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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Käesolev suvi on möödunud vallas
suurte ehitustööde tähe all ja samasugune tegevus jätkub vähemalt
märtsini. Lisaks on toimunud või
toimumas suur hulk projekteerimisi.
Suvel lõpetasime tööd Häädemeeste piirkonnas olemasolevate
asfaltplatside ja -teede pindamisega. Teed ja platsid olid kohati
juba väga kehvas seisus, kevadel paikasime neid augulappijaga ja suvel
pindasime üle. Lisaks teedele said
korda Metsapoole ja Häädemeeste
koolide õued, Kabli Lasteaia tee
koos õuega ja Treimani Rahvamaja
plats. Mustkatte said Viigi, Männituka, Mõisa ja Tahku teed. Neist
kaks viimast osaliselt ning Tahku
tee elanike poolse omaosaga. Uulu
Põhikooli staadioni rekonstrueerimise käigus said staadioniringi
ülesse freesimise tõttu mustkatte
Liisa, Männiküla, Siimu, Mäeotsa, Punga, Tähe ja Rannaküla
teed. Teede pindamiste ja ehituste
hankeid võitsid AS Eesti Teed ja
OÜ Lääne Teed.
Esimesel koolinädalal said valmis Uulu Põhikooli staadioni
rekonstrueerimistööd. Tööde käigus sai staadion uue murukatte,
tartaanist jooksurajad, heitesektorid ja odaviskeraja, kaugushüppe
võimalused, võrkpalliväljakud,
inventarimaja ja tenniseväljaku.
Kui algselt pidi tenniseväljaku
kunstmuru tulema olemasolevale
asfaldile, siis tööde käigus selgus,
et see siiski kvaliteetset tulemust
ei anna. Seetõttu tuli olemasolev
asfalt ülesse võtta ja ehitada väljakule uus alus. Kui projektis oli ette
nähtud paarismänguks miinimumsuurusega väljak, siis tegi vallavalitsus otsuse rajada uus väljak juba
standardmõõtudes. Suur rõõm on
staadionist mööda sõita ja näha
lapsi sportimas. Samuti on leidnud
üsna suurt kasutust tenniseväljak.
Tööde teostamine tänu ligemale 8
aasta vanusele projektile oli ehitajale keeruline, kuid tänu suurtele
kogemustele oskasid nad teha väärt
ettepanekuid ehituslike lahenduste
muutmiseks, et saavutada maksimaalselt parim lahendus. Ehitustöid teostas Kivipartner OÜ. Head
sportimist!
Septembri kolmandaks nädalaks
pääsesid lapsed äsja rekonstrueeritud ja uue mööbliga Häädemeeste
Lasteaia kahte rühmaruumi.
See ehitus on olnud koos lasteaia
mänguväljaku rajamisega suureks
murelapseks. Mänguväljaku valmimine läheb venima enam kui
pooleteistkümneks kuuks. Kuna

ehitus ei ole lõppenud, siis pole
hetkel võimalik kirjutada lõpptulemustest, küll aga on tööd vastu
võetud rühmaruumide ehitusel.
Sellest saagast võiks aga kirjutada
lehekülgi. Ehitusel juhtus palju, oli
vigu hankega, ehitajaga, uputustega
ja ei teagi kuidas seda sotsiaalmeedia ja ajakirjanduse teemat nimetada. Milleks selline mainekahju
tekitamine üldse vajalik oli? Kas
sotsiaalmeediasse postituse tegija ei
oleks võinud selle infoga kõigepealt
vallavalitsuse poole pöörduda? Kas
ehitusel oli vigu? Jah oli. Kas neid
vigu, mida pildistada õige nurga
alt ja presenteerida nädal aega
enne tööde lõppu, on olnud varem
teistel ehitustel? Jah, loomulikult
on. Kas on üldse mõni ehitus, kus
nädal enne plaanitud lõppu parandamist vajavaid vigu pole olnud?
Mulle isiklikult sellist olukorda ei
meenu. Eks see jääb pildistaja ja
nende internetti postitaja südametunnistusele. Oluline on ehituste
puhul jõuda olukorda, kus töö on
teostatud võimalikult hästi ja ehituse käigus kehvasti tehtud töö on
parandatud. Seni on ehitusobjektid sedasi valminud ja oleks ka see,
paraku sattusime vahepeal üle-eestilise tähelepanu alla, kus sisuliselt
saadi aru, et vald on töö vastu võtnud või nõus sellisena vastu võtma.
Osalesin ise nädal enne tööde lõppu
toimunud koosolekul ja võin kinnitada, et abivallavanem Jaak Vapper
oli ehitaja töökvaliteedi peale väga
rahulolematu, istusime pikalt laua
taga ja käisime mitu tiiru objektile
peale. Kirja sai palju pikem nimekiri asjadest, kui sotsiaalmeedias
välja toodi. Sotsiaalmeedias heideti
ette ka meie leiget suhtumist vigadesse. Paraku, ükskõik kui keeruline on olukord lepingupartneriga,
siis teineteisega ollakse lepingulistes suhetes ja teineteist austatakse,
võõra inimese ilmumisel töökoosolekule ei hakka keegi ehitajaga
arveid klaarima, koosolek toimus
alles kõrvaliste isikute lahkumisel.
Kõige olulisem lasteaia ehitusel on
see, et lapsed said lasteaeda algselt
plaanitud ajal, ehk ehitustööd lõppesid lepingu tähtajal. Vahepeal
oli ehitaja küll optimistlikult ehituse valmimise tähtaega graafikus
lühendanud ja lootus septembri
alguses lapsed lasteaeda saada oli
nii meil kui lapsevanematel. Ehituse
pikenemist põhjustasid ka veeavariid, mida põhjustasid nii lahti jäetud kraan, vanade trasside lekked,
uue rajatud trassi leke ja torm, mille
tagajärjel aastaid tagasi paigaldatud
akna vahelt trepikotta sattunud vesi

seina kahjustas. Siinkohal vabandan
vanemate ees, et tekkis kahenädalane ebamugavust põhjustanud
periood. Peale ehitustööde lõppu
käisid ehitusmehed parandustöid
tegemas veel ajal, kui lapsed olid
juba lasteaias, mõned tegevused
peavad valmis saama oktoobri
lõpuks. Kuna volikogu Haridus- ja
sotsiaalkomisjon ning ka vallavalitsus (siinkirjutaja, abivallavanem
ja planeerimisnõunik taandasid
ennast seotuse tõttu hääletuselt)
otsustasid trepi podeste mitte lasta
ümber teha, need on siledad ja
ohutud, lihtsalt vuugid ei jookse
sirgelt, siis selle asemel teeb ehitaja
lasteaiale uued välistreppide katted,
kuna olemasolevad on väga libedad
ja lagunenud. Kõige olulisem on
see, et kümneid aastaid remontimata lasteaia ruumid ja koridor
koos trepikodadega said rekonstrueeritud. Heledate toonide tõttu
näivad ruumid avaramad ja lisaks
on ruumides uus sisustus. Tööd
teostas Tarva Projekt OÜ. Soovin
lastele ja personalile rõõmu uutes
ruumides mängimisel ja töötamisel!
Lisaks lõpetatud ehitustele on
väga palju pooleli olevaid ehitusi.
Tööd käivad hooldekodu laiendusel, kus peeti mõned nädalad tagasi
sarikapidu, täiesti lahti on võetud
Kabli seltsimaja, mis vajas mädanike ja vammi tõttu suuri parandustöid veel enne, kui sai hoonet hakata
uuesti üles ehitama. Tööd toimuvad
ka Häädemeeste Vallavalitsuse
teenuskeskuses Häädemeestel ja
Häädemeeste Muusikakoolis.
Mõlemal hoonel toimub soojustamine ja uue fassaadi paigaldamine,
lisaks teenuskeskusele uus katus
ning muusikakoolile uued aknad.
Kui varasem plaan oli mõlema
hoone puhul järgmisel aastal teostada sisetööd, siis olemasoleva
hooldekodu rekonstrueerimiseks
toetuse saamise järgselt otsustasime
plaanid ringi teha. Nimelt, hooldekodu laiendus on valmimas märtsis
ja kohe seejärel plaanime alustada
rekonstrueerimisega. Rekonstrueerimise ajaks on plaanis viia tänased
elanikud uude majja üle. Tööde järjekorra muutmine tähendab vallavalitsusele haldamiseks stabiilsemat
ehitustööde mahtu aastate lõikes
ja paremat majanduslikku seisu
vallale.
Häädemeeste kergliiklustee
lõplik valmimine toimub mais
2020, kuid asfaldi alla saab plaanide
kohaselt tee juba oktoobris.
Kohtumiseni Võiste aleviku
Sadama tänava ja lähipiirkonna
kujundusprojekti tutvustaval arutelul 28.oktoobril kell 17.00 külakeskuses Tahku Tare ja Häädemeeste
aleviku Pärnu maantee ja lähipiirkonna ning Häädemeeste aleviku
Lasteaia tn 5 kujundusprojektide
tutvustaval arutelul 29. oktoobril
kell 17.00 Häädemeeste Seltsimajas.
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Maal elamise päev
Häädemeeste vallas
28. septembril toimus üle-eestiline Maal
elamise päev, milles osales 36 omavalitsust, kus olid avatud üle 506 külastuskoha ja kokku külastas neid külastuskohti
sellel päeval üle 17 000 inimese. Kõige
suurema külastatavusega oli Nõo vald,
kus registreeriti 2989 külastajat sellel
päeval.
Häädemeeste vallas oli avatud 8 külastuskohta ja 3 kodukohvikut. Meie vallas
loeti külastajate arv kokku loosikupongide täitmise alusel ja loosikuponge täideti sellel päeval 343. Loosikupongide
täitjate vahel loositi 2 komplekti Lottemaa pileteid ja valla sümboolikaga meeneid. Loosimine toimus vahetult peale
Lottemaa kontserti Seltsimajas kell 17
ja loosimise viis läbi Lotte ise.
Külastajaid oli rohkemgi ja koos korraldajatega võib ehk julgelt öelda, et 500
inimese ringis oli päevaga seotuid kindlasti. Kodukohvikute külastajaid üle ei
loetud.
Suured tänud kõigile eestvedajatele,
tänu kellele see vahva päev läbi sai viidud.
Häädemeeste vallamajas tervitasid
kodanike Iris Hahlberg ja Maia-Liisa
Kasvandik. Häädemeeste teenuskeskuses
võeti külastajaid vastu Toomas Abeli ja
Aire Kallas-Maddisoni poolt. Gerli Liiva
tutvustas Häädemeeste Hooldekodu
plaane ja tulevikuvisiooni. Hooldekodu
uksed on kõigile avatud, kui tekib huvi,
siis võtke julgelt ühendust ja minge uudistama. Volikogu esimees Andrus Soopalu
vastas vallakodanike küsimustele ja väga
tuliseks diskussiooniks läks teemal, miks
võiksid kõik need vallakodanikud, kes
siin elavad või omavad kinnisvara, ennast
Häädemeeste valda sisse kirjutada. Arutluse käigus jõudsime tõdemuseni, et isegi
kui kodanikule võib tunduda, et valda
tehtud investeeringud ei puuduta teda,
siis tegelikult teemat kaugemalt vaadates
on vallal täpselt nii suur jõudlus investeeringute tegemiseks kui palju laekub
tulumaksu. Ja kõik investeeringud, mis
tehakse, mõjutavad nii otseselt kui kaudselt meie elukvaliteeti ja meie tulevikku.
Sissekirjutust on võimalik teostada igal
tööpäeval nii Häädemeeste vallavalitsuses
Uulus kui teenuskeskuses Häädemeeste

alevikus.
Ta h k u
Tares oli avat ud kohv i k
A nne Kalda
eestvedamisel,
Gert Krüger
organiseeris kohale kohalikud jahimehed
ja Kärnatajate põnevad masinad. Tahkuranna kool oli avanud huvilistele oma
uksed. Argo Mengel oli organiseerinud
uudistamiseks kalastusvarustust.
Häädemeeste Seltsimaja, mis oli loosikupongide järgi otsustades kõige külastusrohkem punkt, oli tänu Aigi Treumuthile täis laadalisi ja ägedaid laulu-,
pillimängu- ja tantsunumbreid.
RMK Kabli külastuskeskus oli avatud tänu Külliki Sisaskile ja suurepärane
püsinäitus ning palju uudistamist on seal
külastajatele igal lahtioleku päeval, soovitame soojalt minna uudistama.
Soometsa külamaja oli avatud tänu
Reiko Tamme entusiasmile. Väikesesse
ja hubasesse külamajja on uus soojus sisse
puhutud ja oodatakse külarahva aktiivset
tegutsemist ja põnevaid ühiseid ettevõtmisi.
Metsapoole Põhikool tutvustas oma
õppehooneid ja põnevat muuseumi. Tee
kooli olid leidnud nii potentsiaalseid uusi
õpilasi oma peredega kui endisi vilistlasi.
Loodame, et noori peresid leiab tee sinna
looduskaunisse kanti.
Kabli Rannakohvikus tegutsevad
Kabli külaseltsi liikmed kasutasid
päeva, et aktiivselt ümbrust korrastada
ja näidata, kui tegusad nad suudavad ka
pidupäeval olla. Kabli rand on meie valla
turistimagnet number üks ja samas ka
kohalikule elanikule südamelähedane
koht, kus aeg-ajalt nautimas käia kauneid kontserte või lihtsalt imelisi päikeseloojanguid.
Selle päeva tulemusena said palju
positiivseid emotsioone nii kohalikud,
korraldajad kui ka väljastpoolt valda
uudistajaid.
Eestvedajate arvates läks esimene Maal
elamise päev edukalt korda.
Aire Kallas-Maddison
Kultuuri- ja spordinõunik

Maal elamise päev. Lottemaa tegelased lastega ringmänge mängimas. Foto erakogust
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
26. septembril
• Toimus Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2019-2024 I lugemine. Otsustati lugeda I lugemine
toimunuks ja saata II lugemisele.
Lõpetada Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse Kabli
Seltsimaja tegevus 01. jaanuarist 2020 a.
Volitada Pärnumaa Omavalitsuste Liitu korraldama riigihanget elektrienergia ostmiseks ühishankena kuni 2 (kahe)
aastaseks perioodiks Pärnumaa kohalikele omavalitsustele,
mis hõlmaks ka Häädemeeste Vallavalitsuse ja selle hallatavate
asutuste elektritarbijaid.
Volitatul on kooskõlastatult Häädemeeste Vallavalitsusega õigus
teha hankemenetluse raames kõiki riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid ja võtta vastu hankemenetluse läbiviimiseks
vajalikke otsuseid.
Volitatul on õigus ja kohustus ühishankena korraldatava riigihanke tulemusena ette valmistada Häädemeeste Vallavalitsusele
allkirjastamiseks hankeleping elektrienergia ostmiseks.
• Määrata elektrienergia ühishankemenetluses kontaktisikuks
vallavanem Karel Tölp.
• Eraldada Häädemeeste valla eelarve reservfondist Häädemeeste
Lasteaiale personalikuludeks 14 000 eurot.
• Eraldada Häädemeeste valla eelarve reservfondist MTÜ-le
Kabli Külaselts Kabli Seltsimaja remonttööde käigus tekkinud
lisatööde teostamiseks 26 686 eurot koos 20% käibemaksuga.

Vallavalitsuses otsustati:
03. septembril
• Kooskõlastada kavandatava kinnise soojussüsteemi kahe puuraugu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Mereküla, Muuli tee 3 kinnistu.
• Kinnitada AS Zebra poolt esitatud lisatööde hinnapakkumine
sõelmekattega teeotste rajamiseks summas 964 (üheksasada
kuuskümmend neli) eurot ja 80 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Elin OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste Lasteaia 2. korruse rühmaruumide („Pääsulinnud“ ja
„Naerulinnud“) kahe trepikoja, 1.korruse koridori ja siseelektripaigaldise elektriprojekti koostamiseks alljärgnevalt:
Hinnapakkumine HP 80/19 696,00 eurot;
Elektriprojekt
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks SW Energia OÜ poolt esitatud
hinnapakkumine summas 3840,00 (kolm tuhat kaheksasada
nelikümmend) eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%. Eraldada
nimetatud summa valla eelarve reservfondist.
• Võtta vastu korraldus „Koduteenuse osutamine“
• Võtta vastu korraldus „Sotsiaaltoetuste maksmine“
• Toetada Põhja-Sakala valla taotluse alusel „Rahvusvahelise
noorte puhkpilliorkestri Wersalinka“ koosseisus osaleva Häädemeeste valla õpilase Heli Tomsoni osalemist 10.-15.08 harjutuslaagris Poolas ning 16-21.08.2019 kontserttuuril Poolas,
Lätis ja Eestis 100 euroga.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga helitehnikut
ja muusikut Andres Hirvelat (Hirvela) ning muusikut ja õppejõudu Evald Raidmat (Raidma) Häädemeeste valla kultuurielu
rikastamise eest.
Anda nimetatud tänukiri üle 14.septembril 2019 Treimani
rahvamajas Pärnumaa bändide päeval.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Siegel Pärnu OÜ poolt esitatud hinnapakkumine summas 2480,00 eurot. Hind sisaldab
käibemaksu 20%. Eraldada nimetatud summa valla eelarve
reservfondist.
• Kinnitada Tarvaprojekt OÜ poolt esitatud lisatööde hinnapakkumine (lisatud) summas 12 766 eurot ja 20 senti. Hind
sisaldab käibemaksu 20%. Kinnitada ärajäävate tööde loetelu
summas - 5 087,70 eurot. Hind sisaldab käibemaksu - 20%.
• Kinnitada Elin OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste Lasteaia 2.korruse rühmaruumide („Pääsulinnud“ ja
„Naerulinnud“), kahe trepikoja, 1.korruse koridori elektrivalgustuse paigaldamiseks alljärgnevalt:
Hinnapakkumine HP 77/19 8 220,00 eurot; Hind sisaldab
käibemaksu 20%.
Eraldada nimetatud summa valla eelarve reservfondist.
• Kinnitada Elin OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste Lasteaia 2.korruse rühmaruumide („Pääsulinnud“ ja
„Naerulinnud“), kahe trepikoja, 1.korruse koridori siseelektripaigaldise elektrikaabelduseks alljärgnevalt: Hinnapakkumine
HP 77-K/19 5 940,00 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Eraldada nimetatud summast 1681,00 eurot valla eelarve
reservfondist.
09. septembril
• Väljastada kasutusluba Uulu külas Soometsa tee 4
(84801:001:0391) kinnistul ümberehitatud Uulu Põhikooli
staadionile (EHR kood 221295543).
• Kinnitada OÜ Kivipartner poolt esitatud lisatööde hinnapak-

