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Häädemeeste Eakte Kodu avamispidu

Vallavanema
veerg

Hääd mõtted,
Hääd tunded.
Hää paik väärikaks
vananemiseks.

KAREL TÖLP
Suvi on vaikselt mööda saamas ja sügis hakkab kohale jõudma.
See tähendab aga seda, et käesoleva aasta ehitused hakkavad
tasapisi lõpule jõudma. Eelmisest veeru kirjutamisest on vallavalitsusel möödunud juba mitu väga tegusat ja huvitavat kuud.
Käesoleva aasta ehitustest esimesena said valmis teede
mustkatted. Verston AS tegi head tööd ja paigaldas 2,5-kordse
pindamise lühikese aja jooksul kõigile sellel aastal kavas olnud
veidi enam kui 5 kilomeetrile. Algsest plaanist jõuti meie valla
teedele ligi kuu aega varem, sest graniitkillustiku tarned takerdusid ja ainsana oli materjal olemas Pärnumaal, seega suunati
ettevõtte brigaadid meie kodumaakonda. Verston AS võitis ka
meie kruusateede hanked Rannametsa külas, kuid seal ehitus
algab lähiajal, sest Häädemeeste – Rannametsa kruusatee
on sedavõrd liivase põhjaga, et otsustasime uue kruusa alla
panna geotekstiili, mille tarneaeg läks eeldatust pikemaks.
Teedeehitustest tänavavalgustus Reiu külas Silla teele koos
mänguväljaku valgustamisega on Elin OÜ poolt tehtud,
samuti on mustkate rajatud MKM Infra OÜ poolt Aiandi ja
Tööstuse tänavatel Häädemeeste alevikus koos valgustusega
(rajas OÜ Koprahammas). Ehitustööd on lõppjärgus Uulu
kaupluse juures parklas, kus AS Tref Nord rajas parklale uue
aluse ja uue asfaltkatte.
Abivallavanem Siim Suursilla asjatundlikul ja pühendunud
juhtimisel on lõppemas mitmed suuremahulised ehitustööd.
Uulu Lasteaias lisanduvad kuuenda rühma ruumid, keldrisse
ehitatakse välja mitmed lasteaia abiruumid ning vallavalitsuse
arhiiv, samuti rajatakse nendesse ruumidesse ventilatsioon,
teisel korrusel asuvale koolisööklale kaubalift ning vallamaja
osale uus katus. Lapsed loodame uutesse rühmaruumidesse
lubada septembri keskpaigaks. Töid teostavad ühispakkumuse
esitanud Termokar OÜ ja Qualitis Ehitus OÜ. Häädemeeste
Muusikakooli väga põhjaliku ümberehituse käigus sai maja
sisuliselt kõik uued kandekonstruktsioonid esimesele korrusele
ning mitmed tugevdused teise korruse jaoks, klassiruumid said
mitmete õhuvahedega helikindlad seinad, kus lausa 5-kordne
kips, lisaks on klassiruumidel topeltuksed. Kogu maja sai
ventilatsiooni, turvalisuse tagamiseks teisele korrusele varuväljapääsu, maakütte ning varasema, sisuliselt kuivkäimla
kasti otsas olnud vesikloseti asemel korraliku tänapäevase
kanalisatsioonisüsteemi. Viimatinimetatu jääb küll esialgse
plaani kohaselt ajutiseks, sest loodame hoone liita trasside
ehituse ajal ühiskanalisatsioonisüsteemi. Lapsed loodame
koolimajja õppima lubada juba lehe ilmumise ajaks, kuid
uuendatud ja suurendatud saaliosa mööbel saabub septembri
lõpus. Häädemeeste teenuskeskuses on samuti toimunud
väga põhjalikud ehitustööd. Rajatud on kogu hoonele ventilatsioon ja maaküte. Väga väärikas ja pika ajalooga vallamaja
hoone on sisekujundaja käe läbi saanud väga uhke interjööri
ja mööbli. Valla teenuskeskus saab majas tööd alustada lehe
ilmumise paiku, muuseumi mööbel on osaliselt juba kohal,
kuid ekspositsioonide osa saabub oktoobris, seega muuseumi
uste avamine kõigile huvilistele saab olema oktoobri teises
pooles. Töid teostavad ühispakkumuse alusel PREV OÜ ja
Pärnu REV Ehitus OÜ.
Augusti lõpus toimunud vallavolikogu istungil võeti vastu
mitu väga olulist otsust, neist kõige kaalukam ja ka palju küsimusi ning pika arutelu põhjustanud Häädemeeste alevikus
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamise küsimus. AS
Häädemeeste VK esitas Keskkonna Investeeringute Keskusele
korduvalt taotlusi toetuse saamiseks, mis nüüd ettevõtte juhataja Madis Mätase juhtimisel ka õnnestus. Paraku 10 aasta
tagune aeg, kui valla omaosalused olid 10–15% kogumaksumusest, on tänaseks möödanik, ning toetus õnnestus saada
väga suure, 60% omaosalusega. Ilmselge, et valla rahakotist
ca 1,7 miljoni euro suuruse kohustuse garanteerimine valla
jätkub lk 3

Häädemeeste Eakate Kodu
rõõmustab, sest meie pikaaegne
unistus – Eakate Kodu juurdeehitus ning olemasoleva hoone
renoveerimine on täide läinud.
5. augustil peeti Eakate Kodu
juurdeehituse ja renoveeritud
hoone avamispidu. Päev, mis
algselt pidi toimuma aasta ja
neli kuud tagasi. Tookord olime
sunnitud seoses eriolukorraga
riigis juurdeehituse avamise
edasi lükkama.
Poolteist aastat kestnud ehitus on lõppenud. Ehitis, mida
pikka aega oodatud, on projekteeritud ja ehitatud spetsiaalselt
eakatele inimestele.
Valminud Eakate Kodu võib
iseloomustada sõnadega kaasaegne ja tänapäevane, mugav
ja kodune.
Suure ehituse vahele on
mahtunud ka dementsusega
inimestele mõeldes õueala ehitus, mida saavad nautida kõik
Eakate Kodu hoolealused. Aed
annab hoolealustele võimaluse
turvaliselt aastaringselt ning
iseseisvalt õues viibimiseks.
Õdusat Eakate Kodu aga ei
loo ainult puhtad seinad ega

Lindi lõikamine

uus maja, vaid inimesed, kes
elanike eest hoolitsevad. Iga
päev töötame Eakate Kodus
selle nimel, et tagada eakatele
väärikas vananemine ka pärast
aktiivset eluperioodi, et nende
päevad oleks täis rõõme, turvatunnet ja sotsiaalset suhtlust.
Tänan töötajaid, kes suudavad
olla selle raske vaimse ja füüsilise töö juures positiivsed ja
rõõmsameelsed.
Pidupäeval jagasid õnnit-
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lusi ja häid soove Häädemeeste
vallavanem Karel Tölp, vallavolikogu esimees Andrus Soopalu, luteri koguduse õpetaja
Tauno Teder, Optimus Ehitus
OÜ, Häädemeeste Keskkooli
direktor Aule Kink, Häädemeeste raamatukogu juhataja
Mai Sepp, Häädemeeste päästekomando komandopealik Enno
Teor ja teised sõbrad, tuttavad.
Eakate Kodu tänab hoolealuseid ja nende peresid mõistva

suhtumise eest sel keerulisel
ehitusperioodil.
Täname Häädemeeste
valda, Häädemeeste vallavanemat Karel Tölpi, ehitusettevõtteid Optimus OÜ,
Nordecon OÜ (endine Eston
Ehitus) ja kõiki, kes on andnud oma panuse Eakate Kodu
ehitusse.
Gerli Liiva
Häädemeeste Eakate Kodu
juhataja

Käes on jälle punaste pihlakate aeg
Kellelegi pole sel sügisel märkamatuks jäänud suurte punaste
marjakobarate all uhkeldavad
pihlakad. Ja punavaid pihlakaid
on ikka peetud märguandeks
uuele kooliaastale.
Mida räägivad iidse elujõuga
pihlakad? Milline tuleb kooliaasta 2021/22?
Valla neljas üldhariduskoolis
alustab kooliteed 66 õpihimulist koolijütsi. Neist sai oma esimese aabitsa Uulu Põhikoolis
35, Häädemeeste Keskkoolis
20, Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis 7 ja Metsapoole Põhikoolis 4 kooliuusikut.
Värvilõhnalisse renoveerimise lõpusirgel olevasse Häädemeeste Muusikakooli tuleb
esimest tutvust muusikaga
tegema 10 uut õpilast.
Üldse asub valla üldharidus-

koolidesse õppima 458 õpilast,
mis on 35 võrra rohkem kui
eelmisel õppeaastal. See on
peaaegu kaks klassitäit õpilasi.
Eriti tugevas kasvutrendis
on Uulu Põhikool, kuhu sellel
õppeaastal asus õppima 202
õpilast möödunud aasta 175
asemel. Kasvanud on ka Häädemeeste Keskkool, kus tänavu
asus tarkust taga nõudma 178
õpilast eelmise õppeaasta 167
asemel. Nii Tahkuranna Lasteaed-Algkool kui Metsapoole
Põhikool alustavad õppeaastat
praktiliselt samade õpilaste
arvudega kui möödunud
õppeaastal. Tahkuranna LAK
34 ja Metsapoole Põhikoolis 44
õpilast.
Suur rõõm on tõdeda, et
tänu koolijuhtide pidevale
hoolele on kooliaasta alguseks

meie koolides olemas kõik
tublid õpetajad. Eriti
tore on, et Uulu
kool leidis oma 2
uut klassiõpetajat
kogukonna liikmete hulgast.
Loodetavasti andis
ilus suvi energiat uueks
alguseks nii lastele, vanematele kui koolirahvale.
Rahvatarkus ütleb: „Kui
pihlakal on palju marju, siis
see näitab härmatist ja seda,
et tuleb külm talv“. Seetõttu
on pihlakad nii marju täis, et
linnukestel oleks külmal talvel
midagi süüa. See on rahvatarkus, aga milline tuleb see koolitalv meie koolides, sõltub ikka
ennekõike meist endist.
Viirust me olematuks teha ei
saa, aga saame üksteisest lugu

pidades õppida koos sellega
elama. Hoidma end ja oma
kaaslasi. Soojendama sooja sõna
ja sooja suhtumisega külmi talvepäevi. Nii jätkub koolirõõmu
kevadeni!
Palju ilusaid hetki uude
kooliaastasse!
Helve Reisenbuk
abivallavanem

Ilusat kooliaasta algust kõigile õppuritele
ja ka lapsevanematele
Häädemeeste Vallavolikogu, Häädemeeste Vallavalitsus
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus
otsustati:
26. augustil
• Toimus Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021–2026 eelnõu lugemine.
Seal hulgas arutati kodanike poolt
esitatud ettepanekut Kabli lasteaia
investeeringute kohta. Volikogu
liikmetele anti tähtaeg ettepanekute
tegemiseks arengukavva ja eelarvestrateegiale.
• Anti luba vallavalitsusele laenude
refinantseerimiseks. Valla 2021eelarves ettenähtud investeeringute
tegemiseks võetud laen saadi soodsamatel tingimustel kui 2019 ning
2020 võetud laenud. Volikogu nõusolekuga saab vallavalitsus võimaluse
asendada 2019 ja 2020 võetud laenud vallale soodsamate tingimustega
laenudega ning hoida nii kokku valla
rahalisi vahendeid.
• Võeti vastu Häädemeeste valla 2021.
aasta lisaeelarve. Lisaeelarvega lisatakse vallaeelarvesse Vabariigi Valitsuse poolt riigi 2021. aasta lisaeelarvega eraldatud toetus ja tehakse
eelarve muudatus, mis on vajalik
eelarve siseseks ümbertõstmiseks
tegevusalade vahel (investeeringute
õiglasemaks kajastamiseks). 52
363 eurot lisati valla 2021 eelarves
reservfondi ning vähendati „muu
tervishoid“ investeeringute summat 19 616 eurot. 2021 eelarvesse
planeeriti Võiste arstipunkti remont
summas 20,0 tuhat eurot. Perearsti
soovil sel aastal seda remonti ei tehta.
Pidades silmas rahaliste vahendite
otstarbekat kasutamist, tegi vallavalitsus ettepaneku suunata 19,6 tuhat
eurot Häädemeeste Eakate Kodule,
et soetada 100 liitrine keedukatel
koos segajaga.
• Projekti omafinantseeringu katmine.
Garanteeriti projekti “Häädemeeste
aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja
laiendamine“ omaosalus. Keskkonna
Investeeringute Keskus teavitas
22.06.2021 kirjaga nr 3-2.3/5653
AS’i Häädemeeste VK toetuse eraldamisest nimetatud projektile. Projekti eeldatav maht on 2 783 460
eurot, millest KIKi eraldatav toetus
on 1 113 384 eurot. Vallavalitsuse
poolt vallavolikogule esitatud Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021–2026
tegevuskavas ning eelarvestrateegias
on arvestatud Häädemeeste aleviku
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekti omaosaluse finantseerimisega.
• Vallavara võõrandamine avaliku
enampakkumise korras. Algatati
Häädemeeste vallale kuuluva Soometsa külas asuva Raja kinnistu
(katastritunnus: 21401:001:0264,
sihtotstarve elamumaa 100%) enampakkumise korras võõrandamise
protsess. Alghinnaks seati 15 000
eurot.
• Kehtestati Treimani küla Järvemäe
kinnistu detailplaneering.
• Anti luba Kirsisalu tee 7 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Häädemeeste vallale omandamiseks.
Moodustatav kinnisasi on vallale
vajalik, et ühendada Uulu küla põhjapoolne ala Uulu küla keskosaga.
Detailplaneeringuga moodustatavale
maaüksusele on kavas rajada jalgtee.
• Algatati Majaka küla Kalle kinnistu
detailplaneering.
• Algatati Laadi küla Vesiroosi kinnistu detailplaneering.
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Vallavalitsuses otsustati:
08. juulil 2021
1. Ehitusloa väljastamine Leina
külas Jõulumäe tervisekeskuse kinnistule spordihalli püstitamiseks.
2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Merekülas, Karu tee 24
maaüksusel.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Mäetaguse maaüksusel
Rannametsa külas.
4. Ehitusloa väljastamine Laadi
külas Raidlepa kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
5. Ehitusloa väljastamine Laadi
külas Soometsa tee 15a kinnistule
kinnise maasoojussüsteemi puuraugu rajamiseks.
6. Ehitusloa väljastamine Reiu
külas Kulla tee 6 kinnistule suvemaja
püstitamiseks.
7. Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks.
8. Raha eraldamine (toetamaks
raamatu “Eesti tõstespordi ajavaod”
III osa trükkimist).
9. Hanke “Uulu Põhikooli ja Häädemeeste Eakate Kodu köögitehnika
hankimine” korraldamine.
10. Häädemeeste valla valimiskomisjoni asukoha määramine.
11. Riigihanke “Häädemeeste
Muusikakooli ja Häädemeeste teenuskeskuse renoveerimistööd” Lisaja muudatustööde tellimine. Juunikuu volikoguistungil andis volikogu
nõusoleku suunata valla 2021 eelarve
reservfondist täiendavad vahendid
Häädemeeste teenuskeskuse ja muusikakooli hoonete remondi lisatööde
katmiseks. Vallavalitsuse korraldusega anti nüüd nõusolek tööde tegijale vajalike lisatööde tegemiseks.
23. juulil 2021
1. Puude raie tiheasustusalal
(Mustamäe tee 7, Kabli küla).
2. Hajaasustuse programmi projekti „Leina küla Metsaääre kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine.
3. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine, jalgrattavõistlus
Urumarja 33. velotuur. Korraldaja
on MTÜ Pärnu Spordiselts Kalev.
4. Rendi maksmisest ajutine
vabastamine (Pargi tee 3, Uulu
küla, Häädemeeste vald, asuv Häädemeeste vallale kuuluv hoone on
ajavahemikul juuni-september 2021
remondis, mis tõttu on rentnikel
hoones asuvate mitteeluruumide
kasutamine takistatud.
5. Enampakkumise tulemuste
kinnitamine. Vastavalt volikogu
otsusele korraldas vallavalitsus Kabli
bussijaama kinnistu müügi enampakkumise korras. Enampakkumise
tulemusel võõrandatakse kinnistu
suurima ostuhinna pakkunud isikule
hinnaga 11 100 eurot.
6. Hanke “Suurküla rannatee korrastus 21” tulemuste kinnitamine.
Tööd teoestab OÜ HM Mets (registrikood 10131536).
7. Riigihanke “Uulu Lasteaia VI
rühma mööbel” tulemuste kinnitamine. Majanduslikult soodsaima
pakkumuse tegi Kumer Saag OÜ
(registrikood 11611586).
8. Riigihanke “Häädemeeste
vallale kuuluvate hoonete kindlustusteenus aastateks 2022 kuni 2023
II” tulemuste kinnitamine. Majanduslikult soodsaima pakkumuse tegi
If P&C Insurance AS (registrikood
10100168).
9. Hanke “Häädemeeste purjeka

maketi valmistamine ja paigaldus
koos haljastusega” tulemuste kinnitamine. Tähtajakse ei esitatud ühtki
pakkumust. Otsustati korraldada
uus hange.
10. Reiu külas kinnistute jagamine. Lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Transpordiamet (endine Maanteeamet) esitas Häädemeeste Vallavalitsusele 08.12.2020 taotluse
Reiu külas kinnistute jagamiseks
Kinnistute jagamine toimub avalikes huvides riigimaantee (ViaBaltica)
rajamiseks.
11. Sundvalduse seadmine Laadi
külas Kose kinnistule.
12. Sundvalduse seadmine Kabli
külas 19331 Rannametsa-Ikla tee
maaüksusele.
13. Uulu külas Silkini ja Männi
kinnistute piirimuudatus.
14. Tahkuranna külas Arne ja
Lennarti tee kinnistute piirimuudatus. Lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
15. Raha eraldamine huvitegevuse
toetuseks. Korraldusega eraldatakse
toetust Häädemeeste valla elanikest
noorte huvitegevusega tegelemiseks.
16. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine, Kabli Rannakohvik OÜ’le.
17. Riigihankes nr 236706 „Häädemeeste valla kruusateede rekonstrueerimine 2021“ lisatööde tellimine.
29. juulil 2021
1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Ikla külas 2130031 Selgema
tee kinnistule.
2. Tahkuranna külas Salo kinnistu jagamine. Sihtotstarvete ja
lähiaadresside määramine.
3. Ikla külas Meieri kinnistu jagamine. Lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine.
Jagamise eesmärk on kinnistut
läbiva maantee võõrandamine eraomandist Eesti Vabariigile.
4. Sundvalduse seadmine Reiu
külas Veski tee kinnistule.
5. Sundvalduse seadmine Kabli
külas Merelaane tee kinnistule.
6. Laadi külas Kustase kinnistu
jagamine. Sihtotstarvete ja lähiaadresside määramine.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kärdi maaüksusel Majaka
külas.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Saaresepa maaüksusel
Rannametsa külas.
9. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Külaotsa maaüksusel Soometsa külas.
10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Raja maaüksusel Rannametsa külas.
11. Ehitusloa väljastamine Majaka
külas Kärdi kinnistule suvila püstitamiseks.
12. Ehitusloa väljastamine Orajõe
külas Jalaka kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
13. Kasutusloa väljastamine Tahkuranna külas Mõisavälja tee 10 kinnistule püstitatud saun-suvilale.
14. Kasutusloa väljastamine Urissaare külas Uresaare kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale
15. Sotsiaaleluruumi üürilepingu
lõpetamine.
16. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine, MTÜ Rannamänniku kaitseks Ürituse nimetus ja
vorm: METSA POOLE FESTIVAL.

17. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine, MTÜ NOORED
MAALE Ürituse nimetus ja vorm:
VÕISTE SUVEFESTIVAL 2021.
18. Pakkumuskutse kinnitamine
laenu võtmiseks.
19. Vallavanema asendamine.
Vastavalt Häädemeeste valla põhimääruse § 65 asendab vallavanemat
tema puhkusel olemise ajal kõigi
õiguste ja kohustustega humanitaarvaldkonna abivallavanem, tema
äraolekul ehitusvaldkonna abivallavanem. Humanitaarvaldkonna abivallavanem viibib korralisel puhkusel
alates 02.08.2021 kuni 19.08.2021,
mistõttu asendab vallavanem Karel
Tölpi tema puhkusel viibimise ajal
02.08.2021 kuni 29.08.2021 ehitusvaldkonna abivallavanem Siim
Suursild.
20. Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks. Toetati Häädemeeste
noorte osalemist huvitegevuslaagrites.
21. Lihthanke “Uulu Põhikooli
ja Häädemeeste Eakate Kodu köögitehnika hankimine.
Otsustati sõlmida hankeleping
pakkujaga Metos Aktsiaselts (registrikood 10307573).
3. augustil 2021
1. Projekteerimistingimuste väljastamine Mõisa põik 11 kinnistule
Tahkuranna külas elamu ja abihoone
püstitamise projekti koostamiseks.
2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Vargamäe maaüksusel
Treimani külas.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Sepa maaüksusel Treimani
külas.
4. Ehitusloa väljastamine Majaka
külas Nelgi kinnistule kahe kinnise
maasoojussüsteemi puuraugu rajamiseks.
5. Kasutusloa väljastamine Reiu
külas Pulga tee 5 kaksikelamus asuvale korterile nr 1.
6. Kasutusloa väljastamine Reiu
külas Silla tee 2 ja Silla tee kinnistutele rajatud tänavavalgustusele.
7. Kasutusloa väljastamine Leina
külas Jõulumäe tervisekeskuse kinnistule rajatud ja laiendatud välispordiväljakutele.
8. Sundvalduse seadmine Tahkuranna külas Merimäe tee, Sonni tee,
Paju tee ning Merila kinnistutele.
9. Sundvalduse seadmine Tahkuranna külas Mere tee L1 maaüksusele.
10. Komisjoni moodustamine
Moodustati konkursi Kaunis Kodu
läbiviimiseks komisjon koosseisus:1)
Komisjoni esimees: Sirli PedassaarAnnast. Komisjoni liikmed: MaiaLiisa Kasvandik, Marge Kolla,
Triinu Kolla ja Tiiu Sommer.
11. Hanke “Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamine. Mänguväljaku ja kiviaedade ehitustööd”
lõpetamine. Lükati tagasi kõik hankele “Võiste Sadama tänava miljööväärtuse suurendamine” esitatud
pakkumused, sest kõigi esitatud
pakkumuste maksumused ületasid
hanke eeldatavat maksumust.
12. Hanke “Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamise ehitustööd koos mänguväljaku rajamisega”
korraldamine. Korraldusega kinnitas
vallavalitsus uue ning täpsustatud
hankedokumendi ja kuulutas välja
hanke Võiste Sadama tänava miljööväärtuse suurendamiseks.

10. augustil 2021
1. Laenu pakkumuste läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine.
Otsustati sõlmida laenuleping
AS’iga SEB Pank (registrikood
10004252).
2. Projekteerimistingimuste
andmisest keeldumine Laadi külas
Männiku tee 1 maaüksusele aiamaja
püstitamise projekteerimiseks.
3. Puuraukude asukoha kooskõlastamine Räägu maaüksusel Kabli
külas.
4. Puuraukude asukoha kooskõlastamine Posti tee 32 maaüksusel
Reiu külas.
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kuuselohu maaüksusel
Urissaare külas.
6. Ehitusloa väljastamine Merekülas Piiri kinnistule elamu püstitamiseks.
7. Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, MTÜ Selts Raeküla,
ürituse nimetus ja vorm: VI UhlaRotiküla elamusjooks.
8. Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus, ürituse nimetus ja vorm:
Rannatee romantikaöö. Ajalooline
tuledeöö.
9. Arvamuse andmine Võiste II
liivakarjääri maavara kaevandamise
keskkonnaloa taotlusele.
Ei nõustutud maavara kaevandamise loa väljastamisega Võiste II
liivakarjääri mäeeraldisel liiva kaevandamiseks järgmistel põhjustel:
1) Häädemeeste vallas on 9 liivakarjääri kaevandamisluba, mille alusel on võimalik kaevandada 2739,7
tuh m³ liiva ja kruusa. Menetluses
olevate kaevandamislubade võrra
kasvab maht 4068 tuh m 3. Maht
on piisav järgmiste aastate ehitusprojektide elluviimiseks.
2) Taotletav Võiste liivakarjäär
asub Uulu-Tahkuranna-Jõulumäe
väärtusliku maastikuga alal, kus
kaevandamine rikuks piirkonna
juurdepääsetavust, atraktiivsust ja
puhkevõimalusi.
3) Taotletava liivakarjääri vastu
on kohalikud elanikud.
10. Puu raie tiheasustusalal, Uulu
külas Mõisa vkt 4 kinnistul.
11. Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks. Toetati Häädemeeste
noorte osalemist huvitegevuslaagrites.
17. augustil 2021
1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Tahkuranna külas Põllu
maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Metsakülas Tarmo maaüksusele puurkaevu rajamiseks. Taotleja:
Puurvesi OÜ, maaomanik: Tarmo
Saare.
3. Sundvalduse seadmine Kabli
külas Mustamäe tee 3 kinnistule.
4. Lepakülas Soometsa tee 54
kinnistu jagamine. Sihtotstarvete
ja lähiaadresside määramine.
5. Sundvalduse seadmine Treimani külas Talila kinnistule.
6. Häädemeeste aleviku Metsa tn
1 kinnistu detailplaneeringu algatamine.
7. Avaliku ürituse korraldamiseks
loa andmine, Häädemeeste Huvikeskus. Ürituse nimetus ja vorm:
Loomepäev ja Maandus.
8. Avaliku ürituse korraldamiseks
nõusoleku andmine ja projektitaot-
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luse kinnitamine, Triina Trei. Lohesurfi
Vabastiili EMV 2021.
9. Avaliku ürituse korraldamiseks loa
andmine, FIE Karl Loonurm. Võiste laadapäev.
10. Tööstuse ja Aiandi tänavate
rekonstrueerimise lisakulude kinnitamine.
Kinnitati Häädemeeste aleviku Tööstuse
ja Aiandi tänavate rekonstrueerimise lisatööde maksumus vastavalt töövõtja MKM
Infra OÜ (registrikood 12303881) poolt
teostatud tööde aktis esitatud tööde loetelu
ja hanke pakkumuse ühikhindade alusel.
11. Volikogule esitatavad eelnõud.
Vaadati läbi augustikuu vallavolikogu
istungile esitatavad eelnõud.
24. augustil 2021
1. Projekteerimistingimuste väljastamine Penu külas, Naari maaüksusele
kasvuhoone püstitamise projekti koostamiseks.
2. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Krundikülas, Nõmme maaüksusel.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Tahkuranna külas, Metsa tee 2 maaüksusel.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Lepakülas Oja maaüksusel.
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Metsapoole külas Lohusaare maaüksusele
puurkaevu rajamiseks. Taotleja: Puurvesi
OÜ, maaomanik: Merle Sillat.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Nepste külas, Tamme maaüksusel.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Tahkuranna külas, Mereranna maaüksusel.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Reiu külas, Pändijuhani maaüksusel.
9. Ehitusloa väljastamine Majaka külas,
Nelgi maaüksusel puurkaevu rajamiseks.
10. Ehitusloa väljastamine Majaka
külas, Kärdi maaüksusel puurkaevu
rajamiseks.
11. Kasutusloa väljastamine Kabli
külas, Metsaluige maaüksusele püstitatud
toitlustushoonele.
12. Puu raie tiheasustusalal. Treimani
külas Silja kinnistul.
13. Lihthanke “Häädemeeste kõnniteede rajamine koos haljastuse ja istumiskohtadega” tulemuste kinnitamine.
Lükati tagasi hanke Osa 1 kohta laekunud
pakkumus, kuna vastavaks tunnistatud
pakkumuse maksumus ületas hankija

eelarvelised võimalusi ning hanke Osa
1 eeldatava maksumuse. Tunnistati vastavaks MKM Infra OÜ (registrikood
12303881) Osa 2 (Pärnu mnt 13 haljastus
ning Kevade tn L1 haljastus koos ehitustegevusega) esitatud pakkumus mis vastab
kõikidele hanke dokumentides esitatud
vastavustingimustele.
14. Valimisjaoskondade moodustamine.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 – asub kõigil
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval
aadressil Häädemeeste vallamaja, Pargi tee
1, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu
maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 – asub teisel ja
esimesel päeval enne valimispäeva ning
valimispäeval aadressil Külakeskus Tahku
Tare, Tahkuranna küla, Häädemeeste
vald, Pärnu maakond.
3) valimisjaoskond nr 3 – asub teisel ja
esimesel päeval enne valimispäeva ning
valimispäeval aadressil Häädemeeste teenuskeskus, Pärnu mnt 13, Häädemeeste
alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 – asub teisel
ja esimesel päeval enne valimispäeva ning
valimispäeval aadressil Kabli seltsimaja,
Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu
maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 – asub teisel ja
esimesel päeval enne valimispäeva ning
valimispäeval aadressil Massiaru raamatukogu, Massiaru küla, Häädemeeste vald,
Pärnu maakond;
6) valimisjaoskond nr 6 – asub teisel
ja esimesel päeval enne valimispäeva ning
valimispäeval aadressil Treimani rahvamaja, Treimani küla, Häädemeeste vald,
Pärnu maakond.
31. augustil 2021
1. Projekteerimistingimuste väljastamine Laadi külas, Männiküla tee 19
maaüksusel detailplaneeringu olemasolul
(hoonestusala suurendamine).
2. Projekteerimistingimuste väljastamine Lepakülas, Soometsa tee 55 maaüksusele elamu püstitamise projekti koostamiseks.
3. Projekteerimistingimuste väljasta-

Uued töötajad meie vallas
Häädemeeste vallasekretär
Andres Annast sündis 29. aprillil 1980 Kilingi-Nõmmes. 1998.
aastal lõpetas ta sealse keskkooli
ning seejärel asus õppima Tartu
Ülikooli Pärnu Kolledžisse sotsiaaltöö korralduse erialale.
2001. aastal alustas Andres
Annast tööd Sindi linnavalitsuse sotsiaalnõunikuna. Pärast
valla- ja linnasekretäri kursuste
lõpetamist jätkas 2009 Sindi linnasekretärina ning 2013–2017
töötas Saarde vallavanemana.
2018–2020 pidas Lääneranna
abivallavanema ametit ning
2020–2021 oli veelkord Saarde
vallavanem.
Andres elab koos oma toreda
perega Saarde vallas, KilingiNõmmes.
„Pean oma üheks huvitavamaks tööperioodiks Sindi linnasekretäri ametiaega. Seepärast
otsustasin kandideerida uuesti
vallasekretäri ametikohale Hää-

demeeste vallas. Häädemeeste
eluolu on mulle mõneti tuttav
läbi sõprade, kes siin elavad, kuid
eks ole igal vallal kasvõi asukohast tulenevad eripärad, mida on
vaja veel tundma õppida. Vallavalitsuse kogemustega spetsialistid on mul aidanud ametisse sisse
elada ning samuti olen juba osalenud kahel volikogu istungil.“

mine Tahkuranna külas, Luige maaüksusele saunamaja ja garaaži püstitamise
projekti koostamiseks.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Kabli külas, Räägu maaüksusel.
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Penu külas, Alvi maaüksusele.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine
Soometsa külas, Kasesalu maaüksusel.
7. Ehitusloa väljastamine Merekülas,
Karu tee 24 maaüksusele kinnise soojussüsteemi puuraukude rajamiseks.
8. Sundvalduse seadmine Majaka külas
19338 Lemme tee maaüksusele.
9. Ikla külas Maasika kinnistu jagamine. Sihtotstarbe ja lähiaadressi määramine.
10. Sundvalduse seadmine Reiu külas
Pulga tee kinnistule.
11. Puude raie tiheasustusalal. Häädemeeste alevikus Kooli tn 10 kinnistul.
12. Hajaasustuse programmi projekti
„Rannametsa küla Järve veevarustussüsteem” aruande kinnitamine.
13. Hajaasustuse programmi projekti
„Jaagupi küla Mereranna ja Merekääru
puurkaevu ehitus” aruande kinnitamine.
14. Soometsa küla Raja kinnistu
müügitingimuste kinnitamine. Kinnitati Soometsa külas asuva Raja kinnistu
(katastritunnus: 21401:001:0264, sihtotstarve elamumaa 100%) enampakkumise
tingimused ja kord. Alghinnaks seati
15 000 eurot. Enampakkumisele esitatavad ostusoovid tuleb esitada Häädemeeste
Vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal
hiljemalt 20.09.2021.kell 14.00 või digitaalselt hiljemalt 20.09.2021kell 23.59
e-posti teel digitaalselt allkirjastatult
aadressile haademeeste@haademeeste.ee.
15. Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine
eelarvesse.
16. Raha eraldamine huvitegevuse
toetamiseks. Toetati Häädemeeste noorte
osalemist huvitegevuslaagrites.
17. Hanke „Häädemeeste valla mustkatted 2021“ lisatööde mahu kinnitamine. Kinnitati Verston OÜ (11947047)
„Häädemeeste valla mustkatted 2021“
lisatööde maksumus vastavalt esitatud
aktile summas 1 348,12 eurot, millele
lisandub käibemaks.
18. Õpilastranspordi hinnapakkumiste
kinnitamine. Kinnitati Häädemeeste aleviku ümbruses korraldatava õpilastranspordi vedajad.

Suurjäätmete veoring
toimub 20.10.2021
Tellimuste vastuvõtt kuni 18.10.2021
Suurjäätmed on jäätmed,
mida kaalu või mahu tõttu
ei ole võimalik paigutada
mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid,
kardinapuud, kraanikausid
jms.
Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed, suuremõõtmelised probleemtooted nagu
autoromud ja nende osad
(sh rehvid) ning elektri- ja
elektroonikaseadmed või
nende osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid,
elektripliidid jne) ja muud
tootjavastustusega hõlmatud
jäätmeid.
Tellimuse saab esitada
jäätmevedajale, AS-ile
Ragn-Sells e-postiga
parnu@ragnsells.com või
helistades 60 60 439.
Häädemeeste Vallava-

litsusest võtab tellimusi
vastu keskkonnanõunik
Sirli Pedassaar-Annast,
e-post sirli.pedassaarannast@haademeeste.ee.
Tellimuses tuleb märkida
ligikaudne hulk ja nimetus.
Suurjäätmete äravedu
on tasuline ja maksab 1,74
eurot kord. Kui ära antav
suurjäätmete kogus on üle
2 kuupmeetri, lisandub iga
järgmise kuupmeetri eest
1,74 eurot.
Suurjäätmed tuleb kokku
lepitud asukohale valmis
panna hiljemalt kella 8-ks
hommikul. Suurjäätmetele
peab olema tagatud suure
veokiga ligipääs (jäätmete
laadimist ei tohi segada
hekid, puud, põõsad, teele
ulatuvad oksad, piirded
jmt).
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vee-ettevõttele tekitas volinikes palju küsimusi. Kahjuks on
tänaseks alevikus süsteemid aga sedavõrd läbi, et ehituse teadmata ajaks tulevikku lükkamine ja siis võimalik abirahadeta
ehitamine on ilmselgelt krahhi ennustav tegevus.
Vallavalitsuse eestvedamisel kutsusime Kabli Seltsimajja
5. augustil koosolekule kõik vallavolikogu liikmed, sest
vallavalitsuse laual vajasid otsustamiseks või seisukoha võtmiseks vastuseid mitmed olulised küsimused. Kuna tegu on
valla elanikele väga oluliste pikaajaliste mõjudega teemadega,
siis arutlema olid kutsutud kõik volikogu liikmed. Arutluse
all olid karjäärid, tuulikud, Rail Baltic, metsad ja vesinik.
Vesiniku teema pakkus kirglikku mõttearendust vallas peale
seda, kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)
saatis valda suvel kirja seoses ühe ettevõtte sooviga rajada merre
tuulikupark ning Jaagupi küla kanti vesinikutehas. Üheskoos
jõuti seisukohani, et vastamise tähtaega tuleb pikendada ja
augusti volikogu istungile tuleb kutsuda ettevõtte esindaja
ning valdkonda tundev spetsialist, kes räägiks vallavalitsuse
ametnikele ja volikogu liikmetele vesiniku teemast üldisemalt.
Enne volikogu istungit tuli aga teave, et ettevõte võttis oma
esitatud avalduse tagasi.
Rail Balticu teemadel sooviti vallalt vastust trassikoridoride
valiku osas. Mul on hea meel, et vald, eesotsas volikogu liikmetega sai anda trassivaliku osas omapoolse seisukoha. Nagu ka
paaril korral avalikult välja ütlesin, et pean oluliseks, kus rahva
esindajad saaksid anda oma seisukoha, kas trass koos peatusega
asuks võimalikult Häädemeeste aleviku läheduses või 6–10 km
kaugusel metsas. Kohal olnud volikogu liikmed olid üksmeelselt seisukohal, et trass ei läbiks Võidu ja Soometsa külasid ehk
eelistada tuleks asulatest kaugemaid versioone.
Karjääride osas tegi kõigile osalistele ülevaatliku ettekande
valla keskkonnanõunik Sirli Pedassaar-Annast, kes oli püüdnud
ka välja arvutada Pärnust riigi piirini Rail Balticu ehituseks
vaja minevat liiva mahtu. Arvutused ei pretendeeri kindlasti
täielikule tõele, kuid näitavad suures pildis olukorda, kus juba
tänaseks on vajalikus mahus väljastatud kaevelube, lisaks on teist
sama palju menetluses. Ühise arutelu käigus jõuti seisukohale,
et uute karjääride rajamist tuleb hakata piirama, sest raudteele ei
ole siin lähiümbruses nii palju materjali vaja, kaugemale vedades
oleks aga liikluskoormus teedele ning eriti oluline, kohalik lähedal asuv maavara kohalikele inimestele võiks muutuda aastate
pärast kättesaamatuks.
Metsade teemal tegi ülevaatliku ettekande valla planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik. Ühiselt otsustati tellida eraldi
töö valla üldplaneeringu koostamise juurde.
Tuulikute teemal tegi ülevaatliku ettekande samuti valla
planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik. Koosoleku ajaks oli
olemas juba ka vastus Vabariigi Peaministrile saadetud ühisele
pöördumisele. Lühidalt kokkuvõtvalt võib saadud vastusest
järeldada seda, et Pärnu maakonna merealade teemaplaneeringut
keegi tühistama ei asu, arusaadavalt on riigi esindajatel pigem
hea meel selle planeeringu olemasolust, sest on olemas ala, kus
saaks riigi poolt võetud taastuvenergia kohustusi täitma asuda.
Kas miski saaks tuulikute tulemist väärata, ilmselt kalanduse või
linnustikuga seotud uuringute tulemused, kuid neid uuringuid
veel pole. Tuulikute teemal ei saanud kindlasti mööda minna
tulevikku vaatamisest, jah, muidugi saab väita, et kellelegi ei
meeldi tuulikute vaade jne. Samas ei tohiks me pead peita liiva
alla olukorras, kus riigi poolt töötatakse välja kohaliku kasu meedet. Samale järeldusele jõudsid enamus kohal olnud volinikest.
Palju meedia ja sotsiaalmeedia tähelepanu on saanud tuulikute
kohaliku kasu meetme teemadel vallavalitsuse arutelud, kuid
kui me täna võimaliku kasu juures kaasa ei räägi ning tuulikud
ikkagi tulevad, siis oleme olukorras, kus tuulikud on ja hüvitust
pole. Oleme saanud päris palju oma arvamust meetme osas välja
öelda. Koos volikogu aseesimehe, Võiste kalur Argo Mengeliga
olime kutsutud hiljuti Paides toimunud Arvamusfestivalile, kus
saime 1,5-tunnises paneeldiskussioonis koos riigi esindaja ja tuuleenergia arendajatega omapoolseid seisukohti kaitsta. Tänases
seisus on seaduse kavatsus väga toores, sealt on puudu mitmed
valdkonnad, k.a rannakalurite temaatika ning omavalitsustele
pakutavad kompensatsioonid on väga tagasihoidlikud. Seetõttu
oleme esitamas omapoolsed täiendusettepanekud kirjalikult.
Sügise saabumine tähendab paljudes peredes järjekordset
plaanide ümbertegemist, sest lapsed on vaja viia lasteaeda või
saata kooli. 1. septembrist alustab valla koolides kooliteed
66 väikest last. Kokku hakkab õppima valla neljas koolis 461
last. Viimastel aastatel on oluliselt tõusnud laste arv Uulu Põhikoolis, kus direktor Egle Rumbergi juhtimisel on kool teinud
nii kvalitatiivse, kvantitatiivse kui ka ehituslikus mõttes suure
arenguhüppe. Kui varem soovisid Uulu Lasteaia lõpetanud laste
vanemad oma võsukesed tihti Pärnu linna koolidesse panna,
siis viimastel aastatel on Uulu Põhikoolis alustanud kooliteed
peaaegu kõik lasteaia lõpetanud. Käesoleval aastal oleme aga
uue olukorra ees, kus 17 last lõpetas Uulu Lasteaia ja Uulu
Põhikooli 1. klassi soovib minna 35 last.
Ilusat sügist kõigile ning head kooliaastat lastele,
kooliperedele ja lastevanematele!
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Valimiste info
E

