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Vallavanema veerg
KÜLLIKI KIIVER
Hea vallarahvas!

Käesoleva aasta novembrikuu algus üllatas
oma erakordse soojusega. Siiski ei suuda
see leevendada tõsiasja, et järjekordne kellakeeramine on häirinud paljude inimeste
igapäevast väljakujunenud elurütmi. Usun,
et kõiki see üldse ei puuduta ja võib-olla
ei pane mõned seda isegi tähele. Aga jääb
siiski küsimus, miks ja kellele seda vaja on.
Tuleb loota, et vastavasisulised arutlused
europarlamendi tasemel jõuavad kunagi
lõpule, regulaarne suve- ja talveajale
ümberlülitumine peatatakse ning sellest
tsüklist väljutakse võimalikult vööndiajalähedaselt.
Kui eelmises vallavanema veerus tundsin rõõmu Omnivaga peetud edukate läbirääkimiste üle, siis paraku on postiasutusest tulenevatel põhjustel Häädemeeste
postipunkti avamine viibinud ja mitmed
kliendid on pidanud kinnise ukse tagant
koju tagasi minema. Loodan, et viivitus oli
erakorraline ja postipunkti edasine tegevus saab kiirelt korraliku hoo sisse, jäädes
samasse asukohta. Uue tähtaja kohaselt
on asutus avatud alates 15. novembrist.
Omniva kasutusest väljalangenud ruumiosa annab vallavalitsus konkursi korras
huvilisele.
Augustis laekus nii Pärnumaa Ühistranspordikeskusele kui ka Häädemeeste
Vallavalitsusele vallaelanike pöördumine
sooviga võimaldada Via Baltica ääres
paiknevas valgustatud Häädemeeste tee
bussipeatuses (167. km) rahvusvaheliste
kaugliinide nõudepeatus. Vallavalitsus
toetab algatust igati. Uurisime, millises
seisus antud teemaga ollakse. PÜTK on
küsimusega tegelenud juba aastaid, alates
peatuse rajamise taotlemisest, ja pöördunud aastatel 2019–2020 Lux Expressi,
Ecolines`i ja FlixBus`i poole Häädemeeste
tee peatuse lisamiseks rahvusvaheliste bussiliinide sõiduplaanidesse. Koroonapandeemia puhkemisel 2020. a igasugune tegevus
sõiduplaanide muudatuste osas katkes ning
piirangute leevenemisel 2022. a kevadel
polnud võimalik sel teemal käesoleva aasta
osas enam kaasa rääkida. Küll lubas PÜTK
2022. a novembrikuu jooksul alustada
vedajatega uusi läbirääkimisi Häädemeeste
tee bussipeatuse lisamiseks rahvusvaheliste bussiliinide sõiduplaanidesse. Ehkki
konkurentsi tingimustes töötavate bussifirmade osas mõjutusmehhanism puudub,
usaldame ses osas PÜTK-i juhtkonna pikaajalist kogemust ning läbirääkimisoskusi.
Vallavalitsuse ülesanne on kuu lõpuks
valmis saada 2023. a eelarve eelnõu.
Ukraina sõja tingimustes on elektri- ja
kütusehinnad tõusnud erakordselt kõrgeks,
samuti kerkivad elamiskulud kodudes ning
suurenevad kulud kõigis valla asutustes.
Kõik see avaldab väga tugevat mõju meie
igapäevaelule. Vaatamata hetkeolukorrale
riigis, kus toimub teenuste kallinemine ja
hindade jätkuv tõus, peab iga inimese töötasu võimaldama väärikalt elada. Mõistame
töötajate soove saada suuremat töötasu –
nii koolides, lasteaedades, hooldekodus,
seltsimajades jne. Lähtume eesmärgist
hoida üleüldises kulude suurenemise laines meie asutused tegevuses ka uuel eelarveaastal, pakkudes vallarahvale jätkuvalt
kvaliteetseid teenuseid. Otsime koostöös
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hallatavate asutuste juhtidega parimaid võimalusi, et tagada nii asutuste igapäevaste
kulude katmine kui võimalusel ka töötajate
palkade tasakaalustatult tõstmine.
Septembrikuus õigusliku aluse saanud kaasava eelarve menetlus läks hooga
käima ja kohe esimesel korral esitati erinevaid ideid üle terve valla. Kaasava eelarve
elektrooniline hääletus toimub 21.11. –
04.12.2022. Kutsun teid üles hääletusel
osalema ja kindlasti toetama just seda
ideed, mille elluviimine on kõige südamelähedasem.
Oktoobris rõõmustasime koos Leca
Eesti OÜ tehasega Fibo ExClay, kus taaskäivitati kergkruusa tootmine oma valla
väärtuslikust maavarast – kohalikust savist.
25 uue töökoha toomine valda on väga oluline ja tervitatav areng.
Kaevandamisest teise nurga alt rääkides
osalesin 27. oktoobril Võiste II liivakarjääri
keskkonnaloa eelnõu avalikul arutelul.
Varasemalt ei ole vallavalitsus nõustunud
Võiste II liivakarjäärile keskkonnaloa
andmisega ja praegune vallavalitsus tegi
ettepaneku võtta nimetatud seisukoht siduvana arvesse. Samuti oleme esitanud asja
kohta mitmeid seisukohti, mida Keskkonnaamet küll paraku arvesse pole võtnud.
Koosolekul lepiti kokku, et lähiajal toimub
kõigi osapoolte kohtumine, mida huviga
ootame. Väga suure osavõtjate hulgaga
avalik arutelu aga annab tunnistust sellest, et nii kohalik kui lihtsalt vallast hooliv rahvas julgelt kaitseb oma seisukohti.
Vallavalitsus toetab kogukonna huve ning
jääb loota, et nendega arvestab lõpuks ka
Keskkonnaamet.
Novembri algul avalikustati Eesti
Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2022
nominendid. Konkursile saadetud 33 töö
hulgast valitud 11 nominendi seas on ka
Häädemeeste muuseum ja Häädemeeste
teenuskeskus, mille sisearhitektuuri autor
on Tiina Keskküla (Schoberg OÜ), ekspositsiooni autor Indrek Aija. On väga uhke
tunne üleriigiliselt tunnustatud uue ilmega
vana maja üle.
Novembrikuu rahvakalender on tähtpäevadest rikas, sisaldades mardipäeva,
isadepäeva, kadripäeva. Saabunud on ka
rahulik hingedeaeg, mis seostub pimedate
ning sompus ilmadega.
Olgu traditsioonidega kuidas on, kuid
ilmselgelt on pimedal ajal väga oluline olla
liikluses nähtav. Seega – helkurid külge nii
endale kui pereliikmetele. Hoidkem ikka
nii ennast kui oma lähedasi.
Soovin kõigile ilusat esimest adventi
ja kohtumiseni Häädemeeste valla aastapäevapeol 9. detsembril kell 19.00 Häädemeeste Keskkooli spordisaalis.
Austusega
Külliki Kiiver
vallavanem

Häädemeeste Keskkooli spordisaalis
9.12.2022 kell 19.00
TÄNAME, TUNNUSTAME, KIIDAME!

Tantsuks mängivad
AGULIPOISID JA AMADEUS

Palume nii peol osalemine
kui ka transpordivajadus
EELNEVALT
REGISTREERIDA
Häädemeeste teenuskeskuses
maarika.atka@haademeeste.ee
Tel 446 4175, 5669 2175

Kaasav eelarve
Häädemeeste valla kaasava eelarve
vallaelanike hääletus toimub 21.11 – 04.12.2022
elektrooniliselt portaalis VOLIS. Isikud, kellel
endal puudub arvuti kasutamise võimalus,
saavad elektrooniliselt hääletada vallamajas ja
teenuskeskuses tööaegadel.
Hääletusele lähevad järgmised ideed:
* Kihnulaiu ranna arendamine – riietuskabiin,
infotahvel ja päästevahendid, puidust
istumisalune
* Võrkpalliplats Häädemeeste Keskkooli
kooliaeda
* Häädemeeste Suveaia laululava esise platsi
istumispingid (20 tk, teisaldatavad)
* Uulu staadionile kahe varjualuse soetamine
* Männiku tänava tänavavalgustus
* Treimani küla valgustuse uuendamine
* Statsionaarne automaatne elektrigeneraator Treimani Klubi
puurkaevpumplale
Esitatud ideed on täpsemalt kirjeldatud leheküljel 3.
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
13. oktoobri vallavolikogu istungil võeti vastu järgmised
otsused:
„Vaideotsus FIE Avo Naar esindaja LEADELL Pilv Advokaadibüroo esitatud vaides Häädemeeste Vallavolikogu 18.08.2022
otsuse nr 34 „Häädemeeste Vallavolikogu 29.04.2021 otsuse
nr 17 „Jaagupi sadama kinnistu hoonestusõiguse seadmise
pakkumise välja kuulutamine“ muutmine“ kehtetuks tunnistamiseks“;
„Katastriüksuste tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile
Transpordiameti kaudu“;
„Volikogu tunnustuse avaldamise komisjoni moodustamine
ning esimehe ja aseesimehe valimine“. Esimeheks valiti Andrus
Soopalu ning aseesimeheks Karel Tölp;
„Maa- ja külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine“;
„Häädemeeste Vallavolikogu 20.01.2022 otsuse nr 9 „Häädemeeste valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2018-2030 ülevaatamise algatamine“ muutmine“;
„Loa andmine hanke korraldamiseks ning vallavara võõrandamiseks“. Otsusega anti luba korraldada hange vallavalitsusele
ametisõiduki hankimiseks ning anti nõusolek võõrandada
ametisõiduk Opel Vivaro (kaubik);
„Häädemeeste valla tunnustuse avaldamise komisjoni koosseisu kinnitamine“.
13. oktoobri vallavolikogu istungil võeti vastu järgmised
määrused:
„Häädemeeste valla aleviku- ja külavanema statuut“;
„Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks
2022 – 2026“.

Postiteenusest
Häädemeestel
Anname teada, et alates 31.10.2022
korraldasime Häädemeeste postkontori ümber postipunktiks.
Kliendid saavad postipunktis
kasutada kõiki postiteenuseid.
Postipunkti tööaegadeks on:
E, K 9:00-15:00 R 12:00-18:00
Teenus kirjakandjaga tööle/koju

Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse
osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse.
Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt 661 6616. Tellimusi võtame vastu E–R kell 9–20 ja
L-P 9-15.
Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
• kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
• rahakaartide kättetoimetamine;
• ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
• postimaksevahendite müük;
• maksete vahendus
Postmarkide müügikohad

Postmarkide lähimad müügikohad leiab Omniva kodulehelt:
https://www.omniva.ee/kaart#postmarkide_edasimuujad.
Samuti on kõik kirjade saatmiseks vajalikud tarbed (ümbrikud, margid, postkaardid jm, lisaks ka valik kaitsemaske ning
margipiltidega kinketooteid) müügil Omniva e-poes https://
pood.omniva.ee/et/.
Loodame, et pakutavad alternatiivid teevad postiteenuste
kasutamise klientidele maksimaalselt mugavaks. Täname
mõistva suhtumise ja hea koostöö eest.
Eesti Post

Maade hindamise mõju maamaksule
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Vallavalitsuses otsustati:
29. septembri vallavalitsuse istungil
võeti vastu järgmised korraldused:
„Omanikujärelevalve hinnapakkumuse
kinnitamine“;
„Häädemeeste Vallavalitsuse 2022.
aasta hankeplaani muutmine“;
„Riigihanke „Häädemeeste tänavavalgustuse hooldus 36 kuud“ korraldamine“;
„Vaideotsus Arno Nääri vaides Häädemeeste Vallavalitsuse 13.07.2022 korraldusele nr 294 „Sundvalduse seadmine
Jaagupi külas Viira kinnistule““;
„Häädemeeste valla 2023. aasta kaasava
eelarve menetluse algatamine“.
„Hajaasustuse programmi projekti
„Rannametsa, Mäetaguse veevarustussüsteem” aruande kinnitamine“;
„Hajaasustuse programmi projekti
„Reiu, Juurika kanalisatsioonisüsteem”
aruande kinnitamine“;
„Hajaasustuse programmi projekti
„Uulu, Kalju veevarustussüsteem” aruande kinnitamine“;
„Laadi külas Siimu põik 6 üksikelamule
kasutusloa väljastamine“;
„Reiu külas Raemetsa tee 4 kinnistule
päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa
väljastamine“;
„Laadi külas Männiku tee 3 üksikelamule kasutusloa väljastamine“;
„Laadi külas Siimu tee 29 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Enampakkumise tulemuste kinnitamine“. Häädemeeste vallale kuulus Mitsubishi I-Miev elektriline sõiduauto (reg
nr 566 BGN). Sõiduauto eelarveline jääkväärtus oli 0 eurot ning see oli defektne.
Enampakkumine viidi läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.
ee portaalis. Mitsubishi I-Miev sõiduauto
pakkumise võitjaks 19.09.2022 lõppenud
enampakkumisel osutus eraisik pakkumisega 5 200 eurot;
„Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“. Häädemeeste vallale kuuluvad Häädemeeste valla Majaka külas
2130022 Loigu tee ning 2130021 Räägu
tee L2 kinnistud, millel asuvad avalikult
kasutatavad teed. Häädemeeste Vallavalitsuse eesmärgiks on võõrandada nimetatud
kinnistutel tee kraavipervedel kasvav ning
liiklust segav võsa.
29. septembri vallavalitsuse istungil
võeti vastu määrus
„Häädemeeste valla munitsipaalharidusasutuste arengukavade kinnitamise
kord“.
5. oktoobri vallavalitsuse istungil võeti
vastu järgmised korraldused:
„Sookülas Mäeotsa kinnistule abihoone
püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Majaka külas Liivipiiri kinnistule
puurkaevu rajamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Tunnustuse avaldamine“. Korraldusega tunnustatakse Pärnu maakonnas
2022. aasta õppeasutuse juhi ning aasta
tugispetsialisti tiitli saanud Häädemeeste
valla haridustöötajaid;
„Häädemeeste Lasteaia hoolekogu
koosseisu kinnitamine“;
„Häädemeeste Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“;
„Vallavara võõrandamine“. Arvestades
asjaoluga, et VKR Partnerid OÜ tehnika
asus korralduse tegemise hetkel Leina
külas Laane tee ääres ning pakutud võsa
hakke kuupmeetri hind oli vallavalitsuse
seisukohalt mõistlik, võõrandas Häädemeeste Vallavalitsus VKR Partnerid OÜ-le
Leina külas Laane teel kasvava võsa hinnaga 8 eurot 1 kuupmeetri võsa hakke eest;
Vanema poolt kaetava lasteaia kohatasu
hüvitamine Häädemeeste valla elanikule“.

Korraldusega hüvitatakse Häädemeeste
valla elanikule Pärnu linna lasteaias käiva
kolme (3) lapse eest tasutav lapsevanema
osalustasu kuni tema lastele vabaneb koht
Uulu Lasteaias.
12. oktoobri vallavalitsuse istungil võeti
vastu järgmised korraldused:
„Puude raie tiheasustusalal“. Korraldusega anti nõusolek puude raiumiseks
Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus
Pärnu mnt 54 kinnistul;
„Puu raie tiheasustusalal“. Korraldusega anti nõusolek ühe männi raiumiseks
Häädemeeste vallas Reiu külas Pulga tee
17 kinnistul;
„Penu külas Kura puhkebaasi kinnistu
suvilale kasutusloa väljastamine“;
„Reiu külas Pulga tee 37 kaksikelamule
kasutusloa väljastamine“;
„Tahkuranna külas Mereranna kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks
ehitusloa väljastamine“;
„Nepste külas Nepste katastriüksuse
jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine“;
„Sundvalduse seadmine Reiu külas
Kaldaääre tee katastriüksusele“;
„Hanke „Häädemeeste valla konsolideerimisgrupi 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta aastaaruannete auditeerimine“
korraldamine“;
„Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“;
„Tahkuranna Lasteaed-Algkooli pikapäevarühma moodustamine ja toidupäeva
maksumuse kinnitamine“;
„Uulu Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2022-2025“;
„Riigihanke “Kabli lasteaia hoone
lammutus ja ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine” hankemenetluse
lõpetamine“. Esitatud pakkumused ei
vastanud hanke tingimustele.
14. oktoobri vallavalitsuse istungil võeti
vastu järgmine korraldus:
„Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“. Häädemeeste Vallavolikogu andis oma 13.10.2022 otsusega nr
48 “Loa andmine hanke korraldamiseks
ning vara võõrandamiseks” vallavalitsusele
loa kasutada Swedbanki Liising AS-iga
sõlmitud liisingulepingust nr 01330070L
tulenevat liisingueseme (ametiauto Opel
Vivaro) väljaostuõigust võõrandamaks
nimetatud sõiduk enampakkumise teel.
18. oktoobri vallavalitsuse istungil võeti
vastu järgmised korraldused:
„Häädemeeste Vallavalitsuse 20. juuni
2022 korralduse nr 270 „Hajaasustuse
programmi taotluste rahastamine“ muutmine“;
„Hajaasustuse programmi projekti
„Piirumi, Lova kanalisatsioonisüsteem”
aruande kinnitamine“;
„Hajaasustuse programmi projekti
„Treimani, Kadaka kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine“;
„Hajaasustuse programmi projekti
„Laadi, Jõeperve veevarustussüsteem”
aruande kinnitamine.;
„Treimani külas Mändari katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“;
„Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine
eelarvesse“;
„Häädemeeste valla haridusasutustest väljastatava valmistoidu maksumuse
kehtestamine“. Korraldusega kehtestati
alates 1. novembrist 2022 Häädemeeste
valla haridusasutuste köökidest vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenistujatele
väljamüüdava lõunasöögi toiduportsjoni
hinnaks 2 eurot ühe portsjoni kohta;