kumised Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimiseks summas
7 065,58 eurot ja 58 senti (lisatööde hinnapakkumised nr 8-14
lisatud).
10. septembril
• Kooskõlastada Kabli Seltsimaja juhataja kohusetäitja ettepanek kaotada seltsimaja struktuurist koristaja ametikoht. Kultuurinõunik Aire Kallas-Maddissonil teostada kõik vajalikud
toimingud ametis oleva töötaja koondamiseks.
• Kuulutada välja avalik konkurss Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhataja vaba ametikoha täitmiseks. Moodustada nimetatud vaba
ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi komisjon järgmises
koosseisus: Komisjoni esimees Helve Reisenbuk, komisjoni
liikmed Karel Tölp, Aire Kallas-Maddison, Argo Mengel, Ulvi
Poopuu. Kinnitada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja
ametijuhend.
• Toetada lapsevanem Ulve Arukase taotluse alusel Häädemeeste
valla õpilase Mirette Arukase osalemist huvikooli MM 13
poolt korraldatud linnalaagris 02.08–05.08.2019 65 euroga.
• Võtta vastu korraldus „Tugiisikuteenuse osutamine, osutaja
määramine ja tasustamine“.
• Kinnitada ja maksta välja Lääne Teed OÜ poolt teostatud
lisatööd Häädemeeste valla teede mustkatete ehitusel summas
145,20 eurot ja 20 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada ja maksta välja OÜ Baum poolt esitatud arve nr 347
(Puitaia vahetus) summas 6 393 eurot ja 12 senti. Hind sisaldab
käibemaksu 20%. Kinnitada ja lugeda põhjendatuks teostatud
tööde akt koos lisatööde vajaduse selgitusega (lisatud).
• Kinnitada ja maksta välja OÜ Baum poolt esitatud arve nr
348 (Katusealuse ehitus) summas 4661 eurot ja 89 senti. Hind
sisaldab käibemaksu 20%. Kinnitada ja lugeda põhjendatuks
teostatud tööde akt koos lisatööde vajaduse selgitusega (lisatud).
• Vabastada Häädemeeste Lasteaias käivate laste lapsevanemad
nende poolt septembrikuus tasumisele kuuluvast osalustasust.
• Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga tantsuõpetajat Ants Lopsikut (Lopsik) Häädemeeste valla kultuurielu
rikastamise eest. Anda nimetatud tänukiri üle 14. septembril
2019 Treimani rahvamajas Pärnumaa bändide päeval.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Adrex OÜ-le järgneva
info alusel:
Reklaami paigaldamise asukoht: Ikla küla, Ikla piiripunkt
(katastriüksuse tunnus 21301:001:0280).
Reklaami pindala: kahepoolne, kumbki külg 17,4 m2.
Paigaldusloa kehtivusaeg: 16.09.-16.11.2019. a.
Reklaamimaksu suurus: 261 eur.
• Väljastada projekteerimistingimused Majaka külas Koduranna
kinnistule (katastritunnusega 21401:001:0049) üksikelamu ja
selle abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa külas Jõe kinnistule (katastritunnus 21301:005:0003) abihoone püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Posti tee 56 kinnistule
(katastritunnus: 84801:001:1017) püstitatud elamule (EHR
kood 120720295).
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Männiküla tee 15 kinnistule
(katastritunnus: 84801:001:0259) püstitatud elamule (EHR
kood 120275737).
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada riigihange
“Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Häädemeeste
valla territooriumil”. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks
Sigrit Kasemets.
• Muuta Häädemeeste vallas Reiu külas asuva katastriüksuse
lähiaadressi järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress tunnus
1. Talu
84801:001:0537
Golfimänniku
• Määrata Häädemeeste vallas Treimani külas asuva liikluspinna
nimeks Jaama tee .
• Muuta Häädemeeste vallas Treimani külas asuvate katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Pajukese
21303:005:0233 Jaama tee 2
2. Kesküla
21301:001:0104 Jaama tee 3
3. Ahto
21303:005:0138 Jaama tee 4
4. Alberti
21303:005:0234 Jaama tee 6
5. Sulevi
21303:005:0039 Jaama tee 7
6. Kasesalu
21303:005:0038 Jaama tee 8
7. Olevi
21303:005:0040 Jaama tee 9
8. Sootee
21303:005:0044 Jaama tee 10
9. Aivari
21303:005:0041 Jaama tee 11
10. Langu
21303:005:0036 Jaama tee 12
11. Andruse
21303:005:0175 Jaama tee 13
12. Lepa
21303:005:0028 Jaama tee 14
13. Johannese
registreerimata
Jaama tee 15
14. Karoli
21303:005:0037 Jaama tee 16
15. Nurme
21303:005:0266 Jaama tee 17
16. Sarapuu
21303:005:0043 Jaama tee 18
17. Elleri
21303:005:0226 Jaama tee 20
18. Juhani
21303:005:0374 Jaama tee 26
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• Muuta Häädemeeste vallas Kabli külas asuva liikluspinna
Häidma tee nime ja määrata uueks liikluspinna nimeks Männiku tee.
• Muuta Häädemeeste vallas Kabli külas Paasi teel, Häidma teel
(vastavalt antud korralduse punktile 1 Männiku teel) ja Jalaka
teel asuvate katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Paasi tee 2
21303:002:0670 Paasi tee 1
2. Paasi tee 1
21303:002:0669 Paasi tee 3
3. Jalaka tee 4
21303:002:0674 Jalaka tee 1
4. Jalaka tee 6
21303:002:0676 Jalaka tee 2
5. Jalaka tee 5
21303:002:0675 Jalaka tee 4
6. Häidma tee
21303:002:0677 Männiku tee
7. Häidma tee 8 21303:002:0679 Männiku tee 1
8. Häidma tee 10 21303:002:0681 Männiku tee 2
9. Häidma tee 7 21303:002:0678 Männiku tee 3
10. Häidma tee 9 21303:002:0680 Männiku tee 4
• Muuta Häädemeeste vallas Reiu külas asuva liikluspinna Veski
tee ruumikuju väiksemaks ja määrata uus liikluspind nimega
Veski põik vastavalt juurdelisatud skeemile (lisa nr 1).
• Muuta Häädemeeste vallas Reiu külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Veski tee 4
84801:001:1382 Veski tee 9
2. Veski tee 5
84801:001:1383 Veski põik 4
3. Veski tee 6
84801:001:1384 Veski põik 6
4. Veski tee 7
84801:001:1385 Veski põik 8
5. Veski tee 8
84801:001:1386 Veski põik 10
6. Veski tee 9
84801:001:1387 Veski põik 12
7. Veski tee 10
84801:001:1388 Veski põik 14
• Kinnitada Häädemeeste Keskkooli ja Uulu Põhikooli põhimäärused
17. septembril
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus Suurküla tn 4 //
Seltsimaja (katastritunnus 21301:006:0197), Suurküla tn 8 //
Risti (katastritunnus 21301:006:0196) ja Luitemaa looduskaitseala 26 (katastritunnus 21301:006:0331) kinnistutele Suurküla
rannatee rajamiseks
• Väljastada ehitusluba Laadi külas Munta kinnistule (katastritunnus: 84801:001:1511) kõrvalhoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Rae (katastritunnus
84801:001:1735) kinnistule valgustusega kergliiklustee rajamiseks
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimumetsa tee 2 kinnistule
(katastritunnus: 84801:001:1113) püstitatud elamule (EHR
kood 121269776).
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Peetri (84801:001:0939)
kinnistule rajatud tiigile (EHR kood 221277448).
• Nõustuda Häädemeeste vallas Krundikülas paikneva Uuematsi
katastriüksuse (katastritunnus 21401:001:0119, pindala 2,03
ha, sihtotstarve maatulundusmaa, maa maksustamishind 790
eurot) maa ostueesõigusega erastamisega Olav Sakile (Sakk)
1/4 mõttelises osas vastavalt tema omandiosale pärandavara
ühisuses. Uuematsi katastriüksus erastatakse ühisomandisse
kaaspärija Sulev Merila’ga (Merila). Erastataval maal kehtivad
järgmised piirangud: Elektripaigaldiste kaitsevööndid (596,5
m2 ulatuses ja 1030,3 m2 ulatuses); Maaparandushoiuala (20
256,2 m2 ulatuses).
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides vajaliku sidepaigaldise rajamiseks ja talumiseks
Häädemeeste vallas Võiste alevikus Kaluri 1 kinnistule (katastritunnus 84801:005:0271, registriosa nr 2764306, pindala 21
233 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%). Sidepaigaldise ja selle
kaitsevööndi arvutuslik pindala kokku on 129 m2 ja asukoht
näidatud korralduse lisas oleval asendiplaanil. Pärast sidepaigaldise rajamist peab tööde teostaja heakorrastama kasutatud
kinnistuosa ning taastama sellel töödele eelnenud seisukorra.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ
(registrikood 11050857, Kadaka tee 63/1, Tallinn, Harju maakond) kasuks kohalikule omavalitsusele kuuluvad järgmised
kinnistud:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Kivi tänav
(katastritunnus 84801:005:0411, registriosa number 4486606).
Sideliiniga koormatava ala pindala on ~ 14 m2, asendiplaan
esitatud korralduse lisas 1;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Käärdi
tänav (katastritunnus 84801:005:0415, registriosa number
4479506). Sidemaakaabelliiniga koormatava ala pindala on
~18 m2 ja sideliiniga koormatava ala pindala on ~350 m2 (325
m2 ja 25 m2), asendiplaan esitatud korralduse lisas 2;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Mänguplatsi
(katastritunnus 84801:005:0303, registriosa number 4391806).
Sideliiniga koormatava ala pindala on ~ 37 m2, asendiplaan
esitatud korralduse lisas 3;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Pikk
tänav T2 (katastritunnus 84801:005:0418, registriosa number 4546306). Sideliiniga koormatava ala pindala on ~ 140 m2,
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asendiplaan esitatud korralduse lisas 4;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Riia
mnt 5b (katastritunnus 84801:005:0451, registriosa
number 4554606). Sidemaakaabelliiniga koormatava
ala pindala on ~ 160 m2, asendiplaan esitatud korralduse lisas 5;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik,
Ringi tn 1 (katastritunnus 84801:005:0340, registriosa
number 2688606). Sidemaakaabelliiniga koormatava
ala pindala on ~ 43 m2, asendiplaan esitatud korralduse
lisas 6;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik,
Sadama tänav (katastritunnus 84801:005:0353, registriosa number 4421306). Sidemaakaabelliiniga koormatava ala pindala on ~ 14 m2, asendiplaan esitatud
korralduse lisas 7.
Algatada Reiu küla Lottemaa IV detailplaneering. Planeeringuala pindala on 12,4 ha. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine kahe uue
hoone rajamiseks.
Kinnitada projekti “Uulu küla Jõe tee 4 kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha väljamakse
2581,46 eurot teostajale (Metal Grupp OÜ) vastavalt
sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Kanda üle MTÜ-le Kabli Külaselts Kabli Seltsimaja
renoveerimiseks investeeringu toetus summas 61 818
eurot . Ülekanded teostada vastavalt akteeritud aktidele.
MTÜ Kabli Külaseltsi juhatuse liikmel Maret Salakil
esitada Häädemeeste Vallavalitsuse finantsjuhile igakuiselt (vastavalt tööde akteerimisele) MTÜ-le Kabli
Külaselts OÜ Livonia Ehitus poolt esitatud allkirjastatud
arved ja aktid (aluseks Hankeleping nr 10-3/143 ja Häädemeeste Vallavalitsuse korraldus 03.07.2019 nr 343).
Kinnitada projekti “Jaagupi küla Mere kinnistu veesüsteem” aruanne ning teha väljamakse 3557,70 eurot
teostajale (Puurvesi OÜ) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud kuludokumentide alusel.
Määrata rahaline preemia 50. eurot Häädemeeste valla
õpilasele Johanna-Liisa Jürgensile põhikooli osa eriti
eduka lõpetamise puhul.
Anda nõusolek Tahkuranna Lasteaed-Algkooli direktorile Kerli Õismetsale 2019/2020 õppeaastal pikapäevarühma moodustamiseks Tahkuranna Lasteaed- Algkoolis. Kooli direktoril kehtestada pikapäevarühma töökord
ja päevakava. Kinnitada lastevanemate poolt kaetava
pikapäevarühma toidupäeva maksumuseks 0,30 eurot
Võtta vastu korraldus „Koduteenuse osutamise lõpetamine“
Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste valla territooriumil alljärgnevalt:
MTÜ Randlased (vastutav isik Argo Mengel) poolt korraldatav Tahkurandlaste suvelõpupidu. Ürituse läbiviimise koht: Häädemeeste valla territooriumil asuv Võiste
Suveaed, Kaare t 8, Võiste alevik. Ürituse toimumise
aeg: 21.09. 2019 kell 19.00-23.00.
Ürituste korraldajatel tagada ürituste turvalisus ning
avalik kord, tagada liiklus- ja parkimiskorraldus.
Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 04.06.2019 korralduse nr 276 „Lisatööde hinnapakkumise kinnitamine.“
preambulit ja sõnastada see alljärgnevalt:
1.1 „Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimise käigus
ilmnes lisatööde vajadus vana korvpalliplatsi lammutamiseks ja haljastuse rajamiseks ning rajatavale staadioni
nn poolkuudele uue aluse ehitamiseks. Hinnapakkumise lisatööde teostamiseks tegi ehitustööde tegija OÜ
Kivipartner summas vastavalt 2925,60 eurot ja 6780,00
eurot.
Tulenevalt eeltoodust, juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 3, Häädemeeste valla 2019. aasta eelarvest ning võttes aluseks
OÜ Kivipartner poolt esitatud hinnapakkumised nr 1
(osaliselt) ja nr 7.”;
Muuta korralduse p 1 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„1. Kinnitada OÜ Kivipartner poolt esitatud lisatööde
hinnapakkumised vana korvpalliplatsi lammutamiseks
ja haljastuse rajamiseks ning katte asendamiseks staadioni otsa peal siirdemuruga ja mahutabelis puuduoleva
220m² tartaankatte rajamiseks (hinnapakkumised nr
1 (osaliselt) ja nr 7 lisatud) alljärgnevalt:
1.1 Hinnapakkumine nr 1 vana korvpalliplatsi lammutamiseks ja haljastuse rajamiseks summas 2925,60
(kaks tuhat üheksasada kakskümmend viis) eurot ja 60
senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%;
1.2 Hinnapakkumine nr 7 katte asendamiseks staadioni otsa peal siirdemuruga ja mahutabelis puuduoleva
220 m² tartaankatte rajamiseks summas 6 780,00 (kuus
tuhat seitsesada kaheksakümmend) eurot. Hind sisaldab
käibemaksu 20%.“.
Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 07.05.2019 korralduse nr 207 „Lisatööde hinnapakkumise kinnitamine.
Reservfondist raha eraldamine“ alljärgnevalt:
1.1 Muuta korralduse preambulit ja sõnastada see alljärgnevas redaktsioonis: „Uulu Põhikooli staadioni
rekonstrueerimise käigus ilmnes lisatööde vajadus tenniseväljakule uue aluse ehitamiseks (laiendamiseks).

