatsiussi
võistlusest”.
Rõõmsat kevadeootust kõigile!
Tahkuranna lasteaia pere
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Kabli Lasteaed
aasta algus Kabli Lasteaias
„Nii põnevaks ja rikkaks sõbrapäev saab,
kui sulle sõbrad külla tulevad…“
Sõbrapäeva hommikul olime kogu
Kabli lasteaia perega kutsutud külla,
suurtele ja väikestele sõpradele Häädemeeste Lasteaeda. Sõitu alustasime
Kablist liinibussiga, mis oli meeldejääv,
kuna oli paljudele lastele esmakordne
bussireis.
Jõudes Häädemeeste Lasteaeda võttis meid vastu sealne lahke personal
ja väikesed lõbusad mudilased, kes
õpetaja Ailiga olid ettevalmistanud
toredad laulud, tantsud ja mängud,
mida oli vahva üheskoos mängida.
Häädemeeste lapsed olid meisterdanud kõigile sõpradele armsad sõbrapäevakaardid.
Kabli lasteaia vanema rühma lapsed tegid kingituseks kõigile sõpradele
südametega kaunistatud kivikesed,
Kabli pagar küpsetas maitsva kringli
ning loomulikult jagasime palju sooje
kallistusi ja naeratusi.
Kuigi aeg oli piiratud, jõudsime
siiski ringi vaadata ka lasteaia ruumides ning jagada rõõmu nende

äsja remonditud
ilusate rühmade
üle. Lustides natuke ka õues, uuel
toredal mänguväljakul, oligi aeg jätta
sõpradega nägemiseni ja sõita tagasi
oma armsasse lasteaeda.
Aitäh teile, kallid suured ja väikesed
sõbrad meeldejääva hommikupooliku
eest, ootame elevusega uusi rõõmsaid
kohtumisi!
„Hea sõbra jaoks on valla, me uksed ja
me hing…..
…kui tahate tulge alati, me ootame aken
avali…“
19. veebruaril tähistas Kabli lasteaia
pere oma lasteaia 47. sünnipäeva. Lapsed laulsid lasteaia laulu ning lustisid
koos õpetajatega. Ühiselt valmistati
ka sünnipäevatort, mis maitses hästi ja
tegi meie sünnipäeva magusaks.
21. veebruaril kõlas lasteaias Eesti
hümn, et tähistada väikese aktusega
Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva. Laste
laulud ja luuletused kodust muutsid
pidulikuks meie Eestimaa sünnipäeva.
Soovime kõigile toredat kevade ootust!
Kabli Lasteaia pere

Kabli lasteaia pere Vabariigi sünnipäeval. Foto: Piret Born

Tervisepäev Uulu Raamatukogus
Laupäeval, 8. veebruaril, kell 10.00
Uulu Raamatukogu lugemissaalis oli
lühiloeng „Veresooned, meridiaanid ja
meie tervis”. Esines Silva Sirge, konsultant-koolitaja, hiina traditsioonilise
meditsiinifirma esindaja.
Pärast loengut oli väike energia
paus, kus pakuti tervendavat hiina
teed kõigile.
Peale loengu lõppu tegi Ester Vain,
VIP partner, soovijatele bioenergiamassaaži töötajate ruumis. Laste lugemissaalis tegi Silva vere diagnostika
uuringut kapillaroskoobi abil.

Tutvustati ja müüdi hiina tervisetooteid.
Tervisepäeval oli 15 osavõtjat. Need,
kes käisid, jäid päevaga rahule.
Armsad lugejad! Informatsiooni
hiina tervisetoodetest leiate Uulu
raamatukogust.
Kontakt: Silva Sirge, 5622 1155,
silva@stabiliti.ee
Ester Vain, 2628 9928, punapea3@
gmail.com
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja
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Huviringide tabel noortele vanuses 7-19
Häädemeeste vallas
Ringi nimi
seiklusring
discgolf

