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Vallavanema veerg
KÜLLIKI KIIVER
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Hea vallarahvas!
On saabunud sügise alguse kuu
september. Loodetavasti on kõigil akud suvepäikesega laetud,
rõõm minna igapäevase eluga
edasi ning süveneda oma töödesse ja toimetustesse.
Uus aastaring on käima
läinud ka haridusasutustes –
lasteaedades, koolides kui ka
huvikoolis. Palju õnne ja edu
kõigile õppuritele ja õpetajatele,
kes astuvad tarkuse omandamise
ja andmise teed! See tee ei kasva
kunagi rohtu, sest kooliõpetus on
ajast aega olnud üks tähtsamaid
eluvaldkondi. Avaaktused olid
ilusaks stardiks algavale õppeaastale. Nagu elus ikka, toimib
ka koolides eluring. Mitmed
pikaajalised töötajad ja õpetajad
otsustasid minna väljateenitud
puhkusele. Suur tänu teile õpetamisse antud panuse eest ning
mõnusat kulgemist teises, oma
valitud rütmis! Nii mitmeski
koolis leidsid aga oma koha uued
õpetajad. Osa neist on kohalikud, osa kaugemalt tulnud.
Nende kõigi ühine soov on aga
aidata kaasa hariduse edenemisele meie koduvallas. Jõudu ja

jaksu teile kõigile!
Rõõm, et ka väljastpoolt on
meie tublisid toimetajaid märgatud. Pärnumaa Omavalitsuste
Liit jätkab traditsiooni ning juba
hiliskevadel valis hariduskomisjon üleriigilisele tunnustusüritusele „Aasta õpetaja gala” esitatud
kandidaatide hulgast välja ka
Pärnumaa aasta parimad haridustöötajad. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu hariduspreemia
pälvisid kaks meie valla hallatavate asutuste töötajat – Uulu
Põhikooli direktor Egle Rumberg, kes sai aasta õppeasutuse
juhi preemia, ja neljas haridusasutuses – Häädemeeste Keskkoolis, Metsapoole Põhikoolis,
Kabli lasteaias ja Häädemeeste
lasteaias eripedagoogina tegutsev
Maris Rüütli, kes sai aasta tugispetsialisti preemia. Palju õnne ja
jätkuvat inspiratsiooni teile oma
tegevustes!
Vallavalitsuse sooviks on
korraldada koolitransport igas
valla osas. Oleme korjanud vallaelanike abiga kokku andmed
koolitranspordi vajadusest ja
toimetame selle nimel, et kõik
meie valla lapsed saaksid turvaliselt kooli ja koju tagasi. Samuti
vajab lahendamist Uulu Põhikooli ruumipuuduse küsimus.
Selles osas mõtteid on ja loodame
jõuda vallaelanike jaoks parima
lahenduseni.
Kodanikualgatuse suurendamiseks oleme Häädemeeste
valla kodulehele lisanud rakenduse „Räägi kaasa!“, mille kaudu
saab igaüks jagada oma mõtteid
ja teha ettepanekuid vallaelu
paremaks korraldamiseks.
Hea uudis on, et Päästeamet
eraldas kohaliku omavalitsuse

kriisivalmiduse taotlusvoorus
meie projektile 20160 eurot
kahe evakuatsioonikoha – Häädemeeste Keskkooli ja Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse –
generaatoriga ühendamise valmiduse loomiseks. Seega saame
generaatorivalmiduse teostada
peaasjalikult toetusvahenditega.
See on valla kriisivalmiduse osas
suur samm edasi.
Hetkel on kogu riigis päevakorral mälestuskivide ja sõjahaudade teema. Esitasime Pärnu
Linnavalitsusele seisukoha seoses
Pärnu linnas „Töörahva vabaduse eest langenud võitlejate”
säilmete väljakaevamise ning
ümbermatmise ja mälestusmärgi
teisaldamisega Uulu kalmistule.
Valla arvamus oli, et säilmete
ümbermatmine Uulu kalmistule on mõistetav, aga me ei
soovinud endise mälestusmärgi
püstitamist kõnealusele matmiskohale. Augusti lõpus saime
Pärnu Linnavalitsuselt vastuse, et
monument ei sobi Uulu kalmistu
keskkonda ning matmiskohale
tuleb minimalistlik infostend.
Monument anti üle Sõjamuuseumile.
Oleme küsinud Kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjoni
seisukohta ka Häädemeeste valla
haldusterritooriumil asuvate
nelja II maailmasõjas hukkunute
ja terroriohvrite ühishaua kohta.
Nii soovime teada komisjoni
arvamust, kas Reiu külas Rae
kinnistul asuva terroriohvrite
ühishaua näol on tegemist sõjahauale ebasobiva kohaga ning
säilmed kuuluvad ümbermatmisele. Teine küsimus on, kas
sõjahaudade komisjon peab
vajalikuks Häädemeeste valla
kalmistutel asuvate sõjaühishaudade juures olevate mälestuskivide teisaldamist või muul moel
ümberkujundamist. Olenevalt
vastusest saame selle teemaga
edasi minna.
Augustikuusse jagus rohkelt

suvesooja ning toimusid mitmed
olulise tähtsusega sündmused ja
vahvad suveüritused.
Oma 150. juubelit tähistasid nii Häädemeeste Issandamuutmise õigeusu kirik kui ka
Tahkuranna Jumalasünnitaja
Uinumise kirik. Mõlema kiriku
juubelid olid suurejoonelised ja
kaasahaaravad. Lisaks kiriklikele
tegevustele pöörati Tahkurannas suurt tähelepanu kohaliku
kultuuripärandi väärtustamisele. Nii avati sündmuse raames
Lilian Õisi fotonäitus ja pingid
kahele väärikale tegelasele –
Tartu Ülikooli apostlik-õigeusu
dogmaatika professorile Vassili
Martinsonile ja kohaliku taustaga muusikapedagoog Ilmar
Tõnissonile, samuti tutvustati
Ülle Toomla ja Karl Pajusalu
koostatud ajaloovihikut „Õigeusu kirik 150. Lahutamatu osa
Tahkuranna ajaloost“.
Väga suur tänu kogudustele
ning kogukonnale väärika aastapäeva läbiviimise eest!
Jõulumäe Tervisespordikeskuses toimusid pea nädala
vältel maastikuvibulaskmise
maailmameistrivõistlused. Ka
Eesti Maastikuvibu Liidu poolt
korraldatud esimene suurüritus – Euroopa meistrivõistlused
maastikulaskmises – toimus
2005. aastal Jõulumäel, maailmameistrivõistlused toimusid
aga Eestis esmakordselt. Seda
suurem on au, et sellise kaliibriga
üritus leidis aset meie kohalikus
spordimekas! Võistlejaid oli ligi
500 laskurit 30 erinevast riigist,
see oli tõeline väljakutse pärast
koroonapandeemiat jälle võistlustel rinda pista. Eestlastele
lõppes võistlus väga edukalt.
Eesti Maastikuvibu Liit on asja
kokku võtnud selliselt „Eesti on
taaskord võistluste korraldamise
ja maastikulaskmisega maailmas
silmad pähe saanud!”.
Mõni aeg hiljem, taasiseseisvumise päeval, toimusid samas

kohas 29. korda rannamängud.
Rannamängud on aastaid olnud
selleks meelelahutuslik-sportlikuks lüliks, mis ühendab mereäärseid omavalitsusi – Häädemeeste valda, Audru osavalda,
Tõstamaa osavalda, Lääneranna
valda ja Kihnu valda. Aitäh Pärnumaa Spordiliidule ja kõigile
osalevatele valdadele koostöö
eest, spordiüritus läks hästi
korda!
Lisaks leidsid aset kaks suuremat festivali – Uulu Lamba
Vest ja Võiste Suvefestival. Uulu
Lamba Vesti raames toimusid
Eesti Grilliliidu eestvedamisel
Eesti meistrivõistlused lambaliha
grillimises, kus osales kokku 10
grillivõistkonda. Suvefestival on
väärikaks mantlipärijaks siin
varem peetud hapukurgifestivalide sarjale. Kuu lõpus tähistati
mitmes kohas muinastulede ööd
ning see oli jällegi hea näide traditsioonide jätkumisest. Rahvast
jagus kõikjale. Nimetatud üritused toimusid kodanikualgatusel
ja on ilmselge, et inimeste endi
tahe ja oskus asja korraldada on
Häädemeeste vallas ikka väga
heal tasemel.
Augustikuu volikogu istungile esitas vallavalitsus esimesele lugemisele määruse eelnõu
„Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise kord”. Häädemeeste valla elanike vallaeelarve
koostamisse kaasamise eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja
selle kujunemisest, parandada
kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee
või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile Häädemeeste
vallas. Kohaliku kogukonna
liikmetele antakse võimalus
vallaeelarve koostamisel teatud summa osas (10 000 eurot)
kaasa rääkida. Idee sisuks peab
olema avalikes huvides kasutatava investeeringu tegemine või
avalikus ruumis olulise tegevuse

kulude katmine (v.a sündmuste
korraldamine). Kaasava eelarve
menetluse käigus võib ideid
esitada iga isik, kehtestatud
kriteeriumidele vastavad ideed
pannakse vallaelanike hääletusele. Kui eelnõu leiab volikogu
heakskiidu, soovime kaasava
eelarve menetluse käivitada juba
käesoleval aastal.
24. septembril osaleb Häädemeeste vald üle-eestilises algatuses „Maal elamise päev”. Ürituse
üldiseks eesmärgiks on anda
ühiskonnale vahetum arusaam
sellest, kuidas maal elatakse,
töötatakse ja toimetatakse, näidata, et maal saab elatist teenida
mitmel viisil ning teadvustada,
et maal tegutsemine on emotsionaalselt nauditav ja majanduslikult tulemuslik. Vallarahvale
on see päev heaks võimaluseks
näidata, et meil siin on hää
ja tuldagu Häädemeeste valda
elama! Ootame kõiki sel päeval
toimuvates tegevustes aktiivselt
kaasa lööma!
Lõpetuseks pööran tähelepanu väga tähtsale elanikkonna
osale meie ühiskonnas – vanematele inimestele. 1. oktoobril
tähistatakse üle maailma eakate
päeva. Sel päeval on erilise tähelepanu all eakate tervis ning
erinevate üritustega tunnustatakse nende panust ühiskonda.
Soovin, et see tähelepanu oleks
igapäevane, et me oskaksime
näha ja hinnata, mida vanemad
ja eluteadlikumad inimesed on
meile andnud ja et meil oleks
tarkust küsida neilt kõik oma
küsimused enne, kui on hilja. Ka
meie ise ju vananeme iga päevaga
ning seega on sobiv meenutada,
et võidab see, kes oskab vanaks
saada (tsitaat dr Kai Saksa raamatu pealkirjast).
Tarkust ja jõudu algavasse
sügisesse!
Austusega
Külliki Kiiver
vallavanem

korda. Kindlasti jääb esimene
koolipäev kauaks meelde meie
valla neljakümne üheksale esimese klassi õpilasele.
Rõõm on tõdeda, et suudame
korraldada ning pakkuda turvalist haridustee jätkamist Ukraina
õpilastele, kes ei saa kooliteed
sõjakoleduste tõttu jätkata oma
kodumaal.
Loodan siiralt, et ka kõik
volikogu liikmed on saanud
ilusast päikselisest suvest vaimujõudu juurde ning suudame
ühiselt kogu valla arengut näha
eduloona ja austada vallaelanike
poolset panust ning usaldust.
Loodan ka senise meeldiva
koostöö jätku vallavalitsuse ja
ametnikega. Ühiselt ja arukalt
Häädemeeste valla purjekat õigel
kursil hoides tagab ilma karideta teekonna. See eeldab head
meeskonnatööd, et seljatada ka

kõige tugevamad tormid. Mina
usun headesse mõtetesse ning
uutesse ideedesse, mis peituvad
meie valla eestvedajate peades ja
tegudes.
Tänases väga nutikas maailmas unustame liiga tihti ära
märkamise, tunnustamise ning
keskendume rohkem ainult oma
tegemistele. Tunnustus on ülioluline, nagu ka märkamine.
Vabade kodanikena teame seda
väga hästi. Sestap julgustangi
kõiki märkama häid tegusid ja
tunnustama loovaid inimesi.
See võib vahel olla ootamatult
raske, kellelegi komplimenti teha
või tunnustada hästi tehtud töö
eest nii, et see ei mõjuks tobedalt.
Kuid uskuge mind, üldse mitte
lihtne ei ole ka komplimente
vastu võtta nii, et see ei teeks
teise öeldut tühiseks.
Austatud koolide ja laste

aedade pered! Häädemeeste vallal on, kelle ja mille üle uhkust
tunda. Tänud, et olete oma töö,
oskuste ja tahtega kogu valla elu
väärindanud ja kogukonnale
oma edulugudel lasknud toimida. Kooliaasta alguses soovin
teile, kallid õpetajad, et ikka ja
jälle julgeksite olla heaks eeskujuks, et julgeksite inspireerida,
julgustada, korrale kutsuda, olla
rangegi kui vaja.
Kallid Häädemeeste valla
inimesed! Soovin meile kõigile
tahet õppida, oskust märgata,
hinnata naabrite saavutusi ning
otsida probleemidele lahendusi
teadmiste ja oskuste, mitte kiusu
ja vägivalla kaudu. Iga sügis on
nagu uus ime! Olgu see nii ka
kõigi meie jaoks! Meeldivat
kooliaasta algust kõigile!
Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Samm-sammult sügisele vastu!
„Suve silmad, aga talve hambad“
– nii on vanarahvas sügise kohta
öelnud ja kirja on see tõdemus
pandud Tormas.
Loodus käib oma kindlat rada
ja peagi on suvi oma valitsemisaega üle andmas sügisele.
Ilmselgelt tuleb meil rahvatarkusega nõustuda, sest just
sügisel meenutab päevasoe teinekord kesksuve, öösel võib aga
külm liiga optimistlike aednike
peenramaal uskumatu laastamistöö korda saata. Sügis annab oma
tulekust iga päevaga üha rohkem
märku. Sooja jääb üha vähemaks
ning ööd venivad pikemaks ja
õhusoojust jahutavad üha sagenevad vihmasabinad. Suvi on teinud oma soojuse ja päikesepaistega palju rõõmu, kuid pannud
proovile ka kõik elava liigse kuumuse katlas. Vaatamata erinevustele soojataluvuses ning kergetele
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nurinanootidele on siiski pikaks
sirgunud päevalilled ja oranžikaspunaseks värvunud pontsakad
pihlakakobarad.
Hea vallarahvas, suur rõõm
tervitada teid sügiskuul kauni ja
sooja suve järel.
Sügis on ka alati uue õppe-

aasta algus. Võibolla seekord
algab kooliaasta veidi teisiti,
kuid loodan siiski, et kõigi õpilaste, lastevanemate, õpetajate ja
kooli töötajate jaoks oodatult,
rahus, meeldivalt ja positiivselt.
Eriti tähtis on see päev neile, kes
alustavad oma kooliteed esimest
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Häädemeeste valla leht

September 2022

Vallavolikogus otsustati:
16. juuni vallavolikogu istungil võeti vastu järgmised otsused:
„Häädemeeste Vallavolikogu
29.04.2021 otsuse nr 17 „Jaagupi sadama kinnistu hoonestusõiguse seadmise pakkumise
välja kuulutamine“ muutmine“;
„Reiu külas Kullimetsa kinnistu detailplaneeringu algatamine“;
„Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinni-

tamine“. Komisjoni kuuluvad:
esimees Alo Sinimäe; aseesimees Merike Saks; liikmed:
Tanel Antson, Uno Lehtla, Ivar
Kaldasaun, Herko Leesment,
Enn Keeman, Alar Hunt, Jaanus Jõesalu, Eiko Kaldoja, Ardo
Vakk, Karel Tölp, Kärt Ööpik,
Tauno Tamm ja Priit Sommer;
„Arvamuse andmine Urissaare III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta“. Keskkonnaamet esitas 16.06.2022

Häädemeeste vallale arvamuse
andmiseks Urissaare III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotleja
on OÜ Grossi Puit. Taotletav
mäeeraldis paikneb Urissaare
külas Häädemeeste vallas
Pärnu maakonnas Urissaare
liivamaardlal, eraomandis olevatel kinnistutel. Urissaare III
liivakarjäär piirneb ja kattub
0,47 ha ulatuses Urissaare II
liivakarjääriga. Urissaare II

liivakarjääri kaevandamisluba nr L.MK/322660 kehtib
12.12.2012 kuni 11.12.2027.
Urissaare II liivakarjääri kaevandamisloa menetluse raames
viidi läbi keskkonnamõjude
hindamine. Volikogu otsusega nõustut OÜ-le Grossi Puit
keskkonnaloa andmisega Urissaare III liivakarjääris vastavalt
OÜ Grossi Puit poolt Keskkonnaametile esitatud keskkonnaloa taotlusele tingimusel, et

arendajal tuleb tagada koostöös
Transpordiametiga riigitee nr
19344 Laiksaare-MassiaruTeaste 0,00 kuni 8,457 kilomeetrite viimise tolmuvaba
katte alla enne Urissaare III
liivakarjääris kaevandamise
alustamist;
„Häädemeeste valla teehoiukava aastateks 2021-2024
muutmise algatamine“;
„Häädemeeste valla osalemine Mittetulundusühing Eesti

Jäätmehoolduskeskuses“.
16. juuni vallavolikogu istungil võeti vastu järgmised määrused:
„Koolieelsete lasteasutuste
kulude vanemate poolt kaetava
osa määr ja tasumise kord“;
„Häädemeeste Vallavolikogu
21.04.2022. a määruse nr 7
„Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine“.