Häädemeeste valla leht
Hinnapakkumise lisatööde teostamiseks tegi ehitustööde
tegija OÜ Kivipartner summas 22 019,04 eurot.
Tulenevalt eeltoodust, juhindudes Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 3, Häädemeeste
valla 2019. aasta eelarvest, Häädemeeste Vallavolikogu
29.03.2018 määruse nr 12 „Valla eelarve reservfondi kasutamise kord” §3 lõikest 1, §4 lõikest 3 ning võttes aluseks
OÜ Kivipartner poolt esitatud hinnapakkumise.”;
1.2 muuta korralduse p 1 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis: „Kinnitada OÜ Kivipartner poolt esitatud
lisatööde hinnapakkumine nr 6 (lisatud) Uulu Põhikooli
staadioni tenniseväljakule uue aluse ehitamiseks (laiendamiseks) summas 22 019 (kakskümmend kaks tuhat üheksateist) eurot ja 04 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.“.
24. september
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Pendri
kinnistu (katastritunnus 21302:002:0081).
• Väljastada ehitusluba Laadi külas, Männiku tee 22 kinnistule (katastritunnus 84801:001:0240) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Lepakülas, Väljaku kinnistule (katastritunnus 84801:004:0663) puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Võiste alevikus, Riia mnt 27 kinnistule (katastritunnus 84801:005:0044) puurkaevu rajamiseks.
• Muuta Häädemeeste vallas Kabli külas Mustamäe teel
asuvate katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Kakukese
21303:002:0236 Mustamäe tee 1
2. Aida
21401:001:0040 Mustamäe tee 2
3. Mustamäe tee 1 21303:002:0301 Mustamäe tee 3
4. Garaaži
21303:002:0270 Mustamäe tee 4
5. Mustamäe tee 2 21303:002:0300 Mustamäe tee 5
6. Kembi
21303:002:0235 Mustamäe tee 6
7. Mustamäe tee 3 21303:002:0302 Mustamäe tee 7
8. Mäetõusu
21303:002:0575 Mustamäe tee 8
9. Mustamäe tee 4 21303:002:0306 Mustamäe tee 9
10. Männiku
21303:002:0035 Mustamäe tee 10
11. Pumbajaama
21303:002:0304 Mustamäe tee 10a
12. Mustamäe tee 5 21303:002:0305 Mustamäe tee 11
13. Mustamäe tee 6 21303:002:0417 Mustamäe tee 12
14. Mustamäe
21303:002:0119 Mustamäe tee 12a
alajaam
15. Mustamäe tee 7 21303:002:0303 Mustamäe tee 13
• Muuta Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus asuvate
katastriüksuste lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Side tn 1 // Liiva 21301:006:0092 Side tn 1
2. Pärnu mnt 30 // 21301:006:0283 Pärnu mnt 30
Rätsepa
• Lõpetada Häädemeeste vallas Majaka külas Aavo Moksile
(Moks) kuulunud ehitiste (asukoht näidatud lisas esitatud
asendiplaanil) hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud,
kuna maaüksusel asuvad ehitised ei vasta maareformi seaduses ehitisele sätestatud nõuetele. Määrata maaüksusele
koha-aadress ja sihtotstarve järgmiselt: Pärnu maakond,
Häädemeeste vald, Majaka küla, Loiguõue (piiriettepanek
nr AT1905140002, ligikaudne pindala 5 577 m2), sihtotstarve maatulundusmaa 100%. Nõustuda nimetatud
maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
• Lõpetada Häädemeeste vallas Urissaare külas Sulev Jürisalule (Jürisalu) kuulunud ehitiste (asukoht näidatud lisas
esitatud asendiplaanil) hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud, kuna maaüksusel asuvad ehitised ei vasta maareformi
seaduses ehitisele sätestatud nõuetele.
• Kinnitada Kabli Lasteaia hoolekogu 5-liikmelisena alljärgnevas koosseisus:
Häädemeeste Vallavalitsuse esindaja Toomas Abel;
Pedagoogide esindaja Anneli Naar;
Noorema rühma lapsevanemate esindaja Merli-Anne
Nõmm;
Vanema rühma lapsevanemate esindaja Birgit Nõmm;
Vanema rühma lapsevanemate esindaja Kuldar Nõmm.
• Võtta vastu vallavalitsuse korraldus „Järelhooldusteenusel
oleva õpilase eluasemekulude ja isiklike kulude rahastamine“
• Tasuda Pärnu Linnavalitsusele osa Raja tänava lasteaia rajamise projekti raames tehtud omafinantseeringust alates
01.04.2019 kuni 31.07.2019 summas 29 938 (kakskümmend üheksa tuhat üheksasada kolmkümmend kaheksa)
eurot ja 39 senti.
• Võtta vastu vallavalitsuse korraldus „Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine eelarvesse“
• Tunnistada kehtetuks avatud hankemenetlust Pärnu linna
ja Uulu küla sidumine, II etapp - kergliiklustee Pärnu linna
piirilt Posti teeni. Ehitustööd (viitenumber 211630)
• Viia läbi avatud hankemenetlus Pärnu linna ja Uulu küla
sidumine, II etapp - kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti
teeni ehitustööde teostamiseks. Kinnitada hankemenetlusega seonduvad hanke alusdokumendid. Määrata hankemenetluse eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer ning
volitatud isikuks Leho Tamvere.
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Kandidaatide esitamisest Häädemeeste valla
vapimärgi ja teiste tunnustuste saamiseks
Häädemeeste Vallavolikogu kehtestas oma 27. septembri 2018 määrusega nr 24 Häädemeeste valla
tunnustuse andmise korra, kus on
sätestatud Häädemeeste valla poolt
jagatavate tunnustuste (autasude)
liigid, nende kirjeldused ning valla
ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.
Tunnustuse liigid, millele oodatakse ettepanekuid on:
Häädemeeste valla kõrgeim
tunnustus “Aukodaniku nimetus”
- Häädemeeste valla aukodaniku
nimetus on vallakodaniku elutöö
tunnustus. Valla aukodaniku nimetus võidakse omistada isikule vallale
osutatud väljapaistvate teenete eest
hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse või muus valdkonnas. Aukodaniku aunimetus
antakse üldjuhul Häädemeeste valla
kodanikule. Erandina võib esitada
kandidaadiks isikuid väljastpoolt
Häädemeeste valda, kui esitatavatel on Häädemeeste valla ees silmapaistvaid teeneid. Valla aukodaniku
nimetus antakse korraga ühele isikule. Aukodaniku nimetuse võib
omistada ka postuumselt. Aukodaniku nimetamise omistamise otsustab vallavolikogu poolt moodustatud
tunnustuse avaldamise komisjon.
Häädemeeste valla vapimärk Vapimärk antakse vallale osutatud
teenete väärtustamiseks isikule, kes
on oma töö ja tegemistega hariduse,
kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majandus- või muus valdkonnas oluliselt
kaasa aidanud valla arengule ja mainele. Vapimärgi andmise otsustab
vallavolikogu poolt moodustatud
tunnustuse avaldamise komisjon.
Vapimärk antakse isikule üks kord.
Valla hariduspreemia - Häädemeeste valla hariduspreemiaga
tunnustatakse algatusi ja tegusid
hariduse valdkonnas. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või
ettevõtjale, kelle tegevus haridusmaastikul on olnud silmapaistev,
kelle tulemuslik tegevus, koostöö
ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks
ning kelle tegevusel on märkimisväärne mõju õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.
Valla kultuuripreemia - Valla
kultuuripreemiaga tunnustatakse
kultuurilisi algatusi, loomingulisi
saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või

ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus
on olnud silmapaistev.
Valla spordipreemia - Häädemeeste valla spordipreemiaga märgitakse ära sportlikke saavutusi.
Nimetus omistatakse parimale
mees- ja naissportlasele, sponsorile,
võistkonnale või treenerile, kelle
tegevus aasta spordielus on olnud
silmapaistev.
Tiitel “Parem keskkond” - Tiitel “Parem keskkond” on tunnustus,
mis antakse isikule või kollektiivile
pikemat aega korrast ära olnud
hoone või rajatise korrastamise eest.
Häädemeeste valla tänukirjaga
tunnustamine - Häädemeeste valla
tänukiri on tunnustus, mis antakse
isikule või kollektiivile vallapoolse
austusavaldusena oluliste teenete eest
valla hüvanguks või seoses tähtpäevaga.
Ettepanekuid tunnustamiseks
võivad esitada vallavolikogu esimees, volikogu komisjonid ja
volikogu liikmed, vallavanem,
vallavalitsuse liikmed, valla allasutuste juhid, hoolekogud ja
nõukogud, seltsid ja seltsingud,
füüsilised isikud.
Vapimärk ja teised tunnustused
antakse üle valla aastapäeva tähistamise peol volikogu esimehe või
vallavanema poolt.
Kirjalikke ettepanekuid vapimärgi kandidaatide ülesseadmiseks ootab vallavanem kuni
1. novembrini, misjärel ta esitab
kandidaadid vapimärgi omistamise
otsustamiseks tunnustuse avaldamise komisjonile. Vapimärgi andmise ettepaneku esitamise õigus
on igaühel.
Ettepanekud tunnustamiseks
tuleb esitada kirjalikult esildisena
hiljemalt 1.novembriks vallavalitsusele.
Esildises tuleb näidata:
1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse nimi;
2) tänukirja andmise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja
esitamise kuupäev;
5) soovitav tänukirja üleandmise
aeg ja koht.
Ettepanekud tänukirjade väljaandmiseks vaatab läbi ja kinnitab
vallavalitsus. Vallavanem ja volikogu
esimees võivad tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava
taotluse ja vallavalitsuse kinnituseta.
Häädemeeste Vallavalitsus

Teadmiseks!
Häädemeeste Vallavolikogu kehtestas
oma 27.09.2018 istungil määrusega
nr 25 Häädemeeste valla Kultuuri,
spordi, noorsoo ja haridusprojektide
toetuste eraldamise korra. Toetuse
taotlemise aluseks on vormikohane
taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele
01. aprilliks ja/või 01. novembriks.
Kultuuriprojekte toetatakse
järgmistes tegevustes:
1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
2) kultuuriteavikute väljaandmine
(trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
3) traditsioonide jätkamine;
4) muu kultuurialane tegevus.
Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) spordisündmuste korraldamine;
2) elanike tervislike eluviiside,
spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;

3) rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
4) traditsioonide jätkamine;
5) muu spordialane tegevus
Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) laste ja noorte vallalaagrite (s.h
suvelaager) korraldamine;
2) ülevallaliste õpilasürituste korraldamine;
3) muu noorsooalane tegevus.
Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) praktiliste oskuste andmine elus
toimetulekuks, töökasvatus;
2) täiskasvanute õpet ja elukestvat
õpet propageerivad tegevused;
3) muu haridusalane tegevus.
Korrad ja toetuse taotlemise vorm
on kätte saadavad Häädemeeste valla
kodulehel, http://haademeestevald.
kovtp.ee/ eeskirjadjakorrad2 Häädemeeste Vallavalitsus
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Väärikad abielupaarid!

Uued töötajad

Häädemeeste Vallavalitsus
soovib austada pikka aega
ühist eluteed jaganud abielupaare, kellel on 2019. aastal
täitunud 50, 55, 60, 65, 70
jne. aastat abielu.
Palume abielupaaridel või
nende lähedastel anda vallavalitsusele teada neist väärikatest
paaridest hiljemalt 1. novembriks Häädemeeste Vallavalitsuse kantseleisse telefonil 44
48 890 või meiliaadressil haademeeste@haademeeste.ee.
Palume jätta ka registreerija enda kontaktandmed, et

Sandra Kaldasaun

Sirli Friedrichson

Sandra Kaldasaun töötab
Võiste Noortetoa noorsootöötajana.
Sandra endast: elan Pärnus,
õpin Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias ja toimetan Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis huvijuhina. Lisaks sellele jätkub mul aega, et rulaga
sõita, Tartu Tudengipäevade
käekäigule kaasa elada, esindada tudengeid Viljandis
ja veel palju muudki. Peale
Tahkuranna kooli toimetan
ma veidike ka Võiste Noortetoas. Tahkuranna kooli tulin
ma seetõttu, et see on väike ja
armas. Ühtehoidev koolipere
ja mõnus koolikeskkond on
täpselt need asjad, mis mulle
koolis meeldivad. Noortega
olen ma tegelenud kaua, olin
aktiivne juba põhikooli lõpust
alates. Olen korraldanud Tartu

Sirli Friedrichson on sellest
aastast Tahkuranna Lasteaed-Algkooli 4. klassi klassijuhataja ning annab ka
muusika tunde 1.-6. klassini.
Sirli endast: Hetkel olen
Tartu Ülikooli Õpetajate
Seminaris omandamas klassiõpetaja eriala. Kõrvalerialaks valisin käsitöö, kunsti ja
kodunduse, sest mulle tundus
põnev ja huvitav see, et oma
õpilastega saab teha erinevaid
kunstiprojekte ja saab näha
nende lähenemist erinevatele
kunstiteemadele. Pärit olen
ma Häädemeestelt ning Häädemeeste Keskkoolist olen saanud oma põhi- ja keskhariduse.
Tahkuranna kooli valisin oma
õpetaja karjääri alguseks just
sellepärast, et see on väike ja
armas koolimaja keset män-

saaksime küsida täiendavat
infot. Austamisüritus plaanitakse läbi viia detsembri kuus
ning meile teada antud paaridele saadetakse ürituse kutse
konkreetse koha ja ajaga.
Häädemeeste Vallavalitsus

Kaugbusside peatumisest
Häädemeestel
Häädemeeste teenuskeskuse
poole on viimastel nädalatel
korduvalt pöördunud elanikud
küsimustega, mis puudutavad
valminud kaugliinide bussipeatusi Via Baltica ääres ja võimalusi osta pileteid Tallinnast
või Riiast otse Häädemeeste
tee peatusesse.
Liiviranna toimetusele
andis kommentaari Pärnumaa Ühistranspordikeskuse
juhataja Andrus Kärpuk.
Pärnumaa Ühistranspordikeskus algatas Häädemeeste
tee, Pärnu-Jaagupi tee ja Märjamaal asuva Orgita ristmiku
bussipeatuste väljaehitamise 3
aastat tagasi. Taotlesime samaaegselt kolme peatuse rajamist
VIA Balticale, et ühendada
selle taotluse taha kolme tolleaegse valla ja kahe maavalitsuse jõud. Pingutus kandis
vilja ja aastakümnete pikkune
probleem sai tänu Kadri Simsoni kaasabile lahenduse.
Häädemeeste tee peatus
valmis viimasena, selle aasta
augustis. Alles nüüd, kus
on teada peatuse täpne asukoht, on võimalik taotleda
selle lisamist rahvusvaheliste
bussiliinide sõiduplaanidesse
ja hinnakirjadesse. Rahvusvahelistesse piletimüügi- ja
infosüsteemidesse väikese
Häädemeeste tee bussipeatuse
lisamine on erandlik nähtus,
mille nimel tuleb kõvasti vaeva
näha.
Tegemist on kommertsliinidega, kus vedajaid keegi
käsutada ei saa. Küll aga on
võimalik kasutada veenmisoskusi ning isiklikke kontakte.
Seda oleme ka teinud.
Hetkeolukord ja väljavaated
Häädemeeste tee peatuse osas
on sellised:
Lux Express – 23. mail
taotlesime kirjalikult peatust

Tallinnast kell 6:00, 9:00 ja
22:30 ning Riiast kell 3:05,
15:00 ja 19:00 väljuvatele
bussidele. Oleme selles küsimuses mitmel korral kohtunud ettevõtte juhtkonnaga.
26. oktoobril saadud vastuse
kohaselt teeb bussifirma
oktoobri teises pooles Riia ja
Tallinna vaheliste sõitjate seas
küsitluse, kus muuhulgas küsitakse nende eelistatud peatusi.
Seejärel võetakse vastu otsus.
Ecolines – 6. augustil
taotlesime kirjalikult peatust
vähemalt 2-3 mõlema suuna
reisile. Viimane suhtlus toimus
30. septembril. Otsust ei ole
veel tehtud.
FlixBus – Euroopa üks suurimaid bussivedajaid, kes siseneb 2020. a Balti turule. 29.
juulil taotlesime Häädemeeste
tee peatuse lisamist avatavate
liinide sõiduplaanidesse. Saadud vastuse kohaselt ei jõuta
peatust 2020. a plaanidesse
lisada, kuid lubatud on seda
teha 2021. a.
Palume Häädemeeste kandi
rahvalt kannatust, sest suured
asjad sünnivad aeglaselt. Muudatuste tegemine sõiduplaanidesse otsustatakse tavaliselt üle
aasta ette. Üks suur asi on juba
tehtud ja peatused rajatud.
Ilma selleta ei saaks me koos
teiega busside peatumisest
Häädemeeste teel isegi mitte
unistada.
Andrus Kärpuk soovitab
lisaks pöörduda otse Lux
Expressi (info@luxexpress.eu)
ja Ecolines’i (info@ecolines.
ee) poole kirjalikult ja teatada
oma konkreetsetest sõidusoovidest.
Täiendavat teavet saab
soovi korral Pärnumaa Ühistranspordikeskusest, tel. 447
9725, e-post: info@pytk.ee.
Liiviranna

TEAVITUS
Plaanis on paigaldada Häädemeeste valla territooriumile uued
teadetetahvlid vanade asemel. Kui teil on ettepanekuid infotahvlite asukoha muutuste suhtes, siis andke märku hiljemalt
oktoobri lõpuks.
Aire Kallas-Maddison tel 5358 5406
e-mail: aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

Tudengipäevi, Pärnumaa õpilasesinduste koolitusi, olnud
vabatahtlik lastelaagrites ja juhtinud mitut erinevat projekti.
Pärnuga seob mind veel ka
Kahe Silla Klubi, kus ma olen
just lastejooksude projektijuht.
See annab mulle võimaluse
siduda enda õpitut ning aidata
kaasa noorte liikuma motiveerimisele.

nimetsa ning lisaks ka see, et
olen alati tahtnud tulla tagasi
oma kodukohta või kodukoha
lähedale õpetama. Mis mulle
veel meeldib, on see, et siin
on väike, toetav ja sõbralik
meeskond, kes on alati valmis
aitama.”

Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise
tähtajaks 01. jaanuar 2020.
Selleks ajaks tuleb registrisse
kanda sinna seni kandmata
hooned, mille suurus on 20
m² ja rohkem ja/või kõrgus
üle 5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee, samuti võib
pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kus saab ehitisregistri andmeid kontrollida.
Kui inimene avastab, et
tema hooneid ei ole ehitisregistris registreeritud, siis
kõigepealt tuleks kontrollida,
kas äkki tema enda valduses
või arhiivides on dokumente,
mis näitavad ehitise (hoone või
rajatis) püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel
jäänud registrile esitamata.
Enne 22.07.1995 ehitatud

ehitised
Kui omanik esitab dokumendi, mis tõendab ehitise
ehitamist enne 1995. aasta
22. juulit, loeb vald ehitise
seaduslikuks. Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse
kandmiseks andmete esitamise
teatise, ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad ehitise
olulised tehnilised andmed
ning dokumendi(-d), mis tõendavad ehitise ehitamist enne
22. juulit 1995. aastat. Ehitise
ehitisregistrisse kandmine on
riigilõivuvaba.
Peale 22.07.1995 ehitatud
ehitised
Peale 22. juulit 1995. aastal
ja enne 1. juulit 2015. aastal
õigusliku aluseta püstitatud,
laiendatud või ümberehitatud
ehitised jagatakse kahte kategooriasse:
• Enne ehitusseaduse jõustumist ehitatud ehk enne 1.
jaanuari 2003 ehitatud ehi-

tis: ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele
nõuetele. Ehitise ohutust
hinnatakse ehitamise ajal
kehtinud nõuete kohaselt.
• Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehk pärast
1. jaanuari 2003 ning enne
1. juulit 2015 ehitatud
ehitis: ehitis peab vastama
ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama
detail- ja üldplaneeringule
või projekteerimistingimustele.
Ehitise ohutuse hindamisel
võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse
hindamiseks ehitise audit.
Ehitise auditi tulemusel peab
olema võimalik kanda ehitise
olulisemad tehnilised andmed
ehitisregistrisse ning vajaduse
korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või

projekteerimistingimustele.
Ehitise audit asendab loa- või
teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib ehitise omanik.
Peale 01.07.2015 ehitatud
ehitised
Peale 1. juulit 2015 aastal
ehitatud ehitise seadustamine
toimub vastavalt kehtivale
ehitusseadustikule. Dokumendid ehitiste ehitisregistrisse
kandmiseks ja seadustamiseks
saata e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee või
tuua paberkandjal vallamajja
(Pargi tee 1, Uulu küla, ruum
nr 207).
Vajalikku informatsiooni
ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks ja seadustamiseks
annavad valla ehitus- ja kommunaalnõunik ning registrite
spetsialist, telefonidel 4448893
või 53006898.

