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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Uulu-Pärnu kergliiklustee
II etapi ehitus sai hoo sisse

Häädemeeste vallas alustas
vanemlusprogramm
“Imelised aastad”

Uulu-Pärnu kergliiklustee ehitus. Foto: Karel Tölp

„2019. aasta üheks suuremaks kordaminekuks võib nimetada aasta viimastel päevadel allkirjastatud Uulu-Pärnu
kergliiklustee II etapi ehitustööde
lepingut. Kergtee saaga on kestnud
üle 10 aasta, läbi loendamatute koosolekute ja kohtumiste, läbi erinevate planeeringute, toetusallkirjade
kogumiste, ministrite külaskäikude
ja objektil käikude, paljude ametnike
pikkade tööpäevade, paljude vallakodanike vabatahtliku panustamise ning
keskkonnaministri ca 4,5 aasta taguse
ülesande andmist Keskkonnaametile
on lõpuks eest nihkunud sihtkaitsevöönd ja teed saab ehitama hakata,”
kirjutas jaanurikuu Liiviranna ajalehe
vallavanem Karel Tölp.
Tööd oleksid saanud alata ka
pisut varem, aga probleemiks oli esialgselt kavandatud kitsas puuderiba
kergliiklustee ja maantee vahel, mis
oleks olnud tuuleohtlik ja nii tuli ka
nende mahavõtmiseks saada raieload.
Tänaseks on puud maha võetud ja ees

ootavad järgmised tööd.
20.jaanuari hommikul kella kümne
paiku langetas Häädemeeste vallavanem Karel Tölp esimese puu, tähistamaks Pärnu–Uulu kergliiklustee
ehituse teise etapi algust.
Pärnu linna piirist Rae teeni (Golfi
keskuse tee) rajatakse 2,43 kilomeetrit
valgustatud kergliiklustee, et senisest
paremini pääseks jalgsi ja jalgrattaga
Pärnust Uulu, Lottemaale, golfikeskusesse, Reiu randa ja tagasi. Paigaldatakse ka 63 valgusmasti. Kergliiklustee kulgeb Rae teeni nagu linna
poolt alustatugi maanteeäärt pidi. Rae
teest Posti teeni rajab selle koos tunneliga Maanteeamet, kui Via Balticale
tehakse neljarealine lõik.
Kergliiklusteed hakkab ehitama
OÜ Nurme Teedeehitus. Ehitustööd
lähevad maksma 502 604.50 eurot.
Kui lisada projekteerimine ja keskkonnamõju ning Natura hindamine kergliiklustee rajamiseks ning ehitustööde
omanikujärelevalve, siis on projekti

kogumaksumuseks 556 244.50. „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ toetusmeetmest saab vald 469 200 eurot
toetust ja omafinantseeringuks jääb
87 044.50.
Kergliiklustee lõplik valmimistähtaeg on käesoleva aasta oktoober, kuid
ehitaja on lubanud objekti üle anda
juba varem.
Antud teelõigu rajamine aitab
kaasa Pärnu linna ja Uulu sidumisele
kergliiklusteega ning kergliiklusteede
võrgustiku pikendamisele Pärnumaal,
luues turvalised ja ohutud võimalused
säästvate liikumisviiside kasutajate,
jalakäijatele ja jalgratastel liiklejaile.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist

Euroopa Liit
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Eesti
tuleviku heaks

Mälestushetked Konstantin Pätsi ausamba juures
21. veebruaril 2020 kell 10.30 Eesti Vabariigi 102. aastapäeva raames
K. Pätsi sünnikohas Tahkurannas avati monument
tema kui presidendi auks ja osavõtul 25. juunil 1939
ning taasavati pool sajandit hiljem.
Konstantin Päts ise on sündinud 23.02.1874, seega
on ka tema enda sünnipäev vabariigi omaga väga
lähestikku. Ta on sündinud Tahkurannas ja õppinud
Tahkuranna apostliku õigeusu kihelkonnakoolis.
Tema panus Eesti Vabariigi tekkele: kartes vapside
võimule saamist teostas K. Päts 12. märtsil 1934 riigis
pöörde ja kuulutas välja kaitseseisukorra. 1934-37 oli
K. Päts peaminister riigivanema ülesannetes, 193738 riigihoidja, 1938-40 esimene Vabariigi President.
Häädemeeste Raamatukogus on Konstantin Pätsi
eluloo teemaline väljapanek üles pandud kuni veebruari lõpuni.
Henn Saar ja Aire Kallas-Maddison
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Ausamba taasavamine Tahkurannas 25. juunil 1989. Foto: erakogust

Häädemeeste Vallavalitsus koostöös
Tervise Arengu Instituudiga korraldab 3-8 aastaste laste vanematele
tasuta koolituse „Imelised aastad”.
Koolitusprogrammi „Imelised
aastad” eesmärgiks on aidata vanematel ennetada laste käitumis- ja
arenguprobleeme ning omandada
vajalikke vanemlikke oskusi. Tegemist on tõenduspõhise vanemlusprogrammiga, mis tähendab, et
koolituste mõju on teadusuuringutega tõestatud. Senised uuringud näitavad, et programmis õpitu
rakendamise järel suurenevad laste
sotsiaalsed oskused, paraneb enesekontroll, probleemide lahendamise
ning eakaaslastega suhtlemise ja
enesekehtestamise oskus, vähenevad konfliktiolukorrad ja suureneb empaatiavõime. Uuringud on
näidanud, et programmi läbimine
avaldab positiivset mõju ka vanematele – paranevad märgatavalt
vanemlikud oskused ja väheneb
stress. Muutused vanemate käitumises mõjutavad omakorda laste
käitumist positiivses suunas
Programmi „Imelised aastad”

oodati osalema 3–8 aastaste laste
vanemaid. Hea meel on tõdeda, et
soovijaid oli kolm korda rohkem, kui
grupp mahutas. Ühel koolitusel saab
osaleda kuni 14 lapsevanemat, ühest
perest eelistatavalt nii ema kui isa,
aga osaleda võisid ka lapse vanavanemad või teised temaga igapäevaselt tegelevad täiskasvanud. Et
koolitusel saaks osaleda kogu pere,
korraldatakse koolitusega samades
ruumides lastehoid ning kõikidele
osalejatele pakutakse kerget õhtusööki. Koolitus kestab 16 nädalat
(veebruar – mai 2020) ning toimub
kord nädalas. Koolituse asukohaks
sel korral on külakeskus Tahku Tare,
kus maja perenaised on võtnud enda
kanda ka hoolitseda koolituses osalejate kõhtude eest. Lastehoiu eest
hoolitseb Sandra Kaldasaun.
Koolitusprogrammi viivad läbi
vastava väljaõppe saanud grupijuhid
Merike Angerjärv ja Merike Adele
Mee.
Kuna huvi koolituse vastu on
olnud väga suur, loodame, et saame
jätkata koolitusega ka edaspidi.
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
30. jaanuaril
• Umbusalduse avalduse esitajad Keskerakonna ja valimisliidu
Rannatee esindajad eesotsas Urmas Aavaga võtsid tagasi eelnõu
umbusalduse avaldamiseks vallavanemale.
• Võeti vastu Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava
aastateks 2019-2022.
• Häädemeeste valla 2020. aasta eelarve I lugemine lõpetati, suunati II lugemisele.
• Garanteerida hajaasustuse programmi 2020. aasta vooru elluviimisel taotluste Häädemeeste valla poolne kaasfinantseerimine
maksimaalselt summas 65 000 eurot.
• Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline kohustus
ja sõlmida hankelepinguid Häädemeeste Eakate Kodu laiendamiseks ja renoveerimiseks koos sisustuse ostmisega summas
kuni 790 000 eurot.
• Anda luba Häädemeeste Vallavalitsusele võtta varaline kohustus
ja sõlmida hankelepinguid seoses valla üldplaneeringu koostamisega summas kuni 70 000 eurot.
• Eelnõu „Osalemine Pärnumaa kodutute loomade varjupaiga
uue hoone rajamise rahastamisel“ poolt ei hääletanud ükski
volikogu liige. Eelnõu jäi vastu võtmata.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 20.detsembri 2018 otsuse nr
81 „Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ lisa nr 1 ning kehtestada Häädemeeste Vallavalitsuse
struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 20. aprillist 2020.
a vastavalt otsuse lisale.
• Kehtestati määrus Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri
2018. a määruse nr 23 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine.