11.10

T

12.10

K
N
13.10
14.10
EELHÄÄLETAMINE

R

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00
Elektrooniline hääletamine

E 9.00 …
Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00
ÜHTNE VALIMISNÄDAL
Valimiste periood koondub ühte
nädalasse:
• Esmaspäevast laupäevani saab
hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
• Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija
pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel
ära muuta.
• Esmaspäevast kuni neljapäevani
on igas vallas ja linnas avatud
vähemalt üks valimisjaoskond,
kus saab hääletada väljaspool
oma elukohajärgset valimisringkonda.
• Reedel, laupäeval ja pühapäeval
saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
• Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani.
Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell
12-20 ning pühapäeval kell 9-14.
PAINDLIK JAOSKONNAVALIK
Kohalikel valimistel saab valija
nüüdsest oma valimisringkonna
piires hääletamas käia endale
sobivaimas jaoskonnas. Selle
võimaluse tagab elektrooniline
valijate nimekiri, mis asendab
seni jaoskondades kasutusel olnud
pabernimekirjad.
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel,
veebilehel valimised.ee ja teavet
saab ka valimiste infotelefonilt
tel 631 6633.
JAOSKONNAS
1. Valija tuvastatakse isikut tõen-

15.10

L

16.10

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
12.00 – 20.00

P

17.10.2021
VALIMISPÄEV

Kõikides
jaoskondades
hääletamine
9.00 – 20.00

… L 20.00
Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

dava dokumendi (ID-kaart, pass,
juhiluba) alusel.
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja
arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli
väljastamise kohta.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte
paberile antud allkirja vastu. Selleks
on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini, kus
kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
VALIMISTE TEABELEHT
• Igale aadressile, kus elab kas või
üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt
oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud
eesti.ee-s vastava märke, saavad
selle info e-kirjaga.
• Valimiste teabelehel on kirjas
üldine info valimisõigusest ja
märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
• Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki
neist pole seotud valimisõigusega.
VALIMISÕIGUS
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt
16-aastasel valijal, kelle elukoha
aadress on rahvastikuregistrisse
kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad
kohalikel valimistel hääletada
• Eestis elavad muu Euroopa Liidu

liikmesriigi kodanikud,
• Eestis püsivalt elavad välisriigi
kodanikud,
• Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
•
POLIITILINE AGITATSIOON
• Sellest aastast on poliitiline
välireklaam lubatud kogu
valimisperioodi ajal.
• Poliitilist selgitustööd tohib
teha ka valimispäeval.
• Vaid hääletamisruumis sees
peab olema tagatud valimisrahu.
E-HÄÄLETAMINE
• E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID
abil.
• Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt
oma ID-kaardi tarkvara, arvuti
operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
• NB! 30 minuti jooksul pärast
hääletamist on võimalus oma
e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon,
tahvelarvuti) abil.
KOROONAVIIRUS
Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.
Seepärast:
• kanna hääletusruumis maski,
• hoia teistega vahet,
• desinfitseeri käsi,
• võimalusel luba eakad järjekorras ette,
• võimalusel käi jaoskonnas enne
valimispäeva.

Teadmiseks valijatele
Siseministeerium soovitab
enne KOV valimisi oma
rahvastikuregistri andmed üle
vaadata
Siseministeerium soovitab inimestel
enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oma elukohaandmed
ja e-posti aadress rahvastikuregistris
üle vaadata. See on oluline selleks, et
valija saaks hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt ja et
temani jõuaks hääletamisega seotud
informatsioon.
Valija kantakse valijate nimekirja ja
talle määratakse valimisringkond nende
andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 17. septembri seisuga. Seetõttu
on oluline, et selleks ajaks oleks kõigil
õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas. Kui elukoht on muutunud,
saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee esitada uue
aadressi. Elukohateate võib esitada ka
elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal või saata postiga.
Õiged andmed rahvastikuregistris
on olulised ka selleks, et valijani jõuaks

valimiste teabeleht, mis saadetakse
oktoobri alguses. Teabelehe eesmärk
on anda üldist infot hääletamisõiguse
kohta, samuti on lehel märgitud kõigi
hääletamisruumide asukohad valimisringkonnas. Need, kel on ametlik @
eesti.ee e-posti aadress suunatud või on
e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad
teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti
aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht
paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 7. oktoobril.
Kohalikel valimistel saavad oma
hääle anda kõik Eestis elavad vähemalt
16aastased Eesti kodanikud, muude
EL-i liikmesriikide kodanikud ning
siin pikaajalise elaniku elamisloa või
alalise elamisõiguse alusel elavad EL-i
mittekuuluvate riikide kodanikud ja
kodakondsuseta isikud.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril
ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast
ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval.
Eelhääletamise perioodil on võimalik
oma hääl anda ka elektrooniliselt.

Valla ajalehes “Liiviranna” 2021
kohaliku omavalitsuse valimistel osalejate
materjalide avaldamine
Erakondade Rahastamise Järelevalve
Komisjon saatis kohalikele omavalitsustele märgukirja poliitilise mainekujunduse vältimiseks omavalitsuste infolehtedes valimiseelsel ajal (registreeritud
30.06.2021 nr 9-8/921). Kirjas juhiti
tähelepanu omavalitsuste volikogude
valimistega seotud reklaamide esitlemisele kohalikes ajalehtedes. Muuhulgas
soovitati kehtestada reeglistik, kuidas
enne valimisi ajalehes kandideerimisega
seotud materjale avaldatakse.
Eeltoodust lähtudes ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 30 lg 1 p 3, annab Häädemeeste Vallavalitsus korraldusega nr 454
24. august 2021 teada järgmist:
1. Eraldada igale 2021 Häädemeeste
Vallavolikogu valimistel osalevale erakonnale, valimisliidule ja üksikkandidaa-

dile oma valimisplatvormi tutuvustamiseks kuni 1 (üks) A4 (210 mm × 297 mm)
suurune ala valla ajalehe “Liiviranna”
2021 oktoobrikuu numbris.
2. Punktis 1 nimetatud materjalide
avaldamise eest ajalehes “Liiviranna”
tasu ei võeta.
3. Valla ajalehe “Liiviranna” 2021
septembrikuu ja oktoobrikuu numbrites tasulist valimisreklaami ei avaldata.
Erakondade, valimisliitude ja
üksikkandidaatide valimisplatvorme
tutvustavat materjali ootame hiljemalt
20. septembriks e-posti aadressile tiiu.
sommer@haademeeste.ee. Küljendatud materjal peab olema jpg või png
failina, küljendamata materjali küljendab ajalehe küljendaja.
Häädemeeste Vallavalitsus

Häädemeeste vald läheb üle uuele jäätmete liigiti kogumise märgistusele
Häädemeeste vald on liitunud üleriigilise jäätmete liigiti kogumise
märgistuse ehk piktogrammide süsteemiga. Liigiti kogutavate jäätmete
uue märgistuse ehk piktogrammidega
saite tutvuda juba valla kodulehel, kus
veoringide juures olid ohtlike jäätmete,
elektroonikajäätmete ja suurjäätmete
piktogrammid.
Edaspidi jätkame sama süsteemi
nii veoringide kui ka muu jäätmealase
info jagamisel. Loodame, et võtate uue
märgistuse omaks ja piktogrammid
muudavad liigiti kogumise lihtsamaks.
Uus jäätmete liigiti kogumise märgistus on ellu viidud SA Things poolt
ja selle süsteemiga on liitunud juba
mitmed omavalitsused ja organisatsioonid.
SA Things eestvedamisel analüüsiti
Taani jäätmete liigiti kogumise märgistusi ehk piktogramme ning uuriti,
milliseid neist saaks Eestis kasutusele
võtta. Analüüsi tulemusel valmis piktogrammide kasutamist tutvustav veebileht www.liigitikogumine.ee ning

esimesed omavalitsused on andnud
teada oma valmisolekust uusi märgistusi kasutama hakata. SA Things
tegevjuhi Kristiina Kerge sõnul on
selles projektis väga oluline kohalike
omavalitsuste huvi ja valmisolek uusi
piktogramme kasutusele võtta ning on

rõõm tõdeda, et huvi on olnud suur.
„Ühiselt saame pakkuda Eesti elanikele selgeid ja mõistetavaid juhiseid
jäätmete liigiti kogumiseks. Ühtsed
piktogrammid teevad liigiti kogumise
kohta info edastamise selgemaks ja
võimaldavad kavandada erinevate

infomaterjalide ja -kandjate
arendamist mitme riigi üleselt,“ lisas Kerge.
SA Things, Põhjamaade
Ministrite Nõukogu (PMN)
Eesti esinduse ja Keskkonnaministeeriumi koostööprojektis uuritakse võimalusi, kas
ja kuidas võtta Eestis kasutusele Taani jäätmete liigiti
kogumise piktogramme ehk
märgistusi. Sarnane pildikeele ühtlustamise projekt
on hetkel toimumas ka Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus
ning Taanis kasutab ühtseid
piktogramme lausa 93 omavalitsust 98-st. Projekti raames on järgnevate etappide
kavandamiseks plaanis Põhja- ja Baltimaade projektipartnerite ja tootjate
ühine arutelu uute piktogrammide
pakenditele lisamiseks. Eesti, Läti
ja Leedu ühisprojekt käivitus 2021.
aasta veebruaris, kestab ühe aasta ning
Eestis on selle juhtpartner SA Things,

mille tegijad on tuntud ka Kuhuviia.
ee keskkonna loojatena. Projekti peafinantseerija on Põhjamaade Ministrite
Nõukogu. Projekt võimaldab levitada
Taani piktogrammide süsteemi parimaid kogemusi Põhja- ja Baltimaade
regioonis laiemalt ning soodustab
heade jäätmekäitlustavade kasutuselevõttu.
Projekt on otseselt seotud Põhjamaade Ministrite Nõukogu tegevusplaanis Vision 2030 seatud eesmärgiga
soodustada ring- ja biomajandust,
kestlikku ja konkurentsivõimelist
tootmist, kestlikke toidusüsteeme
ning ressursitõhusaid ja mittemürgiseid tootmistsükleid
Kõik ettepanekud jäätmete piktogrammide edaspidisel kasutusevõtmisel Häädemeeste vallas on väga teretulnud. Saatke oma soovid ja head ideed
meiliaadressil sirli.pedassaar-annast@
haademeeste.ee ja teeme jäätmete liigiti
kogumise veel lihtsamaks!
Lisainfo: Kristiina Kerge
kristiina.kerge@kuhuviia.ee
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Kinnistu ja kord
Häädemeeste on ilus väikevald. Tegemist on vallaga, kus
väikesel territooriumil elavad
koos inimesed, asuvad hooned
ja hoonete all on krundid (kinnistud) ning elamine toimub
oma naabritele lähedal. Väikeses ja kompaktses vallaruumis
on selgelt eristuvad korras ja
hooldatud kinnistud, mida on
enamuses. Kui nende vahel leidub korrastamata kinnistuid,
siis paistavad need väga valusalt silma. Sügis on käes ja
suve jooksul oli igal kinnistu
omanikul võimalus korrastada
temale kuuluv kinnistu. Iga
kinnistuomaniku kohustus
on hoida korras oma kinnistu,
sellega piirnev aed või hekk
ja kinnistul asuvad hooned
ning rajatised. Elamu-, äri-,
sotsiaal-, ja tootmismaal on
kohustus niita rohi ja koristada puude ja põõsaste maha
langenud lehed ning oksad.
Kinnistu omanik peaks suveperioodil niitma oma kinnistul
muru ja rohtu, v.a põllumajandustootmises oleval maal
ja luhaheinamaal.
Peab mainima, et nii kinnistuomanikel kui ka korteriühistul on üldised kohustused
üsnagi sarnased. See tähendab,
et igal juhul tuleb oma kinnistul hoolitseda puhtuse,
haljastuse ning selle säilimise
ja ehitiste ning rajatiste korrasoleku eest. Majade puhul
toonitaks siinkohal ka märgistust aadressi osas, mis tihtipeale puudub kas tänavanime,
majanumbri või lausa mõlema
näol. Märgistuse puudumine
majalt takistab oluliselt vajaduse korral leida operatiivselt
vajalik aadress (näiteks kiirabi,
päästeamet).
Lihtsalt öeldes on omanik kohustatud tegema kõik
selleks, et temale kuuluv
kinnistu oleks vastavuses
heakorraeeskirjaga. Eeskirjas
on öeldud, mida peab selleks
kinnistu omanik tegema ning
iga kinnistuomanik valib talle
sobiva vormi. Kui kinnistu on
piiratud aiaga, heakorrastatud ja seal elatakse pidevalt,
ei ole tõenäoliselt võimalik,
et sinna hakatakse vedama
võõraid jäätmeid. Samas, kui
kinnistu on piiramata ja sinna
on juba kogunenud prahti, on

tõenäoline, et seda veetakse
sinna juurde. Vallas on suurem probleem kinnistutega,
kus ei elata ja mille omanikud ise ei ela Häädemeeste
vallas või üldse Eestimaal.
Vallas on hulk kinnistuid,
mida hoitakse kui „pensionisammast“, arvestamata seda,
et kinnisvara omamine ei ole
ainult õigus või privileeg, vaid
ka kohustus. Need kinnistud
on sageli korrastamata, sinna
on ladustatud jäätmeid ja risu.
Reeglina on need kinnistud
aiaga piiramata või on see aed
katki ja sinna on kerge juurdepääs. Reeglina asuvad nendel
kinnistutel ka majad või nende
varemed, mis muutuvad ajapikku lagunedes ohtlikuks ja
inetuks.
Kehtiv heakorraeeskiri ja
ehitusseadus sätestab, et ehitist tuleb korras hoida hea
tava kohaselt. Ehitise korrashoiu eesmärk on säilitada
või taastada seisund, mis
vastaks kavandatud otstarbe
täitmiseks esitatud tingimustele. Kuni ehitis on olemas,
tuleb tagada selle ohutu seisund ja kui asjakohane, siis
ka visuaalne korrasolek. On
selge, et vallaruumis olevad
ehitised peavad olema ohutud ja silmale ilusad vaadata.
Keegi ei taha, et naaberkinnistul oleks varemed või lagunenud maja, millel on aknad ja
uksed katki, ning mille ümbrus on reostatud. Juhtumid
kinnitavad, et selliseid maju
on üritatud süüdata, mis seab
ohtu naaberkinnistud. Samuti
häirib naabreid kõrval kinnistul kasvav võsa, mis tihti üle
piiri kasvab. Hooletusse jäetud kinnistul lokkav umbrohi
levib kiiresti. Niitmata hein
või võsastunud kinnistu võib
kergesti muutuda ussipesaks ja
kuluna kergesti süttida. Vastavalt heakorraeeskirjale peab
majaomanik hoidma kinnistu
korras ning ehitise vastavuses
ehitusseadusele ja ehitusprojektile s.o hoone fassaadi ja
selle elemendid. Mitte üheski
ehitusprojektis ei ole ette nähtud akende katmist vineeriga,
mida on teinud mõned majaomanikud. Samuti ei ole ühegi
maja projekteerimisel sinna
sisse joonistatud kooruva värvi

või alla kukkunud krohviga
fassaad. Maja peab oma eluaja
jooksul välja nägema selline,
nagu ta projekteeriti ehk siis
olema silmale ilus vaadata.
Kui algab suur muruniitmise
hooaeg, tuleks koristada kinnistud sinna kogunenud prahist ja õueala valmistada ette
muru niitmise hooajaks. Kriitilise pilguga tuleb üle vaadata
oma kinnistul asuvad hooned
ja korrastada nende fassaadid,
et vallapilt oleks ilus ja kõigile
nauditav. Omanikel, kes ise
kohapeal ei ela, tuleb tagada
kasutusel mitteoleva ehitise ja
sinna juurde kuuluva krundi
heakord, tagada hoonete ohutus ja visuaalne korrasolek,
samuti tuleb sulgeda sissepääsud hoonesse ja krundile.
Häädemeeste vallavalitsus
omalt poolt jätkab järelevalvet,
et vallas asuvad kinnistud ja
seal asuvad hooned vastaksid
vallaelanike valitud volikogu
poolt kehtestatud heakorra
eeskirjale ja ehitusseadusele.
Häädemeeste vallavalitsus
soovib sellele teemale rohkem
tähelepanu pöörata just oma
elanike parema teavitamise
eesmärgil, vallaelanikke aga
omakorda üles kutsuda rohkem valla heakorraeeskirju järgima ning neist lugu pidama.
Vallavalitsus on olnud sunnitud aasta-aastalt karmistama
järelevalvet heakorraeeskirja
täitmise üle, sest osade kinnistute omanikud on pikema
aja vältel jätnud oma valdused
hooletusse. Oleme heakorrastamata kinnistute omanikele
saatnud, ja saadame ka edaspidi, vallavalitsuse poolt meeldetuletused, milles juhime
tähelepanu probleemile ning
palume viia kinnistu vastavusse heakorraeeskirjaga.
Reeglina on iga omanik
suuteline tagama elementaarsete kohustuste täitmise,
kuid kui see mingil põhjusel nii ei ole, on igal kinnistuomanikul võimalik leida
hooldustöid teostav ettevõte
või eraisik, kes aitab kinnistu
korras hoida.
Vladimir Zemljannikov
Häädemeeste vallavalitsuse
järelvalveametnik