Hea koolipere, lapsevanemad!
Kutsun teid üles pingutama
ühiselt selle nimel, et esimesest koolipäevast alates tunneks iga Eestimaa laps end
kooli minnes ja seal olles
turvaliselt. Selleks, et koolis
olles iga laps end turvaliselt
tunneks, saate oma panuse
anda just teie, koolipersonal ja lapsevanemad. Kutsun teid üles tegema endast
kõik, et meie koolid oleksid
kiusamisvabad.
Koolis veedab laps pea
kolmandiku oma ööpäevast.
Õpetaja jagab lastega klassiruumi ning möödub lugematul arvul kordi neist koridoris,
sööklas või kooliõues. Nii saata
just teie tähele panna märke,
mis viitavad kiusamisele. Olgu
selleks tobedate hüüdnimede
panemine või omavaheline
nügimine, meie võimuses täiskasvanutena on reageerida ja
sekkuda. Koolidel on olemas
käitumisjuhised, mida kiusamise korral teha ning enami-

kel ka tugipersonal, kelle abiga
sekkuda ning lahendusi otsida.
Igal koolil on oma noorsoopolitseinik, kellega saate
ühendust võtta. Julgustan abi
küsima kohe, kui ilmnevad
esimesed märgid kiusamisest
või abivajavast lapsest. Mida
kauem kiusamine kestab, seda
keerulisem on asjaosalisi sellest
ringist välja saada. Eelmisel
aastal lahenduseta jäänud kiusamised jätkuvad tõenäoliselt
ka sel aastal. Eelmises koolis
toimunud kiusamine võib ohvrit saata ka uues koolis. Teeme
koos nii, et kiusamisele ei
oleks koolis kohta ja pakume
abi nii ohvrile kui kiusajale,
sest sageli võib kiusaja olla ise
kiusamise ohver.
Lapsevanemad, teie saate
kodus rääkida lastega sellest,
mis neile muret valmistab ja
mida nad on koolis tähele
pannud. Vahel pole vaja teha
enamat, kui leida see aeg, et
oma last kuulata ja ehitada

nii üles usalduslikku suhet
temaga. On oluline, et lapsevanem selgitab, mida kiusamine tähendab, et laps
oskaks seda koolis märgata.
Ka siis, kui laps räägib kiusamisjuhtumitest, mis ei ole
otseselt temaga juhtunud,
tasub sellest teavitada kooli.
Vahel juhtuvad inetud lood
siis, kui õpetaja ei viibi klassis.
Mõnikord toimub kiusamine
sotsiaalmeedias ning õpetajal
polegi võimalik sellega kursis
olla. Koolimajas on ka kohti,
kus õpetajaid polegi. Olgu selleks akendeta tualettruum, kus
kellegi kiusamise eesmärgil
pidevalt tulesid kustutatakse
või pesuruum, kuhu kiuslikud
noored võtavad kaasa mobiiltelefone, et teisi pildistada.
Igasugune tagasiside lapsevanemalt aitab koolil lahendusi
otsida kiusamise tõkestamiseks ja ennetamiseks. Enda
lapse kuulamine ja toetamine
võib lõpuks aidata ka neid

noori, kellel pole kodus võimalik enda muredest rääkida.
Internetis on kõikidele kättesaadav ka Ohutusraamat,
mis on loodud 1. klassi minevate laste vanematele toetava
materjalina turvalise kasvukeskkonna kujundamiseks.
Palun levitage laste seas
infot lasteabi telefonist
116 111, kuhu lapsed saavad
ise mure korral iga hetk helistada.
Turvalist kooliaasta
algust soovides
Politsei-ja Piirivalveamet

Piirkonna noorsoo
politseiniku kontaktid:

Noorsoopolitseinik
Heidi Sosi
heidi.sosi@politsei.ee
Tel: 50 62 421
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Jämesoolevähi sõeluuringus
osalemisega võid päästa oma elu
Eestis haigestub igal aastal ligi tuhat
inimest salakavalasse haigusesse,
mis endast alguses märku ei anna
ning mille kulg on reeglina aeglane
ja hiiliv. See tähelepanu vajav raske
haigus on jämesoolevähk. Kõige
enam esineb seda 60–69-aastastel
meestel ja naistel. Jämesoolevähki
on aga võimalik enne kaebuste tekkimist lihtsasti avastada ning ravida.
Nüüdisajal suudetakse juba pisut
enam kui pooled vähki haigestunutest
täiesti terveks ravida. Ravi edukuse võti
peitub haiguse varajases avastamises.
Vähi varajaseks avastamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud
meetodina sõeluuringut. Uuring on
mõeldud ühiskonnasegmendi sõelumiseks, kes on mõne sageli esineva ja
raskeid tagajärgi põhjustava haiguse
riskigrupis. Sõeluuringud võimaldavad
vähki avastada varajases staadiumis.
Eestis korraldatakse naistele suunatud
rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringuid
ning mõlemale sugupoolele suunatud
jämesoolevähi sõeluuringut.
Haigestumise riskitegurid
Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhi Külli Friedemanni sõnul ei
ole vähi täpne tekkemehhanism endiselt päris selge. „Aina rohkem jõutakse
seisukohale, et pärilikkus mängib vähi
tekkes väikest rolli ning suurem roll on
just elustiilil,“ räägib ta.
Jämesoolevähi teke on astmeline
ja mitme teguri koosmõjust sõltuv
suhteliselt pikk protsess. Arvatakse,
et vähieelsete muutuste tekkest kuni
vähi väljakujunemiseni kulub vähemalt
10–15 aastat. Enamik jämesoolevähkidest tekib algselt limaskesta healoomulistest kasvajatest ehk polüüpidest.
Aja jooksul võib toimuda aga polüüpide
suurenemine ja muutused. Kõik polüübid aga ei arene soolevähiks. Võimalik on ka polüüpide taandareng, kuid
umbes iga kahekümnes polüüp areneb
edasi ja temast võib tekkida vähk.
Kuna jämesoolevähk on aeglase
ja astmelise tekkega, siis vanuse kasvades suureneb ka risk haigestuda
vähki. Oluliselt suureneb risk alates

50. eluaastast. Kõige rohkem avastatakse jämesoolevähki esimest korda üle
70-aastastel inimestel. Mida kõrgem
on keskmine eluiga ja mida rohkem
on elanikkonnas vanemaid inimesi,
seda suurem on jämesoolevähi esinemismäär.
Lisaks vanusele on jämesoolevähi
olulised riskitegurid toitumisharjumused, ülekaalulisus, suitsetamine,
eelnevalt esinenud healoomulised
jämesoolekasvajad ehk polüübid ning
jämesoolevähi esinemine lähisugulastel. Üks jämesoolevähi või olulise
polüübi juhtum lähisugulasel kahekordistab vähki haigestumise riski.
Mitmed neist riskiteguritest on
maandatavad – igaüks saab ise oma
tervise heaks palju ära teha. Näiteks
saab parandada oma üleüldist elustiili
ja tervislikku seisundit liikudes rohkem jalgsi ning vähendades punase liha
osakaalu toidus. Teine oluline tegevus,
mida teha, on osaleda sõeluuringus.
Mida sõeluuringus osalemine
endast kujutab?
Midagi rasket sõeluuringus osalemises
ei ole. Vastupidi, see on üks lihtsamaid,
ent suure kaaluga asju, mida saab oma
tervise heaks teha.
Sõeluuringul osalemiseks kutse
saanud on oodatud oma perearsti või
-õe vastuvõtule. Seal antakse neile
peitvere testi tegemiseks vajalik komplekt. Komplektis on test, infomaterjal,
ankeet ja makstud vastusega ümbrik,
kuhu on peale trükitud labori aadress.
Testi saab teha endale kõige turvalisemas kohas – kodus. Sõeluuringus
osalemine on ravikindlustatud inimesele tasuta, sest kogu uuringuprotsessi
rahastab haigekassa
Kui testi tulemused on korras ja
labor proovist peitverd ei leia, teavitatakse sellest patsienti ja uus kutse
kontrolluuringule saadetakse kahe
aasta pärast. Kui aga tuvastati peitverd, tuleb täiendavate uuringute
korraldamiseks võtta ühendust perearstikeskusega. Enamasti on täiendavaks uuringuks jämesooleuuring ehk
koloskoopia. See annab kõige kindlama

vastuse võimaliku haiguse esinemise
kohta. Kui soolestikust avastatakse
polüübid, eemaldatakse need koheselt
sama protseduuri käigus.
Sõeluuring tagab turvatunde
Möödunud 2018. aastal oodati sõeluuringule 48 493 inimest, kellest osales
uuringus 51%. Neist 2% vajas edasist
koloskoopiat. Friedemann sõnab, et
eesmärk on saada sõeluuringule vähemalt 75% sihtrühmast. Ta lisab, et haiguse varajases staadiumis avastamise
kõrval on üks suuremaid sõeluuringu
eesmärke anda inimestele turvatunnet.
Sõeluuringu käivitamisega on Eestis kümne aasta jooksul võimalik ära
hoida 33–74 jämesoolevähi surmajuhtu
ja võita 60–69-aastaste inimeste peale
kokku 71–136 kvaliteetselt elatud aastat. Aegsasti ravi alustades on täielik
tervenemine ja senise elukvaliteedi
säilitamine väga tõenäoline.
2019. aastal kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule mehi ja naisi,
kes on sündinud aastal 1953, 1955,
1957 ja 1959.
Nüüdsest saabuvad vähi sõeluuringute kutsed e-postiga. E-kutse saavad
kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad
inimesed, kellel on isikukood@eesti.
ee e-post suunatud oma isiklikule
meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähiregister infot
e-posti kohta ei saa, saadetakse välja
paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seepärast kontrolli
kindlasti, kas Sinu eesti.ee e-post on
suunatud igapäevaselt kasutusel olevale
meiliaadressile.
Sõeluuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta
on sõeluuringu sihtrühmas, võid sõeluuringus osalemiseks pöörduda ise oma
perearsti või -õe poole. Kindlasti peaks
pöörduma perearsti poole, kui väljaheites on nähtavat verd või esineb raskusi
keha kergendamisega. Vähi sõeluuring
on eelkõige hea võimalus kontrollida
oma tervist ja veenduda, et oled terve.
Jämesoolevähi sõeluuringu kohta
leiab rohkem infot kampaanialehelt
www.soeluuring.ee.
Kadri Eisenschmidt

Külakeskuse Tahku Tare lugu
Kuna käesoleval sügisel möödub 110
aastat Tahku Tare hoone ehitamisest, siis on sobiv hetk heita tagasipilk selle maja ajaloole.
1908. aasta märtsis kinnitas Tahkuranna Vallavolikogu ühel häälel tingimused, millega uus vallamaja ehitusmeistrile ehitada antakse. 24 punkti
kirjeldasid täpselt, kui suur vallamaja
tulema peab ja kuidas hoone ehitada
tuleb. Vallavolikogu otsusega pidid
ehitusmaterjali kohale vedama vallas
elavad maaomanikud vastavalt talu
suurusele. Iga 5 dessatiini kõlbliku maa
pealt tuli teha 1 tööpäev (mingil põhjusel Leina küla mehed iga 7-8 dessatiini
pealt). Keeldumise korral pidi peremees
iga tegemata päeva eest 3 rubla trahvi
maksma. Taluperemeeste poolt tehtud
tööde kohta peeti üksikasjalikku tööderaamatut. „Ehituse kaup” tehti Häädemeeste vallast pärit ehitusmeistri Jüri
Trükmanniga 1200 rubla peale, mis
oli 95 rubla varem kaubeldust vähem.
Kokkuleppe kohaselt pidi 1. augustiks vallamaja meistri poolt üles raiutud
ja katuse all olema ning 1. augustiks
1909 tuli ehitusmeistril täiesti valmis
hoone vallale üle anda.

Ahjud, pliidid ja korstnad ehitas
pottseppmeister Kristjan Luberg, kelle
töötasuks oli 375 rubla.
26. septembril 1909 otsustas vallavolikogu vallamaja ehituse töö Jüri
Trükmanni käest vastu võtta. Tahkuranna uue vallamaja sisseõnnistamine toimus 1. novembril 1909. aastal.
Pühitsemist viisid läbi kohalik õigeusu
preester Hrebtov ja Pärnu abiõpetaja,
sest luteri kogudusel oma õpetaja puudus. Peale pühitsemise tseremooniat
toimus Tahkuranna Põllumeeste Seltsi
asutamine, mille liikmeks astus 70 põllumeest.
1924. aastal avati vallamajas postiagentuur, mille tarbeks vald andis
tasuta ruumid koos kütte ja valgustusega.
Seoses valdade reformiga 1. aprillil
1939. aastal säilis küll Tahkuranna
valla nimi, aga keskus asus Uulu vallamajas.
1945. aastast sai vallamaja ruumid
enda kasutusse ruumikitsikuses vaevlev
Tahkuranna kool. Algselt paiknesid
majas ka Tahkuranna külanõukogu
ning Võiste Raamatukogu. Alles 1962.
aasta septembris sai koolimaja endise

vallamaja ruumid täies ulatuses enda
kätte. 1977. aastal reorganiseeriti
Tahkuranna 8-klassiline Kool kolmeklassiliseks ja teist maja kool enam
ei vajanud.
Nii asutatigi majja eluruumid. Pika
ajaloo jooksul on maja omanikuks
olnud veel AS Pärnu KEK, OÜ TTG
ja perekond Kovaljov.
2008. aasta novembriks oli ring täis
saanud – Tahkuranna Vallavolikogu
otsusel osteti Tahku Tare hoone enampakkumise korras oksjonilt koos selle
juurde kuuluva kinnistuga Tahkuranna
vallale. Eesmärgiks oli rekonstrueerida
ja arendada Tahku Tare külakeskuseks.
Aastatel 2009-2015 andis hindamatu panuse külakeskuse hoone renoveerimisse ja arendamisse Tahkuranna
Naisselts koos oma energilise esinaise
Renate Linnuga.
Hetkel tegutseb Tahku Tares ja
hoiab majal silma peal MTÜ Võiste
Külaselts Anne Kalda tarmukal juhtimisel.
Ajalooallikaid sirvis
Võiste Raamatukogu juhataja
Ülle Toomla
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Sotsiaalkindlustusamet ootab
tööraamatuid
Sotsiaalkindlustusamet kutsub
neid inimesi, kes on enne 1999.
aastat tööl käinud ja ei saa veel
pensioni, saatma oma tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse.
Seda ka sel juhul, kui pensionieani on veel palju aega. Nii saavad
tulevikus pensioni määramiseks
vajalikud andmed juba praegu
infosüsteemi sisestatud ning pole
vaja karta, et need kaotsi lähevad.

„See, et tööandjatel ei ole enam
tööraamatute pidamise kohustust,
on jätnud eksliku mulje, justkui
poleks tööraamatuid enam üldse
vaja,“ tõdeb sotsiaalkindlustusameti
hüvitiste osakonna juhtivspetsialist
Alla Himma. „Tegelikult on tööraamatutes väga oluline informatsioon
kuni 1999. aastani välja teenitud
pensioniõigusliku staaži kohta. Seda
infot on vaja see hetk, kui hakkame
kunagi tulevikus inimesele vanaduspensioni välja arvestama.“
Tööraamatutes olevad andmed
on aluseks pensionistaaži arvestamisel kuni 1998. aasta lõpuni. Sealt
edasi arvestatakse pensioniks vajalikke andmeid sotsiaalmaksu alusel
– see info on juba praegu infosüsteemides olemas ning elektrooniliselt
kättesaadav.
„Et pensionile jäädes ei tuleks
enne 1999. aastat kogunenud staaži
tõendamisega probleeme, soovitame
tööraamatud juba praegu meile

saata,“ julgustab Himma. „Mida
kauem on veel vanaduspensionini
aega, seda suurem on risk, et tööraamat ja muud pensionistaaži tõendavad dokumendid võivad vahepeal
kaotsi minna,“ selgitab ta ja lisab, et
neil, kes juba on vanaduspensionil,
tööraamatut enam saata ei ole vaja,
sest tööraamatu andmed on pensioni
määramise käigus juba arvesse võetud.
Tööraamatu võib inimese asemel esitada ka tööandja. Kui ühel
tööandjal on säilinud suurem kogus
tööraamatuid, pakub sotsiaalkindlustusamet abi nende digitaliseerimisel. „Palume sellisel juhul tööandjatel
meiega otse ühendust võtta,“ ütleb
Himma.
Tööraamatuid võtame vastu
koguaeg ja nende esitamiseks ajalist
piirangut ei ole. Tööraamatu saab
sotsiaalkindlustusametile edastada
elektrooniliselt kodulehel oleva
vormi kaudu või saates e-posti aadressil tooraamat@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti võib tööraamatud
saata posti teel (Endla 8, Tallinn,
15092) või tuua isiklikult kohale
endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse üle Eesti.
Tööraamatute kohta leiab täpsemat
infot meie kodulehelt.
Alla Himma
sotsiaalkindlustusameti hüvitiste
osakonna juhtivspetsialist

Nipid, kuidas tugevdada koolilaste
immuunsüsteemi
Kooliaasta alguses esimeste külmade ilmade saabudes hakkavad
koolilapsi üha sagedamini kimbutama erinevad viirushaigused.
Mida saaksid lapsevanemad teha
selleks, et laste immuunsüsteem
oleks tugev ja haigused püsiksid
eemal.