üldplaneeringuga on määratud
kinnistule elamuehituse reservmaa juhtotstarve ning detailplaneeringu koostamise kohustus.
Detailplaneering on kooskõlas
kehtiva üldplaneeringuga;
„Penu külas Jänese kinnistule suvila püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Laadi külas Männituka tee
1 kinnistule elamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Uulu külas, Vana-Paradiisi
tee 3 kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa
väljastamine“;
„Uulu külas Pilliroo kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Hinnapakkumuse kinnitamine“. Häädemeeste Vallavalitsus korraldas hanke
Häädemeeste Tervisekeskuse
lifti ehituseks. Tehtavate tööde
nõuetekohaseks täitmiseks on
vajalik tellida ehitustöödele
omanikujärelevalve. Korraldusega kinnitatakse Kojak OÜ
ja Kojak Ehitusjärelevalve OÜ
ühispakkumus maksumusega
2400 eurot (ilma käibemaksuta)
Häädemeeste Tervisekeskuse
lifti ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks;
„Uulu külas Soometsa tee
26b kinnistule elamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Pulgoja külas Linnu tee 8
kinnistul ait-lauda ümberehitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Tahkuranna külas Sireli
kinnistule puurkaevu rajamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Orajõe külas, Nurme kinnistule puurkaevu rajamiseks
ehitusloa väljastamine“;
„Mittetulundusühingule
Meelelahutusklubi Kuu avaliku ürituse korraldamiseks loa
andmine“. Korraldusega antakse
mittetulundusühingule Meelelahutusklubi Kuu luba korraldada ajavahemikul 29.07.2022
kell 14.00 kuni 30.07.2022 kell
03.00 Kabli Seltsimaja kinnistul
avalik üritus – rahvatantsurühmade juubelite lavastus ja simman „Mehed, kes sidusid oma
pastlapaelad ise“;
„MTÜ Randlastele avaliku
ürituse korraldamiseks loa andmine“. Korraldusega antakse
MTÜ Randlastele luba korraldada ajavahemikul 30.07.2022
kell 11.00 kuni 30.07.2022 kell
23.00 Uulu pargis avalik üritus
- „Uulu Lamba Vest 2022“;
„Alaeelarvete muutmine“.
Arvestades hallatavate asutuste
eelarvete eest vastutajate taotlustega alaeelarvete muutmiseks,
kinnitati korraldusega Häädemeeste valla 2022. aasta eelarve

muudetud alaeelarved;
„Kabli külas Mustamäe tee 9
asuva korteriomandi võõrandamise tingimuste kinnitamine“;
„Riigihanke “Kabli lasteaia
hoone lammutus ja ehitus, sh
vana hoone lammutusprojekti
ja ehitatava hoone põhiprojekti
koostamine” korraldamine“;
„Reservfondist raha eraldamine“. Korraldusega eraldatakse
valla eelarve reservfondist 3 000
eurot Eesti Linnade ja Valdade
Liidule eesmärgiga toetada
koostöös teiste Eesti omavalitsustega sõjas kannatada saanud
Ukraina Žõtomõri oblastit.
Toetuse eest hangib Eesti Linnade ja Valdade Liit Žõtomõri
oblastile vajalikke vahendeid.
Toetus ei ole rahaline;
„Treima ni R a hva maja
tasulise teenuse hinna kehtestamine“. Korraldusega kehtestatakse Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse Treimani
Rahvamaja poolt osutatava tasulise teenuse - kaugtöökontori
kasutamisel hinnaks 15 eurot
ühes ööpäevas;
„L epingu sõlmimine“.
Häädemeeste vallale kuuluva
tänavavalgustuse elektrivarustus toimub osaliselt läbi elektriliitumiste, mis on sõlmitud
Häädemeeste vallale kuuluva
osaühingu Vesoka poolt. Neil
juhtudel tasutakse valla tänavavalgustusele kulunud elektrienergia maksumus osaühing
Vesoka poolt esitatud arvete alusel. Osaühing Vesoka elektriliitumiste kasutamine on majanduslikult soodsam lahendus kui
selleks eraldi elektriliitumislepingu sõlmimine. Häädemeeste
valla asutused ning osaühing
Vesoka ostavad elektrienergiat
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu
poolt korraldatud ühishanke
tulemusel sõlmitud lepingu alusel. Osaühing Vesoka juhatuse
liikme Madis Mätase (Mätas)
ettepanekul sõlmib Häädemeeste Vallavalitsus vallale
kuuluva osaühing Vesokaga
vastavasisulise teenuslepingu.
Arvestades riigihangete seaduse
§ 12 lõikes 2 toodut, ei ole riigihanke korraldamine antud
olukorras kohustuslik;
„Vallavara arvele võtmine
ning võõrandamine“. Seoses
erinevate pinnasetöödega on
Häädemeeste vallal Uulu külas
Surju metskond 14 kinnistul
ning Reiu külas Tõllapulga tee
1 kinnistul pinnasematerjali
kogumahuga 1 500 kuupmeetrit. Korraldusega võetakse Häädemeeste valla raamatupidamises bilansivälise varana arvele
Uulu külas Surju metskond 14

Vallavalitsuses otsustati:
28. juuni vallavalitsuse istungil võeti vastu järgmised korraldused:
„Reklaamtreiler OÜ-le reklaami paigaldamise loa väljastamine“. Reklaamtreiler OÜ esitas
Häädemeeste Vallavalitsusele
reklaami paigaldamise loa taotluse treilerreklaamide paigaldamiseks Häädemeeste vallas Ikla
külas Piiripunkti tehnopargi ja
Ikla piiripunkti kinnistutele;
„Pindi Kinnisvara OÜ-le reklaami paigaldamiseks loa andmine“. Pindi Kinnisvara OÜ
esitas Häädemeeste Vallavalitsusele reklaami paigaldamise
loa taotluse reklaami paigaldamiseks Häädemeeste vallale
kuuluvale ning Häädemeeste
alevikus asuvale Pärnu mnt 36
kinnistule;
„Aktsiaselts Papiniidu Projektile reklaami paigaldamise
loa väljastamine“. Aktsiaselts
Papiniidu Projekt esitas Häädemeeste Vallavalitsusele reklaami
paigaldamise loa taotluse Pärnu
kaubanduskeskuse Kaubamajakas välireklaami paigaldamiseks
Häädemeeste vallas Reiu külas
asuvale Pudro-Mäe kinnistule;
„Reiu külas Posti tee 46
kinnistule projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul“.
Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul, mille
kohaselt soovitakse Reiu külas
Posti tee 46 maaüksusel kehtiva
detailplaneeringu järgse hoonestusala suurendamist kuni 10 %
vastavalt lisatud asendiplaanile.
Lisaks sooviti hoone paigutada
Posti tee äärde selliselt, et katuseräästas jääks teega risti;
„Nõusoleku andmine maa
riigi omandisse jätmiseks,
katastriüksuste lähiaadresside
ja sihtotstarvete määramine“.
Politsei- ja Piirivalveamet esitas
taotluse Häädemeeste Vallavalitsusele maa riigi omandisse
jätmiseks. Riigi omandisse
taotletakse Häädemeeste valla
territooriumil asuvaid 13 katastriüksust;
„Laadi külas Ruusamäe
detailplaneeringu algatamine“.
Haava Consulting OÜ esitas
avalduse detailplaneeringu algatamiseks Laadi külas Ruusamäe
tee 1-12, Siimu tee 31 ja Ruusamäe tee kinnistutel. Detailplaneeringuga soovitakse muuta
varem kehtestatud detailplaneeringu lahendust ning vähendada
kruntide arvu. Olemasoleva 13
elamukrundi asemel soovitakse
6 elamukrunti;
„Ehitusloa väljastamine“.
Vallavalitsusele esitati Hää-

demeeste alevikus uute Häädemeeste aleviku vee- ja
kanalisatsioonitorustike ning
sademeveekana lisatsiooni
rajamiseks ehitusloa taotlus
nr 2211271/18069 ja ehitusprojekt „Häädemeeste aleviku
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd
I etapp”;
„Puude raie tiheasustusalal“.
Häädemeeste alevikus Asuja
tee 5 kinnistu omanik esitas
avalduse kinnistul kasvava 11
männi raiumiseks. Raieluba
taotletakse kinnistule juurdepääsu ja hoonete püstitamiseks
vastavalt alal kehtivale detailplaneeringule;
„Hajaasustuse programmi
taotluse rahastamata jätmine“.
Korraldusega kinnitati nimekiri
hajaasustuse programmi projektidest, mida ei rahuldatud
programmi vahendite lõppemise tõttu;
„Vanema poolt kaetava
lasteaia kohatasu hüvitamine
Häädemeeste valla elanikule“.
Korraldusega hüvitatakse ajavahemikul 01.06.2022 kuni
31.08.2022 Häädemeeste valla
elanikule tema Pärnu linna
lasteaias käiva kolme lapse eest
tasutav lapsevanema osalustasu;
„Riigihanke 249373 “Kabli
lasteaia hoone lammutus ja
ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone
põhiprojekti koostamine”
hankemenetluse lõpetamine“.
Vallavalitsus (Hankija) algatas
oma 06.04.2022 korraldusega
nr 150 avatud hankemenetlusena 2-osalise riigihanke “Kabli
lasteaia hoone lammutus ja ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone põhiprojekti koostamine”, milles osa
1. oli Lammutustööd ning osa
2. Uue lasteaiahoone projekteerimine ja ehitus.
Hanke osale 1. laekus pakkumuste esitamise tähtajaks
kolm pakkumust ning hanke
osale 2. laekus pakkumuste
esitamise tähtajaks kolm pakkumust.
Hankija kehtestas hankemenetluse raames tingimuse,
et huvitatud isikud (pakkujad)
peavad olema hankeobjektiga
eelnevalt tutvunud, olles pakkumuse esitamise. Riigihangete
seaduse § 111 lõike 6 punkti 1
kohaselt ei ole ettevõtjal õigust
esitada pakkumust, kui hankija
on riigihanke alusdokumentides
sätestanud, et pakkumuse saab
esitada üksnes pärast hankelepingu täitmise kohaga tutvumist või riigihanke alusdoku-

mente selgitavate dokumentide
kohapeal kontrollimist ja ettevõtja ei ole seda hankija määratud ajal teinud
Samuti sätestab riigihangete
seaduse § 111 lõige 7, et Hankija
jätab riigihangete seaduse § 111
lõikes 6 nimetatud pakkumuse
läbi vaatamata.
Hankija avas pakkumused
14.06.2022 ning pakkumuste
avamisel ilmnes asjaolu, et osale
2 on esitanud madalaima maksumusega pakkumuse esitajal
puudus pakkumuse esitamise
õigus, mistõttu tuleb pakkumus
jätta läbi vaatamata.
Osas 2 esitatud teised pakkumused ületasid hankelepingu
eeldatavat maksumust sellisel
määral, et Hankijal puuduvad
rahalised vahendid projekteerimis-ehitustööde teostamiseks.
Eeltoodust tulenevalt lükkab
Hankija teised pakkumused
tagasi.
Hanke osas 1 puudub
aga hankelepingu sõlmimise
argument iseseisva tööna kui
projekteerimis-ehitustööde
hankelepingut ei sõlmita ning
seetõttu lõpetab Hankija osa 1
hankemenetluse.
13. juuli vallavalitsuse istungil võeti vastu järgmised korraldused:
„Eestkoste korraldamine“;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Rannametsa, Mäetaguse veevarustussüsteem”
aruande tagasilükkamine“. Projekti „Rannametsa, Mäetaguse
veevarustussüsteem” aruande
osas paikvaatlust tehes selgus,
et tegemist on arteesiakaevuga,
mis ei olnud korrektselt rajatud
ja sellest tulenevalt on vaja teha
töid puuduste kõrvaldamiseks;
„Hanke “Häädemeeste valla
teede hööveldamine sügis 2022”
korraldamine“;
„Sundvalduse seadmine Jaagupi külas Viira kinnistule“.
Empower AS esitas 29.11.2021
kirjaga nr EMP-SAA/2021-1192
Elektrilevi OÜ nimel Häädemeeste Vallavalitsusele taotluse sundvalduse seadmiseks
Häädemeeste vallas Jaagupi
külas asuvale Viira kinnistule.
Kinnistule projekteeritud elektripaigaldise sundvalduse ala
ligikaudne pindala on 52 m².
Võrguühenduse rajamist ei ole
võimalik teostada Viira kinnistut kasutamata, kuna lähipiirkonnas puudub alternatiivne 0,4
kV pingega elektrivõrk. Viira
kinnistu omanik keeldus vallavalitsusele esitatud kirjalikus
vastuses kinnistule sundvalduse
seadmisest ning on seisukohal,

et Kikka kinnistu elektriliitumise tagamiseks on olemas
alternatiivseid võimalusi, mis
ei läbi Viira kinnistut;
„Sundvalduse seadmine
Merekülas Killi tee 10 ja Killi
tee 12 kinnistutele“. Telia Eesti
AS kasuks tähtajatu sundvalduse seadmiseks Häädemeeste
vallas Merekülas asuvatele kinnistutele. Projektiga lahendatakse Telia Eesti AS-i passiivne
fiiberoptiline sidevõrk (PON)
Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Merekülas Killi
teel ja Muuli teel;
„Sundvalduse seadmine
Laadi külas“. Geospatial Geospatial OÜ esitas vallavalitsusele
taotluse Telia Eesti AS tähtajatu
sundvalduse seadmiseks Häädemeeste vallas Laadi külas asuvatele kinnistutele. Projektiga
on lahendatakse Telia Eesti AS-i
passiivne fiiberoptiline sidevõrk
(PON) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Laadi külas
Männiku teel, Männiküla teel,
Männimetsa teel ja Männituka
teel;
„Sundvalduse seadmine
Kabli külas“. Aktsiaselts Häädemeeste VK esitas vallavalitsusele taotluse sundvalduse
seadmiseks Kabli külas kinnistutele. Taotlusega soovitakse
seada sundvaldus veetorustiku
ehitamiseks ja talumiskohustuse
kehtestamiseks;
„Uulu külas Kõrgekalda
ja Surju metskond 15 ning
Metsakülas Surju metskond
8 katastriüksuste jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine“. Transpordiameti
volitatud esindaja Reaalprojekt
OÜ esitas vallavalitsusele kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 10 lõike 4 alusel
avalduse kinnistute jagamiseks.
Uute tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks soovitakse: 1. Kõrgekalda
– maatulundusmaa 100%, 4
Tallinn-Pärnu-Ikla tee – transpordimaa 100%; 2. Surju metskond 15 – maatulundusmaa
100%, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
– transpordimaa 100%; 3. Surju
metskond 8 – maatulundusmaa
100%, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
– transpordimaa 100%;
„Uulu küla Kirsisalu tee
7 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine“. Planeeringuala suurus on 11703 m². Planeeringu eesmärk on jagada
hoonestatud kinnistu kolmeks
elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordimaa
sihtotstarbega katastriüksuseks ning anda neile ehitusõigus. Kehtiva Tahkuranna valla

Häädemeeste valla leht

September 2022
kinnistul ning Reiu külas Tõllapulga tee 1 kinnistul ladustatud
pinnasematerjal kogumahuga
1500 kuupmeetrit, mille väärtus on 1500 eurot. Häädemeeste
Vallavalitsusel tuleb korraldada
nimetatud pinnasematerjali
võõrandamine enampakkumise korras alghinnaga 1500
(üks tuhat viissada) eurot.
27. juuli vallavalitsuse istungil
võeti vastu järgmised korraldused:
„Arvamuse andmine TUISU
OÜ keskkonnaloa taotlusele“.
TUISU OÜ taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.
Tegevuse sisuks on lammutusjäätmete purustamine mobiilse
purustajaga üle Eesti. Kuivõrd
ettevõttel puudub püsiv tegevuskoht, edastab Keskkonnaamet
keskkonnaloa taotluse arvamuse
avaldamiseks ettevõtte asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Soometsa, Külaotsa
veevarustussüsteem” aruande
kinnitamine“;
„Haldusakti muutmine“.
Vallavalitsus võttis 13.07.2022
vastu korralduse nr 297 “Sundvalduse seadmine Kabli külas”.
Transpordiamet ei nõustunud
nimetatud korralduses sundvalduse seadmisega RannametsaIkla tee kinnistule ning soovib
aktsiaselts Häädemeeste VK-ga
sõlmida isikliku kasutusõiguse
lepingu. Seetõttu eemaldati
korralduse sundvalduse seadmise osast Rannametsa-Ikla tee
kinnistu andmed. Täiendavalt
ilmnesid Häädemeeste Vallavalitsuse 13.07.2022 korralduses
nr 297 ebatäpsused kahe kinnistu katastritunnustes;
„Võiste alevikus Veetorni
katastriüksuse maa sihtotstarbe määramine“. Maa-amet
esitas 27.05.2022 kirjaga „Maa
munitsipaalomandisse andmisest Häädemeeste vallas (Veetorni)“ Häädemeeste Vallavalitsusele ettepaneku anda Võiste
alevikus asuv Veetorni katastriüksus munitsipaalomandisse
ning palus määrata katastriüksusele maa sihtotstarbe;
„Sundvalduse seadmine
Laadi külas Mäeotsa tee kinnistule“. Enersense AS esitas vallavalitsusele taotluse Elektrilevi
OÜ kasuks tähtajatu sundvalduse seadmiseks Häädemeeste

vallas Laadi külas asuvale Mäeotsa tee kinnistule elektrimaakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks. Kinnistu omanik
on Häädemeeste vald;
„Sundvalduse seadmine
Häädemeeste alevikus 2130115
Majaka tänav kinnistule“. Enersense AS esitas vallavalitsusele
taotluse Elektrilevi OÜ kasuks
tähtajatu sundvalduse seadmiseks Häädemeeste alevikus
asuvale 2130115 Majaka tänav
kinnistule maakaabelliini ja
liitumiskilbi paigaldamiseks.
Kinnistu omanik on Häädemeeste vald;
„Sundvalduse seadmine Reiu
külas Haaviku tee kinnistule“.
Enersense AS esitas vallavalitsusele taotluse Elektrilevi OÜ
kasuks tähtajatu sundvalduse
seadmiseks Häädemeeste vallas
Reiu külas asuvale Haaviku tee
kinnistule elektrimaakaabelliini
ja liitumiskilbi paigaldamiseks.
Kinnistu omanik on Häädemeeste vald;
„Sundvalduse seadmine
Häädemeeste alevikus Luitemänniku tn 1 kinnistule“.
Enersense AS esitas vallavalitsusele taotluse Elektrilevi OÜ
kasuks tähtajatu sundvalduse
seadmiseks Häädemeeste alevikus asuvale Luitemänniku tn
1 kinnistule elektrimaakaabelliini paigaldamiseks. Kinnistu
omanik on surnud ning pärimisregistris pärijate andmed
puuduvad;
„Kabli külas Merelaane tee
1//Lagle kinnistule projekteerimistingimuste väljastamine
detailplaneeringu olemasolul“;
„Laadi külas Männiku põik
6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Metsapoole külas Vaba
maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“;
„Laadi külas Mäeotsa tee 4
kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“
„Majaka külas Mäe maaüksusele projekteerimistingimuste
väljastamine“;
„Leina külas Metsaääre
maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamine“;
„Vallavara kasutusse andmise tasu suuruse muutmine“.
Häädemeeste Vallavalitsuse ja
eraisiku (edaspidi üürnik) vahel
sõlmiti 07.01.2020 üürileping nr
4-10/1, mille kohaselt anti üür-

niku kasutusse Uulu külas asuv
korteriomand üldpinnaga 63,7
m²). Üürileping kehtib kuni
31.12.2023. a (kokku 3 aastat).
07.01.2020 sõlmitud üürilepingus on üüritasuks kokku lepitud
summa 54,15 (0,85 € x 63,7 m²)
eurot. Arvestades korteriomandiga seotud kohustustest maha
üürilepingu alusel laekuva üürisumma 54,15 eurot, jääb valla
kanda kulu 58,73 eurot. Lisaks
tuleb arvestada Uulu külas
samasuguse seisundiga eluruumide keskmise üüri tõusuga
viimasel kahel aastal. Seetõttu ei
ole Häädemeeste Vallavalitsusel
alates 01.09.2022 võimalik jätkata Uulu külas korteriomandi
üürimist 07.01.2020 lepingus
kokku lepitud üüritasuga 54,15
(0,85 € x 63,7 m²) eurot. Alates
01.septembrist 2022 kehtestatakse vallale kuuluva ning Uulu
külas asuva korteriomandi üüritasuks 159,25 eurot, mis on 2,50
eurot 1 ruutmeetri kohta;
„Tööandja ametiauto kasutamine“. Korraldusega kinnitatakse Häädemeeste valla omandis oleva ametiauto Opel Astra
(969 BGC) vastutavaks kasutajaks Häädemeeste Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Eliise
Erissaar ning sõiduki garažeerimiskohaks Häädemeeste Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti
alaline elukoht;
„Reservfondist raha eraldamine“. Korraldusega eraldatakse
Uulu Põhikoolile 9 130 eurot
seoses 2022/2023 õppeaastal
kahe I klassi avamisega ning
VII klassis paralleelklasside
moodustamisega;
„Vallavanema asendamine“.
Vastavalt Häädemeeste valla
põhimääruse § 65 asendab vallavanemat tema puhkusel olemise ajal kõigi õiguste ja kohustustega humanitaarvaldkonna
abivallavanem ning vallavanema
asendaja määratakse vallavalitsuse korraldusega.
09. augusti vallavalitsuse
istungil võeti vastu järgmised korraldused:
„Mittetulundusühingule
Selts Raeküla avaliku ürituse
korraldamiseks loa andmine“.
Korraldusega antakse mittetulundusühingule Selts Raeküla
luba korraldada avalik üritus
VII Uhla-Rotiküla elamusjooks;
„Mittetulundusühingule