„Tänukirja andmine“. Korraldusega
eraldatakse tänukirjad Häädemeeste
Muusikakooli kauaaegsetele töötajatele
seoses muusikakooli 30-nda aastapäevaga;
„Töövõtulepingu tähtaja pikendamine“.
Häädemeeste Vallavalitsus sõlmis töövõtulepingu Termokar OÜ-ga hankemenetluses „Häädemeeste Tervisekeskuse välislifti
rajamine“. Termokar OÜ edastas Häädemeeste Vallavalitsusele taotluse pikendada
töövõtulepingus märgitud tööde valmimise tähtaega 30. septembrilt 2022 21.
novembrini 2022. Taotlus esitati tähtaegselt (29.09.2022) ning oli põhjendatud;
„Vallavanema asendamine“. Häädemeeste Vallavolikogu esimehe Andrus
Soopalu 14.09.2022 käskkirja nr 11-2/60
alusel viibis Häädemeeste vallavanem Külliki Kiiver välislähetuses Norra Kuningriigis ajavahemikul 19.10.2022 kuni
21.10.2022. Vastavalt Häädemeeste valla
põhimääruse § 65 asendab vallavanemat
tema teenistuslähetuses olemise ajal kõigi
õiguste ja kohustustega humanitaarvaldkonna abivallavanem (Helve Reisenbuk);
„Reservfondist raha eraldamine“. Mittetulundusühing Võiste Külaselts esitas
Häädemeeste vallale kirjaliku taotluse,
milles taotleti vallalt toetust maja (Tahkutare, Tahkuranna küla) tuletõkketsoonide
nõuetekohaseks muutmiseks (v.a külalistubade uksed) vastavalt Päästeameti ettekirjutusele;
„Eestkoste korraldamine“. Korraldusega volitatakse Häädemeeste Vallavalitsuse puuetega inimeste hoolekande
spetsialisti täitma eestkostja ülesandeid
piiratud teovõimega täisealise isiku üle,
kes on Häädemeeste valla elanik ning kelle
eestkostjaks on määratud Häädemeeste
Vallavalitsus.
25. oktoobri vallavalitsuse istungil võeti
vastu järgmised korraldused:
„Hajaasustuse programmi projekti
„Uulu, Kalju kanalisatsioonisüsteem”
aruande kinnitamine“;
„Hajaasustuse programmi projekti
„Piirumi, Kera kanalisatsioonisüsteem”
aruande kinnitamine“;
„Hajaasustuse programmi projekti
„Jaagupi, Merekalda veevarustussüsteem”
aruande kinnitamine“;
„ H ä ä d e me e s t e Va l l av a l it s u s e
01.06.2021 korralduse nr 278 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine“
muutmine“;
„Tahkuranna külas Põlluotsa katastriüksuse jagamine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“;
„Merekülas Killi tee 19 ja Killi tee 21
katastriüksuste piiride muutmine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“;
„Uulu Põhikooli hoolekogu koosseisu
kinnitamine“;
„Uulu Lasteaia hoolekogu koosseisu
kinnitamine“;
„Tänavakaubanduse korras kauplemiseks mõeldud avalike maa-alade
kinnitamine“. Korraldusega lubatakse
Häädemeeste alevikus tegeleda tänavakaubanduse korras kauplemisega järgmistel
Häädemeeste vallale kuuluvatel kinnistutel: Pärnu mnt 36 kinnistu põhjapoolne
osa ning Pärnu mnt 26a kinnistu;
„Vallavara võõrandamine otsustuskorras“. Korraldusega antakse luba
võõrandada otsustuskorras eraisikule
arendusspetsialisti kasutuses olnud arvutikomplekt hinnaga 100 eurot. Arvutikomplekt on soetatud 2014 ning on käesolevaks hetkeks amortiseerunud;
„Tahkuranna külas Tähe kinnistule
abihoone püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Laadi külas Männiku põik 4 üksikelamule kasutusloa väljastamine“;
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28. oktoobri vallavalitsuse istungil võeti
vastu järgmised korraldused:
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetusfondist toetuse eraldamine“. Korraldusega
toetatakse Häädemeeste valla lapsi ja noori
huvihariduse ja -tegevusetoetusfondi kaudu
kokku 4 990 euroga lahendamaks isikute
huvitegevuses osalemise kitsaskohti;
„Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“. Korralduse alusel viiakse läbi
Häädemeeste vallale kuuluva defektse E-lux/
Zanussi kuppelnõudepesumasina võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras
alghinnaga 100 eurot;
„Vallavara avaliku enampakkumise
nurjunuks tunnistamine“. Korraldusega
kinnitatakse Häädemeeste Vallavalitsuse
ja Swedbanki Liising AS-iga sõlmitud tuleneva liisingueseme (ametiauto Opel Vivaro)
väljaostuõiguse võõrandamiseks korraldatud
avaliku kirjaliku enampakkumise protokoll
ning enampakkumise tühistamise protokoll
ja tunnistatakse avalik kirjalik enampakkumine nurjunuks, sest enampakkumise võitja
loobus liisingueseme väljaostu õigusest;
„Vallavara võõrandamine enampakkumise
korras“. Korraldusega viiakse uuesti läbi elektrooniline enampakkumine võõrandamaks
Häädemeeste Vallavalitsuse ja Swedbanki
Liising AS-iga sõlmitud liisingulepingu nr
01330070L liisingueseme (ametiauto Opel
Vivaro) väljaostuõigus alghinnaga 2 000
eurot;
„Enampakkumise tulemuste kinnitamine“. Korraldusega kinnitatakse Häädemeeste vallale kuuluva ja Häädemeeste
vallas Majaka külas 2130022 Loigu tee
ning 2130021 Räägu tee L2 kinnistutel
kasvava võsa võõrandamiseks korraldatud
avaliku kirjaliku enampakkumise protokoll.
Enampakkumise võitjaks osutus Osaühing
KARO METS pakkumisega 9 eurot võsahakke kuupmeetri eest;
„Reiu küla Maria maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“;
„Võiste alevikus Kivi tn 16 elamu laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste väljastamine“;
„Ehitusloa väljastamine“. Häädemeeste
Vallavalitsusele esitati ehitusloa taotlus nr
Häädemeeste vallas Häädemeeste aleviku
vee- ja kanalisatsioonitorustike ning sademeveekanalisatsiooni rajamiseks;
„Massiaru külas Kuivati kinnistul asuva
kuivati ümberehitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Merekülas Killi tee 15 ja Pohla katastriüksuste liitmine, lähiaadressi ja sihtotstarbe
määramine“;
„Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine“;
„Häädemeeste valla kaasava eelarve ideede
hindamiskomisjoni moodustamine“. Korraldusega moodustatakse Häädemeeste valla
kaasava eelarve ideede analüüsimiseks ja
hindamiseks hindamiskomisjon järgnevas
koosseisus: esimees – Valimisliit Rannamänd
esindaja Urmas Aava; liikmed: Valimisliit
Ühtne Koduvald esindaja Aule Kink, Valimisliit Koostöö esindaja Maia-Liisa Kasvandik, erakonna Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esindaja Lembit Künnapas;
„Häädemeeste Vallavolikogu 13.10.2022
otsusega nr 43 Häädemeeste Vallavalitsusele
antud ülesande täitmine“. Arvestades Häädemeeste Vallavolikogu 13.10.2022 otsusega nr
43 „VAIDEOTSUS FIE Avo Naar esitatud
vaide kohta“, tuleb Häädemeeste Vallavalitsuse 14.09.2022 korralduses nr 410 „„Jaagupi
sadama kinnistule hoonestusõiguse seadmise
konkursi tulemuste kinnitamine“ jätta arvestamata Häädemeeste Vallavolikogu 18.08.
2022 otsuses nr 34 „Häädemeeste Vallavolikogu 29.04.2021 otsuse nr 17 „Jaagupi
sadama kinnistu hoonestusõiguse seadmise
pakkumise väljakuulutamine“ muutmine“
toodud tingimused.
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aasava eelarve menetlust reguleerib Häädemeeste Vallavolikogu 15.
septembri 2022. a määrus nr 15
„Häädemeeste valla kaasava eelarve
menetlemise kord„.
Häädemeeste Vallavalitsuse 28. oktoobri
istungil otsustati moodustada kaasava eelarve raames esitatud ideede analüüsimiseks
ja hindamiseks komisjon koosseisus esimees
Valimisliit Rannamänd esindaja Urmas Aava
ja liikmed Valimisliit Ühtne Koduvald esindaja Aule Kink, Valimisliit Koostöö esindaja
Maia-Liisa Kasvandik, erakonna Eesti Konservatiivne Rahvaerakond esindaja Lembit
Künnapas.
Ideid 2023. aasta kaasava eelarve menetlusse võis esitada paberkandjal või elektrooniliselt vallavalitsuse kantseleile kuni
31.10.2022. Tähtaegselt laekus 8 ideed.
Hindamiskomisjon analüüsis ideid, hindas
neid ning esitas vallaelanikele hääletusele 6
ideed. Ülejäänud kahest ühe võttis esitaja ise
tagasi, kuna see ületas eelarves selleks ettenähtud vahendeid, teine idee ei vastanud määruse
nõuetele.
Volikogu määrusele vastavalt tutvustab
vallavalitsus enne vallaelanike hääletust hääletusele esitatavaid ideid Häädemeeste valla
veebilehel ja Häädemeeste valla ajalehes „Liiviranna”.
Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule,
alustades enim hääli saanust. Elluviimisele
kuulub idee või ideed, mis saab või saavad
vähemalt 200 häält.
Häädemeeste valla kaasava eelarve vallaelanike hääletus toimub 21.11 – 04.12.2022
elektrooniliselt portaalis VOLIS. Isikud, kellel
endal puudub arvuti kasutamise võimalus,
saavad elektrooniliselt hääletada vallamajas
ja teenuskeskuses tööaegadel.
Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluva(d) idee(d)
esitab vallavalitsus kinnitamiseks Häädemeeste Vallavolikogu detsembrikuu istungile.
Hääletusele lähevad järgmised ideed.
IDEE: Kihnulaiu rand – esitaja Eneli
Hein

Kihnulaiu rand Võistes on viimaste aastatega
väga populaarseks saanud. Rand on ilus nagu
meie valla kõik rannad, aga natuke on puudu
asju, et see oleks veelgi parem. Kohalikud
inimesed on randa ise hooldanud ja väga palju
panustanud. Randa on niidetud ja hooldatud.
Sel aastal sai ära värvitud rannas asetsevad
laste atraktsioonid, et oleks ilusam ja värskem mulje. Randa külastavad väga erinevad
inimesed ja viimastel aastatel on rand väga
populaarne turistide seas. Ranna saaks muuta
veelgi ilusamaks ja paremaks, kui lisada
mõned olulised asjad.
Riietuskabiin Kihnulaiu randa (veekindlast vineerist ja puit alusega maksab ca 1300
eurot, sinna võiks peale tellida kleepsud: Kihnulaiu rand ja Häädemeeste vald koos vapiga).
Infotahvel ja päästevahendid Kihnulaiu
randa (ca 500-600 eurot).
Puidust istumisalune Kihnulaiu randa
(võttes aluseks istumiskohad Reiu rannas ja
Tahku Tare juures, siis oleks ühtsem, kui
samasugune kummuli paati meenutav istumis- ja puhkekoht oleks ka meie rannas. Hinnanguline hind võiks olla 2500-3000 eurot).
IDEE: võrkpalliplats Häädemeeste
Keskkooli kooliaeda – esitaja
Häädemeeste Keskkooli
õpilasesindus

Häädemeeste Keskkooli õpilasesindus arutas valla kaasavat eelarvet. Õpilastel oli palju
mõtteid, millest üks oli rajada võrkpalliplats
Häädemeeste Keskkooli kooliaeda.
Häädemeeste Keskkooli kooliaias on juba
mõned võimalused sportimiseks ning on

rõõm, et ka kogukond kasutab neid aktiivselt.
Võrkpall on Häädemeeste aleviku elanike seas
väga populaarne spordiala ning võib arvata, et
võrkpalliplats leiaks samuti aktiivset kasutust
nii õpilaste kui ka elanike poolt.
Võrkpalliplatsi rajamise eeldatav maksumus on 10 000 eurot.
IDEE: Häädemeeste Suveaia laululava
esise platsi istumispingid (20 tk,
teisaldatavad) – esitaja Häädemeeste
Suurküla Mittetulundusühing

Häädemeeste Suveaias amortiseerusid laululava esised pingid juba aastaid tagasi ja seal
toimuvatel üritustel (kontserdid ja laadad jms)
on keeruline iga kord „küla pealt„ pinke laenata ja tuua. Sageli eeldab see mahukat transporti ja paljude inimeste hõivamist, samuti ei
pruugi sobival hetkel vajalikku kogust pinke
või toole mujalt laenata olla võimalik. Selline
olukord ei ole normaalne ning vajab kiiret
lahendamist.
Soov on saada Häädemeeste Suveaeda
20 teisaldatavat stabiilset ning mugavat
puidust istepinki (nt nagu on kasutusel Tuisuliiva puhkemajas toimuvatel väliüritustel),
mida saab vajadusel transportida ka teistele
valla üritustele lisaks või siis ladustada ilmakindlalt kas Häädemeeste Muusikakooli kuuris või sealsamas Suveaia lava taguses hoiuruumis, kui sinna saab paremad uksed ja lukud.
Häädemeeste Suveaed on Häädemeeste vallas
ja Häädemeeste alevikus piirkonna oluline
kooskäimise koht, kus toimuvad avalikud
peod, kontserdid, tähtpäevade tähistamine
(jaanipäev, jüripäev jne), laadad ja festivalid
(Põhja-Liivimaa festival). Pinkide olemasolul
on kultuurikorraldajatel oluliselt kindlam ja
lihtsam Suveaias sündmusi korraldada, see
hoiab eelarvest kokku ka transpordi ja pingi
rendi kulusid ning vabatahtlikke saab kaasata
muul moel, kui pinke kaugemalt vedades.
Kohalikult puidutööga tegelevalt ettevõttelt tellitakse 20 sobivas suuruses teisaldatavat istepinki, mida on võimalik ladustada
kas Häädemeeste muusikakooli kuuris või
ka osaliselt Suveaia lava taguses hoiuruumis.
Projektist saavad kasu Häädemeeste valla
elanikud, kes kõik on Häädemeeste Suveaias
toimuvate ürituste sihtrühm. Lisaks saavad
kasu kõik need, kes külastavad sündmusi.
Korralik taristu meelitab ka rohkem üritusi
korraldama, elavneb piirkonna kultuuri- ja
seltsielu. Vajadusel saab pinke ka mujale kasutada anda, näiteks Võiste Kurgifestivalile või
Uulu Lamba Vestile, aga ka teistele valla seltsija kultuurimajadele või ettevõtjatele vabaõhuürituste paremaks korraldamiseks. Igal juhul
parandab see sihtkoha mainet nii kohalike
püsielanike, suveelanike kui ka turistide seas.
Ühe pingi maksumus koos käibemaksuga
on ligikaudu 330 eurot. 20 pingi maksumus
on 6600 eurot.
IDEE: Uulu staadionile kahe varjualuse
soetamine – esitaja Monika Kunder

Uulus on jalgpall ilmselt kõige populaarsem spordiala. Kõige rohkem lapsi osaleb
Poseidoni jalgpallitrennis, mille treeningud
toimuvad välishooajal just Uulu staadionil.
Jalgpalli mängivad staadionil vabal ajal ka
lapsed, noored ning vahel ka täiskasvanud.
Harrastavatest spordialadest on jalgpall kindlasti esimesel kohal. Staadionil mängitakse
jalgpalli igailmaga, kuid täna on suureks
probleemiks, et vihmasaju korral ei ole jalgpallimängijatel kuskil võimalik oma isiklikke
asju hoida. Nii juhtubki, et treeningu lõpul on
märjad nii mängijad kui nende isiklikud asjad.
Idee eesmärgiks on soetada Uulu Põhikooli
staadionile 2 varumängijate varjualust, mis
annab mängijatele võimaluse enda asju vihma
eest kaitsta. Probleemi lahendamisest on kasu
nii õpilastele, huviringis osalejatele kui kõikidele valla elanikele, kes staadionit sporti-

miseks kasutavad: Uulu Põhikooli õpilased
(221), Poseidoni jalgpalli huviringis osalejad
(u 70), vabal ajal jalgpalli mängivad noored
ja täiskasvanud (u 50), erinevatel üritustel
osalejad, kõik valla elanikud, kes staadionit
sportimiseks kasutavad.
Idee hinnanguline maksumus on 5800
eurot.
IDEE: Männiku tänava
tänavavalgustus – esitaja Laadi
Külaselts MTÜ

Laadi Külaselts MTÜ teeb ettepaneku „Männiku tee tänavavalgustus” rahastamiseks
kaasava eelarve raames. Eesmärk on luua
tänavavalgustus Valga-Uulu maanteel asuvast Pihla bussipeatusest kuni Pihla teeni,
arvestusega seda tulevikus pikendada Laadi
teeni. Piirkonnas elab palju lastega peresid
ning seeläbi paraneks oluliselt inimeste ohutus
ja turvalisus. Projekti viiks ellu Häädemeeste
vald, vajadusel koos Laadi Külaselts MTÜ-ga.
Laadi küla on 528 elanikuga valla suuruselt
kolmas kogukond.
Esialgsetel hinnangutel jääks projekti maksumus eelarve piiresse.
IDEE: Treimani küla valgustuse
uuendamine – esitaja Tiina Algpeus

Praegused vana tüüpi valgustid on liiga energiamahukad. Kulude kokkuhoiu nimel on
vähendatud valgustite põlemisaega, aga see
tähendab, et küla on palju aega pime. Hädavajalik oleks Treimani küla valgustuse
uuendamine – uute tänapäevaste LED- (vm
sarnaste tänapäevaste energiasäästlike) valgustitega asendamine.
Ühe valgusti hind on 250 eurot.
IDEE: Statsionaarne automaatne
elektrigeneraator Treimani Klubi
puurkaevpumplale – esitaja Karin
Grents

Kui läheb ära elekter, siis ilma selleta saame
me kõik miskit moodi hakkama, kuid ilma
veeta on elu väga keeruline. Isegi, kui on
varutud endale joogivesi pudelisse, siis elementaarne wc kasutamine on ilmselgelt häiritud. Iialgi ei tea, kaua elektrikatkestus kestab
ning varutud vesi turvatunnet ei taga. Peale
pikemat elektrikatkestust tuleb Treimani
külas kraanidest esialgu pruuni roostes vett,
mis võib olla põhjustatud vanadest nõukaaegsetest veetrassidest. Roostene vesi rikub
kodutehnikat nagu näiteks pesumasinad,
ummistab veefiltrid ja segistite otsad. Vesi
on eluliselt kõige olulisem. Arvan, et sellele
ei vaidle mitte keegi vastu. Statsionaarne
automaatkäivitusega diiselmootoriga elektrigeneraator on pumplas alati valmis elektrikatkestuse korral tööle hakkama ning elektri
saabudes end ise välja lülitama. Eesmärgiks on
tagada Treimani küla veevarustus elektrikatkestuste ajal. Treimanis Klubi pumplal
on 78 liitumispunkti, millest saavad vett ca
160 inimest (andmed saadud Häädemeeste
VK-st). Arvestades nii keerulist poliitilist
olukorda maailmas, kui ka seda, et asume
ääremaal, tuleb elektrikatkestusi ikka ette.
Rikete likvideerimisel peetakse silmas esmajärjekorras alati suuremaid asulaid ja Treimani küla on vallas sageli viimaste hulgas,
kuhu elekter tagasi jõuab. Projekti teostus: 1.
Osta kolmefaasiline diiselgeneraator; 2. Osta
automaatkäivituspaneel; 3. Paigaldus. Olen
saanud Häädemeeste VK-st projekti „Häädemeeste valla pumbajaamade rekonstrueerimine. Elekter ja automaatika Treimani Klubi
puurkaevpumpla”, mille alusel olen võtnud
hinnapakkumisi nii generaatorile, kui ka selle
paigaldamisele. Olen veendunud et 10 000
eurot on piisav eelarve (lisatud hinnapakkumised). Oleks tore mõelda, et lähiajal saavad
kõik Häädemeeste valla pumplad endale statsionaarse elektrigeneraatori.

Lk. 4

Häädemeeste valla leht

November 2022

Pärnumaa Aasta Õpetajad 2022
Häädemeeste vallast valiti Aasta Õpetaja laureaatideks sel aastal Egle
Rumberg koolijuhina Uulu Põhikoolist ja Maris Rüütli nelja haridusasutuse
tugispetsialistina.
Konkursile esitasid kandidaate kolleegid, õpilased, kogukond ja teised,
keda valla hariduselu puudutab. Esitasime auväärsete tiitlite saajatele
mõned küsimused, mis peaksid avama neid meile rohkem nii inimeste kui
pedagoogidena.

Maris Rüütli
Tugispetsialist Häädemeeste Keskkoolis, Metsapoole
Põhikoolis, Häädemeeste ja Kabli lasteaedades
Millised on olnud kõige rõõmustavamad, erilisemad hetked Sinu töös
koolide ja lasteaedade tugispetsialistina?

Kõige erilisemad hetked tööl on ikka siis,
kui laps saab eduelamuse. Seda on tema
silmadest näha ja see on siiras rõõm. Toredad on hetked, kui laps tuleb hommikul
lasteaeda, jookseb sinu juurde ja ütleb:
„Maris, kuula, ma sain R-i selgeks! Õhtul
mul ei tulnud und ja siis ma voodis vaikselt proovisingi, välja tuli!” Sellised hetked on toredad ja kallistamist väärt. Eks
mõnikord tuleb eduelamusi ka ise lavastada, näiteks kaotada lapsele memoriinis, hääldada mõnda sõna valesti, laduda
ladumisaabitsas tähti tagurpidi või vales
järjekorras. Lapsed on toredad parandama
ja nad on ka head lohutajad, kui sa kaotama juhtud. Tegelikult on erilisi hetki
pidevalt ja rõõmustada saab ka väikeste
kordaminekute üle. Kas või selle üle, kui
laps saab selgeks enda nime kirjutamise
või liimipulgale ise korgi peale. Sel sügisel
kogesin suurt tänutunnet, kui sain ühe
autistliku lapsega esimese pilkkontakti,
see hetk ja olukord ei unune iialgi.
Koolitundides rõõmustan siis, kui
õpilane hakkab mõistma õigesti kirjutamise imelist maailma. Kui ta mõistab,
mida tuleb kirjutamisel jälgida ja kuidas
selle jälgimist fookuses hoida. Nooremate
klasside õpilastele on selle mõistmine veel

keeruline ja vajab palju lisatoetamist. II
kooliastmeks hakkavad minu tundides
käivad õpilased juba selgemat pilti nägema
ja oskavad juba päris kenasti enda kirjutamistegevust analüüsida.
Tahaksin kirjutada ka oma kolleegidest. Neid on mul nelja asutuse peale päris
palju ja mul on nendega vedanud. Igasse
majja on hea tööle minna ja igas majas
kohtan ma inimesi, kelle olemasolu päeva
toredaks teevad. Eriti hindan ma häid
kuulajaid, kaasamõtlejaid, samal hingamisel olevaid ja hea huumorimeelega
kolleege. Kui tööpäevad on pikad, siis on
päris kosutav mõne töökaaslasega koolisööklas või kohvitoas itsitada ja ennast
korraks õpetajarollist välja lülitada. Rõõmus meel on nakkav ja rõõmus õpetaja
läheb ka rõõmsana tundi ja kui hästi
läheb, siis nakatab ka õpilasi.
Töötan küll neljas õppeasutuses, kuid
olen tänulik Aulele, kes mind koolijuhina
mõned aastad tagasi Häädemeeste Keskkooli hõlma alla võttis. Kuhugi päriselt
kuuluda on hea tunne, see on kodukooli
tunne.
Milliseid mõtteid sooviksid jagada
vanematega, kelle lapsed on jõudnud Sinu pedagoogilisse vaatevälja
ja asjatundliku hoole alla?

Hindan väga koostööd lapsevanematega. Eriti oluline on see lasteaias, sest

Maris Rüütli. Foto erakogust

lapsed on veel väikesed ja vajavad palju
lisatoetust. Jätan enda tundides koduseks
harjutamiseks ülesandeid, sest harjutatu
kipub muidu järgmiseks korraks ununema. Olen tänulik, kui kodus lisatööd
tehakse ja tavaliselt on ka tulemused siis
kiiremad tulema. Vanemate huvi ja soov
aidata teeb alati südame soojaks. Mäletan,
kuidas ma ükskord poeriiulite vahel ühele
emale s-i hääldamise harjutusi õpetasin.
Täna rääkisime ühe emaga puuviljaleti
juures häälikute õigest hääldamisest,
nii tore. Jõudumööda püüan kõikide
vanematega ühenduses olla ja neile laste
kohta tagasisidet anda. Mõnikord tuleb
vanematega rääkida ka murelikel teemadel, näiteks lapse vaimsest või füüsilisest
tervisest, probleemsest käitumisest või
vajadusest kooliminekut edasi lükata.
Olen seda usku, et kõigest on võimalik

Putukaid pildistamas. Foto erakogust

Egle Rumberg

Aasta kool 2021
tiitli üleandmise
järgselt koos
õpilastega.
Foto: Raimo Roht

Uulu Põhikooli direktor, aasta koolijuht
Kas koolijuhiks kandideerimine oli
kindel eesmärk või oli vaja pikemalt
järele mõelda?