Sihtrühm
7-19-a
7-19-a

DJ ring
kulturismi klubi
showtants
kokandusring
loovusring

10–19-a
12–19- a
7–12-a
7–12-a
7–9-a
9–15-a
10–19-a
7–19-a

PekitiTirsiaKali
jalgpall

Toimumisaeg
T ja N 16.00
E kell16.30
K kell 15.30
Uulu KSK noortekeskus
N kell 17.00
Uulu KSK noortekeskus
T ja N 16.00
Uulu KSK noortekeskus
E ja K 14.30
Uulu KSK noortekeskus
K kell 14.00
Uulu KSK noortekeskus
E kell13.30 ja kell
15.30
Uulu KSK noortekeskus
R 14.30
Uulu KSK
T ja N 15.30,
R kell 14.30
Keskküla tall noortekeskus
E kell 18.00
Uulu KSK noortekeskus
N ja R 19.00
Uulu KSK noortekeskus
K kell 15.30
Uulu Põhikool
E kell 13.25
Uulu Põhikool
E kell 14.20
Uulu Põhikool
E kell 12.30
Uulu Põhikool
E kell 13.25
Uulu Põhikool
E kell 14.20
Uulu Põhikool
T kell 15.15
Uulu PK/ Uulu KSK
T ja N 15.15
Uulu Põhikool
N kell 8.35
Uulu KSK
K kell 13.25
Uulu Põhikool
R kell 14.10
Tahkuranna LAK
T kell 14
Tahkuranna LAK
E ja K 13.15
Tahkuranna LAK
T kell 13.15
Tahkuranna LAK
sügis 2020
Tahkuranna LAK
K kell 14
Tahkuranna LAK
T kell 13.15
Tahkuranna LAK (Tootsi ujula) R (jaanuar kuni mai)
Tahku Tares
E kell 14.30
Tahkuranna LAK
N kell 14
Häädemeeste Muusikakool
vastavalt
kokkuleppele
Häädemeeste Seltsimaja
1 x nädalas
Häädemeeste Seltsimaja
1 x nädalas
Häädemeeste Seltsimaja
R kell 14
Häädemeeste Seltsimaja
juuli-sept.
Häädemeeste Seltsimaja
kokkuleppel
Häädemeeste Seltsimaja
alustab sept.
Häädemeeste Seltsimaja
2 x kuus
Häädemeeste Seltsimaja
alustab sept.
Häädemeeste KK
R kell 13-15
Häädemeeste KK
K kell 13
Häädemeeste KK
K kell 13.45
Häädemeeste KK
K kell 14-16
(Raba 5, Pärnus )
N kell 15.30
Häädemeeste KK
L kell 10.45-11.45

hobusõprade ABC
breiktants
fotoring
mudilaskoor
lastekoor
pranglimine
pranglimine
näitering
kokandusring
kergejõustik
robootika ja progemine
sportmängud
tehnoloogia
seiklusring
showtants
kokandusring
kunstiring
progemine
majandusring
ujumine
keraamikaring
spordiring
klaver, viiul, klarnet, plokkflööt,
kitarr ja teised näppepillid
kokandusring
loovusring
meediaring
surfindus
muusikaring
õmblusring
näitering
seiklusring
ammu- ja vibulaskmise ring
discgolf
discgolf
jõusaal
trikiratas
ujumine sept-dets
jaan-mai
keraamika
loodusring
kaasaegne tants
kaasaegne tants
breakdance
male
võrkpall
võrkpall
lauatennis

7-19-a
7-19-a
7-19-a
13-19-a
7-19-a
7-19-a
7-19-a
7-19-a
7-19-a
2.-4. klass
5.-9. klass
8-19-a
7-19-a
2.-3. klass
4.-6. klass
7-19-a
1.-7. klass
1.-6. klass
7.-9. klass
7-19-a
7-19-a
poisid 6.-9. kl
tüd. 6.-9. kl
7-19-a

Huvikeskuse maja
Häädemeeste KK
Häädemeeste Seltsimaja
Häädemeeste Seltsimaja
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK

kergejõustik
robootika
majandusring
tehnoloogia
jalgpall

7-19-a
1.-4. klass
7-aastased
7-19-a
7-19-a

Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK

kunstiring
muusikastuudio, solistiõpe
muusikastuudio, solistiõpe
noorkotkad ja kodutütred

7-19-a
2. klass
6.-9. klass
7-19-a

Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK
Häädemeeste KK

sportmängud
Noorgiidi ja koduloo ring
Meediaring
DJ ring
robootika
discgolf

1.-4. klass
alustab märtsis
7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a

Häädemeeste KK
Häädemeeste Muuseum
Treimani Rahvamaja
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK

lauamängude ring
võimlemisring/ line-tants
rahvatants
näitering
spordiring
keraamika
mudilaskoor
koor
solistid
kunstiring
majandusring
kokandusring
viktoriiniklubi
noortevolikogu
Suusaklubi Jõulu suusatreeningud

7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a
7-14-a
8- aastased
7-14-a
1.-9. klass
10-26-a
algajad

Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
Metsapoole PK
liikuv
Jõulumäe

Suusaklubi Jõulu suusatreeningud

edasijõudnud
3.-5. klass
edasijõudnud
7.-9. klass
edasijõudnud
10.-12. klass

Jõulumäe

Suusaklubi Jõulu suusatreeningud
Suusaklubi Jõulu suusatreeningud

7–19-a
7–19-a
10–15-a
1.-5. klass
1.-4. klass
1. klass
2.-3. klass
1.-5. klass
1.-9. klass
4.-9. klass
3. klass
1.-4. klass
5.-9. klass
1.-6. klassile
1.-6. klassile
1.-6. klassile
1.-6. klassile
1.-6. klassile
1.-3. klassile
1.-6. klassile
1.-6. klassile
1.-6. klassile
igas vanuses