Lk. 3

Klubi Eesti Karavan avaliku
ürituse korraldamiseks loa andmine“. Korraldusega antakse
mittetulundusühingule Klubi
Eesti Karavan luba korraldada
avalik üritus Eesti Karavan
kokkutulek. Kabli külas Lepanina kinnistul lühendatakse
17.09.2022 ajavahemikku,
millal on keelatud tekitada
kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või
valgusefekte, ning määratakse
nimetatud ajavahemikuks kell
01.00 kuni 07.00;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Krundiküla, Maasika kanalisatsioonisüsteem”
aruande kinnitamine“;
„Hajaasustuse programmi
projekti „Krundiküla, Maasika
veevarustussüsteem” aruande
kinnitamine“;
„Häädemeeste Vallavalitsuse 13.07.2022 korralduse nr
299 „Uulu küla Kirsisalu tee
7 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine“ kehtetuks tunnistamine“. Häädemeeste Vallavalitsus võttis 13.07.2022 vastu
korralduse nr 299 “Uulu küla
Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine”.
Korralduse lisaks olnud Uulu
küla Kirsisalu tee 7 kinnistu
detailplaneering oli algne
redaktsioon, mida menetluse
käigus uuendati ja parandati;
„Uulu küla Kirsisalu tee 7
kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“;
„Metsapoole külas Närepi
katastriüksuse jagamine,
lähiaadresside ja sihtotstarvete
määramine“. Uute Metsapoole
külas tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks ja sihtotstarveteks soovitakse: Närepi – 100 %
maatulundusmaa, Närepipõllu
– 100 % maatulundusmaa;
„Sundvalduse seadmine
Ikla külas 2130046 Veneküla
tee kinnistule“. Enersense AS
esitas vallavalitsusele taotluse
Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatu
sundvalduse seadmiseks Ikla
külas asuvale 2130046 Veneküla tee kinnistule ja liitumiskilbi paigaldamiseks. Kinnistu
omanik on Häädemeeste vald;
„Leina külas Jõulumäe tervisekeskuse kinnistu puurkaevule
kasutusloa väljastamine“;
„Reiu külas Kadi tee 8 kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Võiste alevikus Riia mnt 33

kinnistule päikeseelektrijaama
rajamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Kulutuste kompenseerimine“. Korraldusega hüvitatakse Häädemeeste valla
elaniku kulutused lastehoiuteenusele kuni tema lastele
vabanevad kohad Pärnu Raja
Lasteaias;
„Tänukirja andmine“. Korraldusega antakse Häädemeeste
valla tänukiri valla hallatava
asutuse töötajale;
„Vallavara võõrandamine
enampa k kumise korras“.
Häädemeeste vallale kuulub
Mitsubishi I-Miev elektriline
sõiduauto (566 BGN). Käesolevaks hetkeks on nimetatud sõiduauto eelarveline jääkväärtus
0 eurot. Sõiduauto on defektne
ning remonttööde hinnakalkulatsiooni kohaselt läheb auto
sõidukorda seadmine maksma
vähemalt 4 312 eurot;
17. augusti vallavalitsuse
istungil võeti vastu järgmised korraldused:
„Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine“.
Korraldusega antakse Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskusele
luba korraldada avalik üritus
Taasiseseisvumispäeva kontsert-aktus Maarja-Liis Ilusaga;
„Hanke „Häädemeeste
valla teede hööveldamine sügis
2022“ tulemuste kinnitamine“.
Häädemeeste Vallavalitsuse
„Hanke korraldamise otsustamine“ kohaselt viidi riigihangete registris läbi alla lihthanke
piirmäära jääv hankemenetlus
„Häädemeeste valla teede hööveldamine sügis 2022“. Tähtajaks esitati 3 pakkumust, mille
maksumused jäid vahemikku
92,40 eurot ühe töötunni kohta
kuni 165,60 eurot ühe töötunni
kohta (hinnad on toodud koos
käibemaksuga). Soodsaima
pakkumuse, 92,40 eurot 1
(ühe) töötunni kohta, esitas
Verston OÜ;
„Reiu külas Reiujõe tee 2
üksikelamule kasutusloa väljastamine“;
„Rannametsa külas Raatsiku
kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Ikla külas Mäeotsa kinnistule üksikelamu püstitamiseks
ehitusloa väljastamine“;
„Võiste alevikus, Jaagu tn 5a

Taasiseseisvumispäeva kontsert-aktus
Aastaid on juba traditsiooniks
saanud tähistada Eesti iseseisvuse
taastamise päeva Konstantin Pätsi
mälestussamba pargis.
Ilm oli armuliselt soe ja parajalt
tuuline, et luua mõnus õhkkond.
Energia, mis sel päeval oli, lummas
nii korraldajaid kui külastajaid.
Aktuse piduliku osa avasid segarahvatantsurühmad Kuu ja Hää,
Ege Hünersoni juhendamisel.
Nende tantsudes oli just nii palju
sära, nutikust, kirge, et tekitada
õdus meeleolu. Seejärel asetasid
pärja K. Pätsi mälestussambale
vallavanem Külliki Kiiver ja abivallavanem Ants Järv ning vallavanem pidas taasiseseisvumispäeva
puhul tervituskõne.
Väga suur rõõm oli teie ette
tuua Maarja-Liis Ilus koos saatja
Marek Taltsiga. Maarja-Liisi hääl

Mälumänguhuvilistele
Maitsvate lihapirukate ja
Napoleoni koogiga kostitas külalisi MTÜ Võiste Külaselts, kes on
antud ürituse õnnestumise koostööpartnerid. Samuti aitas kontserdi osa ellu kutsuda Romantiline Rannatee läbi ürituste sarja:
Romantilise Rannatee Romatika
ööd. Lisaks toetas meie ürituse
läbiviimist Häädemeeste vald ja
Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
Meeldiva õhtu tõi teie ette
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus,
kus Häädemeeste valla II vahetuse malevarühm aitas kaasa lava
kaunistamisel, toolide ja telkide
sättimisel, müügialal müümisega.

Foto: Berit Allika

on nii lummav kui ka samas rahustav, mis tekitas rahulolu- ja kulgemise tunnet. Iga-aastane taasise-

seisvumispäev on oma nägu ning
jääme ootama põnevusega uut
aastat.

kinnistule üksikelamu püstitamiseks ehitusloa väljastamine“;
„Haldusakti muutmine“.
Häädemeeste Vallavalitsus
andis 28.06.2022 korralduse
nr 280 “Reklaamtreiler OÜ-le
reklaami paigaldamise loa
väljastamine”, mille alusel väljastati reklaamiluba taotlejale
tasuta. Hilisemal tasuta reklaamiloa väljastamise aluste kontrollimisel ilmnes, et reklaami
objekt ei ole otseselt Eesti riigi
või Euroopa institutsioon (Häädemeeste vallas 05.07.2022
Rail Balticu projektijuhiga
toimunud kohtumise protokoll). Seega ei laiene käesolevale reklaamile Häädemeeste
Vallavolikogu 25.10.2018 määruses nr 28 „Reklaamimaksu
kehtestamine“ toodud reklaamimaksust vabastamise alused.
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee
ääres paikneva reklaami eest
on ette nähtud maksumäär 5
eurot m², sealjuures arvestatakse eksponeerimise perioodi
täiskalendrikuudega. Korraldusega muudetakse Häädemeeste
Vallavalitsuse 28.06.2022 korralduse nr 280 “Reklaamtreiler
OÜ-le reklaami paigaldamise
loa väljastamine” nii, et Reklaamitreiler OÜ-l tuleb Rail
Balticu reklaami eest tasuda
reklaamimaks 510 eurot (5
eurot ühe ruutmeetri kohta, mis
on 170 eurot ühes kuus ning
510 eurot reklaamloa taotluses
esitatud perioodi eest);
„Riigihanke 252436 “Kabli
lasteaia hoone lammutus ja
ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone
põhiprojekti koostamine” hankemenetluse lõpetamine“. Häädemeeste Vallavalitsus algatas
oma 13.07.2022 korraldusega
nr 316 “Riigihanke “Kabli
lasteaia hoone lammutus ja
ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone
põhiprojekti koostamine”
korraldamine” avatud hankemenetlusena riigihanke “Kabli
lasteaia hoone lammutus ja
ehitus, sh vana hoone lammutusprojekti ja ehitatava hoone
põhiprojekti koostamine“.
Hankele laekus pakkumuste
esitamise tähtajaks kolm pakkumust. Vallavalitsus analüüsis
esitatud pakkumusi ning koostas mittevastavuse otsuse. Otsus
on lisatud korralduse juurde.

Egle Vutt
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhataja

Kunagi ammu-ammu, üle kümne aasta tagasi,
kui rohi oli veel rohelisem ja talved suurte hangedega, otsustasid Märt ja Maimo hakata Uulu
piirkonna inimestele mälumänge korraldama.
Esimestel kokkusaamistel olid küsimused koos
vastusevariantidega, hiljem selgus, et tarkus tuleb
tasapisi ja hakkasid sobima ka sellised küsimused,
millele tuli ise vastus nuputada. Alates aastast 2017
leidub Facebook`is Männiku Talukambri leht,
kuhu Maimo postitas mälumängijate tegemistest
infot ja pilte. Aja jooksul lisandusid ka individuaalsed mälumängud – kõik Märdi koostatud
küsimustega. Aastate jooksul tegeleti peale mälumängude ka palju muuga: talgud „Teeme ära”, uue
aasta vastuvõtmised, jaanipäevad ja mitmete teiste
tähtpäevade puhul kogunemised ja tähistamised.
Traditsiooni elushoidmiseks ja edasiarendamiseks ootame kõiki endiseid, praeguseid ja tulevasi
mälumänguhuvilisi 23. septembril kell 18 NEO
majas (Uhlapere Seltsimajas, vanas raamatukogus,
see maja on paljudele tuttav mitmete nimedega).
Kohtume, arutame plaane edaspidiseks.
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Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamine
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi poolt rahastatud projekt „Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamine”
on tänaseks valmis.
Tööde teostamiseks ja
rahastustaotluse koostamiseks
valmis OÜ Hüüp poolt kujundusprojekt, mille eesmärgiks
oli suurendada kaluriküla miljööd, teadvustada piirkonnas
viibijale mere lähedust ning
kinnistuomanikele suuniste
andmine oma hoonete ja
rajatiste viimistlemisel ning
haljastuse valikul.
R a h a s t at ud proje k t i
eesmärk oli haljastusvõtetega muuta Võiste peatänav
(Sadama tänav) mitmekesisemaks, lisades detaile nagu
kiviaia jupid, erinevad madalakasvulised puud ja põõsad
ning mänguväljakud ja puhkekohad. Võiste on mereäärne
alevik, kus tegutseb sadam ja
kalurkond, kuid kus merelähedust igapäevaselt ei pruugi
märgata. Projekti eesmärk
ongi merelähedust rõhutada
nii, et iga alevikus viibija,
kohalik, turist, läbisõitja teadvustaks rannaküla olemasolu.
Tegevuste käigus rajati

piki Sadama tn ääres kulgevat kergteed kiviaiad, mitte
kogu tänava ulatuses, vaid
jupikaupa, paigaldati istepingid ja prügikastid ning tänava
äärde mõned puude rühmad.
Sadama tn ja Ringi tn vahele,
sadama lähistele loodi puhkekoht paadikujulise mänguväljaku ja piknikupinkidega ning
rannataimestikku kasutav
haljastus.
Projekti elluviimise käigus
tekkisid mõned tagasilöögid,
kuid ka need said kõrvaldatud.
Tegijate meeli jääb aga mõru
maik, kuna Serbia kuuskede
istutusalalt Allika tn 1 kinnistult varastati üks Serbia kuuse
istik. Tänaseks on kuuskede
istutusala muutunud ja saanud
endale uue koha Sadama tn ja
Ringi tn vahelisel alal. Loodame, et rohkem probleeme ei
tule ja võistekad ning Võistet
külastavad inimesed võtavad
Sadama tänava uuenduse hästi
vastu.
Projekti kogumaksumus

oli 110 685 eurot, toetus
58 017.60 eurot, omafinantseering 52 685 eurot.
Kindlasti kerkib või on kerkinud küsimus, mis kasu toob
meile Võiste Sadama tänava
miljööväärtuse suurendamine?
Antud projektiga on kohalik omavalitsus suurendanud
ühe oma aleviku (kaluriküla)
miljööväärtust, teadvustades
piirkonnas viibijaile rannaküla
olemasolu ja mere lähedust.
Kohalikud elanikud on
saanud mitmekesisema ilmega
peatänava, mis ehk inspireerib
ja innustab ka oma eraaedade/
hoonete välimusele rohkem
rõhku panema.
Külastajatele on loodud
puhkekoht, mis paadikujulise mängulaevaga teadvustab mere lähedust ning annab
kohalikele lastele ja noortele
võimaluse viibida rohkem
aktiivses tegevuses õues.
Toetavam ja atraktiivsem
keskkond on loodud ka kohalikule kalurkonnale.

Võiste Sadama tänava puhkeala ja mänguväljak. Foto: Tiiu Sommer

Telli postkontor endale koju!
Soovid saata või saada pakki?
Vajad postmarki, ümbrikku
või pakendit? Tasuda arveid
või saata kirja? Kutsu postiteenusteks koju või tööle personaalne kirjakandja! See on
tasuta kui elad postiasutustest
kaugemal kui 5 km, lähemalt
tulek maksab 5 eurot. Kehtivad täpselt samad hinnad kui
postiasutuses ja maksad ainult
ostetavate postiteenuste eest.
Kirjakandja müüb postmarke,
ümbrikke või paneb kliendi
eest kirjad ja pakid teele.
Samuti saab tasuda arveid,
võtta vastu pakke ja kirju ning
tellida ajalehti ja ajakirju.
Tellimiseks helista alates 1.
septembrist telefonil 6643330
või täida tellimus Omniva
kodulehel www.omniva.ee/
era/abiinfo/kirjakandja_tel-

limine. Märgi, mida soovid
teha ja aadress. Seejärel võtab
Omniva klienditeenindaja
ühendust ja lepib kokku teenindamise aja. Kirjakandja
tuleb tellimust täitma üldjuhul
järgmisel tööpäeval, aga mitte

Foto: Berit Allika

Uulu Piirkonna Avatud Hoovide Päev
16. juulil toimus esimene Uulu
piirkonna Avatud Hoovide
Päev, millest võttis osa antud
piirkonnas 13 osavõtjat ning
samuti lisandus Võistesse „Kohvik Ukraina”.
Korraldaja, Uulu Kultuurija Spordikeskus, oli avanud
oma hoone uksed, et külastajad
näeksid ruume, kus erinevad
kultuuri-, spordi-, ja noorsootöötegevused toimuvad. Sellel
päeval sai hullata batuudil, teha
näomaalinguid, mängida erinevaid arendavaid ja sportlikke
mänge ning samuti oli avatud
trennikohvik. Keskusesse oli
oma puutööd müüma tulnud
ka Pinocchio puutöö.
Reiu piirkonnas sai külastada kahte kohta, kus Thormani Sepikoda avas käsitööpoe
ning Reiumaa Motellis sai süüa
ukrainlaste poolt valmistatud
toite ja veeta perega aega, tehes
erinevaid tegevusi, nt sõita
sup-lauaga, hüpata batuudil,
kiikuda jms.
Uulu kohvik avas sel päeval
erimenüü, kus pakuti rebitud
sealiha burgerit ja kana kaussi
ning need, kes seal käisid, siis
teavad ka mis märjukest oli
võimalik mekkida. Kes kuidas
trajektoori valis, aga peale Uulu
kohvikut oleks olnud hea võtta

suund kodukohvikusse „Valge
koer”, ümbritsev ala kutsus
kohe külla ning lõõgastuma,
mängima koeraga, süüa jäätist, nautida suupisteid ja valida
„Puust” disaini tooteid. Sealt
edasi oleks hea olnud suunduda
Ringi teele, kus sagisid kodukohvik „Väike Norra” ja „Uued
Uulus”. „Väikses Norras” kus
pakuti parimaid norrapäraseid hot-doge, mis said kiirelt
otsa ning kodukohvik „Uued
Uulus” said sõna otseses mõttes
tuttavaks nii naabritega kui ka
täitsid kõikide külastajate kõhte
oma roogadega.
Lähestikku asusid „Soometsa tee 39 kodukohvik ja
taimemüük ”, kodukohvik
„Elu kui mesilas” ning Kaja
keraamikatalu. Oleneb, kes kus
poolt hakkas liikuma, igatahes
pakuti keraamikatalus toekat
lõunat ning inimestel oli võimalus vaadata, kus nende tellitavad asjad valmivad. Puusepa
Mesindustalu täitis aga kõhud
erinevate soolaste suupistete
ja koogikestega, kuid kõige
põnevamad olid maitsed, kus
oli kasutatud mett. „Soometsa
tee 39 kodukohvikus” oli keskendutud taimemüügile, kus
tunnustatud Seedri Puukool
pakkus marjapõõsaid ja vilja-

puid ning jagas kasvatusnippe.
Lisaks edukale taimemüügile
oli kodukohviku suurim hitt
jäätisemüük.
Uulu Kirik ja Kultuuri- ja
Puhkeküla UKI oli magnet
kindlasti ka nendele inimestele,
kes ei olnud seal veel käinud
peale uute omanike saabumist.
Kindlasti oli veel äratundmisrõõmu vana kiriku näol, kuid
veel põnevam teada saada, missuguseid võimalusi see keskus
külastajatele pakub.
Osalejatel oli soovi korral
võimalus mängida templimängu, millega sai võita erinevaid auhindu, mida meie avatud
hoovid välja panid. Loodan,
et võitjad on kõik kenasti oma
auhinnad ka juba ära realiseerinud.
Täname teid, kes te avasite
oma hoovid külastajatele ning
eriliselt suur tänu teile, kes te
külastasite hoove ja nautisite
seal pakutavat! Teame, et teid
oli nii lähedalt kui ka kaugemalt ja tore teada, et leidsite tee
meie Uulu Piirkonna Avatud
Hoovidele.
Egle Vutt
Uulu Kultuuri- ja Spordi
keskuse juhataja

Tahkuranna Lasteaed-Algkool

hiljem kui kahe tööpäeva jooksul ja saabub ajavahemikus kell
8-17.

Kooliastujad 1. septembril. Vasakult Marie Mengel, Brianna Harjaks, Roger Salujärv, Markus-Johannes
Allsoo, Hanna-Grete Õis, Andres Holter ja Martin Mäger. Õpetaja Lea Anniko. Foto: Anu Alloja
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Häädemeeste Keskkool
Häädemeeste Keskkoolis alustas kooliteed 12 õpilast
Häädemeeste Keskkoolis alustas 2022/2023
õppeaastal kooliteed 186 õpilast. Esimeses klassis
hakkab õppima 12 õpilast: Darta Marta Arnava,
Jakob Hanson, Tauri Helmja, Richard Jantson,

Rasmus Johanson, Marten Kivimurru, Remy
Kuusik, Lauri Lensment, Pavel Marozau, Mariia
Podnebesnova, Peedu Siim, Eleri Võsumägi.
Klassijuhataja Minoret Miisna.

Foto: Peeter Roots

Metsapoole Põhikool

Metsapoole koolipere septembris 2022

Häädemeeste Keskkooli õpetajad käisid
Taanis töövarjuks
Häädemeeste Keskkooli algklasside õpetajad Aira Rahu
ja Ele Linkmann ning raamatukoguhoidja Ave Varik käisid
juuni algul Erasmus+ Õpetajate õpirände projekti raames
töövarjuks Taanis Hillerødis
KonTiki vabakoolis.
Nagu ikka teisi koole külastades, oli soov näha, kuidas
mujal elatakse ja kas hakkab
silma midagi suurepärast, mida
meilgi rakendada.
Õpilaste arvu poolest Häädemeeste koolist pisut väiksem
KonTiki 9-klassiline vabakool
asub Kopenhaagenist 30 km
põhja pool. Linna ääres asuv
koolimaja paikneb metsa servas
keset rohelust. Kooli ümber on
lastel palju tegevusvõimalusi.
Külastasime erinevaid algklasside tunde - matemaatikat, inglise keelt, kehalist kasvatust,
muusikaõpetust, kunstiõpetust
ja joogat. Vanemate klasside
tundidest palusime võimalust
jälgida, kuidas on korraldatud
haridusliku erivajadusega õpilaste õpetamine.
Iga päev algas kogu kooliperele mõeldud koosolekuga, kus
jagati teateid, õnnitleti sünnipäevalapsi ja lauldi. Pärast seda
suundusid algklassilapsed väikesele metsajooksule. Spordiriideid ei vahetatud, sest kogu
koolipäeva vältel oldi võimalikult palju õues – liiguti ja õpiti
tegutsedes. See eeldas mugavat
riietust, mis võis ka määrduda.
Pooleteise tunni pikkused
õppetunnid võimaldavad
soovi korral jagada aega nii, et
teooria õpitakse klassiruumis,
seejärel minnakse õue materjali
praktiliselt omandama ning
lõpuks arutatakse klassis üle,
kuidas õues läks.
Iseäranis just algklassiõpilaste puhul pannakse suurt
rõhku vestlusele. K lassis
ringis istudes sai iga õpilane
võimaluse selle päeva teema
kohta midagi öelda. Teemad
on erinevad. Näiteks ühel päeval pidid kooli tulema eelkooli
õpilased ja iga selle klassi õpilane pidi saama ühe eelkooli
õpilase, kellele koolimaja tutvustada. Vestlusringis arutati
läbi, kuidas käituda. Hiljem
nägime, kui sõbralikult ja
asjalikult algklassi õpilased
väikestega käsikäes mööda
maja jalutasid.
Esimesel päeval pärast
kogunemist, jooksuringi ja
vestlust hakkasime meie juba
tasapisi kannatamatuks muutuma – millal ometi hakatakse
õppima? Pärast jutupooltundi
hakati nimelt klassiruumis