Vallavalitsuses otsustati:
07. jaanuaril
• Väljastada ehitusluba Kabli külas Reinu kinnistule (katastritunnus 21303:002:0226) üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Ringi tee 2 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:0957) püstitatud ja laiendatud elamule
(EHR kood 103047046).
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Taimla kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1083) püstitatud ja ümberehitatud kuurile
(EHR kood 103029652).
• Anda põhimõtteline nõusolek Soometsa külas Algsoo kinnistu
jagamiseks
• Anda nõusolek ühe männi (läbimõõt ~50 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste alevikus, Pärnu mnt 40 kinnistul
• Tunnistada kehtetuks alla lihthanke piirmäära jääva maksumusega hanke „Häädemeeste valla korduvalt üleujutusega ala
piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring“
menetlemine.
• Tunnistada riigihankes viitenumbriga 217964 „Häädemeeste
Hooldekodu hooldusinventari ja abivahendite ostmine” edukaks Lifegear OÜ (11556462) esitatud pakkumus nr 250939,
maksumusega 28 716,00 eurot ilma käibemaksuta ja 34 459,20
eurot koos käibemaksuga.
• Tunnistada alla lihthanke piirmäära hanke ”Omanikujärelvalve
teostamine Uulu-Pärnu kergliiklustee II etapi ehitusel” edukaks
Tarindiprof OÜ (12721147) esitatud pakkumus maksumusega
840 eurot ilma käibemaksuta ja 1008 eurot koos käibemaksuga
ühe kuu kohta.
• Kinnitada Laadi küla Männiküla tee 14 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad
• Pikendada Kati Aasov´iga 24.07.2012 sõlmitud eluruumi üürilepingut tähtajaga kuni 31.12.2021.a.
• Kinnitada Häädemeeste valla kalmistute registri põhimäärus.
14. jaanuaril
• Anda nõusolek nelja lepa (läbimõõt ~40 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste alevikus, Lille tn 6 kinnistul.
• Nõustuda Mainer OÜ-le (registrikood 14267391) maavara kaevandamise loa väljastamisega Võidu liivakarjääri mäeeraldisel
liiva kaevandamiseks vastavalt maavara kaevandamise loa taotlusele, keskkonnamõjude eelhinnangule, kaevandamisloa ja selle
väljastamise kohta antava haldusakti eelnõudele. Mäeeraldiselt
kaevandatud materjali väljaveol tagada, et avalikult kasutatav
Liiva tee oleks tavaliiklejatele kasutatavas seisundis kogu materjali
väljaveo perioodil. Enne materjali väljaveoga alustamist tuleb
tööde teostajal sõlmida Häädemeeste Vallavalitsusega Liiva tee
kasutamiseks leping.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ (registrikood
11050857, aadress Tallinn Kadaka tee 63/1) kasuks avalikes
huvides elektrivõrgu (jaotuskilbi ja liitumiskilbi) rajamiseks ja
talumiseks Häädemeeste vallas Orajõe külas asuvale Vanaveski
tee L2 kinnistule (katastritunnus 21303:005:0377, registriosa
nr 4502006, pindala 3939 m2, sihtotstarve 100% transpordimaa). Elektrivõrgu rajatiste kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik
pindala on 6 m² ja asukoht on näidatud korralduse lisas oleval
asendiplaanil
• Anda põhimõtteline nõusolek Treimani k Jussi mü jagamiseks.
• Kooskõlastada Uulu Lasteaia töötajate ametikohtade koosseis
2020. aastal

• Kinnitada Häädemeeste valla huvihariduse ja huvitegevuse kava
perioodiks 01.01.2020–31.12.2020 kooskõlas riigieelarvest riigieelarve seadusega eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise korraga. Kultuurinõunikul esitada 01.01.202031.12.2020 perioodi kava täitmise tulemused 15. jaanuariks 2021
Haridus- ja Teadusministeeriumile.
• Väljastada projekteerimistingimused Urissaare külas Uresaare
kinnistule (katastritunnusega 21302:002:0138) päikeseelektrijaama rajamise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Majaka külas Koduranna kinnistule
(katastritunnus 21401:001:0165) elamu ja abihoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Reiujõe põik 6 kinnistule
(katastritunnus 84801:001:0839) sauna (abihoone) püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas, Ületee kinnistule (katastritunnus 84801:001:0145) päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Viigi tee 4 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1258) püstitatud ja laiendatud elamule
(EHR kood 120842915).
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Urvalinnu kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1510) püstitatud elamule (EHR kood
120870979).
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Viira tee 65 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:1231) püstitatud suvilale (EHR kood
120728020).
• Väljastada välireklaami paigaldusluba AS-le Papiniidu Projekt (esindaja Tiina Saks). Reklaami paigaldamise asukoht
on Reiu küla, Pudro-Mäe kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1284). Reklaami pinna suurus on 50 m². Paigaldusloa
kehtivusaeg on 01.01.-31.12.2020. a. Reklaamimaksu suurus
kogu perioodi eest on 3000 (kolm tuhat) eurot.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Megameedia Grupp
OÜ-le. Reklaami paigaldamise asukoht on Tallinn-Pärnu-Ikla
mnt 189. km. Reklaamikandja on kahepoolne, pindala kokku
47 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg on mõlemal reklaamikandja
küljel 1.01.-31.12.2020. a. Reklaamimaksu suurus on 2820 (kaks
tuhat kaheksasada kakskümmend) eurot.
• Kooskõlastada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise
hinnad alates 01.04.2020 alljärgnevalt:
- tasu tarbitud vee eest
AS Häädemeeste VK piirkond 2,00 €/m³;
- tasu heitvee ärajuhtimise eest
AS Häädemeeste VK piirkond 3,00 €/m³.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
• Kinnitada Häädemeeste Eakate Kodu töötajate koosseis.
• Kinnitada Häädemeeste Eakate Kodu sümboolika esitatud kujul
• Sõlmida koduteenuse osutamise leping
• Korraldada riigihange nimetusega „Vallamaja ruumide osaline
ümberehitus“ lihthankemenetlusena. Määrata riigihanke eest
vastutavaks isikuks abivallavanem Jaak Vapper, vastutavaks isikuks eRHR keskkonnas abivallavanem Jaak Vapper ja volitatud
isikuks eRHR keskkonnas arendusnõunik Toomas Abel.
• Tunnistada kehtetuks avatud menetlusega hanke „Häädemeeste
Hooldekodu mööbel“ menetlemine.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Häädemeeste Eakate Kodu mööbel“. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusnõunik
Toomas Abel.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Häädemeeste Eakate Kodu elektroonika“. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusnõunik
Toomas Abel.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Siimu tee“. Määrata hanke eest
vastutavaks isikuks arendusnõunik Toomas Abel.
21. jaanuaril
• Kinnitada sisekontrolli nõuniku 2020. aasta tööplaan.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Majaka küla, Koduranna kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Pulga tee 17 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1191) elamu püstitamiseks.
• Kinnitada täiendava maamaksuvabastuse saajate nimekiri.
• Võtta vastu korraldus „Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ning õigusvastaselt võõrandatud maa eest
kompensatsiooni määramine“.
• Kanda maha Uulu Põhikooli arvel olev Uulu rulaväljak ja välisvalgustus jääkmaksumusega 3 241,30 eurot.
• Võtta vastu kaks korraldust raha eraldamise kohta huvitegevuse
toetamiseks.
28. jaanuaril
• Võtta vastu kaks korraldust raha eraldamise kohta huvitegevuse
toetamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik, Pärnu mnt
56 kinnistu (katastritunnus 21301:001:0404).
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Posti tee 54 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1016) elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Viira tee 27 kinnistule (katastritunnus 84801:001:1216) elamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Uulu külas Siimu tee 2 kinnistule (katast-
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ritunnusega 84801:001:0998) püstitatud elamule (EHR kood
120284164).
Anda luba lastele suunatud laagrite (projektilaagrite) läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses Suusaklubile „Jõulu“
alljärgnevalt:
- Noorte Tervistav ja Arendav Puhkus (214733) ajavahemikul 25.
07 – 31. 07. 2020. Laagris 42 last, treenerid ja laagri juhendajad
Kadri Madissoo ja Anu Taveter
- Noorte Tervistav ja Arendav Puhkus (214785) ajavahemikul 27.
06 – 03. 07. 2020. Laagris 30 last, treenerid ja laagri juhendajad
Kadri Madissoo ja Anu Taveter
Välja arvata pereabikomisjoni koosseisust Merike Adele Mee
seoses lahkumisega lastekaitsespetsialisti ametikohalt.
Lisada pereabikomisjoni koosseisu Lene Hirvela – Häädemeeste
Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist; Kaja Kivis – Häädemeeste
Vallavalitsuse avahooldustöötaja. Kinnitada pereabikomisjoni
koosseis alljärgnevalt: Esimees: Helve Reisenbuk. Liikmed:
Ülle Alanurm, Gerli Liiva, Lene Hirvela, Sandra Rebane, Eha
Säde, Kaja Kivis.
Toetada Eesti Kirikute Nõukogu 2020. aasta projekti „Teeliste
kirikud„ 300 euroga.
Anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Häädemeeste
valla territooriumil alljärgnevalt: Uhlapere Selts MTÜ (vastutav
isik Maarika Puusepp) poolt korraldatav küüliku- ja kodulinnu näitus-laat. Ürituse läbiviimise koht: Häädemeeste valla
territooriumil Uulu külas Soometsa tee 5. Ürituse toimumise
aeg: 07.06.2020 kell 10.00-15.00. Ürituste korraldajatel tagada
ürituste turvalisus ning avalik kord, tagada liiklus- ja parkimiskorraldus.
Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnev riigihange: „Häädemeeste Keskkooli asfaldiplats“. Määrata hanke eest vastutavaks isikuks arendusnõunik
Toomas Abel.
Kinnitada ja tunnistada edukaks Baum OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste Lasteaia põranda remondiks summas
5431,86 eurot ja 86 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Kinnitati Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine
ja registri pidamise põhimäärus.