Toimumiskoht
Uulu KSK noortekeskus
Uulu KSK noortekeskus

Jõulumäe
Jõulumäe

N 13-14.30
N kell 13
R kell 13
R kell 14
K 14-15.30
E 12-14.30
T ja N 14.45
E kell 14.45
E kell 13.55 ja
K kell 13
kokkuleppel
E kell 12.55-14.35
K kell 13
E kell 14.45
E, T ja N
kell 14.30-16
R kell 13.55
E ja T kell 13
kokkuleppel
kokkuleppel
R kell 13
esmaspäeviti
kokkuleppel
R kell 13
K kell 13.45
E kell 13
R kell 12
K kell 14-16
E kell 13.50
E kell 12.10
N kell 13.50
N kell 13.50-17.30
R kell 13
N kell 12.10
K kell 13.50
K kell 14.40
R kell 13-15.30
K kell 13
T kell 13
kokkuleppel
kokkuleppel
N ja T kell 17, P
kell 12
T 17.30, R 16.45, P
13.00
T, K, R 16.45, P 11.15
T, K, N, R 16.45
P 11.00

Juhendaja
Argo Linnamäe
Henri Ojatamm

Rahastus
riiklik
riiklik

Ivo Uslov
Egert Miljan
Kadi Keskkülla
Tiiu Kask
Eiliki Pukk

riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik

Vladimir Sillaste
Jalgpalliklubi Poseidon

riiklik
KOV + omaosalus

Mariann-Krõõt Mätas
Elton Jets
Eiliki Pukk
Annely Kuningas
Annely Kuningas
Evelin Tamm
Evelin Tamm
Ly Soosaar
Marek Sild
Egert Miljan
Egle Rumberg
Kaja Stimmer
Pärt Kukk
Argo Linnamäe
Kadi Keskülla
Marek Sild
Silja Kirt
Signe Ööpik
Kerli Õismets
Tootsi ujula treener
Kristina Aedma-Kaldmäe
Kadri Madissoo
direktor Tiia Soomre

riiklik
riiklik
riiklik
KOV
KOV
KOV
KOV
riiklik/KOV
riiklik
riiklik/KOV
riiklik/KOV
KOV
riiklik/KOV
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik/KOV
riiklik
riiklik
riiklik/KOV

Olga Männik
Olga Männik
Kaili Viljak, Jüri Looring
Triina Trei
Lelde Jalakas
Katrin Mitt
Olga Männik
Aire Koop
Ain Järvesaar
Henri Ojatamm
Henri Ojatamm
Ain Kimber
Pärnus
Pärnus

riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik

Margit Eichen
Argo Linnamäe
Kadi Keskülla
Kadi Keskülla
Astrid Rosenberg
Aule Kink
Lauri Lepik
Silvi Koovit
Saima Kangur

riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik/KOV
KOV/riiklik
KOV/riiklik
riiklik

Astrid Rosenberg ja teised
Age Ein
Hans Vimberg
jalgpalliklubi Poseidon

riiklik
riiklik
riiklik
KOV + osalustasu

Marika Ristmäe
Minoret Miisna
Elon Miisna
Kaire Maddison ja Kaili
Viljak
Saima Kangur
Kaire Käära
Viljar Soomre
Heino Einaste
Heino Einaste
Ants Järv

KOV
KOV
KOV

Viire Talts
Tiina Laidla
Tiina Laidla
Evi Vaher
Silvi Koovit
Anneli Graudina
Virge Lind
Virge Lind
Virge Lind
Silvi Koovit
Ants Järv
Maila Baumann
huvijuht ja õpetajad
Egle Vutt
Kadri Madissoo ja
Anu Taveter
Kadri Madissoo ja
Anu Taveter
Kadri Madissoo ja
Anu Taveter
Kadri Madissoo ja
Anu Taveter

riiklik
KOV/riiklik
KOV/riiklik
KOV/riiklik
KOV/riiklik
KOV/riiklik
KOV
KOV/riiklik
KOV
KOV/riiklik
riiklik
riiklik
KOV
riiklik/KOV
KOV + omaosalus

KOV
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik
riiklik

KOV + omaosalus
KOV + omaosalus
KOV + omaosalus

Kui on lisada infot, anna teada!
Lisainformatsioon kultuurinõunik Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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SPORT