Aira, Ele ja Ave Taanis. Foto: erakogust

kodust kaasa võetud võileibu
sööma. Nädala jooksul nägime
siiski ka piisavalt palju ainetunde ja meie mure, kas lastele piisavalt koolitarkust tutvustatakse, hajus iga päevaga.
Kõik see kokku ongi õppimine,
õpikutarkustest üksi ei piisa.
Erakoolina on neil vabadus
valida oma eesmärgid ja tempo
eesmärkide saavutamiseks.
Eesmärgiks on tööalaste, inimlike, sotsiaalsete ja musikaalsete oskustega hästi varustatud
inimene. Õpetajatele on väga
oluline, et lapsed tuleksid kooli
hea meelega ja õpihimu säiliks.
Rahulikus ja sõbralikus keskkonnas arendatakse õpilaste
enesekindlust, julgust, vastutustunnet ning tolerantsust
nii enda, teiste inimeste kui
võõraste kultuuride suhtes.
Direktor kinnitas, et põhikooli
lõpus tehtavad riigieksamid
on õpilastele jõukohased ning
üldiselt saab iga õpilane jätkata
õpinguid meelepärases koolis.
Tahtlikult tundi häiriv õpilane
kõrvaldati seltskonnast sujuvalt
ilma suurema kärata. Joogatunnist saadeti õue, muusikaõpetusest raamatut lugema.
Kas ja kuhu saadetakse näiteks
matemaatika tunnist, seda ei
tea, sest olukorda ei tekkinud.
Märkasime, et palju oli nii laste
omavahelist kui õpetaja ja lapse
vahelist soojust ja loomulikku
füüsilist lähedust. Mobiiltelefonide kasutamise keeld jättis
lastele palju aega õues mängi-

Soovime kogu Häädemeeste Keskkooli
perele ilusat uut kooliaastat!
Tervitame kooliaasta alguse puhul
kõiki Häädemeeste valla koolide õpilasi,
õpetajaid, lapsevanemaid!
Metsapoole Põhikooli 1. klass. Vasakult õpetaja Jane Murulauk, Daniel Liiva, Marjella Allikas, Drake
Koitla, Victoria Laarents, Arabella Laarents ja Andero Kallas. Fotod: Pilvefoto OÜ

miseks ja üksteisega suhtlemiseks.
Oma vaba aja sisustasime
ise. Võtsime luubi alla uhked
kuningalossid. Kohalikus
linnakeses Hillerødis asub
16. sajandil ehitatud Frederiksborgi loss, mida peetakse
suurimaks renessansiajastu
lossiks Skandinaavias. Praegu
lossis asuva Taani Ajaloomuuseumi pärliteks on väga oluline
ajalooliste maalide ja portreede
kollektsioon ning barokk-stiilis
park.
Pealinnas Kopenhaagenis
külastasime Amalienborgi
lossi, mis on kuningliku perekonna talveresidents. Näitusel
oli võimalus imetleda kuninganna Margarethe II juveele.
Väga kaunis oli ka maalilise
Esrumi järve kaldal asuv Fredensborgi loss, mis on kuningapere kevad- ja sügisresidents.
Nautisime lossi eemalt, kuna
turiste majja sisse ei lubatud.
Lipp ei lehvinud, järelikult
polnud maailma kõige lahedamaks monarhiks nimetatud
kuningannat hetkel kohal.
Liiga palju head ei ole hea,
seetõttu otsustasime jätta William Shakespeari eluajal ehitatud Hamleti lossi, mis meist ka
kuigi kaugel ei asunud, järgmiseks korraks. Loodetavasti
tuleb järgmine kord varsti.
NB! Täname õpetaja Rene
Kurmi, kes jaksab Erasmus+
projektidega tegeleda.
Ave Varik
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Uulu Põhikool
Uued õpetajad Uulu Põhikoolis
Loodusõpetuse ja geograafia õpetaja Kristjan Mahla
2017. aastal omandasin Tartu Kindlasti on üheks oluliseks
Ülikooli haridusteaduse aspektiks suhtlemise oskus ja
magistrikraadi geograafia tahe. Mulle meeldib vahelduõpetaja erialal. Olen eelnevalt seks õppetöö viia klassiruumist
töötanud Kambja põhikoo- väljapoole ja näha, kuidas
lis, Pärnu Tammsaare koolis ühele ülesandele on võimalik
ning endiselt töötan veel Pärnu läheneda erinevate nurkade
Vabakoolis. Tänaseks on õpe- alt. Loodusained võivad vahel
tajakogemust kogunenud tunduda rasked, aga head asjad
juba 6 aastat. Õpetajana olen ei tulegi alati kergelt kätte.
konkreetne, nõudlik ning pean
lugu heast huumorimeelest.
Käsitöö ja kodunduse õpetaja ning ettevõtlusõpetaja
Daily Harjaks
Olen haridusmaastikul töö- erialadel. Õpetajana soovin
tanud kokku viimased 18 luua hästi toimiva õpikeskaastat. Oman töökogemust konna, mis oleks avatud ja
nii alushariduses kui ka koo- koostööd soodustav. Pean
liõpilastega töötamisel. 2006. oluliseks, et õpetamine lähtuks
aastal omandasin Tallinna õppijatest, keda suunatakse
Ülikoolis magistrikraadi sot- oma eelteadmistele tuginedes
siaalpedagoogika ja lastekaitse uusi teadmisi konstrueerima.
erialal ning 2021. aastal Tartu Iseloomult olen kohusetundlik,
Ülikoolis käsitöö ja kodunduse avatud uutele väljakutsetele ja
õpetaja ning ettevõtlusõpetaja meeskonnatööd väärtustav.

Uulu Põhikooli esimesed klassid 2022/23 õppeaastal. Foto: kooli erakogust

Luuletus meie armsale Tiiu Sildmäele

Inglise keele õpetaja Merilin Kauniste
Olen omandanud Tallinna kraadi võõrkeeleõpetaja erialal.
Ülikoolis bakalaureusekraadi Peale kooli lõpetamist otsustamuusika erialal ja 2018. aas- sin, et huvijuhi amet on ennast
tal alustasin Sauga Põhikoolis ammendanud ja edaspidi sootööd huvijuhina. Kuna Sauga vin töötada õpitud erialal. Selle
Põhikoolis andsin huvijuhi töö aasta kevadel nägin kuulutust
kõrvalt ka inglise keele tunde Uulu Põhikooli inglise keele
ning mulle meeldis väga õpe- õpetaja ametikohale. Kuna
tajaamet, siis tundsin, et olen olin kuulnud selle kooli toreleidnud omale ideaalse ameti dast personalist, siis otsustasin
ja otsustasin magistrikraadi kindlalt, et soovin töötada just
omandada inglise keele õpetaja selles koolis. Kandideerisin ja
erialal. 2021. aastal omandasin õnneks osutusin ka valituks.
Tallinna Ülikoolis magistriKlassiõpetaja Triin Tähepõld
Lõpetasin Tartu Ülikooli klas- õpilastega töötamine on mulle
siõpetaja eriala magistriõpin- kõige südamelähedasem ning
gud 2016. aastal ning asusin seetõttu olen väga õnnelik, et
koheselt ametisse. Õpetasin mulle avanes võimalus õppiJärveküla Koolis aastate jook- mist ja õpetamist alustada
sul nii algklasside kui ka II just 1. klassi õpetajana. Pean
kooliastme õpilasi, olin nii oluliseks, et õpilaste omavamatemaatikaõpetaja kui ka helised suhted on sõbralikud
käsitöö ja kodunduse õpe- ning annan endast parima, et
taja. Lisaks viisin läbi noorte kool ja kodu teeksid igakülgset
kergejõustikutreeninguid. koostööd laste toetamisel.
Tänaseks tean, et algklassi-

Aitäh, meie parim koolitädi Tiiu Sildmäe! Foto: kooli erakogust

Oled õunapuu õite valgus,
mitte lõpp, vaid alati algus.
Oled kastaniküünalde roosa
ja kokku nii luule kui proosa.
Oled sireli kohev sülem,
nii üllas, siiras ja ülev.
Oled kui pääsusilmade silm,
ja Eestimaa uhke ilm.
Oled hurmav kui piibeleht,
oled ainulaadne, oled eht.

Tiiu Sildmäe töötas Uulu
Põhikoolis 27 aastat. Eelmise
õppeaasta lõpul otsustas Tiiu
aga oma välja teenitud pensionipõlve nautima hakata. Tiiu
tädi ajastu sai sellega seoses
meie koolis läbi. Koolipere tegi
Tiiu tädile kingituseks filmi
“Tiiu lugu Uulu Põhikoolis”,
mille raames andsid kolleegid

ja õpilased Tiiule kaasa kõige
paremad sõnad. Ja muidugi ei
saanud me teda tiitlita jätta.
Aplausi, rõõmuhõisete ja
pisarate saatel pärjati Tiiu tädi
tiitliga PARIM KOOLITÄDI
1994 – 2022. Aitäh meie kallis
Tiiu tädi, me jääme sind väga
igatsema!
Kogu koolipere nimel

Häädemeeste Muusikakool

Tähelepanu, Häädemeeste Muusikakooli vilistlased ja endised
õpilased ning õpetajad!

Häädemeeste Muusikakoolis alustavad 2022. aastal
õpinguid Hanna Sepp, Darta Marta Arnava, Maron
Maddison ja Albert Sepp. Foto: Mai Sepp

2022. aasta sügisel täitub juba
30 aastat muusikakooli asutamisest Häädemeestele. Tollal
oli direktoriks Rein Uusma, kes
oma energia selle kooli loomisse
panustas. Aastakümnete jooksul
on meie koolist läbi käinud väga
palju õpilasi, kõik nad ei ole kogu
kooliaega läbinud, kuid küllap
on neil olnud võimalik olla nii
mõneski seltskonnas muusikas
kõige targem. Paljud meie endised õpilased on jätkanud oma
muusikuteed koolis valitud
erialal, kuid mitmed on seda ka
muutnud. Siit on sirgunud heliloojaid, lauljaid, pärimusmuusikuid, aga ka õpetajaid, arste,
ärimehi-naisi jne. jne.
On aeg koguneda tähistama

kooli 30. aastapäeva. Seda on
kavas teha laupäeval, 22. oktoobril. Et möödunud kooliaasta töötasime täiesti uutes tingimustes,
siis võib-olla tahaksid mõnedki
nüüdse majaga tutvuda. Selleks
hoiame koolimaja avatud kell
10.30 – 12.
Kell 14 algab Treimani rahvamajas aktus – kontsert, kuhu
ootame esinema praeguste õpilaste kõrval ka endisi õpilasi ja
vilistlasi. Sellele järgneb vestlus
vabas vormis ja suupistete laud.
Selleks, et teaksime, kui
palju on meil sel päeval osalejaid, palume endistel õpilastel ja
vilistlastel teatada oma osavõtust
ja tasuda omapoolne 10 eurot hiljemalt 7. oktoobriks valla kontole

EE921010902001672004 SEB
panka märgusõnaga „Muusikakool 30“.
Kõik küsimused palun esi-

tada ja oma esinemisest teatada
aadressil muusikakool@haademeeste.ee või telefonil 53400646
(Tiia Soomre).

Häädemeeste valla leht

September 2022

Lk. 7

Häädemeeste valla noortemalev
Sel suvel toimus Häädemeeste valla
noortemaleva kaks vahetust, milles
mõlemas sai osalemisõiguse 10 noort.
Esimene vahetus toimus 7.0603.07.2022, kus tööd pakkusid Uulu
Kirik Kultuuri- ja Puhkeküla UKI,
Soometsa külamaja, Visorek Timber
OÜ! Noored said väga palju teha värvimistöid ja samuti puiduklotse kottidesse laduda. Teine vahetus toimus
15.08-21.08.2022, kus tööandjateks
olid Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus,
MTÜ Darts Club, külakeskus Tahku
Tare ja Visorek Timber OÜ. Selles
malevavahetuses keskenduti palju kultuuri- ja spordiürituste õnnestumisele
ning taaskord oli võimalus puiduklotse
kottidesse laduda.
Tipphetk oli kindlasti II vahetuses
Maarja-Liis Ilusa kontsert! Mul on suur
rõõm, et malevlased otsustasid peale
tööd jääda ka kontserti nautima. See
andis võimaluse omavahel veel rohkem
sotsialiseeruda ning näha ära kõik ürituse telgitagused ja saite kõige vahetumate elamuste osaliseks (nt, kuidas te
juhendaja hakkas järsku laval laulma;
ja te ise saite ka enne ja pärast kontserti
proovida laval esinemist).
Mõlemad vahetused puutusid kokku
projekti koostamisega. Toimus koolitus mini-ideepahvak, mida viis läbi
koolitaja Riin Luks, kus noortel olid
järgnevad ideed: Uulus on liiga väike
jõusaal, tuleb laiendada; busside kellaajad hilisemaks; vaja juurde ehitada
kõnniteid! Kuna noortekeskus plaanib
osa võtta projektikonkursist Noorte
Heaks, siis toimus idee väljatöötamine.
Noored soovivad akrobaatikatrenne ja
soetada vastavad vahendid ning osta
noortekale tõukerattad ja rulad ning
luua vastavad trennid.
Mõlemas vahetuses olid ägedad
vabaaja sisustamise võimalused, mis
said juba eelnevalt noorte algatusel

meres, tiigis, karjääris kui ka supelda
erinevates kümblustünnides!
Kui baasvajadused on rahuldatud, siis töö tegemine ei ole ju üldse
konti murdev. Seega meie malevlaste
kõhud täitsid Tahku Tare ja Uulu
kohvik ning Uulu KSK-s asuv jäätisekülmik.
Iga vahetus on ise nägu ja teie
energia, lahedus ja pealehakkamine

Maleva I vahetus

Maleva I vahetus. Fotod: Egle Vutt

kokku lepitud. Ühistegevustest said osa
võtta mõlema vahetuse noored koos,
just need, kel soovi ja võimalust osaleda
oli. Uulu kiriku juures toimus Pärnu
Paintballi eestvedamisel paintballi

lahing ning Valgeranna seikluspargis
käisime kõrgustes seiklemas.
Ja mis kõige ägedam, ilm oli mõlemas vahetuses meeletult kuum, kuid
tänu sellele saime käia ujumas nii

Juulikuu viimasel laupäeval toimus
Uulu pargis kogupere üritus „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.
Häädemeeste vald tervitas kohaletulnuid tervistuskontserdiga, mille
oli kokku pannud Egle Vutt ja kus
esinesid diskotantsijad Saara Jürgens,
Karmen Kartau, Anee Afanasjev,
Uulu vanem ja laps tantsurühm
tantsukavaga “Unenäoriik”, Tantsuselts Ülejala, Uulu ja Tahkuranna
showtantsu lapsed, Uulu KSK täiskasvanute showgrupp ja trummar
Kevin Kartau. Muusikalist vahepala
pakkus ansambel VaReS, ValevXLL
ja päeva peaesineja oli Karl-Erik Taukar Band.
Tutvustati ka kalandus- ja merendustraditsioone, kohal oli Jaagupi
Vabatahtlik Merepääste MTÜ ja
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, kes viis läbi kalateemalist õpituba. Suure demoala oli välja
pannud Fortec, kus sai näha, katsuda
ja testida Ferris niidutehnikat, Stihl
aiatehnikat ja Makita ehitustehnikat.

Uulu Lamba Vestil sai sellel aastal
näha ka palju autosid. Uusi sõidukeid
tutvustas maaletooja Americandream
OÜ ja täisteenusliisingut ja renti pakkuv Marfola OÜ. Huvilistel oli võimalus lähemalt tutvuda ka romuralli
masinatega ning 20 autoga oli väljas
Pärnumaa Vanatehnika klubi.
Lastealal oli võimalus sõita karussellidel, hüpata batuutidel, ratsutada,
mängida minifarmi pidamist puldiga
mudelautode, põllumajandustöömasinate, mudeltraktorite ja veoautodega ning tutvuda koduloomadega.
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, KRA Grupp OÜ, Forteci ja MTÜ Randlased koostööle.
Korraldajad tänavad osaühinguid Weiss, Vesoka, SW Energia,
Pro Event Serveces, Uulu Kultuurija Spordikeskust, Bravo Catering
meeskonda ja Leenat, Neo Maja,
Uulu Ilutuba, turvamehi ja parkijaid,
Bronekit, Ardot, Egot, Andrust, Agorit ja Reikot ning kõiki, kes „Uulu
Lamba Vest 2022“ toimumisele kaasa
aitasid.
Korraldajad

Foto: Eesti Grilliliit, Aleksander Kuruson

Uulu Lamba Vest kogus
hulgaliselt publikut

on lausa uskumatu! Tuleb tõdeda, et
järgmisel aastal tuleb teha 10 päevane
vahetus ja vähemalt kahe ööbimisega!
Järgnevalt teile lugemiseks
mõlema maleva vahetuse luuletused,
et saaksite täpsema ülevaate, mis siis
ikkagi malevas päriselt toimus!
Egle Vutt
Maleva rühmajuht

Hommik oli raske,
magada veel laske.
Värvisime seina,
kedagi me ei leina.

Käisime Tahku Tares,
seal oli vares.
Seal oli vesi,
isegi ka mesi.

Värvisime kõik seinad ära,
päiksel on ilus ja soe sära.
Regor sõi soola,
keegi sõitis Bemmiga Poola.

Täna sõime Uulus,
see koht suht kuulus.
Ladusime puid,
see kestis nagu kuid.

Hommikul midagi ei saanud aru,
kämpa kõrval oli vist karu.
Tulime Soometsa külamajja,
viskasime kaladele saia.

Vällamaalastega koos
saekaatris hoos.
E-Rasmus + kohal käis,
saal neist oli täis.

Kaksik loopis puid,
ootas malevat mitmeid kuid.
Päike vägistas Karlil selga,
nüüd selg päikest pelgab.

Viskasime noolt,
olin enda poolt.
Punkte sain viis,
söögiks polnud riis.

Homme on Eglel sünnipäev,
tööpäeva lõppu ma näen.
Palju õnne Eglele,
Uulu OG-de legele!

Täna tassisime toole
Pätsu platsi poole.
Me müüsime sööki ja jooki
ja Napoleoni kooki.

Kaksikul peas oli soni,
malev vägev oli.
Kaksik korjas maast koni,
maha need ei sobi.

Malev varsti läbi,
meil polnud üldse häbi.
Salatit ja kooki valmistasime,
pärast veel koristasime.