Igaüks saab oma tervise hoidmiseks palju ära teha. Immuunsüsteemi
tasub turgutama hakata enne haiguste perioodi, sest siis on suurem
tõenäosus, et viirused ei hakka
külge või põetakse need kergemini
läbi. Kui külmetus või viirus on juba
kohal, siis ei ole immuunsüsteemi
tugevdavatest vahenditest enam
suurt abi, sest organism on kõik
oma ressursid suunanud võitlusse
haigustekitajaga.
Toimivaid immuunsüsteemi toetavad vahendid on mitmeid, mille
seast igaüks saab teha sobiliku
valiku. Abi pakuvad nii apteegis
müüdavad spetsiaalsed toidulisandid kui ka klassikalised kodused
immuunsüsteemi tugevdavad toiduained nagu küüslauk, ingver, sidrun
ja mesi. Küüslauku ja ingverit võiks
tarvitada purustatult mee sisse segatuna. Ingverist on hea keeta ka teed
või lisada ingveri tükikesi taimetee
sisse. Teesse sobib hästi ka sidrun.
Taimeteedest sobivad eelkõige
kibuvitsa, nurmenuku ja saialille
teed. Kui on soovi juua teed koos
meega, siis seda ei tohiks lisada päris
kuuma tee sisse, kuna sellega väheneb mee aktiivne toime. Lisaks meele
on mesilaste saadustest abi ka taruvaigust ja mesilaste õietolmu graanulitest ehk suirast. Viimane neist
ei sobi aga allergikutele.
Apteegis müüdavatest toidulisanditest sobib laste immuunsüsteemi
tugevdamiseks tarbida multivita-

miine, C-vitamiini, greibiseemne,
punase päevakübara, sipelgapuu
või leedripuu ekstrakti ja tsingitablette. Mitmetest toidulisanditest on
ka spetsiaalselt lastele mõeldud versioone, mis on magusama maitse ja
väiksema toimeaine mahuga. Siinjuures tuleks nõu pidada apteekriga,
et leida vastavalt vanusele parim
lahendus.
Immuunsüsteemi tugevdamisel ei
tohiks alahinnata ka füüsilise aktiivsuse rolli – lapsed peaksid iga päev
viibima õues ja kulutama vähem aega
nutiseadmetele.
Nakkushaiguste vältimiseks
tuleks lastele nii koolis kui ka kodus
rõhutada sagedase kätepesu olulisust.
Kui viirusnakkusega haige inimene
nuuskab või aevastab, saastuvad tema
käed ja läbi nende pinnad, mida ta
puudutab – käsipuud, ukselingid,
telefonid. Sealt kanduvad viirused
juba aga edasi tervetele inimestele.
Kui haigus on juba käes, siis ei
tohiks kindlasti tarvitada multivitamiine, mis tavaliselt sisaldavad
ka rohkesti B-rühma vitamiine,
mis annavad haigus- ja põletikutekitajatele veel hoogu juurde. Multivitamiini kuur on mõistlik ette
võtta pärast külmetushaiguse läbipõdemist, kui organismil on vaja
vitamiinivarusid taastada.
Liia Saava
apteeker
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Ranniku Matkarada avati ühismatkaga Eestist Lätti
13.-14. septembril toimus Häädemeeste vallas, Lepanina Hotellis Ranniku matkaraja projekti
pidulik lõpetamine ning ühtlasi
1200 km pika Balti Ranniku Matkaraja avamine. Kohal olid lisaks
projekti partneritele ja ajakirjanikele ka matkaklubide ning turismiga tegelevate organisatsioonide
esindajad. Konverentsil tutvustati
projekti raames ellu viidud tegevusi
ning räägiti matkaraja arendamise
edasistest plaanidest. Konverentsile järgnes ligi 250 osalejaga ühine
matkafestival, millega kuulutati
rada ametlikult avatuks.
2017. aastal alustasid kaheksa
Eesti ja Läti partnerorganisatsiooni
Ranniku matkaraja (“Hiking Route
Along the Baltic Sea Coastline in Latvia-Estonia” – ingl. k, toim) projekti
elluviimist. Ligi kolme aasta jooksul
kaardistati, märgiti maha ning matkati läbi kogu 1200 km pikkune rada,
mis algab Läti-Leedu piirilt, Nida
külast, kulgeb nii mööda liivast kui
ka kivisemat rannaäärt, mööda mereäärseid metsasid ja kalurikülasid ning
lõpeb Tallinna Sadamas. Ranniku
matkarada on osa Euroopa pikamaamatkarajast E9. Sellele marsruudile
jääb üle 500 kultuuri-, loodus- ja ajaloopärandi vaatamisväärsuse.
Elu ei ole raske, kui sa matkad
Reedel peetud konverentsil rääkis
projekti juhtpartner Läti Maaturismi
Ühenduse „Lauku Ceļotājs“ esindaja
Asnāte Ziemele Ranniku matkaraja
projekti suurimast väljakutsest, milleks on raja märgistuse hooldamine,
aga ka kogu marsruudi populariseerimine.
Ranniku matkaraja täielikult läbi
matkanud Juris Smaļinskis rääkis
loodud marsruudi teekonnast kasutades ülivõrdeid. Teda köitis Eesti ja
Läti ilus loodus ning ajaloopärandi
vaatamisväärsused: lindude rohkus
Matsalu rahvuspargis, kaunid rannad
ning majakad. Matka käigus tutvus
Juris paljude toredate inimestega, kes
valmistasid talle positiivseid üllatusi.
Näiteks Varbla piirkonnas kostitati
matkalisi pannkookide ja sooja teega.
“Elu ei ole raske, kui sa matkad,” lõpetas Juris oma ettekannet.
Sloveeniast pärit noormees, Lovro
Tacol, kes mõned päevad varem lõpetas kõnealuse matkaraja otsast-lõpuni,
kiitis Eesti Riigimetsa Majandamise
Keskust (RMK) eeskätt selle eest, et
meie kodumaal on nii palju avalikke
telkimiskohti. “Kujutage ette, kui
olete läbinud päeva jooksul 20-30-40
kilomeetrit ning jõuate lõpuks sihtkohta, kus on ees ootamas WC, grillimiskoht ja kuivad puud, no mis sa
veel oskad tahta,” oli Lovro positiivselt
üllatunud. Psühholoog ja harrastusteatri näitleja Tacol oli vaimustunud
eestlaste külalislahkusest, kes kutsusid
ta enda juurde ööbima, pakkusid süüa
ning sauna.
Reedel peetud konverentsi lõpetas
meeleolukas seiklus. Kohalviibinutel
tuli jagada end meeskondadesse ning
läbida üheskoos GPS seadme abil
etteantud punktid. Neis punktides
olid oskuslikult peidetud küsimused
Ranniku matkaraja kohta, vastused
millele tuli osalejatel leida kasutades
enda nutitelefone. Lühikese tunniajase
matka jooksu said kõik asjaosalised
tunda omal nahal nii vihma, päikest
kui tuult. Ka maastikud olid sama
vaheldusrikkad kui Ranniku matka-

rajal: mets, rand ja heinamaad vahetusid hooldatud murualadega. Need,
kelle jaoks käis seiklus nii-öelda mõisa
peale, pidid lühemaid teid valides ületama ka takistusi – kraave ja purdeid.
250 matkaselli
Laupäeval kogunes Lepanina hotelli
juurde ligi 250 vahvat matkaselli,
kes kõik põnevusega ootasid Ranniku matkaraja ehk Jūrtaka, nagu
seda läti keeles kutsutakse, avamist.
Kohale tuldi kogu perega, kaasas ka
neljajalgsed sõbrad. Noorim osaleja,
6-aastane Edgars, ütles hiljem Ainaži
linnas peetud matkasõprade kokkutulekul, et päev oli tore ning küsimusele, kas varsti läheb noormees uuesti
matkama, vastas ta: “Võib-olla veidi
hiljem.”
Matkafestivalil osalenud leedulannad kinnitasid kui ühest suust, et
annavad endast parima, et sarnane
teekond saaks kiiremas korras märgitud ka Leedus. Projekt on juba töös
ning esimesed kokkuleppedki sõlmitud, mis tähendab, et peagi saab üle
5000 km pikkune teekond Portu-

Matkajad avatud matkarajal

neid kohti nii oma kodukohas, kui
mujalgi. “Alusta matkamist ja tule
rajale kus iganes soovid ja lõpeta, kui
jaks otsa saab, et siis varsti taas uue
hooga tagasi tulla,” seisab üleskutse
Ranniku matkaraja kodulehel www.
coastalhiking.eu/et.
Häädemeeste vallas saavad huvilised matkata suisa neli päeva järjest
Iklast alates kuni Pärnu linna välja.
Ranniku matkarada algab Iklast.
Ikla -Treimani lõigul kulgeb teekond
mööda vana Riia maanteed. Peale
Treimani keerab rada mere poole
ja kulgeb järgnevad 2,8 km mööda
kitsaid, liivaseid, kiviseid ja kohati
võsastunud luiteid. Olles teinud
tiiru ümber Orajõe oja, naaseb rada
parkla juures luidetele ja viib matkajad umbes 4 km jalutuskäigule kuni
Lepanina hotellini. Sealt tuleb minna
tagasi vana Riia maanteele, mis viib
Kablisse. Tee peale jäävad head võimalused linnuvaatluseks. Ranniku matkaraja lõik Kablist Häädemeeste lõunaosani tuleb läbida mööda vana Riia
maanteed, sest teest mereni laiuvad
roostunud ja abajatega rannaniidud.
Antud lõik sobib eriti hästi linnuvaatluseks. Vahetult enne Häädemeestet
keerab matkarada maanteelt kõrvale,
lookleb Jaagupi hoiualal ja teeb lääne
poolt alevikule tiiru peale, ronib kord
kõrgele luitenõlvale ja laskub siis taas

alla luidete vahelisse kõrgesse männikusse. Matkaraja ääres on head marjaja seenemetsad. Ranniku matkaraja
Häädemeeste -Uulu lõik sobib vastupidavatele matkajatele, kes eelistavad
rannaala asemel rännata metsarajal.
Rada kulgeb läbi Luitemaa looduskaitseala suursuguste okaspuumetsade
ja valge põdrasamblikuvaibaga kaetud sisemaaluidete. Suviti ja sügiseti
leidub siin mitmeid kohti linnu- ja
loomavaatluseks ning seente ja marjade korjamiseks. Rada lookleb mööda
Maarjapeakse raba ning viib läbi metsade ja raiesmike mosaiigi Lepaküla
ja Uulu küladeni.
Ranniku matkaraja Uulu–Pärnu
lõik kulgeb alguses männimetsade
vahel olevaid vanu mereäärseid teid
pidi, kuid pärast Lottemaa teemaparki
keerab mere poole, jõudes Reiu randa.
Edasi tuleb kõndida mööda võsastuvat luidet ning umbes 4 km pärast
pöörata sisemaa suunas, läbida golfiväljaku äärne territoorium ja võtta
suund Pärnu linnale. Raeküla linnaosas kulgeb matkarada piki märgala
ja metsa piiri jõudes Pärnu randa ja
seal edasi kesklinna.
Rannaäärsed alad kuni Pärnuni on
ammusest ajast armastatud piirkond
vaba aja ja rannapuhkuse veetmiseks.
Kristina Kukk
Fotod: Kristina Kukk

Eesti-Läti matkatee eestvedajad

galist, Cabo de São Vicente neemelt
Poola Braniewo linnani ühendatud
ka Eesti-Läti Ranniku matkarajaga.
Kuuskümmend päeva täis
põnevaid avastusi
Ranniku matkarada on jaotatud
kuuekümneks päevamatkaks. Lätis
liigub matkarada peamiselt mööda
liivarandu, kohati kiviseid randu ja
lühemates matkades ka mööda mereäärseid niite. Rannikuäärsetes metsades on sissetallatud rajad ja väikesed
teed. Mõnedes etappides võib liiv olla
nii pehme, et kõndimine on raskendatud, kuid tõelisele matkasellile on see
vaid mõnusaks väljakutseks.
Eestis liigub ranniku matkarada
piki merekallast ~100 km, peamiselt
Haapsalu ja Tallinna vahel. Mujal

on rannajoon keeruline ja koosneb
paljudest neemedest, poolsaartest,
märgaladest, roostikest, luhamaadest,
laguunidest ja madalatest lahtedest,
nii et ülejäänud ~500 km saab läbida
mööda rannikuäärseid radu, teid ja
autotee serva.
Linnades ja asulates kulgeb ranniku matkarada mööda kõnniteed.
Rannikumaastik on üldiselt tasane
ning ranniku matkaraja suurem osa
on merepinnale väga lähedal.
Panku leiab Lätis Strantest kuni
Ošvalkini ning Staldzene ümbruseni,
nagu ka Vidzeme kivisel rannikul,
samas kui kaljumoodustisi saab näha
Harjumaal Tallinna lähedal.
Marsruut on läbitav igal aastaajal.
Ranniku matkaraja projekti eestvedajad kutsuvad üles avastama kau-

Ranniku matkaraja projekti eestvedajad on Eestist MTÜ Lääne-Eesti Turism ja MTÜ Eesti
Maaturism ning Lätist Kurzeme, Vidzeme, Saulkrasti, Salacgrīva, Carnikava omavalitsused
ja Läti Maaturismi Ühendus „Lauku Ceļotājs“, kes on projekti juhtpartneriks. Projekti
tegevustesse on Eesti partnerid kaasanud ka Eesti Matkaliidu ja SA Põhja-Eesti Turismi,
Lääne-Harju Koostöökogu ning Nelja Valla Kogu.
Projekti kogumaksumus on 1 089 737.80 €, millest ERDF toetus on 926 777.13 €. LääneEesti Turismi projektitegevuste eelarve on 249 599.00 €. Programmi rahastab Euroopa
Regionaalarengu Fond.
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Maailmakoristuspäev Häädemeestel

Häädemeeste Keskkool uuel õppeaastal
Uus õppeaasta on alanud
ning koolides käib töö juba
täie hooga. Nii ka Häädemeeste Keskkoolis. Head uut
õppeaastat kogu kooliperele!
Pisut erilisemaks teeb
õppeaasta see, et tähistame
„ümmargust“ sünnipäeva.
Häädemeeste hariduslugu
algab küll kooli esmamainimisega 1688. aastal, seega
rohkem kui 330 aastat tagasi,
aga Häädemeeste kooli sünniks loetakse aastat 1874, mil
Häädemeestele loodi esimene
õigeusu kihelkonnakool ning
sealt alates on Häädemeestel
antud järjepidevat kooliharidust. Seega saab kool tänavu
165-aastaseks.
Kooliperega tähistame
sünnipäeva igal aastal.
Teeme sünnipäevatorte
ning tunneme oma kooli üle
uhkust ja rõõmu. Ka sel aastal on meil õpilastega pidulik
aktus koolis 18. oktoobril.
Juubeliaastal on tavaks aga
oodata oma kodukooli ka
vilistlasi ning vilistlastega
koos tähistame sünnipäeva
19. oktoobril. Head vilistlased ning endised töötajad,
olete oodatud kaema, kuis
koolil läheb ja sünnipäeva
puhul õnne soovima!
Juubeli puhul oleme valmistamas ette raamatut.
Oleme kogunud sinna andmed viimase kümne aasta
tegemiste kohta. Samuti on
raamatus hulganisti mälestusi ja meenutusi. Kogumiku
läbivaks ideeks on „Vana pilt
jutustab“. Oma mälestusi on
jaganud vilistlased, endised
ja praegused õpetajad, õpila-

sed ja nende vanemad. Vanad
fotod on äratanud kirjutajais
erinevaid kujutluspilte, mis
annavad põneva ülevaate nii
möödunud aegadest kui ka
tänapäevast. Vanu fotosid
sirvisid ka kooli praegused
õpilased ning andsid edasi
oma mõtteid ja fantaasiaid,
mis neil fotosid vaadates tekkisid. Loodame väga, et sünnipäevapeoks saame raamatu
valmis ja siis saavad huvilised
ise kõike lugeda.
Meenutuste abil näeme,
kuis on muutunud ajas
Häädemeeste kooli õpilaste
arv. Mäletatakse aegu, mil
Häädemeeste koolis õppis
umbes 200 õpilast, aga ka
neid aegu, mil oli üle 400
õpilase. Käesoleval õppeaastal, st 2019–2020 alustas
Häädemeestel kooliteed 155
õpilast. Numbrist olulisem
on see, et just nüüd ja praegu
on nende õpilaste jaoks elu
üks olulisim ja toredam aeg
ning koolis toimetame iga
päev selle nimel, et see nii
just oleks.
Saame olla uhked oma
õpilaste tulemuste üle nii
õppetöös kui muudes tegemistes. Suvel rõõmustasime
kõikide tublide koolilõpetajate üle. Eriti valmistas heameelt see, et gümnaasiumi
lõpetasid kuldmedaliga kaks
ning põhikooli kiitusega
kolm õpilast. Häid tulemusi maakondlikel aineolümpiaadidel on meie õpilastel igal aastal hulganisti.
Samuti on häid sportlikke
saavutusi. On õpilasi, kes
löövad aktiivselt kaasa õpi-

Õppekäik Tallinnasse
26. septembril käisid Häädemeeste Keskkooli 6. ja 7.
klassi õpilased õppepäeval
Tallinnas Botaanikaaias ja
8. klass Energia avastuskeskuses. 6. klassi õppeteema oli
seekord fotosüntees ja hingamine. 7. klassile räägiti loodusvöönditest ja kliimavöötmetest ning mõlemad klassid
tegid ringkäigu botaanikaaias
ja vaatasid toredat näitust
“Meelteaia maitsed”. 8. klass
külastas Energia avastuskeskust, kus tutvustati õpilastele
valguse levimisega seotud ekspositsiooni, millele järgnes
optikateemaline töötuba,
kus iga rühm pidi plakatite
ja katsevahendite abil täitma
töölehti. Läbitud said järgmised teemad: nähtav valgus ja
spekter, valguse kiirgumine
ja neeldumine, valguse levimine, murdumine ja peegeldumine, silm ja optilised abivahendid. Osa võeti ka välgu
ja staatilise elektri “Juuksed
püsti!” demonstratsioonist.
Lõpuks oli kõigil võimalus
omapead eksponaate katsetada ja uurida.