Olen magistrikraadi omandanud hariduskorralduse erialal, koolijuhtimise suunal.
Teadsin juba magistriõpingute raames,
et soovin ühel päeval koolijuhi ametisse
asuda. Arvasin küll, et selleks pean olema
vanem ja elukogenum, kuid võimalus avanes selleks palju varem. Kandideerides ja
ametisse asudes tundsin ikka hirmu, aga
täna tean, et see on olnud üks parimaid
otsuseid minu elus.
Kuidas võeti Sind vastu koolis nii
kollektiivi kui õpilaste poolt, kas oli
midagi eredamalt meeles?

Mäletan, et nii kohalik omavalitsus, kooli
töötajad kui ka lapsevanemad olid alguses üsna skeptilised. Mind vaadati kohati
kui noort naisterahvast, kellel ilmselt pole
koolijuhtimisest aimugi. Aga ma lasin esimesel aastal teadlikult minuga kohaneda
ja harjuda ning ise õppisin selle raames
organisatsiooni ja selle liikmeid tundma.
Samas olen algusest saadik tundnud usaldust ja see on aja jooksul minu arvates
veelgi kasvanud. Mul on väga vedanud
sellega, et minu tee on just Uulu kooli
mind toonud. Ma tean, et meie koolis
on eriliselt head lapsed, mõistlikud lapsevanemad ja toetavad kolleegid ning olen
selle eest ääretult tänulik.

Päevakohaselt – kas koolis on tulnud
lahendada konflikte õpilaste vahel, ja
kui, siis millised oleksid head vahendid?

Uulu on hea kiri t-särgil ja kooli seinal. Fotod kooli
erakogust

Konfliktid on paratamatult kooli igapäeva osa,
sest suur osa inimeseks kujunemise teekonnal veedetakse koolis. Õpilased õpivad läbi
kogemuse ning on selge, et meil kõigil tuleb
vahel ette takistusi, mida ületada on vaja. Kooli
roll on toetada õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, et me oskaksime konflikte mõistlikult
lahendada ning et läbi konfliktide teineteisele
võimalikult vähe haiget teeksime.

Ehk kirjeldaksid mõningaid hetki
koolielust, mis on eriti eredalt meelde
jäänud

Kool on võrratu koht töötamiseks, sest koolis
juhtub pea igapäevaselt olukordi, mis eriliselt
meelde jäävad. Võib-olla üks tore olukord,
mis on meelde jäänud, on see, kui ühel
õuesõppepäeval koju hakkasin minema ja
avastasin, et koolimaja trepi juures olevale
postile oli keegi kriidiga kirjutanud „Uulu
on hea” ja alla südame joonistanud. Seisin
ja mõtlesin, et kuidas nüüd õige reageerida
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Männisuru röövik

Seitsetäpp-lepatriinu.
Fotod: Maris Rüütli

rääkida ja kõik mured leiavad lahenduse
või vähemalt avavad olulise ukse, kui näiteks on vaja probleemi lahendamiseks
linnaspetsialistidelt abi küsida. Paljude
koolis käivate laste vanematega olen tuttav juba lasteaia perioodist, nendega on
kergem ka koolis koostööd jätkata, sest
hea suhtluspinnas ja usaldus on loodud.
Kas jääb aega ka hobideks,
arvestades pingelist tööd mitmes
haridusasutuses?

Minu tööpäevad on päris pikad ja minu töö
eeldab suhtlemist. Mulle meeldib suhelda,
kuid tööpäeva lõpus valin vaikuse, iseendaga
olemise ja kõndima minemise. Mulle meeldib
ütlemine: maailma kooshoidmiseks tuleb kõndida. Mina hoian ka oma igapäevast maailma
koos kõndimisega. Iga päev, kui tööpäev lõppeb, valin (kodutee sõidusuunast lähtuvalt)
mõne ranna või matkaraja ja lähen sinna kulgema. Üheks minu lemmiktegevuseks on rannast klaasikildude korjamine. Nii tore tegevus,
kõnnid pilk maas ja oled õnnelik, kui kildu
märkad. See tegevus lülitab muust maailmast
täiesti välja ja seda ongi ju vaja. Mõnikord on
jäänud sammujagu puudu, et oleksin magavale
hülgele peale astunud. Oh, seda lusti, mis siis
saanud oleks. Ükskord avastasin jälle, et olen
mitmeid kilomeetreid edasi liikunud, kuid
auto jäi ju teekonna algusesse.
Lisaks kõndimisele armastan ma pildistada
ja mulle meeldib pildistada väikeseid objekte,
sh ka putukaid. Nende märkamiseks on neid
mõistlik läbi kaamera suurendada, sest siis võib
neid väikeseid ja mõnikord ka tüütuid tegelasi
hoopis teistsuguse nurga alt avastada. Sa näed
neid päris lähedalt, näed nende uudishimu,
ebakindlust, põgenemisvajadust, mõlke, kär-

bitud tiibu, kulunud kleite, kuid kindlasti ka
ilusaid värve, uudistavaid silmi ja kordumatust. Usun, et kui maailm endale lähemale
tuua ja seda päriselt uurida, siis näebki asju ja
olukordi, mis võivad kaugelt ja suuremas plaanis vaadatuna märkamatuks jääda. Tegelikult
on ju nii ka lastega, eriti erivajadustega lastega.
Mulle putukate maailm meeldib ja ma olen
tänulik, et aastaid tagasi Kabli külastuskeskusse, Urmas Tartese talveputukate loenguõhtule sattusin. Juba järgmisel päeval pildistasin
ühe mädanenud õuna pealt oma elu esimese
kärbse. Nüüd on sõrm antud ja putukate
maailmast loobumine oleks mõeldamatu, sest
mulle see väikeste tegelaste maailm meeldib.
Mida tahaksid kõigele eelnevale veel
lisada?

Ma armastan enda pere. Meie pere lapsed
on oma tiivad juba nii tugevaks kasvatanud,
et ei pea meiega enam ühes parves lendama.
Ootame neid nädalavahetusi, kui nad kodus
käivad. Me teeme alati midagi koos ja meil
on koos hea olla. Kui nädalavahetus läbi saab,
olen ühtpidi õnnetu (olen väga halb ärasaatja)
ja teistpidi õnnelik, sest tean, et neil on kõik
hästi ja neil on Kablis kodu, kus neid alati
oodatakse.

Oktoobris märgistati esimene avalik
varjumiskoht Häädemeeste vallas
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
Hoone varjumiseks
sobilik ruum asub
keldrikorrusel.
Avalik varjumiskoht on mõeldud ohu (nt õhurünnak, lahingutegevus, keemilise aine levimine jmt) korral lühiajaliseks
varjumiseks kõigile abivajajatele, kes piirkonnas viibivad.
Varjumine tähendab inimeste
elu ja tervise kaitsmiseks nende
kiiret paiknemist ohustatud
alal asuvasse siseruumi. Kui
inimesed juba on mingis hoones sees, siis tuleb neil sinna ka
jääda (nt kodu, töökoht, kool)
ning järgida edasisi juhiseid.
Hoone sobivus on Päästeameti poolt üle kontrollitud
ja valiku puhul on lähtututud
põhimõtetest, et varjumispaik
on maa all, raudbetoonist ja
ilma akendeta või kergesti
kaetavate akendega. Varjumiseks sobivad näiteks majade
keldrid ja maa-alused parklad.
Riigi poolt tsiviilkaitse märgiga tähistatud hoone omanik
kohustub varjumiseks mõeldud
ruume korras hoidma ning ohu
korral sinna abi vajavad inimesed sisse laskma.
„Varjumiskohtade kaardistamine ja märgistamine on
väike osa tööst, mis tuleb ära
teha, et tõsta elanike valmisolekut ja võimekust kriisidega
hakkama saamisel. Kriisis ela-

oleks, kas tunda head meelt, et keegi selliseid tundeid tunneb või olla pahane, et koolimaja seinale
joonistatud on. Aga kui tuvastasin õpilase, kes
selle kirjutanud oli ja ta pisarsilmis mulle ütles,
et „ta sees oli lihtsalt nii palju head tunnet, sest
ta on nii õnnelik, et ta meie koolis õpib ning ta
tahtis seda väljendada”, siis ma teadsin, et see
on ikka rõõmu tundmise koht. Viisime selle
järgselt koolis läbi kampaania „Uulu on hea”,
mille raames kogukonna liikmed said välja tuua
põhjuseid, miks Uulu hea on ning kampaanias
osalejad said kingituseks sama sõnumiga särgid.
Ilmselt on ühel päeval sellest sõnumist ka meie
ametlikud koolisärgid saanud.
Kas on selliseid huvisid ja hobisid, mida
võiks välja tuua – nii lapsepõlvest kui
praegu, koolijuhtimise kõrvalt?

Mulle väga meeldib raamatuid lugeda. Täna

on minu öökapil sageli juhtimisalased või
õppimise/õpetamisega seotud kirjandus.
Hetkel loen Jaan Aru „Loovusest ja logelemisest”. Ma mäletan oma lapsepõlvest
hetke, kui ma laenutasin Ranna raamatukogust hommikul 4 raamatut, läksin
koju ja lugesin need läbi ning tahtsin samal
päeval tagastada ja uued raamatud laenutada. Raamatukoguhoidja teavitas mulle
kurjalt, et „ühe korra päevas saab raamatuid laenutada”. Võtsin selle teadmiseks ja
rohkem mitu korda päevas raamatukogus
ei käinud. Täna olles koolijuhi ametis mõtlen, et vaene raamatukogutädi, ta ilmselt
tegi tööd, mis talle üldse ei meeldinud.
Küsimusi esitas
Toomas Abel

Vallavanem ja Päästeameti esindaja Sven Koovit varjumiskoha
märgistamisel

mine on saamas meie uueks
reaalsuseks ja me kõik peame
sellega kohanema. Kui oleme
ette valmistatud, tuleme kriisiolukorras paremini toime,”
tõdeb Lääne päästekeskuse juht
Heiki Soodla.
Elanikud saavad varjumise
vajadusest teada SMSi teel, Eesti
Rahvusringhäälingu kanalite

kaudu ja samuti võivad ohust
anda teada ka alarmsõidukite
sireenid. Tulevikus on sireenidel põhinev ohuteavitussüsteem plaanis luua suurematesse
asulatesse. Juhised, kuidas ohu
olukorras käituda, leiab „Ole
valmis!” kodulehelt ja samanimelisest mobiilirakendusest:
https://www.olevalmis.ee/.

Kultuuri-, spordi-, noorsoo ja
haridusprojektide taotluste esitamisest

H

Kooli
õppeaasta
lõpuetendus.
Foto kooli
erakogust
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äädemeeste Vallavalitsus
ootab 1. detsembriks projektide toetusavaldusi.
Häädemeeste Vallavolikogu
kehtestas oma 27.09.2018
istungil määrusega nr 25
Häädemeeste valla Kultuuri-,
spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuse eraldamise
korra. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse (vastavalt
Häädemeeste Vallavolikogu
25.06.2020 istungil määruse 25
„Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja
haridusprojektide toetuse kord„
muudatusele) vallavalitsusele 1.
detsembriks (ÜKS KORD
AASTAS). Toetus on füüsilise või juriidilise isiku poolt
esitatud projektile antav sihtotstarbeline toetus. Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-,
spordi-, noorsooja haridusvaldkonna areng ning tegevuste
mitmekesistamine Häädemeeste vallas. Toetust antakse
projektidele, mis toimuvad
üldreeglina Häädemeeste valla
haldusterritooriumil ning on
suunatud vallaelanikele. Toetust ei saa kasutada korraldaja
või projektijuhi töötasudeks.
Toetuse eraldamise alused
Kultuuriprojekte toetatakse
järgmistes tegevustes: - kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine; - kul-

tuuriteavikute väljaandmine
(trükised, heliplaadid, DVD-d,
videofilmid); - traditsioonide
jätkamine; - muu kultuurialane tegevus. Spordiprojekte toetatakse järgmistes
tegevustes: - spordisündmuste
korraldamine; - elanike tervislike eluviiside, spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
- rahvusvaheliste võistluste ja
turniiride korraldamine; - traditsioonide jätkamine; - muu
spordialane tegevus Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes: - laste ja noorte
vallalaagrite (s.h suvelaager)
korraldamine; - ülevallaliste
õpilasürituste korraldamine;
- muu noorsooalane tegevus.
Haridusprojekte toetatakse
järgmistes tegevustes: - praktiliste oskuste andmine elus
toimetulekuks, töökasvatus; täiskasvanute õpet ja elukestvat
õpet propageerivad tegevused;
- muu haridusalane tegevus.
Taotluse esitajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted
Toetuse taotluse võivad esitada
üksikisikud, füüsilisest isikust
ettevõtjad, seltsingud, mittetulundusühingud, juriidilised isikud, valla allasutused ja muud
kodanike ühendused. Erandid
otsustab vallavalitsus taotluse
sisust lähtudes.
Toetuse taotlemisel peavad

olema täidetud järgmised
nõuded: - nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine; - taotleja ei tohi omada
võlgnevust Häädemeeste vallaga sõlmitud lepingutest; taotleja peab olema esitanud
nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise
kohta; - juriidilise isiku suhtes
ei ole algatatud pankroti- või
likvideerimismenetlust. - Ärajäänud või väiksemas mahus
korra ldatud projektidest
vabanenud summade kasutamiseks võib vallavalitsus välja
kuulutada taotluste esitamise
lisavooru.
Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemise aluseks on
vormikohane taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele 01. detsembriks. Taotluse vorm ja kord
avalikustatakse Häädemeeste
valla veebilehel. Lisaküsimuste
korral pöörduge kultuurinõuniku Aire Kallas-Maddisoni
poole, tel 53585406, aire.kallasmaddison@haademeeste.
ee Test: „Kultuuri-, spordi-,
noorsoo- ja haridusprojektide taotluste eraldamise korrast” vastu võetud 27.09.2018
määrus 25. Ter viktekst:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/413102018004?leiaKehtiv
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Vallalehe kojukandega tegeleb Omniva ning see pannakse kõigisse

registreeritud postkastidesse vallas. Kui siiski lehte postkasti ei tule või seda polegi,
tuleks pöörduda otse Omniva poole kas internetis www.omniva.ee alajaotus Kiri ja
Postkast. Telefoni teel antakse abi eraisikutele numbril 661 6616 ja äriklientidele
664 3444, e-posti aadressidel info@omniva.ee ja ariklient@omniva.ee.

Postkastide paigaldamisest ja
märgistamisest
Selleks, et Sinu saadetised jõuaksid kohale
õigeks ajaks, tervete ja
korralikena, hoolitse selle
eest, et sinu postkast
oleks korrektselt paigaldatud ning märgistatud.
Sobiva suurusega postkaste leiad e-poest ja
postkontoritest.
Soovitused postkasti
paigaldamiseks

Enne postkasti paigaldamist
teata meile kindlasti oma
soovist veebivormi kaudu, et
saaksime paigalduse Sinuga
kooskõlastada.
Veendu, et Sinu postkast
on piisavalt suur ja ilmastikukindel.
Postkast paigalda:
• eramaja piirava aia külge;
• kui aeda pole, siis tänavapoolse välisukse lähedusse;
• kortermajas esimese korruse
eesruumi;
• külades paigutatakse postkast postiteenuse kasutaja
asu- või elukohast mõist-

likul kaugusel asuvasse ja
Posti transpordivahendile
aastaringselt ligipääsetavasse
kohta.
Kui kortermajas tuleb postkastini pääsemiseks kasutada
võtit või uksekoodi, teavita
meid sellest telefonil 661 6616
Hoia oma postkast lukus, et
selle sisu ei läheks kaotsi.
Märgista oma postkast
õigesti.
Milline on õigesti märgistatud postkast?

• Kortermajas on postkastil
korteri number.
• Eramaja postkastile on
märgitud maja number,
kui tänav on juba korralikult
märgistatud.
• Maapiirkonnas tähista postkast talu nime ja postkasti
kasutaja nimega.
• Oma grupipostkastile lisa
enda nimi, talu nimi või
ettevõtte nimi koos maja
või korteri numbriga.
Postkastide paigaldamise ja
märgistamise põhjalike nõuete

kohta saad lugeda postiseaduse
§ 8.
Postkasti ava suurus

Postkasti paigaldades arvesta
kindlasti ka sellega, milline on
Sinu postkasti ava suurus. Universaalse postiteenuse tüüptingimustes on paika pandud kirisaadetise maksimaalne mõõt:
230 x 330 x 20 mm (pikkus,
laius, paksus), seega tuleks
postkasti paigaldamisel veenduda, et selle avast mahuks
sisse lubatud maksimaalsete
mõõtmetega kirisaadetised.

www.omniva.ee

Tagasivaade Häädemeeste valla
noortevolikogu 2. koosseisule

H

äädemeeste valla
noortevolikogu 2.
koosseisu kuulub 14
liiget. Kohe on käes
aeg, kus tuleb valida 3. koosseis.
Aga enne seda teeme 2. koosseisu noortevolikogu liikmetega
ühiselt lühikese ülevaate, mis
eredamaid hetki me kahe aasta
jooksul oleme kogenud, teinud.
Heivi Lepik on noortevolikogu 2. koosseisu president.
Ning ta teeb lühidalt ja kiirelt
ülevaate: „Noortevolikogu on
üks huvitav koht, kuhu tulevad
kokku huvitavad inimesed erinevatest seltskondadest. Minul
isiklikult on selle kahe aasta
jooksul (minu oleku aeg nvks) olnud mitmekesiselt huvitav
ja tegus. Olen panustanud mitmete ürituste korraldamisse
ning nendel ka osalenud; olen
kirjutanud erinevaid projekte;
olen saanud juurde uusi tutvusi ja palju uusi kogemusi.
Ma soovitan soojalt kõikidel
noortel sinna kandideerida, sest
uue noortevolikogu valimisperiood on november – detsember
2022. a. See on koht, kus saad
oma sõna sekka öelda nii vallakui ka koolisisestel teemadel.”
Noored panustasid suuremate suveürituste läbiviimisse,
viies läbi lastele ja noortele suunatud tegevusi. Näiteks meenutab noortevolikogu liige Katrin
Kurm, kuidas ta Põhja-Liivimaa
Festivalil tegeles väiksemate
lastega, nendega joonistades

ja mängides ning see oli tema
meelest vahva ja uudne kogemus. Ka Võiste Suvefestivalil
on meie noortevolikogu olnud
kaasatud, et ühiselt rikastada
laste tegevusi.
Noortevolikogu on teinud
ka mitmeid projekte. Üheks
eredamaks oli mängude projekti tegemine, millest arenes
välja hoopis sügislaager lastele.
See toimus Vango Imedemaal
ja noortevolikogu liige Lisete
Nepste meenutab, kuidas ta
viis seal koos Heiviga läbi palju
erinevaid mänge. Noortele toimus ka ööbimisega üritus Uulu
KSK-s, kus keskenduti erinevatele õpitubadele ning ühe teemana tehti ka plakatite kujundamist. Sealt sündis põnevaid
Halloweeni ürituse plakateid,
millest said noorsootöötajad
inspiratsiooni ja viisidki antud
tegevused läbi.
Projekti „Muna õpetab
kana” raames toimus eelmise
aasta lõpus erinevaid põnevaid
advenditegevusi. Ühe eredama
mälestusena toovad Heivi ja
Aurelia Kaasik välja, kuidas nad
võistlesid noortevolikogu nimel
kokkamise võistlusel. Nemad
olid lausa nii võimekad, et tegid
ühe küpsetise asemel lausa 2
rooga, mis tekitas kohtunikes
päris suurt segadust punktide
jaotamisel.
Sel aastal külastas meid ka
Eesti Noorsootöö Liidu (ENL)
esindus, kes kaardistas meie

tegevusi ja andis häid soovitusi,
millele veel keskenduda.
Heivi meenutab, et ühel üleeestilisel noortevolikogude zoomikoosolekul tehti üleskutse,
et näita oma noortevolikogu
liikmeid ning tee Insta storysse
ülevaade. Kuna meid oli teistest osalevatest noortevolikogu
liikmetest kõige rohkem kohal,
siis kohe tundsime, et võit tuleb
meile. Nii oligi, saime pakikese,
kus oli igasuguseid vahvaid
asju, mis omavahel ära jagasime.
Getter Ennok tuletab
meelde ning asendusliige Merili
Holter jagab sama, et selle aasta
kevadel tundsid noored, kuidas
volikogus toimetamise motivatsioon on langenud. Selleks
kirjutasid nad projekti ENL-i,
et saada värskendavat koolituse rahastust. Noori koolitas
Errit Kuldkepp, kes andis palju
jõudu ja pealehakkamist ning
peale koolitust oli neil ühine
lõunasöök.
Nii Timmu Kiiver kui ka
Teet Järvoja on olnud noortevolikogu mõlemas koosseisus
ning tõdevad, et oli väga meeldiv koos tegutseda, liikmed olid
sõbralikud ning saadeti palju
tegevusi korda. Noortevolikogu
tegemised võtab kokku Aurelia
Kaasik: „On saanud palju nalja
ning ajude ragistamist.”
Egle Vutt
Noortevolikogu mentor
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Rahvamajade päeva puhul oli avatud Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskus
22. oktoobril võttis Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskus osa
Eestimaa rahvamajade päevast.
Majas pakuti nii müügi- kui ka
erinevaid sportlikke tegevusi,
mis kaasas nii lapsi, noori ja ka
täiskasvanuid.
Elevust pakkusid mitmekülgsed showd, kus õhuakrobaatikaga esines Daria Roose,
akarobaatikaga Iti-Mai Mätas,
showtantsuga Uulu laste
showgrupp, trikitõukerattaga
tegi trikke Deeno Lippand
ja slackline trikke esitas Jaan
Roose. Kõikidest nendest
tegevustest said külastajad
tasuta osa võtta ning samuti
tutvustas Egle Vutt Uulu KSK-s
toimuvaid treeninguid täiskasvanutele.
Uulu KSK lavale on alaliselt
paigalatud õhuakrobaatikaga
tegelemise võimalus, mida saab
kasutada nii esinemiste kui ka
treeningute puhul. Täiskasvanud, kes tunnevad, et võiks
proovida õhuakrobaatika
treeninguid, siis eelkõige on
vaja tahet ja vene keele oskust,
kuna treener Daria alles õpib
eesti keelt. Andke oma osalemissoovist teada egle.vutt@
haademeeste.ee ning lükkame
täiskasvanute õhuakrobaatika
treeningu käima!
Müügialale olid müüma
tulnud nii koolinoored kui ka
teised kogukonnaliikmed, kes