Eesti Taasiseseisvumispäeva tähistamine
K. Pätsi mälestussamba juures
20. augustil 2021. a toimus Konstantin Pätsi
mälestussamba juures taasiseseisvumispäevale
pühendatud kontsert-aktus. Aktuse piduliku
osa avasid Häädemeeste valla volikogu esimees
Andrus Soopalu ja vallavanem Karel Tölp, kes
asetasid pärja mälestussambale. Seejärel sai sõna
volikogu esimees Andrus Soopalu, kes andis ajaloolise ülevaate 30 aasta taguste sündmuste kohta.
Taasiseseisvumispäeva kontserdil esitasid laulja
Margus Vaher ja pianist Tarmo Sillaots Urmas
Alenderi meloodilist, melanhoolset ja sügavat
loomingut.
Tähistamaks rahvusliku päeva jätku, siis sama
päeva õhtul tõi meie valla rahvatantsujuhendaja
Eneli Rüütli esitusele pop-folk tantsurühma
Uppsari ja ansambel Antsud koostöös sündinud
fantaasiarikka muusikalise tantsuetenduse “Üle
vee – Leigri lugu”.
Üritus toimus Romantilise Rannatee festivali
“Rannatee Romantikaöö” raames ning ka 20.
augustil 2022. a tuleb olla valmis, et osa saada
eestimaisest kultuuriprogrammist K. Pätsi mälestussamba juures.
Egle Vutt
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Kogukonnad saavad taas kohalikeks
algatusteks raha taotleda
1. septembrist on avatud
k oh a l i k u om a a l g a t u s e
programmi sügisvoor, kust
kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja
sihtasutused saavad taas oma
tegevuseks toetust küsida.
Koha liku omaa lgatuse
programmiga soovitakse kaasa
aidata tugevate ja omaalgatusel
põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust
saab taotleda kahest meetmest.
Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste
kasvu, kogukonna identiteedi
tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne
toetussumma on 2500 eurot.
Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise
meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukon-

naliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses
olevate objektide rajamisse ja
arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus
on 4000 eurot.
Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna
heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus
ei osale liikmena omavalitsus
ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem
kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta
on olenevalt tegevusest kuni
4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti
kogumaksumusest. Taotlemine
toimub elektrooniliselt Riigi
Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://
etoetus.struktuurifondid.ee,

kuhu saab taotlusi esitada 1.
oktoobrini kuni kell 16.30.
Taotlusvooru viivad läbi
maakondlikud arendusorganisatsioonid Pärnu maakond
– MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
Täpsem info ja juhendid on
leitavad ülaltoodud arendusorganisatsiooni kodulehtedel
https://parnumaa.ee/parnumaa-arenduskeskus/kohalikuomaalgatuse-programm/, programmi määrusega saab tutvuda
ka Riigi Teatajas.
Lisainfo: Riigi Tugiteenuste
Keskuse teenusekoordinaator
Tiina Loorand, tiina.loorand@
rtk.ee, tel 663 1888 ja KOP
Pärnumaa kordinaatorilt Daisi
Sprengilt kop@parnumaa.ee, tel
5345 5161.

Liitusime üle-eestilise lemmikloomaregistriga

Kinnistu paneb silmad rõõmustama. Milline on teie hinnang sellele kinnistule?

Häädemeeste vallas on nüüd
võimalik oma lemmikloomad
kanda üleriigilisse lemmikloomaregistrisse. Portaali www.
llr.ee e-teeninduse kaudu saab
omanik tutvuda oma loomade
andmetega ja veenduda ise, et
kõik tema loomad on registreeritud ning kontrollida ja vajadusel uuendada oma kontaktandmeid. Lemmikloomaregister on
üle-eestiline register, mis aitab
pidada arvestust omavalitsuse
loomaomanike ja nende lemmikloomade üle.

Registrisse saab kanda kõiki
lemmikloomi – koerad, kassid,
tuhkrud jne. Lisaks omanikule
saavad loomi registreerida erinevad veterinaarid, varjupaigad,
ametnikud jne üle terve Eesti.
Kui loom kaob, saab varjupaik või veterinaar registrist
looma kiibi numbri või muu
tunnuse järgi omaniku andmed
lihtsasti kätte, hoolimata sellest,
kus või kelle poolt loom registrisse kanti. Häädemeeste valda
registreeritud loomaomanik
pääseb ka ise oma registriand-

metele ligi. Portaali www.llr.
ee e-teeninduse kaudu saab
omanik tutvuda oma loomade
andmetega ja veenduda ise, et
kõik tema loomad on registreeritud ning kontrollida ja vajadusel uuendada oma kontaktandmeid. Omanik saab oma
uue kiibistatud lemmiklooma
e-teeninduse kaudu ka ise tasuta
registrisse kanda.
Looma kiipimine ja registreerimine aitab kindlustada, et
kadumisel jõuab loom kiiresti
tagasi oma koju.
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Kabli küla 10. kodukandipäev
Augustikuu 7. päeval toimus
Kabli külaplatsil ja seltsimajas
Kabli küla kodukandipäev,
mis kandis juba 10. numbrit.
Oli põnev, hariv, lõbus ja lustakas õhtupoolik! Seekordne
kodukandipäev oli pühendatud
purjelaevanduse 160. aastapäevale. Avati ajalooline õpperada
“Puidust purjelaevade ehitus”.
Õpperada annab ülevaate, kuidas meie rannas ehitati esimesed puust purjelaevad. Ja seda
etappide kaupa ning terves
ulatuses – laevale emapuu leidmisest kuni laeva veeskamiseni.
Õpperada valmis tänu Pärnumaa Omavalitsuste Liidule,
kes rahastas õpperaja ehitust
KOP programmi alusel. Nüüd
on Kablis olemas eksponaatlaev ning sinna juurde kuuluv
õpperada, et hoida ning jagada
kõigiga seda kuulsusrikast osa
meie piirkonna ajaloost.
Seltsimaja fuajees sai imetleda D. Kesperi maalitud
uhkeid puust kaugsõidu pur-
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Mülleri näitus Häädemeeste
Raamatukogus
Suvel algul avatud näitus kohaliku kunstniku Konstantin
Mülleri maalidest, millest
oli juttu Koduvalla juunikuu
numbris, on jätkuvalt huvipakkuv. Kunstniku mõlemad
tütred ja lapselapsed on tulnud
näitust vaatama Tallinnast ja
Soomemaalt. Peagi plaanib
Henn Saar, kes Mülleri kohta

palju infomaterjali kokku
kogunud, avada kunstnikule
mälestuskivi. Augustikuu
viimasel nädalal tulid koduloohuvilised Audrust ja PärnuJaagupist meie kodukohaga
tutvuma ja näitust külastama.
PS! 02.09.2021 sai paigaldatud K. Müllerile Uulu
kalmistule uus mälestuskivi.

Ajaloolise õpperaja tutvustus

jelaevu, mis siit rannast maailmameredele purjetanud.
Tantsulusti jätkus nii kontserdil kui ka tantsupõrandal
“Parvepoiste” saatel üle südaöö!

Aitäh Eerole, kes õpperaja
kivimürakad kohale toimetas
ja õigesse kohta “istutas”. Aitäh
Gerdile ja Janekile, kes infotahvlid ja kivid kokku köitsid.

Aitäh meie Dorale, kes ikka ja
jälle meid oma ajalooliste piltidega rõõmustab! Ja muidugi
aitäh kõigile, kes seda päeva
meiega koos tähistasid!

Sõlmede tegemise õpituba. Fotod: B. Kivimurru

D.Kesper jagab teadmisi oma piltide kohta

Kunstnik Mülleri järeltulijad näitust külastamas. Lapselaps Diana
Soome, raamatukogu direktor Mai Sepp, kunstniku tütar Zoja
Müller, koduloolane Henn Saar. Foto: Edgar Soome

Häädemeeste, Uulu, Audru ja Pärnu-Jaagupi koduloolased näitusel
ja vestlusringis. Foto: Mai Sepp

Uulu Lamba Vest 2021
Juulikuu viimasel laupäeval toimus Uulu
pargis juba seitsmes „Uulu Lamba Vest“.
Päikeselisel päeval sai nautida nii head
toitu kui värvikirevat kultuuriprogrammi.
Laada alale oli kohale tulnud hulgaliselt
kauplejaid nii koduvallast kui kaugemalt,
ning ega hea toidu nautijatest ja muust
publikust ka puudus olnud, ilus ilm oli
ilmataadilt ju selleks päevaks tellitud.
Häädemeeste valla tervistuskontserdil
esinesid rahvatantsurühmad Ülejala, Rannapiigad ja Kuu, soolotantsu esitas tantsujuhendaja Liina Ojatamm. Laulsid Uulu
Põhikooli õpilased Jolanta Vutt, Lisandra
ja Lisette Kaljumäe ning Uulu Segakoor ja
Treimani laulukoor Annely Kuninga ja Tiia
Soomre juhendamisel. Külalisesinejateks
oli Võimlemisklubi Rüht ning näha sai ka
KangooJumps´i näidistreeningut. Muusikalist vahepala pakkus Jüri Homenja,
Ketlin ja päeva peaesineja oli Tanel Padar
Band.
Tutvustati ka kalandus- ja merendustraditsioone, kohal oli Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnumaa Vanatehnika klubi vanade
autodega, oma tehnikaga oli väljas Fortec
Pärnu esindus, Männiku Piimalambad
OÜ oma toodangu ja piimalambaga ning
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool viis läbi kalatoitude õpituba. Jõeääre
rattaremont hoolitses jalgratastel tulnud
külastajate rataste eest korraldades nende
parkimise, kummide pumpamise ja keti
õlitamise. Lapsed said sõita karussellidel,
hüpata batuutidel, ratsutada, mängida
minifarmi pidamist puldiga mudelautode,
põllumajandustöömasinate, mudeltraktorite ja veoautodega ning tutvuda koduloomadega.

Foto: Eesti Grilliliit (Aleksander Kuruson)

Foto: Iris Hahlberg

Foto: Eesti Grilliliit (Aleksander Kuruson)

Seitsmendat korda toimusid ka Eesti
Grilliliidu eestvedamisel Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises.
Uulu Lamba Vest ja Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises said teoks tänu
Liivi Lahe Kalanduskogu, Häädemeeste
Vallavalitsuse, Eesti Grilliliidu, OÜ Ertakeni ja MTÜ Randlased koostööle.

Korraldajad tänavad osaühinguid Weiss,
Vesoka, SW Energia, Pro Event Serveces,
Bravo Catering meeskonda ja Leenat, perekond Henning´ut ja Uhlapere maja rahvast,
turvamehi ja parkijaid, elektrimeest Ardot,
Ralfi, Egot ning kõiki, kes „Uulu Lamba
Vest 2021“ toimumisele kaasa aitasid.
Korraldustoimkond

Foto: Eesti Grilliliit (Aleksander Kuruson)
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Tegus kultuurisuvi Treimanis
Vaatamata pikale koroonapausile jätkus Treimanisse nii
väikeseid kui suuremaid suvesündmusi.
Jaaniõhtul sai “sisse tantsitud ” uus tantsupõrand
rahvamaja peoplatsil. Esimesed energilised tiirud tegid
Mucho Malo piigad ja ansambel Treffunx tantsitas rahvast
hiliste öötundideni.
Tantsuliseks kujunes ka järgmine nädalavahetus, mil oma
suvekursust pidas Viljandi tantsuklubi Sakala. Siingi sai jalga
sättida Treffunxi saatel.
Eriti sündmusterohkeks
kujunes aga kultuurinädal
“Suvesüda Treimanis”. See
algas Avatud Hoovide päevaga 10. juulil. Väga tublid
olid kodukohvikute korraldajad. Kümnes õues tegutsesid
eriilmelised toidukohad, pakkudes mitmesugust kõhutäidet
ja kultuuriprogrammi. Kogu
Treimani sumises nagu mõne
linna peatänav. Tegus päev
lõppes rahvamaja peoplatsil
ansamblite Revals ja Mohiito
muusikaga.
Kultuurinädala sisse mahtus
ka suvekino uute Eesti filmidega.
Kalbuse maja õuel sai nautida kontserti „Ruhnu saare
lood ja laulud“ Eesti parimate
pärimusmuusikutega.

Vana Kõrtsi õuekohvik

Akvarellikursuslased 2021

Luulelahing Lepaõuel

Ühendkoor Treimani laulupäeval. Fotod: Viljar Soomre

Kolmapäevaõhtusel Luulelahingul võistlesid Kristiina
Ehin ja Contra, sekundeerisid
Daila Ozola ja Guntars Godins
Lätist. Muusikaliselt toetas Sil-

ver Sepp. Silveri kodutalu õuele
kogunenud arvukas publik sai
toreda koomilis-lüürilise elamuse.
Kalle Kivistik koos vennaga

tutvustas oma suvekodu õuel
uhiuut autoriplaati “Kalevi
kojutulek”. Mõtlik muusika
ja sume suveõhtu sobisid väga
hästi kokku.

Punkti sisukale nädalale
pani Treimani 7. laulupäev
“Muusika on rõõmu jaoks”, kus
osalesid segakoorid Audrust,
Kambjast, Põlvast, Torist, Trei-

manist, Tõstamaalt ja Uulust
ning tantsurühm Rannapiigad
Kablist. Heatasemelist puhkpillimuusikat esitas Võhma Vaba
Aja Keskuse Puhkpillistuudio
orkester. Koorid esitasid nii
klassikalist koorimuusikat kui
ka kergemuusika seadeid. Laulupäev lõppes ühise simmaniga
ansambli Vanad Sõbrad saatel.
Juuli lõpetas neli päeva
kestnud liivi keele ja kultuuri
teemaline seminar lavakunstikooli 30. lennu tudengite osalusel. Väga huvitavad olid Tartu
Ülikooli professori Karl Pajusalu loengud siinse kandi keele
ja kultuuri juurtest. Toreda
sündmuse lõpetas seminari käigus liivlaste lugudest valminud
meeleolukas etendus.
Augusti alguses täitsid rahvamaja saali Treimani 12. akvarellikursusel osalejad. Kolme
päeva jooksul valmis õpetaja
Maikki Haapala juhendamisel
hulgaliselt toredaid kompositsioone, millest osa on vaatamiseks näitusel rahvamaja 2.
korrusel.
Treimani kultuurisuve
lõpetas “Metsa Poole Festival”
Lapite talus.
Suur tänu kõigile kaasaaitajatele ja rohkearvulisele publikule!
Viljar Soomre

Suvi Häädemeestel
Häädemeeste kultuurisuvi oli
sel aastal äärmiselt sisutihe ja
vaheldusrikas ning igaüks võis
leida endale meelepärase sündmuse, mida külastada.
Traditsiooniks on saanud,
et suvitusperiood Häädemeestel saab alguse Põhja-Liivimaa
Festivaliga juunikuu esimesel
laupäeval. Tänavu tähistasime
festivali 15. juubelit ning alapealkirjaks oli “Ürgne kutse”.
Festivalikülalised said osaleda
põnevates töötubades, mis tuletasid osalejatele meelde ürgseid
traditsioone. Ringi sai luusida
viikingite ajaloolaagris ning
nautida suurepärast kultuuriprogrammi. Muidugi toimus
festivali raames ka traditsiooniline suve alguse laat, mida kõik
olid juba väga kaua oodanud.
Õhtu lõpetas vokaalansambel
Greip mõnusa kontserdiga ning
peale seda toimus väedisko DJ
Taivo Petersoni poolt valitud
muusika saatel.
Kõikide suurepäraste asjaolude kokkusattumisel oli
meil ka vägagi meeleolukas ja
tore jaanipidu. Toimusid lõbusad murumängud, süütasime
vanadest remmelgatest üles
säetud imelise lõkke ja keerutasime tantsu Leiutajateküla
ansambli “Valge tuvi” saatel.
Jaaniõhtu oli niivõrd maagiline,
et kindlasti leidis keegi ka oma
sõnajalaõie.
Juulikuu ning eriti selle teine
pool läks Häädemeestel eriti
tihedaks. Juba teist korda toimus suurejooneline niidukino
Häädemeeste rannaniidul. Sel
aastal vaatasime Eesti filmi-

Häädemeeste Kodukandi päev Foto: erakogu

klassikasse kuuluvat linateost
“Keskea rõõmud”. Publik nautis
ilma, filmi ja mõnusat olemist
täiel rinnal ning juba mõlgutame mõtteid selles osas, millist
filmi järgmisel aastal ühiselt
vaadata.
Siis hakkasime tähistama
Häädemeeste Huviteatri 25.
juubelit ning see pidu kestis
suisa neli päeva jutti. Huviteater
oli oma arhiivist välja otsinud
tohutul hulgal fotosid mängukavas olnud lavastustest ning
panid kokku näituse. Seda saab
mõnda aega veel Häädemeeste
Seltsimajas uudistada. Lisaks
sellele oli teatrihuvilistel võimalus näha kõiki hetkel mängukavas olevaid etendusi, sest
neid mängiti neljal järjestikusel
õhtul. Juubelinädala teisel päeval toimus ka suur tänuõhtu,