Eesti omavalitsuste talimängud
Talimängud toimusid sellel aastal ViruNigulas 29. veebruaril ja 1. märtsil. Kuna
ilmataat on mänginud suusatajatega sellel
talvel natuke kiuslikult, siis oli viimase
hetkeni selgusetu, kas suusatamisvõistlused toimuvad või mitte ja kui jah, siis
kus on olemas selle jaoks sobilik koht.
Kolm päeva varem selguski, et murdmaasuusatamine ja teatesuusatamine kohaks
sai Tehvandi.
Hoolimata kehvadest treenimisvõimalustest (lume puudumine Häädemeeste
vallas) saavutasid suusatajad väga häid
kohti. N16 vanuseklassis saavutas Kimberly Born 11. koha, Getter Ennok saavutas 24. koha. N45 vanuseklassis võitis
Anu Taveter 2. koha, Karin Tamm 9.
koha. M16 vanuseklassis võitis Joonatan
Pajuväli 18. koha, Kaarup Kask 19. koha,
Henriko Ojaveer 21. koha, Oliver Luik
30. koha. M50 vanuseklassis saavutas
Janek Punkov 11. koha. M18 vanuseklassis võitis Päär Suursild 3. koha, Hendrik
Peterson 5. koha, Ranno Sutt 8. koha.
Teatesuusatamises saavutas Häädemeeste naiste võistkond koosseisus
Getter Ennok, Anu Taveter, Kimberly
Born naiste teatesõidus 18. koha. Meeste
teatesõidus saavutas Häädemeeste meeskond koosseisus Päär Suursild, Hendrik
Peterson ja Ranno Sutt 6. koha ja teine

M18 vanuseklassis Päär Suursild vastu võtmas individuaalse suusatamise 3. kohta. Foto:
Võrumaa Spordiliidu pildigaleriist, fotograaf Külli Leola

Häädemeeste võistkond koosseisus Joonatan Pajuväli, Henriko Ojaveer ja Kaarup
Kask 23. koha.
Võistkondlikult saavutati murdmaasuusatamises 7. koht.
Kabes esindas Häädemeeste valda
võistkond koosseisus Kaarel Koitla,

August Morozov, Irma Nahkor, Ants
Gustavson ja Greeta-Liisi Metsaveer.
Võistkondlikult saavutati 9. koht.
Suured tänud edukatele sportlastele
valle esindamise eest!

Aire Kallas-Maddison

Sangpommisport

ammulaskmine

Sangpommitõstjad avasid 2020.a
võistlushooaja 1. veebruaril Palamuse
Gümnaasiumis toimunud Eesti lahtiste meistrivõistlustega sangpommi
pika tsükli tõukamises.
Kaks esikohta tuli Häädemeeste
valda. Kuni 2002. a sündinud noormeestele saavutas +73 kg kehakaalus
esikoha Märt Veelaid 102 korraga.
Meeste -85 kg ei saanud keegi vastu
Siim Marjamäele, kes tõukas 32 kg
sangpomme 30 korda.
Pärnu linna Audru osavalla lahtistel meistrivõistlustel 29. veebruaril
saavutas ettearvatult esikoha -85 kg
kehakaalus Siim Marjamägi. Ühtlasi
tunnustati Siim 2019. a Eesti parimaks sangpommitõstjaks. Noormeeste +75 kg kehakaalus saavutas
teise koha Märt Veelaid ja kolmanda
koha Henry Näär. Võitjaks tuli Raido
Selge Olustverest.
Aleksander-Tõnis Joarand

Ammulaskjate 2020. aasta hooaeg avati Mäetaguse Mõisa tallis toimunud sisevõistlustega.
Lasti harjutust 24*600 40 cm märklehte. Sportammus saavutas esikoha Ain Järvesaar, jättes
teiseks poja Rihard Järvesaare. Freestyle ammuvõistlused saavutas teise koha Teet Tagapere.
Aleksander-Tõnis Joarand

SPORDITEATED
4. aprillil kell 12.00
Häädemeeste Spordihoones
HÄÄDEMEESTE valla LAHTISED
võistlused SANGPOMMISPORDIS
Kaalumine kel 10.30-11.30
Info: A.-T. Joarand, tel 5199 7758

Foto erakogust.