Päeva teise poole veetsime Tallinna lähedal Viikingite külas.
Meie õppekäiku rahastas
KIK (Keskkonnainvestee-

lasesinduse töös ning neid,
kes töötavad tublilt kooliaias,
et see oleks ilusam. Iga laps
on milleski hea.
Õpilaste kõrval on koolis
alati õpetaja ning meie koolis on head õpetajad. Sellest
kõnelevad aastate jooksul
saadud tunnustused. Sel
aastal tundsime õpetajate
päeval taas oma õpetajate
üle uhkust. Pärnumaa aasta
gümnaasiumiõpetaja tiitli
pälvis kunsti- ja inimeseõpetuse õpetaja Marika Ristmäe.
Häädemeeste kooli koridoride seintel eksponeeritud
õpilaste tööd näitavad kunstitunnis kasutatud põnevaid
õppemeetodeid ja kunstiarmastust. Kunstiring toimub
koolis reede õhtupoolikul ja
on rahvarohke – heal õpetajal on huvilised õpilased.
Marika poolt juhendatud
loov- ja uurimistööde variatiivsus näitab, et ta leiab iga
õpilase vajadustest ja huvist
lähtuvalt valmisoleku viia
end teemaga kurssi. Ta toetab õpilast parimal moel
ning tema poolt juhendatud loov- ja uurimistööd on
alati kvaliteetsed ja huvitavad. Eelmisel aastal valiti
Marika poolt juhendatud
õpilase õpilasuurimus vabariiklikule teadusfestivalile.
Palju õnne õpetaja Marika
Ristmäele!
Palju õnne kõikidele
õpetajatele õpetajate päeva
puhul!
Palju õnne Häädemeeste
Keskkoolile auväärse sünnipäeva puhul!
Aule Kink

21. septembril toimus taas päev,
mil väga paljud inimesed üle
kogu maailma võtsid südameasjaks koristada oma kodukoha
ümbrust. Kooliõpilasi Eestis kutsusid koristustalgutele üles meie
noorte suured iidolid Nublu,
Noëp ja Kristel Aaslaid.
Häädemeeste Keskkoolist
otsustasid aktsiooniga ühineda
3.–7. klassi õpilased. Puhtamaks sai Häädemeeste ja selle
ümbrus. Kui esmapilgul tundus, et kõikjal valitseb puhtus,
siis koristuspäeva lõpuks koguti
prügi kokku umbes 380 liitri
jagu. Uskumatult palju leidus
plastik- ja plekkpurke ning
kahjuks on paljudel suitsetajatel rumal harjumus visata
suitsukoni maha. Koristuspäeval oli kuulda ka meediast, kui
suurt kahju loodusele tekitavad
mahavisatud konid.
Üsna tõenäoliselt käituvad
lapsed, kes paar tundi koristustööd tegid, alati loodust hoidvamalt ja ei loobi ise prahti maha.
Heli Lank

Foto: Tuuli Klein

Foto: Eeva Noni

Uued töötajad Häädemeeste Keskkoolis
KADI KESKÜLLA
Kadi Keskülla on õppinud
Pärnu Raeküla Gümnaasiumis
ja Pärnu Ühisgümnaasiumis.
2018. aastal lõpetas ta Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala.
Alates 2016. aastast juhendab
ta tantsijaid FACE Moe-ja
Tantsukoolis, alates 2017. aastast Black&Brownie tantsu-

koolis, alates 2017. aastast on ta
Häädemeeste Keskkooli huviringi juhendaja, alates 2018.
aastast Tahkuranna LasteaedAlgkooli ning Uulu Kultuurija Spordikeskuse showtantsu
huviringi juhendaja. Alates
sellest õppeaastast annab Kadi
Häädemeeste Keskkoolis rütmika- ja tantsutunde.

HANS VIMBERG
Foto: Heli Lank

ringute Keskus).
Suured tänud Eeva Nonile
korraldamast!
Heli Lank

Hans Vimberg on lõpetanud
Olustvere Sovhoostehnikumi.
Rohkem kui 10 aastat on ta
olnud ettevõtja ning mesinduse, puutöö ja muu sellisega
endale leiba teeninud. Rohkem
kui 10 aastat on ta olnud ka
tehnoloogiaõpetaja Varbla
põhikoolis. Viimastel aastatel

on ta Varblas teinud ka noorematele õpilastele puutööringi.
Viimasel ajal on tema huviks
robootika valdkonna ja puutöö
ühendamine. Lisaks klassikaliste puutöö oskuste õpetamisele tundides loodab ta arendada ka Häädemeestel seda
valdkonda huvialaringi raames.
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Metsapoole Põhikool
Maal elamise päev
Meie õpilased ja töötajad olid laupäeval
terves koosseisus koolis, et anda oma
panus maal elamise päeva õnnestumisele
meie vallas. Kogu päeva vältel olid uksed
avatud ka külalistele. Õpilased said valida,
millises töötoas hommikupoolikul tegutseda, kas voolida savi, maalida sügisvärvides pilti, teha süüa, kirjutada muuseumis
sule ja tindiga, tegelda robootikaga, mängida malet, õppida näitlemist jne. Kell 11
algas õpilaste kontsert ning tantsutund.
Kuna meie koolis õpivad kõik valsikeerutamise ja mitmed muudki tantsusammud

selgeks, siis tahtsime külalistele seda tõsiasja näidata. Lõunaks pakkusime kooliperele ja külalistele maitsvat suppi ning
kringlit. Kõhutäidet jätkus kõikidele,
kes meie kooliga tutvuma tulid. Erilise
koolipäeva lõpetas võistkondlik orienteerumismäng ning ühine jäätisesöömine.
Kas meie entusiasm ja kaunis kool mõne
linnainimese maale elama meelitab, seda
ei tea, kuid päev oli tegus ja tore.
Esta Vesik

23.-27.septembril alusatsime igat koolipäeva hommikvõimlemisega, kuna meie kool
osales Euroopa spordinädala projektis. Foto: Heino Einaste

Maal elamise päeval näitasime külalistele, et meie koolis oskavad kõik tantsida.
Foto: Heino Einaste

5.-8.kl külastas KIK projekti raames Tipu Looduskooli.
Foto: Ants Järv

Tahkuranna kool
Kiirelt möödunud september Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis
Septembrikuu möödus kiiresti, sest:
3. septembril kuulutasime välja
koolirahu.
9. septembrist alustasid tööd ringid. Sel aastal on lastel võimalus valida
showtantsu, kokanduse, seiklusringi,
lauamängude, kunsti, keraamika ja
progemise vahel.
I klassi lastel käis külas noorsoopolitseinik ja tuletas meelde liiklusreegleid. Lapsed said liiklusaabitsa, mis
aitab õpitut kinnistada.

20. septembril oli meil külas Triinu
vanaema, kes juhendas, kuidas teha
tervislikku ja maitsvat salatit. Nooremad lapsed tegid lihtsamat, vanemad
keerulisemat salatit. Kõik, mis tehti,
söödi ära.
23. septembril oli meil maailmakoristuspäev. Valisime koristamiseks
karjääri ümbruse. Kui alguses tundus,
et loodus on üsna puhas, siis lõpuks oli
„saaki” nii palju, et andis prügikastini
toimetada.

23.-27. septembrini oli koolis spordinädal, õpetaja Kadri innustas vahetundides lapsi huvitavate mängudega
rohkem liikuma.
Lisaks sellele toimusid klasside
koosolekud ja üldkoosolek. Laupäeval
oli soovijatel võimalus tutvuda koolimajaga, sest oli Maal Elamise Päev.
Ilusat sügist!
Tahkuranna koolipere
Fotod: Anu Alloja
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Uulu Põhikool
Uulu Põhikooli sündmusterohke september

KIK projekti õppesõidud septembris

Staadioni avamine ja tervisenädal

Kuidas elad, sõber kobras?
Kargel ja päikesepaistelisel
sügise esimese päeva hommikul sõitsime meie, Uulu
kooli neljandikud ja õpetajad Ivi ja Ülle, Soomaale,
et veeta mõnus päev looduses. Eesmärgiks oli tutvuda
kobraste elu-oluga läbi aasta.
Vastuvõtt oli igati tore ja
meie giid Krista oskas väga
huvitavalt tutvustada kobraste toimetamisi erinevatel aastaaegadel: vaatasime
näitust, filmi, jalutasime
metsarajal. Kahjuks looma
ennast näha ei õnnestunud,
sest ta armastab tegutseda
pimedal ajal, aga jälgi tema
tegutsemisest nägime küll.
Pärast kokkuvõtet tehes selgus, et teadmistepagas sai
tõhusat täiendust. Ja, kes veel
ei tea, siis saab nüüd teada,
et kobras on meie selle aasta
loomaks nimetatud. Täname
sõidu eest KIK-i projekti
eestvedajaid.
Õpetajad Ülle Avamere
ja Ivi Korju

9.–13. septembrini toimus Uulu
Põhikoolis tervisenädal, mille
esimene päev oli kooli jaoks
ajalooline, sest avati uus kooli
staadion. Elevust oli nii suurte
kui ka väikeste hulgas. Ilm oli
super. Esimene päev algas kogu
kooli ülesrivistuse ja seejärel
soojendusega, koos ühega Eesti
parematest pikamaajooksjatest
Roman Fostiga. Koos joosti
kaks staadioniringi ning sellele
järgnes soojendusvõimlemine.
Kui soojendus tehtud, jaotus kogu kool neljaks grupiks
ja edasine tegevus hakkas toimuma neljas erinevas töötoas.
Õpilased panid end proovile
võistkondlikus kergejõustikus,
tennises ja jalgpallis. Tennist
olid meile tulnud tutvustama
Pärnu Kesklinna tennisekooli
treenerid Triinu-Vaik Viherpuu ja Evelin Vaino, jalgpalli
Pärnu Jalgpalliklubi Poseidon
treenerid Joonas Einfeldt,
Martin Kask la, Martin
Kuldmägi, Janar Larin ja
Hendrik Toots. Jooksmisest
ja toitumisest rääkis õpilastele
Roman Fosti.
Kell 11.00 avati ametlikult
Uulu kooli staadion. Sõna võtsid vallavanem Karel Tölp ja
kooli direktor Egle Rumberg.
Seejärel lõigati ka läbi lint ja
staadion kuulutati ametlikult
avatuks. Peale avamist sai sõna

Uulu kooli endine kehalise kasvatuse õpetaja Valve Sommer,
kes rääkis väga huvitavalt vana
staadioni ajaloost. Avamise
lõpus tantsisid meie oma kooli
tantsutüdrukud Anu Nõmme
juhendamisel. Peale staadioni
avamist kõlas ka esimene avapauk esimeseks spordivõistluseks, kus Roman Fosti võistles
Uulu kooli parimatega ühe
staadioniringi jooksus. Ja meie
rõõmuks võitis selle Roman
Fosti ees Richard Kiviselg.
Oleme kõik üliõnnelikud,
et meil on olemas uus staadion, kus me saame mängida,
joosta ja hüpata, ilma, et me
peaks kartma kukkumist,
kui varvas mati taha kinni
jääb või libisemist, kui matid
märjad on. Aitäh kõigile, kes
staadioni valmimisele kaasa
aitasid! Loodame, et staadionil
tehakse palju uusi rekordeid ja
et nii mõnegi suure sportlase
karjäär algab just siit! Ja siit
ka üleskutse kogu vallarahvale- hoiame seda staadionit,
et see kestaks siin veel pikki
aastaid!
Lisaks toimusid teisipäeval
tervisenädala raames loengud tervislikust toitumisest ja
lauakommetest, kus osalesid
kõik klassid. Loengutes saime
teada, kuidas paremini jälgida
oma toitumist, et meil jätkuks

Staadioni avamise ühine jooks. Foto: Egle Rumberg

energiat ja tervist muudeks igapäevasteks tegvusteks. Õppisime, kuidas õigesti lauda katta,
mis järjekorras söögitarvikuid
kasutada ja kuidas üldse söögilauas käituda. Meie loengu
pidajateks oli toitumisspetsialist
Laura Truija ja Noorte Kokandusringid Pärnumaal juhendaja
Marek Sild.
Kolmapäeval võistlesid
kergejõustikus Uulu kooli
staadionil 1.-5. klass ning neljapäeval 6.-9. klass. Parimatest
parimad olid 1.-5. klassi arvestuses- Kirke Hunt, Kerto Jets,
Krethel Kiviselg, Cristelle
Marii Merirand, Grete Pärnpuu, Piia Karlotta Rand,
Aaron Rüütel, Kennet Saar,
Suzanna-Lota Susi, Hannes
Valk ja Kennerth Ööpik.
6.-9. klassi arvestuses saavutasid parimad tulemused
- Elisabel Helstein, Getter
Ennok, Aurelia Kaasik, Kaarup Kask, Richard Kiviselg,
Merily Kopelmaa, Kristan
Kose, Andri Maasing, Brita
Ojamets ja Lorette Viirmaa
Reedel toimus autasustamine. Iga päev olid meil tervislikud vahepalad porgandite
ja kaalikate näol. Oli ilus nädal,
saime jõudu ja energiat, uuele
õppeaastale vastu minna! Aitäh
kõigile kaasalööjatele.
Õpetaja Kaja Stimmer

KIK projekti õppesõit. Fotod: Ivi Korju

7.-9. klassi õppereis EMÜ Võrtsjärve õppekeskusesse
4. septembri hommikul asu- jaotati pooleks: 8. ja 9. klassime teele Võrtsjärve poole, sil algas loeng ja 7. klass läks
kus ootas meid õppepäev järvele parvega sõitma ja veeVõrtsjärve kalade, veetaimede taimi uurima. Tüdrukutele ei
ja nende uurimise võimaluste meeldinud see, et parve peal oli
kohta. Kui kohale jõudsime, ebatavaliselt palju ämblikke.
läksime kõigepealt Võrts- Osad neist olid kuidagi väga
järve äärsesse loodusmajja. vaiksed! Parve peal saime päris
Seal räägiti meile kaladest ja märjaks, kuna lained olid üsna
Võrtsjärvest. Meie õpilased kõrged, aga see oli väga lahe
Kunstil külas
Uulu põhikoolis on saanud
tavaks korraldada igakuiseid
mälumänge – varia viktoriine,
kus omavahel võistlevad eri
vanuserühmades õpilased 2.-9.
klassini. Teadmistevõistlus on
populaarne, sest võistelda on
tore, lisaks täienevad arusaamad ajaloost, ühiskonnast ja
oma kodukandist.
Eelmisel õppeaastal osutusid võitjateks 4. ja 8. klassi
võistkonnad ning sellel sügisel korraldati võitjatele preemiaks õppekäik Uue Kunsti
Muuseumi ja Pärnu Kunstnike
Majja. Võitjate võistkonda-

Häädemeeste lasteaed
Pääsulindude rühma
lapsed tunnevad rõõmu
oma uuest ja heledates
toonides rühmast

Naerulindude rühma
lapsed Sõber Karudega
Fotod: Älis Saadjärv

desse kuulusid tänasest 5. klassist Jass Harjaks, Anelle Kurm,
Karmen Kõresaar, Mirjam
Rohtoja ning 9. klassist Terhi
Kuuse, Jasper Must, KalleRasmus Rubin ja Alice Võsanurm. Õppekäigul oli meil
õnne, sest Uue Kunsti Muuseumis võtsid meid vastu omanik ja juht Mark Soosaar ning
Anna Glynn, multimeedia
kunstnik Austraaliast. Tema
näitus „Üksi jäetud“ kõneles
loodusest, ökoloogiast, ajaloost
ja keskkonnast. Oli väga meeldiv ja kasulik vaadata näitust
koos kunstniku endaga!

ka! Meid jagati gruppideks
ja mängisime erinevaid teemaga seotud mänge. Pärast
vaatasime suurtes akvaariumites olevaid kalu ning saime
nendega seotult mitmeid uusi
teadmisi. See õppereis oli päris
huvitav ja tore!
8. klassi õpilased Angele
Kaiste ja Janno Eeskivi

Mark Soosaar tutvustas
meile Eesti ühe tuntuma
kunstniku Evald Okase väljapanekut ja kõneles ka tema
loomingust üldisemalt. Mõtlemapanev oli ka näitus „Raskustes suurlinnad“ Jaapani
linnaprojektidest, kuivõrd
praeguseks on 50% maakera
elanikest linnainimesed. Lõpetasime külaskäiguga Pärnu
Kunstnike Majja ja vaatlesime
Juss Piho väljapanekut „Figuurid“. Oli ilus päev kunstiga!
Varia-ringi juhendaja
Vaike Mändmaa
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Uulu lasteaed
Septembrikuu toimetamised Uulu Lasteaias
Mihklikuu on Uulu Lasteaias
kulgenud eestlaslikult, toimekalt. Õppeaastat alustasime
humoorika etendusega „Kultuurne hunt”. Näitlejateks olid
seekord meie julgemad õpetajad
ning teemaks kultuurne ja haritud olemine üldisemas plaanis.
Septembris on lapsed saanud
palju trallida ka õues. Spordinädalal korraldati muusika- ja
liikumisõpetaja Pireti eestvedamisel mitmes vanuseastmes
vahvaid otsimisretki. Teemadeks olid „Naeris”, „Kakuke”
ja „Vikerkaar”. Jalgpalliklubi
Poseidon viis suurel staadionil

läbi sportliku hommiku vanemate rühmade lastele.
Uulu Lasteaia pesamunad,
Sipelga rühma lapsed, on õpetaja Anu sõnul üllatavalt hästi
lasteaiaeluga kohanenud, ka
nemad, alles paariaastased
lapsed on juba valmis osalema
õpetaja poolt korraldatud põnevates õppetegevustes.
Meie Mesimummid on võtnud ette õppekäigu sööklasse,
et uurida millest, millega ja
kuidas maitsvad road valmivad.
Oleme väga tänulikud söökla
personalile, kes meie lastele
toreda ülevaate andsid!