Häädemeeste Huviteatri tänuõhtu. Foto: Aigi
Treumuth

Niidukino. Foto: Märt Kose

kus näitetrupp eesotsas lavastaja Aire Koobiga tänasid kõiki
neid, kes läbi aegade olnud
toeks Häädemeeste Huviteatri
tegutsemisele.
Juulikuu viimasel nädalal

tabas meid tõeline üllatus,
kui DanceActi suvelaagri korraldajad olid külla kutsunud
ühe Eesti andekaima muusiku
NOEPi. Peakorraldaja palus
meil kontserdile kutsuda ka

kohalikke ning väga lühikese
etteteatamise peale tuli kontserdile väga suur hulk inimesi.
Vististi ei ole varem meie jaanitule platsis nii palju inimesi
korraga olnudki.
Järgmisel päeval peale
NOEPi kontserti läksime
suurte ja väikeste rattasõidu
entusiastidega Rannametsa
jalgrattaretkele. Külastasime
tähelepanuväärseid paiku ning
pajatasime toredaid lugusid
sellest maalilisest külast. Meid
võeti lahkesti vastu Soo ja Saaresepa talus ning näidati seda,
mis on talupidamine tänasel
päeval. Retke lõpus pidasime
pikniku Tõotuse mäe jalamil
ning olime rõõmsad ja tänulikud selle üle, et elame niivõrd
kaunis ja vaheldusrikka loodusega paigas.
Paar päeva tõmbasime hinge
ning 1. augustil tähistasime
Häädemeeste 35. kodukandipäeva. Samal päeval saime
tähistada ka Häädemeeste
Muuseumi 30. juubelit ning
purjelaev Julie valmimise 160.
juubeliaastat. Päev algas tähtsamate puude siltide avamisega,
millele järgnes meeleolukas
juubelipidu muuseumis. Õhtul
toimus Häädemeeste Seltsimaja
hoovis Marko Matvere ja Peep
Rauni merelaulude kontsert.
Muusikud pajatasid publikule
põnevaid lugusid purjelaevandusest ning isiklikest seiklustest
maal ja merel. Päeva kulminatsiooniks oli kindlasti Marko
poolt esitatud ning meie kõigi
jaoks üliolulise laulu “Hoia
Häädemeeste randa” kõla-

mine. Tegemist on väga suure ja
võimsa sõnumiga lauluga, mis
Marko Matvere sõnul peaks
juba ammu olema suure laulupeo repertuaaris. Usume, et
laulukaare all see laul ka varsti
kõlab ja meie oleme hoitud,
kuna soovid on teele lauldud.
Suvehooaja lõpetasime 28.
augustil loomepäeva ja maandusega. Nooremale generatsioonile suunatud loomepäev
toimus meil juba teist aastat
ning sel korral tõime huvilisteni
8 erinevat töötuba, mis kõik
osutusid vägagi populaarseks.
Loodame, et suutsime sügis/talviseks perioodiks tekitada huvi
erinevate tegevuste vastu, mis
meie Seltsimajas toimuma hakkavad. Õhtuks olime tuledesärasse ehtinud Seltsimaja hoovi,
et tähistada muinastulede ööd
ning teha suvele üks korralik
Maandus. Külalised said nelja
erineva DJ poolt valitud muusika saatel tantsida nii nagu
homset poleks ning nautida
parimat seltskonda.
Meie soovime südamest
tänada kõiki, kes aitasid nõu ja
jõuga suve suurepärasele õnnestumisele kaasa. Kuna nimekiri
on väga pikk, siis ei ole meil võimalik kõiki eraldi välja tuua,
kuid võime teile kinnitada, et
me ei unustanud mitte kedagi.
Nii suur rõõm on näha veel
seda, et Häädemeeste on üha
rohkemate inimeste südametesse pugenud ning külalisi ja
sõpru üle Eesti tekib meil iga
aastaga järjest rohkem juurde.
Kohtumisteni Häädemeestel!
Aigi Treumuth
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Treimani raamatukogu
100!
10. juuli keskpäeval täitus raamatukogu õu kandlemees Sanderi mõnusa kandlemuusikaga.
Raamatukogu tähistas oma
100. sünnipäeva, mis piirangute tõttu maikuus tegemata
jäi. VÄIKE R A AMATUKOHVIK, kus kohvi ja muu
hea-parema kõrval sai sirvida
ka vanu raamatuid, oli valmis
vastu võtma esimesi külalisi.
Suu sai magusaks kümnekilose
juubelitordiga ja rõõmu tegi see,
et uude koju rändas enamik väljapandud vanadest raamatutest.
Oli palju huvitavaid taaskohtumisi ja nii mõnedki suveküla-

lised avastasid enda jaoks meie
raamatukogu.
Täname kõiki, kes sellel
juulikuu ühel palavamal päeval leidsid mahti külastada
VÄ IK E ST R A A M AT UKOHVIKUT ja sellega tunnustasid Treimani Raamatukogu 100-aastast järjepidevust.
Suur tänu ka kõigile abilistele,
kes seda üritust toetasid.
Kuu hiljem, 12. augustil,
tänas raamatukogu kõiki oma
abilisi tordi ja kohviga.
Kohtume ikka raamatukogus!
Evi Laarents

Fotod: Evi Laarents

Raamatuke kodukandi
kirjutajalt
Suvepuhkuse ajal külastas raamatukogu Häädemeeste elanik
Liina Ernesaks, kes praegu elab
koos perega Soomes. Liina
Ernesaks kirjutas ja andis välja
koos kirjastusega Hea Lugu
välja raamatu „Mede Manni

Raamatukogu direktor Mai Sepp
ja endine geograafiaõpetaja Pilvi
Leesment, kes elab Audrus, kuid
kelle juured on Massiaru küla
lähedal, kadunud Kiusumetsa
külas. Foto: Tiiu Jalakas

lood”. Autor tõi oma „raamatulapse” koos tegelaskuju tütre
Manniga kingituseks Häädemeeste Raamatukogule, kus
seda saab lugeda ja laenutada.
Mai Sepp
Häädemeeste Raamatukogu

Liina Ernesaks ja tütar Lydia
Marie Vau kinkisid raamatukogu
lugejatele oma raamatu. Foto:
Mai Sepp
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Aeg igapäevase liikumisharjumuse tõstmiseks
Sportlike eluviiside mõju
riigi üldisele heaolule on
tõestatud ning pikaajaline.
Mida tugevamaid samme
riigi toel selles valdkonnas astume, seda kiiremini
tulemusteni jõuame. Kuna
praegu jääme kehalise aktiivsuse poolest oma läänenaabritest kaugele maha, tuleb
riiklikult soodustada tegevusi ja investeeringuid, mis
aitavad elada kauem terve ja
õnnelikuna, kirjutab kultuuriminister Anneli Ott.
Eestis liigub regulaarselt
vaid kuni 45% inimestest
minimaalselt pool tundi kaks
korda nädalas, samas kui Põhjamaades on vastav näitaja
70% juures. Vähene liikumisaktiivsus on meie ühiskonnas
üks suuremaid terviseriske.
Arengustrateegia „Eesti spordipoliitika põhialused aastani
2030“ ehk „Sport 2030“ üks
suurest eesmärkidest näeb ette,
et valdav osa elanikest liigub
ja spordib.
Liikumisharrastuse
reformitulek
Eriti murettekitavana mõjub
kasinate numbrite juures teadmine, et iga teine Eesti täiskasvanu ja iga neljas esimese
klassi laps on ülekaaluline või
rasvunud. Peatsed riigieelarve
arutelud valitsuses peavad
andma vastuse, kui oluliseks
peame üldist heaolu kasvu,
mida aitab toetada just terve
keha ja terve vaim.
Tõsi, kui näiteks noor inimene ei puutu spordiga kokku
mujal, siis üldhariduskooli
kehalise kasvatuse tundides
üldiselt ikka. Ainuüksi sellest siiski ei piisa. Hea näide
on initsiatiiv „Sport koolis“,
mille eesmärgiks on koostöös
omavalitsuste ja spordiorganisatsioonidega tagada, et
järgnevatel aastatel oleks igal
koolipäeval vähemalt esimeses
kooliastmes üks tund juhendatud liikumist.
Olulisi sihtgruppe on teisigi, kellele pakutavad teenused nõuavad nende vajaduste
tundmist. Sport peab olema

kättesaadav kõikjal, näiteks
töökohtades, aga ka eakate
või erivajadusega inimeste seas.
Oluline on pakkuda teaduspõhist nõustamist ja kaasata
märksa rohkem neid inimesi,
kes terviserajale või trenni veel
teed ei leia.
Kultuuriministeerium esitas
kevadel valitsusele liikumisharrastuse kontseptsiooni, mille
eesmärk on tõsta Eesti inimeste
igapäevast kehalist aktiivsust.
Eeskätt on kavas keskenduda
just algkooliealistele lastele,
laiemalt aga kogu elanikkonnale. Kontseptsiooni väljatöötamisse panustasid spordiorganisatsioonid ja ühendused
üle Eesti.
Sportimise mõju
majandusele
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on
ebapiisav kehaline aktiivsus
maailmas surma põhjustajate seas teisel kohal. Pole just
keeruline luua siia seost riigi
majanduse arenguga.
Halb tervis langetab Eesti
sisemajanduse koguprodukti
6–15 protsenti, mille põhjus on esmalt toodangu vähenemine ja tulevikus tegemata
jääv töö. Praeguste sammude
mõjud avalduvad aastate jooksul. Näiteks: kui siin ja praegu
õnnestuks langetada suremust
vaid 1,5 protsendi võrra, võiks
25 aasta pärast SKP-d isiku
kohta näha 14 protsendi võrra
kõrgemana.
Paistame silma kehva tervise
poolest. Eestis on 6–7 protsenti
potentsiaalsest tööjõust mitteaktiivsed haiguse, puude või

vigastuse tõttu. See vähendab
tööturul osalemise tõenäosust
meestel 40 ja naistel 30 protsendi võrra. Mõtlemapanev on
teadmine, et Eesti mees elab
paarkümmend aastat oma
elust vähem tervena kui näiteks
Rootsi mees. WHO andmetest
selgub, et inimese tervisest on
lausa 50 protsenti seotud elustiili ja liikumisaktiivsusega.
Vaid 10 protsenti sellest sõltub
ligipääsust meditsiinile.
See on tõsine järelemõtlemise koht, kas tegeleme põhjustega või takerdume tagajärgedesse.
Liikumine kui
investeering
Ehkki spordi mõju riigi heaolu
kasvule on pikaajaline, näeme
esimesi selgeid tulemusi seda
kiiremini, mida varem me
teeme selles vallas esimesed
sammud. See on nagu inimeste
seas üha populaarsemaks muutuv investeerimine, millega
oleks mõistlik alustada pigem
varem kui hiljem.
Kindlasti ei saa öelda, et
seni pole mingeid samme astutud, kuna otsesed mõjud avalduvad ka pealtnäha kaudsete
meetmete kaudu. Näiteks on
juba alates 2018. aastast Kultuuriministeeriumil Eestis toimuvate rahvusvaheliste olulist
majanduslikku mõju omavate
kultuuri- ja spordisündmuste
toetamiseks sisse seatud täiendav taotlusvoor. Selle maht on
2 miljonit eurot aastas. Need
spordisündmused on meie riigikassasse juba praegu tagasi
toonud arvestava summa.
Näiteks 2019. aastal toi-

Männiku Talukambri
mälumängu kümnes
hooaeg

Marjulisteseeneliste
meelespea

Mõistatusi on eestlased juba igiammustest aegadest
armastanud küsida ja neile vastuseid leida, mis see
mälumäng muudki on kui liik mõistatusi.
Suured tänud Uulu Kohvikule, kus vaatamata
koroonapiirangutele õnnestus meil läbi viia Männiku
Talukambri kümnenda hooaja üheksa võistkondlikku
mängu. Suurim osavõtjate arv ühel mängul oli 25,
tavaliselt 18 kuni 20 inimest, võistkondi oli kaheksa.
Võitjate karikas läks võistkonnale „Rool” koosseisus
Valeri Hahiljev, Andres Tammsalu ja Andžela Leis.
Individuaalmängud toimusid Männiku Talukambris – mänge oli kaheksa ja esimeseks rebis end kuue
võistleja seast Valeri Hahiljev. Täpsem ülevaade
mängudest on FB Männiku Talukambri lehel, kus
on ka palju pilte nii mängudest, kui ka jaanipäevast
ja teistest tegemistest.
Sügis läheneb suure hooga. Kohtume uuel mälumängu hooajal juba 8. oktoobril 2021 kell 18 kõigi
mälumängu huvilistega ja paneme paika edaspidised
plaanid.
Helju Viirg

Taas on käes aeg, kus marjulised,
seenelised ja niisama uudistajad
suunduvad metsa. Tuletan meelde,
et olgu see siis tuttav või võõras
mets, eksida võib meist igaüks.
Metsalise meelespea:
• Teavita lähedasi metsa minekust!
• Kanna erksaid riideid!
• Kaasa laetud akuga telefon!
• Võimalusel märgista koht kust
metsa sisenesid!
• Hätta sattudes helista 112!
Neid soovitusi järgides on politseil võimalik eksinut kiiremini
otsima asuda ja need kergendavad
hädasolija leidmist.
Kutsun üles kõiki metsa suundujaid neid lihtsaid soovitusi jär-

munud Tallinna Maratonil
osalenud välismaalased kulutasid koos saatjatega Eestis 2,9
miljonit eurot, millest riigile
laekus maksudena umbes 400
000 eurot. Riik toetas üritust
360 000 euroga. 2020. aasta
septembris toimunud Ironman Tallinn tõi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks
seatud piirangutega üritusele
üle 800 osaleja välismaalt, kes
koos saatjaskonnaga kulutasid
Eestis ligi 2,9 miljonit eurot,
millest riigile laekus maksutulu
umbes 400 000 eurot. Need
algatused mõjusid riigieelarvele
positiivselt.
Näeme, et rahvusvaheliste
spordiürituste mõju hindamisel tuleb arvestada nende
kogumõju, mis on suurem
kui otsene majanduslik tulem.
See avaldub sportliku eluviisi ja
liikumisharrastuse propageerimises ja levimisel. Omakorda
tekib lisandväärtus tänu Eesti
tuntuse suurenemisele ja turismisihtkoha tutvustamisele.
Seetõttu peab majandusliku
mõjuga spordisündmuste
järjepidev rahastamine ning
jätkusuutliku sporditaristu
loomine jääma kindlalt igaühe liikumisaktiivsuse toetamise kõrvale. Üldpildis võidab
siit kogu riik nii lühiajalises
kui ka väga kauges, põlvkondade vaates; nii otseselt kui ka
kaudselt, kui räägime kitsamalt
liikumisharrastuse toetamise
vajadusest.
Aeg uuteks sammudeks
Liikumisharrastuse reformi
eelarvevajadus on järgmisel
aastal 3,6 miljonit eurot. Füüsiline aktiivsus ei kasva iseenesest ning vajab eesmärgistatud
juhtimist mitmel tasandil.
Rahvatervise hoidmise ja suureneva majandusliku kahju vältimiseks on liikumisharrastuse
kontseptsiooni rakendamine
lähiaastatel olulise tähtsusega.
Samuti peame jätkama toetussüsteemidega, mis on end juba
praegu õigustanud.
Anneli Ott
Kultuuriminister

gima, mis aitavad tagada Teie turvalisuse ja heaolu. Olge hoolikad,
sest nii jõuate tagasi koju sama hea
tujuga kui metsa minnes!
Rain Reinson
Pärnu jaoskonna
piirkonnapolitseinik
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Ruumist meie ümber
Millal käisite viimati põneval
tänaval, sagimist täis väljakul,
koduses pargis või mõnusalt
kulgeval rannapromenaadil?
Milliseid detaile panite seal
tähele? Mis tegi sellest kohast
mõnusa ajaveetmispaiga?
Kas olete mõtisklenud, kuidas luuakse ruumi või kes loob
ruumi, mida me igapäevatoimetuste taustal kasutame? Üsna
tõenäoliselt me väga sageli ei
peatu ja mõtle nendele küsimustele. Küsimused tekivad
reeglina siis, kui me komistame
äärekivil või kui me soovime
jalga puhata, kuid pole kuhugi
istuda. Aga läbimõeldud ja hea
(avaliku) ruumi tunnusjoon
ongi, et küsimusi või etteheiteid
ei teki ja me saame seda kasutada täpselt nii nagu parasjagu
tuju või vajadus on.
Tulles veel korraks tagasi
ruumiloojate teema juurde,
siis üsna tõenäoliselt otsustavad
ruumi välimuse ja olemuse üle
ruumispetsialistid – planeerijad, arhitektid, maastikuarhitektid. Hea praktika on, kui

tähtsamatele avaliku ruumi
osadele – väljakutele, parkidele, promenaadidele, tänavatele – korraldatakse vastav
ideelahenduse konkurss. Sel
viisil saab omavalitsus kesksed
ideed, mida ka mõnikord kombineerides saab luua see päris
oma kodukohale sobiv ruumilahendus. Viimase kümneaastaku vältel püütakse üha enam
juurida sisse tava, kus enne
lõplikku otsustust kutsutakse
arvamust avaldama ruumikasutajad. Sel viisil on olemas nii
ruumiloojate kui -kasutajate
perspektiiv.
Linnalabor on seitsme erineva ülesandega püüdnud just
noori ülalmainitud küsimustele
mõtisklema suunata. Selleks
oleme korraldanud koolinoorte
arhitektuurikonkurssi, mille
laiem eesmärk on tuua ruumiloome teema läbi praktilise
harjutuse - päris arhitektuurikonkursil osalemise – noortele
lähemale. Läbi praktilise ja elulise mõtteharjutuse kannustame
noori visualiseerima oma ideid

ja ettepanekuid, kuidas mingit
avaliku ruumi osa kujundada
ning disaini lahendada. Esimestel aastatel oli ruum, mida
lahendati, abstraktsem: ideekavandid koostati koolihoovile,
koolimajale ja kodutänavale.
Püüdsime teadlikult leida teemasid, mis võimalikult palju
noori kõnetaks ja mida oleks nii
õpilastel endil kui ka õpetajatel
lihtsam hoomata. Põhjus selleks
oli väga lihtne - ruumiharidus
ei ole veel teadlikult õppekavades ette nähtud ja on reeglina
mingil kujul vaid tutvustatud
teema, näiteks kunstiõpetuses
või -ajaloos.
Neljal viimasel korral ootasime aga noortelt kohapõhisemaid ideid, keskendudes just
avalikule ruumile. Esimene
tõsisem ja konkreetsemalt raamitud ülesanne oli Arhitektide
Liidu “Hea avalik ruum” ettevõtmisest inspireeritud Paide
keskväljaku ideekonkurss 2017.
aastal. 2019. aastal lahendasid
noored Tartu Emajõe kaldaala
Kaarsillast Deltani ja 2020. aas-

tal pakuti põnevaid lahendusi
Tallinna linnahalli katusemaastikule.
Selle aasta konkursi teema
– Minu unistuste piiriala – sündis paljuski koroonakriisist ja
sellest sündinud piirangutest.
Konkursi eesmärk oli pakkuda uusi põnevaid lahendusi
Ikla piiripunktile Via Baltical
ja selle vahetus läheduses
asuva maa-ala korrastamiseks
ja taasmõtestamiseks, võttes
arvesse piiripunkti ja -ala kui
maastikutähise väga spetsiifilist monofunktsionaalsust.
Alates Schengeni viisaruumiga
ühinemisest, on Euroopa piiripunktid enamasti pelgalt läbisõidualad, reeglina jupp tühermaad, millel asuvad kunagise
piiripunkti hooned ja tähised
sissesõiduriigis kehtivatest liikluspiirangutest. Milline aga
võiks olla meeldiv piiriala –
värav Sinu kodu- ja naaberriigi vahel?
Sel aastal olid noorte tööde
kandvad teemad – tegevused
lastele ja lemmikloomadele,

Foto: Epp Vahtramäe

Eesti ja Läti rahvuseripärade
tutvustamine, looduslähedus
nii erinevates tegevustes kui
materjalikasutuses. Žüriile
jäid silma tööd, mille idee ei
jäänud pelgalt Eesti piiresse,
vaid kandus ka Lätti, samuti
tööd, milles püüti rakendada
universaaldisaini põhimõtteid.
Kiideti selgeid tsoneeringuid ja
läbimõeldud ruumilahendusi.
Kokku laekus konkursile
29 tööd, millest parimad on

esitatud näitusena. Näitus
on avatud 21. augustist 4.
septembrini Iklas Via Ikla
hosteli väikeautode parklas,
misjärel liigub näitus Häädemeeste kooli siseõuele.
Konkurssi toetasid Eesti
Kultuurkapital, Häädemeeste
vald, Kirjastus Hea Lugu,
Varrak, Tallinna Ülikooli
Kirjastus ja Lucky Laika.
Johanna Pirrus
MTÜ Linnalabor

Kooliaasta algus meie koolides
Häädemeeste Keskkooli 1. klassis alustasid
kooliteed:

Emili Aasa, Carmen Aljasmets, Johannes Allikas, MaribellJohanna Arnek, Andrek-Aron Artma, Aliise Brunfeldt, Eleanor Juurikas, Richard Lemmik, Ants-Christian Lepp, Kirke
Lobjakas, Henri Maddison, Maron Maddison, Hugo Näär,
Martaliis Raidmets, Martin Siim, Juss Sipelga, Eliise Suigusaar,
Jan-Oskar Tali, Remo Tuuling, Romet Varep. Klassijuhataja
on Aira Rahu. Foto: Peeter Roots

Metsapoole Põhikooli 1. klassi
astus neli uut õpilast

Uulu Põhikoolis alustasid kooliteed:

KUI MA ÕPIN
Heiki Vilep
Sügisel, kui lähen kooli,
hakkan väga targaks.
Eurot ümber arvutada
oskan saksa margaks.
Õpin kirjutama laule,
muinasjutte pikki,
parandama asju, mis on
teistel läinud rikki.
Kui ma väga hästi õpin,
siis saan riigikokku,
sinna, kus need targad onud
hääli ei saa kokku.