21. märtsil kell 12.00
Häädemeeste Spordihoones
43. EESTI SISEMEISTRIVÕISTLUSED
AMMULASKMISES

TAHKURANNA – JÕULUMÄE JÜRIÖÖTEATEJOOKS
NELJAPÄEV, 23. APRILLIL
Kell 20.00 Avamine
Eelkooliealiste laste jooks (K. Pätsi ausamba juures)
JÜRIÖÖTEATEJOOKSU start kell 20.15
K. Pätsi ausamba juurest Jõulumäe Tervisespordikeskusesse
OSAVÕTJAD: Häädemeeste valla koolide, külaliskoolide, külade ja
Pärnumaa seltside, sõpruskondade ja suguvõsade võistkonnad
Eesmärk: Tõhustada tervistavat spordiliikumist vallas ja tähistada Jüriöö
ülestõusu aastapäeva.
Teatejooksu üldist läbiviimist teostavad spordiklubi TAHK, Jõulumäe
Tervisespordikeskus ja Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus.
Osavõtjad: Võistkonnas 3 naist + 4 meest. Võistkondade arvu suhtes
piiranguid ei ole, soovi korral võib küla välja panna mitu võistkonda.
Võistkonnad registreeritakse kohapeal enne starti.
Arvestus:
I grupp – külad
II grupp – koolide 1. – 3. klassid
III grupp – koolide 4. – 6. klassid
IV grupp – koolide 7. – 9. klassid, 10. – 12. klass
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised
VI – külaliskoolid
NB! 1.–3. klassi ja 4.–6. klass võistkondadel võib ühte vahetust joosta kuni 3
jooksjat märgitud distantsidel.
Koht vahetuses tähistatud punase rajatähisega!
Distants: I vahetus
700 m
M ( kuni 3 jooksjat)
II vahetus
300 m
N
III vahetus 500 m
M
IV vahetus 900 m
M ( kuni 3 jooksjat)
V vahetus 400 m
N
VI vahetus - 1000 m
M ( kuni 3 jooksjat)
VII vahetus 300 m
N
Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate poolt).
Autasustamine:
• autasustatakse üldvõitjat
• iga grupi esimesele kolmele auhinnad
• külalisvõistkonnale grupitunnustus
• autasustamine 15 minutit peale viimase võistkonna finišit
• peale võistluse lõppu peavad kõik võistkonnad rinnanumbrid ja
teatepulgad tagastama
• buss viib võistkonnad etappide stardipaikadesse ja võtab peale etapi
läbimist kaasa
JÕULUMÄEL: Lõkketuli, autasustamine, kohvik avatud alates kell
19.00, suletakse peale võistlust.
Ootame rohket osavõttu!
Toetajad: Häädemeeste Vallavalitsus, Jõulumäe Tervisespordikeskus,
Spordiklubi Tahk, Pärnumaa Spordiliit
Kontakt: Egle Vutt, tel 58068636, egle.vutt@haademeeste.ee
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MÄRTSi ja apRiLLi sündmused
9.-15.03 Emakeelenädal Uulu Raamatukogus
9.-13.03 Emakeelenädal Häädemeeste Keskkoolis
12.03
UUS! Alustab seltskonnatantsu kursus
neljapäeviti Uulu KSK-s kell 19.40
14.03
Tahkuranna köster-kooliõpetaja Hendrik
Sooviku mälestuspäev. Mälestushetked
Võiste kalmistul kell 11, sõnavõtudettekanded Tahku Tares kell 13
14.03
Jõulumäe talitriatlon (duatlon – ratas-jooksratas), Eesti MV kell 12
15.03
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is
kell 12
18.03
Häädemeeste Seltsimajas kino “Sipsik”
kell 11
18.03
Treimani Rahvamajas kinoõhtu “Sipsik”
kell 19
19.03
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
Uulu Raamatukogus kell 18
20.03
Treimani Kevadsimman kell 18
21.03
Eesti sisemeistrivõistlused ammulaskmises
Häädemeeste Spordihoones kell 12
22.03
Pärnumaa radade karikasarja 5. Etapp disc
golf`is Jõulumäel kell 10
23.03
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse
sünnipäev kell 17
24.03
Rahvakoosolek Häädemeeste Seltsimajas
kell 17.30
25.03
Rahvakoosolek Treimani Rahvamajas kell 17
26.03
Rahvakoosolek Häädemeeste RMK Kabli
külastuskeskuses kell 17.30
28.-29.03 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is
30.03
Treimani Rahvamajas kinoõhtu “Asjad,
millest me ei räägi” kell 19
30.03
Rahvakoosolek Võistes Tahku Tares kell 17
31.03
Rahvakoosolek Uulu vallamajas kell 17
1.- 30.04 Asutuste liikumiskuu
1.04
Häädemeeste Seltsimajas kinoõhtu “Asjad,
millest me ei räägi” kell 19
01.-02.04 17. Eesti omavalitsusjuhtide talvine
mitmevõistlus “Tunne Häädemeeste valda”,
algus kell 11.00
2.04
Lasteraamatupäev Uulu Raamatukogus
alates kell 10
3.04
Eakate Kodu juurdeehituse avatud uste päev
kell 16-18
4.04
Salongiõhtu Tahku Tares kell 19
4.04
Häädemeeste valla lahtised meistrivõistlused
sangpommi kahevõistluses Häädemeeste
Spordihoones kell 12 (kaalumine 10.30)
04.-05.04 Eesti Discgolfi Liidu karikasarja etapp
Jõulumäel kell 9
5.04
Häädemeeste piirkonna noorte solistide
kontsert “Lauluõied” Treimani Rahvamajas
kell 13
5.04
XXIII Simbi-Rimbi eelkooliealiste laste
laulu- ja tantsupäev Tahkuranna kooli saalis
kell 11.11
13.04
Häädemeeste Keskkoolis külas Tanja
Mihhailova ja Mihkel Matiisen
16.04
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL
Uulu Raamatukogus kell 18
17.04
Häädemeeste Jüriöö jooks, start
Häädemeeste Suveaiast kell 18
18.-19.04 Spring Masters 2020 disc golf ’is Jõulumäel
kell 9
18.04
Kabli Külaseltsi poolt korraldatud
tervisekõnnipäev Nigula rabas kell 11
19.04
Luitejooks Rannametsas kell 13
20.04
Häädemeeste Seltsimaja mälumängu
FINAAL kell 18
21.04
Mälumängu hooaja lõpetamine Tahku Tares
23.04
Jõulumäe Jüriööteatejooks kell 20
23.04
Raamatu ja roosi päev Uulu Raamatukogus
alates kell 10
23.04
Orienteerumisneljapäevak Uulus kell 17
LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Kulu põletamine on
keelatud, lõket tee ohutult!
Mida soojemaks lähevad ilmad, seda rohkem
tahame veeta aega väljas aiatöid tehes või grillides. Tihtilugu aga ei mõtle me sellele, et õues tule
tegemine võib päädida hoopis suurema kahjuga
kui kasuga.
Päästjate jaoks on maikuu see aeg, kui sagenevad
põlengud metsas ja maastikul ning kulupõlengud
muutuvad pea igapäevaseks. Kui kevad on väga kuiv,
toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema
võivad minna eluhoonedki. Esimestel kulupõlengutel
tuleb päästjatel käia kohe esimeste päikesekiirtega.
Loomulikult on nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga mõistlik veeta õues koduseid aiatöid
tehes või grillides. Küll aga palume inimestel olla
väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest kuiv pinnas
ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest.
Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust
käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus
kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust
või põllule visatud klaaspudelist.
Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik
ja karistatav tegevus. Kulupõlengutes on hukkunud
inimesi ning tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku
ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas
elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud
linnud.
Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest
alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada
järgmisi lihtsaid reegleid:
• lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata
hoone peale;
• alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema
hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
• lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest
15 m kaugusel;
• lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast
materjalist;
• lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
• lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on
alla 5,4 m/s (nõrk tuul);
• koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast
(immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
• lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses
kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6
kg tulekustuti;
• lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega;