Koostasid: Karl-Martin,
Andro, Saara
I vahetus, 27.06-03.07.22

Koostasid: Amelia, Jass,
Marten
II vahetus, 15.08-21.08.22
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Rahvatantsurühmad andsid menuka etenduse
Kuum juuli tõi August Urr’i
saatel Kabli Seltsimaja hoovile folk-punk-rock-tantsulavastuse, mille sarnast pole
varem Häädemeeste vald veel
näinud - “Mehed, kes sidusid
oma pastlapaelad ise”. Terve
hooaeg möödus neljal rahvatantsurühmal (Kabli naisrahvatantsurühm Rannapiigad,
Häädemeeste Hää segarühm,
Paikuse Kuu segarühm ja Kuu
naisrahvatantsurühm) pidu peo
järel - küll Lavassaares, Jõgeval
ja Rakveres. Pisemaid etteasteid
tuli ette erinevate festivalide
ja ürituste raames. Tormilise
hooaja lõpp kulmineerus suurejoonelise ja humoorika lavastusega, mille tekstide autor oli
Ott Kilusk ning lavastaja ja
näitleja Kardo Ojassalu. Kogu
humoorikas ent elutruu etendus keerles selle ümber, kuidas
saaks küll küla naised oma
mehi tantsupeole.
Kolme rahvatantsurühma
juhendaja Ege Hünerson on
küll harjunud multifunktsionaalsusega, kuid antud ettevõtmine oli ka tema jaoks üks
suur toimetuste hulk omaette.
Oli vaja keskenduda paljudele
erinevatele valdkondadele ning
nendes peituvatele hulgale
detailidele, et lõpptulemus
oleks nii osalejale kui külastajale meeldivalt unustamatu,
nauditav ja peamine – hinge
rõõmuga täitev. Kõik sujus korralduse poole pealt üli-suurepäraselt “Koostöö etenduse lavastaja
Kardo Ojassaluga, ulatub tänaseks juba üle 10 aasta, olen kogenud alati ägedat uuenduslikku
lähenemist ja meeldivalt suurepärast tulemust! Nii ka seekord.
Kõikidele koostööpartneritele ja
toetavale korraldustiimile südamest suur tänu! “
Lavastaja Kardo Ojassalu
on varem osalenud etendustes
ning ka erinevaid lavateoseid
loonud pigem koreograafi kui
lavastajana, kuid tema sõnul
oli üsna raske oma rolli (tegelaskuju Ivo) selles etenduses
mängida ja samaaegselt ka
teisi suunata, kuna tervikpilti
oli raskem hoomata. Endale
olevat keerulisem juhiseid anda
kui teistele. Samas jäi ta etendusega väga rahule ning bänd
oli ka hea. Kui küsisin, kuidas
tegi Kardo ettevalmistusi oma
rolliks, pidi ta tõdema, et kogu
suurem pingutus läks osalistele.
“Suur aur läks teiste osatäitjate
peale, kellest nii mõnedki olid
esmakordselt olukorras, kus lisaks
tantsimisele tuli suure publiku
ees ka teksti ette kanda. Aga eks
elu ise annab piisavalt inspiratsiooni, et sealt ettevalmistuseks
essents nõrutada.” Oma elust oli
Kardol tegelaskuju olemas, kellele tugines, kuid ei samasta end
temaga päriselus. Kuigi sarnaseid projekte ja tantsulavastusi,
kus tants on põimitud sõnaliste osadega, on ta ka varem
teinud mõne hea kolleegiga,
siis nii suure teksti osakaaluga
lavateose lavastamine, nagu oli
Kablis laval näha, oli Kardol
esmakordne kogemus.
Rahvatantsurühmadest välja

Tantsuetenduses osalejad. Foto: Ilmar Naaber

rühmade juhendaja Ege Hünersoniga.
Veelkord täname: Kabli
Külaselts ja Maret Salak, Häädemeeste Vallavalitsus, MTÜ
Häädemeeste Hää ja Aigi Treumuth, Kadri Leivategija, OÜ
Kabli Pagar ja Elve Vahenõmm,
OÜ Helgi & Pojad, Saunapood
ja Perekond Järvoja, Uulu Spordikeskus, Tahkuranna Algkool,
Häädemeeste Gümnaasium,
Plasma Pro OÜ, Seljametsa
Rahvamaja, Lauri Ojasoo,
Sigrit Kasemets, Eha Lehtoja,
Kaire Holm, Häädemeeste Vesi,
August Urr, Kuu naisrahvatantsurühm ja segarühm, Kabli
naisrahvatantsurühm Rannapiigad, Häädemeeste Hää segarühm, Eesti Kultuurikapital,
KOP – projekti on rahastatud
kohaliku omaalgatuse programmist, Kultuuriministeerium
– Eesti Rahvakultuuri Keskus.
Suured tänud kõikidele teile,
kes etendusel käisid ning seda
pidupäeva koos meiega jagasid!
Kaili Viljak

Hetki etendusest. Fotod: Haide Rannakivi

valitud näitlejad said omale
topeltkoormuse – paras katsumus on “lõhkuda tantsu” ja
etendada oma osa fantastiliselt,
arusaadavalt, rollist väljatulemata.
Kabli rahvatantsija Epp
Antson’i (tegelaskuju lavastuses Malle) jaoks võib väita, et
oli lavale astumine uudne väljakutse, sest varasemat näitlemiskogemust pole olnud. “Väga
palju aitas rolli sisse elamisele
kaasa lavastaja, kes lasi meil ise
leida oma nägemuse tegelastest ja
olukordadest, vajadusel suunas,
kuidas võiks paremini teha. Rolli
tegi lihtsamaks ka see, et palju sai
samastada oma “vanamehega”.
Ta ju ka kalamees, kogu aeg
kõht tühi ja toriseb (vihje lavastuse sisulisele poolele). “ Epul
lavahirmu polnud, kuna kõik
kaaslased olid väga toetavad,
julgustavad ja publik super,
nagu oma inimesed. Samas
pidi Epp tõdema, et tegemise ja
harjutamise protsess oli vahest
väsitav ka, kuid lõpptulemus
kaalus kõik mitmekordselt üles.
“Endale sain juurde väga palju
enesekindlust, toredaid sõpru ja
nii palju positiivseid emotsioone,
et kõik ei taha kuidagi minu sisse

ära mahtuda. Veel tükk aega
hiljemgi käisin nägu naerul ja
mõtlesin selle kõige peale, millega
me koos hakkama saime. Suur
kummardus ka meie juhendajale,
Ege Hünersonile, kes uskus meisse
ja kes õpetas meid suurelt unistama. Kui midagi väga tahta, siis
on kõik võimalik!”
Kogu folk-punk-rock-tantsulavastust saatis Pärnumaa
folk-punk-rock bänd August
Urr oma meeliülendava repertuaariga, mille sõnumid ei jätnud kedagi külmaks. Muusika
köitis lavastuse üheks tervikuks
ning bändil oli peale musitseerimise ka oma osa etenduses
mängida.
August Urr avaldab tänu
juhendajale Egele, kes kutsus
neid ja usaldas rahvatantsijaid
saatma.
Lavastaja Kardo Ojassalu
tänab kõiki, kes olid osalised
ja kes olid abilised, ka need
taustajõud, kellega isiklikult
kokku ei puutunud.
“Tänu teile sai kõik see toimuma ja võimalikuks. Selle ürituse/lavastuse puhul olid kõik osalised olulised. Need, kes aitasid
parkimisega, need, kes tegelesid
plakati kujundusega, need, kes

otsisid rekvisiite, need, kes olid
lava peal, all ja taga jne. Kõik
pusletükid said õigeks ajaks omale
kohale ja nii moodustus tervik.
Tervik, mis töötas ja toimis ning
jättis jälje. Ütleme, et tegime kõik
koos natuke ajalugu. Ilmselt ei
kujuta te veel päris hästi ette,
millega te hakkama saite . Kui
harrastajaid võrreldakse proffidega ja tõstetakse proffidest kõrgemale, siis see annab väikese
mõõtme kogu ürituse/lavastuse
mastaabist ja kvaliteedist. Tehke
endale pikk pikk pai nüüd!
Loomulikult tuli see millegi/
kellegi arvelt. Tänage oma mõistvaid peresid ja kaaslasi! Kui nad
käisid vaatamas, siis ehk nad
mõistavad, miks te seda kõike
tegite.
Teiega, sõbrad, on väga hea!!!”
Kui mõtlete nüüd, kas pannakse seelik puule ja kübar
varna, siis eksite. Juba tuleval
sügisel, täpsemalt oktoobris,
läheb lahti järjekordne tempokas hooaeg ning oma ridadesse ootavad uusi tulijaid ja
huvilisi nii Häädemeeste Hää
segarühm, Kabli naisrahvatantsurühm Rannapiigad kui
ka Paikuse segarühm Kuu.
Huvilistel ühendust võtta
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Aastad lähevad
Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.
A. Alliksaar
Kas 10 aastat on ajaloolise
mälu jaoks pikk aeg? 25.
augustil 2012 kogunesime
Roosiaeda asutamaks MTÜ
Külaselts Pulverki ja kaalumaks
ajurünnakus kuidas kaasa rääkida kohaliku elu edendamises
ja kultuuripärandi väärtustamises. 27. augustil 2022 olime
jälle Roosiaias. Vahepealsel ajal
on mõndagi toimunud. Traditsiooniks on saanud kogukonnas
ühised talgud, jaanituled, muinastuled. Oleme paigutanud
pingid, varjualuse, istutanud
roose, alustanud välispordisaali
rajamisega. Algas kõik 42 päeva
jooksul 504 tunniga poolvõsastunud ja endise väljanägemise
täiesti kaotanud roosiaias rahva
annetuste eest mälestusmärgi
taastamisega 2012.a. Tundub,
et 10 aastat on üsna pikk aeg
olnud?
Aga 98 aastat oli mälestusmärgi aluskivi maas sees
oodanud, millal siinse paiga
ajalugu väärtustama hakatakse.
Kohaliku koduloolase Henn
Saare idee taastada mälestusmärk leidis toetust perekonna
Marju ja Heino Pulsti poolt.
Õla idee teostamiseks pani alla
Raivo Kuusemets, järkjärgult
liitus teisigi vabatahtlikke toetajaid. Omal ajal püstitas kohalik
parun Gotthard Reinhold Stael
von Holstein mälestusmärgi, et
tähistada tsaariperekonna liikmete külastuse ja nende suuremeelse annetuse tähtsust siinse
piirkonna arendamises. Annetus võimaldas taastada Krimmi
sõja ajal maha põlenud muul,
edendada metsamüüki ja anda
ühtlasi kohalikele tööd. Tänapäeval on see mälestusmärk
kultuuripärandi säilitamisest.

XIV Eesti külade Maapäev 6.-7.08 2022 Harjumaal
Maapäeva arutelude tulemusel sündinud ettepanekud
Külaliikumisele ehk meile endale
1. toetame ja tunnustame sädeinimesi, esitame neid tunnustamiseks küla, piirkonna
ja Eesti tasandil
2. jagame infot ja kogemusi, suhtleme (kohaliku) meediaga
3. koostöö kohalike ettevõtete, KOVi, kohalike noortega
4. „Teen ennast nähtavaks!“ - enesereklaam pole häbiasi (FB, meedia jmt)
5. kaasame uusi tulijaid kogukonna tegemistesse (uued elanikud, uus põlvkond, välismaalased)
6. võrgustume: koolitused, õppepäevad, kogemuskohtumised, head praktikad
7. koostame küla arengukava
8. leiame erinevaid rahastusvõimalusi küladekogukondade arendamiseks
9. võtame kasutusele külaliikumise üle-eestilise tunnustamise digitaalne vormi, mida
saab iga väljaandja ise jagada
10. võtame vastutuse oma küla (piirkonna) heakorra ja turvalisuse eest
11. „kasvatame“ külaliidreid-mantlipärijaid
12. hoiame traditsioone, säilitame kogukondade omapära ja laseme uuel tulla
Muinastuledel osalejad. Foto: erakogust

Esimesel rahvuslikul ärkamisajal lauldi Roosiaias neljal
korral. Esimene kihelkonna
laulupidu toimus siin 1867. a
ja osales tol korral 257 lauljat.
Neid oli kuulama tulnud ligikaudu 1500 inimest. Tegemist
on tolle aja kohta vägagi erilise
sündmusega, kui meenutada
tausta. „Perno Postimees“ oli
selleks ajaks ilmunud 10 aastat
ja kaks aastat varem oli asutatud
laulu- ja mänguseltsid „Vanemuine“ ja „Estonia“ . Aga teoorjus kaotati alles järgmisel aastal,
esimene üldlaulupidu toimus
kaks aastat hiljem 1869. a ning
laulu- ja mänguseltsi „Endla“
asutamiseni 1875. a oli veel
kaheksa aastat. Selle kõrval on
10 aastat üsna lühike aeg?
Miks me seda kõike teeme?
Sest siin on meie kodud. Kodu
on aga koht, kus peab olema
tore olla. Eriti praeguses keerulises maailmas, kui elu tundub vahel hirmus ülekohtune,
on hea tulla siia, istuda kivile,
vaadata merd ja tajuda, kuidas

mändide mühin ja mere kohin
rahustavad – nemad on siin
olnud kauem kui meie. Väärtustades oma kultuuripärandit ja edendades kogukondade
aktiivsust hoiame ülal eestlust.
Keegi teine seda meie eest ei tee.
Nii lihtne see ongi.
Meie pole oma taotlustes
ainsad. 6.–7. augustil toimus
Maapäev, kus külade esindajad üle kogu Eesti pidasid nõu
kuidas edasi minna. Oldi ühel
meelel, et käes on aeg hakata
kaasa rääkima senisest aktiivsemalt, sest ainult nii jääme
püsima riigi ja rahvana. „Kuni
su küla veel elab, elad sina ka...“.
Millest alustada? Esimene
samm peaks olema mugavustsoonist välja tulemine ja mõtlema hakkamine, mida saame
ise ära teha. Muutusi tuleb
alustada endast.
Meie vallas on juba alustatud külade tähtsustamise
üle arutlust, nüüd on käes
aeg kaasata sellesse protsessi
ka külaliikumise esindajad.

Vald on suur, meil on 19 erineva suurusega küla ja olud
võivad neis olla üsna erinevad.
Aga kindlasti on olemas teatud
põhimõttelised ühisjooned ja
peale haldusreformi on endisest olulisem nende ühisjoonte
leidmine.
Meie otsustasime oma
esimest ümmargust aastanumbrit pidulikult tähistada
järgmisel suvel, siis on selged
ka edasised suunad. 10 aastat
võib ajaloolise mälu jaoks olla
üsna pikk aeg, oleneb millega
võrrelda. Seni kaardistame oma
küla olud, senise ajaloo ja võimalused arenemiseks. Kogume
kokku ja paneme ülesse kodulehele senist tegevust kajastavad
materjalid. Seejuures on palve,
et meile saadetaks fotosid meie
üritustest, kellel neid on. Ja
ootame avaliku mõttevahetuse
alustamist vallas külaliikumise
üle.
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk
esimees

Kohalikele omavalitsustele
1. igasse KOVi valdkonna (kogukonnad, MTÜd) eest vastutav spetsialist
2. kaasata külade esindajad KOV otsustesse - külaseltside ümarlauad või kogukonnakomisjon
3. stipendiaadisüsteemi loomine- KOV suunab noore (üli)kool eesmärgiga, et tuleb
maale tagasi
4. teede korrashoid
5. vajaduspõhine vallasisene ühistransport
6. interneti viimane miil külla ja kodudesse
7. küladele KOVilt otsetoetused
8. ehitada/renoveerida üüritavaid elamispindu
9. säilitada kodulähedased lasteaiad ja algkoolid
10. toetada ääremaid ehk kohelda võrdselt KOV erinevaid piirkondi
11. KOV info käepärasemaks (koduleht, vallaleht, FB)
12. koolitada ja tunnustada kogukonnaliidreid
13. „KOV tule vallamajast külla!“- ametnike vastuvõtud, volikogu istungid, visiidid
külalistega
Valitsusele ja riigikogule
1. Elamisvõimaluste loomine/ toetamine maapiirkondades - internet, teed, elekter, vesi
2. Maksuerisused toetamaks elu maal ja soodustamaks maale kodude rajamist, ettevõtluse arengut ja töökohtade teket (kütus, elektri jm. piirhind, eluasemelaen, väiksem
tulumaksumäär)
3. Hariduse- ja huvihariduse toetamine sõltumata KOV piiridest
4. Transpordi efektiivne korraldamine - vajadus- ja nõudluspõhine, erinevate transpordiliikide ühildamine
5. Suurendada riiklike programmide (KOP , hajaasustuse programm jmt) mahtu
6. Toetusmeetmed, stipendiumid, jm. präänikud, et talendid tahaks jääda Eestimaale
ja panustada maaelu arendamisse
7. Valitsemiskvaliteedi tõstmine - ministrite ja ametnike teadlikkus maaelust koostöösi- KOV-idega
8. Vabatahtlike märkamine, tunnustamine, väärtustamine - stipendiumid, sotsiaaltagatised jm präänikud
9. Valimisseaduse muudatuse algatamine: KOV volikokku ei tohiks kuuluda allasutuste
juhid

Häädemeeste Hää kultuurisuvi pakkus
kuhjaga häid emotsioone
Tänavune suvi kostitas
meid rohkelt ilusate ilmade
ja eriliste sündmustega.
Meie kava algas meeleoluka
jaanimölluga ning eriti
nauditavaks muutis selle
see, et kõigis meie valla
suuremas keskuses oli omanäoline ja uhke piduõhtu.
Lisaks traditsioonilistele
kogukonna sündmustele
leidus kavast ka nii mõndagi muud tähelepanuväärset. Näiteks matkad ning
tuurid mööda erinevaid
külasid ja kraave olid lausa
nii põnevad, et üllatasid
isegi põliseid kohalikke,
kes avastasid enda jaoks
mõne uue salapärase ja
veidi unustuste hõlma
jäänud paiga. Erinevad
kontsertid, teatrietendu- August Urr Kablis. Foto: Aigi Treumuth
sed, kinoõhtud ja tantsulkad pakkusid mõnusat
lõõgastust sumedatesse suveõhtutesse. „Mehed kes sidusid oma pastlapaelad
Eriti ülevaid hetki ja emotsioone teki- ise“, mida mängiti kahel järjestikusel juutas publikule folkpunk tantsulavastus likuu õhtul. Antud sündmus oli kindlasti

meie 2022. aasta suvekava üks eredamaid
pärleid.
Meil oli suur rõõm tervitada palju
vanu ja uusi sõpru, kes olid kultuurikavast endale mõne hää ürituse väisamiseks
valinud. Muidugi oleme tänulikud kõigile korraldajatele ja osalejatele, kes otsustasid oma suurepärast energiat meiega
jagada. Sel aastal saime rõõmustada ka
selle üle, et korraldajateringi tuli uusi
tegijaid, kes vürtsitasid kava oma suurepäraste ideede ja teostustega. Suur tänu
meie poolt kuulub veel Häädemeeste
vallale, Pärnu Postimehele, Romantilisele Rannateele, SIA Aldra Latviale, OÜ
Keisri Köögile, Eesti Kultuurkapitalile
ja Lottemaale, kes kõik toetasid meid
oma jõu ja nõuga ning kelle abita meie
projekt edasi liikuda ei saaks.
Tulevaks aastaks oleme juba mõtteid kogumas ning plaane koostamas,
aga üllatusi jagub meil teile kindlasti
ka sügis-talviseks hooajaks. Värskemat
infot Häädemeeste Hää tegemiste kohta
leiate meie sotsiaalmeedia kanalitest
Facebookist ja instagramist ning suve
hakul avatud kodulehelt, mille leiate
aadressil www.haademeestehaa.ee.

Niidukino Häädemeeste rannaniidul. Foto: Tiina Pitk

Avatud Hoovide Päev Treimanis. Foto: Egge Treumuth
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Häädemeeste ja Tahkuranna õigeusukirikud valmisid
Häädemeeste vallas on neli
õigeusu kogudust, igal oma
pü ha koda: Häädemeeste
Issandamuutmise, Laiksaare
Ristija Johannese, Tahkuranna
Jumalasünnitaja Uinumise ja
Treimani Apostlite PeetrusePauluse kogudus. Laiksaare
koguduse kena puust pühakoda asub Urissaares ja valmis
1924. aastal, Treimani väike
kirik aastal 1940, Tahkuranna
ja Häädemeeste suured kivist
hooned aga aastal 1872.
Koguduseelu suursündmuseks on pühakoja valmimine
ja pühitsemine, seda meenutatakse ja tähistatakse nimepäeva ja templipüha nime all
igal aastal. Iga kirik on seotud
konkreetse pühaku nimega
või kirikupühaga, millel kirikukalendris oma kuupäev. Nii
on Urissaare kiriku nimepäev
24. juunil, Treimani 29. juunil,
Häädemeeste 6. augustil, Tahkuranna 15. augustil.
Sada viiskümmend aastat
kiriku kasutamist – inimea
mõõdus tundub see üsna pikk
aeg. Kuid maarahva õigeususuunaline koguduseelu algas
juba enne pühakodade valmimist.
Toon tsitaadi saja viiekümnendaks nimepäevaks valminud ajalooraamatust „Tahkuranna Jumalasünnitaja
Uinumise kirik. Õigeusu
kirik 150. Lahutamatu osa
Tahkuranna ajaloost.“
„Paljude talupoegade olukorra
jätkuv halvenemine pärisorjusest
vabastamise järel ja 1840. aastate korduvad ikaldused ning
kurnav nälg leidsid plahvatusliku

Tahkuranna nimepäeva
tähistasime 13. ja 14. augustil,
laupäeval ja pühapäeval. See
tähistamine erines tublisti
Häädemeeste omast.
Võib öelda, et peamised
sündmused rahva jaoks toimusid laupäeval. See oli üpris meeleolukas rahvapidu, perepäev.
Päeva progra mm oli
mahukas: väljaspool kiriku
aeda olid üles seatud telgid
kohaliku käsitöö toodete ja
aiasaaduste ning suupistete
ja jookide müügiks; kiriku
aeda aga hulk laudu ja pinke
ühiseine tarbeks. Kultuuriprogrammi kuulusid teabetahvlite püsinäituse ja nimelise
pingi avamine kirikaia põhjapoolsel alal, ajalooraamatu
tutvustamine; Läti õigeusu
koori Logos kontsert, Uulu
segakoori kontsert: rannas
nimelise pingi avamine Ilmar
Tõnissonile; Abajal Lilian
Õisi püsifotonäituse avamine klassika kontsert Võiste
Filharmooniumis. Pidupäeva
ametlik algus oli keskpäeval,
kuid ettevalmistused nõudsid
loomulikult varasemat ärkamist ja toimetamist. Nädalaid
ja kuid varem.
Kiitus selle mahuka ettevõtmise juhtgrupile: Marje
Pajusalu, Kaire Roder, Raili

Ristikäik
Juubeliteenistuses osalejad Häädemeestel

väljenduse usuvahetusliikumises.
Algas massiline usuvahetus. Liikumine ise võttis HäädemeesteTahkurannas „veneusku“ siirdumise kuju enam kui mujal,
kuna 1846.-1848. aastal vahetas
kihelkonnas oma usku enamik
rahvast. Tahkuranna mõisavallas salviti üle 40 protsendi
talurahvast õigeusku. 1849.
aastaks arvati see arv olevat 499
inimest. Õigeusu kiriku tähtsus
19. sajandi lõpuks oli oluliselt
kasvanud ning sellest oli saanud
teine rahvakirik. Vanarahva jutu
järgi olnud vene usku mineku
ajendiks maasaamise ja kergema
põlve ning orjuse kadumise lootus.
Usuvahetusliikumise käigus
loodi Pärnumaa praostkond ja
hulk kogudusi, sealhulgas ka
Orajõe, kuhu alla esialgu kuulusid ka Tahkuranna valla õige-