Õhuakrobaatika – esineb Daria Roose

olid oma müügiboksid väga
mitmekülgselt ja loovalt sättinud, kus müüdi käsitööd, küpsetisi, kasutatud riideid.
AITÄH PROJEKTITOETUSTELE!
Tänu Swedbank Eesti toele
on saanud Uulu kogukonna
noored endale mini-rambid,
mida saab vastavalt sõidusoovile
kohandada meelepäraselt, kuna
need on teisaldatavad. Projekti
eesmärk on luua teisaldatav
rula- ja tõuksipark, et lapsed ja
noored saaksid tegeleda omale
südamelähedaste harrastustega
ning nende vaba aja veetmise
võimalused laieneksid. Rahvamajade päeval tegime trikitõukeratturi Deeno Lipplandiga ka
kokkuleppe, et kevadel alustab
ta lastega ka välitreeninguid

antud rampidel. Hetkel lähevad
rambid talveunne konteinerisse
ning kevadel seame need välja ja
alustame nii treeningutega kui
ka avardame vaba aja veetmise
võimalusi.
Projektist Noorte Heaks
saime soetada noortekeskusele
neli trikitõukeratast ja kiivrit,
mida saavad noored hakata
noortekeskusest laenutama ja
heaperemehelikult kasutama.
Iti-Mai Mätas on Uulu
kogukonna liige, kes alustab
novembrist laste akrobaatika
treeningute läbiviimisega Uulu
KSK-s. Ootame antud treeningust osa saama igal kolmapäeval kell 14.30. Treeningud on
suunatud lastele ning on tasuta,
rahastab projekt Noorte Heaks.
Egle Vutt
Uulu KSK juhataja
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Laste Halloweeni pidu

S

ellel aastal lähenesime Halloweeni
kostüümipeole eriti halloweenilikult. Peo läbiviijateks oli Tahkuranna Avatud Noortekeskus ja
Võiste noortetuba. Peo otsustasime korraldada koostöös Uulu Kirik Kultuuri- ja Puhkekülaga nende kirikus. Kirik andis peole
juurde palju põnevust, elevust ja salapära.
Lapsed sisenesid kirikusse suurte silmadega ja kõlasid kommentaarid: kas tõesti
pidu toimubki kirikus, kus on kummitused; kas siin ka kummitab jne… Kõik
olid tõeliselt elevil. Kui rahvast oli piisavalt
kogunenud, asus esinema külla kutsutud
mustkunstnik. Lapsed ning lapsevanemad
kogunesid etendusele lähemale ning said
osa põnevast mustkunstniku showst. Peale
esinemist hindas žürii laste poolt toodud
kõige koledaimaid toite, mis olid tõesti
väga hirmuäratavad, kuid samas maitsvad.
Külalisi sai ka kostitatud erinevate nõiakokteilide, maiustuste ning snäkkidega.

Järgnevalt toimus laste moeshow. Osalejaid
oli meeletult palju ning kõik lapsed olid
väga omanäolised. Moeshowl esinesid nii
väikesed kui suured nõiad, kollid, kummitused ja erinevate multikate tegelased.
Nende seast pidi žürii tegema raske valiku
1.-3. koha saajate vahel ning võitjad said
auhinnatud. Õhtust ei puudunud ka disko,
kus diskoriks oli Uulu Põhikooli õpilane
Romet Alviste. Terve õhtu jooksul oli võimalus lasta endale teha veel rohkem näo- ja
kehamaalinguid, sest enamjaolt olid kõik
juba ägedalt meigitud. Noorsootöötajad
mängisid lastega seltskonnamänge ning ka
seal oli võimalus võitjatel auhindu võita.
Õhtu lõppedes said korraldajad palju
positiivset tagasisidet nii lapsevanematelt
kui ka lastelt. Kõik nautisid Halloweeni
pidu ja seal pakutavaid tegevusi.
Elina Pea
TANK noorsootöötaja

Moeshow Halloweeni peol. Foto: Berit Allika

Häädemeeste lasteaed

Häädemeeste Keskkool

Maakondlik noorte inspiratsioonipäev
6. oktoobril oli Häädemeeste keskkooli
ja Uulu põhikooli õpilastel võimalus osaleda Pärnumaa ettevõtlusnädala raames
Pärnumaa noorte
inspiratsioonipäeval
Kilingi-Nõmmes.

Üritust korraldas Pärnumaa Arenduskeskus koostöös kohalike aktiivsete
noortega.
Eelnevalt oli läbi viidud
õpilaste hulgas küsitlus,
mis võiks neile kõige enam
huvi pakkuda. Sooviti
koolitust vaimse tervise
teemadel.
Kohtumine algas etteastega „Kust leida abi?”.
Pärnu laste ja noorte
vaimse tervise keskuse
juhtumikorraldajad Kädi
Tammeveski ja Kristjan
Õunpuu selgitasid, kuidas tuvastada vaimseid
probleeme ja mil moel
neid lahendada. Jagati Foto: Katrin Kurm
telefoninumbreid ja meiliaadresse, kuhu saab pöörduda
sedalaadi murede korral:
Teisena tulid kuulajate ette
• 112 - kiirabi
kaks noort inimest Anna• 116006 - ohvriabi
Liisa ja Marten, kes rääkisid
kriisitelefon
kumbki oma loo läbipõle• 116111 - lasteabi telefon
misest isikliku kogemuse
(lasteabi.ee)
põhjal ning raskest seisust
• 660 4500 - vaimse tervise
väljatulemisest. Nad kirjelnõustamine
dasid väga julgelt ja avatult
• peaasi.ee
olukordi, milleni stress neid
• lahendus.net
viinud oli ja toonitasid, et
• Kristjan Õunpuu
probleemi korral tuleb jagada
5308 0435,
oma muret inimesega, keda
kristjan.ounpuu@ph.ee
usaldad. Läbipõlemisega vms
• Kädi Tammeveski
peab tegelema ning see ei kao
5886 2044,
iseenesest ühe päevaga, vaid
kadi.tammeveski@ph.ee.
ongi raske protsess. Alustada
saab vaid väikeste sammude
Julgustati noori kindlasti haaval.
probleemidega täiskasvanu
Viimane loeng oli väga
poole pöörduma ja mitte oma praktiline. MTÜ Tunne liige
murega üksi jääma.
Karoliine Aus jagas nippe,

kuidas aidata sõpra, kellel
esineb paanikahoog ning
mil viisil endas ärevushoogu
maha suruda.
Kõik etteasted meeldisid
meie noortele väga. Mitmed
tunnistasid, et on olnud
analoogsetes probleemsetes
situatsioonides ning oleksid
tol hetkel väga vajanud infot,
kuidas käituda.
Inspiratsioonipäev andis
kõigile osalejatele juurde enesekindlust keerulistes olukordades toimetulemiseks. Suur
tänu korraldajatele!
Kohtumisel osalenud
õpilaste arvamustest
tegi kokkuvõtte
Heli Lank

Häädemeeste Lasteaia teguderohke oktoober
Värvikale sügiskuule, oktoobrile, kohaselt oli värvikas ja
teguderohke ka meie lasteaiaelu.
3.-9. oktoobril tähistasime
leivanädalat. Lapsed said teadmisi alates vilja külvamisest ja
kasvamisest kuni leiva küpsetamiseni. Naerulinnu rühma
lapsed võtsidki koos Hannese
ema Kadri Antoniga ette leivateo. Küpsetati seemneleiba ja
magusat puuviljaleiba.Terves
majas hõljus isuäratav leivalõhn
ja särasilmil pakuti ahjusooja
leiba kõigile!
Päikesekillu rühma lapsed
valmistasid Anneli Leppiku
juhendamisel vahvleid. Lapsed said pagarilt väga tähtsa ja
vajaliku kogemuse, et suhkru ja
soolatopsi äravahetamisel võib
vahvlitainas omandada sootuks
üllatava maitse!
Ettelugemine – sellest saab
alguse oskus kuulata ja tekib ka
iselugemise huvi. 20. oktoobril
– ettelugemispäeval, külastasid
Päikesekillu rühma lapsed raamatukogu, kus raamatukogutöötaja Kai Ein luges lastele
„Rahvajuttude aastaringist”
linnumunasjutte. Kuuldud juttude põhjal joonistasid lapsed
imelised pildid fantaasialindudest, mille õpetajad pildialbumiks kokku köitsid ja tänutäheks raamatukogule kinkisid.
Naerulinnukesed said Kai Eini
juttu kuulata mõnusasti enne
lõunaunne jäämist.
Meie lasteaia Naerulinnu
rühma koolieelikud osalevad
„Lugemisisu” programmis,
mille eesmärgiks on innustada
lapsi raamatuga sõbraks saama
ning pakkuda raamatulugude
juurde mängulist tegevust.
Programmi raames alustati A.
Perviku raamatu „Kirjatähtede
keerukas elu” lugemist, osalemise aja jooksul loetakse ette
viis raamatut.

Naerulinnu rühma leivategu

Päikesekillu rühm ettelugemispäeval. Fotod erakogust

Vahva üllatuse tegi meile
ettelugemispäeval toreda mustast lõngast sasipeaga, valgesiniste triibuliste pükstega
pehme kaisunukk Sipsik! Küll
oli lastel lusti ja elevust! Aitäh
Sulle, Anneli Leppik!
11 Naerulinnu rühma mudilast osaleb Pärnu Postimehe
korraldatud joonistusvõistlusel

„Mina märkan”. Valida sai 13
teema vahel. Väikeste kunstnike võistlustööd said tõesti
väga meeleolukad!
Jääme kõik üheskoos tugevasti pöialt hoidma !
Et käsi ikka hästi käiks!
Häädemeeste Lasteaia
pere

Lk. 8

Häädemeeste valla leht

November 2022

Uulu Põhikool

Uulu Põhikoolil on valminud uus arengukava perioodiks 2022-2025
Arengukava perioodiks on sõnastatud:

• Hooliv ja koostöine organisatsioonikultuur – toetab üldoskuste arengut ja kõigi
osaliste heaolu, sh paremat füüsilist ja vaimset tervist, erimeelsuste ja kriiside konstruktiivset lahendamist.
• Tervise ja liikumise väärtustamine – kõik
koolipere liikmed on teadlikud tervislikest
eluviisidest ning tegutsevad teadlikult nii
füüsilise kui ka vaimse tervise hoidmise
nimel.
• Õpetaja ja õppija võimestamine – iga
õpetaja ja õpilane teab, millised on tema
tugevused ning kuidas läbi oma tugevuste
õpetamis- ja õppimisprotsessi veelgi edukamaks muuta.

Visioon: Uulu Põhikool on õppimist ja õpetamist toetava koolikeskkonna ning iga õppija arengut toetava
õppekorraldusega kool, kus suunatakse
professionaalsete õpetajate toel õpilasi
haridust, kaaslaseid ja iseennast väärtustama.
Missioon: Uulu Põhikool on kvaliteetset põhiharidust pakkuv, tervist
ja heaolu väärtustav kogukonnakool.
Põhimõtted ja väärtused, mis on
aluseks arengukava elluviimisel:

• Kvaliteetne ja kaasav haridus –
haridus on kättesaadav, õppimine on
toetatud ja õpivõimalused vastavad
õppijate võimetele ja vajadustele.

Arengukava tegevuskava on sellel korral
kokkuvõtlikult kujutatud ühise pildina.

Oktoobrikuu Uulu Põhikoolis
Ettelugemisvõistlusel
ja ettevõtlusviktoriinil
osalemine

20. oktoobril oli Eestis ettelugemispäev. Selle tähistamiseks osalesid 4. klassi õpilased
Marleen Altmart ja Berit Sults
Pärnu Keskraamatukogu korraldatud maakondlikul ettelugemisvõistlusel „Ühes väikeses
Perviku raamatus”. Mõlemad
õpilased lugesid teksti raamatust „Jääpurikas, murelik piim
ja teised tüübid”.
6. oktoobril toimus Pärnumaa 2.-6. klasside veebipõhine
majandusviktoriin. Ettevõtlustundide raames osalesid
majandusviktoriinil 2.a, 2.b ja
3. klassi õpilased. Nii mõnigi
küsimus pani õpilased proovile.
Näiteks tuli teada, millised ehitised on euro rahatähtedel ehk
paberrahal või mida tähendab
ressurss. Enim eriarvamusi
tekitas mõiste väljaminek, kus
õpilased püüdsid arvata, kas
tegemist uksest välja minemisega või hoopis rahalise kuluga.
Kokkuvõttes olid õpilased kõik

väga tublid ja läbisid majandusviktoriini edukalt.
Bioloogia õpituba Surju
koolis

Septembris saime rõõmsa
sõnumi, et TRÜ bioloogia eriala
üliõpilased tulevad Surju kooli
7.-9. klassile bioloogia õpikoda tegema. Kohti jätkus ka
meie õpilaste jaoks. Kes soovisid, saavad käia selle õppeaasta
jooksul 7 korda Surjus süvendatult bioloogiat õppimas.
Meie koolis osutusid soovijateks Mirjam Rohtoja, Anelle
Kurm, Karmen Kõresaar, Brita
Ojamets ja Lorette Viirma.
Esimesel korral räägiti taimedest, järgmisel korral on
teemaks loomad. Õpilastega
vesteldes sain aru, et nad on
rahul, kuna materjal edastatakse huvitavalt ja nad saavad
ise ka temaatilisi katseid teha.
Raamatukogutunnid Uulu
Raamatukogus

Uulu Põhikooli õpilastel on
vedanud, et kiviviske kaugusel

koolimajast asub Uulu Raamatukogu, kus on nii palju
põnevaid lasteraamatuid ja
neid ootab seal alati lahke ning
abivalmis raamatukoguhoidja
Helje Pulk. Koostöös raamatukoguga korraldame paar korda
aastas raamatukogutunde, kus
lastele tutvustatakse uut lasteja noortekirjandust, näidatakse,
kuidas ja kust raamatukogust
raamatuid üles leida. Esimeste
klasside jaoks on aga esimene
raamatukogutund alati väga
tähtis, sest siis tehakse igale
õpilasele isiklik lugemiskaart ja
saadakse esmakordselt raamat
laenutada päris enda nimele.
Ühtlasi tutvustatakse algklassidele Lugemisisu programmi.
Lapsed saavad raamatukogust
valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud
teosed pannakse lugemispassi
kirja ja täidetakse nende kohta
loomingulised ülesanded.
Õppeaasta lõpus premeeritakse
kõiki lugemispassi täitnud lapsi
lugemisdiplomiga. Mitte miski
ei asenda päris raamatut, vahva
on ju ka klassikaaslastega veidike võistlust pidada, et kes kui
mitu raamatut ühes trimestris
ära jõuab lugeda.
Pärnumaa noorte
inspiratsioonipäev

Ettelugemisvõistlusel osalesid Berit Sults ja Marleen Altmart.
Foto kooli erakogust

6. oktoobril toimus KilingiNõmme klubis inspiratsioonipäev „Investeeri iseendasse”,
mis oli pühendatud vaimsele
tervisele ja millest võtsid osa
koos huvijuhiga Sten-Erich
Haljasoks, Cristelle Marii
Merirand, Piia Karlotta Rand
ja Mariann Rebane. Oma
kogemusi ja soovitusi jagasid
noortele Vaimse Tervise Keskuse juhtumikorraldajad Kädi
ja Kristjan. Ettekandes jagati
noortele infot, kust leida abi ja
kuhu oma murega pöörduma
peaks, mis on siis ikkagi ärevushäire, depressioon jne. Toimus ka paneeldiskussioon, kus
jagasid oma lugu depressioonist
ja söömishäiretest Pärnu Mono
noorsootöötaja Marten Penu ja

Halinga OÜ suurfarmi ühiskülastus. Foto kooli erakogust

endine profisportlane ja võrkpallitreener Anna-Liisa Sutt.
Edasi oli ettekanne teemal
„Terviklik Mina”, kus enda
hoidmise praktilisi nippe jagas
MTÜ Tunne asutaja Karoliine
Aus. Päeva juhtis ja noorte
küsimused esinejateni edastas
Laura Kiviselg. Mõte, mis meie
õpilastega kaasa tuli – abi küsimine ei ole häbiasi! Iseendaga
sõbraks saamine ja olemine on
kõige alus! Noored tõdesid, et
kõige mõjusam ja meeldejäävam
on siiski kuulda kellegi isiklike
kogemusi ja siis leida sealt üles
nn oma. Samuti meeldis neile
see, et terve päeva jooksul sai
küsida küsimusi, jäädes seal
juures anonüümseks.
Ettevõtete külastamine

14. oktoobril külastas 9. kl
rohelise energia ettevõtet Gren.
Ettevõtmine sai teoks tänu lapsevanem Taavi Kunderile, kes
meid elektrijaama külla kutsus.
Õppekäigu jooksul said õpilased ülevaate sellest, kuidas toodetakse elektrit ja kuidas elektri
tootmisest üle jäävat soojust
kaugküttena Pärnu linna elanikele pakutakse. Lisaks said
õpilased elektrijaamas ringi
liikuda ja näha, kuidas kogu
protsess päriselt välja näeb.