Kuidas saan hoida ennast
ja teisi viiruste hooajal?
Pese käsi regulaarselt ja hoolikalt
sooja vee ning seebiga. See on
parim lahendus. Kui neid pole võtta,
aitab ka desinfitseerimisvahend.
Köhi ja aevasta varrukasse. Käe
suu ette panemisest ei ole kasu,
sest peopessa sattunud pisikud
kanduvad sealt kergesti edasi.

Ära puuduta nägu, silmi või suud
pesemata kätega. Nii väldid viiruse
kandumist kätelt limaskestadele.

Kasutatud taskurätt on tõeline
pisikupesa. Eelista pabertaskurätte
ja viska need peale kasutamist
kohe prügikasti.
Kui oled tõbine või suisa haige, jää koju.
Viiruste edasikandmine tööl, koolis, poes,
bussis või rahvaüritustel toob kaasa
järgmised nakatumisjuhtumid.
Haigestumise kahtluse korral helista oma
perearstile. Tema annab nõu, kuidas edasi
toimida. Erakorralise meditsiini osakonda
ei ole mõtet järjekorda ootama minna –
sealt ei saa viirushaiguste diagnoosi.

koroonaviirus.ee

Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning
säästa elusid ja loodust.
Kodus grillimisel on oluline jälgida, et tagatud
oleksid esmased tuleohutusnõuded, sest suure tuulega
lendu minev säde võib osutuda moel või teisel saatuslikuks. Siinjuures oleme koostanud lihtsa meelespea,
mida hea külmkapile panna ja vajadusel lugeda:
• Aseta grill tasasele pinnasele, et vältida selle
ümberminemist.
• Söega grill aseta hoonest vähemalt 2 meetri
kaugusele.
• Lahtise tulega grill aseta hoonest vähemalt 5
meetri kaugusele.
• Jälgi grilli regulaarselt ning hoia läheduses
esmased kustutusvahendid, näiteks ämber
veega, aiavoolik või tulekustuti.
Tuleohutut suve!
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Tervisemure korral saab nõu perearstilt
või perearsti nõuandeliinilt 1220,
välismaalt helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse kõne
hädaabinumbrile 112