Mengel, Kadri Madissoo.
Tänu ka rahaga toetajatele.
Ilma projekti rahastuseta
ei saanuks nii sisukat päeva
korraldada.
K iri ku hoone oot ab
remonti, kuid kiriku õu sai
uuendust. Niitmine ja preestrite haudade korrashoid on
enesestmõistetav; 150. aastapäeva jääb aga meenutama
teabetahvlite rida kirikaia
põhjaosas ja Vassili Martinsoni nimeline pink. Nüüd on
Romantilisel Rannateel rändajatel võimalik kirikust ja
kogudusest teavet saada ning
pingil jalgu puhata; paraku
on kiriku uksed ju enamasti
suletud.
Vassili Martinson, kelle
nimi on sildil, on Tahkurannast pärit ja oli ka Tartu
Ülikooli õigeusu õppetooli
korraline professor. Tema
elulugu tutvustas Karl Pajusalu. Sama pingi lähedal rääkis ajalooraamatu saamisloost
Võiste raamatukogu juhataja
Ülle Toomla, raamatu koostaja. (Raamatu „selgrooks“ on
Kristina Sinimeri tekst.)
Logose kontserti ja õue
einet väisas ka piiskop Aleksander.
Pühapäev 14. august oli
võrreldes laupäevaga vaikne

usklikud. /…/
19. septembril 1857 järgneski
sinodi ukaas Tahkuranna kirikukihelkonna, koguduse, kirikuameti koosseisu ja palkade kohta.
Preester määrati ametisse
koos köster Nikander Beztsennõiga (1831–1895) 1. aprillist
1858. aastal.“
Ja Pärnu praostkonna albumist (1935):
„Häädemeeste kogudus on
avatud 18. septembril 1849. a.
Tema piirkonda kuulusid Häädemeeste, Orajõe, Laiksaare ja
Tahkuranna vallad. Üldine
liikmete arv oli 1960.“
Augusti kuus tähistasid oma
kiriku valmimise ja kasutusele
võtmise saja viiekümnendat
aastapäeva nii Häädemeeste
kui ka Tahkuranna kogudused. Siinkohal väike ülevaade

sündmustest.
Nimepäeva põhisündmustik on kõigis õigeusukirikuis
sama: vee pühitsemine ja kiriku
õnnistamine pühitsetud vee
piserdamisega nii seest kui
väljast (viimasega kaasneb ristikäik ümber kiriku), liturgia ehk
armulauateenistus ja hingepalve
kalmistul – surnuaiapüha.
Tavapärane on ka jumalateenistuse järel ühine eine. Kuid nagu
igas peres peetakse sünnipäeva
mõnevõrra teistest erinevalt, nii
ka kiriku nimepäevi.
Häädemeeste koguduse
kiriku saja viiekümnendat
nimepäeva jääb tähistama
kiriku hoone värske välimus:
osaühingu Baum teostuses said
kiriku seinad tornidest vundamendini valgendatud ja katused
uue rohelise värvkatte. Samuti

Juubeliteenistusel osalejad Tahkurannas

Läti õigeusu koor Logos

Vallavanem Häädemeeste õigeusukogudust tervitamas.
Fotod: Toomas Abel

on uuendatud altari ja keskkiriku seinte värv. Kirik tekitab
hea tunde nii väljas vaatajatesse
kui ka sees olijatele.
Suurte pühade puhul jaotub
pühitsemine kahele päevale.
Liturgia päev on põhiline,
eelpäeval toimuvad nii-öelda

häälestavad sündmused.
Laupäeval 6. augustil toimetasime surnuaial üldise hingepalve aasta jooksul lahkunuile
ja teistele, peatusime Häädemeeste surnuaiale maetud
preestrite hauaplatside juures
lühemaks palveks ja platside

ja pühalik. Liturgia talitas
ülempreester Ardalion Keskküla koos laulja Jane Loorentsiga, altaris abistas Tõnis
Joarand. Armulaualisi oli 9,
kirikulisi kokku paarkümmend. Sama palju ka surnuaial. Ka selle päeva juurde
kuulus eine pärast liturgiat ja
ristikäiku.
Kiitus selle mahuka ettevõtmise juhtgrupile: Marje
Pajusalu, Kaire Roder, Kadri
Madissoo. Tänu rahaga toetajatele ja heakorratalgutel osalejatele. Tänu ka erilise suure
töö tegijale: Elle Naabrile,
kes õmbles altarisse ja keskkirikusse uued katted. Neitsi
Mariale pühendatud kirikus
on helesinine toon igati asjakohane ja selle tooniga uued
katted tekitavad sisse astujale
iseenesest pühaliku meeleolu.
(Uulu segakoori naiste sama
värvi kleidid tekitasid üllatusmomendi…)
*
Meeldiv on neid päevi
meenutada. Tõesti toimus
nõnda, nagu inglid Kristuse
sünni puhul laulsid: „Au olgu
Jumalale kõrges ja rahu maa
peal, inimestes hea meel!“
Ülempreester Ardalion
Keskküla
Häädemeestel, 29.08.2022
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150 aastat tagasi
õnnistamiseks. Siis suundusime
kiriku õhtuteenistusele. Igal
aastal kuulutame ka ristimise
võimalust, kuid selle soovijaid
ei ole viimastel aastatel olnud.
Pühapäevast päikselist
jumalateenistust 7. augustil,
mida juhatas piiskop Aleksander, aitas läbi viia Vändra
Apostlite Peetruse ja Pauluse
koguduse koor koorijuht
Maria Mahlapuu juhatusel,
kellega Häädemeeste kogudusel kujunesid head suhted
vaimulike laulupäevade ajast.
Külla oli tulnud ja teenis kaasa
preester Enos Heinsoo. Lugejaks ja altariabiliseks oli preestri
poeg Pärtel. Armulauale tuli
nelikümmend õigeusulist.
Meeleolu, osalejate enesetunne päevast oli selline, et
võinuks öelda samad sõnad,
mis kõlasid liturgia evangeeliumi lugemisel Jeesuse õpilase
Peetruse suust:
„Issand, siin on meil hea
olla. Kui sa tahad, siis ma
teen siia kolm lehtmaja:
sinule ühe ja Moosesele ühe
ja Eelijale ühe.“
Pärast piiskoplikku liturgiat
ja ristikäiku ümber kiriku toimus Eesti Apostlik-Õigeusu
Kiriku tänukirjade üleandmine. Koguduse elu toetamise
eest said piiskop Aleksandri
käest tänukirja juhatuse liige
Merike Visnak, kes hoolitseb
ka ühiseine eest; Urve Strandberg, kes on alati ühistööl
osalemas; Tiiu Sild ja Maie
Lillemets, kes sama järjekindlad tööga toetajad; Tuuli
Klein-Tali ja Marje Heliste,

kes alati appi tulevad; Jane
Loorents, kel on visadust üksi
kiriku laulu esindada; Viktor
Laarents, osaühingu Baum
juhataja.
Järgnes tordi söömine kiriku
õuel ja väiksemas ringis eine
trahteris „Magic“.
Pidupäevast võtsid osa ka
naaberkoguduste esindajad:
Urissaarest Ülo Lepik ja Tahkurannast Marje Pajusalu koos
õe Kaire Roderiga, Häädemeeste Miikaeli kiriku õpetaja
Tauno Teder, preester Agaton,
Jõõpre koguduse esinaine Helju
Holm ja Paadrema koguduse
vanem Heli Vahing.
Pühapäevane liturgia võis
kirikus olijale paista erakorralise sündmusena, sest kohale
olid tulnud lausa kolm kaamerameest toimuva jäädvustamiseks. Arvatavasti oli osa kirikut
täitvast rahvast – inimesi oli
tõesti palju – saabunud selle
alateema auks.
Häädemeeste fenomeni
uurija ja käsitleja hr. Ivo Kolts
on võtnud nõuks teha Häädemeeste taevanähtustest korraliku ülevaatefilmi ning leiab, et
kohalikul kirikul on nähtuste
tekkes oma osa.
Erilised tänusõnad kuuluvad
Häädemeeste õigeusu koguduse
juhatuse poolt Keiri Kallasele,
kes valmistas kahepoolse foto
kirikust ja ikonostaasist, Katrin
Mitile, kes õmbles kirikule
uued katteriided keskkirikusse ja altarisse ning trahteri
„Magic“ juhatajale Helgi Lõhmusele ja töökale kollektiivile
maitsvate toitude eest.
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Augustikuu Eakate Kodus
Augustikuu esimest nädalat
alustasime külaskäiguga kohaliku mehe Tõnu Linnu juurde,
kelle hoolsa käe all vohab lopsaks Häädemeeste Dendroaed.
Oleksime sattunud just nagu
eestimaisesse džunglisse kus
näisime nende kõrgete puude
ja taimede all imepisikestena.
Taimehuvilistele oli see käik
tõeliseks positiivseks laenguks.
Täname meid vastu võtmast

ning jagamast oma elutööga
seotud kogemusi.
Augustikuu viimane matk
viis meid Häädemeeste Keskkooli aeda ja välitrenažööride
parki. Puhkepausi ajal meenutasid matkast osalejad oma
koole ja nii mõnelgi on seos ka
Häädemeeste Keskkooliga nii
isiklikult kui laste kaudu.
Kaunist suve jätku kõigile!
Häädemeeste Eakate Kodu

Koduteel väike peatus
Häädemeeste Keskkooli juures
Suve nautimas ja lilli imetlemas
Puude varjus on mõnus

Häädemeeste kodukandipäevad
6. ja 7. augustil tähistasime
juba 36. korda Häädemeestel
kodukandipäevi. Laupäeval
olid Häädemeeste muuseumi
uksed avatud kõigile huvilistele, kuulasime lugusid ja
uurisime mitmekülgset ekspositsiooni. Edasi jalutasime
Häädemeeste seltsimajja,
kus toimus kontsert-töötuba
Häädemeeste rahvalauludest
ja pärimusest. Imeliste häältega lauljad Maarja Soomre
ja Maili Metssalu ansamblist

Rüüt andsid ülevaate rahvalauludest, kohapärimusest
ja jagasid infot selle kohta,
kust pärimusehuvilised leiavad enda kodukandi kohta
materjale. Rahvalaulude ühislaulmine lõi kontserdipubliku
hulgas sooja ja ühtse tunde.
Kõlama jäi mõte, et oma
kodukoha pärimust, lugusid ja
laule tuleb hoolega hoida ja et
need ikka elaksid, tuleb neid
jagada ja lasta kõlada. Kuulake
oma lähedaste jutte, salvestage

või pange kirja, sest millalgi,
kui on soov neid edasi rääkida
ei pruugi neid enam mäletada. Ja tasub mõelda sellele,
et pärimus on osa meie kõigi
igapäevaelust (näiteks traditsioonid). Häädemeeste
piirkonna rahva- ja regilaule
saab otsida aadressil folklore.
ee Eesti regilaulude andmebaasist. 7. augustil nautisime
alevikutuuri tõukeratastel, mis
toodi kohale Imre Arro poolt,
kes tegeleb matkakorraldusega

Fotod Eakate Kodu pildikogust

ettevõttes Loodusturism.
Mõnus kulgemine tõukeratastel mööda Häädemeeste
põnevaid radasid toimus giid
Kaire juhtimisel. Tõukerattatuur lõppes Aigi poolt korraldatud kosutava piknikuga
seltsimaja õuel.
Hoidkem ja väärtustagem
oma kodukohta, oma perelugusid ja vanaemade lauldud
hällilaule!
Kaire ja Aigi

Ilmar Tõnisson ja üpr. Ardalion nimelise pingi avamisel.
Fotod: Ülle Jukk

EAÕK Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kiriku
150. aastapäeva tähistamist
korraldasid Tahku rannarahvas MTÜ, Eesti Apostlik
Õigeusu Kiriku Tahkuranna
Jumalasünnitaja Uinumise
Kogudus ja Võiste Külaselts
Leader-meetme rahastatud
koostööprojekti raames.

Täname rahalise toetuse eest
Pärnu Lahe Partneluskogu,
Häädemeeste valda.
Pildid toimunud sündmusest
leiate www.facebook.com/
TarmukasTahkuranna
Päeva jäädvustas Ülle Jukk.

Maarja Soomre ja Maili Metsalu ühislaulmisel.
Foto: Aigi Treumuth

Tõukerattaretk Häädemeestel. Foto: Imre Arro
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Sündmusrikas
suvi Kablis

Korstnapühkija toob ohutu toasooja ja
nööbikeerajale õnne

Supersoe ja mõnus suvi hakkab
lõpule jõudma. Kes tahtis peesitas rannas ja värskendas ennast
meres. Sooje suveõhtuid sai
sisustada Kablis ja ümbruskonnas erinevad kontserte ja üritusi
külastades. Nagu traditsiooniks
saanud alustas Kabli oma suve
Jaanipäeva tähistamisega, kus
muusikalist meelelahutust pakkusid „Sulo“ ja DJ Riho Pruul.
Jätkus koostöö ka Kabli Päikeseloojangufestivaliga, kes tõi
meie õuele kaks toredat kogupereetendust ning muutis meie
seltsimaja saali kolmel õhtul
muusikasalongiks. Suve tippsündmuseks ja hitiks Kablis oli
kindlasti Ott Kiluski kirjutatud
ja Kardo Ojassalu lavastatud

Sügis ei ole enam mägede
taga, seega on hea aeg enne
kütteperioodi algust oma
küttekehad üle vaadata.
Kõige parem on lasta seda
teha professionaalidel, sest
küttekollete tervise eest peab
hästi hoolitsema.
Kutsetunnistusega korstnapühkija Oleg Šapkin, kel aastatepikkune päästealane kogemus,
kinnitab, et iga pere tuleohutus
on tema enda kätes. Selleks, et
kodud oleksid soojad ja turvalised, peab silmas pidama
mõningaid lihtsaid põhitõdesid ning regulaarselt hoolitsema
küttekollete tervise eest.

maavillane FolkPunktantsulavastus “Mehed, kes sidusid oma
pastlapaelad ise“. Elule aitasid
etenduse tuua rahvatantsijad:
naisrühm Rannapiigad, segarühm ja naisrühm Kuu ning
segarühm Hää, pillidel folkpunk-rock ansambel August
Urr. Suve lõppu tähistasime
nagu ikka Kabli rannas Muinastulede ööga. Ilm oli nagu
tellitud, päikeseloojang hingemattev, õhtu aitasid unustamatuks muuta tuletantsijad
maagilise etendusega „Mantra“
trupist SURYA. Täname kõiki,
kes seda kaunist õhtut meiega
jagasid! Uute kohtumisteni
Kablis!
Maret Salak

Tuletantsijad Kablis. Foto: Birgit Kivimurru

Head Häädemeeste valla
turismiettevõtjad ja teised
huvilised!
Häädemeeste vallamajas Uulus
ja teenuskeskuses Häädemeestel
on saadaval Romantilise Rannatee uus turismikaart, kus on
kajastatud Romantilisel Rannateel olevad vaatamisväärsused,

muuseumid ja elamused, kohaliku toidu ja käsitöö pakkujad
ning matkarajad ehk puhkus
Pärnumaa rannikul.
Kaardid on eesti- ja inglisekeelsed.

Kui tihti tuleks korstent
pühkida?
Inimestel on arusaam, et kui
korstnapühkija käib iga viie
aasta tagant küttesüsteeme
hooldamas, on kõik korras.
Tegelikkuses sellest ei piisa.
Vahepealsetel aastatel on
lubatud küll ametlikku korstnapühkijat mitte kutsuda,
kuid see tähendab, et peate
ise nendel aastatel vajalikud
toimingud tegema: ronima
korstna otsa, puhastama küttesüsteemid ning eemaldama
korstnajalast tahma, sest seda
tuleks teha igal aastal korra.
Kortermajadel on karmimad
reeglid kui eramajadel - seal
peab paberitega korstnapühkija kutsuma igal aastal.
Alates 1. märtsist 2021
kasutavad korstnapühkijad
küttesüsteemide registrit. See
tähendab, et sinu küttesüsteem
kantakse registrisse, kust saad

tidega nõu pidama, sest teadmatusest valesti ehitatud küttesüsteemid tekitavad alatihti
tulekahjusid. Kõige kindlam
on lasta neid töid teha oma ala
meistritel.

Foto: Päästeamet

kontrollida küttesüsteemile
väljastatud akti. Paberil aktide
kasutamise vajadust enam ei
ole ja kutsetunnistusega korstnapühkijad seda enam ei anna.
Missugused on õige
kütmise nipid?
Kui kütad soojamüüriga pliiti,
millel on kaks siibrit, siis tuleks
umbes pooleks tunniks avada
mõlemad, pärast võiks suveehk otsesiibri sulgeda. Nii on
„pika ringi“ suitsul lihtsam
korstnasse minna, sest korstnalõõr on juba üles soojendatud. Siiber peab olema alati
täielikult avatud, et ei takistaks tõmmet. Kui tundub, et
tõmme on liiga tugev, saab
seda reguleerida pliidi alumise
uksega. See arusaam, et siibrist läheb kõik soe välja, ei pea
kindlasti paika. Kütmise ajal
tasuks tuba just tuulutada, sest
koldes olev tuli vajab puhtalt
põlemiseks hapnikku.
Pliitide ja ahjude kütmiseks
soovitan kasutada musta või

valget leppa, keskküttekateldes
aga kaske või saart. Puitbriketiga tuleks olla ettevaatlik, sest
see annab kõva kuumust, lõhkudes samal ajal šamottkivist
küttekoldeid, pigem sobib brikett keskküttekatelde või valmis metallpliitide kütmiseks.
Lõõre rikuvad ja lõhuvad ka
kõiksuguste kilekottide, piimapakkide ja muu prügi põletamine.
Mida küttekoldeid
ehitades või remontides
silmas pidada?
Loomulikult iga küttekolle
laguneb ja tahab parandamist,
kuid nende eluiga on võimalik
õigete kütmisvõtete ja sobiva
küttematerjali ning regulaarse
hooldusega tunduvalt pikendada. Väiksemagi pragunemise korral tuleks kutsuda
pottsepp appi.
Ise küttekoldeid ehitades
või paigaldades peab väga
head eeltööd tegema, lugema
instruktsioone ning spetsialis-

Mida tuleks silmas
pidada uue elamise
soetamisel, kus varem
ehitatud küttekolle sees?
Uut kodu ostes soovitan kontrollida, kas ahju võlv on terve
ja kivitükke pole koldesse kukkunud. Hinnata, kas vuugid
küttekolde sees on täidetud.
Loomulikult vaadelda ka
ahjuust, millelt on näha, kus
on kuumus kõige rohkem liikunud või kas värv kobrutab
kuskilt. Kindlasti katsuge läbi,
et siibrid kenasti liiguvad ja et
küttesüsteemidel on puhastusluugid.
Saunas tuleb vaadata, et
saunakerise suitsutoru ja saunakeris ei oleks puitkonstruktsioonidele liiga lähedale
ehitatud, sest sellistest rikkumistest tekib palju tulekahjusid. Kõige täpsema hinnangu
annab ikkagi korstnapühkija,
kes küttekolde üle vaatab.
Sügise saabudes tuleks juba
praegu oma küttekolded üle
vaadata ja puhastada või kutsuda selleks kohale kutsetunnistusega korstnapühkija. Kui
töö tehtud, siis ärge unustage
keerata korstnakulli kuldset
kuuenööpi, sest see toob keerajale õnne.
Andra Väärtmaa
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Kodune kompostimine säästab
loodust ja rahakotti
Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad rammu,
mida pakub viljakas muld.
Väetavate omadustega komposti saab aga igaüks ise
vähese vaevaga valmistada
biojäätmetest.
Eesti kodudes tekib igal aastal 300 kilogrammi jäätmeid
inimese kohta. Sellest ligi kolmandiku moodustavad köögis
ja toiduvalmistamisel tekkivad
biojäätmed. Biojäätmeteks
on näiteks riknenud puu- ja
köögiviljad ja nende koored,
munakoored, kohvi- ja teepaks
koos filtriga, majapidamispaber ja salvrätid, aga ka lõikelilled ja ilma potita toataimed
koos mullaga.
Toidujäätmeid võib koguda
biojäätmete konteinerisse ja ära
anda jäätmevedajale, kuid neid
saab ka ise aiataimede väetise
tarbeks kompostida. Kompostimine ei ole kindlasti üle jõu
käiv tegevus, küll aga vajab see
veidi kannatlikkust, tahet ja
teadmisi.
Enne kompostimisega alustamist tuleks veenduda sobivate tingimuste ja kompostri
olemasolus, aga mõelda ka sellele, kes protsessi eest vastutab,

vajadusel komposti segab, kas
kohapeal on võimalik komposti kasutada jms.
Eesti Maaülikooli veekaitse
ja jäätmekäitluse professori
Mait Kriipsalu sõnul tuleks
kompostimisest mõelda kui
küpsetamisest – igaühel on
oma retsept ja lähteained.
“Aga millises vahekorras neid
lähteaineid panna, seda tuleb
katsetada,” selgitab ta.
Materjalide tasakaal selgub katsetamise käigus, kuid
on kaks aspekti, mis aitavad
eduka tulemuseni jõuda. “Esimesi asju, millele mõelda, on
piisava hapniku olemasolu.
Kui seda on vähe, siis tuleb
võtta hark või varras ning
kompost läbi segada,” õpetab Kriipsalu. Samuti tuleks
jälgida niiskust. Samas kui
niiskust on kompostitavas
materjalis liiga palju, siis hakkab see mädanema. Seetõttu
on vajalik komposti kaitsta ka
liigse vihma eest. Vastupidises
olukorras, kus kompost jääb
liiga kuivaks, võib seda veidi
kasta. “Niiskuse sisalduse
määramiseks võta peotäis ja
pigista,” soovitab Kriipsalu.
“Kui vett ei tilgu ning kompost

on hea mulla lõhnaga, kohev
ja struktuurne, on see valmis.”
“Päris metsa ei lähe kompost kunagi,” julgustab Kriipsalu. Valminud komposti saab
kasutada aias väetisena. Eelkõige sobib kompost – sõltuvalt sellest, mida on kompostitud – õis- ja lehtdekoratiivsete
või ka söögitaimede kasvatamisel kasutamiseks.
Kompostri võib ise
ehitada
Kompostreid leiab kaubanduses mitmesuguseid: on lihtsamaid, aga ka näiteks temperatuurianduri ja soojendajaga
variante, et talvel õues kompost ära ei külmuks. Valimisel tasuks läbi mõelda, kuhu
on plaanis kodus komposter
paigutada ning mida võimaldab rahakott. Poes müüdavate
kompostrite hinnad ulatuvad
kohati mitmesaja euroni.
Tegelikult võib koduse kompostri ka ise ehitada, kui vastav materjal on selleks olemas.
Tihti jääbki ehitustegevuse
käigus lühemaid lauajuppe
üle ja siis on hea võimalus
neid kompostri tegemiseks
ära kasutada.