Oli tore vaheldus tavapärasele
füüsikatunnile.
Ettevõtlustundides läbitavad teemad õpetavad mõistma
ümbritsevat majandustegevust,
mille käigus tutvutakse ka erinevate ametite ja ettevõtetega.
20. oktoobril sõitsid 1.a, 1.b,
2.a ja 2.b klassi õpilased koos
ettevõtlusõpetaja ning klassijuhatajatega Halinga OÜ
uude suurfarmi „PIIMAJÕE”.
Õpilasi võtsid vastu lahked ja
tegusad farmitöölised, nende
hulgas meie enda kooli õpilase
vanaema. Gruppidena liikudes
tutvuti lehmadega, tehnikaga
ja saadi osa magusast suutäiest.
Kuigi äsja ilmavalgust näinud
vasikad olid õpilaste arvates
imearmsad ja palju elevust
tekitasid pikkade keeltega
limpsivad lehmad, siis kõige
rohkem kulus aega heinapallides möllamisele ning kassipoegade otsimisele. Suured tänud
lapsevanemale Raili Aarnale ja
vanavanemale Karin Feldmannile, kes koostööle avatud olid.
Miksteatri etendus „Võti”

Uulu Põhikooli külastas
oktoobrikuus ka Teater Maale
programmi raames Miksteater. Miksteater on 2007. aastast tegutsev rändteater, mis

annab etendusi nii Eestis kui ka
välismaal. Lavastus rääkis taaskasutus teemadel ja ka vanavanemate ja lastelaste vahelistest
suhetest. Etenduses oli viieaastane Säde (näitleja Katrin
Kalma) üksinda koju jäänud,
sest ema ja isa olid teatrisse
läinud. Säde rõõmustas, kui
uksele kõlas koputus ja ukse
taga oli kuulda vanaisa (näitleja
Kristo Toots) häält. Paraku oli
aga uks lukus ja võtit ukse ees
polnud, et Säde saaks vanaisa
tuppa lasta. Vanaisa pakkus
erinevaid kohti, kus võti korteris olla võiks ja Säde muudkui otsis ja otsis, kuni lõpuks
leidis selle nagist jope alt. Kui
vanaisa lõpuks tuppa pääses
algas Vanaisa ja Säde mäng.
Kuna otsides oli prügikast ka
ümber läinud, siis aitas vanaisa
Sädel selle õigetesse prügiämbritesse sorteerides ära koristada.
Lapsed said etendust vaadates
ka ise kaasa rääkida ja õigeid
vastuseid vanaisale või Sädele
ette öelda. Õpilastele meeldis
etendus väga. Oleme õnnelikud, et teater tuleb meile külla
ja saame etendusi vaadata enda
hubases aulas.
Uulu Põhikooli koolipere
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Uulu lasteaed

Uulu Lasteaia tegemised oktoobrikuus
Meie armas Uulu Lasteaed kutsus 11. oktoobril kokku oma
suure pere, et pidada sünnipäevapidu. Sünnipäevalaps sai 18
aastaseks. Tähtsal päeval oli maja
tavapärasest enam täis kilkeid ja
naeru, sest laste silmad lõi särama
rõõmsavärviline õhupallimeri. Nii
suurte kui ka väikeste inimeste
tähelepanu köitis üllatusesineja,
kes tuli külla etendusega „Kuidas
saada heaks”. Majarahvale lisasid
südamesse soojust lastevanemate
koduaiast toodud lilled ning jõudu
andsid kõikide külaliste siirad
õnnesoovid. Lasteaiapere sõnul
on parimaks kingituseks usaldus
ja omavaheline hea läbisaamine.
Üllatusterohke päeva lõpuks, kui
laste suud said puhtaks pestud
piimavuntsidest ja kringlipurust,
võisid nad endale valida just neile
sobiva õhupalli ning elava jutuvadinaga sammuti koduteele.
Õpetajate päevale kokku kutsutud Häädemeeste valla haridustöötajad rõõmustasid taaskohtumise
üle. Tore, et meie valla haridustöötajaid märgatakse ning tunnustatakse mitte ainult valla, vaid ka
maakonna tasandil. Sel aastal oli
Uulu Lasteaia õppealajuhataja
Merike Angerjärv esitatud tunnustuse saamiseks maakondlikule
konkursile „Aasta koolitaja 2022”.
Merike on alati innustanud ja jul-

Uulu Lasteaia õpetajad õpitunnis Foto: Helje Pulk

Uulu Lasteaia sünnipäev 10.2022

gustanud ka oma kolleege ja lapsevanemaid edasi õppima ja uusi
teadmisi omandama ning on oma
igapäevase tööga igati märkamist
ja tunnustamist väärt. Kolleegidena tunneme tema üle heameelt
ja uhkust.
Loodame, et uuel aastal alustab
lapsevanematele mõeldud koolitusprogramm „Imelised aastad”
ka Uulus. Kuna oleme üsnagi koolituse usku, siis osaleme rõõmuga
erialastel kursustel nii veebikeskkonnas kui kontaktõppes. Täiskasvanud õppija nädala raames
osalesid lasteaia õpetajad Uulu
raamatukogus koolitusel „Uued
raamatud õpetaja töölaual”. Ka

lapsevanematel on suurepärane
võimalus osa võtta veebikoolitustest, mille kohta lasteaed järjepidevalt Eliisi keskkonnas infot
edastab.
Tänaseks on lasteaias hoo sisse
saanud ka huviringid, mis toetavad laste arengut ja andeid. Sel
õppeaastal saavad aiarühmade lapsed osaleda jalgpalli, spordiringi,
tantsutunni ja jooga treeningutes
ning inglise keele ja kunstiringi
tegemistes. Kunstiringi juhendajaks on Uulu Lasteaia õpetaja Sirli
Arumäe.
Soovime vallarahvale soojust ja
valgust sel pimedal ajal.
Uulu lasteaia pere

Uus töötaja Uulu lasteaias
Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala ja töötanud lasteaias 10
aastat. Esimesel õppeaastal alustasin tööd Surju Lasteaias
noorema liitrühmarühma õpetajana ja mõned aastad hiljem jätkasin samas lasteaias vanema rühma õpetajana.
Otsides uusi väljakutseid leidsin tee Uulu lasteaeda ja
alates selle aasta oktoobrist asusin tööle Uulu Lasteaia
Liblikate rühma. Esimesed nädalad uues töökohas on
möödunud kiiresti, lapsed on mind kenasti omaks võtnud
ja minagi nendega sõbraks saanud. Tunnen, et mind on
siia väga hästi vastu võetud, kolleegid on tõeliselt toredad
ja lapsed väga vahvad. Oma suureks üllatuseks osutus üks
kolleegidest minu enda kunagiseks lasteaia õpetajaks ja
kohtumisrõõm oli suur. Olen väga rahul ja õnnelik, et
töötan nii toredas ja ühtehoidvas lasteaias.
Kerli Kuusekänd

Foto erakogust

Tahkuranna Lasteaed-Algkool

Oktoober 2022 Tahkuranna koolis

Porikuu-uudiseid Võiste laste kasvulavalt

Oktoobrikuu möödus
meie kooli tegusa lt.
Ilmadki olid sellised, et
lubasid veel õues tegutseda.
3. oktoobril oli meil
aktiivõppe päev. Külas
oli keskkonnahariduse
büroo spetsialist Maarika Männil, kes tutvustas
1.-3. klassi lastele loomade
eluviise. Lapsed said teada,
et loomade ellu ei ole vaja
sekkuda, said katsuda
erinevaid loomanahku
ja näha koljusid. 4.-6.
klassi lapsed said ülevaate
Maa ajaloost ja
mulla tekkest.
Õues oli kõigil
võimalus ise
mu l l a pro ov i
võtta.
5. oktoobril
käisime ettevõtlusnäda la
raames Võiste
puukoolis,
kus pererahvas
meid lahkelt
vastu võttis. Ettelugemise päev. Foto: Anu Alloja
Raili ja Hardo
rääkisid ettevõtluse plus- 1. -3. omadele.
sidest ja miinustest. Saime
11. oktoobril olid kooneilt kingituseks kotitäie lis laste kõige suuremad
tulbisibulaid.
sõbrad – lemmikloomad.
7. oktoobril oli koolis Saime tuttavaks koertega
õpetajate päev. Seekord ja merisigadega.
läksid lasteaeda IV klassi
13. oktoobril tähistaõpilased, V ja VI klassi sime leivapäeva, lapsed
lapsed olid õpetajateks tõid kaasa erinevaid leiba-

Jätkasime teise harjumuse treenimisega Minu Sees, milleks on
planeerimisoskuse kasvatamine,
kus peamine on osata alustada
lõppeesmärki silmas pidades. Nii
siis, planeerin oma tegevusi, teen
olulisi, kasulikke tegevusi aega ja
energiat säästes. Tean, et olen tähtis
liige oma rühmas ning annan oma
panuse. Püüan leida v iise, kuidas
olla hea kodanik. Tuleb kasuks ka
kodus koos pereliikmetega sarnaselt
käituda. Proovige samuti planeerida/
ette mõelda oma tegemisi, et mitte

kulutada asjatult aega ja energiat.
Aeg on kaduv väärtus.
Rannakarbid (4-7a) käisid liinibussiga õppekäigul Kabli RMK loodusrajal. Teemaks oli sügisene mets.
Leivapäeval valmistati rühmades
leivasuppi, küüslauguleibu, kui ka
tehti kodus valmistatud võileibadest
näitus koos degusteerimisega.
Õpetajate päeval olid lasteaias
õpetajateks neljanda klassi õpilased,
kes said oma rolliga hästi hakkama.
Neile meeldis ja nad oleks meelsasti
jäänud õhtuni.

Pooled lasteaiaõpetajad koos direktoriga väisasid Tartu Raadi Lasteaeda
Ripsik, kus oli korraldatud lasteaedade kogemuspäev.
Ettelugemispäeval väisasime
raamatukogu, kus Päikesekiired
said ette lugemise teel tuttavaks Aino
Perviku loodud Sinivandiga, kes esimest korda lasteaeda läks. Vanem
rühm kuulas Sinivandi-lugudest
Ülle Toomla esituses “Sinivant teeb
mardisanti”.
Uuel kuul uutmoodi!
Võiste lasteaednikud

Aktiivõppe päev. Foto:
Anu Alloja

sid, mida vahetundides
maitsta sai. Kõige paremini maitses Rosanna
toodud käsitööleib.
Lapsed tutvusid juuretise ja pärmiga, said
neid ka maitsta.
Viimasel nädalal enne
vaheaega luges iga klass
ühel päeval teistele ette
katkendi Anti Saare raamatutest. VI klassi õpilased tegid esitluse kirjaniku
ja elust ning tema kirjutatud raamatutest.
Tahkuranna kooli
pere

Retk Kablisse. Foto: Maike Lääne

Leivasupitegu. Foto: Signe Ööpik
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RAAMATUKOGUD
Aasta maaraamatukoguhoidja nominent 2022
Pärnumaal – Evi Laarents
Treimani Raamatukogust

I

gasuvine Raamatukohvik,
suurepärase kaugtöö kontori kujundamine, lastesõbralik raamatulaenutus
Metsapoole koolis, need on
vaid mõned näited pikaajali-

ses raamatukogutöös. Evi on
töökas, avatud uutele ideedele
ja oma töös väga põhjalik ja
täpne. Palju õnne kolleegide
ja lugejate poolt!

Evi Laarents. Foto: erakogust

Võiste Raamatukogu 100

L

ennart Meri on öelnud: „Minevik on
oleviku osa ja tuleviku eeldus.” Kui ei
oleks olnud hakkajaid Tahkuranna valla mehi, siis ei
räägiks me täna raamatukogu 100. tegevusaastast.
Tahkuranna Avalik Raamatukogu asutati 1922. aasta
novembris ja esimeseks asukohaks sai Võiste II algkool.
Koolijuhataja Martin Tolli
hakkas soovijaile ka raamatuid laenutama ning tegi
seda tööd 1945. aastani,
mil ta venelaste poolt arreteeriti. Võiste Raamatukogu
nime kannab asutus 1948.
aastast alates. Läbi ajaloo
on raamatukogutöösse oma
panuse andnud lisaks Martin Tollile veel Helju Pukk,
Erna Kumm, Amanda Raamatukogu juubelil osalejad
Lääne, Martin Laanemaa,
Eevi (Laanemaa) Lehe,
Hinge (Orgo) Oja, Roose
Kase, Viive Miilimäe, Lea
Maruste, Nadežda Guljaeva
ja Veera Virak.
Raamatukogu on paiknenud viies erinevas hoones
ja samuti on alluvussuhteid
kõrgemalt poolt tulevate
otsustega mitmeid kordi
muudetud.
Juba käesoleva aasta
algusest on kõik Võiste
Raamatukogu sündmused
toimunud raamatukogu
100. tegevusaasta ja raamatukogude aasta tähe all.
On toimunud erinevaid
näituseid, kohtumisi ja
isegi Tahkuranna lasteaia
poolt aprillis korraldatud
laste laulu-tantsupäev, Kert Johan Sommer lisas sündmusele
mis kandis pealkirja „Las pidulikkust luuletuste lugemisega ja
laps loeb”, oli pühendatud laulmisega
Võiste Raamatukogu 100.
sünnipäevale ja üle-eestilisele facebook.com/voisteraamaturaamatukogude aastale. Põh- kogu.
jalikumalt saad raamatukogu
Ei ole sobivamat päeva
tegemistega kursis olla jälgides raamatukogu juubeli pidamiraamatukogu facebooki lehte: seks kui raamatukogupäevade

Viive Miilimäe, kes töötas
raamatukogus aastatel 19741980. Fotod: Juta Müllerstein

„Kohtume raamatukogus”
algus. Nii tulidki raamatukogu
õnnitlema (õnnitlused võttis
vastu raamatukogu juhataja
Ülle Toomla) vallavalitsuse

TÕN töötuba
Massiaru
Raamatukogus

M

assiaru tegusad inimesed osalesid Täiskasvanud Õppija
Nädala õpitunnis(TÕN), kus
meisterdati üheskoos kaunis
õnnitluskaart. Osalejaid oli vanuses kaunitest neljakümnendatest tõsiseltvõetavate
90-ndateni. Sügise hooaja alguses võeti suveplaanid kokku ja arutleti uusi. Eesmärk on
regulaarselt kokku saada, kuulata loenguid,
teha koostööd külaelanike ja loomekeskus
Massia vahel, mis siiani on päris hästi õnnestunud.
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu
Massiaru Raamatukogu

Maaraamatukogu Massiarus on kohalikele hea ja ainuke
kooskäimiskoht. Pildil Mai Sepp ja Sirje Ruusma. Foto:
Ervin Tšaškin

Õpitund raamatukogus meeldis kõigile. Foto: Mai Sepp

esindajad, koostööpartnerid, kohalike MTÜ-de
esindajad, kolleegid Häädemeeste valla raamatukogudest, raamatukogu lugejad
ja sõbrad! Oma esinemisega
lõi piduliku meeleolu Kert
Johan Sommer. Ettelugemise
päeva puhul alustas ta oma
etteastet Kristiina Ehini luuletusega „Ma tahan teada”.
Aitäh Kert Johanile meeleoluka esinemise eest, aplaus
peale tema enda loodud räppi
oli igal juhul maruline!
Raamatukogu juhataja
tegi lühikese ülevaate raamatukogu ajaloost ja oma
tööaastatest raamatukogus
rääkis ka Viive Miilimäe, sest
just tema ajal said raamatukogus hoo sisse erinevad
huvitavad üritused.
Oli mõnus kokkusaamine
koos toredate külalistega.
Raamatukogu juhataja tänab
kaunite lillede ja rohkete kingituste eest!
Tahku Tare perenaise
Anne Kalda poolt valmistatud tuntud headuses tordile
lisandusid üllatusena peolauale ka Koduköögis valmistatud lihapirukad ning
Tegusate vanaemade poolt
soolane kringel, mis olid loomulikult samuti maitsvad!
Suur tänu Juta Müllersteinile, kes pidulikku sündmust
jäädvustas!
Tänan kõiki, kes leidsid aega ja tahtmist tulla
20. oktoobril 2022. aastal
Võiste Raamatukogusse, et
raamatukogu 100. juubelit
väärikalt tähistada!
Kohtume raamatukogus,
et oleks põhjust ka järgmisi
juubeleid Võiste Raamatukogus tähistada!
Ülle Toomla,
kellel täitus 27. oktoobril
35. tööaasta
Võiste Raamatukogus
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Sõnaränd 2022

E

esti Kirjanike Liit korraldab igal aastal kirjanike tuuri raamatukogudes üle Eesti.
Raamatukogude aasta septembrikuu teisipäeval toimus
Sõnaränd 2022 Uulu Põhikooli aulas, kus esinesid Imre
Siil, Joanna Ellmann ja Kuido
Merits. Kuulajateks olid VIII ja
IX klassi õpilased ning õpetajad.
Imre Siil on oma töises
elus tegelenud tehisintellekti
ja tehiskõne ning Eesti riigihalduse ja e-riigi arendamisega, palju aastaid töötanud
ka välisteenistuses diplomaadi
ja konsulina. Ta on avaldanud
mitmeid novelli- ja jutukogusid, samuti ühe lühiromaani,
näidendi ning paar reisiraamatutki.
Joanna Ellmann on avaldanud seitse luuleraamatut.
Ta kirjutab peamiselt müstilisi,
metafüüsiliste sisekosmose kirjeldustega kujundirohket luulet.
Kuido Merits aka Wido
Moritz alustas kirjanduslikku
tegevust välisteenistusest lahkumise järel (2013), tema novelle
on regulaarselt avaldatud ajakirjas „Looming”. Praeguseks
on ilmunud neli raamatut:
kõmuline proosakogu Eesti
meesametnike/diplomaatide
salaelust, kirjanduslik reportaaž
missioonist Ukrainas, omaelulooline raamat kogemusest
meesõpetajana ja juunis 2022

Uulu Põhikooli aulas esinesid Imre Siil, Joanna Ellmann ja Kuido
Merits. Foto: Ester Kose

– ajalooline romaan „Tsaari
ulaan”.
Uulu Raamatukogu lugejad
on suleseppade raamatuid vähe
lugenud. Kutsusin kirjanikud
külla sellepärast, et neid paremini tundma õppida.
Koolis loevad õpilased elulooraamatuid, reisikirju, näidendeid ja kaasaegset luulet.
Need teemad on sõnameistrite
loomingus olemas.
Kirjanikele meeldis esinemine koolis: raamatunäitus,
raamatukogude aasta tants,
tublid kuulajad, ootamatult
palju küsimusi.
Kolmapäeval ja neljapäeval
käisid raamatukogutundides
7A ja 7B klaasi õpilased. Tunni
teema oli „Raamatukogu aja-

Jaanimardikad esinesid raamatukogus. Foto: Helje Pulk

lugu ja tänapäev”. Laenutati ka
elulugude raamatuid. Soovitasin lugemiseks Kuido Meritsa
raamatut „Kas saab vaikust?!”,
mida ka kohe laenati.
Õpitund

Kolmapäeval, 12. oktoobril, oli
raamatukogus Täiskasvanud
õppija nädala õpitund „Uued
raamatud lasteaiaõpetaja töölaual”. Rühmade õpetajatele
ulatati soovitusnimestikud
aasta jooksul Uulu Raamatukokku saabunud raamatutest,
mille abil laenatakse hiljem
raamatuid. Osalejaid oli seitse
ja nad said tõendi tunnis osalemise eest. Uut tundi oodatakse
huviga.
Kohtume raamatukogus!

2B klass raamatukogutunnis Foto: Helje Pulk

Raamatukogupäevad
20.-30. oktoober 2022

Raamatukogu külastasid I ja II
klassi õpilased.

Raamatukogupäevad Treimani raamatukogus

S

elle aasta raamatukogupäevad
möödusid töiselt ja
kiiresti. Toimusid
raamatulaenutus- ja ettelugemispäevad Metsapoole
koolilastele ja Kabli lasteaias
mudilastele. Raamatukogus tänasime neid, kes alati
raamatukogu üritustele õla
alla panevad. Eriline tänu
Andres Zverevile, kes juba
10 aastat meie suvekülastajaid on teenindanud ja
alati meie jaoks olemas on.
Tähistasime ka Kaisukaru
120. sünnipäeva ja käisime
õnnitlemas Võiste raamatukogu tema 100. sünnipäeval.
Novembrikuu lõpus ootame
teid aga Jeva ja Lea käsitööja keraamikanaäitusele.
Kohtume raamatukogus!
Evi Laarents

Kaisukaru sünnipäev

1A ja 1B klassi lapsed
registreeriti lugejateks ja neile
laenutati raamatuid. Õpetaja
Triin luges katkendi raama-

tust „Leo ja ninakoll”. Huvijuht
Ester luges katkendi raamatust
„Mida teha kurbusega?”
2B klassi lastele tutvustati
uudiskirjandust. Sealtki sai
raamatukogu juurde kaks uut
lugejat.
2A klassi õpilased tulid
raamatukokku lugemisisu äratama. Nad joonistasid oma näo
pildid ja kleepisid Lugemisisu
plakatile. Lapsed valisid lugemiseks soovituslikku kirjandust
ja Lugemisisu raamatuid.
Ka Jaanimardikad liitusid
Lugemisisu programmiga ja esitasid raamatukogus Wimbergi
luuletuse „Tulekul torm”. See
juhtus reedel.
Lugemisisu programm
on mõeldud 5–10-aastastele
lastele. Loe läbi viis raamatut.
Täida lugemispassi ülesanded.
Too pass raamatukokku. Igat
viie raamatu lugejat ootab
LUGEMISDIPLOM!
Septembri- ja oktoobrikuu
kolmandal kolmapäeval kell
18.00 oli raamatukogus koduloolaste klubiõhtu Ajaradadel.
Koduloolased tegid vitriinkapi
näituse MAITSVALT JA TERVISLIKULT UUDE A ASTASSE! (vanaaegsed retseptid
ja retseptiraamatud). Tulge
vaatama!
Meeldivaid lugemiselamusi!
Helje Pulk
Uulu Raamatukogu juhataja

TREIMANI RAHVAMAJAS
14. NOVEMBRIL KELL 19
Kinoõhtu „Kalev”

Pääse 5.- sooduspilet 4.-

25. NOVEMBRIL KELL 20
Stiilipidu „Imeline raamatukogu”

Tähistame raamatukogude aastat. Ootame pidulisi raamatute
tegelaste kostüümides.
Raamatu(kogu) teemalised etteasted tantsud,
mängud, laulud.
Tantsuks ansambel Nostalgiline.
Pääse 5.-, maskeeritud pidulistele tasuta.
Võta kaasa meelepärane söök-jook, kohvi pakub rahvamaja.