KUI TEIL SEISAB VANU
LASTERATTAID,
PAKUME NEILE UUT KODU!

tel 501 3429

Häädemeeste valla leht
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TREIMANI RAHVAMAJAS

KORVTÕSTUKI RENT

20. märtsil
KEVADSIMMAN

kell 18 rahvalikud mängud-tantsud
kell 19 esinevad koduvalla rahvatantsijad-lauljad
mudilastest memmedeni ning tantsunaabrid
Lätist
Tantsuks rahvalik muusika
Koogioksjon
Baar
Pääse 5€, rahvariides pidulistele tasuta

18. märtsil
kell 19 kinoõhtu “Sipsik”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.-

30. märtsil
kell 19 kinoõhtu: uus eesti komöödia
“Asjad, millest me ei räägi”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.Alla 14 aasta mittesoovitatav

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.

Puidu suurim läbimõõt 36 cm.
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik
minimaalselt 3x16 amprit.

Alus briketti

960 kg
190 eurot

Kott briketti

10 kg
2,20 eurot

• kevadhooajaks (aprill – mai), kelle
tööülesanneteks on taimede väljavõtmine,
sorteerimine ja pakendamine

Soovijatel võtta ühendust
telefonil 526 2977 Rein Anniko

Teostame eramute ja kortermajade
katuste, fassaadi-, sokli- ja
üldehitustöid.

Transport valla piires tasuta.

5381 9121

Ott Juurikas
5845 4442

•
•
•
•

KATUSETÖÖD
LAME- JA VIILKATUSTE EHITUS
REMONTTÖÖD
EHITUSLIKUD PLEKITÖÖD

Tel 554 8699 • edissonehitus@gmail.com

Palkide saagimine lintsaega,
tulla võib ka ühe palgiga.

501 3429
LÕHUTUD PLIIDI- JA AHJUPUUDE MÜÜK
KOOS VEOGA.
Telefon 5347 0723
OÜ Mardi Metsatalu

Uulu juuksur töötab

Hind: Ahjupuu 11 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 15 eurot/tihumeeter

Palume aeg ette broneerida
Elme Eeskivi, tel 5397 8597

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Rentida kiire bensiinimootoriga
puulõhkuja Palax X600.
Tootlus kahe inimesega kuni 20 rm
päevas.

Hind 25 eur/päev. Tel 5662 5333

võtab tööle hooajalisi töötajaid Pärnumaale
Reiu taimlasse:

MÜÜA KASEPUIDUST
PUITBRIKETT

kell 13 Laste kevadkontsert “Lauluõied”
Esinevad Häädemeeste valla väikesed ja suured
laululapsed
Soliste saadab Treimani rahvamaja ansambel
Kontserti toetavad Kabli Pagar ja OÜ Korall
A.H.T.

Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge.

RIIGIMETSA
MAJANDAMISE
KESKUS

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

5. aprillil

Pakume küttepuude saagimise
ja lõhkumise teenust mobiilse
halumasinaga
Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud asukohas.

Lk. 11

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.

TULE TEE SILMAD
ILUSAKS!

30
HOOLDUS 20

PAIGALDUS

ANNA JUURIKAS
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

E. E. FOREST

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

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

Lk. 12

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!
Kauneid hetki Sinu päeva,
naeratus ja sõnad head.
Helgust, valgust – tänutunnet,
toogu rõõmu lihtsad read.
27.03
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27.03
10.03
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4.03
29.03
29.03
23.03
7.03
6.03
16.03
29.03
15.03
30.03
2.03
13.03
10.03
31.03
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14.03
22.03
1.03
4.03
4.03
9.03
11.03
17.03
21.03
22.03
26.03
30.03
1.03
4.03
15.03
17.03
17.03
24.03
27.03
4.03
13.03
15.03
16.03
16.03
17.03
18.03
30.03
31.03

MARTHA KIVIMÄGI
MELITA GRANT
HELJU KIVISELG
MELIDA LÕSSOVA
ASTA HOLTER
KRISTJAN NÄÄR
FAINA BABENKO
LEEVI LAINEVOOG
ERNA MEIER
LEILI ÕIS
VIRVE-HELENE
NUOTTONEN
ALEFTINA KIUŠEVA
NOOMI LUIK
HELMI RUUTVERE
VELLO LILLEVÄLI
ASTA-EEVI TALUSTE
AILI TŠAŠKIN
LEIDA PUSTRÖM
MIHKEL TAMME
LINDA SIIGLA
MIHKEL TAMM
PETR MAYSTRISHIN
MARIIA PARRI
VÄINO KUUSE
VIRVE PAAS
SAIMA JAKOBSON
LEILI JÄNES
MAIMO OIDJÄRV
MARE HARJAKS
MARIKA RATNIKOVA
VALERI JEGOROV
ERICH VALLIMÄE
STELLA RZA-KULIJEV
MAIMU OKS
ALLAN RAADIK
JÜRI KALDMÄE
ANDRES RENTNIK
MAIVE MUST
HELVE KÕRESAAR
RUUDI SILDVE
IVO EELTAMM
JAAN SOOBERG
TONNI DUE NIELSEN
ENE RÕA
MAIE MOORA
ENE JÜRISOO
JAANUS HUNT
AIVAR METSAOTS