Häädemeeste piirkonna
ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni tarbijatele
uus hinnakiri
AS Häädemeeste VK teeninduspiirkonnas (Häädemeeste, Kabli,
Metsapoole, Treimani, Ikla, Massiaru, Soometsa) kehtivad tänased vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad 1.04.2019. aastast.
Et katta koos elukalliduse kasvuga tõusnud tegevuskulusid,
vähenenud müügimahte ning ellu viia Häädemeeste piirkonnas
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas järgnevateks
aastateks ettenähtud rekonstrueerimisprojekte, tuli vastu võtta
otsus teenuse hind üle vaadata.
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõusu otsusele eelnesid põhjalikud analüüsid ja kalkulatsioonid. Häädemeeste
VK kulud on suured, mistõttu on ka teenuse omahind kõrge.
Vee tarbimisnäitajad on samuti väga erinevad, erinevad on ka
puurkaevude, puhastite seisukorrad. Häädemeeste piirkonnas
vajavad nii trassid, puurkaevud kui ka puhastid rekonstrueerimist, ühesõnaga öeldes suuri investeeringuid.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna tõusuga
tagatakse vee-ettevõtte jätkusuutlikkus ning ka investeerimise
võimekus. Lähtuvalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest
(§ 14) peab ettevõtte infrastruktuur olema isemajandav, ehk
suutma katta oma tuludega enda jooksvad kulutused ja omavahenditest soetatud põhivara kulumi ning teenida mõistlikku
kasumlikkust.
1. aprillist 2020. a hakkavad kehtima AS Häädemeeste
VK tegevuspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinnad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tarbijatele.
AS Häädemeeste VK tegevuspiirkonnas
Täna kehtiv 01.04.2020 kehhind km-ga tima hakkav hind
€/m³
käibemaksuta
Tasu võetud vee eest
1,66
2,00
Tasu reovee ärajuhtimise 2,71
3,00
ja puhastamise eest
Abonenttasu ei muutu
vee eest
1,20
reovee ärajuhtimise ja
2,40
puhastamise eest

01.04.2020 kehtima hakkav hind
käibemaksuga
2,40
3,60
1,20
2,40

Kindlasti ei rõõmusta hinnatõusu uudis ühtegi meie klienti,
kuid elades kallinevas ja meid ümbritseva keskkonna puhtusele üha suuremaid nõudmisi esitavas maailmas on see kahjuks
paratamatu.
Tiiu Sommer
AS Häädemeeste VK ja OÜ Vesoka nõukogu esimees
Ago Raudsepp
AS Häädemeeste VK ja OÜ Vesoka tegevjuht

Häädemeeste valla leht

Veebruar 2020

Hajaasustuse programmist
Hajaasustuse programmi kaudu • elamu heitvee nõuetekohase
rahastatud toetuse abil on võimakanaliseerimist tagava süslik välja ehitada veevärk ja kanateemi rajamine,
lisatsioon, teha korda koduõuest • aastaringselt ligipääsetava
juurdepääsutee rajamine,
avalikule teele viiv juurdepääsutee
või paigaldada autonoomseid elekt- • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektririsüsteeme. Projektide teostumisse
süsteemi rajamine (tingipanustavad võrdselt nii riik, kohalik
musel, et majapidamine ei
omavalitsus kui ka taotleja.
ole liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruar kuni
17. aprill 2020.
Häädemeeste valla toetatavad prioriteetsed valdkonnad
Programmi tingimused:
on veevarustussüsteemide
• Taotleja alaline elukoht on taot- valdkond ja kanalisatsioonisüsluse esitamise aasta 1. jaanuarist teemide valdkond. Eelistatud
hajaasustusega maapiirkonnas sihtrühmaks on lisaks progasuv majapidamine.
rammi määrusega sätestatud
• Taotleja elukoht on rahvastiku- alla 18-aastastele isikutele ka
registri andmete kohaselt katke- üle 65-aastased isikud (k.a).
matult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, millele Hajaasustusega piirkond
on piirkond, mille hulka
projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike ei kuulu:
maksude osas maksuvõlga, • linnad asustusüksustena ja
alevid, välja arvatud nende
välja arvatud juhul, kui see on
koosseisu kuuluvad saared;
ajatatud.
• P r oj e k t i l v õi b o l l a k a • kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks
kaastaotleja(id). Kaastaotlejale
või kompaktse asustusega
kehtivad samad tingimused, mis
aladeks määratud alad,
taotlejalegi.
kus elab rahvastikuregistri
• Taotluse esitamise päeval peab
andmetel taotluse esitamise
eelmise toetuse kasutamise aruaasta 1. jaanuari seisuga üle
anne olema kohaliku omavalit50 inimese;
suse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus • veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad,
algab toetuslepingu sõlmimisest
kus on toimiv ühisveevärk
ning projekti elluviimine peab
või mis on vastavalt ühisolema lõppenud 31. oktoobriks
veevärgi ja -kanalisatsiooni
2021.
seaduse §-le 4 määratletud
ühisveevärgiga kaetavaks
Toetatavad tegevused:
alaks ühisveevärgi ja -kana• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
lisatsiooni arendamise kava

või planeeringu alusel;
• kanalisatsioonisüsteemide
valdkonna puhul piirkonnad,
kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga
kaetavaks alaks ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise
kava või planeeringu alusel või
mis on veeseaduse § 241 lõike
2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.
Alade kohta saab täpsemat
teavet ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast,
aadressil http://haademeestevald.kovtp.ee/haademeestevalla-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arendamise-kava
Taotlusblanketid, programmi
tingimused ja muud vajalikud
materjalid on kättesaadavad Riigi
Tugiteenuste Keskuse koduleheküljel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuseprogramm ja vallamajas kohapeal. Nõuetekohaselt täidetud
avaldused koos vajalike lisamaterjalidega palun saata allkirjastatult
aadressil Häädemeeste Vallavalitsus, Uulu 86502, Pargi tee 1
või digitaalselt haademeeste@
haademeeste.ee
Häädemeeste vallavalitsuses
on kontaktisikuks planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik,
tel. 4448894 või 53006898,
e-post: maialiisa.kasvandik@
haademeeste.ee.

Ehitiste seadustamine ja
ehitisregistrisse kandmine
1995. aasta 22. juulit, loeb
vald ehitise seaduslikuks. Sel
juhul esitab omanik ehitisregistrisse kandmiseks andmete
esitamise teatise, ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad
ehitise olulised tehnilised andmed ning dokumendi(-d), mis
tõendavad ehitise ehitamist
enne 22. juulit 1995. aastat.
Ehitise ehitisregistrisse kandmine on riigilõivuvaba.

neeringule või projekteerimistingimustele.
Ehitise ohutuse hindamisel
võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse
hindamiseks ehitise audit.
Ehitise auditi tulemusel peab
olema võimalik kanda ehitise
olulisemad tehnilised andmed
ehitisregistrisse ning vajaduse
korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või proPeale 22.07.1995
jekteerimistingimustele. Ehitise
ehitatud ehitised
audit asendab loa- või teavitusPeale 22. juulit 1995. aastal menetluses ehitusprojekti. Ehija enne 1. juulit 2015. aastal tise auditi tellib ehitise omanik.
õigusliku aluseta püstitatud,
laiendatud või ümberehitatud Peale 01.07.2015 ehitatud
ehitised jagatakse kahte kate- ehitised
gooriasse:
Peale 1. juulit 2015. aastal ehita• Enne ehitusseaduse jõustu- tud ehitise seadustamine toimub
mist ehitatud ehk enne 1. vastavalt kehtivale ehitusseadusjaanuari 2003 ehitatud ehi- tikule. Dokumendid ehitiste
tis: ehitis peab vastama ehi- ehitisregistrisse kandmiseks ja
tise ohutusele esitatavatele seadustamiseks saata e-posti
nõuetele. Ehitise ohutust aadressile haademeeste@haahinnatakse ehitamise ajal demeeste.ee või tuua paberkehtinud nõuete kohaselt. kandjal vallamajja (Pargi tee 1,
• Enne ehitusseadustiku Uulu küla, ruum nr 207).
jõustumist ehitatud ehk
pärast 1. jaanuari 2003
Vajalikku informatsiooni ehining enne 1. juulit 2015 tiste ehitisregistrisse kandmiseks
Enne 22.07.1995 ehitatud
ehitatud ehitis: ehitis peab ja seadustamiseks annavad valla
ehitised
vastama ehitise ohutusele ehitus- ja kommunaalnõunik
Kui omanik esitab dokumendi,
esitatavatele nõuetele ning ning registrite spetsialist, telefomis tõendab ehitise ehitamist enne
vastama detail- ja üldpla- nidel 444 8893 või 5300 6898.

Häädemeeste Vallavalitsus jätkab hoonete Ehitisregistrisse
kandmist, palume maaomanikel
andmed üle kontrollida registri
veebilehelt w w w.ehr.ee või
helistades telefonidel 444 8893,
5300 6898. Täname kõiki, kes
on jõudnud andmeid korrastada!
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on sätestatud ehitisregistri
andmete korrastamise tähtajaks
01. jaanuar 2020. Selleks ajaks
tuleb registrisse kanda sinna seni
kandmata hooned, mille suurus
on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus
üle 5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris
saab kontrollida veebilehelt www.
ehr.ee, samuti võib pöörduda
kohaliku omavalitsuse poole, kus
saab ehitisregistri andmeid kontrollida.
Kui inimene avastab, et tema
hooneid ei ole ehitisregistris registreeritud, siis kõigepealt tuleks kontrollida, kas äkki tema enda valduses või arhiivides on dokumente,
mis näitavad ehitise (hoone või
rajatis) püstitamise seaduslikkust
ja mis on mingil põhjusel jäänud
registrile esitamata.
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Lp Häädemeeste valla majaomanikud
Seoses uue jäätmeveo hankega olete nüüdseks saanud Ragn-Sellsilt uue perioodi jäätmeveo lepingud ja veograafikud. Kahjuks
ei ole jäätmevedaja jõudnud olemasolevaid
ja hetkel veel kehtivaid jäätmeveost vabastusi veograafikutes arvestada. Sellega seoses

palume vabandust tekkinud ebamugavuste
pärast. Need kellel on kehtiv vabastus ei
pea uut avaldust esitama.
Lugupidamisega
Häädemeeste Vallavalitsus

HEA KLIENT
Alates 01.03.2020 alustab korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmete, paberi ja kartongi, ning
suurjäätmete ja kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete veoteenuse osutamist Häädemeeste
vallas Ragn-Sells AS.