Laudade ettetellimine ja info 522 8196 Viljar
Andres Zverev

Uued raamatud Treimani raamatukogus

Kohv ja kook tublidele abilistele. Fotod: Evi Laarents
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Häädemeeste Muusikakool tähistas
30. aastapäeva
1992. a juhtus Häädemeeste vallas ime
– loodi Häädemeeste Muusikakool. See
imelugu muudkui jätkub ning laupäeval
22. oktoobril tähistati Treimani rahvamajas
muusikakooli 30. sünnipäeva. Miks seda
võib imeks pidada? Muusikakooli direktor
Tiia Soomre rääkis sellest oma pidupäevakõnes. Paljud noored inimesed ei saa ning
vanemad inimesed ehk ei soovi mäletada,
aga 1992. aasta ei olnud Eestimaal majanduslikus mõttes kerge aeg – kütusekriis,
rahareform, kehtisid toidu- ja tarbekaupade
talongid ning kauplustes polnud suurt
midagi osta.
Just sellisel ajal tuli muusikaõpetaja Rein
Uusma mõttele asutada Häädemeestele
muusikakool ning tollane Häädemeeste
valla juht Rein Varep toetas seda ideed.
Saame olla tolleaegsetele julgetele otsustajatele väga tänulikud.
Muusikakooli alguse juures olnutest olid
Treimanis Rein Uusma, Vaike Väljamäe ja
Elon Miisna, kes koos süütasid küünla. See
on traditsioon, millele Rein Uusma pani
alguse ja mis kuulub muusikakooli pidulike
ürituste juurde.
Vallavanem Külliki Kiiver, abivallavanem Helve Reisenbuk ja Tiia Soomre
tänasid kauaaegseid ja tublisid muusikakooli töötajaid: Vaike Väljamäe, Irina Aitai,
Lelde Jalakas, Taavi Reimets, Olavi Kõrre,
Liis Potter. Loomulikult sai vallavalitsuse
tänukirja ka direktor Tiia Soomre, kes on
juhtinud muusikakooli 19 aastat.
Tänu- ja kiidusõnu kõlas sünnipäevapeol
Treimanis ohtralt, aga palju olulisem oli
kõlanud muusika. Õpilased andsid suurepärase kontserdi: esines näppepillide orkester
Olavi Kõrre juhtimisel, õpetaja Vaike Väljamäe klaveriõpilased, õpetaja Irina Aitai
viiuliõpilased, õpetaja Taavi Reimetsa
puhkpilliõpilased, õpetajate Lelde Jalakase
ja Elon Miisna lauluõpilased.
Häädemeeste muusikakooli on aastate
jooksul lõpetanud 92 õpilast. Lisaks on
palju neid, kes on lühiajaliselt pillimängu
õppinud. Loomulikult oli laupäeval Trei-

manis muusikakooli sünnipäevapeol kohal
ka hulk vilistlasi ja mingil hetkel oli lava
nende päralt ning Renata Talts, vennad Erik
Raimond ja Kristjan Georg Ristmäe, Maarja
Soomre, Madis Savi, Jakob Juhkam ja Reet
Donner (Juhkam) andsid publiku rõõmuks
imetabase kontserdi.
Me kõik teeme iga päev oma elu kujundavaid otsuseid – kas loome või hävitame,
ehitame või lammutame, oleme sõbralikud
või vaenulikud, liigume või laiskleme jne.
On suurepärane, kui meie ümbrus toetab
meid meie heades valikutes ja on olemas
võimalused. Saame olla erakordselt tänulikud, et meie õpilastel on võimalus Häädemeeste vallas saada muusikaline haridus,
et see võimalus on olnud olemas juba 30
aastat ning on jätkuvalt. Lisaks sellele, et
saame tunda rõõmu üritustel muusikaliste
etteastete pärast, toetab ja mõjutab muusika ning muusikainstrumendi õppimine
inimese arengut.
Soovime kogu Häädemeeste Muusikakooli perele palju õnne ning jätkuvat rõõmu
tegutsemiseks!
Aule Kink
Muusikakooli õpetajad, vasakult Liis Potter, Tiia Soomre, Taavi Reimets, Vaike Väljamäe, Lelde Jalakas, Elon
Miisna, Irina Aitai. Pildilt puudub Olavi Kõrre

Tiia Soomre ja Rein Uusma

Johannes Allikas

Päev täis muusikat
15. oktoobril toimus 13. korda
pillimeeste päev Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli saalis. Kohal
oli 34 lõõtsa-, karmoška- ja akordionimängijat. Peale meie valla
pillimeeste ja -naiste oli mängijaid
kohale tulnud Pärnust, Tootsist,
Viljandist, Libatselt, Pärnu-Jaagupist, Märjamaalt, Tallinnast,
Lääne-Nigulast, Virtsust, Lihulast,
Haapsalust, Ristilt ja Kõmsilt.
Päeva alustuseks harjutati koosmängimist. Seejärel moodustus

2022. aasta pillimeeste ühismängimine

Darta Marta Arnava

Renata Talts fagotil ja Lelde Jalakas.
Fotod: Aigi ja Egge Treumuth

Killukesi ajaloost

soovijatest mängujärjekord, lepiti
kokku lugude pikkus ja hulk ning
läks lahti võistumängimiseks.
Esineti üksikult ja ansamblina.
Soovijaid oli palju ja peale väikest
kohvipausi ning jalasirutust jätkus
kontsert, mis lõppes samuti ühismängimisega. Üllatuskülaliseks
oli sel kevadel sajandat juubelit
pidanud Henno Sepp, kes mängis suupillil kolm lugu koos sõbra
Jaan Kirsiga.
Jaan Kirss ja 100 aastane Henno Sepp

Kõik sai alguse 2006. aasta 22. novembril, kui Pillipiigad eesotsas Maimu
Puistamaaga võtsid nõuks korraldada
harrastuspillimeeste I kokkutulek Võiste
Rahvamajas. Tol korral oli kohal seitse
pillimeest, kel oli soov mängida.
Pillipiigade eestvedamisel toimus
kuuel aastal pillimeeste kokkutulek
2011. aastani.
2012. aastal võttis päeva korraldamise ette Taivo Luik, kaastegev oli
ansambel Zorbas koos Olavi Kõrrega.
2013. aastal toimus päev Uulus koos
Uulu segakooriga.

Pillipiigad koos pillimeestega I kokkutulekul

Peale kolmeaastast pausi 2017. aastal
võttis pillimeeste päeva korraldamise
üle Võiste Külaselts, kelle eestvedada
on päev olnud tänaseni. Vahele jäi kurja
viiruse tõttu 2020. aasta.
Pillimeeste poolt on olnud organiseerijaks Heino Sepp kuni 2013. aastani.
Edasi on pillimehi koordineerinud Aago
Allikvee.
Kõikidel aastatel on leidnud koduvald võimaluse seda päeva toetada.
Tänud kõigile!
Kohtume järgmisel aastal!
Korraldajad

Esimese kokkutuleku korraldaja
pillimeeste poolelt Henno Sepp
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Häädemeestel taastati kergkruusa tootmine

S

aint-Gobaini kontserni kuuluv Leca Eesti taaskäivitas
Häädemeestel Fibo ExClay
tehases kergkruusa tootmise
võimsusega 350 000 kuupmeetrit aastas. Toodang on suunatud Eestisse,
Lätti ja Leetu ning ekspordiks. Tehasesse investeeriti üle 2 miljoni euro.
Lindilõikamine toimus 20.
oktoobril kell 10. Tutvuti taasavatud
kergkruusa tootmisega, pakuti kerget
kehakinnitust ja suheldi asjaosaliste
ning külaliste ringis. Osalesid teiste
hulgas Saint-Gobain Fibo ExClay
tehase juht Tormis Vilberg, Leca
Baltikumi müügijuht Eik Erich
Tahk, samuti Leca International juht
Harald Cholewaja Fabrice Didier
Saint-Gobainist.
Kergkruus on keraamiline täite- ja
soojustusmaterjal, mis saadakse pöördahjus savi põletusprotsessi tulemusel.
Kuigi Leca kergkruus on lihtne toode,
on tema kasutuslahendused mitmeti
uuenduslikud. Ühendades paisunud
savigraanulid täitematerjaliks, laienevad kasutusvõimalused – olgu selleks
siis ehitusele aluse panemine, teede
ja müüride ehitamine või kuivenduslahenduste väljatöötamine. Kõige
enam on seni kergkruusa kasutatud
Fibo plokkide valmistamiseks, kuid
üha enam leiab seda infrastruktuuri
ja elamuehituses ning veetöötluses.
Leca Eesti Baltikumi müügijuht
Eik Erich Tahk ütleb, et nõudlus
ehitusmaterjalide järele suureneb
ning Häädemeeste tehas on ainus
sellise kvaliteedi ja sertifikaatidega
kergkruusa tootja Balti riikides.
Kergkruusa põhikasutusala on hoonete ehitusel, aga ka taristuehituses.
Sellega saab teede- ja raudteede ehitust
kuluefektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks muuta. „Lisaks mängib
kergkruus olulist rolli linnade roheliseks muutmisel, kruus annab taimedele õhulise kasvukeskkonna, aitab
sademevett ära juhtida ja üleujutusi
vältida. Kruusatootmise taaskäivitamisest võidab kogu Baltikumi ehitusturg,” kinnitab Tahk.
Eik Erich Tahk toob uue kergkruusa kasutamise valdkonnana välja
kasvusubstraatide tööstuse. Nimelt,
Läti turbatootja on huvitatud kergkruusa segamisest turbaga, et arendada
hüdropoonilist taimekasvatust.
Fibo ExClay tehase juht Tormis
Vilberg räägib, et pool toodangust
jääb puistena müüdavaks kergkruusaks ja siin on suure tähtsusega
eksport – just väljus laev 6500 kuupmeetri kruusaga Rootsi poole. Teine

savi, erinevalt kruusast ja liivast see
niipea otsa ei saa.
Kergkruusa taastootmine Häädemeestel tõi kaasa 25 uue töökoha loomise, inimesed on pärit lähikonnast,
nad on tehases ametis aasta algusest
ja tegelesid seni tootmise käivitamise
ette valmistamisega.
Saint-Gobain kontsern, kuhu
kuulub ka Leca, on pühendunud
kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamisele ja seadnud eesmärgiks
süsinikuneutraalsuse saavutamise aastaks 2050.
Leca International on osa SaintGobaini kontsernist, tegutsetakse
enam kui 10 riigis Euroopas ja valmistatakse eluaseme-, infrastruktuuri- ja
veemajandusturule kergkruusa ning
ehitusplokke.

Lühidalt Leca kergkruusa
tootmisest
Saint-Gobaini kontserni
kuuluv Leca Eesti
taaskäivitas Häädemeestel
Fibo ExClay tehases
kergkruusa tootmise
võimsusega 350 000
kuupmeetrit aastas. Toodang
on suunatud Eestisse, Lätti
ja Leetu ning ekspordiks.
Tehasesse investeeriti üle 2
miljoni euro.
Kergkruusa taastootmine Häädemeestel tõi kaasa 25 uue töökoha
loomise, inimesed on pärit lähikonnast, nad on tehases ametis aasta
algusest ja tegelesid seni tootmise käivitamise ette valmistamisega.
Kergkruusa tootmise algusaegadel tookordses ettevõttes Leharu
oli kohalikele elanikele probleemiks tehase korstnast väljuv
suits ja tolm. Aastate jooksul paigutas Fibo korstnatele filtreid,
mis probleemi mahendas. Lõplikku lahendust tookord siiski ei
saavutatud – kuigi analüüsid näitasid heitmete suhtelist ohutust
keskkonnale. Nüüd taasavatud tootmises on keskkonnamõjudele
mõeldud palju rohkem ja tehase juhid teevad kõik ümbritseva
keskkonna säästmiseks. Probleemidest saadakse teada siiski
elanike märguannete järgi.
Maret Salak ja Tormis Villman valla esindusega mälestusvõtit üle võtmas.
Fotod: Erik Riikoja

pool aga kulub Fibo plokkide ja silluste tootmiseks.
Vilbergi sõnul kulus põhiosa investeeringust seadmete kaasajastamiseks,
mille hulgast rõhutab ta uudse põleti
ja suitsugaaside pidevseire süsteemi
soetamist. Kaasaegse põleti abil saab
töötada viie erineva kütusega korraga,
mis suurendab paindlikkust kütuste
valikul ning võimaldab fossiilkütuseid järk-järgult uute taastuvkütustega
asendada. Korstnale paigaldatud suitsugaaside pidevseire süsteem annab
omakorda informatsiooni sellest, kui

efektiivne on kütuste põletamise protsess ja kuidas protsessi reguleerida, et
põlemine oleks veel täiuslikum. CO2
jalajälje vähendamise kohustus on
meil kõigil ja mõõtes oma tegevusi,
leitakse parim tee eesmärkide saavutamiseks, lisab ta.
„Kergkruusa tootmine on nutikas
viis anda planeedile rohkem kui me
temalt võtame. Ühest kuupmeetrist
siit kaevandatud savist valmistame
me viis kuupmeetrit kergkruusa,”
kinnitab Vilberg. Häädemeestel on
kergkruusa valmistamiseks rohkesti

Lisainfo Leca kohta
Eik Erich Tahk, Leca Balti riikide müügijuht
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Pärnu Lahe Partnerluskogu toetab külade arengut

H

äädemeeste vald on
PLPK liige asutamisest alates, kuni
2018. aastani Häädemeeste ja Tahkuranna valdadena. Päris paljud projektid
on saanud toetust LEADER
meetmest. Tutvustame siinkohal ka naabrite hiljutisi
kogemusi.
Eassalu-Neitsi ja KilingiNõmme piirkonnad
arukate külade
arenguprogrammis

Leader tegevusrühmadest on
üks või teine lehelugeja ehk
varasemalt kuulnud. Aruka
küla arenguprogrammist ilmselt vähem. Nüüd on põhjust.
Arukad külad (Smart Villages)
on Euroopa Komisjoni algatus
innovaatiliste lahenduste juurutamiseks külakogukondades
toetudes kogukonna väärtustele ja võimalustele. Eesmärk
on kohaliku elu edendamine
läbi kogukondade koostöö
teiste küladega nii Eestis kui
üle piiri. Eestis rakendatakse
arukate külade lähenemist
esmakordselt 13 Leader tegevusrühma koostööprojekti
„Arukate külade arenguprogramm” raames.
Programmis osaleb 24
piirkonda üle Eesti ning
Pärnu Lahe Partnerluskogu
piirkonnas on programmiga
liitunud Eassalu-Neitsi külade
ning Kilingi-Nõmme lähipiirkondade külad, kes mentortoe
najal on otsustanud süsteemselt
läheneda oma kodukandi kitsaskohtade plussideks pusimisel ja ressursside võimestamiselväärindamisel.
Eassalu-Neitsi kandi rahvas jõudis järeldusele, et kõige
arukam on selles suunas liikuda keskendudes sotsiaalsele
innovatsioonile, digilahenduste
väljatöötamisele, partnerlussuhete võrgustiku punumisele nii
naabrite kui teiste külakogukondadega. Kilingi-Nõmme
külade piirkonnas pingutatakse selle nimel, et kohapealsete teenuste hulk ei väheneks
ja lähim linn ei hääbuks.
Missugused on need nutikad
lahendused, milleni kogukonnad jõudnud on?

Kilingi-Nõmme külade kogukond. Foto: erakogu

Easalu-Neitsi külakoosolek. Mentor Sille töötuba. Kihlepa, 2022 veebruar. Foto: erakogu

Kilingi-Nõmme kogukonna esindaja Sirli Pedassaar selgitab, et nende piirkonna jaoks oli programmis
osalemise suurim kasutegur
süsteemse arengudokumendi
koostamine: „Meil oli vaja
kokku tulla ja töötasime selle
nimel, et meil oleks tulevikus
erinevate rahastusvõimaluste
kaalumiseks alusdokument,
millele toetuda.” Tulemusena
valmis visioon, kus ümberkaudsed külad vaatavad
tulevikku eelkõige rohelise,
keskkonnateadliku- ja säästliku, loodusturismile ja väikeettevõtlusele keskendunud
piirkonnana. Leiti, et selleks on
kõige nutikam toetada loodus-

ressursil põhinevat väikeettevõtlust, mida esimeses järjekorras toetab omakorda kohalike
raudteetrassi mööda kulgevate
matkaradade korrastamine
koos viidamajandusega. Sirli
Pedassaar: „Aastase vaatega
tulevikku loodame kõik vaatamisväärsemad asukohad meie
kandis viidastada, praegu on
need üsna peidus.”
Lähiaastatel plaanitakse
tuunida ka Saarde Käsitöökeskuse tegevuste võimalusi
ning ehk kerkib Allikukivi
koobaste juurde ka üks toekam vaatetorn. Ning, et väikeettevõtjate kasvulava oleks
rikkalik, on Kilingi-Nõmme
kogukond võtnud nõuks ette-

võtluspäevade traditsiooni
juurutamise kohalikus gümnaasiumis ja piirkonna ettevõtjate seas. Kogukondlikku küünarnukitunnet nii põlisasukate
kui uustulnukate vahel passib
turgutada aga vabaühenduste
ümarlaua kokku kutsumise
ja kaugtöökohtade loomise
läbi. Kõige selle kõrval tiksub
kogukonnal kuklas teadmine,
et noored on ühe külakogukonna tulevik ning sidusust
kodukandiga toetab nende
kaasamine juba varakult, mistap üks noortevolikogu peab
piirkonnas sündima.
Eassalu-Neitsi külade piirkond panustab samuti suures osas tööle kogukonnaga.

Fookusteemad, millele lähiajal
enam rõhku panna, et külaelu
kestaks, on inimesed ja koostöö, külakeskuse arendamine
ning elukeskkond ja teenused.
Lahtikirjutatult soovitakse
kogukonna tegemistesse kaasata uusi elanikke ja teha süsteemsemat koostööd kohaliku
omavalitsusega ning kujundada külamajast kogukonnale
vajalik säästlikke lahendusi
kasutav ja uuenduslikke ning
nutikalt lahendatud teenuseid pakkuv keskus. Algust
on tehtud juba külasisese info
liikumise soodustamisega,
luues kogukonda ühendav
Facebooki grupp, mis toetab
peamist strateegiaprogrammist
rahastatavat tegevust, nimelt
loodustoa sisustamist robootikaringi tarbeks ning kaugtöötoaks. Kogukonna esindaja
Mercedes Merimaa rõõmustab
sarnaselt Kilingi-Nõmmega, et
suurim kasutegur arenguprogrammist oli võimalus kogukonda aktiviseerida: „Mõnus
oli vaadata, kuidas noored ja
juba vanemad robootikaringis
koos harjutasid, et kuidas need
lambad ümber tiigi kanadeni
siis ikkagi jõuavad. See polnud
põnev mitte ainult lastele, oli
ka suurtele. Ja kui ikka on vaja
koolitusi korraldada nii Aafrikas, Ameerikas kui Euroopas,
siis kaugtöötuba, mis kannatab
välja ka kangemaid sagedusi,
on jällegi piirkonda uutele tulijatele abiks.” Mercedes lisab,
et kuna piirkonda on tulnud
tõesti palju andekaid noori
särasilmseid inimesi, sai tema
rahuliku südamega külaseltsi
eestvedamise ameti maha
panna. Nüüd saab hoopis teises rollis kaasa lüües mõnusalt
näha, kuidas paberile pandud
ideed ühise pingutuse ja ahaamomentide toel realiseerumisele lähemale tiksuvad. „Täitsa
hea on kohe vaadata, et kuidas
see mõte nüüd liigub. Et kui
on soov paigaldada pink, siis
selleks on vaja raha. Ja selleks
omakorda projekti. Ja üleüldse

on ju vaja ka maastikuarhitekti!” võtab ta Eassalu-Neitsi
külade tegemiste tänase päeva
seisu naerdes kokku.
Lõpetuseks veel korra
Arukate külade arenguprogrammi eesmärgist. Kui
terminid Euroopa Komisjon,
innovaatilised lahendused,
juurutamine ja tegevusrühma
koostööprojekt välja jätta, siis
sisuliselt on arukas küla see,
kes leiab üles oma kogukonna
tugevused ja paneb need enda
kasuks tööle. Digilahendused
ei ole seejuures ilmtingimata
must be element – ka kogukonnateenused, taastuvenergia,
ringmajandus on märksõnad,
mis arukat küla iseloomustavad. Näidetena mujalt Eestist
on Kääpa kogukond Jõgevamaal ellu kutsunud taaskasutusele keskenduva õpitubade
sarja, mis kogukonna kodudest
välja meelitab ja sidususe eesmärki teenib ning Navi külas
Võrumaal on sisseseatud popup lastehoid, et leida leevendust vähestele lasteaiakohtade
murele.
Huvi korral on võimalik
heade näidetega mujal Euroopas tutvuda Euroopa arukate
külade võrgustiku Smart Rural
21 (www.smartrural21.eu)
veebilehel. Ka sealt võib leida
inspiratsiooni kaalumaks, kas
mõni mõte ka Eestis katsetada
passiks. Soomes on leitud võimalusi maapiirkondade koolivõrgu säilitamiseks digilahenduste teel, Rootsis toodetakse
toidu- ja aiandusjäätmetest
energiat ning Saksamaal on
sisse seatud kogukondlik sõidujagamisteenus, et leida leevendust lünklikule ühistranspordile.
Arukate külade arenguprogrammi kohta saab rohkem
infot: https://leaderliit.eu/arukad-kulad/.
Artikkel on valminud LEADER koostööprojekti „Arukate
külade arenguprogramm” raames.