Mihklikuul on ka mitmes
suunas hoolega nõu peetud:
õpetajad omavahel pedagoogilises nõukogus ja emad-isad
lapsevanemate koosolekutel.
Lasteaia hoolekogusse on valitud uusi liikmeid, esindama
oma rühma lapsevanemaid.
Täname ka endist lapsevanemat, Sigrid Absaloni, lasteaiale annetatud mänguasjade
eest ning kõiki peresid, kes on
toonud ilmekaid eksponaate
meie värvikirevale sügisnäitusele.
Lasteaia personal

Tahkuranna lasteaed
Sügisekuu Tahkuranna lasteaias
Suvepuhkus on möödas, aeg
jälle sammud kooli ja lasteaia
poole seada. Rühmaruumid
täitusid taas elevuse ning särasilmsete ja tegutsemishimuliste
põngerjatega. Küll oli tore
näha vanu sõpru ja tervitada
uusi mängukaaslasi.
Septembrikuu teisel nädalal
osales meie lasteaed aktsioonis
“Sina oled ettenäitaja, et tema
oleks ettevaataja!”, mille eesmärk oli innustada lapsevanemaid koos lapsega ohutut liiklemist harjutama. Liiklustarga
liiklusnädalal olid rühmades
üleval kleepsuplakatid, kuhu
lapsed said koos vanemaga igal
hommikul märkida, kuidas
nad lasteaeda tulid. Ohutut
liiklemist ja liiklusega seonduvat kinnistati rühmades läbi
erinevate tegevuste.
Sügis on salvede täitmise
aeg. Tutvusime ning saime
teada, milliseid sügisande
pakuvad aed, põld ja mets.
23. septembril osalesid Rannakarbid Maailmakoristuspäeval. Prügist puhtaks sai Võiste
mänguväljak ja kergliiklustee

suunaga koolimajja. Liiguti
aktiivselt, õpiti märkama ümbritsevat ning määrama pakendeid ja segaprügi. Puhast ja
hoitud maailma meile kõigile!
24. septembri õhtupoolikul tähistasime lasteaia 38.
sünnipäeva LME (LiiderMinusEneses) võtmes. Pidu algas
Päikesekiirte rõdult, kus õpetaja Pireti vahendusel kohtusid
lapsed toredate käpiknukksõpradega Seitsme Tamme
metsast: lasteaia sünnipäevale

tulid karu Jõmmu, jänes Jass,
oravatest kaksikud Tommi ja
Sofi, skunk Roosi, okassiga
Leho ja hiireke Sabaraku Alli.
Ühiselt tuletati meelde, mis
on need 7 harjumust, mis aitavad lapsel õnnelik olla.
Edasi siirduti õuealale, kus
ootas lapsi üllatus – MiniFarmi
MänguMaa! Küll oli palju
vahvaid masinaid – suuri ja
väikeseid, lõbusõiduks ja töö
tegemiseks. Lisaks autodele ja
traktoritele oli võimalus tegut-

seda viljalaadimispunktis, ehitada ja toimetada loomadega.
Läbi mängu said lapsed proovile panna oma vastutustunde
ja otsustusvõime, kuulamisoskuse, oskuse planeerida oma
tegevust, teha koostööd, aidata
teineteist ja tunda koos tegutsemisest rõõmu. Mängulusti
jagus terveks õhtuks.
Samal ajal olid lapsevane-

mad ja külalised palutud lasteaia saali, kus LME projektijuht Eestis Cätlin Juursalu,
lasteaia direktor Kerli Õismets
ja Rannakarbi rühma lapsed
koos õpetajatega andsid ülevaate LME programmist ja
väärtustest. Peo lõpetas ühine
kringli söömine. Suur aitäh
kõigile külalistele soojade
õnnesoovide ja kingituste eest!

27. septembril toimus Spordinädala raames spordipäev.
Väiksemad ja suuremad sporditüdrukud ja -poisid panid
proovile oma osavuse ja vastupidavuse jooksus, hüpetes,
palliviskes. Iga pingutus väärib
tunnustust ja nii saigi iga osaleja kaela maitsva õunamedali,
pihku Spordinädala diplomi.
Vahvat ja värvilist sügisaega!
Tahkuranna lasteaiapere

Häädemeeste valla noortepäev
22. septembril toimus Häädemeeste Seltsimajas noortevolikogu liikmete eestvedamisel
noortepäev. Põnevust jagus
omajagu. Viidi läbi loteriid
Timmu Kiiveri eestvedamisel,
olid kohal mõningad kauplejad,
Rokkiv Rebane oli kohal oma
kodukohvikuga. Lavalaudadel esinesid julged ja säravad
noored tantsude ja teatri etendusega. AHHAA teadusteater
pakkus suitsu, tuld ja auru

etendusega “Efektne vahepala”.
Päeva juhiks oli Teet Järvoja.
Mänge viisid läbi Terhi Kuuse,
Joonatan Pajuväli ja Anett
Aedma, muusikat mängis DJ
Aron Kivilo. Päeva korraldusmeeskonda juhtis Alice Võsanurm.
Suured tänud Aigi Treumuthile, kes võõrustas noortepäeva
Häädemeeste Seltsimajas.
Noortepäeva läbi viinud
noortevolikogu liikmed

Häädemeeste valla leht
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Häädemeeste Hooldekodu juba 25 aastane!
Septembrikuu keskel – 19. kuupäeval oli viimasel ajal nii palju
tähelepanu saanud ja kõneainet tekitanud Häädemeeste
Hooldekodu õuele püstitatud
veel üks omanäoline ehitis.
Sedapuhku küll väga ajutine ja
lihtne peotelk. Plaan oli koos
majaelanike, vallarahva, hoolealuste omaste ja kõigi heade
inimestega, kes vähemal või
rohkemal määral meiega seotud
on, pidada maha väike juubelipidu tähistamaks väärika maja
veerandsajandat sünnipäeva.
Hooldekodu ajalugu ulatub
juba aastasse 1988, kui ehitati
praegu kasutuses olev hoone.
Algselt oli see mõeldud Häädemeeste kolhoosi vanurite elamuks. Hoone ehitamise ajal oli
kolhoosi esimeheks Ants Järvesaar. Esimesed hooldustöötajad võeti tööle aastal 1992, kui
majaelanike iseseisev toimetulek osutus raskeks. Hooldustöötajad tõid eakatele koju toiduaineid ja ravimeid. Töö toimus
koduteenuse põhimõttel. 1994.
aasta kevadel nimetati hoone
ümber Vanadekoduks. Sama
aasta märtsikuus võeti tööle
juhatajaks Urve Männik.
Viimased 7 aastat on Häädemeeste Hooldekodu töid ja
tegemisi juhatanud Gerli Liiva.
1996. a nimetati asutus taas
ümber. Seekord sai nimeks
Häädemeeste Hooldekodu.
Täna on Häädemeeste
Hooldekodu koduks 34 hoolealusele, kelle vanus jääb vahemikku 58–97 eluaastat. Kõige
kauem on meie majas elanud
üks vahva vanaproua, juba 23
aastat! Samuti on ühele meesterahvale see maja olnud koduks
juba viimased 21 aastat.
Läbi aegade on samas majas
veel tegutsenud ühinemiseelse
Häädemeeste valla muuseum,
lühikest aega noortetuba, õmblustuba ja viimased 18 aastat
tegutseb hooldekodu majas ka
päevakeskus.
Nagu ühele korralikule
sünnipäevale kohane, peeti
palju kõnesid, kuulati kauneid

OKTOOBRI ja NOVEMBRI
sündmused
11.-18.10 Täiskasvanud õppija nädal k.a.
Uulu Raamatukogus
12.10
Eesti murdmaajooksu karikavõistlused
Jõulumäel
12.10
OK Wesr auhinnavõistlus ja Pärnumaa
meistrivõistlus orienteerumises Võistes,
kell 12, lisainfo: www.okwest.ee
15.10
Tahku Tares mälumäng, kell 18.30
(kuni 5-liikmelised võistkonnad)
15.10
Kinoõhtu Vanamehe film Treimani
Rahvamajas kell 20
17.10
Koduloolaste klubiõhtu „Ajaradadel“
Uulu Raamatukogus kell 18.00
18.-20.10 Rahvusvaheline kelgukoerte võistlus
Balto Sügiskross 2019 Jõulumäel
19.10
Pillimeeste päev Tahkuranna koolimajas
19.10
Häädemeeste Keskkooli vilistlaste
kokkutulek
20.-30.10 Raamatukogupäevad k.a.
Uulu Raamatukogus
23.10
Eesti Raamatu päev Häädemeeste
Raamatukogus
26.10
Uulu Põhikooli vilistlaste kokkutulek
29.10
Kinoõhtu komöödia „Ükssarvik“ Treimani
rahvamajas kell 20
02.11
Salongiõhtu Tahku Tares kell 19
08.11
Osaluskohvikud üle Eesti (noortevolikogu
kohtub volikogu liikmete, vallaametnike ja
aktiivsete noortega)
08.11
Mardikarneval-stiilipidu Treimani
Rahvamajas kell 20
09.11
Isadepäev Häädemeeste Seltsimajas
10.11
Jõulumäe 35. metsajooks ja tervisekäimine
29.11
Valla aastapäeva tähistamine

Häädemeeste hoodekodu uus nägu. Foto ehitusprojektist

Hooldekodu sünnipäevalised. Foto: Inga Talts

laule, söödi ära Kabli pagarite
poolt valmistatud hiiglasuur
ja imemaitsev tort ning jagati
hulgaliselt häid soove, toredaid
kingitusi ja palju lilli.
Meeldiva üllatuskingitusena
olid Häädemeeste Lions Clubi
liikmed korraldanud kõigile
hoolealustele silmaarsti vastuvõtu hooldekodus. Ettevõtmine
saab teoks juba 15. oktoobril.
Head uudist koos omapoolsete südamlike soovidega oli
üle andmas Häädemeeste
Vallavolikogu esimees Andrus
Soopalu.
Kõigile meile, aga eriti eakatele inimestele, on väga oluline
hea elustandardi säilitamiseks
nägemine. See tagab nii parema

toimetuleku igapäevaelus, kui
ka oluliselt rohkem võimalusi
päevade sisukamaks veetmiseks.
Sõnavõtjatest andis veel
hea mõtte tulevikuks abivallavanem Helve Reisenbuk, kes
soovitas hooldekodu ümber
nimetada „Eakate Koduks“,
mis sobiks sellele asutusele
veelgi paremini ja kõlaks väärikamalt.
Siirast rõõmu kohalviibijatele pakkusid oma ilusate lauludega Metsapoole kooli laulupoiss ja Häädemeeste Lasteaia
tüdrukud. Aitäh Teile, lauluõpetajad Virge ja Aili! Hooldekodu esindas musikaalse
etteastega Leander Vaher, kes

vaatamata 96 eluaastale on väga
heas vormis ja laulab enda ja
teiste rõõmuks nii pidu- kui ka
argipäevadel.
Üheskoos on Häädemeeste
Hooldekodus käidud juba pikk
tee läbi paljude aastate. Kindlasti saavad ka ees ootavad ajad
olema põnevad ja toredad!
Suur tänu usalduse ja koostöö eest kõigile partneritele ja
sõpradele!
Kaunist jätkuvat sügist ning
palju soojust ja päikest nii õue
kui põue!
Inga Talts
Häädemeeste Hooldekodu
tegevusjuhendaja

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

TREIMANI RAHVAMAJAS
15.10 kell 20 Kinoõhtu
Vanamehe film
Pääse 5.-, sooduspilet 4.Alla 12 aastastele mittesoovitatav
29.10 kell 20 Kinoõhtu
uus eesti komöödia “Ükssarvik”
Pääse 5.-, sooduspilet 4.8.11 kell 20 Mardikarneval - stiilipidu
Pääse 5.- / Päevakohastes kostüümides tasuta
Info ja laudade broneerimine tel 522 8196 Viljar

Pärnumaa bändid pidasid juubelit
14. septembril kogunesid Treimani
rahvamajja pillimehed 25. Pärnumaa
bändide päevaks. Enamasti on möödunud aastate jooksul kokku tuldud
Treimanis, aga ka Lepaninal, Varemurrus ja Pärnuski.
Esines 12 ansamblit alates ühemeheshowst, lõpetades 6-liikmelise
koosseisuga.
Juubelipeol meenutati möödunud
bändide päevi (väljapanek fotodest
ja teistest materjalidest on vaatamiseks aasta lõpuni), tänati korraldajaid ja pikaaegseid toetajaid. Andrus
Soopalu andis üle valla tänukirjad
viieteistkümnendat korda žürii tööd
juhtinud muusikule Evald Raidmale,
pikaaegsele peotantsu žürii juhile Ants
Lopsikule ning ansambleid helindanud Andres Hirvelale. Viimane on
erinevates ansamblites üles astunud
kõigil bändide päevadel.
Siis algas muusikamaraton, milles
palasid standard-tantsumuusikast
rahvaliku popi ja rockini. Sel korral
oodati igalt ansamblilt huvitavaid

Peotantsijate lemmikuks sai Treimani ansambel Treffunx. Fotod: Aigi Treumuth

Esineb ühemehebänd Ahto Häädemeestelt

sünnipäevalaule.
Žürii, kelle moodustasid tuntud
muusik ja õppejõud Evald Raidma,
multimeedia õpetaja ja helirežissöör
Kalle Kivistik ning Abja muusikakooli direktor Heiki Vungi valisid
oma lemmikuks ansambli OkiToki,
kes pälvis ka publiku preemia. See

ansambel pakub tantsulusti Häädemeestel 29. novembril valla aastapäeva
peol. Peotantsijate lemmiku auhind
läks ansamblile Treffunx, kes on ka
esinenud kõigil bändide päevadel.
Parima sünnipäevalaulu esitasid Vanad
Sõbrad. Koduvalla ansamblitest astusid üles lisaks Treffunxile veel Nostal-

giline Treimanist, Ahto Häädemeestelt
ja Viljavelled Uulust.
Tänu kohalike ettevõtjate toetusele jätkus mitmeid eripreemiaid veel
silmapaistnud ansamblitele ja muusikutele. Toredale muusika- ja tantsusündmusele panid õla alla Eesti
Kultuurkapital, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Teater Endla, Pärnu
Kontserdimaja, PVX AS kauplus
Muusik, Häädemeeste vald, Hääde-

meeste mineraalvesi, Via Ikla Bistroo,
Kabli Pagar, Jõumees Aare Mesila, OÜ
Helgi&Pojad ning OÜ Ahi.
Traditsiooniliselt on koostamisel
voldik esinenud ansamblite fotode ja
kontaktidega.
Korraldajad tänavad kõiki abilisi
toetuse ja pillimehi toreda muusika
eest. Piduliste ühine arvamus oli, et
kohtume taas aasta pärast Treimanis.
Viljar Soomre
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September Häädemeeste Seltsimajas
Septembrikuu algas Häädemeeste Seltsimajas väga lõbusalt ja tegusalt. Vanavanemate
päeval tulid meile külla Piip
ja Tuut, kes lõbustasid oma
humoorika etendusega tervet
saalitäit suuri ja väikeseid. Selleks puhuks olime oma tubli
abilise Anna-Liisaga avanud
mõneks tunniks ka vahvlipuhveti, mis osutus fenomenaalselt
populaarseks.
Kuna septembrit võime
lugeda ka Häädemeeste noortetoa sünnipäevakuuks, siis
otsustasime tublide noortega ka
noorteka sünnipäeva tähistada.
Neljapäevases kokandusringis
valmistasime lastega rikkaliku
küpsisetordi ning tegime maitsvaid suupisteid. Reedel pakkusime kõigile külalisetele torti ja
tikuvõileibasid, mille kõrvale
nautisime noorte poolt ettevalmistatud etteasteid.
22. septembril kogunesid Häädemeeste Seltsimajja
noored üle valla, kuna toimus
Häädemeeste Noortevolikogu
poolt korraldatud Noortepäev.
Üles oli sätitud kohvik Rokkiv
Rebane, palju elevust tekitas
õnneloos ning mälestuseks sai
osta ka käsitöö meeneid. Päeva
tipphetkeks võib kindlasti
lugeda AHHAA teadusteatri
etendust, mis pakkus kärtsu,
mürtsu ja tuleshowd.
28. septembril võttis Hääde-

Päästeamet tuletab meelde
Sellel aastal on Lääne-Eesti
päästjad toidukõrbemisest
tekkinud tulekahjuohu tõttu
välja sõitnud 19 korral. Ühel
korral neist tõi valmima unustatud söök kaasa tõsisema
tulekahju.
Need õnnetused on väga
lihtsasti ennetatavad:
• Pliidile sooja pandud nõusid või toitu ei tohi jätta
järelevalveta ning pliidi
juures ei tohiks olla kergesti süttivatest materjalidest asju.

• Köögis peaks käepärast
olema tulekustutustekk või
tulekustuti, mis on mõeldud ka õli kustutamiseks.
• Kindlasti peab kodus
olema õigesti paigaldatud
ja töökorras suitsuandur.
• Pliidil kõrbev toit võib
süüdata ka pliidi ümbruses
olevad pinnad või esemed
– käterätik, pajalapid, kardinad jne. Plastist esemed,
näiteks poti sangad, hakkavad sulama ning eritavad
mürgist gaasi.