ÜLDINFO

MIINIMUMPAKETT

• Periood: 01.03.2020 – 28.02.2023
• Teenuse osutamise aeg: E-P 07:00-22:00
• Jäätmeliigid: segaolmejäätmed; paber ja kartong;
suurjäätmete ja kodumajapidamises tekkinud ohtlike
jäätmete kogumisringid kaks korda aastas.
• Mahutite paigaldamine tasuta kuni 30.06.2020, muul
ajal vastavalt hinnakirjale.
• Mahutite tasuta kokku kogumine peale hankeperioodi
lõppemist ühe kuu jooksul.
• Lepingute sõlmimine:
Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/e-leping
• Klienditeenindus: www.ragnsells.ee/iseteenindus
E-post info@ragnsells.ee, infotelefon 60 60 439
• Teeninduspunkt: Lille 4-214, Pärnu linn. Klientide
vastuvõtt E-R kell 08:00-16:00.

Olmejäätmete veo minimaalne sagedus
• tiheasustusega aladel on üks kord nelja nädala jooksul
• hajaasustusaladel üks kord 12 nädala jooksul

KEVADPAKKUMINE:
KUNI 30.06.2020 KONTEINERI
RENT 0.- JA TASUTA PAIGALDUS
Vaheta oma vana konteiner uue vastu. Kõik, kes
tellivad konteineri veebruaris ja märtsis, neile on
juunikuu lõpuni konteineri rent tasuta ja ning lisaks
toome selle ka tasuta kohale.
Konteineri rentimine Ragn-Sellsilt lihtsustab ka arvete
maksmist, sest siis on üks arve, millel nii jäätmeveo
teenus, kui konteineri rent.

KONTROLLIGE LEPINGU ANDMED
Teavitusega koos saatsime kahes eksemplaris kliendilepingu.
Palun kontrollige sellel olevaid andmeid, vajadusel
uuendage need.
• Ebatäpsete andmete korral on lihtsaim viis need
parandada iseteeninduses www.ragnsells.ee/iseteenindus
või kirjutage info@ragnsells.ee. Võite saata ka
parandustega lepingu meile postiga Suur-Sõjamäe 50a,
Tallinn 11415.

PALUN TOOGE KONTEINER TEE ÄÄRDE
• Palume mahuti välja tänava äärde tuua hiljemalt tühjenduspäeva hommikuks kella 7-ks.
• Käsitsi teisaldatavad konteinerid võivad asetseda kuni 10
meetrit jäätmeveoki peatumise kohast. Kaugemal asuvate
mahutite käsitranspordi eest on õigus Vedajal küsida teenustasu vastavalt hinnakirjale.
• Juurdesõiduteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, talvisel ajal lumest puhastatud.
• Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja.
• Palume konteinerid ära märgistada aadressiga.

Minimaalseks olmejäätmete mahutiks loetakse 80L konteinerit, 60 L jäätmekotti on lubatud kasutada eramus, kui leibkonna jäätmeteke on alla 10 kg kuus.
Paberi ja kartongi jäätmete kogumiseks võib kasutada alates
240 L mahutit veosagedusega üks kord nelja nädala jooksul.

KUIDAS SAADA JÄÄTMEVEOST
VABASTUST
Jäätmeveost vabastusi, ühismahuti kasutamise nõusolekuid
ja harvema jäätmeveo nõusolekuid saab anda ainult kohalik
omavalitsus. Vabastuse saamiseks pöörduge omavalitsuse
poole.
• Häädemeeste Vallavalitsus – Pargi tee 1, 86502 Uulu
küla; tel 444 8890, e-post haademeeste@haademeeste.ee

MILLAL TOIMUVAD KONTEINERI
TÜHJENDUSED
Veograafiku leiate saadetud teavituses. Lisaks on graafikuid
võimalik vaadata meie kodulehelt www.ragnsells.ee/graafik ja
iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus.

ARVED: VÄLJASTAME ARVE, KUI
TÄITUNUD 5 E EEST TEENUSEID
Ragn-Sells väljastab arved kui täitunud on vähemalt 5 € eest
teenuseid. Näiteks kui teie igakuine teenuste arve on 2,5 €,
siis saadame arve iga kahe kuu tagant (2 x 2,50 € = 5 €).
Alla viie euro suuruseid arveid väljastame igal aastal jaanuarikuus.

ISETEENINDUS – LIHTNE KASUTADA
JA EI MINGEID JÄRJEKORDI
Ragn-Sellsi iseteenindus on väga lihtne ja kasutajasõbralik.
Iseteeninduses saate vaadata järgmist tühjenduspäeva, tasuda arveid, tellida teenuseid ja muuta oma andmeid. Kui jääte
hätta või tekib täiendavaid küsimusi, siis iseteeninduses on
ka Chat, mille vahendusel on võimalik reaalajas klienditeenindusega suhelda.
Iseteenindusse saate sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID abil
või Smart ID-ga.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO TINGIMUSED
LEPING
Lihtsaim viis lepingut sõlmida on Ragn-Sellsi kodulehel www.
ragnsells.ee/e-leping. Kirjaliku lepingu sõlmijate tarvis lisasime antud teatele kahes eksemplaris lepingu. Lepingu andmed
põhinevad kohaliku omavalitsuse poolt esitatud jäätmevaldajate registri andmetel. Kontrollige saadetud dokumentides
andmete õigsust. Ebatäpsete andmete korral saate neid muuta
www.ragnsells.ee/iseteenindus või edastage õige info klienditeenindusele info@ragnsells.ee, mille järgselt saadetakse Teile
õigete andmetega leping.
MIINIMUMPAKETT
Tiheasustusega aladel on segaolmejäätmete veo minimaalne
sagedus üks kord nelja nädala jooksul, hajaasustusalal on veo
minimaalne sagedus üks kord 12 nädala jooksul. Jäätmemahutite tühjendamise sagedused on sätestatud Häädemeeste
valla jäätmehoolduseeskirjas §8. Minimaalseks olmejäätmete mahutiks loetakse 80 L konteinerit, 60 L jäätmekotti on
lubatud kasutada eramus, kui leibkonna jäätmeteke on alla
10 kg kuus.
NÕUDED KOGUMISVAHENDILE
• Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid
kogumismahuteid. Jäätmete kogumismahuti peab olema
kompaktne, terve, korralikult suletav ja tõstemehhanismiga
varustatud jäätmeveokiga tühjendatav.
• Mahutite lukustamise korral kindlustab Klient nende avamise tühjenduspäeval või tellib Vedajalt eraldi teenusena
luku avamise vastavalt kehtivale hinnakirjale.
• Konteineri kõrvale pandud konteinerivälised pakendatud
olmejäätmed viib Vedaja ära graafikujärgsel veopäeval
Kliendi tellimuse alusel.
KUIDAS SAADA VABASTUST
Erandkorras võib kohalik omavalitsus vabastada jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga liitumisest kui kinnistul ei elata
või kinnistut ei kasutata. Vabastuse saamiseks tuleb esitada

põhjendatud taotlus omavalitsusele, kes siis taotlust menetleb ja teavitab Klienti ja Vedajat mitteliitunuks lugemisest või
taotluse tagasilükkamisest. Vabastus kehtib otsuses fikseeritud
tähtaja lõpuni. Vedajal ei ole õigust ainuisikuliselt Klienti jäätmeveost vabastada.
ARVED
• Teenuste eest (ka tühisõidu eest) esitatud arvete maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.
• Kui Klient tarbib teenuseid kuus vähem kui 5 € eest, siis
Ragn-Sells jätab õiguse arve välja saata peale nimetatud
summa (5 €) täitumist, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete õigeaegse tasumise, soovitame sõlmida püsimaksekorralduse.
• Juhul, kui veopäeval ei olnud jäätmemahutit määratud kohas, sellele oli juurdepääs takistatud või mahutis olid mittevastavad jäätmed, on Vedajal õigus esitada arve tühisõidu
kohta.
• Vedaja võib peatada Kliendile teenuse osutamise juhul, kui
osutatud jäätmeveo teenuste eest esitatud arved on tasumata. Võla tasumise korral on Vedajal kohustus taastada
teenuse osutamine ilma lisatasu küsimata.
• Arve tasumata jätmisel arvel märgitud kuupäevaks on Vedajal õigus nõuda Kliendilt viivist võlaõigusseaduse § 113 lg
1 sätestatud suuruses.
• Arve tähtajaks tasumata jätmisel on Vedajal õigus edastada
nõue inkassosse.
ISETEENINDUS
Vedaja kodulehe www.ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu on võimalik jälgida konteineri tühjendusgraafikut, arvete tasumist jm
teenusega seonduvat ning tasuda esitatud arveid.
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Puuetega inimeste eluaseme kohandamise
toetamine 2020. aastal
Koostöös riigi ja kohanduse saajaga
kohandas Häädemeestevald 2019
aastal üheksa puudega isiku kodu,
lähtudes just isiku erivajadustest.
Läbiviidud kodukohanduse projekti
kogumaksumuseks oli 27 269 eurot.
Euroopa Regionaalarengu Fondi projektirahastus sellest oli 23 086 eurot.
Ülejäänud summa rahastati Häädemeeste valla eelarvest.
Alates 01. veebruarist 2020 on
erivajadusega Häädemeeste valla
elanikel võimalik taas taotleda oma
eluruumi kohandamist. Puuetega
inimeste eluaseme kodukohanduse
projekti läbiviimiseks on 2020. aastal
riigilt Häädemeeste vallale eraldatud
toetust summas 6 377 eurot. Seega
on rahastus oluliselt väiksem kui
2019. aastal eraldatud 23 086 eurot.
Samas loodame siiski, et saame abiks
olla mitmele puudega isikule, kellele
kodukohandus hädavajalik, tagamaks
tema suuremat iseseisvust igapäevaeluga toimetulekul ning sõltumatust
lähedaste ja hooldajate olemasolust.
Kodukohanduse taotluste esitamise periood on 01.02.2020
– 31.03.2020. Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada nii elektroonselt, digitaalselt
allkirjastatuna, e-posti aadressil
haademeeste@haademeeste.ee kui
posti teel Pargi tee 1, Uulu, Häädemeeste vald, Pärnumaa 86502.
Samuti võtavad taotlusi vastu
piirkonnajärgsed Häädemeeste
teenuskeskuse ja Uulu vallamaja
sotsiaalametnikud.
Taotluse vorm koos vajalike
lisadokumentide vormidega on
kättesaadavad Häädemeeste valla
kodulehelt (Sotsiaal ja tervishoid,
Sotsiaalprojektid) ning valla sotsiaalametnikelt, Häädemeeste
teenuskeskusest kui Uulus asuvast
vallamajast.