Jõuluvana postkast
Postkasti avamine 05.12.2022
9.00 Uulu Neo maja ees
10.00 Võiste Tahkutare ees
11.00 Häädemeeste Tiiu lillepoe ees
12.00 Metspoole kooli ees
Postkasti sulgemine 19.12.2022
9.00 Uulus
10.00 Võistes
11.00 Häädemeestel
12.00 Metsapoolel
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Huviringide tabel noortele vanuses 7-19
Häädemeeste vallas november 2022
Ringi nimi

Sihtrühm

Toimumiskoht

Toimumisaeg

Juhendaja

Rahastus

showtants

7–12. a

Uulu KSK

T ja R 14.30

Kadi Keskkülla

riiklik

taekwondo

7-19. a

Uulu KSK

E kell 15, K kell 16

Vladislav Šonitšev

riiklik

maalimine

7–9. a

Uulu KSK, TANK

T kell 15.30 (2x kuus)

Sirli Arumäe

KOV

jalgpall

7–19. a

Uulu KSK

T kell 16.00, N kell 15.30,
R kell 14.15

Jalgpalliklubi Poseidon

KOV + omaosalus

Street Workout

7-26. a

Uulu KSK

R 14.30 ja 15.30

Erik Naissaar

KOV

akrobaatika

1.-9. klass

Uulu KSK

K kell 14.30

Iti-Mai Mätas

Projekt „Noorte heaks„

kokandusring

1.-9. klass

Uulu Põhikool

K kell 16.00

Marek Sild

KOV

mudilaskoor

1.-4. klass

Uulu Põhikool

K ja N kell 13.25

Annely Kuningas

KOV

lastekoor

5.-9. klass

Uulu Põhikool

N kell 14.20

Annely Kuningas

KOV

sportmängud

1.-9. klass

Uulu PK/ Uulu KSK

E ja K 15.00

Egert Miljan

riiklik/KOV

Kergejõustik /ÜKE

1.-9. klass

Uulu PK/ Uulu KSK

T ja N 14.30, 15.15

Egert Miljan

riiklik/KOV

riigikaitse

7.-9. klass

Uulu PK

T 15.10-16.30

Priit Pärnamets

KOV

Kitarriõpe (individuaalne)

7.-9. klass

Uulu PK

N

Jüri Kukk

KOV

robootika

3.-9. klass

Uulu PK

R kell 14.15

Triinu Grossmann

riiklik/KOV

Kolme põrsakese teadusring

1.-4. klass

Uulu PK

T kell 14.20

Kerli Õismets

omaosalus

Reketimängud/discgolf/suusatamine

1.-9. klass

Uulu PK/Uulu KSK

R 12.30, 13.25, 14.25

Egert Miljan

KOV

showtants

7-19-a

Tahkuranna LAK

T kell 13.15

Kadi Keskülla

riiklik

kokandusring

1.-6. klassile

Tahkuranna LAK

K kell 13.15

Marek Sild

riiklik

Zentange mustrid

7-19-a

Tahkuranna LAK

T kell 14.15 (2x kuus)

Anželika Pilden

riiklik

noolemäng

7-19-a

Tahkuranna LAK

T kell 14.15

Liina Joonsaar

riiklik

pilliring

1.-6. klassile

Tahkuranna LAK

K kell 14:00/ 14.45

Ulrika Perelman

riiklik

Näite- ja loovusring

7-19-a

Tahkuranna LAK

N kell 14.15

Lauri-Kare Laos

riiklik

Saksa keel algajatele

7–19-a

Tahkuranna LAK

täpsustub

Kristi Raidmaa

riiklik

keraamikaring

1.-6. klassile

Tahku Tares

E kell 14.30

Kristina Aedma-Kaldmäe riiklik

Kergejõustik

1.-6. klassile

Tahkuranna LAK

täpsustub

Kadri Madissoo

meisterdamine

1.-6. klassile

Tahkuranna LAK

täpsustub

Anni-Marii Männi

riiklik

klaver, viiul, klarnet, plokkflööt, kitarr ja
teised näppepillid

igas vanuses

Häädemeeste Muusikakool

vastavalt kokkuleppele

direktor Tiia Soomre

riiklik/KOV

kokandusring

7-19-a

Hdm Seltsimaja

E ja N kell 15.00

Janet Oad

riiklik/KOV

surfindus

13-19-a

Hdm Seltsimaja

juuni – august

Triina Trei

riiklik/KOV

discgolf

1.-5. klass

Häädemeeste KK

R kell 13

Henri Ojatamm

riiklik

jõusaal

8-19-a

Häädemeeste KK

K kell 14-16

Ain Kimber

riiklik

ujumine jaan – mai

1.-2. klass

Häädemeeste KK

L (II poolaasta)

Pärnus

riiklik

keraamika

7-19-a

Huvikeskuse maja

K 13-14.30

Margit Eichen

riiklik + omaosalus

kaasaegne tants

1.-4. klass

Hdm Seltsimaja

R kell 12

Kadi Keskülla

riiklik

kaasaegne tants

Vanemad õpilased Hdm Seltsimaja

R kell 13.20

Kadi Keskülla

riiklik

male

7-19-a

Häädemeeste KK

T kell 14

Aule Kink

riiklik/KOV

võrkpall

9.-12. klass

Häädemeeste KK

T 15.00 ja N 14.45

Lauri Lepik

KOV/riiklik

lauatennis

7-19-a

Häädemeeste KK

K kell 12, R kell 13

Saima Kangur

riiklik

robootika

1.-9. klass

Häädemeeste KK

E ja K kell 13

Astrid Rosenberg

riiklik

tehnoloogia

7-19-a

Häädemeeste KK

Alustab II poolaasta

Triin Türk

riiklik

jalgpall

7-19-a

Häädemeeste KK

K ja R kell 14.30-16

jalgpalliklubi Poseidon

KOV + osalustasu

kunstiring

10-19-a

Häädemeeste KK

R kell 14.00

Marika Ristmäe

KOV

kunsti- ja käsitööring

1.-5. klass

Häädemeeste KK

E kell 13.00

Katrin Laan

riiklik

pilliring

algklassid

Häädemeeste KK

R (2x kuus)

Taavi Reimets

KOV

noorkotkad ja kodutütred

7-19-a

Häädemeeste KK

P (1x kuus)

Birgit Kivimurru

vabatahtlik

DJ ring

1.-9. kl

Metsapoole PK

R kell 13

Heino Einaste

riiklik

robootika

1.-9. kl

Metsapoole PK

T kell 13.50 ja
R kell 12.10

Heino Einaste

riiklik

discgolf

1.-9. kl

Metsapoole PK

E, T, R peale tunde
(kokkuleppel)

Ants Järv

riiklik

lauamängude ring

1.-9. kl

Metsapoole PK

K kell 14.00

Viire Talts

riiklik

võimlemisring/ line-tants

1.-9. kl

Metsapoole PK

E kell 13.50

Tiina Laidla

KOV/riiklik

rahvatants

1.-3. kl

Metsapoole PK

E kell 12.10

Tiina Laidla

KOV/riiklik

näitering

5. kl

Metsapoole PK

E kell 13.00

Marju Naar

KOV/riiklik

spordiring

1.-3. klass

Metsapoole PK

N kell 12.10

Piret Born

KOV/riiklik

spordiring

5.-9. klass

Metsapoole PK

N kell 15.45

Piret Born

KOV/riiklik

keraamika

1.-9. kl

Metsapoole PK

R kell 12.10

Anneli Graudina

KOV/riiklik

mudilaskoor

1.-3.kl

Metsapoole PK

N kell 13.00

Virge Lind

KOV

koor

5.-9. kl

Metsapoole PK

T kell 13.50

Virge Lind

KOV/riiklik

solistid

1.-9. kl

Metsapoole PK

T kell 14.40

Virge Lind

KOV

kunstiring

1.-9. kl

Metsapoole PK

K kell 13.00

Tiiu leis

KOV/riiklik

majandusring

1. klass

Metsapoole PK

N kell 11.15

Ants Järv

KOV/riiklik

kokandusring

1.-9. kl

Metsapoole PK

T kell 14.40 1xkuus
N kell 13.50 1xkuus

Maila Baumann

riiklik

viktoriiniklubi

1.-9. klass

Metsapoole PK

kokkuleppel

huvijuht ja õpetajad

KOV

Meediaring

...-18-a

Kabli Seltsimaja

jooksvalt 2x kuus

Birgit Kivimurru

KOV

kokandusring

5-18-a

Kabli Seltsimaja

jooksvalt 2x kuus

Egle Pärn

käsitööring
noortevolikogu

kõigile

Kabli Seltsimaja

R kell 18

Birgit Kivimurru

KOV
KOV

10-26-a

liikuv

kokkuleppel

Egle Vutt

riiklik/KOV

Suusaklubi Jõulu suusatreeningud

12-18-a

Jõulumäe, Rannametsa

T, K ja R 16.40, L ja P 11.00 Anu Taveter

KOV + omaosalus

Suusaklubi Jõulu suusatreeningud

algajad

Jõulumäe

E, K kell 16.45, P kell 12

Kadri Madissoo

KOV + omaosalus

Suusaklubi Jõulu suusatreeningud

edasijõudnud

Jõulumäe

T, N 16.45, P 11.00

Kadri Madissoo

KOV + omaosalus

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

riiklik/KOV

SÜNDMUSED NOVEMBRIS
JA DETSEMBRIS
14.-20.11 Põhjamaade raamatukogunädal Uulu
Raamatukogus
14.11
Treimani Rahvamajas kinoõhtu „Kalev” kell 19
15.11
kuni detsembri lõpuni Rääma
raamatukoguhoidja Liivia Koolme moonikogu
näitus Võiste Raamatukogus
15.11
Mälumäng Tahku Tares kell 18.30
16.11
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
kell 18.00
18.11
Lugejatega kohtub lastekirjanik Anti Saar
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis kell 12.20
25.11
Stiilipidu „Imeline raamatukogu” Treimani
Rahvamajas kell 20.00
26.11
2Penikoorma koerakross ja matk Jõulumäel
26.11
Malevõistlused Häädemeeste Keskkoolis kl 11
27.11
Kabevõistlused Häädemeeste Keskkoolis
27.11
1. advendi töötuba Tahku Tares:
piparkoogitaigna valmistamine
01.12
Kuldpulmapaaride vastuvõtt Muusikakoolis
kell 14 või 15 (täpsustamisel)
02.12
Kabli Seltsimaja 90. juubel kell 19,
tantsumuusika ansamblilt Poiss
03.12
2. advendi tähistamine: 1920-ndate pidu
Tahku Tares
9.12
Häädemeeste valla tunnustusõhtu Häädemeeste
KK spordisaalis kell 19
10.12
Jõululaat Häädemeeste Seltsimajas
11.12
3. advent – piparkookide glasuurimine
Tahku Tares
14.12
Muusikakooli jõulukontsert Häädemeeste
Seltsimajas kell 14.00
17.12
Nurmeotsa talu jõululaat kl 10-15
18.12
Jõululaat Tahku Tares kell 11-14
18.12
Laste jõululaat ja koduste laste kohtumine
päkapikuga kell 16-19
20.12
Jõulukontsert Uulu kooli saalis Uulu ja Treimani
segakooride poolt
20.12
Mälumäng Tahku Tares kell 18.30
21.12
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
kell 18
31.12
Uusaasta trall Treimanis kell 22
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

KAITSELIIT

VALVETEENISTUSE OSAKOND

VALVUR (ÄMARI / PALDISKI)
•
•
•
•
•
•
•
•

SINU TÖÖÜLESANDED
Kaitsta ja valvata valveteenistuse osakonna kaitse alla
antud valveobjekte ning tagada sellel asuva vara, isikute ja
informatsiooni puutumatus ning turvalisus
OOTAME SINULT
Eesti Vabariigi kodanik ja vanus vähemalt 19 aastat
Eesti keele oskus kesktasemel
Vastad Kaitseliidu tegevliikmeks vastuvõtmise tingimustele
Üldfüüsilise testi sooritamist vähemalt 160 punktile
Töötervishoiu arstikontrolli läbimist
Valmisolekut läbida Kaitseliidu valveteenistuses töötava
valvuri 2-nädalase erialakursus (tasustatud)
COVID vaktsineerimise tõendi olemasolu või valmisolekut
vaktsineerimiseks

LISAINFORMATSIOON
EELISE ANNAVAD
• Eelnev turvatöö kogemus
• Kaitseliidu ja/või kaitseväe taust
• Kaitseliidu liikmelisus

•
•
•
•
•
•
•

OMALT POOLT PAKUME
Graaﬁku alusel vahetustega ja paindlikku tööaega (24h
vahetus)
Arenguvõimalusi ja tööalast väljaõpet
Kaasaegseid töötingimusi ja varustust
Stabiilset sissetulekut
Sportimisvõimalusi
Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda

•

TEENISTUSTASU
5,40 eurot/tunnis

•

TÖÖAEG, -KOHT JA TÖÖLE ASUMINE
Täis ja osaline tööaeg, graaﬁku alusel, Ämari ja Paldiski

•

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG
Tähtajatu

Kontakt tel: 5309 7249
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Häädemeeste valla leht

Oktoobrikuu tegevused Eakate Kodus
Ühispilt merekooli muuseumi õuel

Oktoobrikuu nädalad on olnud tihedalt sisustatud.
Traditsiooniliselt tähistasime ka meie õpetajate
päeva tänusõnade ja lillede üle andmisega endistele
õpetajatele meie peres, sest nagu on öelnud T.H.
Ilves „Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna
paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest
noortele kaasa.”
Võtsime osa üle-eestilisest õpitunnist täiskasvanutele, mille raames tutvusime entsüklopeedia
sarjaga ,,Loomade Elu”.
Koostöös MTÜ-ga Elame veel sai seekordseks
ekskursiooni eesmärgiks valitud naabervabariik
Läti ning toimus väljasõit Heinaste merekooli
muuseumisse.

Sooja tänutundega kuulamas noore lõõtspillimängija John-Silver
Mitt’i esinemist eakate päeva kontserdil

November 2022

SPORDIUUDISED

Sangpommisport
15. oktoobril toimusid Albu
Rahvamajas XXVIII Indrek
Liiva mälestusvõistlused sangpommi kahevõistluses.
Võistluste eesmärgiks on
kunagise võistluskaaslase Indrek Liiva mälestuse austamine.
Kehakaalus kuni 85 kg
saavutas viie sangpommitõstja konkurentsis III koha
Hannes Maal. Hannes tõukas

24 kg sangpomme 33 korda ja
rebis 68 korda. Kaksikvõit läks
Audrusse. Võitjaks tuli Valdi
Killing, jättes teiseks Olev
Vendelini.
Kokku osales mälestusvõistlustel 32 sangpommitõstjat.
Päeva jäid meenutama
kalmuküünlad Järva-Madise
surnuaias Indrek Liiva haual.

Läti Vabariigi piiril. Fotod Eakate Kodu fotokogust
Kuni 85 kg esikolmik Maal, Killing ja Vendelin. Foto: erakogust

Pensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba
tulu tõuseb 704 euroni
Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka
jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni
baasosa uuest aastast 20 euro võrra.

Sotsiaalkaitseminister Signe
Riisalo sõnul on järgmise aasta
algusest jõustuv pensionitõus
ja keskmise pensioni ulatuses kehtiv maksuvaba tulu
olnud viimasel kahel aastal
vaid osa sammudest, mida
oleme teinud, et tagada meie
vanemaealistele turvatunne.
„Nii tõstsime sel sügisel üksi
elava pensionäri toetuse
115-lt eurolt 200-le eurole,
viime läbi üldhooldusreformi,
mille tulemusel muutub hooldekodu koht järgmise aasta
juulikuust inimese jaoks taskukohasemaks ning ühtlasi jõustus sel sügisel hakkamasaamist
toetav 50-eurone ühekordne
toetus muuhulgas vanaduspensioni eas pensionäridele. Mul
on hea meel, et oleme nõnda
lühikese aja jooksul sellised
muudatused suutnud ellu kutsuda ning tean, et töö vanemaealiste heaolu nimel jätkub igal
juhul,” selgitas Riisalo.
Sotsiaalkindlustusameti
peadirektor Maret Maripuu
sõnul on tegemist olulise
muudatusega, sest edaspidi

on keskmine vanaduspension tulumaksuvaba. „Praegu
kehtib pensionäridele üldine
maksuvaba tulu 500 eurot, mis
sissetuleku kasvades hakkab
vähenema. Jaanuarist on aga
vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 704 eurot
ning see ei muutu ka siis, kui
pensionär jätkab tööl käimist.
Seega saavad kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on
järgmisel aastal üle 500 euro,
jaanuarist kätte pisut rohkem
raha,” selgitas Maripuu.
Maksuvaba tulu muudatus
on seotud inimese vanusega –
704eurone maksuvaba tulu
kehtib ka neile, kes on otsustanud pensionile jäämise edasi
lükata. Sama kehtib ka neile,
kes jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul.
Pensionäridele, kes pole vanaduspensioni eas (nt eripensioni
saajad), jääb kehtima senine
maksuvaba tulu süsteem.
Kui varasemalt sai vanaduspensioniealine inimene ise
otsustada, kas ta soovib või ei
soovi maksuvaba tulu pensio-

nilt kasutada, siis järgmisest
aastast seda valikuvõimalust
enam ei ole.
Alates 2023. aasta jaanuarist arvestab sotsiaalkindlustusamet igakuiselt vanaduspensionieas inimese pensionile
maksuvaba tulu kuni 704
eurot kuus. See tähendab, et
kui inimese brutopension on
alla 704 euro, siis sellelt tulumaksu maha ei arvata. Selleks
ei ole vaja eraldi sotsiaalkindlustusametisse pöörduda või
avaldust esitada. Pensioni
brutosummaga saab tutvuda
riigiportaalis www.eesti.ee.
Töötavad pensionärid, kes
on jõudnud või jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta
jooksul ja kelle pension on
väiksem kui 704 eurot, saavad
maksuvaba tulu kanda üle ka
oma töötasule. Selleks tuleb
esitada tööandjale avaldus
ning ära märkida maksuvaba
tulu kasutamata osa summa,
mida tööandja arvestab inimesele väljamakseid tehes.
Summa õigsuse eest vastutab
töötaja. Kui töötaja ei oska
maksuvaba tulu kasutamata
osa välja arvutada või ei soovigi seda töötasult kasutada,
siis tuleb järgmise aasta tuludeklaratsiooniga maksuametilt

tulumaksu tagasi saamiseks
anda tööandjale teada, et ta ei
soovi maksuvaba tulu töötasult
kasutada.
2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6
kuud. Tuleval aastal jõuavad
vanaduspensioniikka inimesed, kes on sündinud enne
1959. aasta 1. juulit.

tasu saamise võimaluse 2021.
aastast kehtima hakkav uus
paindlik pension.
• Toitja k aot u spension i
saavatest inimestest tohivad samaaegselt töötada ja
pensioni saada ainult lapsed
(kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani).
Kõik teised toitjakaotuspensioni saajad ei tohi samal
ajal pensioni ja töötasu saada.
• Soodustingimustel vanaduspensioni saajad ei tohi
1. ja 2. loetelu alusel töötada

1. oktoobril toimus Häädemeeste Keskkooli rajal järjekordne Häädemeeste mihklipäeva discgolfiturniir 27
osavõtjaga. Kõige arvukamalt
oli esindatud meeste vanuseklass 14 osavõtjaga.
Võistluste parima tulemuse
saavutas meeste klassi võitja
Tenno Männik. Oma vanuseklasside võitjateks tulid veel
Frederik Tammann, Kerlin
Tšetsin, Ruth Järvesaar, Merki

Juninen, Aliise Brunfeldt.
Pilk protokolli: Mehed – 1.
Tenno Männik; 2. Märten
Teas; 3. Egert Tammeleht;
naised – 1. Ruth Järvesaar, 2.
Monika Vabrit; 6-12. kl T – 1.
Kerlin Tšetsin; 6-9. kl P – 1.
Frederik Tammann, 2. Meelis Põliste, 3. Sander Vanker;
I-II kl T – 1. Aliise Brunfeldt;
2. Hanna Sepp; I-II kl P – 1.
Merki Juninen, 2. Albert Sepp,
3. Kenneth Lepp.

Täiendav info:

• Info maksuvaba tulu kohta
tulude üleselt on näha
maksu- ja tolliameti e-teeninduses.
• Oma pensioni brutosummaga on võimalik tutvuda
logides sisse kodanikuportaali eesti.ee ja valides
„Minu andmed” -> „Toetused ja pensionid” -> „Mulle
arvestatud pensioni, toetuste
ja hüvitiste vaatamine”.
• Loe lisaks maksuvaba tulu
muudatuste kohta sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Küsimusi saab esitada meile
e-postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee, iseteeninduse
suhtluse kaudu või helistada
infotelefonil 612 1360. Palume
arvestada võimaliku ooteajaga.

Pension ja töötamine
Töötamiseks loeme lepingu
alusel sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist,
tegutsemist füüsilisest isikust
ettevõtjana või ettevõtluskonto
vahendusel tulu saamist.
Üldjuhul on pensioni saamisega samal ajal töötasu saamine lubatud.
Erandid:
• Senist ennetähtaegset pensioni ei maksta samaaegselt
töötamisega.Enne vanaduspensioniea saabumist annab
samaaegselt pensioni ja töö-

Mihklipäeva discgolfivõistlus

soodustust andval kutsealal.
maksame pensioni täies
Vanaduspensioniea saabudes
ulatuses.
on soodustingimustel vanaNB! Politsei-, vangla- ja
duspensioni saajatel õigus päästeametnikud tohivad jätjätkata töötamist soodus- kata töötamist erialasel tööl
tust andval kutsealal ja saada ja saada väljateenitud aastate
samal ajal pensioni.
pensioni.
• Peatame väljateenitud aasIga aasta 1. aprillil arvestate pensioni maksmise, kui tame pensionid ümber ja
pensionisaaja jätkab tööta- võtame arvesse vanaduspensiomist kutsealal, mille alusel näri eelneval aastal saadud töise
on talle pension määratud. tulu. Arvesse läheb ka ettevõtJätkates töötamist kutsealal, luskontole laekunud tulu. Selle
mis ei anna õigust saada väl- arvelt pension suureneb.
jateenitud aastate pensioni, www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Häädemeeste mihklipäeva discgolfi vanusegruppide võitjad. Pildilt
puudub Frederik Tammann. Foto: Andreas Artma

Ammulaskmine
15.-16. oktoobril toimusid
Horvaatias Slavonski Brodis
1. Euroopia Cup kergeammu
võistlused siselaskmises 18
meetrilt.
Eesti võistkond oli esindatud kaheksa ammulaskjaga,
neist kuus esindasid Häädemeeste Amburite klubi. Nais-

seenioride võitjaks tuli Merike
Kahk Viljandist. Maarika Atka
saavutas neljanda koha. Eesti
võistkond koosseisus Ain Järvesaar, Merike Kahk, Teet
Tagapere tulid hõbemedalile.
Meesseenioride kolmandaks
tuli Arvi Eek (Ida-Virumaa
AK „Silex”).