Õnnitleme
noori peresid
SUSANNA NOORMÄE
12.02.2020
Ema Gerta Lehtemaa, isa Juhan Noormäe
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Rannametsa küla
Treimani küla
Uulu küla
Uulu küla
Võiste alevik
Jaagupi küla
Reiu küla
Võidu küla
Ikla küla
Võiste alevik
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70
70
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70
70
70
70
70
70
70
65
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65
65
65
60
60
60
60
60
60
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60
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Võiste alevik
Reiu küla
Võiste alevik
Krundiküla
Laadi küla
Urissaare küla
Urissaare küla
Võidu küla
Sooküla
Häädemeeste alevik
Uulu küla
Reiu küla
Uuemaa küla
Ikla küla
Orajõe küla
Rannametsa küla
Arumetsa küla
Võiste alevik
Laadi küla
Penu küla
Reiu küla
Majaka küla
Laadi küla
Kabli küla
Häädemeeste alevik
Tahkuranna küla
Laadi küla
Laadi küla
Uulu küla
Lepaküla
Treimani küla
Kabli küla
Reiu küla
Reiu küla
Krundiküla
Ikla küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla

Vallaelanike soovil on avaldatud ka sünnipäevalapse elukoht küla
täpsusega. Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes,
peaksid sellest teatama e-posti aadressil tiiu.sommer@haademeeste.ee ja
toomas.abel@haademeeste.ee või telefonidel 444 8897 ja 446 4175 või
508 9266 ja 5819 0592 hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.

TOiMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2120 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

KUNHARD KIVISELG
28.02.2020
Ema Reilika Kiviselg, isa Kerol Kiviselg

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
15. märtsil kell 12.00 Paastuaja III pühapäev
22. märtsil kell 12.00 Paastuaja IV pühapäev
25. märtsil kell 12.00 Issanda kuulutamise püha ehk
paastumaarjapäev
29. märtsil kell 12.00 Paastuaja V ehk kannatuse
pühapäev
29. märtsil kell 13.15 Piiblitund
1. aprillil kell 12.00
Kannatusnädala kolmapäev
5. aprillil kell 12.00
Palmipuudepüha
8. aprillil kell 12.00
Suure nädala kolmapäev
9. aprillil kell 12.00
Suur Neljapäev
10. aprillil kell 12.00 Suur Reede
11. aprillil kell 12.00 Kristuse ülestõusmispüha
vigiilia
12. aprillil kell 12.00 Kristuse ülestõusmispüha
13. aprillil kell 10.30 Jumalateenistus hooldekodus
13. aprillil kell 12.00 II ülestõusmispüha
15. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisnädala kolmapäev
Jumalateenistused paastuajal toimuvad kogudusemaja
talvekirikus (Pärnu mnt 34), alates palmipuudepühast
kirikus.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
12. aprillil kell 9.30
Kristuse ülestõusmispüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
15. märtsil kell 14.00 Paastuaja III pühapäev
12. aprillil kell 14.00 Kristuse ülestõusmispüha
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
29. märtsil kell 15.00 õhtune jumalateenistus
12. aprillil kell 15.00 palmipuudepüha
17. aprillil kell 10.00 Suure Reede jumalateenistus
19. aprillil kell 10.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Treimanis:
15. märtsil kell 15.00 Suure paastu alguse
jumalateenistus
5. aprillil kell 16.00
Koguduse täiskogu
19. aprillil kell 12.30 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Tahkurannas:
26. aprillil kell 16.00 Koguduse täiskogu
Urissaares:
21. märtsil kell 11.00 Liturgia. Suure paastu algus
19. aprillil kell 15.00 Paasa. Kristuse ülestõusmise
püha
Idakirikus toimuvad ülestõusmispühad 2020. aastal
nädal hiljem läänekristlastest.

MÄLESTAME LAHKUNUID
REIN ESSI
03.12.1940-08.02.2020

Treimani küla

ANTS VARIK
16.07.1950-04.02.2020

Arumetsa küla

HELLA SALUSTE
29.03.1926-11.02.2020

Reiu küla

IDA LING
09.09.1928-03.02.2020

Krundiküla
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