Eluruumi koha ndamise taotlemise kohta saab
küsida lisainfot valla sotsiaalnõunikult Eha Sädelt
telefonil 5340 8385; e-post
eha.sade@haademeeste.ee või valla
sotsiaaltöö spetsialistilt Sandra
Rebaselt telefonil 53467102, e-post
sandra.rebane@haademeeste.ee.
Eluruumi kohandamist saate
taotleda, kui Teil on tuvastatud ja
on kehtiv puude raskusaste (puude
otsus) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes.
Abikõlblikud on sarnaselt eelnenud
aastale nii puudest tulenevad spetsiifilised erilahendused (näiteks kaldtee
rajamine, siseukseava kohandus jne),
kui ka puudest tulenevad tavapärased
ümberehitused (näiteks pesemisruumis vanni asendamine duššinurgaga,
tava wc-poti vahetus inva wc-potiga
jne). Kohandamise käigus võib rajada
näiteks erivajaduse tõttu ohutust
tagava piirde või käsitoed. Oluline,
et toetatav tegevus peab tulenema
otseselt isiku puudega seotud erivajadustest.
Kohandada on võimalik vaid eluruumi, mis asub Häädemeeste valla
haldusterritooriumil, on kohanduse
saaja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on kohanduse saaja või
tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.
Kui eluruumi kohandamise vajadus on põhjendatud ning eluruumis
on võimalik teha kohandamise töid,
tuleb kohanduse saajal või tema volitatud isikul võtta hinnapakkumised.
Hinnapakkumises peavad olema
kohandamiseks vajalike materjalide
maksumus, tööde maksumus ning
muud kulud kululiikide kaupa välja
toodud.
Kui eluruumi kohandamiseks on
vajalik ehitusteatise esitamine või ehi-

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti
tuleviku heaks

tusloa taotlemine ja sellega kaasnevad
kohustused, siis selle organiseerimisega tegeleb taotleja või kohandamise
tööde teostaja.
Häädemeeste valla sotsiaalametnikud jälgivad ja abistavad kohanduse
taotlejat, et taotlemine ja kohandamine vastaks projekti taotlusvooru
nõuetele ja kokkulepetele. Kõiki laekunud taotlusi menetleb Häädemeeste
valla pereabikomisjon ning teeb oma
ettepanekud Häädemeeste Vallavalitsusele kohanduste läbiviimiseks vallas.
Viimane otsustab taotluse rahuldamise esitatud avalduse, selle lisadokumentide, kodukülastuse ja soodsaima hinnapakkumise põhjal ning
eelarves eraldatud rahaliste vahendite
piires. Vallavalitsus sõlmib kohanduse
saajaga või tema volitatud esindajaga
ning tööde teostajaga lepingu kodukohanduse läbiviimiseks.
Kui kohandamise tööde tegelik
maksumus ületab töö teostamiseks
kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, peab kohanduse saaja olema
valmis tasuma ületavat summat
omaosalusena.
Kohandamise töid võib alustada
alles peale positiivse otsuse saamist
ning tööde teostamise lepingu allkirjastamist. Vallavalitsus ei rahasta
enne lepingu sõlmimist alustatud või
lõpetatud kohandamise kulusid.
Rohkem lisainformatsiooni
kodukohanduse taotlemise kohta
on võimalik lugeda Häädemeeste
valla kodulehelt Sotsiaal ja tervishoid all olevast Sotsiaalprojektid
alalõigu alt.
Eha Säde
sotsiaalnõunik

Metsapoole pesapaik
Metsapoole kool on väike kollane
maja keset männitukka. See on väga
hubane ning selle seinte vahel on
kodune tunne. See maja on armsaks
saanud paljudele. Mis on seal siis nii
erilist? Sellele ei saagi nii otseselt vastata, kuid ilmselt see paik on väga eriline just meile, kes selle kohaga oleme
kokku puutunud ja jagame mälestusi
sellest majast.
Mäletan, kui lapsepõlves oli seal
pioneerilaager ja linnalaps sai kogeda
suve, mis oli täis metsmaasikaid, mustikaid, putukaid ja adru lõhna. Kõik
see kadus unustuse hõlma, kui pioneerilaagrid kadusid. Maja aga elas
edasi koolielu nii nagu palju aastaid
varemgi.
2005. aastal hakkas MTÜ ModeRato korraldama laste ja noorte rahvamuusikalaagrit. Esimest korda toimus
laager Orajõel Nurmenuku talus, siis
Häädemeeste Muusikakoolis, Kihnu
rahvamajas, Kabli Looduskeskuses,
Rannaääre puhkekeskuses ja seejärel leidsime Metsapoole Põhikooli.
See oli õnnelik hetk, sest juba autost
välja astudes tundsime adru lõhna,
mis mälestustes kumas. Tundsime, et
see on meie koht ja seal saame edasi
anda lastele seda pärimuse kildu, mis
meisse on peidetud.
Sel aastal on tulemas 15. laager ja
juba 10. korda oleme Metsapoolel.
Miks oleme Metsapoolele ikka
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VEEBRUARI ja MÄRTSI sündmused
Sõbrapäev külastuskeskuses Tahku Tares kell 19
Sõbrapäeva kohvik Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis
kell 10-12 – astu julgelt läbi
14.02
Häädemeeste Keskkooli Play Back Häädemeeste
Seltsimajas kell 16
15.-16.02 Balto treeninglaager Jõulumäel algab kell 10.00
16.02
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is kell 12
16.02
Häädemeeste Seltsimajas kirbukas kell 12
17.02
Häädemeeste Seltsimajas mälumäng „Eesti eri“ kell 18
19.02
Häädemeeste Keskkooli lahtiste uste päev kell 9
20.02
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL kell 18 Uulu
Raamatukogus
21.02
Vabariigi aastapäev Konstantin Pätsi ausamba juures
kell 10.30
21.02
Kinoõhtu Treimani Rahvamajas “Fred Jüssi. Olemise ilu”
kell 18
21.02
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus ja peoõhtu Treimani
Rahvamajas kell 19
22.02
Pärnumaa radade karikasarja 5. etapp disc golf’is
Jõulumäel kell 10
23.02
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is kell 12
24.02
Eesti Terviseradadel ümber maakera (Jõulumäel) terve
päeva vältel
25.02
Kinoõhtu Häädemeeste Seltsimaja “Fred Jüssi.
Olemise ilu” kell 18
29.02
Häädemeeste Seltsimajas Häädemeeste Huviteatri etendus
„Jutt jumala õige“ kell 17
29.02–1.03 Eesti Omavalitsuste talimängud Viru-Nigulas.
Spordialad: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine
(mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall,
lauatennis, male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus.
ANNA ENDAST JA OMA SÕPRADEST MÄRKU!
Häädemeeste valla võistkondi registreerib Aire KallasMaddison.
1.03
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is kell 12
2.03
Kinoõhtu Treimanis “Talve” kell 19
7.03
Salongiõhtu Tahku Tares kell 19
8.03
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is kell 12
9.-15.03 Emakeelenädal Uulu Raamatukogus
11.03
Hendrik Sooviku mälestuspäev (Võiste kalmistu +
Tahku Tare)
14.03
Jõulumäe talitriatlon, Eesti MV
15.03
DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is kell 12
19.03
Koduloolaste klubiõhtu AJARADADEL Uulu
Raamatukogus kell 18.00
20.03
Treimani Kevadsimman kell 18
21.03
Eesti noorte meistrivõistlused teatesuusatamises
Jõulumäel
21.03
Eesti sisemeistrivõistlused ammulaskmises Häädemeeste
Spordihoones
22.03
Pärnumaa radade karikasarja 5. etapp disc golf’is
Jõulumäel algab kell 10.00
22.03
Eesti noorte meistrivõistlused murdmaasuusatamises
Jõulumäel
22.03
Eesti seeniorisportlaste 2020 meistrivõistlused
murdmaasuusatamises 2,5-10 km KL, Jõulumäel stardid
kell 14.00
28.-29.03 DG Academy Jõulumäe talvesari disc golf’is kell 12
14.02
14.02