Leiutajate küla rahvas Seltsimajas.
Noortetoa sünnipäevatort.
Foto: Aigi Treumuth

meeste vald osa Maal elamise
päevast. Selle raames toimus
seltsimajas esmakordselt sügislaat. Kauplejaid mahutasime
majja ära tervelt 15. Päeval sai
jälgida meeleolukat kultuuriprogrammi ning osaleda rahvatantsu töötoas. Väga menukaks
osutus ka pakutrüki töötuba,

kus huvilised
said rätiku peale trükkida teksti
HÄÄDEMEESTE ning Häädemeeste vapi. Õhtupoolikul
tulid meile külalised Lottemaalt, kes andsid vägagi meeleoluka kontserdi. Kaasa laulsid
ja tantsisid nii suured kui ka
väikesed. Päeva lõpetas palju

elevust tekitanud õnneloos.
Häädemeeste Seltsimaja
pere tänab kõiki külalisi, esinejaid ja abilisi, kes sügise alguse
nii meeleolukaks ning toredaks
on kujundanud.
Aigi Treumuth
Häädemeeste Huvikeskuse
juhataja

Valla eakad kohtusid Treimani Rahvamajas
Treimani Rahvamajja eakate
päeva tähistama kogunenuid
tervitasid esimesena tormituulest viidud elektrita maja
ja optimistlik maja peremees
Viljar. Eakate rõõmus meel ei
andnud samas aga mingitki
mõtet ja võimalust, et pidu
pidamata jääks. Elektriühendus
taastus kiirelt võluväel ja pidu
võis alata. Kohaletulnuid tervitas nii rahvusvahelise eakate
päeva, kui muusikapäeva, kui
omavalitsuste päeval volikogu
esimees Andrus Soopalu. Volikogu esimees rõhutas oma tervituses just valla eakate ehk
elukogenud inimeste olulisust
meie kõigi elus praegu ja tulevikus. Vallavanem Karel Tölp
edastas eakate päeva tervitustele
lisaks lühikese kokkuvõtva ülevaate vallas toimuvatest töödest
ning tegemistest ja tuleviku
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plaanidest.
Meelelahutust pidulistele
pakkusid Metsapoole kooli lapsed, Treimani tantsumemmed
ja „Viisiveeretajad“. Külalisena
pakkus muusikalist ja sõnalist kuulamisrõõmu paljude
lemmik ja armastatud laulja
Voldemar Kuslap. Treffunksi
muusikahelide saatel täitus ka
kiirelt tantsupõrand.
Täname kõiki kohaletulnuid ja loodame, et osalejad
jäid korraldusega rahule ning
nautisid seda pealelõunast
taaskohtumist ja koosveedetud
aega. Samas kui kellelgi tekkis
mingi hea mõte või ettepanek,
mida võiks edaspidisel ürituse
korraldamisel arvestada on
need alati teretulnud.
Meeldivate kohtumisteni!
Eha Säde

Esinemas on Voldemar
Kuslap. Fotod: Aire KallasMaddison

Eakate päeva osalejad

Häädemeeste Postkontori uued
lahtiolekuajad
Alates 14.10.2019:
Häädemeeste postkontor
Pärnu maakond
Häädemeeste vald
Häädemeeste alevik
Pärnu maantee, 22
E,T,N,R 8:30-15:00
K 8:30-17:30
L,P Suletud
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;
• post i m a k se va hend ite
müük;
• maksete vahendus
Postmarkide
müügikohad
Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt: https://www.omniva.ee/
era/veel/edasimuujad.
Loodame, et pakutavad
alternatiivid teevad postiteenuste kasutamise klientidele
maksimaalselt mugavaks.
Täname mõistva suhtumise
ja hea koostöö eest.
Annely Noobel
Lõuna piirkonna juht

Häädemeeste valla leht
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SPORT

Ammulaskmine

H I I NA MAS SAAŽ I D
Häädemeeste tervisetoas

Mihklipäeva discgolfi turniir

Ammulaskjate välishooaja lõppvõistluseks on saanud Häädemeeste valla lahtised auhinnavõistlused, mis sel aastal toimusid
14. septembril.
Võistlustel osales 20 ammulaskjat, neist kolm Soomest.
Võistlusilm Häädemeestel soosis ambureid. Võistluste parima
tulemuse laskis naiste esiambur
Merike Kahk Viljandist harjutuses JR 900, võidutulemuseks 831
silma. Meeste võit kuulus Kaido
Pärnojale Viljandist “Noolest”
826 silmaga. Järgnesid Häädemeeste AK amburid Ain Järvesaar ja Teet Tagapere vastavalt

811 ja 803 silmaga. Seenioride
võit kuulus Aleksander Karamale Häädemeeste AK-st 784
silmaga, kes edestas soomlast
Lasse Löhfjelmi ühe silmaga.
Naistest saavutas kolmanda koha
Häädemeeste AK esindaja Sale
Leppik.
Keskaegse ammuga lasti
harjutust MC 900, mille võitis
Tarmo Andrei klubist Silex 775
silmaga.
Lõpuõhtul trahteris “Magic”
tunnistati 2019. a parimateks
amburiteks Merike Kahk, Kaido
Pärnoja ja Aleksander Karama.
Aleksander-Tõnis Joarand

28. septembril toimus Häädemeeste Keskkooli discgolfi rajal
teine võistlus sel aastal 20 mängija osalusel.
Rohkem oleks oodanud võistlustele kooliõpilasi, sest ilm soosis
igati võistlust. Kõige arvukamalt
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osales võistlustel meesgolfareid.
Oma vanuseklasside võitjateks tulid Janre Koort, Liis Lensment, Hanna Allikas, Klen Liiva
ja Albert Sepp.
Aleksander-Tõnis Joarand

»

TuiNa massaaž: Õlavööde, käed,
selg, alaselg ja jalad
Neerumassaaž: mõjub hästi
alakõhu ja alaselja probleemsetes
piirkondades

»
»
»
»

Jalataldade punktmassaaž
Energeetiline massaaž
Kuppude panek
Moksa – soojendusravi

»
»
»

Suhtlemisalane nõustamine
Stressimaandamise õpetus
Külmad käed/jalad

»

Vastuvõtule registreerimine ainult
telefoni teel.
Kabinetis valvet ei ole.
Teenuse osutamine kliendile sobival ajal
ja päeval.
Koduvisiidid.
Margot Põlla MA
Täiskasvanute koolitaja, tase 6
Info 511 4039
Pärnu mnt 22, I korrus Häädemeestel

Naiste
esikolmik:
Rita Raud,
Merike Kahk ja
Sale Leppik

Seenioride
esikolmik;
Lasse
Löhfjelm,
Aleksander
Karama
ja Timo
Merikallio.
Fotod:
erakogust

Disc golfi vanusegruppide võitjad: Janre Koort, Hanna Allikas, Albert
Sepp, Liis Lensment; Klen Liiva. Foto: Erik Raimond Ristmäe

Sangpommisport
7. septembril toimusid Leedus
Paistrys Balti riikide meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses.
Igas kehakaalus esindasid riiki
üks võistleja. Eesti koondist esindasid kaks meie valla noormeestMärt Veelaid ja Siim Marjamägi.
Esmakordselt võistles Siim 32 kg
pommidega.
Pilk protokolli: Mehed
+85 kg 1. Edgars Prancans Läti
(109/218+111) 329 p, 2. Remi-

gijus Šedys Leedu (116/232+89)
321 p, 3. Siim Marjamägi
(102/204+85) 289 p; NO- 18 a. +
68 kg 1. Justas Gruduls Leedu
(147/180/90) 237 (16 kg pomm),
2. Deniss Klackovs Läti (74+87)
161 (24 kg pomm), 3. Märt Veelaid (83+153/765) 159,5 p (16 kg
pomm). Võistluslik kokkuvõte:
1. Leedu – 41 p, 2. Läti – 35 p,
3. Eesti – 20 p.
Aleksander-Tõnis Joarand

Tagasivaade suvesse
15. Eestimaa suvemängud
Tartus
Suured tänud sportlastele, kes
leidsid keset tihedaid suveplaane
aega Tartusse Suvemängudele
tulla. Võistlejaid oli igast kaliibrist, mängud olid väga hästi korraldatud ja pakkusid võimalust
oma võimed proovile panna.
Esimene võistluspäev 12.
juulil algas Tamme staadionil
kergejõustikuga.
Pilk protokolli:
KERGEJÕUSTIK
NV I vanuseklassis 100 m: 6.
Annely Lihtne, 10. Aire KallasMaddison; 400 m: 12. Aire Kallas-Maddison; 1500 m: 8. Aire
Kallas-Maddison; kaugushüpe:
7. Annely Lihtne, 13. Aire Kallas-Maddison; ketas: 9. Annely
Lihtne; oda: 8. Annely Lihtne;
kuul: 11. Annely Lihtne.
NV II vanuseklassis 400 m:
Elo Pendin 4. koht, 1500 m: 5.
koht.
M vanuseklassis 100 m: 39.
Juhan-Silver Sarnet, 40. Kerol
Kiviselg; 1500 m: 29. Kerol
Kiviselg; kuul: 21. Juhan-Silver
Sarnet.
4 x 100 m teatejooksus võitis
Häädemeeste võistkond 20. koha
koosseisus: Kerol Kiviselg, Mario
Maddison, Juhan-Silver Sarnet,
Alo Pendin.
Kokkuvõtlikult olime Pärnumaa valdadest kõige edukamad
(1045p), edestades isegi Pärnu
linna (1042 p).

MÄLUMÄNG
Häädemeeste valda esindasid
mälumängus: Ülo Sommer, Reet
Sai, Helju Viirg, Valeri Hahiljev
ja Peeter Mägi. Kokkuvõttes saavutati 39. koht. Pärnumaalt olid
esindatud peale meie valla vaid
veel Pärnu linn ja Saarde vald.
Tänu Häädemeeste võistkonna
panusele saavutas Pärnumaa
maakondlikus arvestuses 1. koha.
JALGRATTAKROSS
Ootamatult selgus, et Häädemeeste valda esindav jalgrattasportlane Kerol Kiviselg
esindas ainuisikuliselt ka tervet
Pärnumaa maakonda. Kerol saavutas meeste arvestuses 25. koha
teenides Häädemeeste vallale 22
punkti ja ühtlasi ka punktid Pärnumaale, teenides maakonnale
12. koha jalgrattakrossis.
DISCGOLF
Discgolfis esindas meie valda
kolm võistlejat: Maret Vilbaste,
kes naiste arvestuses saavutas 28.
koha, Kerol Kiviselg, kes saavutas meeste arvestuses 111. koha
ja Mario Maddison, kes saavutas
seenioride arvestuses 37. koha.
Võistkondlikult jäi Häädemeeste võistkond 28. kohale ja
teenis 30 p. Ühtlasi olid need ka
ainukesed punktid Pärnumaale
ehk meie mängijad esindasid
üllatuslikult jälle tervet Pärnumaad.
ORIENTEERUMINE
Meeste 35 vanuseklassis tegi
väga hea tulemuse Kerol Kiviselg, kes saavutas 24. koha. N35

vanuseklassis saavutas Aire Kallas-Maddison 26. koha. Pärnu
maakonnast olid lisaks meie
vallale veel kohal orienteerujad
Saarde vallast. Saarde vallaga
koos toodi orienteerumises Pärnumaale maakondade arvestuses
11. koht.
Suvemängudel osalesid veel
sangpommitõstmise alal Pärnumaad esindades meie valla
mehed: Hannes Maal, kes 73 kg
kaalukategoorias võitis 3. koha ja
Siim Marjamägi, kes 78 kg kaalukategoorias võitis esimese koha.
Kokkuvõttes saavutas Häädemeeste vald 45. koha. Oma väikeste omavalitsuste grupis lausa
18. koha. Võime oma tulemustega rahule jääda ja eks järgmisel
korral saab jälle ennast proovile
panna.
Aire Kallas-Maddison

Aire Kallas-Maddison ja Elo
Pendin enne 1500 m jooksu.
Foto: Annely Maasing

Pillimeeste päev

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
saalis
19. oktoobril algusega kell 12.00
Uksed lahti alates kella 10.00-st
Sissepääs
2 EUR

Võidukad sangpommitõstjad suvemängudel. Foto: erakogust

Lk. 14

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
Nii ajaratas aastaid keeras Sinu eluteel,
neis mälestusi häid Su ümber elab veel.
Sa nagu hellalt silitada tahaks neid
ja astuda veel kord neid käidud teid ...
24.10 FEODOR LEINASAAR

98

Jaagupi küla

01.10 SALME TERREPSON

89

Häädemeeste alevik

09.10 ILSE KESKÜLA

Treimani küla

14.10 MARIY MEMI

Reiu küla

27.10 JUTA TALTS

88

Massiaru küla

18.10 LINDA KUKK

86

Orajõe küla

05.10 NEEME-JOHANN HOLM 85

Laadi küla

27.10 ELLA KOLLA

Laadi küla

21.10 LAINE SUUR

84

Uulu küla

12.10 URVE KASK

83

Leina küla

18.10 ELLI LIHTNE

Õnnitleme
noori peresid

KOGUDUSTE TEATED

ASTON MARTIN JETS
23.08.2019
Ema Astrid Rosenberg, isa Elton Jets
NETE HÜNNEV
03.09.2019
Ema Jaanika Punnar, isa Ott Hünnev
LENARI LEY
14.09.2019
Ema Katrel Antson, isa Janar Ley

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus
20. oktoobril kell 14.00 XIX pühapäev pärast nelipüha

27.10 SVETLANA MOKHNACHEVA Reiu küla
Häädemeeste alevik

14.10 VILLU RANDVA

82

Pulgoja küla

07.10 LUULE TOOM

81

Tahkuranna küla

16.10 AHTO JÜRIVETE

Arumetsa küla

19.10 MAIE MANNER

Penu küla

29.10 NIINA REI

Laadi küla

04.10 MAIMU KÖSTER

80

Sooküla

15.10 LINDA ORAV

Massiaru küla

16.10 INGE ADAMSON

Jaagupi küla
75

Kabli küla

05.10 TATJANA LEIS

Häädemeeste alevik

16.10 HALJAND KRUUSLA

Kabli küla

17.10 VEIO-KALEVI JAKOBSON

Kabli küla

23.10 ILGA JULIKA

Häädemeeste alevik

11.10 MATI LEHTLA

70

15.10 MARIA GORSHKOVA
10.10 ELSA KIVASTE

Sooküla

TEATED

Reiu küla
65

11.10 LAINE MERIVEE

Ikla küla

Häädemeeste valla tänavavalgustuse rikete
kontaktid
Rikete edastamisel palun kasutage neid kontakte.
5557 8664 (SMS ei toimi)
haademeesterikked@prosystem.ee

Uulu küla

15.10 ENDEL LOOSAAR

Reiu küla

24.10 RAIMONDS ORIEHOVS

Metsapoole küla

27.10 SVETLANA JÕEKÄÄR

Orajõe küla

01.10 MARE TALI

Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
27. oktoobril kell 15.00 Õhtuteenistus
9. novembril kell 10.00 Liturgia. Surnute mälestamise
püha
Urissaares:
3. novembril kel 15.00 Surnute mälestamise püha
Treimanis:
19. oktoobril kell 11.00 Lõikustänupüha liturgia
24. novembril kell 15.00 Surnute mälestamise püha
Tahkurannas:
20. oktoobril kell 15.00 Lõikustänupüha
jumalateenistus
16. novembril kell 11.00 Liturgia. Surnute mälestamise
püha

Laadi küla

05.10 HELLE-MAI MÄNNI

02.10 MATI JÄRVE

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus
13. oktoobril kell 12.00 XVIII pühapäev pärast
nelipüha, lõikuspüha
18. oktoobril kell 12.00 Evangelist Luuka päev
20. oktoobril kell 10.30 Palvus hooldekodus
20. oktoobril kell 12.00 XIX pühapäev pärast nelipüha
27. oktoobril kell 12.00 XX pühapäev pärast nelipüha
27. oktoobril kell 13.15 Piiblitund kogudusemajas
31. oktoobril kell 12.00 Usupuhastuspüha
2. novembril kell 12.00 Hingedepäev
3. novembril kell 12.00 Kõikide pühakute pühapäev
10. novembril kell 10.30 Palvus hooldekodus
10. novembril kell 12.00 XXII pühapäev pärast nelipüha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes)
3. novembril kell 9.30 Kõikide pühakute pühapäev

Rannametsa küla

31.10 LAINE TROSKA

Oktoober 2019

60

Tahkuranna küla

02.10 AARE GRÜNBERG

Treimani küla

02.10 VELLO KUUSIK

Krundiküla

12.10 RETI ARROVAL

Uulu küla

12.10 NAIMA ALLIKAS

Reiu küla

18.10 JÜRI SIMSON

Metsaküla

21.10 AVE ARUMÄE

Arumetsa küla

23.10 AGO TÄHISTE

Treimani küla

28.10 MAIE MERIMAA

Uulu küla

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

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED

Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.

SOODSAD HINNAD!

20
HOOLDUS 15

PAIGALDUS

E. E. FOREST

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

***
Häädemeeste Muusikakool võtab tööle näppepillide
(kitarri ja ukulele) õpetaja osalise koormusega.
Tunnid toimuvad Metsapoole koolimajas.
Lähem info Tiia Soomrelt, telefon 53400646 või
muusikakool@haademeeste.ee

ANNA JUURIKAS
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

TOIMETUS

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

MÄLESTAME LAHKUNUID
KALJU MÄE
24.03.1935 – 15.09.2019

Palkide saagimine lintsaega,
tulla võib ka ühe palgiga.

501 3429
Rannametsa küla

JÜRI-OSKAR JUHANSON
01.02.1945 – 20.09.2019 Häädemeeste alevik

Mis juhtus

MAIDO ZUKKER
21.11.1948 – 01.09.2019

Laadi küla

MATTIAS LILL
30.10.1951 – 13.09.2019

Häädemeeste alevik

ANTS JUURIKAS
23.10.1954 – 11.09.2019

Reiu küla

26. septembril kell 05.36 said päästjad väljakutse Häädemeeste valda Uulu külla, kus hoones sees olnud kahveltõstuk
oli põlema süttinud. Masin põles lahtise leegiga ning sellest
süttis osaliselt ka hoone lagi. Päästjad likvideerisid tõstuki
ning lae põlengu kell 6.16. Tõstuk hävis tules sajaprotsendiliselt. Süttimise põhjust teada ei ole.

ANDRUS METSAOTS
02.05.1958 – 31.08.2019

Treimani küla

1. oktoobril kell 7.59 käisid päästjad eemaldamas teele
kukkunud puud Häädemeeste vallas Rannametsa külas.