Kohalikud omavalitsused
on kompostritele seatud tingimused välja toonud oma jäätmehoolduseeskirjades ja need
võivad Eesti eri paigus pisut
erineda. Üks kindel reegel on,
et aeda paigutatav komposter
peab olema pealt kinnine, et
takistada lindude ja metsloomade ligipääsu. Erinevad tingimused on aga kompostri ja
kinnistu piiri vahekaugusele,
mis on üldjuhul kolm kuni viis
meetrit. Kompostri võib sellise
tingimuse olemasolul kinnistu
piirile lähemale paigutada vaid
naabrite omavahelise kokkuleppe olemasolul.
Keskkonnaministeerium
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Häädemeeste Huviteatri tegude- ja saavutusrohke hooaeg
Kui eelmisel aastal tähistas
Häädemeeste Huviteater oma
25. juubelit, siis järgneval
hooajal ei jäänud teatritrupp
loorberitele puhkama, vaid
jätkati veelgi suurema hooga.
Erinevate lavastustega tuuritati lähemates ja kaugemates
linnades-külades, ning ka
kodupublik oli hästi hoitud.
Rahva tungival soovil mängiti
sügisel seltsimaja laval uuesti
vaimukat etendust “ Peatükke
eestlase käsiraamatust” ja suve
hakul taaslavastus Põhja-Liivimaa Festivali raames Tšehhovi
humoorikate jutustuste ainetel
lavastus “ Ikka eriline, peaaegu
tavalisel päeval”. Mõlemad
etendused lavastas Aire Koop.
Häädemeeste Huviteater on
ajast-aega aktiivselt osa võtnud
erinevatest konkurssidest ja
festivalidest ning on saanud
pea alati ka auhinnatud. Nii
läks ka tänavu kevadel aprillis
Türil toimunud XVII Harrastusteatrite üleriigilisel festivalil,
kus parima naisnäitleja tiitli
pälvis Marju Aasma lavastuses
“Jutt jumala õige”, mille autor
on Miina Piir ja lavastaja Aire
Koop.
Suve viimasel nädalavahetusel toimus Pärnus ProvintsiTeatrite Päev, kus näha sai viie
maakonna harrastusteatrite
lavastusi, ning kahel päeval
mängiti erinevaid etendusi
kokku suisa neliteist. Sealtki
festivalilt ei tuldud tagasi tühjade kätega, nimelt sai ProvintsiTeatrite Päeva laureaadiks
lavastus “Ikka eriline, peaaegu
tavalisel päeval” ning taaskord
pälvis parima naisnäitleja eripreemia Marju Aasma, kes
lavastuses “Jutt Jumala õige”
mängib toredat vanaprouat,
kelle ainsaks „külaliseks“ 95
aasta sünnipäeval on Jumal.
Kuna etendust „Jutt Jumala
õige“ mängiti ProvintsiTeatrite Päeval tõenäoliselt viimast
korda, tahaksin siinkohal ära
märkida lisaks kahele eelmainitud festivalile veel kahe festivali
suured tunnustused:
2021. a Eesti Külateatrite
festivalil – “Laureaaditiitel” ja
Marju Aasma “Parima naisnäitleja“ tiitel

Häädemeeste Näitetrupp enne ProvintsiTeatrite päeva

gustanud ja juhtinud. Aire tööd
lavastajana, etenduste loomist
ja lavale toomist iseloomustab
ikkagi oskus ja kõrge kunstiline tase. Ta on pühendunud,
nõudlik iseenda ja meie, näitlejate suhtes. Aire nõudlikkus
lavastuste kvaliteedi suhtes on
kujundanud Häädemeeste huviteatrist – ma võiks öelda nagu
juba professionaalse teatri. Siis
ei olegi ime ju, et tema juhendamise all huviteater juba ammustest algusaastatest on võitnud
üleriigilistel harrastusteatrite
festivalidel auhindu. Oleme
ju kuulnud ka teiste truppide
poolt kurtmist, et pole ju mõtet
festivalile minna, Koobi omad
teevad ju puhta töö... aga ehk
see tähendab just seda, et oleme
tugeva lavastaja käe all ja meelevallas. Airel on hea fantaasiavõime (kohati ka ülevõlli),
loomingulisus ja oskus tabada
mõte, mis lavastust kandma
hakkab ning suunata näitetrupi
tööd tulemuseni, milleks ongi
vaatajale nauditav etendus. On
ju mul õigus!! Te ju olete alati
meid nautinud!!”
Mõned iseloomustused Aire
kohta...
„...Aire käe all töötades tekib
imeline tunne teha teatrit, kõik
on detailideni paigas, toimub
etenduse kui läbimõeldud terviku
loomine...“
„...me vastutame ühes Airega
(või nagu Aire ütleb-koos naha,
sarvede ja närvidega) etenduse

2021 Pärnumaa Harrastusteatrite Päeval – “Parima
lavastuse tiitel” ja Marju Aasma
“Parima naisnäitleja“ tiitel
On täiesti hämmastama
panev, et viimase kahe aasta
keerulisel perioodil on Häädemeeste Huviteater suutnud
peaaegu igal nädalal proovi
teha, olgugi siis seltsimajas
kohapeal või läbi ekraani zoomis ning ette valmistada tõelist
vaatemängu ja kvaliteetset sisu
pakkuvaid lavastusi. Häädemeeste Huviteatris on kokku
saanud tõeline talentide armee,
eesotsas lavastaja Aire Koobiga,
kes erinevas vanuses andekad
inimesed on kokku toonud
ja koostööd tegema pannud.
Uueks hooajaks on lavastajal
juba mitmeid lennukaid ideid,
mille kallal trupp usinasti
nokitseb.
Kasutasin juhust ja küsisin
artikli tarbeks trupiliikmetelt
arvamust nii endi kui lavastaja
kohta ja sain vastuseks...
“Vat teatri tegemisega on
nii, et sa kas tahad seda teha
või mitte. Ja oskamisega on
ka nii, et kui tahad teha, siis
oskad teha. See ei ole uudis, et
kes püünele kipub, on edev ja
igapäevaelus võib see inimene
olla vaikne, tagasihoidlik, aga
kui kellegi teisena esineda saab,
siis vahel ei usu ise ka mis teha
ja korda saata suudame. Aire
on aastate jooksul neid oskusi
ja suutmisi lihvinud, meid jul-

Treimani avatud hoovide
päeval raamatukogu õues

Lavastuse Jutt Jumala õige
näitlejad ja lavastaja peale
esietendust

Näitetrupp tähistamas lavastaja
65. juubelit. Fotod: erakogust

kvaliteedi ja taseme eest...“
„...Aire mõtted ja plaanid on
alguses nii lennukad ja utoopilised, kohati võimatud, aga me
teeme need teoks ja naudime seda
ning naerame hiljem oma kahtluste ja skeptilisuse üle...“
Aire ise on rõhutanud, et ühe
etenduse heas kvaliteedis väl-

jatoomine võtab aega ja nõuab
pühendumist. Ja just nii see
ongi. Kui tahad teatrit teha,
siis tuleb võtta aega, tahtmist
ja pühendumist!
Siinkohal kasutan võimalust
ka mina Häädemeeste rahva
nimel ja avaldan tänu meie
tublile Häädemeeste HuviLea käsiööd leidsid
kiirelt uue
omaniku

Fotod: Evi Laarents

Raamatulaud on
saanud iga
väliürituse
oodatud
osaks
Andrese
näitus puutöömeistrite
vanadest
esemetest

Väikeses
Raamatukohvikus
pakuti
Tiina hõrke
kooke

teatri trupile, kes ei väsi meid
üllatamast ja naerutamast ning
soovime teile tulevikuks suurel
hulgal loomeenergiat ning tuult
purjedesse.
Aigi Treumuth
Häädemeeste Huvikeskuse
juhataja
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Akvarellistid Treimanis

KAITSELIIT

Augusti algul sai Treimani rahvamajas teoks akvarellikursus, mis toimus
Soome kunstniku Maikki Haapala
juhendamisel juba 13. korda. Inspireerivatest suvepäevadest võtsid osa
kunstihuvilised koduvallast, Pärnumaalt ja kaugemaltki. Ühiselt õpiti
uusi akvarellitehnikaid, kompositsiooni ja värvusõpetuse põhitõdesid.
Maikki Haapala on tunnustatud
Soome akvarellikunstnik. Tema loomingut on eksponeeritud paljudel
näitustel kodumaal ja kaugemal.
Eriti südamelähedane on talle oma
oskuste edasiandmine õpilastele.
Maikki on pikki aastaid õpetanud
Helsingi Linna Rahvaülikoolis.
Ta on korraldanud kunstikursusi
Soomes, Itaalias ja mujal. Helsingis tegutseb ta AKVART galeriis.
Treimanisse on teda meelitanud
siinne suvekodu, mõnus mererand,
värvilised päikeseloojangud...
Häädemeeste valla suurimast
traditsioonilisest kunstisündmusest
võttis osa 18 huvilist, kelle hulgas
oli nii lapsi kui kogenenud pintsli
kasutajaid.
4. augustil avati Treimani rahvamaja teisele korrusel kaunis näitus,
mis jääb avatuks järgmise kursuseni.
Külastada saab seda raamatukogu
lahtioleku aegadel.
Viljar Soomre

VALVETEENISTUSE OSAKOND

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

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

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

Akvarellikursuslased
näituse avamisel

Käsil on kursuslaste
loomingu analüüsimine.
Fotod: Viljar Soomre

•
•
•
•
•
•
•

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

•

TEENISTUSTASU
5,40 eurot/tunnis

•

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

•

KANDIDEERIMISE TÄHTAEG
Tähtajatu

Kontakt tel: 5309 7249

Üle 60-aastased ja riskirühmad võiksid tõhustusdoosi teha
esimesel võimalusel
pole see mõistlik, sest läbipõdemisega võib inimene endale
saada pikaajalised tervisekahjud, sestap on vaktsiin kordades ohutum, kui haigestumine
ja näiteks pikk-COVID ning
sellega kaasnevad vaevused,“
lisas ta.

COVID-19 haigestumise statistika näitab, et nii
nakatumine kui ka hospitaliseerimine on augustis
kasvutrendis ja seetõttu on äärmiselt oluline, et
riskirühmadesse kuuluvad inimesed ennast esimesel
võimalusel vaktsineeriks ning võtaks kasutusele ka
teised nakkuse ennetamise abinõud.
Riskirühma kuuluvad inimesed võiksid seda perearsti ja
Tartu Ülikooli peremeditsiini
kaasprofessori Marje Oona
sõnul teha juba kohe. Riskirühma kuuluvad immunoprofülaktika ekspertkomisjoni
hinnangul kõik üle 60-aastased ja üle 12-aastased, kellel on
mõne kroonilise haiguse tõttu
suurem risk põdeda COVID19 haigust raskelt. „Kui inimesel on valmisolek ja võimalus
ennast vaktsineerida, tõenäosus
raskeks haigestumiseks on olemas ning eelmisest vaktsiinidoosist on möödas enam kui
pool aastat, võiks ta neljanda
doosi teha juba praegu,“ rääkis
Oona. Ta lisas, et riskirühmadesse kuuluvad ka inimesed,
kellel on suurem tõenäosus
kokku puutuda haigetega ning
kelleks on tervishoiutöötajad ja
hooldekodude personal.
Tartu Ülikooli peremeditsiini professori ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu
instituudi juhataja Ruth Kalda
sõnul ei suuda me hetkel domineeriva tüve puhul teha nii täpseid prognoose nagu varem.
„Omikroni ja praegu valdavalt leviva BA.5 tüve puhul
ei suuda me päris täpselt ette
näha, kuidas haigus kulgeb,
kuid varasemale toetudes on

selge, et haigestumise kõrgperioodid on sügis, talv ja varakevad. Seega võiksid ka need
inimesed, kes riskirühmadesse
ei kuulu, kuid kes soovivad
teha neljandat doosi, ajastada
selle hiljemalt septembrisse.“
ütles Kalda, kelle sõnul on neljanda doosiga vaktsineerimine
efektiivne ka neile, kes riskirühmadesse otseselt ei kuulu.
„See vahe ei ole küll nii ilmne
kui riskirühma kuuluvate inimeste raske haigestumise ära
hoidmisel, aga kui inimene
soovib oma immuunsust raske
viiruse vastu turgutada, siis on
igati teretulnud ennast sügise
saabudes vaktsineerida,“ rääkis
Kalda.
Inimeste eesmärgid vaktsineerimise osas võivadki Oona
sõnul olla täiesti erinevad sellest, mille on sihiks võtnud
näiteks teadusnõukoda ja
immunoprofülaktika ekspertkomisjon. „Raske põdemine
võib ühe inimese jaoks tähendada seda, et ta vajab haiglaravi
näiteks hapnikuravi või kopsude kunstliku ventilatsiooni
näol. Kuid inimene võib rasket
põdemist defineerida ka kergemate sümptomitega – kõrge
palavik, piinav köha või pärast
põdemist tekkinud pikaajaline
väsimus, mis mõjutab inimese

Marje Oona. Foto: Andres
Tennus

Ruth Kalda. Foto: Helin Loik
Tomson

elukvaliteeti olulisel määral,“
nentis Oona.
Tänaste teadmiste kohaselt
on COVID-19 haigusel väga
palju erinevaid väljendusviise, mis on ajas muutunud.
„Alguses nägime palju lõhnataju ja maitsetundlikkusega
seonduvaid häireid, mida on
nüüdseks jäänud vähemaks.
Praegu tekitavad inimestele
vaevusi peamiselt jõuetus,
südame kloppimine ja hingamishäireid ning kui vaatame

erinevaid uuringutulemusi, on
näha, et viiruse läbipõdemine
võib esile kutsuda ka mitmeid
teisi haigusseisundeid. Siin
räägime näiteks trombidest,
diabeedist ja erinevatest kognitiivsetest häiretest, mille tekkimise tõenäosus on haiguse
põdemise järgselt suurem,“
rääkis Oona. Oma praktikas
näeb ta palju neid inimesi, kes
on teinud otsuse ennast mitte
vaktsineerida ja haigus läbi
põdeda. „Minu hinnangul

Imevitsa pole veel leitud
Küsimusele, kas koroonaviirust
saab lähitulevikus samastada
gripiga, pole perearstidel anda
objektiivset vastust. Teadagi on
COVID-19 ringelnud väga
lühikest aega ning tõenäoliselt
ei suuda viirus oma evolutsioonis lähikuude jooksul jõuda
teatavasse lõplikku faasi, kus
viirusel pole enam võimalik
edasi areneda. „Probleem on
seega haiguse uudsus ning fakt,
et viirus areneb iga uue tüvega
ning sellepärast on ennatlik
öelda, et võiksime selle lähikuude jooksul ära unustada.
Suurt rolli mängib hoopis see,
et me õpime viirusega koos
elama, kaitstes ennast nii palju
kui võimalik. Siin tulevad appi
need teada ja tuntud soovitused, milleks on jätkuvalt vaktsineerimine, isiklik hügieen,
maski kandmine ja haigestumise korral eneseisolatsioon,“
selgitas Oona.
„Kahjuks pole seni olemas
ühtegi imevitsa või erilisi uusi
strateegiaid. Taas tulevad
mängu need elementaarsed
soovitused maskikandmise,
isikliku hügieeni ja kätepesu
osas, mis ei tohiks vaktsineerimise kõrval ära ununeda,“ rää-

kis Kalda. Seega on jätkuvalt
inimesed need, kes saavad haiguse ära hoidmiseks ise palju
teha, jälgides epidemioloogilist olukorda ning käitudes
vastavalt ühiskonnale antud
juhistele. „Ning esiti ikkagi
vaktsineerimine, sest meil on
tõesti väga palju haavatavaid
inimesi, kelle jaoks on jätkuvalt
olemas suur oht haigestuda ja
selle haiguse tagajärjel surra,“
lisas ta.
Värsketele prognoosidele
toetudes on Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon
andnud soovitused COVID19 vaktsiini teise tõhustusdoosi
osas, millega peaksid ennast
vaktsineerima kõik riskirühmadesse kuuluvad inimesed.
Riskirühma kuuluvad kõik üle
60-aastased inimesed ning üle
12-aastased, kellel on mõne
kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda COVID-19
haigust raskelt. Teise tõhustusdoosi võiksid inimesed
teha kuue kuu möödumisel
viimasest doosist või haiguse
põdemisest. Tervishoiutöötajate hinnangul satuvad haiglasse jätkuvalt peamiselt need
samad riskirühmad ja kõrges
eas inimesed. Viimased kuud
on näidanud ka seda, et lisaks
vaktsineerimata inimestele
jõuavad haiglasse ka need
vaktsineeritud eakad, kelle
eelmisest vaktsineerimisest on
möödas juba üle poole aasta.
Sander Rajamäe
Tervisekassa pressiesindaja
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SÜNDMUSED SEPTEMBRIS JA
OKTOOBRIS

Pärnumaa kogu pere liikumispäev Vol 2 Jõulumäe
Tervisespordikeskuses kell 11-16
10.09
Pärnumaa bändide päev Treimani Rahvamajas
11.09
Jalgrattavõistlus Jõulumäe XCO kell 10-17
18.09
Pärnumaa Rattaorienteerumine algusega kell 10.30
Pärnu Rannastaadionil
21.09
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
kell 18
24.09
Maal elamise päev – peaprogramm VÕISTE
SADAMAS kell 11-16
24.09
Eesti Tantsuspordiliidu seenioride karikavõistluse
IV etapp Treimani Rahvamajas
25.09
Jõulumäe SügisRull 2022
30.09
Eakate päev tähistamine Treimanis kell 13
30.09
Pärnu maakoolide MV võistkondlikus
krossijooksus ja pendelteatejooksus Jõulumäel
1.09
Mihklipäeva discgolfi võistlus Häädemeeste
Keskkooli rajal kell 12
08.10
Eesti murdmaajooksu karikavõistlused
kell 12.30-16.00 Jõulumäel
8.10
Häädemeeste Seltsimajas Tornimäe näiteseltsi
etendus Pansionaat «Eluratas» kell 16:00
08.-09.10 Kettagolfivõistlus Masters 2022 Jõulumäel
15.10
Evecon Suusasemud Rullsuusasari III etapp
Jõulumäe Rullsuusamaraton
15.10
Pillimeestepäev Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis
19.10
Koduloolaste klubiõhtu Uulu Raamatukogus
22.10
Eesti meistrivõistlused cyclo-cross’is Jõulumäel
20.09
Sõnaränd 2022 Uulu Põhikooli aulas kell 12.30.
Esinevad kirjanikud Kuido Merits, Joanna
Ellmann ja Imre Siil
20.-30.10 Raamatukogupäevad Uulu Raamatukogus
20.-30.10 Võiste Raamatukogu 100. juubelile pühendatud
raamatukogupäevad
22.10
Häädemeeste Muusikakool tähistab 30. aastapäeva. Koolimaja on avatud kell 10.30-12 ja
kontsert-aktus toimub Treimani Rahvamajas
kell 14.
22.10
Kohvikuõhtu Tahku Tares
28.10
Halloweeni kostüümipidu Tahkuranna Avatud
Noortekeskuses
31.10
Halloweeni kostüümipidu Võiste Noortetoas
10.09

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

TREIMANI RAHVAMAJAS
10. SEPTEMBRIL KELL 17
27. Pärnumaa bändide päev
Esinevad 12 tantsumuusika kollektiivi
Oodatud on kõik muusika- ja tantsuhuvilised
Suupisteid pakub Ukraina kohvik.