2019. a laager Metsapoolel. Foto: Merliti Tillart

ja jälle tagasi tulnud? Sest siin on
privaatne, puhas loodus, müravaba
õhkkond, mets ja meri, mustikad ja
maasikad, lahke pererahvas. Selliseid
tingimusi on tänapäeval keeruline
leida.
Laagris osalevad lapsed, kes
armastavad rahvamuusikat ja kellele
meeldib pilli mängida. Nad tulevad
kaugemalt Eestist: Tallinnast, Kiviõlist. Ka Häädemeeste oma lapsed on
alati rõõmsalt osalenud. Metsapoole
armas kool, mets ja rand kõlab igal
aastal taas meie laste naerust, tantsust
ja ka pillimängust. Seal antud laagri
lõpukontserdid on erilised. Lapsed
sõbrunevad koos pilli mängides ja
selles õhkkonnas viibides suurepäraselt. Kõik kokku teeb sellest laste ja
noorte rahvamuusikalaagrist sellise,

kust koju minnes ütled: „TAHAN
TAGASI“. See koht on ERILINE,
selles on oma MAAGIA ja selles maagias on keskne koht vanal koolimajal.
Lisaks on juba viiendat korda tulemas
kandlemeisterdajate ja pilliõppe laager
täiskasvanutele, mis toimub samuti
Metsapoole põhikoolis ja ehitamiseks
on poiste tööõpetusklass just see, kus
on seda kannelt kõige parem meisterdada, samas on lähedal mets, meri,
vaikus ja rahu.
Oleme õnnelikud, et ka sel aastal
ootab Metsapoole armas koolimaja
meie laagrit ja lapsi!
Ootame kõiki huvilisi meie toredale lõppkontserdile. Jälgige reklaami
ja kohtume Metsapoole kooli hubases
saalis.
Laagri korraldaja Reine Niin

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

Köster-kooliõpetaja
Hendrik Sooviku mälestuspäev
14. märts 2020. a.
Kell 11.00 Mälestushetked Võiste kalmistul.
Kell 13.00 Sõnavõtud – ettekanded
Tahkuranna luteri kiriku, kooli ja Hendrik
Sooviku suguvõsast Tahku Tares.
Ettekandjad: Tauno Teder, Jaan Akkermann,
Harri Tohv, Tahkuranna koolist, Sulev
Kasvandik jt.
• Näitused Tahku Tares.
• Varia.
• Töötab kohvik.
Osale ja aita kaasa!
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Häädemeeste valla
ühendkoori laulumatk
Treimani rahvamaja ja Aloja kultuurimaja seovad pikaajalised sõprussidemed. Kui eelnevatel aastatel on
vastastikku külas käinud rahvatantsurühmad ning Treimani laulupäeval
osales Aloja segakoor, siis nüüd oli
sealne dirigent Agra Jankovska kutsunud külla Treimani ja Uulu koorid.
Aloja kultuurimaja tähistab sel aastal 75. sünnipäeva ja nad pühendavad
sellele terve kultuuriaasta. 18. jaanuaril toimunud sõpruskontsert oligi selle
avaürituseks. Lisaks meie ühiskoorile
ja Treimani Triole astusid üles koha-

Huviringid täiskasvanutele Häädemeeste vallas
veebruaris 2020

likud lauljad ning rahvatantsijad ja
Krimulda meeskoor “Vanad Sõbrad”.
Südamlikud laulud vaheldusid energiliste rahvatantsudega. Eriti emotsionaalseks kujunes kontserdi lõpp, kus
meie poolt esitatud Raimonds Paulsi
lauluks “Mu sünnimaale” tõusis kogu
publik ja laulis seda omas keeles. See
härdusetunne tõi paljudele liigutuspisara silma.
Tore sündmus jätkus peoõhtuga
ning ühiste lõbusate laulude, tantsude
ja mängudega.
Viljar Soomre

Treimani ja Uulu ühiskoor Alojal. Foto Sander Rebane

Uulu segakoori hoogne
hooaeg
Pärast tegusat suve, kus sai osaletud
laulu – ja tantsupeol ning Vaba rahva
laulul, on lauluhoog olnud raugematu.
Jõulukontsert oma valla rahvale toimus I advendil Häädemeeste kirikus,
kuid 19. detsembril andsime koos
Audru valla segakooriga kontserdi
Audru klubis. Seal jagas vahva Jõuluvana ka kõigile kingitusi.
Kuid ei saa me läbi Lätita! Ja nii
sõitsime koos Treimani kooriga külla
Alojasse, kus toimus meeleolukas
kontsert. Esinesid Aloja segakoor,
Krimulda meeskoor, Aloja rahvatantsijad ja meie 2 koori. Oli tõeliselt vahva pidu, sest lätlased on väga

laulu- ja tantsulembene rahvas. Tavaks
on saanud lõpetada läti-eesti ühendkooriga, kus koorid laulavad omas
keeles ühiseid laule (Viljandi paadimees, Kurzeme, Saaremaa valss jt).
Juhatab kohalik muusikaõpetaja Agra
Jankovska, teda abistavad koorirahva
poolt valitud rahvadirigendid. Meie
poolt sel aastal Mati Leidur ja Lelde
Jalakas!
Ees seisab valmistumine Pärnumaa
laulupeoks 30.mail ning suve lõpul on
kavas sõita Kreekasse.
Laul annab tiivad!
Vaike Mändmaa

Hea reisiseltskond!
Sellel aastal jätkame oma reisiseeriat ja sõidame Tšehhimaale
15.–22. augustil!
Ees ootab meid:
Kuldne Praha kirikute ja monumentidega, kuulus Karlovy Vary tervisevetega, kuninglik Karlštejn, tšehhi
köök ja õlletraditsioonid, arhitektuur
ja loodus – need on vaid mõned märksõnad, mis saavad konkreetsema sisu
meie 8 päeva vältava reisi vältel. Vaatamata ei jää ka Krakow ja Wieliczka
soolakaevandus kui suure Poola ühed
olulisemad paigad.
Hind á 390 eurot.
Hinnas 7 majutust hommikusöökidega, bussitransport, reisijuhi teenused (1. öö Varssavi lähistel, 3 ööd Prahas, 1 öö Olomoucis, 1 öö Krakowis,
1 öö Lomža lähistel).
Lisatasu eest (1 euro = ca 24 CZK
= 4,2 zlotti):
• Praha Hrad – B-ring sisaldab:
kuningaloss, Püha Vituse katedraal, Püha Jüri basiilika, Kuldne
tänav – 250 CZK, seenior (65+)
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125 CZK; Karlštejni lossi külastus – 350 CZK, seenior (65+) 250
CZK.
• Kutna Hora: Sedleci Luukirik – 90
CZK, seenior (65+) 60 CZK
• Karlovy Vary Moseri klaasimuuseum 300 CZK / 130 CZK , Becherovka muuseum degusteerimisega 180 CZK, Koneprusi koopad
150 CZK / 110 CZK.
• Wieliczka soolakaevandus 100
zlotti / 90 zlotti
• Prahas võimalik 1 tunnine laevasõit Vltava jõel a 14 eurot.
Reisil osalemissoovist anda teada
hiljemalt 30. märtsiks 2020. a Aire
Koop, kontakt: 5553 6693, e-post
airekoop@gmail.com või e-post info@
loodusring.ee.
Tasumine: esimene osamakse
100 € hiljemalt 20. aprilliks ja kogu
summa peab olema tasutud 15. juuliks
2020. a.
MTÜ Loodusring a/konto LHV
pangas EE987700771003580319, selgitus ülekandesse: Tšehhi loodusreis.

Jooga (50+)

Uulu KSK

N kell 11

Kai Siidirätsep

Jooga

Uulu KSK

T kell 18.15

Kai Siidirätsep

Võrkpall (VK Tahkuranna)
Oodatud huvilised

Uulu KSK

R kell 19

Karl Eerik Eisenschmidt

Hoppa päevatrenn

Uulu KSK

T kell 17 ja 19.30; N
kell 18

Katrin Saare,
Lucia Ašmarina

Võrkpall harrastajatele
(mehed-naised)

Uulu KSK

T kell 19

Karol Nairis

Jalgpall rahvaliiga meeskonnale

Uulu KSK

K kell 17.30

Alari Linnaste

Uulu Segakoor

Uulu KSK

K kell 18.30

Annely Kuningas

Naiste sulgpall

Uulu KSK

K kell 19

Maarika Hunt

Meeste sulgpall

Uulu KSK

E kell 19 (grupp täis)

Allan Kartau

Jõusaali ringtreening

Uulu KSK

P kell 17

Egle Vutt

STRONG rühmatreening

Uulu KSK

P kell 18

Egle Vutt

Rahvatantsurühm „Ülejala“

Uulu KSK

E ja K kell 19
(grupp täis)