Vasakult 1. klassi õpilased Rainor Ats Toodre, Armando Koitla, Rayen Salinš ja
Karl-Kuldar Nõmm ning klassijuhataja Anne Mäll. Foto: Pilve Foto

Uulu Põhikooli 1. klasside õpilased (tähestikuline järjekord): Andree Aadusoo, Aliis Aas, Miriam Aas,
Oliver Ajose, Melany Allikvee, Mattias Arumäe, Deiro Einula, Adeele Filevski, Randel Grünbaum,
Kusti Harjaks, Tobias Aksel Janson-Jensen, Jakob Karus, Erik Keskva, Suzie Kordmaa, Kristjan
Kukemelk, Kevin Kunder, Jakob Kurm, Kertu Leanne Künnapas, Rain Künnapas, Sander Lehtmaa,
Nora Muul, Raven Paits, Marii-Sofia Pismenjuk, Gaute Rahu, Rainis Raid, Oliver Salmu, Marcel
Sarapuu, Kirke Selter, Romet Sildve, Aliis-Adele Sommer, Marten Sults, Mirtel Sünt, Marleen
Tamm, Tõnis Toomla, Elise Ööpik. Õpetajad: Sirje Kõresaar, Kristi Tamm, Kadi Valdaru. Foto:
kooli fotokogust

Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis alustasid kooliteed:

Vasakult: Katriin Holland, Mari-Leen Jõessar, Jakob Kadnikov, Christofer Leetsaar, Markus Mägi, Kimberly
Vendla, Caroly Virnhoff. Klassijuhataja Terje Eesnurm. Foto: Teele Tõnisson
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Häädemeeste Keskkool
Tervitused
algavaks
kooliaastaks
Häädemeeste Keskkoolis
alustab sel õppeaastal teekonda 173 õpilast. Nendest
20 õpilast alustab õpinguid 1.
klassis. Koolis on tööl 39 inimest, kes kõik annavad õpilaste toetamisel oma parima.
Kaks viimast õppeaastat
on häirinud nii koolielu kui
ka muid tegemisi ebameeldiv
viirushaigus Covid-19. Õpetajad ja õpilased on püüdnud
anda keerulises olukorras
maksimum, et õpilased
saaksid vajalikud teadmised
ja oskused. Veebitunnid on
mingis olukorras ja ajutiselt
hea võimalus ning kindlasti
on olnud rikastav kogemus,
aga kõik teame, et see pole
päris õppimine. Loodame
kõik koos ja ühiselt, et sel
õppeaastal saaksime võimalikult palju elada tavapärast
koolielu.
Häädemeeste Keskkool
soovib kogu oma kooliperele turvalist õppeaastat ja
palju huvitavat õppimist
ning tervitab ka kõiki teisi
valla haridusasutusi algava
õppeaasta puhul!

Häädemeeste Keskkoolil on savi
Häädemeeste piirkonnas on savi ajalooliselt oluline maavara. Et õpilastel
oleks rohkem teadmisi savi kasutamise
tähtsusest Häädemeeste piirkonnas ning
savi kasutamise võimalustest, sai koolis
juba rohkem kui 1,5 aastat tagasi algatatud projekt, mille eesmärk on olnud
anda õpilastele teadmisi savist kui maavarast, millised ettevõtted ja mil moel
savi kasutavad ning lisaks anda õpilastele praktilised savi kasutamise oskused.
Projekti alguses andis Tiiu Pukk
Häädemeeste muuseumist õpilastele
ajaloolise ülevaate ning loodusainete
õpetaja ülle Valgi tutvustas savi kui
maavara. Õpilased külastasid Saint-

Gobaini tehast Fibo ExClay ning
nägid savikarjääri ja kergkruustoodete
tootmist. Koostöös keraamikaõpetaja
Margit Eicheniga said õpilased praktilisi
kogemusi savi kasutamisest käsitöös ja
kunstis ning said proovida erinevaid
tehnikaid. Külastati Viljandimaal SA
Perekodu ning saadi teadmisi saviteraapiast. Pottsepp ja kutseõpetaja Marek
Ollino juhendamisel valmistasid õpilased kooliaeda pitsaahju ning said teadmisi ja oskusi pottsepatööst.
Projekti viimaseks tegevuseks oli
23. – 24. augustil Mooste mõisakompleksi külastus. MTÜ Eestimaaehitus
imetoredad juhendajad Mikk Luht,

Saviukumaja. Foto: Aule Kink

Sven Aluste, Andrus Needo ja
Malvo Tominga andsid ülevaate
ja praktilised kogemused savi
kui ehitus- ja viimistlusmaterjali kasutamisest. Külastus pidi
toimuma kevadel, aga kahjuks
piirangud seda ei võimaldanud.
Tuleb tunnistada, et ega
õpilased ei olnud esialgu vaimustuses ideest sõita suvisel
koolivaheajal kaheks päevaks
Põlvamaale, et õppida erinevaid ehitus- ja viimistlustehnikaid. Kaks õppepäeva olid aga
nii põnevalt läbi viidud, et kõik
õpilased ja õpetajad õppisid ja
töötasid suurima naudinguga
ning kõikide osalejate tagasiside
oli äärmiselt positiivne.

Taevaskojas. Foto: Aule Kink

Uue õppeaasta alguses arutame kooli meeskonnaga, mil
moel integreerime savi temaatika
edaspidi kooliellu ning eelkõige
ettevõtluse ja tehnoloogia tundidesse. Eriline unistus aga on, et
õpilased saavad sellest projektist
niipalju inspiratsiooni, et loovad
oma ettevõtte. Moostes Saviukumajas ringi jalutades mõtisklesime tehnoloogiaõpetaja Triin
Türkiga, kas meil Häädemeeste
piirkonnas võiks ka olla midagi
sarnast… Unistusi ja mõtteid
tekitas projekt palju. Vaatame,
mis elu toob ja millised neist
täituvad.
Aule Kink

Kohaloleku kogemus Horvaatiast
Head asjad juhtuvad teinekord ootamatult. Aasta algul
lugesime 1. klassi õpilastega
raamatukogutunnis Horvaatia kirjaniku Dr. Jazbeci raamatut “Apteeker Miško ehk
miks on veebruaris 29 päeva”.
Uurisime internetist Horvaatia
pilte ja õhkasime: “Küll seal on
ilus!” Eriti põnev tundus mulle
Dalmaatsia maakond.
Poleks uneski arvanud, et
juba juuni lõpus olengi Aadria mere kiviklibusel rannal
Dalmaatsia pealinnas Splitis,
uudistamas tumerohelisi küpresse, õitsevaid agaave ja muid
põnevaid taimi. Split on suuruselt teine linn pealinna Zagrebi
järel, olnud erinevatel aegadel
Rooma, Veneetsia, Austria,
Prantsusmaa, Iitaalia ja Jugoslaavia võimu all. Kuna Spliti
pole kordagi pommitatud, on
võimalik näha erinevate ajastute hooneid üksteise kõrval.
Kohalike südantsoojendav
külalislahkus ja lõunapoolse
Horvaatia rahulik elulaad
pomalo, mis tähendab to take
it easy, to relax, no stress, slow
down, no worries...oli just see,
mis mõjus pärast kooliaasta
lõpu kiireid toimetamisi väga
kosutavalt. Küllap tundis nii ka
luuletaja, günekoloog ja poliitik
Johannes Vares-Barbarus, kui
ta omal ajal sealkandis reisis ja
luuletas.
[---]
Kaob hingest üleliigne ballast,
kui kõigest maisest lahti juurdund,
sa hoopis teadmatuga pookled,
kui jälgid sakitsevat kallast,
sa ise meresopiks uurdund,
näe! Rütmis kaasa jooksed-

Fotod: erakogu

lookled,
kui orust virguvad küpressid
alt-üles, painduvad ja käävjad
[---]
Aga ega ma sinna ju loodust
imetlema läinud! Häädemeeste
Keskkooli õpetaja Rene Kurm
kirjutab nii õpilastele kui õpetajatele suunatud Erasmus+
projekte ja hoolitseb selle eest,
et koolipere saaks käia väljaspool Eestit oma silmaringi
avardamas. Koos õpetajate Heli
Lank’i ja Marika Ristmäega
osalesime projektis “Kooli
juhtkonna, õpetajate ja tugispetsialistide professionaalsuse
tõstmine rahvusvahelise koostöö abil”. Projekti eesmärk on

osaleda erinevatel rahvusvahelistel kursustel, et värskendada
erialaseid ja metoodilisi teadmisi-oskusi. Võõrkeelte õpetaja
Heli kursus kandis pealkirja
“Uuendused keeleõppemetoodikas”, meie kunstiõpetaja
Marikaga saime targemaks
kursusel “Sotsiaalsete oskuste
omandamine ja emotsionaalse
intelligentsuse suurendamine,
kasutades teadvelolekut”.
Emotsionaalne intelligentsus
(EQ) ehk tundetarkus on oskus
mõista enda ja teiste inimeste
tundeid ning oma emotsioone
kontrollida. Uuringud on näidanud, et kõrge EQ-ga noortel
on paremad hinded, suuremad
saavutused ja nad teevad aru-

kamaid otsuseid. Suurem EQ
mõjutab ka koolikliimat. See
tähendab vähem segavat käitumist nagu agressioon, depressioon, ärevus jne. Kursusel
jagati mõtteid, kuidas õpilastes EQ-d arendada, kasutades
teadvelolekut ehk mindfulness’i.
Tegime praktilisi harjutusi, kuidas keskenduda käesolevale hetkele. Harjutused aitavad viia ka
õpilasi meeleollu, mis on väga
soodus õppimiseks – ärevus
on kadunud, ollakse täielikult
kohal ja keskendunud, mõtlemata sellele, mis juhtus vahetunnis või mis toimub pärast
kooli. Hea on meeles pidada
EQ mõiste propageerija Dale
Carnegie soovitust: “Kui soovid
muuta teise inimese käitumist,
muuda enda oma.”
Juttu tuli ka ideaalsest 21.
sajandi õpetajast. Sellest loengust võtsin kaasa ühe lapse
targa mõtte: “Hea õpetaja on
see, kes mõtleb nagu laps, aga
käitub nagu täiskasvanu.”
Suheldes kursustel kolleegidega Leedust, Makedooniast,
Rumeeniast, Hispaaniast ja
Itaaliast jäi kõlama, et ükskõik,
missugusest Euroopa riigist
tuleme, õpetaja probleemid ja
väljakutsed on väga sarnased.
Meie õppejõud olid ääretult positiivsed, abivalmid ja
asjalikud. Kui midagi kurta,
siis seda, et üks nädal jäi teemadega süviti minemiseks liiga
lühikeseks. Ka oleks tahtnud
kasvõi ühteainsassegi Horvaatia koolimajja sisse piiluda.
See-eest külastasin linna suurimat raamatupoodi ja leidsin
sealt oma üllatuseks kahe Eesti
autori Piret Raua ja Piret Jaaksi
horvaatia keelde tõlgitud laste-

raamatud. Peamiselt näitekirjanikuna tuntud, aga ka kaks
lasteraamatut kirjutanud Piret
Jaaksiga õnnestus 1. klassil
kevadel veebi teel kohtuda.
Mul on koolis mitu ametit.
Peamiselt olen raamatukoguhoidja, natuke sekretär ja õige
pisut ka õpetaja. Raamatukoguharidus pedagoogikat ei sisaldanud, seetõttu kuulan ahnelt
iga pedagoogilist nõuannet ja
mõtlen, kuidas saan seda oma
tundides kasutada. Öeldakse,
et 21. sajandil ei ole kirjaoskamatud need, kes ei oska lugeda
ja kirjutada, vaid need, kes ei

suuda õppida, ümber õppida,
uuesti õppida.
Usun, et suurem osa kursustelt saadud informatsiooni oleks
olnud kättesaadav ka Eestis,
kindlasti aga mitte kõik need
emotsionaalsed kohtumised vestlused teiste Euroopa riikide
õpetajatega ning jalutuskäigud
Splitis ja selle ümbruses. Saime
positiivse kogemuse ja tohutu
energialaengu. Veel üks umbes
Eesti suurune tükike maad on
südames, seal toimuv läheb rohkem korda kui varem.
Ave Varik
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Uulu Põhikool
Uulu Põhikool 2021/22 õppeaasta lävel
Uulu Põhikoolis algab õppeaasta
202 õpilasega, kellest 35 alustasid oma kooliteed esmakordselt
ning kellest kaheksa otsustasid
meie koolis oma haridusteed
jätkata. Kui eelmisel õppeaastal
püstitasime 173 õpilasega kooli
kogu tegutsemisaja õpilaste
arvu rekordi, siis sellel aastal
ületasime seda veel võimsamalt.
Alanud õppeaasta on märgiline
ka seetõttu, et esmakordselt kooli
ajaloos alustab meie koolis kolm
klassikomplekti. Oleme avanud
1.a ja 1.b klassi ning lisaks on
lõpuks kooli loodud väikeklass,
mis tagab sobivad õppetingimused erivajadustega õpilastele.
Mida toob 2021/2022
õppeaasta?
Alustame esimest õppeaastat
valminud laiendusega. Meil on
täna enda koolimajas võimalus
väärikalt kooli kogunemisi läbi
viia, meil on lõpuks ometi oma
aula. Värskenduskuuri on saanud
ka meie kooli söökla ning natuke
veel ootamist ja sööklasse saab
paigaldatud ka toiduliin, mis
võimaldab sööklal pakkuda mitmekesisemat menüüd ja suuremat
valikuvõimalust õpilastele.
Meie arengukava neljaks tee-

Uued töötajad Uulu Põhikoolis

mavaldkonnaks on kaasaegne
õpikeskond, kaasaegne õpikäsitus, kogukonnaga koostöö ja
tervise ning keskkonna väärtustamine. 2021/2022 õppeaastal
keskendume kõige rohkem viimasele, sest arengukava täitmisel on just tervise ja keskkonna
väärtustamise valdkond eelnevalt
kõige vähem tähelepanu saanud.
Eelmisel õppeaastal liitusime ka
Liikuma Kutsuva Kooli programmiga ning sellest lähtuvalt
on aasta tegevusplaanis ka eraldi
tegevused koolipere liikumise
edendamiseks.
Kuidas edasi?
Selle õppeaasta lõpuga lõppeb
meie arengukava ehk käesolev
õppeaasta on kehtiva kooli arengukava täitmise viimane aasta.
Avaldan tunnustust kõikidele
kooli õpilastele, lapsevanematele,
töötajatele, koostööpartneritele
ja kooli pidajale, kes on kõik eelnevad aastad näinud väga suurt
tööd ja vaeva, et arengukavas seatud eesmärgid täidetud saaksid.
Täna on juba teada, et kui me
õppeaasta lõpul ühiselt arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist hindame, siis saame tunda
rõõmu ja uhkust saavutatu üle.

Õppeaasta teises pooles alustame uue arengukava koostamisega. Millise arengu peaks Uulu
Põhikool järgmisel arengukava
perioodil tegema? Kas paralleelklassi loomine 1. klassis oli ainult
ühe õppeaasta küsimus või võib
sarnane olukord ka järgmistel
aastatel tekkida? Kas täna on
lapsevanemad kooli tegevusse
piisavalt kaasatud või võiks nad
rohkem koolielus osaleda? Kas
koolibussi tagamine ka meie piirkonnas annaks võimaluse jaotada
õpilased erinevate haridusasutuste
vahel nii et õppekohad oleksid
valla koolides optimaalsemalt
täidetud? Milline on Uulu Põhikooli tulevik?
Küsimusi, millele on vaja vastuseid otsida, on palju. Arengukava koostamise protsessis viime
läbi erinevad arenguseminarid ja
koolina ootame teid sellel teekonnal taas kaaslaseks!
Selleks õppeaastaks soovin
aga rahulikku meelt, seda on
meil kõigil ilmselt praegu kõige
rohkem vaja! Ilusat uut õppeaastat!
Egle Rumberg
direktor

1.a klassi õpetaja Kristi Tamm
Lõpetasin Tartu Ülikooli
Õpetajate Seminari 2002.
aastal, õppisin klassiõpetajaks ning lisaerialaks oli saksa
keel. Samal aastal asusin Surju
Põhikooli tööle nii klassiõpetaja kui huvijuhina. Kui huvijuhi tööülesandeid täitsin paar
aastat, siis õpetajana töötasin
2019. aasta lõpuni. Sellesse
aega mahtus ka tiitel Pärnumaa aasta klassijuhataja 2016.
Kui otsustasin, et nüüd

on paras aeg rohkem endasse
panustada, siis erinevad koolitused andsid selleks suurepärase võimaluse. Samuti töötasin selle nimel, et täita üks
enda unistus ning nüüd ongi
väike keraamikastuudio reaalsuseks saanud. Ja kui kevadel
selgus, et Uulu Põhikool otsib
klassiõpetajat, siis tore kollektiiv tegi otsustamise lihtsaks.
Õppida mulle meeldib ja seda
õpetajaamet eeldabki.

1.c klassi õpetaja Kadi Valdaru
2021. aastal omandasin
Tartu Ülikoolis haridusteaduse bakalaureusekraadi
eripedagoogika erialal. Sellel
sügisel jätkan oma õpinguid
magistriastmes. Minu eelnev
töökogemus on samuti seotud
laste õpetamisega. Olen kaasava hariduse pooldaja ja leian,
et nii palju kui võimalik, siis
erivajadustega lapsed peaksid
saama õppida oma kodu lähedal asuvas koolis. Samas aga
peab sellisel juhul olema tagatud lapsele tugispetsialistide
olemasolu, kes aitaksid eriliste
vajadustega toime tulla. Soo-

Tahkuranna kool

vin anda endapoolse panuse
oma kogukonna koolis, et
toetada erivajadusega lapsi
ja tagada neile jõukohane ja
kvaliteetne õpe elukohajärgses koolis. Kui nägin kuulutust, et Uulu Põhikool avab
uuel õppeaastal esmakordselt
väikeklassi ning otsib sinna
väikeklassi õpetajat, siis otsustasingi kandideerida antud
ametikohale. Rõõm oli suur,
kui osutusin valituks. Olen
tänulik, et mulle on antud
võimalus oma koduküla koolis
enda unistused ellu viia!