Häädemeeste AK esiamburid Ain Järvesaar ja Teet Tagapere.
Foto: erakogust

Tõnis Joarand

Häädemeeste valla leht
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Kutse sõeluuringule
Kõik emakakaelavähi sõeluuringu 2022. aasta sihtrühma
naised, kes ei ole veel tänavu
sõeluuringus osalenud, saavad
soovi korral teha HPV kodutesti.
Kõik sihtrühma kuuluvad soovijad saavad kodutesti
komplekti tellida internetipõhisest tellimiskeskkonnast ja saata
tasuta proov laborisse analüüsimisele. Kodutestimise proove
saab saata kuni selle aasta 31.
detsembrini.
Uuringud näitavad, et kodutest on sama usaldusväärne
kui kliinikus võetud analüüs.

Uuringu tulemusest teavitatakse kõiki osalejaid personaalselt, samuti edastatakse vastus
Patsiendiportaali.
2022. aastal on emakakaelavähi sõeluuringul oodatud
osalema naised sünniaastatega
1957, 1962, 1967, 1972, 1977,
1982, 1987, 1992.
Täpsem info: https://www.
tai.ee/et/teadustoo/teadustoo-ulevaade/naiste-terviseuuringud/hpv-kodutesti-juurutamine-riiklikus ja https://
soeluuring.ee/emakakaelavahk/.

Perearst Piret Rospu: märgid
lubavad rasket gripihooaega
Erinevalt tavalistest viirustest võib grippi põdeda
raskelt ja kaua. Sarnaselt COVID-19-ga on grippi
haigestumisel suurim risk tüsistuste tekkeks väikelastel, rasedatel, eakatel ja krooniliste haigustega või
immuunpuudulikkusega inimestel, kelle jaoks võib
haigus vajada intensiivravi või lõppeda isegi surmaga.
Uurime perearst Piret Rospult lähemalt miks, millal ja
kuidas tuleks end gripi eest kaitsta.
Mis meid sel gripihooajal
ees ootab?

Gripilaine algab tavaliselt Austraaliast ja Uus-Meremaalt, kus
on talvine gripihooaeg samal
ajal, kui meil on suvi. Lõunast levib gripp põhjapoolkerale, liikudes Ameerika kaudu
Euroopasse. Tavaliselt peegeldab põhjapoolkeral toimuv
enam-vähem seda, mis lõunapoolkeral pool aastat varem
kogeti. Tänavune gripihooaeg
oli Austraalias viie aasta halvim
ja haigestumuse tipp oli umbes
kolm korda kõrgem kui tavalisel gripihooajal. Domineeris
A-gripp, millele vaktsiinidest
saadav kaitse oli mõõdukas.
See kõik ei ennusta meile kerget
gripi hooaega ja raske haiguse
eest tasuks end kindlasti kaitsta
vaktsineerimise abil.
Kuidas erineb gripp
teistest viirushaigustest?

Gripp ei ole tavaline nohu.
Kuigi gripi sümptomid on
sarnased teiste viirushaigustega, ei ole see lihtne „külmetushaigus”, vaid võib kulgeda
palju raskemalt ja kesta kauem.
Gripp on viiruslik haigus, mille
tundemärkideks on haiguse
järsk algus, kõrge palavik (üle
38°C), köha, pea-, kurgu- ja
lihasvalu või hingamisraskused.
Gripi puhul on üheks kõige
kardetumaks tüsistuseks kopsupõletik ja hingamispuudulikkus, väikelastel ka keskkõrvapõletik. Haruldasemate
tüsistustena võivad tekkida
südamelihasepõletik, aju- ja
ajukelmete põletik. Samuti
võib gripp põhjustada olemasolevate krooniliste haiguste
kulu halvenemist, sagedamini
on probleeme astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse
(KOK), südamepuudulikkuse
ja diabeediga. Gripilainega käib

tavaliselt kaasas ka südameinfarktide ja ajuinsultide laine.
Paraku võivad gripi tüsistused
lõppeda surmaga. Just seepärast
on väga oluline end gripi eest
kaitsta gripivaktsiini abil.
Kuidas levib gripiviirus?

Viirus levib aevastamisel, nuuskamisel või köhimisel vabanevate piiskade ja aerosoolidega.
Kui käsi ei pesta, satub viirus
paljudele pindadele nagu näiteks käepidemed, lülitid ja klaviatuurid ning sealt kantakse
viirus omakorda mustade käte
vahendusel näopiirkonda. Haiguse peiteperiood on keskmiselt
3-7 päeva. Nakkusohtlikuks
muutub inimene päev enne
sümptomite ilmumist ning
nakkav periood kestab kuni
seitse päeva (immuunpuudulikel ja väikelastel kuni 21 päeva).
Peamiseks gripi levitajateks
on lapsed, eriti põhikooliealised
ja nooremad lapsed. Maailmas
on näidatud, kuidas kooliealiste
seas läbi viidud vaktsineerimisprogrammid on suutnud
vähendada arstikülastusi,
EMO-visiite ja haiglaravi vajadust mittevaktsineeritud täiskasvanutel. Samuti on koolide
sulgemine gripipuhangute ajal
vähendanud viiruse ülekannet
kogu elanikkonna hulgas.
Kuidas end gripi eest
kaitsta?

Gripi vastu vaktsineerimine on
kõige tõhusam viis end gripi
eest kaitsta. Vaktsineerimine
annab immuunsüsteemile võimaluse viiruse osakesi ohutult
tundma õppida. Kuna tegemist
on ainult viiruse osakestega, ei
saa vaktsineerimine grippi haigestumist põhjustada.
Sel sügisel laiendati tasuta
gripivaktsiini kättesaadavust
riskirühmadele. Riigi kulul

Lisainfo:
Kutse leitav
patsiendiportaalist
(Terviseandmed → Saatekirjad)

Nagu alati vaktsineerimistega,
läheb ka gripisüsti järel kaitse
tekkimiseni aega kaks nädalat,
seetõttu on õige ajastada vaktsiinisüst nõks enne gripilaine
oodatavat kohale jõudmist.
saavad end soovi korral gripi
vastu vaktsineerida nii üld- ja
erihoolekande teenusel olevad
inimesed, üle 60-aastased,
rasedad, kuni 7-aastased lapsed
ning gripi riskirühma kuuluvad
alaealised. Tasuta gripi vastu
vaktsineerimist viib läbi perearst või pereõde.
Gripi vastu on kasutusel nii
süstitav vaktsiin kui ka ninasprei. Ninapihus on mõeldud
kasutamiseks kahe kuni alla
18-aastastele lastele. Kui alla
seitsmeaastased lapsed ja gripi
riskirühma kuuluvad alaealised
saavad tänavu gripisüsti riigi
kulul, siis ninasprei on kõigile
lastele tasuline, vanusest sõltumata. Ninasprei vaktsiini ei
tohi kasutada alla kaheaastastel,
rasedatel ega sügava immuunpuudulikkusega lastel.
Kõik Eestis tänavu kasutusel
olevad vaktsiinid on neljavalentsed, teisisõnu on neis sees kaks
A-gripi ja kaks B-gripi tüve.
Vaktsineerida saab lapsi alates kuue kuu vanusest, vanuselist ülempiiri vaktsineerimisele
ei ole. Alla kuue kuu vanuste
imikute pereliikmed ja lapsega kokku puutuvad sugulased peaksid olema gripi vastu
vaktsineeritud, et beebit raske
haiguse eest kaitsta.
Millal tasub end gripi
vastu vaktsineerida?

Gripihooaeg kestab Eestis tavaliselt oktoobrist aprillini. Nähtav haigestumine algab kuskil
novembri lõpus või detsembris
ja maksimaalne on haigestumine jaanuarist veebruarini.
Vaktsineerimiseks on parim
aeg enne gripilaine algust ehk
oktoobris või novembris. Eelmine gripihooaeg (2021/2022)
venis Eestis ebatavaliselt kaua
kuni mai ja juunini välja, seega
pole veel ka jaanuaris-veebruaris vaktsineerimiseks liiga hilja.

Kas gripivaktsiini
võib teha koos teiste
vaktsiinidega?

Gripivaktsiini on lubatud teha
koos teiste vaktsiinidega. Eelmisest aastast on meil juba hea
kogemus gripivaktsiini süstimisest samal ajal koos COVID-19
vaktsiinidega. Üldiselt olid kõrvaltoimed sarnased nagu kummagi vaktsiini eraldi tegemisel:
süstekohtade reaktsioonid,
palavik ning kerge lihasevalu
või haiglane enesetunne, mis
mööduvad võrdlemisi kiirelt.
Riskigruppidesse kuuluvatel inimestel tasuks mõelda
ka pneumokoki vastu vaktsineerimisele. Pneumokokk on
kõige sagedasem kopsupõletikku tekitav bakter, selle vastu
vaktsineerimine on soovituslik
alla kaheaastastele lastele ja üle
65-aastastele täiskasvanutele,
samuti kroonilisi haigusi põdevatele inimestele (kroonilised
hingamisteede- või vereringeelundite haigused ja diabeet).
Pneumokoki vastu tohib vaktsineerida gripivaktsiiniga samal
ajal. Pneumokoki vastu vaktsineerimine on üldjuhul tasuline.
Riigi kulul on see võimalik sisekõrva implantaatidega, liikvori
lekkega ja tõsise immuunpuudulikkusega haigetele.
Gripivaktsiini tohib teha
ka koos riikliku immuniseerimiskava teiste vaktsiinidega,
mida väikelastele ja koolilastele
rutiinselt tehakse.

Lisainfo:
Kutse leitav
patsiendiportaalist
(Terviseandmed → Saatekirjad)

Kus saab end
vaktsineerida?

Vaktsineerimist viivad läbi tervishoiutöötajad. Kaitsesüstimiseks tuleb pöörduda perearsti
poole või vaktsineerimiskabinetti. Samuti saavad inimesed
end vaktsineerida mitmetes
apteekides üle Eesti. Hoolekandeasutuses viib vaktsineerimist läbi sealne õendusteenuse
osutaja.

Lisainfo:
Kutse leitav
patsiendiportaalist
(Terviseandmed → Saatekirjad)
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Lapsesuu ei valeta

P

ä rnu ma a Omavalitsuste Liidu rahvatervise komisjon
kuulutab välja tervisedendusliku projektikonkursi
„Muna õpetab kana”. Eesmärk
on Pärnumaa perede tervisekäitumise parandamine läbi lastelt
omandatud teadmiste.
Konkursil võivad osaleda
Pärnumaa kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse
hallatavad asutused (koolid,
lasteaiad, rahvamajad, noortekeskused, hoolekandeasutused
jne), sihtasutused ja maakonnas
tegutsevad mittetulundusühingud.

Konkursi tingimused:

• Projektitegevustega antakse sihtrühmale piisavat ja arusaadavat

Foto: Tallegg

teavet, et elukvaliteedi olulisteks
näitajateks on terved inimesed.
• Sündmusel või sündmuste sarjadel osalevad erinevad vanusegrupid.

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

• Sündmus või sari on seotud erinevate tervisedenduslike tegevustega
(nt liikumine, loeng, praktika),
mis aitavad lahendada kriitilisemaid probleeme.
• Sündmuse või sarja raames õpetatakse lastele või lastele + täiskasvanutele tervisekäitumist ja
seotust erinevate aspektidega
(nt vaimne tervis ja liikumine,
tervislik toitumine ja kehaline
võimekus, nutiseadmed ja värske
õhk jne), mille nad saavad oma
peredesse kaasa viia ja seeläbi teisi
sihtgruppe mõjutada.
• Projekti toetuse maksimaalne
määr on 1000 eurot.
• Omafinantseeringu minimaalne
määr on vähemalt 20% projekti
kogumaksumusest.
• Projektitegevused tuleb ellu
viia ajavahemikus 09.12.2022 –

31.03.2023. Aruandluse esitamise
tähtaeg on 15.04.2023.
• Korraldatava sündmuse või sündmuste sarja taustainfo: hea tervis
on oluline eeldus sotsiaalse heaolu
kasvuks, Eesti rahva säilimiseks
ja sündimuse kasvuks, majanduse
arenguks, tootlikkuse suurenemiseks, konkurentsivõime parandamiseks ning riigi jätkusuutlikkuse
tagamiseks. Inimese tervis kujuneb ja muutub kogu elu jooksul
vanematelt saadud geenide, elukeskkonna ja eluviisi koosmõjus.
Tervise hoidmiseks ja parandamiseks vajalikud hoiakud, oskused
ja eeldused kujundatakse olulisel
määral lapseeas, seetõttu tuleb
erilist tähelepanu pöörata laste
ja lapsi kasvatavate perede igakülgsele toetamisele.
•

Lisainfo: R AHVASTIKU TERVISE ARENGUKAVA 2020–2030.
Taotlus, mis sisaldab sündmuste
või sündmuste sarja kirjeldust, eesmärki, sihtgruppi, kogueelarvet ja
taotletavat summat, tuleb esitada
SA Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialistile
hiljemalt 30.11.2022 digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile: saale@
parnumaa.ee.
Hindamiskomisjon vaatab esitatud taotlused läbi seitsme päeva
jooksul ja koguneb otsuse tegemiseks hiljemalt 08.12.2022.
Täiendav info:
Saale Kivikangur
SA Pärnumaa Arenduskeskus
rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
saale@parnumaa.ee

KORVTÕSTUKI RENT
Tõste kõrgus: 13 m
Maksimaalne kaugus tõstukist: 5,8 m
Kandevõime 215 kg
Veetav auto järelhaagisena.
Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa

MÜÜA Küttematerjali:
8 mm PELLETID päevalilleseemne sisaldusega 310 € / t
Kuivad küttepuud (segapuit) 30–50 cm 120 € / rm
Asukoht: Kabli

Pakume ka korvtõstukiga ohtlike puude
langetamise teenust.

Transpordi võimalus, küsi pakkumist!

Tellimused: 56 625 075 või anhaldus@gmail.com

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Head valla inimesed!
Tuleme teile appi
– suvel suure
niitmisega väsinud
masinad toome
tasuta Tanni
remondikotta
hooldusesse (või
remonti) ning pärast
teile koju tagasi. Teie
tasute ainult reaalse
remondi eest.
Kampaania kehtib Pärnu
linnas ja maakonnas
asuvale suuremale
niidutehnikale, mida
te sõiduautoga ei saa
vedada, st traktorid ja
raiderid.
Remonditööde järjekorrad
ei ole hetkel üle mõistuse
pikad, kui ei ole vaja
juurde tellida varuosi,
mida meie laos ei ole.
Üldiselt saame nädalaga
hakkama.

Transpordi tellimiseks
palun helistage
443 8686.

Tanni kauplus
Suur-Jõe 50, Pärnu
tel: 443 8686
E-R 9-18, L 9-15
www.tanni.ee
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“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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Õnnitleme novembrikuu
sünnipäevalapsi!
07.11
10.11
30.11
06.11
23.11
05.11
11.11
12.11
05.11
23.11
20.11
11.11
18.11
21.11
04.11
06.11
29.11
05.11
11.11
11.11
13.11
15.11
22.11
22.11
26.11
16.11
23.11
23.11
23.11
28.11
06.11
30.11

ARKADI KALLASTE
MART KENK
HILJA ORASTE
SALME LEHISTE
AMILDA-VILLENTINE
GROSŠMIDT
MART LYRA
JEKATERINA KASKLA
VEERA KOTŠEGINA
VALENTINA
SAMUSEVICH
HILJA EELTAMM
HEINAR LÕHMUS
MARIE IIR
MAIRE PÄRNA
ARVI LAAN
LEILI TALI
AILI TAMBUR
URVE JÜRIOJA
ELLE RAHU
REIN ADAMS
TIIT OLLINO
VESTA RÜÜTEL
ILME TAMM
ALLI AFANASJEVA
LARISSA TAMM
SVEN HÅKAN ERICSSON
MALLE KÕIVISTO
ÜLLE KÜNNARPÄÄ
ENNO TAMMEKIVI
MART HEINASTE
KADRI TÄHE
MARJE LEPP
TIIT HELIN

99
91
91
90

Uulu küla
Reiu küla
Majaka küla
Laadi küla

90
89
88
86

Võiste alevik
Tahkuranna küla
Krundiküla
Reiu küla

85
85
84
83
83
83
82
81
81
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60

Reiu küla
Treimani küla
Häädemeeste alevik
Urissaare küla
Rannametsa küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Treimani küla
Uulu küla
Reiu küla
Krundiküla
Tahkuranna küla
Uulu küla
Uulu küla
Arumetsa küla
Häädemeeste alevik
Kabli küla
Laadi küla
Reiu küla
Kabli küla
Tahkuranna küla
Metsapoole küla
Rannametsa küla

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.

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
13. novembril kell 12.00 XXIII pühapäev pärast nelipüha
20. novembril kell 12.00 Viimane pühapäev pärast
nelipüha, igavikupühapäev
27. novembril kell 12.00 Advendiaja I pühapäev,
kirikuaasta algus
4. detsembril kell 12.00 Advendiaja II pühapäev
11. detsembril kell 12.00 Advendiaja III pühapäev
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
4. detsembril kell 9.30 Advendiaja II pühapäev
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
12. novembril kell 10
Liturgia. Surnute mälestamise
püha
27. novembril kell 15
Õhtuteenistus
3. detsembril kell 10
Liturgia
24. detsembril kell 14.30 Jõululaupäev
25. detsembril kell 15 Kristuse sündimise püha
Urissaares:
13. novembril kell 15
Surnute mälestamise püha
24. detsembril kell 11
Jõululaupäev
Tahkurannas:
19. novembril kell 11
Liturgia. Surnute mälestamise
püha
25. detsembril kell 17 Kristuse sündimise püha
Treimanis:
20. novembril kell 15
Surnute mälestamise püha
24. detsembril kell 13
Jõululaupäev
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Õnnitleme
noori peresid
ANNABEL ARUSTE
06.09.2022
Ema: Annika Mäesalu, isa: Tarmo Aruste
JAKO JOONSAAR
08.10.2022
Ema: Eneli Maal, isa: Harri Joonsaar
ROBIN JENSEN

16.10.2022

Ema: Mariliis Jensen, isa: Elari Jensen

KIRKE ÕISMETS
29.10.2022
Ema: Liina Õismets, isa: Kristo Õismets

HÄÄDEMEESTE MUUSEUM
on alates 1. septembrist avatud
esmaspäeviti ja teisipäeviti
10.00-16.00.
Muul ajal kokkuleppel.
Info Kaire Käära +372 5698 0136

  
     
 

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

26. novembril kell 10 Häädemeeste Keskkoolis
MALEVÕISTLUSED
27. novembril kell 9 KABEVÕISTLUSED
Vanuseklassid: mehed, naised, poisid, tüdrukud
(s. 2006 ja nooremad)
Valla auhindadele

Palume oma veenäidud esitada regulaarselt
iga kuu lõpuks!

Teostame kõiki sise- ja välistöid ning lammutustööd.
Tel +372 5627 6785

Info Tõnis Joarand, tel 555 29101

Ostame Eesti parima
hinnaga kasvava metsa
raieõigust.
Küsi pakkumist juba täna!
www.skpinvest.ee,
info@skpinvest.ee
Tel 551 5513, 550 0343

HEA VALLA ELANIK!

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

LEMMIKLOOMAHOTELL
Häädemeeste lähedal
koertele ja väikeloomadele,
kus on liigikohane majutus
ning armastav
ja kogenud hooldus.

UUDISHIMULIK?

Lisateave aadressil:
www.pihlaka-koeramaja.ee

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetaja: Toomas Abel
tel 5819 0592, e-post: toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Vallaleht Liiviranna
Häädemeeste teenuskeskus
Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2220 eksemplari
VALLAMAJA:
Pargi tee 1, 86502 Uulu küla
tel 444 8890; 5335 8992
e-post: haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

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

MÄLESTAME LAHKUNUID
KARLI RUUL
03.12.1943 – 07.10.2022

Rannametsa küla

JAAK LEPPIK
24.07.1944 – 07.10.2022

Võiste alevik

AUGUST OJAMETS
17.08.1959 – 14.10.2022

Arumetsa küla

NADEZHDA POOL
04.07.1934 – 14.10.2022

Reiu küla

VÄINO SUUR
12.02.1940 – 21.10.2022

Uulu küla

LINDA KUKK
18.10.1933 – 23.10.2022

Orajõe küla

MAIRE TOOM
25.04.1941 – 24.10.2022

Häädemeeste alevik

LEO PUHT
10.05.1963 – 26.10.2022

Orajõe küla

URMAS KIVASTE
24.06.1957 – 29.10.2022

Treimani küla

HARRI KUUSIK
28.10.1950 – 02.11.2022

Papisilla küla

REIN KALDA
11.07.1959 – 03.11.2022

Tahkuranna küla

SULEV KASVANDIK
01.05.1940 – 09.11.2022

Arumetsa küla