Eneli Rüütli, Edda Prillop

Mälumäng

Häädemeeste Seltsimaja

1 x kuus

Aigi Treumuth ja
Viktor Koop

Line-tants

Häädemeeste Seltsimaja

T kell 16.30

Eve Koppel

Häädemeeste Huviteater

Häädemeeste Seltsimaja

P kell 17

Aire Koop

Täiskasvanute õmblustuba

Häädemeeste Seltsimaja

T kell 18

Katrin Mitt

Saviring

Häädemeeste savikoda

N kell 17

Margit Eichen

Naisrahvatantsuring „Rannapiigad“

Häädemeeste Seltsimaja

K kell 18.30

Ege Hünerson, Eeva Noni

Tantsutrupp „Mucho Malo“

Treimani Rahvamaja

T, N kell 18

Reet Lank

Tantsurühm Lendar

Treimani Rahvamaja

N kell 19.30

Heidi Müürsepp

Line-tantsuring

Treimani Rahvamaja

K kell 18

Tiina Laidla

Tantsumemmed

Treimani Rahvamaja

E kell 12

Eini Mäll

Laulukoor

Treimani Rahvamaja

T kell 18

Tiia Soomre

Ans.Viisiveeretajad

Treimani Rahvamaja

E kell 12

Viljar Soomre

Ans. Nostalgiline

Treimani Rahvamaja

kokkuleppel

Viljar Soomre

Showtantsuring

Treimani Rahvamaja

T kell 18

Reet Lank

Rahvamuusika ansambel

Treimani Rahvamaja

kokkuleppel

Virge Lind

Noorte ans. Kratt

Treimani Rahvamaja

kokkuleppel

Viljar Soomre

Treimani Trio

Treimani Rahvamaja

kokkuleppel

Tiia Soomre

Multimeediaring

Treimani Rahvamaja

kokkuleppel

Viljar Soomre

Jooga

Häädemeeste Lasteaed

K kell 18

Kaire Käära

Käsitööselts „Rääk“

Häädemeeste Muuseum

kokkuleppel

Tiiu Pukk

Võrkpall naistele

Häädemeeste spordisaal

T ja N kell 19

Suusatamine harrastajatele (jooks,
imitatsioon, kepikõnd, rullsuusad,
jõuharjutused)

Jõulumäe

K kell 18.00, P kell 13.30

Kadri Madissoo (SK Jõulu)

Tegusad Vanaemad

Tahku Tare

E kell 11

Kadri Tähe

Elurõõmu memmed

Tahku Tare

1 x kuus iga viimane N
kell 12

Saima Vaher

Mälumäng

Tahku Tare

1 x kuus iga kolmas
teisipäev kell 18.30

Maia-Liisa Kasvandik

Keraamika 1

Tahku Tare

K kell 13

Kristina Aedma-Kaldmäe

Keraamika 2

Tahku Tare

K kell 17

Kristina Aedma-Kaldmäe

Kangakudumine/vaibakudumine

Tahku Tare

kokkuleppel

Renate Lind

Salongiõhtud

Tahku Tare

1x kuus esimene L kell
19 (v.a suvekuud)

Info Anne Kalda

Jõulumäe Tervisespordikeskus
Ära lase nina norgu - lumeta talve tegevused Jõulumäel:
• osavusmängude majas: kurling rataslaagritel kividega; kergemate kivide ja väiksema
mänguväljakuga New Age Kurling; laevagolf ja püramiidigolf; kummirõngas täpsusele
• mängimiseks on avatud kõik kolm disc golf’i rada, kettalaenutus
• jalgrataste, FatBike rataste ja laiarehviliste maastikutõukside laenutus
• jalkapiljard ja välijõusaal
• päkapikkude matkarada 2 km
• matkarajad 5, 10, 15 ja 25 km, pikim viib Tolkuse raba laudtee ja Tornimäe vaatetornini
• foto-orienteerumine
• orienteerumine
• geopeitus

Keskus on avatud 24/7,
kui kodulehe esilehel ei
ole märgitud teisiti.
ADMINISTRAATOR 24h
Tel +372 445 6117

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

Lk. 6

Häädemeeste valla leht

Veebruar 2020

Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste Keskkool Erasmus+ projektis

Elamusterohke projektireis

Häädemeeste Keskkool on kolm
aastat osalenud rahvusvahelises
ERASMUS+ projektis “Traditsioonid ja moodne tehnoloogia”,
mis võimaldab õpilastel reisida erinevatesse Euroopa riikidesse ning
tutvuda kohaliku koolielu, paikkonna kultuuri ja ajalooga. Jõulude
eel oli viimane meiepoolne projektireis Ühendkuningriikidesse.
Õpirände lõpuüritus toimub aga
2020. a veebruaris Häädemeeste
koolis. Meeldiv võimalus aasta
lõpul Inglismaad külastada avanes
meie kooli kahel õpilasel ja kahel
õpetajal.
8. detsembri varahommikul
jõudsimegi Inglismaale Heathrow
lennujaama, sealt edasi Londonisse tutvuma tähtsamate vaatamisväärsustega. Pikk lennureis ja
üleminek kohalikule ajale ei suutnud rikkuda elamust tuledesäras
suurlinnast. Nägime oma silmaga
Buckinghami paleed, sealset valvurivahetust ja kuninglikku parki.
Uudistasime Euroopa kõrgeimat
vaateratast nimega “London Eye”,
millel kõrgust 135 meetrit. Pealinna sümbol Big Ben oli kahjuks
restaureerimisel.
Õhtul sõitsime metroo ja rongiga Havanti. Rongijaamas kohtusin mind võõrustava perekonnaga – minuealine Emile, temast
veidi vanem õde ning ema ja isa.
Suundusime nende koju, sõime
õhtust, ajasime niisama juttu ning
pakkisime järgmiseks päevaks koolilõuna. See oli minu jaoks veidi
üllatav, et oma eine tuli kooli kaasa
võtta.
Esimesel päeval Waterlooville`i
koolis kohtusime välismaalastega
ehk siis viie ülejäänud projektis

Reisi esimesel päeval saime osa Londoni vaatamisväärsustest. Nii tore oli leida end Sherlock
Holmes’i kohviku eest, näha oma silmaga Westminster Abbey katedraali, kus toimuvad kuningakoja tähtsamad perekondlikud sündmused,
helistada punasest telefonikabiinist ning seigelda
metroorägastikus.
Kohtumine vastuvõtva perega oli ääretult
sõbralik, nagu oleksime ammused tuttavad.
Pereema jutukus ja hoolivus aitasid mind üle
saada võõristusest ning tunda end pereliikmena.
Meelde jäid väga head ja ülimaitsvad toidud. Koos
perega võtsime ette toredaid reise. Näiteks käisime
vanaema töökohas planetaariumis, kus uurisime
tähti, planeete ja kuud. Eriti ilus oli üks tähtede
kogum. Igal õhtul vaatasime filme, mis mulle
väga meeldis.
Koolinädal algas erakorraliselt: kiirteel toimunud liiklusõnnetus põhjustas ummikuid ning
õpilased ja õpetajad hilinesid. Klassijuhatajad ei
jõudnud teavitada, et kooli tulevad väliskülalised ning seepärast tekitasime koolis elevust.
Meie jõudsime õigeaegselt, kuna läksime kooli
jalgsi. Koolis ei tohtinud kasutada telefoni ja kui
oli vahetund, siis pidid õpilased õues viibima.
Tunnid toimusid erinevates majades, kokku oli
territooriumil 5–6 hoonet. Meie klassijuhataja
oli range. Kui ta klassi tuli, siis pidi klass olema
väga tasa ja kui keegi rääkis, siis ta osutas näpuga
selle lapse peale.
Sõites “Weald and Downland’i” muuseumisse, imetlesin Inglismaa ilusat loodust ja
mägist maastikku. Lahkumispäeval sõitsime
rongiga Londonisse ning oli võimalus näha Inglismaa losse, lagendikke, karjamaid, kus veised
söömas, külasid.
Minu jaoks oli see projektireis täiuslik, kuna
kõik kulges nii sujuvalt ja hästi – ei mingeid
probleeme ega segadusi. Kõik väljasõidud olid
huvitavad, uusi teadmisi pakkuvad. Meeleolukas
ja lõbus oli päev Winchesteris, eriti jõululaada
uisuväljakul, kus sain end proovile panna uisutamises. Alustasin tasa ja targu ning sain hakkama. Ajalooline Winchesteri katedraal tundus
nii võimas ja suursugune. Sain teada, et sinna on

osaleva kooli õpilastega. Päevakavas olid erinevad koostegevused:
ehitasime plastikkõrtest torne,
tegime piparkooke ja valmistasime porgandikoogi. Koostasime
ka arvutis esitluse meie jõulutraditsioonidest.
Teisel päeval sadas palju vihma,
sellest hoolimata käisime Weald
& Downlandi muuseumis, kus
räägiti Inglismaa ajaloost. Tagasi
kooli jõudes sõime koolis jõululõunat. Pärast seda laulsime jõululaulu “Püha öö” (iga osaleja omas
keeles) ning teisi kõigile tuttavaid
jõululaule.
Kolmandal päeval sõitsime
Winchesteri, kus käisime jõuluturul ja uisutamas. Neljandal päeval
valmistasime traditsioonilist jõulumaiustust nimega mince pie.
Samuti tegime crackereid. Õhtul
käisime kooli jõulukontserti kuulamas, esinesid õpilased ja erinevad
laulukoorid.
Reedel saime kanda rahvuslikku riietust. Sõitsime Porthsmouthi linna, kus käisime vaatamas pantomiimi “Aladdin”,
külastasime jõuluturgu, ostsime
meeneid ja kingitusi kodustele.
Nädal võõrsil möödus kiiresti.
Kindlasti tuli see suureks kasuks
meie keeleoskusele, kuna oma
emakeeles saime kõnelda väga
vähe. Olen tänulik ja rõõmus, et
mul oli võimalus nii erilisel ajal
Inglismaal viibida – meie silme all
toimus ka lõplik Brexiti-hääletus.
Sain sõbraks toreda perega, kes
mind lahkelt vastu võttis ja oma
kodupaika tutvustas.
Timmu Kiiver
6. klass
Häädemeeste Keskkool