Metsapoole Põhikool

Tahkuranna kool pani
suvepuhkusele punkti õpihuvilaagriga

Õpihuvilaager
Metsapoolel

25.-27. augustil toimus Tahkuranna
koolis Haridus- ja Teadusministeeriumi
toetusel läbiviidud õpihuvilaager. Laagri
eesmärgiks oli tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja huvi erinevate ainevaldkondade
vastu.
Esimene laagripäev oligi pühendatud eelkõige matemaatika ja tehnoloogiaalaste teadmiste avardamiseks –
külastasime Tallinnas asuvat Rakett69
Teadusstuudiot. Seal oli kõikidel osalejatel sarnaselt hariduslikus telesaates
Rakett69 nähtule võimalik lahendada
tiimides erinevaid ülesandeid, mis
põimusid kaasahaaravalt erinevate
elualadega – üheskoos võisteldi nii
õhukahurite ehitamises kui veeklaasist
heliredeli väljavõlumises. Teisel laagripäeval keskendusime sotsiaalsele heaolule ning tervisele – arutlesime koos
Võiste noortetoa noorsootöötaja Anuga
vaimse tervise teemadel, mängisime erinevaid liikumis- ja meeskonnamänge
ning õppisime, millega looduses liikudes
arvestama peaks. Ühtlasi saime kätt harjutada nii tulepulkadega tule tegemises,

Augustikuu viimasel täisnädalal
toimus Metsapoole Põhikoolis
kolmepäevane õpihuvilaager. Osalejad mängisid discgolfi, malet,
kabet, koroonat, lauatennist ning
ingliskeelseid laua- ja seltskonnamänge. Õpetaja Tiina Laidla käe
all õpiti ära kaks uut tantsu, mis
veel enne laagri lõpetamist said ka
üles filmitud. Õpetaja Ants Järve
juhendamisel otsisid lapsed loodusest etteantud taimi ning tegid
lihtsamaid keemiakatseid. Laagri
teisel päeval käidi Nigula raba
matkarajal ja Veelikse külas Liisu
talus erinevaid kodulinde vaatamas. Kellel veel jõudu ja jaksu
kõigest eelpool loetletust üle jäi,
sai proovida karkudel kõndimist
ja mitmemehesuuskadel sõitmist.
Kõhutäite eest hoolitses oma kooli
söökla. Üritust rahastas Haridusja Teadusministeerium.

tross-saega saagimises kui vibulaskmises.
Viimase laagripäeva, mis pühendatud
eelkõige kunstile, kirjandusele ja keeltele veetsime Haapsalus. Seal tutvusime
läbi haridusliku programmi „Aardejaht
Haapsalus“ nii ajaloolise kuurortlinna
enda kui sealsete mitmekülgsete muuseumide ja linnusega. Kaasahaarav programm viis meid esmalt huvisõidurong
Peetrikesega linnaekskursioonile, millele
järgnes avastusretk ajaloolises Raudteeja Sidemuuseumi hoonetes, Haapsalu
linnuses ja raekojas, mängulise Iloni
Imedemaa hoovialal ning Ants Laikmaa majamuuseumis. Aardejahi tulemusena said laagrilised kokku kujutise A.
Laikmaa nimetust teosest, millele hiljem
igaüks ka sobiva pealkirja mõelda sai.
Ehkki ilm oli meie laagripäevadel
juba sügiseselt vihmane ja sombune,
oli taaskohtumise rõõm suur ning uut
kooliaastat saame juba tervitada värske
pea ja heade emotsioonidega!
Tahkuranna koolipere
Teele Tõnisson
huvijuht

Foto:Viire Talts

Õpetaja Viire Talts
üks laagri korraldajatest

Õpihuvilaagris osalejad.
Foto: Heino Einaste

Foto: Teele Tõnisson

Foto: Ants Järv
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SÕIDUPL A AN

SÕIDUPL A AN

Kehtib alates 04.09.2021. a
Liiklus toimub IGA PÄEV
Liini teenindab AS MK Autobuss
E-L
5:55
5:59
6:01
6:03
6:05
6:07
6:09
6:10
6:12
6:14
6:17
6:18
6:20
6:21
6:23
6:25
6:27
6:29
6:31
6:33
6:34
6:35
6:36
6:37
6:39
6:40
6:42
6:43
6:44
6:45
6:46
6:48
6:50
6:52
6:53
6:54
6:56
6:58
6:59
7:02

E-P
6:35
6:39
6:41
6:43
6:45
6:48
6:50
6:51
6:54
6:56
6:59
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:13
7:15
7:17
7:18
7:25
7:27
7:28
7:30
7:31
7:33
7:35
7:36
7:38
7:39
7:41
7:43
7:45
7:46
7:47
7:49
7:51
7:53
7:56

E-P
11:40
11:44
11:46
11:49
11:51
11:54
11:56
11:57
12:00
12:02
12:05
12:06
12:08
12:10
12:12
12:14
12:16
12:19
12:21
12:23
12:24
12:31
12:33
12:34
12:36
12:37
12:39
12:41
12:42
12:44
12:45
12:47
12:49
12:51
12:52
12:53
12:55
12:57
12:59
13:02

E-P
13:55
13:59
14:01
14:04
14:06
14:09
14:11
14:12
14:15
14:17
14:20
14:21
14:23
14:25
14:27
14:29
14:31
14:34
14:36
14:38
14:39
14:50
14:52
14:53
14:55
14:56
14:58
15:00
15:01
15:03
15:04
15:06
15:08
15:10
15:11
15:12
15:14
15:16
15:18
15:21

E-P
18:40
18:44
18:46
18:49
18:51
18:54
18:56
18:57
19:00
19:02
19:05
19:06
19:08
19:10
19:12
19:14
19:16
19:19
19:21
19:23
19:24
19:30
19:31
19:32
19:34
19:35
19:37
19:38
19:39
19:41
19:42
19:44
19:46
19:48
19:49
19:50
19:52
19:54
19:56
19:59

km
2
3
5
7
10
12
13
16
18
21
22
24
26
28
30
32
35
37
39
40
41
42
44
45
46
48
49
50
51
52
55
56
58
59
60
62
64
65
67

km
2
1
2
2
3
2
1
3
2
3
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
1
2

PEATUS
PÄRNU
TAMMSAARE *
PAPINIIDU *
RAEKÜLA *
LINNAPIIR
RAE
REIU KOOL
REIU TEE
UULU
KÕRGEKALDA
METSAKÜLA
RAUDSIKA
TAHKURANNA
VÕISTE
KAASIKU
RANNAKU TEE
LUITE
RANNAMETSA
PULGOJA
PIISKOPI
PADINA
HÄÄDEMEESTE
HÄÄDEMEESTE KALMISTU
KRUNDI
KRUNDIKÜLA
JAAGUPI
ORAJÕE METSKOND
KABLI KOOL
KABLI
LEPANINA
MAJAKA TEE
LEMME
ORAJÕE
KRAPI
RANNAKÜLA
TREIMANI
METSAPOOLE
SELGEMAA
IKLA
IKLA PIIRIPUNKT

Kehtib alates 04.09.2021. a
Liiklus toimub IGA PÄEV
Liini teenindab AS MK Autobuss
km
67
65
64
62
60
57
55
54
51
49
46
45
43
41
39
37
35
32
30
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
16
15
12
11
9
8
7
5
3
2

E-L
8:37
8:33
8:31
8:28
8:26
8:23
8:21
8:20
8:18
8:15
8:12
8:11
8:09
8:07
8:04
8:02
8:00
7:57
7:55
7:53
7:51
7:50
7:44
7:42
7:40
7:39
7:37
7:35
7:33
7:31
7:30
7:28
7:26
7:24
7:23
7:21
7:19
7:17
7:15
7:12

E-P
9:37
9:33
9:31
9:28
9:26
9:23
9:21
9:20
9:18
9:15
9:12
9:11
9:09
9:07
9:04
9:02
9:00
8:57
8:55
8:53
8:51
8:50
8:43
8:41
8:39
8:38
8:36
8:35
8:33
8:31
8:30
8:28
8:26
8:24
8:23
8:21
8:19
8:17
8:15
8:12

MÄRKUSED:
1. PÄRNUST kell 5.55 ja IKLA PIIRIPUNKTIST kell 7.12 väljuv buss on käigus iga päev v.a. pühapäev ja riiklik püha
2. HÄÄDEMEESTE peatuses peab kohtuma:
2.1 TÖÖPÄEVADEL kell 14.50 ja kell 16.15 liini nr. 72 bussiga
2.2 IGA PÄEV kell 14.50 liini nr. 79 bussiga
3. * PÄRNUSSE saabumisel peatused RAEKÜLA, PAPINIIDU ja TAMMSAARE sõitjate väljumiseks, samuti nõudepeatus LIIVA
Veokorraldaja: Tair Teder

E- P
17:01
16:57
16:55
16:52
16:50
16:47
16:45
16:44
16:42
16:40
16:37
16:36
16:34
16:32
16:29
16:27
16:25
16:22
16:20
16:18
16:16
16:15
16:10
16:09
16:07
16:06
16:04
16:03
16:02
16:00
15:59
15:57
15:55
15:53
15:52
15:51
15:49
15:47
15:45
15:42

E-P
16:00
16:04
16:06
16:09
16:11
16:14
16:16
16:17
16:20
16:22
16:25
16:27
16:29
16:33
16:35
16:38
16:40
16:42
16:45
16:47
16:49
16:50
16:55
16:57
16:58
17:00
17:01
17:03
17:04
17:05
17:06
17:07
17:09
17:11
17:13
17:14
17:15
17:17
17:19
17:21
17:24

km
2
3
5
7
10
12
13
16
18
21
23
24
27
29
31
33
35
38
40
43
43
44
45
47
48
49
51
52
53
54
55
58
59
61
62
63
65
67
68
70

km
2
1
2
2
3
2
1
3
2
3
2
1
3
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
1
2

PEATUS
PÄRNU
TAMMSAARE *
PAPINIIDU *
RAEKÜLA *
LINNAPIIR
RAE
REIU KOOL
REIU TEE
UULU
KÕRGEKALDA
METSAKÜLA
LEINA
JÕULUMÄE
TAHKURANNA
VÕISTE
KAASIKU
RANNAKU TEE
LUITE
RANNAMETSA
PULGOJA
PIISKOPI
PADINA
HÄÄDEMEESTE
HÄÄDEMEESTE KALMISTU
KRUNDI
KRUNDIKÜLA
JAAGUPI
ORAJÕE METSKOND
KABLI KOOL
KABLI
LEPANINA
MAJAKA TEE
LEMME
ORAJÕE
KRAPI
RANNAKÜLA
TREIMANI
METSAPOOLE
SELGEMAA
IKLA
IKLA PIIRIPUNKT

km
70
68
67
65
63
60
58
57
54
52
49
47
46
43
41
39
37
35
32
30
28
27
26
25
23
22
21
19
18
17
16
15
12
11
9
8
7
5
3
2

E-P
18:55
18:52
18:50
18:47
18:45
18:42
18:40
18:39
18:36
18:34
18:31
18:29
18:27
18:23
18:21
18:18
18:16
18:14
18:11
18:09
18:07
18:06
18:05
18:00
17:59
17:57
17:56
17:54
17:53
17:52
17:51
17:50
17:47
17:45
17:43
17:42
17:41
17:39
17:37
17:35
17:32

MÄRKUSED:
* PÄRNUSSE saabumisel peatused RAEKÜLA, PAPINIIDU ja TAMMSAARE sõitjate väljumiseks, samuti nõudepeatus LIIVA
Veokorraldaja: Tair Teder
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SPORDIUUDISED
Ratsasport

Häädemeeste võidupüha jooks 23. juunil

Suve hakul käis Häädemeeste
valla ratsasportlane Annika
Absalon Säreveres ratsavõistlustel, kust tuli tagasi topeltvõiduga 60 ja 70 cm parkuuris. Võistlus lõppes aga õnnetu
kukkumisega ning käeluu murruga, kuuks ajaks pidi ratsasportlane puhkama jääma. Käsi
paranes aga kiiresti ning juulis
algas trenn ja võistlemine uue
hooga. Kohe juuli algul sõideti
Massusse, kus Annika võistles
kahe poniga ning väga tihedas
konkurentsis, kus igas stardis
pea 100 osalejat, tuldi tagasi
auhinnaliste 6. ja 9. kohaga.
Juuli keskel toimus Pärnu
rannas ratsanike kauaoodatud
suurvõistlus Classic Pärnu, mis
eelmisel suvel koroona tõttu ära
jäi. Suursündmusele kogunevad
kokku vaid parimad ratsanikud
nii Eestist kui naaberriikidest.
Annikal avanes võimalus
osaleda esimesel päeval 90
cm parkuuris ning koos poni
Antonioga võideti auhinnaline 6. koht. 23-25. juulil sõitis
Annika Leetu, kus Audruvises
toimus 3-päevane ratsavõistlus.
Konkurents oli väga tihe ning
pingeline, iga päev võistles
Annika kahe poniga ning tegi
3-4 starti päevas. Kõige kõrgem 3. koht toodi koju poniga
Vapper. Poni Antonioga tegi
Annika igal päeval puhtad

2021. a. Häädemeeste Võidupüha jooksu stardijoonele
kogunes 37 jooksjat. Võidu võttis meesveteranide võitja Mario
Maddison ajaga 10.18,79. Järgnesid Kristjan Männik10.23,51
ja Vahur Mäe 10.40,41. Esimene naine Paula Parts lõpetas
13. kohaga, ajaga 12.04,94.
Peale autasustamist toimus jooksust osavõtjate vahel
õnneloos, mille korraldas valla

kultuurinõunik Aire KallasMaddison.
Allakirjutaja tänab omalt
poolt peasekretäri Saima Kangurit ja Eveli Lorentsit ning
politseinikke Tõnu Kivist ja
Marko Andressoni.
Pilk protokolli: mehed : 1.
Kristjan Männik, 2. Kaupo
Kaljumets, 3. Romet Viikmaa; meesveteranid: 1. Mario
Maddison, 2. Vahur Mäe, 3.

Jaanus Griganovitš; P-A: 1.
Ants Gustavson, 2. Kaarup
Kask, 3. Joonatan Pajuväli;
P-B: 1. Rando Jaaksoo; naised: 1. Paula Parts, 2. Birgit
Ojamets, 3. Ruth Kurm; NV:
1. Aire Kallas-Maddison; T-B:
1. Triinu Vaher, 2. Grete Tšikanov, 3. Elsa Salumets.
Aleksander-Tõnis Joarand
peakohtunik

Annika Absalon. Foto: Sigrid Absalon

ilma vigadeta sõidud ning üle
100 võistleja seast saavutati 8.,
11. ja 12. koht. Lisaks veel Vapperiga mitmeid esikaheksasse
jäävaid kohti, võistlus oli igati
edukas ning juba septembris
plaanib Annika uuesti Leetu
finaalvõistlusele minna, kui
koroonaolukord seda lubab.
Augusti keskel peeti maha
Ponikarika finaal, kus Annika
saavutas koos poni Arabellaga 2. koha ning karikasarja
kokkuvõttes tuli Mini Cupi 3.
koht just neile kahele. Samal
võistlusel saavutas Annika
oma isikliku poni Antonioga
nende esimese ühise võidu
85cm parkuuris ehk Ponikarika Väikeses Ringis. Esma-

Sangpommisport
14. augustil toimusid Jõgeva Spordihoones Eesti Spordiliit Jõud meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses.
Edukalt esines Pärnmaa koondvõistkond, kes saavutas veenva esikoha 191
punktiga, järgnesid Jõgevamaa 138 p
ja Tartumaa 124 p.
Häädemeeste esindajatest saavutas
+95 kg kehakaalus esikoha Andrus
Umal 260 punktiga. Samaga said
hakkama 78 kg kehakaalus 32 kg
pommidega Siim Marjamägi, kes
kogus 410 punkti ja kuni 18a noormeeste +75 kg kehakaalus 16 kg pommidega 210 punktiga Märt Veelaid.

Sangpommi tõstjad Jõgeval Jõudi MV.
Foto: Triin Marjamägi

kordselt mindi koos auringile.
27-29. augustil toimus 3-päevane Valgeranna Karikas, kus
treener usaldas Annikat juba
meetriseid tõkkeid hüppama
ning kahel päeval järjest tehti
koos poniga puhtad sõidud
ning teisel päeval kohe uhke
3. koht! 90 cm kõrguselt rajalt
toodi koju auhinnalised 4. ja
5. koht. Ees on ootamas 2-päevane Kose kolmevõistlus, kus
Annika proovib koos oma poni
Antonioga teha esmaskordselt
nii koolisõitu kui krossirada.
Kolmandaks alaks on juba tuttav takistussõit. Pöidlad pihku!
Suur suur tänu Häädemeeste vallale, kes on Annika
võistlemist toetanud!

Meesveteranide esikolmik vasakult 2. koht Vahur
Mäe, 1. koht Mario Maddison, 3. koht Jaanus
Griganovitš. Foto: Aire Kallas-Maddison

Tüdrukute B klassi võitjad vasakult 2. Grete
Tšikanov, 1. Triinu Vaher, 3. Elsa Salumets.
Foto: Aire Kallas-Maddison

Ammulaskmine
10.-11. juulil toimusid Häädemeeste staadionil
Pärnumaa lahtised meistrivõistlused ammulaskmises.
Pärnumaa meistriteks tulid Häädemeeste
Ammuklubi laskuritest Teet Tagapere ja Robert
Järvesaar, hõbemedaliga lõpetas Ain Järvesaar ja
pronksmedaliga Maarika Atka.
14.-15. augustil toimusid esmakordselt 44. Eesti
meistrivõistlused Alutaguse vallas Mäetagusel.
Häädemeeste AK amburid võitsid nendelt võistlustelt kaks kulda, kaks hõbedat ja 2 pronksi. Eesti
meistriteks tulid juunioridest Rihard Järvesaar ja
seenioridest Aleksander Karama. Hõbedaga tulid
koju Marek Matt ja Ain Järvesaar ning pronksiga
pidid leppima Teet Tagapere ja Sale Leppik.
2021. a Eesti meistriteks tulid veel Noole klubi
amburid Kaido Pärnoja parima tulemusega 1651
punkti ja Merike Kahk ning Silexi ambur Tarmo
Andrei keskaegse ammuga.
11. septembril toimuvad Häädemeestel valla
lahtised meistrivõistlused.
Aleksander-Tõnis Joarand

Eesti MV Alutaguse vallas – meeste esikolmik.
Foto: erakogu

Häädemeeste spordihoones
26. septembril kell 12

PÄRNUMAA JA HÄÄDEMEESTE VALLA
LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED
SANGPOMMI KAHEVÕISTLUSES
Kell 10.30 – 11.30 kaalumine
AUTASUSTAMINE

Registreerimine tund enne võistluste algust. Autasustamine
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Normis vererõhk hoiab infarkti ja insuldi eemale
Kõrge vererõhk on sagedane ja
ohtlik tervisemure, millest tingitud haigused on kaasaegses
maailmas surma põhjustajana
esimesel kohal. Pärnu Ristiku
Benu apteegi proviisor Margot
Lehari selgitab, millal vererõhku
mõõta ning jagab näpunäiteid,
kuidas vererõhku alandada.
“Vererõhk on üks parameeter, mis näitab inimese tervislikku seisundit ning selle normis
olek on väga oluline,” rõhutab
apteeker ning põhjendab, et
pikemat aega kestnud kõrge
vererõhk võib olla ohtlik. “Veri
muutub viskoossemaks ehk
paksemaks ja veresooned võivad
ummistuda,” räägib Lehari ning
lisab, et veresoonte ummistus
võib väljenduda nägemishäiretena, stenokardia, insuldi või
infarktina.
Missugune on normaalne
vererõhk?
Proviisori sõnul loetakse normaalseks vererõhuks keskmiselt
75/125 mmHg (millimeetrit
elavhõbedasammast). Madalat, 60/90 mmHg, vererõhu
näitu ei loeta haiguseks ning
see võib olla ka päritava iseloomuga, kuid sel juhul soovitab
Lehari põhjuste väljaselgitamiseks pidada nõu arstiga.
“Madal vererõhk võib viidata
ka muudele terviseprobleemidele, näiteks vere rauasisalduse langusele,” lisab ta.
“Kõrgenenud vererõhu puhul
eristatakse kolme astet: kerge
hüpertensioon ehk 90/140
mmHg, mis tähendab, et aeg
on perearsti külastada ja vaadata üle oma elustiil. Keskmise
hüpertensiooni korral ehk näiduga 100/160 mmHg tuleks
kindlasti pöörduda ravi saamiseks perearsti poole ning raske
hüpertensioon ehk 110/180
mmHg vajab erakorralist abi
ning tuleks kutsuda kiirabi või
pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.