24. SEPTEMBRIL KELL 15
Eesti Tantsuspordiliidu seeniortantsu karikavõistlused
Osalevad Eesti ja Läti tantsuklubid
Peale võistlusi kell 18 tantsuõhtu ansambliga Treffunx
Kohvi pakub rahvamaja
Pääse 5.-

30. SEPTEMBRIL KELL 13
Häädemeeste valla eakate päeva pidu
Kohtumine valla juhtidega
Muusikalist külakosti pakub Evald Raidma ansamblist Fix
Kaastegevad Treimani taidlejad
Tantsumuusika ansamblilt Treffunx
Oma osavõtusoovist ja transpordivajadusest teatada
valla sotsiaalnõunikule telefonil 444 8896
või 5340 8385 eha.sade@haademeeste.ee hiljemalt
23. septembriks

Informatsioon kultuurisündmuste kohta
tel 522 8196 Viljar

HÄÄDEMEESTE MUUSEUM
on alates 1. septembrist avatud
esmaspäeviti ja teisipäeviti 10.00-16.00.
Muul ajal kokkuleppel.
Info Kaire Käära +372 5698 0136
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SPORDIUUDISED
6.–7. augustil toimusid Viljandis Eesti
seeniorspordi ja spordiveteranide liidu
55. sportmängud
Pärnumaa võistkonnal aitas
I grupi ehk suurmaakondade
arvestuses esimese koha võita
päris palju Häädemeeste valla
sportlasi.
Heldur Sepp saavutas odaviskes 5. koha, kuulitõukes ja
100 m jooksus 4. koha, kaugushüppes võitis ta 3. koha ja
kettas 2. koha.
Janek Jõe saavutas kuulis ja
kettas 6. koha ning odaviskes
võitis 3. koha.
Mario Maddison võitis
3000 m jooksus 3. koha.
Valdur Sepp saavutas odaviskes 6. koha, 100 m ja kaugushüppes 5. koha ning kuulis

ja kettas võitis 3. koha.
Annely Lihtne saavutas
kuulis 9. koha, kettas 7. koha,
odas 5. koha, kauguses võitis
3. koha ja 100 m 2. koha.
Annika Maasing saavutas
odas 7. koha, kettas 6. koha,
kaugushüppes 5. koha ja kuulis 4. koha.
Juta Lemmik saavutas kaugushüppes 4. koha ja võitis
60 m ja 400 m esimese koha.
Palju õnne võistlejatele!
55. ESVL Spordimängude
KERGEJÕUSTIKU tulemused lives leitavad http://timesport.ee lehelt.

Foto: Meelis Heli

Ungarist tagasi medalitega
12.–19. augustil toimusid
Ungaris Dunavarsany Olümpiakeskuses IAU ammulaskmise maailmameistrivõistlused üheksa riigi osalusel.
Tiitlivõistlustest võtsid osa
Horvaatia, Prantsusmaa,
Eesti, Saksamaa, Ungari,
Tšehhi, Šveitsi, Rootsi ja India
amburid. Eestit esindas seitsmeliikmeline amburite võistkond: Häädemeeste Amburite
Klubist Ain Järvesaar, Teet
Tagapere, Imre Viin ja Maarika Atka; Viljandi Noolest
Merike Kahk, Rita Raud ja
Ida-Virumaa ammuklubist
Silex Arvi Eek.Lisaks neile
abipersonal Sale Leppik, Mati

Sereda ja Inno Kiilaspea.
Võistkondlikus arvestuses
saavutas Eesti seenioride naiskond hõbemedali koosseisus
Merike Kahk, Rita Raud ja
Maarika Atka. 65 m distantsil püstitas seeniornaiste uue
maalimarekordi Merike Kahk
264 silmaga. Maailmameistriks krooniti Ungari naiskond.
Eesti meeste koondises saavutasid pronksmedali Ain Järvesaar, Teet Tagapere ja Imre
Viin. Maailmameistriks tulid
horvaadid, hõbedaga lõpetasid
Prantsusmaa amburid.
Aleksander Tõnis Joarand
EAL president

20. augustil toimusid Jõulumäe Tervisespordikeskuses
XXIX Pärnumaa Rannamängud

Köieveo meeskond

Discgolfi autasustamine

Osavõtjateks olid Lääneranna, Kihnu, Häädemeeste omavalitsuste
võistkonnad ja Audru
osavalla võistkond.
Ootamatult ei saanud
osaleda Tõstamaa osavalla võistkond. Kuigi
Pärnumaa oli sellel
päeval eriti tihedalt nii
spordi kui ka kultuuri
sündmusi täis pikitud,
oli sportlasi-kohtunikke
mängudel osalemas üle
Üldkarikate jagamine. Fotod: Aigi Treumuth
170.
Selleaastase võistluse peakorraldajaks oli Hää- nud Lääneranna oli üliedukas jääri juurde, kus tal tuli ületada
demeeste vald ja Pärnumaa mälumängus. Neljanda koha karjäär SUP-lauaga, siis anda
Spordiliit koos Jõulumäe Ter- võitnud Kihnu näitas oma sit- teatepulk meesvõistlejale, kes
visekeskuse suurepärase mees- kust ja suutlikkust ning suutis pidi SUP-lauaga sama teed
konnaga.
vaatamata väikesele rahvaar- pidi tagasi sõitma ja FatBikeiga
Võistlusaladeks olid pen- vule väga tugevat konkurentsi võistluskeskusesse kihutama.
delteatejooks, naiste võrkpall, pakkuda.
Selle võistluse võitsid Häämeeste võrkpall, mälumäng,
Lisa k s traditsioonilis- demeestet esindanud Anneli
juhtkonna võistlus, Ranna- tele oli võistluskavas ka paar Lihtne ja Madis Kiin.
mees ja Rannanaine, köievedu, väga põnevat ala. Labürint
Kergejõustiku kõige kiireorienteerumine, discgolf ning orienteerumises tuli õigeid mad naised ehk 100 m jooksu
kergejõustikualad (kuulitõuge/ punkte otsida nii Jõulumäe esikolmik oli: 1. Kairi Uibu
topispallijänn, 100m/60m, kau- Tervisekeskuse esisele platsile (Häädemeeste), 2. Raine Milgushüpe, 500m/1000m).
püsti pandud labürindi seest, jan, 3. Marja Liisa KirschKülalislahke ja viisakana kui ka väljas ning asja tegi kee- baum; meestest aga: 1. Kaspar
tuntud Häädemeeste spordi- rulisemaks see, et mõned kohad Arusalu, 2. Joonatan Pajuväli
rahvas ei krabanud võistkond- olid vaid ühesuunalised ja lisaks (Häädemeeste), 3. Otto Georg
likku esimest kohta endale. kiiretel jalgadele oli vaja väga Kirsi. Topispallijännis tegi
Kõige suurema karika sai ja selget ruumitaju ja kiiret õige naiste vanuseklassis esikolmiseega ka 2022. aasta Ranna- raja valimise oskust. Kõige kus puhta töö Audru esindus: 1.
mängude võitjaks krooniti osavamaks osutus Audrut esin- Reelika Raap, 2. Raine Miljan,
Audru võistkond, kes suutis dav Risto Kaljund ajaga 8:32, 3. Laura Kallas, samas kui naisesimese koha võidelda endale kes edestas teise koha võitnud veteranides kordas sama hoopis
nii pendelteatejooksus, naiste samuti Audrut esindavat Dag Häädemeeste esindus: 1. Siiri
ja meeste võrkpallis, juhtkonna Kivilat (aeg 10:37) lausa kahe Meresaar, 2. Anneli Lihtne,
võistlusel, orienteerumises kui minutiga. Naistest oli kiireim 3. Annika Maasing. Meeste
ka kergejõustiku üldarvestuses. Eliise Lepp ajaga 11:53. Kõige kuulitõukes näitasid Audru
Üldarvestuses 2. koha võitnud kiirem naine Häädemeestelt oli mehed, et suudavad olla sama
Häädemeeste vald oli kõige 4. koha saavutanud Aire Kallas- jõulised: 1. Egert Miljan, 2.
edukam Rannamees ja Ran- Maddison ajaga 13:07 ja kõige Ardo Lünekund, 3. Jaan Endnanaine võistluses, discgolfis kiirem mees Häädemeestelt oli rik Kirsi, aga meesveteranidest
(Sven Pajus, Marthen Tasalain, 4. koha saavutanud Janek Pinta loodetud Häädemeeste esikolmikusse tõukas ennast esimeTaavet Leppik ja Tiina Ollema) ajaga 12:04.
ja kõige jõulisemal alal – köieAtraktiivseimaks võistluseks sele kohale hoopis Raul Kond,
veos (meeskonnas Markus võis vast lugeda Rannamees ja jättes teise ja kolmandale kohale
Lehtla, Valdur Sepp, Heldur Rannanaine võistlusala, kus Häädemeeste valda esindanud
Sepp, Aleksander Jänes, Marten kaheliikmelisest võistkonnast rohke medalisaagiga koju läiKose Kaarel Antson ja Aarne esmalt naisvõistleja sõitis u 1,7 nud kaksikud Heldur Seppa ja
Raev). Kolmanda koha võit- km FatBike rattaga Võiste kar- Valdur Seppa.

Eesti amburitest medalivõitjad Ungaris. Foto: erakogust

Laupäeval, 1. oktoobril kell 12.00
Häädemeeste Keskkooli rajal

Mihklipäeva discgolfi võistlused
Vanuseklassid:
I – V klass P+T
VI – IX klass P
VI – XIII klass T
X kl – täiskasvanud M
naised
Registreerimine enne võistluste algust. Autasustamine.

Naiste vanuseklassi
500 m jooksus võitis
Häädemeeste naistest
Kairi Uibu ja 3. koha
saavutas Andra Muhu,
naisveteranide vanuseklassi võitis Anu Taveter. 1000 m jooksus
saavutasid Häädemeeste
sportlased Teet Kokk 2.
koha ja meesveteranidest Mario Maddison
esimese koha.
Kaugushüppes olid
Häädemeeste võistlejad
taas edukad: naistest 1.
Kairi Uibu ja 3. Andra Muhu;
naisveteranidest 2. Anneli
Lihtne ja 3. Juta Lemmik;
meestest 3. Joonatan Pajuväli;
meesveteranidest 1. Heldur
Sepp ja 2. Valdur Sepp.
Mälumängus saavutas Häädemeeste meeskond koosseisus
Viktor Koop, Märt Kose, Karel
Miisna ja Aleksander-Tõnis
Joarand võiduka 2. koha Lääneranna ees. Mäng oli kahe
esimese võistkonna vahel nii
tasavägine, et otsustavaks sai
lisaküsimus.
Kairi Uibu, Triin Liivaru,
Ruth Järvesaar ja Andra Muhu
saavutasid naiste võrkpallis 2.
koha.
Juhtkonna võistlusel esindasid Häädemeeste valda Egle
Rumberg ja Ants Järv, kes mõttemängus jäid kolmandaks,
korvpallis teiseks ja kaasaegses
ammulaskmises olid üliedukalt
esimesel kohal. Kokkuvõtvalt
toodi ära teine koht.
Järgmisel aastal on au võistluse peakorraldaja roll võtta taas
Kihnul ja seega lootus võistlus
kahepäevaseks viia ning rohkem võistlusalasid sisse tuua.
Suured tänud Jõulumäe
Tervisespordikeskusele ja Pärnumaa Spordiliidu juhile Kaisa
Kirikalile, kes oli ka peasekretäri rollis.
Aire Kallas-Maddison
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KUidas esitada oma veenäitu?
Häädemeeste valla uus maailmameister
Markus Lehtla saavutas 04.09.2022 aastal
+120 kg kategoorias
Türgis Istanbulis Maailmameistrivõistlustel
jõutõstmise kategoorias
esimese koha.
Kogusumma võistlusel oli 650 kg: kükk 230
kg, surumine 175 kg ja
jõutõstmine 245 kg.
Noormehe üks suurtest unistustest on nüüd
täitunud, uued võistlused ja saavutused on
ootamas ees.
03.08.2022 sai Markus Euroopa meistriks
Ungaris +120 kg kaalukategoorias. Tulemuseks
oli 177,5 kg. 7 kg rohkem kui sellele eelnenud
võistlusel.

OÜ Vesoka kliendid:
E-mailile naidud@vesoka.ee
Helistades või SMS-iga +372 5805 2254
AS Häädemeeste VK kliendid:
E-mailile vk@haademeeste.ee
Helistades või SMS-iga +372 5805 2254
Palume oma veenäidud esitada regulaarselt
iga kuu lõpuks!

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

UUDISHIMULIK?

Lisateave aadressil:
www.pihlaka-koeramaja.ee

Maailmameister Markus Lehtla.
Foto:Margus Lehtla

Pärnumaa kogu pere liikumispäev vol 2
– “Tule trenni!” 2022
10. september kell 11-16
Pärnumaa kogu pere liikumispäev VOL 2 on kogupereüritus,
mille eesmärgiks on pakkuda
Pärnumaa elanikele võimalust
proovida erinevaid liikumis- ja
sportimisvõimalusi, mida saab
edasi harrastada erinevates
spordiklubides ja -koolides.
See ei ole võistlus ja on suunatud neile, kes sooviksid saada
uusi oskusi või leida sobivaid
võimalusi pallimängu treeninguteks juhendaja käe all.
Liikumispäev on mõeldud
tervele perele, sõltumata east,
soost, spordivarustuse tasemest
ja oskustest. Siin aega ei võeta
ja kohti ei selgitata.
Kaasatud on järgmised alad
ja neid tutvustavad treenerid:
1. Jalgpall – Karl Palatu,
Karin Lipstuhl (Pärnu JK
Vaprus)
2. Korvpall – Mait Käbin

(KK Pärnu) ja Janis Vahter (KK
Paulus)
3. Käsipall – Ülljo Pihus ja
Peeter Rüütli (Eesti Käsipalli
Liit)
4. Lauatennis – Andres
Kudisiim (Pärnu Spordikool)
5. Petank – Ülo Liblik
6. Pickleball – Jaanus Arnover (Eesti Pickleballi Liit ja
Suusaklubi Jõulu)
7. Rannajalgpall – Pärnu
Jalgpalliklubi
8. Saalihoki – Tomáš
Pavelka ja Eha Põhako-Janson
(SHK Pärnu Bullet)
9. Sulgpall – Andra Sõmer,
Maarja Tammai (Tori Spordiklubi, Pärnu Spordikool)
10. Tennis – Evelin Vaino
(Pärnu Kesklinna Tennisekool)
11. Võrkpall – Helju Sutt
(Pärnu Spordikool)
Aire Kallas-Maddison

PÄRNUMAA

Jõulumäe Tervisespordikeskuses
Kell 11:00–16:00

Kõigile osalejatele TASUTA

www.psl.ee/sundmused/liikumispaev/

20. septembril kell 12.30
Uulu Põhikooli aulas
Oodatud on kõik huvilised

Lk. 18

Häädemeeste valla leht

Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi!
17.09
28.09
02.09
13.09
30.09
08.09
20.09
28.09
01.09
04.09
12.09
16.09
23.09
24.09
05.09
26.09
28.09
17.09
18.09
30.09
09.09
20.09
28.09
29.09
01.09
25.09
30.09

MILVI HELBERG
85
LIIA PAHK
85
LINDA LILLE
84
UNO ROODEN
83
LIUDMILA SMOLNIKOVA 83
MAHMUT BAIBURIN
82
MILVI SIIGLA
82
REIN TOOM
82
AINO PÕLISTE
81
ASTA KIKAS
81
HILDA OJA
81
HILDA MÄE
81
ALTA TÕNISSON
81
KARL JAKSI
80
AIME VOLMER
75
ENN MIHKELSON
75
LINDA LENSMENT
75
LEMBIT ABI
70
ARNE SOOBIK
70
TIINA LOORENTS
70
AIVAR PEDAJAS
65
ÜLO LIPP
65
LIIA JÄRV
65
VELLO LEHISSAAR
65
AILI ALTOJA
60
AIJA TAMBUR
60
PHILLIP ANDREW RODER 60

Kabli küla
Häädemeeste alevik
Arumetsa küla
Majaka küla
Reiu küla
Reiu küla
Häädemeeste alevik
Häädemeeste alevik
Soometsa küla
Häädemeeste alevik
Reiu küla
Kabli küla
Tahkuranna küla
Häädemeeste alevik
Võiste alevik
Võiste alevik
Reiu küla
Mereküla
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Papisilla küla
Laadi küla
Tahkuranna küla
Uulu küla
Häädemeeste alevik
Treimani küla
Võiste alevik

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

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
11. septembril kell 12.00 XIV pühapäev pärast nelipüha
14. septembril kell 12.00 Risti ülendamise püha
18. septembril kell 12.00 XV pühapäev pärast nelipüha
21. septembril kell 12.00 Apostel ja evangelist Matteuse
püha
25. septembril kell 12.00 XVI pühapäev pärast nelipüha
2. oktoobril kell 12.00 Peaingel Miikaeli püha, kiriku
nime- ja aastapäev
9. oktoobril kell 12.00 Lõikustänupüha
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
11. septembril kell 9.30 Neitsi Maarja sündimise püha,
kiriku nime- ja aastapäev

September 2022

Õnnitleme
noori peresid
MATTIAS TOMINGA
22.07.2022
Ema: Mari Saat, isa: Malvo Tominga
BRIANNA MÄNDLA
08.08.2022
Ema: Eliis Reinola, isa: Raul Mändla
ALBERT JOHAN SOOSALU
22.08.2022
Ema: Maria-Liisa Soosalu, isa: Mattias Soosalu
TREVOR KASVANDIK
14.08.2022
Ema: Triin Türk, isa: Olle Kasvandik

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
18. septembril kell 14.00 Apostel ja evangelist Matteuse
püha, kiriku nime- ja aastapäev
Ka kirikus tasub järgida tervisealaseid juhiseid, nagu
lähikontakti vältimine ja käte desinfitseerimine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
17. septembril kell 10 Liturgia. Ristiülendamise püha
8. oktoobril kell 10 Liturgia. Lõikustänupüha
Urissaares:
15. oktoobril kell 11 Liturgia. Lõikustänupüha
Treimanis:
22. oktoobril kell 11 Liturgia. Lõikustänupüha
Tahkuranna:
29. oktoobril kell 11 Liturgia. Lõikustänupüha

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

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

TORUMETALL

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

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

TOIMETUS

Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetaja: Toomas Abel
Telefon 5819 0592
e-kiri: toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2220 eksemplari
VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

HEA VALLA ELANIK!

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

TULE NAUTIMA!

Broneeri aeg

5691 6940

Alliki iluteenused

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

MÄLESTAME LAHKUNUID
ENDEL RIIET
23.08.1932 – 05.07.2022 Ikla küla
EIKI ROODEN
19.09.1954 – 13.07.2022

Rannametsa küla

HELMA SIPELGAS
04.11.1923 – 14.07.2022

Uulu küla

AIVAR PÄRTEL
07.06.1959 – 24.07.2022

Treimani küla

JUTA JÄRV
22.11.1932 – 26.07.2022

Treimani küla

EERIKA KUUSIK
03.06.1939 – 03.08.2022 Arumetsa küla