Vererõhku tuleb mõõta
iga päev kindlal ajal
Vererõhk on muutuv väärtus, mis võib proviisori sõnul
päeva jooksul muutuda ning
on kõige kõrgem hommikul
ärgates, päeval kella 13 ja 14
vahel ning õhtul umbes 18
paiku,” toob Lehari välja ajavahemikud, mil vererõhk ongi
füsioloogiliselt veidi kõrgem.
“Seepärast on oluline vererõhu
jälgimiseks seda mõõta iga päev
samal kellaajal, kohe hommikul pärast tualetis käimist ning
enne hommikusööki või õhtuti
enne magamaminekut,” põhjendab ta. Koduseks vererõhu
mõõtmiseks tuleb esmalt soetada vererõhuaparaat, millel on
teile sobivas mõõdus mansett.
“Enne mõõtmist tuleb 5 minutit rahulikult istuda: mõlemad
jalad maas, mitte süüa, suitsetada ega rääkida,” rõhutab
proviisor tingimusi, mis on
vajalikud õige mõõtetulemuse
saamiseks.
Kes peaks vererõhku
sagedamini jälgima?
Proviisori sõnul peaks kaebusteta inimesed kuni 40. eluaastani vererõhku mõõtma vähemalt korra kahe aasta jooksul
ning pärast 40. eluaastat igal
aastal. “Kui on vererõhuhaigus või selle kahtlus, siis tuleb
vererõhku mõõta ja jälgida oluliselt sagedamini- korra nädalas või ka iga päev. Kui arst on
ravi määranud, siis tuleb lisaks
ravimitele mõõta ka vererõhku
vastava sagedusega, mis arst on
ette kirjutanud,” selgitab Lehari
ja lisab, et enamasti tuleb sel
juhul vererõhku mõõta ja jälgida nädala või kahe nädala
jooksul iga päev.
Pearinglus ja
ninaverejooks võivad olla
märgid vererõhu normist
välja liikumisest
Nii normist madalama kui
kõrgema vererõhu puhul või-

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

Kuni 24.10 Häädemeeste valla kalendri 2022 fotovõistluse
tööde esitamine
15.09
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL kell 18 Uulu
Raamatukogus
18.-19.09 Häädemeeste valla 11.-17. a noorte suvelõpupäevad
Uulu KSK-s
20.09
Tahkuranna LAK lasteaed „40“
25.09
Maal elamise päev – fookuses KABLI kell 11-16
25.09
Tahkurandlaste Suvelõpupidu Võiste Suveaias kell 19
26.09
Eesti murdmaajooksu KV Jõulumäel
02.-03.10 Sping Masters 2021 disc golf´is Jõulumäel
04.10
Tahkuranna koolis ettevõtlusnädala ettevõtlus päev
„Kohane ja võida!“
08.10
Sügiskross Jõulumäel
8.-12.10 Kuldsete retriiverite tõuühinguretriiverite töökatsed ja
koolitus Jõulumäel
12.-18.10 Täiskasvanud õppija nädal Uulu Raamatukogus
15.-17.10 DG Jõulumäe Open Jõulumäel
22.10
Häädemeeste KK sünnipäeva tähistamine
20.-30.10 Raamatukogupäevad. Uulu Raamatukogu sünnipäev
22.10
Eesti Raamatu päeva tähistamine Häädemeeste
Raamatukogus
LISAINFORMATSIOON valla kodulehel kalendris või
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee

vad proviisori sõnul olla sümptomid sarnased ning avalduda
näiteks pearingluse, nägemise
hägustumise ja tasakaaluhäiretena. “Madala vererõhu korral
on sagedane minestamise tunne
ja üleüldine nõrkus. Kõrgenenud või väga kõrgele tõusnud
vererõhunäidule viitavad survetunne kuklas, peavalud, nina
verejooks, südamerütmihäired
või valud rinnus,” iseloomustab
Lehari sagedasemaid vererõhu
muutuse sümptome.
Vererõhu korrigeerimine
algab elustiili muutusega
Vererõhu normi saamiseks
tuleks esmalt üle vaadata elustiil
ja toitumisharjumused. “Kaalulangetamine ning tervislik
toitumine ja eluviis aitavad vererõhku normi saada, ent elustiili
muutust on sageli keeruline saavutada. Muutust aitab ellu viia
eesmärgi silme ees hoidmine ja
muutuse tagamaade meeldetuletamine,” jagab Lehari nõuandeid, kuidas uusi harjumusi
juurutada. “Vererõhu languseks
soovitatakse vähemalt 30 minutit igapäevast mõõduka intensiivsusega liikumist, näiteks kiirem kõnd, ujumine, rattasõit või
muu. Lisaks tuleks vähendada
keedusoola ja poolfabrikaatide
tarbimist ning loobuda suitsetamisest ja suurtes koguses
loomsete rasvade söömisest,”
jätkab Lehari.
Looduslikud vahendid
vererõhu langetamiseks:
• Pärast esmast elustiili ja toitumisharjumuste ülevaatamist, aitavad proviisori sõnul
vererõhu langetamisele kaasa
taimsed preparaadid ja toidulisandid.
• Viirpuuekstrakt, mis aitab
lõõgastada ja laiendada veresooni ning sellega kaasneb
vererõhu langus.
• Veiste-südamerohi, mis alandab vererõhku algava hüpertoonia korral ning on eriti
efektiivne, kui vererõhu tõus

on tingitud ärritusest, erutuses või menopausist.
• Oliivilehe ekstrakt,mis langetab vererõhku ning vähendab
veres kolesterooli.
• Aroonia marjadest valmistatud preparaadid, mis langetavad samuti vererõhku.
Apteeker rõhutab, et kõik
taimsed vahendid on piiratud
efektiivsusega. “Kuna toimeainete sisaldus on taimedes
varieeruv, olenedes nii kasvukohast kui sordist ning enamik
taimsed vererõhu preparaadid
pole standardiseeritud, siis ei saa
anda garantiid, et täpselt kindel
ühik toimeaineid on ühes tilgas
või tabletis,” selgitab Lehari ja
lisab, et taimsed vahendid
suudavad vererõhku alandada
umbes 10-15 mmHg.
Millal peaks kindlasti
pöörduma arsti poole?
• Kui vererõhunäit on pideval kodusel mõõtmisel üle
135/85. Arsti juures mõõtes
on vererõhk alati kõrgem –
sellepärast arvestatakse seal
kõrgemate vererõhuväärtusega ning loetakse alates
140/90 mm/Hg kõrgenenud
rõhuks.
• Kui apteegis käsimüügis
olevatest vahenditest pole
abi olnud.
• Kui lisaks kõrgenenud vererõhunäidule on ka muid riskitegureid: vanus (meestel üle 55,
naistel üle 65), suitsetamine,
kõrgenenud veresuhkru tase,
kõrgenenud kolesterooli tase,
ülekaalulisus (eelkõige kõhupiirkonna rasvumine), kõrge
pulss üle 65 aastastel ja varases eas alanud perekondlik
südame-veresoonkonnahaigus. Sel juhul tuleks kindlasti
külastada kiiremas korras
oma perearsti.
Margot Lehari
Benu apteegi proviisor

TREIMANI RAHVAMAJAS
25. septembril
Eesti võistlustantsu karikavõistlused
kell 15 Laste võistlusklassid
kell 17 Seenioride võistlusklassid
kell 19 Tantsuõhtu ansambliga Treffunx
Võtke kaasa covid-tõend
Baar
Pääse 5.Leca Eesti OÜ on Saint-Gobaini kontserni kuuluv ettevõte, mis on viimased
13 aastat tegelenud kergkruustoodete – ehitusplokkide ja silluste tootmisega.
Kohalikud inimesed tunnevad juba 30 aastat Arumetsa külas asuvat tehast küll
rohkem Fibo ExClay nime all. Samuti on teada-tuntud fakt, et varasemalt, kuni
2008 aasta sügiseni, toodeti selles tehases ka kergkruusa.
Suve alguses, vahetult enne Jaanipäeva, tuli teade, et omanikud on otsustanud
taasavada Häädemeestel tehases Fibo ExClay kergkruusa tootmise.
Kergkruusatehase taaskäivitamine annab meile võimaluse pakkuda tööd
kuni 25 inimesele.
Selleks, et tutvuda tehasega ning saada ülevaadet pakutavatest töökohtadest,
korraldab Leca Eesti OÜ

24. septembril 2021
AVATUD USTE PÄEVA TEHASES
Fibo ExClay
algusega kell 13:00
Oodatud on kõik huvilised – ka need, kes otseselt tööd ei otsi, vaid soovivad näha
ning kuulda mida ja kuidas meie kohalikust toorainest tehakse.
Päeva sujuvamaks korraldamiseks palume ennast eelnevalt registreerida hiljemalt
22. septembril kella 16:30-ks e-posti aadressil maret.salak@saint-gobain.com või
tel +372 509 0261.
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Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi!
Õnn suuremaks,
mure väiksemaks,
hing nooremaks,
aastad pikemaks!
27.09
13.09
20.09
28.09
22.09
21.09
2.09
21.09
02.09
06.09
09.09
17.09
28.09
02.09
13.09
30.09
30.09
08.09
20.09
28.09
01.09
04.09
12.09
16.09
19.09
23.09
05.09
06.09
19.09
24.09
10.09
18.09
25.09
13.09
20.09
21.09
24.09
27.09
01.09
16.09
19.09
21.09
24.09
27.09
30.09

ELLEN ARUSOO
92
LIVIA LANG
89
IMBI MENGEL
89
VELTA HOLM
89
VIIVE MIILIMÄE
87
ARVI JÜRIMA
86
KOIDU HEIN
85
ELLA KASK
85
ANU LEPIK
84
ALEFTINA SOBOLEVA
84
LAINE ARUKASK
84
MILVI HELBERG
84
LIIA PAHK
84
LINDA LILLE
83
UNO ROODEN
82
ARVO RAAP
82
LIUDMILA SMOLNIKOVA 82
MAHMUT BAIBURIN
81
MILVI SIIGLA
81
REIN TOOM
81
AINO PÕLISTE
80
ASTA KIKAS
80
HILDA OJA
80
HILDA MÄE
80
PEETER TEEARU
80
ALTA TÕNISSON
80
MILVI SALMU
75
ENDEL RAADIK
75
LINDA NIIN
75
EINO TEOR
75
KALJO LINK
70
HELVE KÜNNAPAS
70
LUDMILLA SARAPUU
70
VELLO AAVIK
65
HELLE TAMM
65
JAAN TULK
65
MERIKE KARLSON
65
JÜRI KIVISELG
65
ARNE KALDAS
60
KAIA METSAORU
60
AIVAR JÜRGENSON
60
HEIKI KARRO
60
AIN LEMMIK
60
IRINA METSAOTS
60
IMBI TALTS
60

TÄNUAVALDUS
Tahaksin tänada koduloohuvilisi Henn ja Leo Saart,
et nad korraldasid uurimistöid ja näituse minu isa
Konstantin Mülleri kohta, kes tegutses kunstnikuna
kaua aega Pärnu linnas. Eriline tänu Hennule, kes
hoolitseb ka isa haua eest ja paigaldas uue hauakivi!
Tänuga K. Mülleri tütar Tamara Müller

Majaka küla
Treimani küla
Võiste alevik
Metsapoole küla
Võiste alevik
Reiu küla
Võiste alevik
Laadi küla
Tahkuranna küla
Uulu küla
Rannametsa küla
Kabli küla
Häädemeeste alevik
Arumetsa küla
Majaka küla
Ikla küla
Reiu küla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Soometsa küla
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Kabli küla
Kabli küla
Tahkuranna küla
Võiste alevik
Reiu küla
Reiu küla
Papisilla küla
Soometsa küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Krundiküla
Reiu küla
Soometsa küla
Papisilla küla
Tahkuranna küla
Piirumi küla
Uulu küla
Kabli küla
Reiu küla
Massiaru küla
Treimani küla
Penu 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.

Avaldame tänu PRIIT TAMMELE, kes aastate jooksul
hoidis väga heas korras Häädemeeste aleviku
kalmistud.
Perekond Orav laste ja lähemate sugulastega

Mardi Metsatalu OÜ müüb 30 cm ja
50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid.
Telefon 5347 0723

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
5. septembril kell 12.00 XV pühapäev pärast nelipüha
8. septembril kell 12.00 Neitsi Maarja sünnipüha
12. septembril kell 12.00 XVI pühapäev pärast nelipüha
19. septembril kell 12.00 XVII pühapäev pärast nelipüha
21. septembril kell 12.00 Apostel ja evangelist Matteuse
püha
26. septembril kell 12.00 XVIII pühapäev pärast nelipüha
3. oktoobril kell 12.00
Peaingel Miikaeli püha, kiriku
nime- ja aastapäev

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.

Õnnitleme
noori peresid
KHELANI NÕMM
11.07.2021
Ema Birgit Nõmm, isa Kuldar Nõmm
MARTA KIIN
13.07.2021
Ema Katrin Holm, isa Madis Kiin
AMANDA VAHENÕMM
15.07.2021
Ema Airi Noppel, isa Virgo Vahenõmm
RAMON VALTER
Ema Kaie Kars, isa Raimo Valter

26.07.2021

ETHEL MERIBEL JETS
31.07.2021
Ema Astrid Rosenberg, isa Elton Jets
OSKAR ARUMÄE
24.08.2021
Ema Silve Tarre, isa Kaarel Arumäe
TRISTAN JUHANSON
26.08.2021
Ema Johanna Aava, isa Aleksander Juhanson

Korstnapühkija Rainer Pirjo
Tase 4
kutsetunnistuse nr 153050

tel 5844 0510
rainer010203@hot.ee

www.korstnad-kolded.ee

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
12. septembril kell 9.30 Neitsi Maarja sünnipüha, kiriku
nimepäev
3. oktoobril kell 9.30
XIX pühapäev pärast nelipüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
19. septembril kell 14.00 Apostel ja evangelist Matteuse
püha, kiriku nime- ja aastapäev
Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid soovitusi,
nagu maski kandmine, lähikontakti vältimine ja käte
desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES
Häädemeestel:
18. septembril kell 10.00 Liturgia. Ristiülendamispüha
9. oktoobril kell 10.00
Liturgia. Lõikustänupüha
24. oktoobril kel 15.00 Õhtuteenistus
Urissaares:
10. oktoobril kell 15.00

Lõikustänupüha

Tahkurannas:
17. oktoobril kell 15.00

Lõikustänupüha

Treimanis:
23. oktoobril kell 11.00

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

Ta elas....
võttes, hoides ja endas kandes,
mõistes, tundes ja edasi andes.
Ta läks...
maha jäi vaikne ja valus järelhüüd:
„Minema pean kahjuks nüüd...“

ALLI SAAL

07.04.1942 – 23.08.2021
Mälestan pikaajalist kaasteelist, kes tegi oma tööd tasa ja targu.
Siiras kaastunne poeg Andrusele ning lapselastele Siimule ja Simmole.
Langetan leinas pea
Malle Alunurm

Liturgia. Lõikustänupüha

MÄLESTAME LAHKUNUID

Mis juhtus

TOIMETUS

September 2021

11. augustil kell 15.27 teatati häirekeskusele tulekahjust
Häädemeeste vallas Penu külas. Päästjate saabumisel põles
kahekordne elumaja, mille teise korruse otsaaknast ulatus
välja lahtine leek. Päästjad asusid maja koheselt kustutama nii
väljast, kui suitsusukeldusvarustuses päästjad majast seest.
Tulekahjus hävis maja teine korrus täielikult, esimene korrus
sai tugevaid vee- ja suitsukahjustusi. Kustutustööd kestsid
kella 18.06ni. Tulekahju tekkepõhjust hetkel veel teada ei
ole, selle selgitab välja menetlusinspektor.
***
28. augustil kell 14.21 ajal eemaldasid päästjad tugeva
tuule tõttu teele kukkunud puu Häädemeeste vallas Metsakülas. Kella 14.48 ajal eemaldati Tihemetsas elektriliinidele
kukkunud puu.
30. augusti hilisõhtul kell 23.52 ajal käisid päästjad Häädemeeste vallas Võiste alevikus aitamas koera, kes oli kukkunud kaaneta kaevu. Käärdi tänaval asunud paari meetri
sügavusest kaevust välja aidatud koer pääses vigastusteta.
Paraku leidsid päästjad lähikonnast veel kaks pooliku kaanega ohtlikku kaevu, mis asusid pika rohu sees. Niisugused
kaevud on suureks ohuks lemmikloomadele ja elanikele, kes
sinna ootamatult võivad sisse kukkuda. Ohtlikest kaevudest
teavitati kohalikku omavalitsust.

HEINU KLAAS
03.01.1940 – 09.07.2021

Pulgoja küla

LEMBIT AASLAID
19.08.1940 – 09.07.2021

Võiste alevik

MIHKEL KALJUSTE
30.09.1949 – 28.07.2021

Massiaru küla

JAAK PULST
29.06.1957 – 10.08.2021 Reiu küla
ADA NIKOLAI
30.04.1932 – 12.08.2021 Krundiküla
AIME SILLUSTE
06.11.1934 – 16.08.2021

Metsapoole küla

ALLI SAAL
07.04.1942 – 23.08.2021

Kabli küla

ZIGRIDA JAUNKALN
16.07.1942 – 21.08.2021

Treimani küla

LUISE TIPS
19.01.1943 – 02.08.2021

Häädemeeste alevik

ANTRA CIPITE
27.04.1966 – 09.08.2021 Treimani küla