Foto: erakogust

maetud ka kirjanik Jane Austen.
Mainimata ei saa jätta inglise
ilma, mis oli nii meie praeguse
talve moodi – vihmane ja tuuline. Aga tuul tundus kõledam,
kui meil.
Olen reisiga väga rahul ja loo-

dan, et Waterlooville’i kooli õpilased tunnevad end Häädemeestel
sama turvaliselt ja hoitult.
Helena-Liis Heliste
7. klass
Häädemeeste keskkool

Uulu Põhikool
Jaanuarikuu olümpiaadid,
konkursid ja võistlused
Uulu Põhikoolis

Detsembrikuu tegija Piia Karlotta Rand, kes
valiti maaknna parimaks aerobaadiks

Detsembrikuu üllatajad Grete Pärnpuu ja Meelike Udu, Pärnu Jõuluküla luulekonkurssi finalistid. Fotod: Egle Rumberg

* 14. jaanuar - TV10 Pärnumaa etapp
Võistlusel osalesid: Kerto Jets, Rebeka
Nora Jürgens, Rudolf Harald Kivi, Krethel Kiviselg, Gregor-Marcos Kütt, Piia
Karlotta Rand, Marten Saar, Eva Alexandra Sild ja Lorette Viirmaa. Juhendaja: õpetaja Egert Miljan.
Saavutused: II KOHT PN 60m tõkkejooksus - Kerto Jets
* 18. jaanuar - füüsikaolümpiaad.
Olümpiaadil osales Kalle-Rasmus Rubin.
Juhendaja: õpetaja Pärt Kukk.
* 23. jaanuar - Pärnumaa kergejõustiku MV
Võistlusel osalesid: Annika Absalon,
Devin Borisov, Getter Ennok, Aurelia
Kaasik, Kaarup Kask, Rudolf Harald
Kivi, Richard Kiviselg, Maarja Kõresaar,
Taavi Lumiste ja Ralf Pihlak. Juhendajad:
õpetajad Egert Miljan ja Kaja Stimmer
Saavutused: II koht 1000m jooksus ja III koht kaugushüppes - Richard Kiviselg; III koht kõrgushüppes
- Rudolf Harald Kivi.
* 23. jaanuar - laulukonkurss “Kaunim
Metsalaul”

Konkursil osalesid: Saara Sofia Jürgens, Karmen Kartau, Krethel Kiviselg,
Evert Kose, Luise Lee Leidur, Jaanika
Orasmäe, Madli Pulst, Debby Keira
Sepp. Juhendaja: õpetaja Annely Kuningas.
Saavutused: III koht 3.-4. klasside
solistide arvestuses - Saara Sofia Jürgens; Hõbediplomid ansamblite arvestuses - 4. klassi ansambel; Meeskoor
Nõmmela eripreemia - Evert Kose,
Kirjatark eripreemia - Evert Kose.
* 24. jaanuar - eesti keele olümpiaad
Olümpiaadil osalesid: Linda- Mai
Jõesalu, Triinu Kirschbaum ja Maarja
Kõresaar. Juhendaja: õpetaja Ly Soosaar.
Saavutused: 7.-8. klasside arvestuses
I koht - Triinu Kirschbaum
* 25. jaanuar - keemiaolümpiaad.
Olümpiaadil osales Kalle-Rasmus Rubin.
Juhendaja: õpetaja Marika Jagomägi.
* 30. jaanuar - 7. klasside matemaatikaviktoriin “Nuputa”. Võistlusel osalesid:
Rudolf Harald Kivi, Richard Kiviselg ja
Kaspar Rahnu. Juhendaja: õpetaja Anne
Oga.
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Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskus töötab uuel
aastal uue energiaga

Tahkuranna kool
Uued tutvused ja
matemaatikavahetund
Tahkuranna Lasteaed
Algkoolis

12. jaanuaril toimus meie hoones
suur kolmetunniline trennimaraton.
Maratonile oli kaasatud Hopa Fiti
treenerid, kes viisid läbi 5 erinevat
näidistreeningut. Maraton oli väga
populaarne, kuna saal oli trennihuvilisi täis. Samuti oli inimestel võimalus tutvuda jõusaaliga, mis alates
veebruari lõpust hakkab täienema
uute jõumasinatega. Vahepause

Aasta esimene kuu on möödunud
kiiresti. 9. jaanuaril käisid õpetajad
külastamas Peetri kooli, et tutvuda
programmiga „Liider minus eneses”.
Oli huvitav viibida linnalähedases
suurkoolis, esimene mulje oli see, et
küll on siin vaikne. Saime aru programmi eesmärkidest ja olemusest ning
mõte ise sellega tegelema hakata tundub üsna reaalne. Sel ajal, kui õpetajad
ennast koolitasid, said õpilased tegut-

seda e-õppega.
Jaanuaris on meil traditsiooniks
saanud pöörata erilist tähelepanu
matemaatikale. Klassides tehakse peast
arvutamist ja nuputamist rohkem kui
tavaliselt. 21. jaanuaril olid meil matemaatikavahetunnid. Huvijuht Sandra
õpetas lastele põnevaid mõtlemismänge, mis olid seotud liikumisega.
Nooremad said lihtsamad, vanemad
raskemad ülesanded.
Ees on ootamas veebruar omade
traditsioonidega. Kindlasti on meil
avatud sõbrapäeva kohvik, kuhu on
kõik oodatud.

Uulu lasteaed

Talvekuul Uulu lasteaias
Jaanuari alguses jätsime hüvasti kuusega, mis jõulukuul meile palju rõõmu
valmistas. Ühiselt lauldi jõululaule ja
tantsiti jõuludeks õpitud tantse. Liblika rühma lapsed esitasid „Lohe”
mängu.
Ilmataat on nõuks võtnud meile
vingerpussi mängida. Hoolimata sellest, et on talvekuu, on loodus ümberringi täiesti sügisenäoline. Väikesed
Sipelgad saavad endiselt õues mängida
liivakastimänge. Toas aga pidid endile
ise jääkuubikuid külmikus meisterdama, et nende sulamist soojas jälgida.
Lepatriinud ja Mesimummid on
palju matkanud metsaradadel. Astudes mööda metsateed, märkasid Mesimummid talveund magavate sipelgate
suurt pesakuhilat, prooviti ära tunda
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raagus lehtpuid, võrreldi okaspuid
– kuuske ja mändi. Palju põnevust
tekitas kohtumine rähniga. Metsast
kaasavõetud käbidega tehti rühmas
katseid. Lapsed said teadmise, et käbi
ülesandeks on puu lapsi ehk seemneid
hoida. Katse õpetas lastele veel, et miks
käbid on vahel kinni aga teine kord
lahti. Matkad on alati elamuste rohked
ja õpetlikud!
Kuna jõulukuul oli lastel maiustamist väga palju, siis vajas meelde
tuletamist, kuidas hammaste eest
hoolt kanda. Mesimummid tegid
katse „Hambaauk õuna sees”, see katse
näitas kuidas tekib hambaauk ja mis
toimub katkise hamba sees.
Põnevaid katseid tegid ka Liblika
rühma lapsed, kui õppisid tundma

oma erinevaid meeli. Lepatriinu lapsed, aga katsetasid kuidas on süüa riisi
pulkadega. Eks nii katsetades ja ise
tehes, õpivadki lapsed kõige paremini.
Sel kuul oli meie lasteaia lastel
võimalus vaadata minimuusikali
„Imelaps”, mis valmistas rõõmu toredate laulude ja tantsudega. Lapsed
said näha ka etendust „Ma ei mängi
sinuga”. See oli õpetlik lugu kõigile,
kuidas hoida häid sõbrasuhteid.
Jaanuaris oli võimalus ka meie lapsevanematel osaleda koolitusel „Eduka
vanemluse vundament” ja koolitajaks
oli Uulu lasteaia õppealajuhataja
Merike Angerjärv.
Soovime kõigile ilusat ja pidulikku
veebruarikuud!
Uulu lasteaia pere

rikastasid oma esinemistega Uulu
KSK showtantsu lapsed ja breakingu
rühm.
Alates peale trennimaratoni
toimuvad Uulu KSK-s korrapäraselt erinevad treeningud. Trennid
on avatud kõikidele huvilistele ja
registreerimine toimub läbi Hopa
Fiti keskkonna https://hopamini.
hopafit.ee/.

Ülevaade treeningutest ja huviringidest täiskasvanutele:
ESMASPÄEV
19.00 – 21.00 RAHVATANTS Tantsuselts Ülejala (grupp täis)
19.00 – 21.00 – MEESTE SULGPALL (grupp täis)
TEISIPÄEV
17.00 – 18.00 – HOPA PÄEVATRENN huvilistele
18.15 – 19.30 – JOOGA huvilistele
19.30 – 20.30 – HOPA PÄEVATRENN huvilistele
19.00 – 21.00 – VÕRKPALL harrastajatele (mehed – naised) – oodatud
ka uued liikmed
KOLMAPÄEV
17.30 – 19.00 – JALGPALL rahvaliiga meeskonnale
18.30 – 20.00 – UULU SEGAKOOR, uute liikmete vastuvõtt sügisel
hooaja alguses
19.00 – 20.30 – NAISTE SULGPALL
19.00 – 21.00 – RAHVATANTS Tantsuselts Ülejala (grupp täis)
NELJAPÄEV
11.00 – 12.15 – JOOGA 50+ huvilistele
18.00 – 19.00 – HOPA PÄEVATRENN huvilistele
REEDE
19.00 – 21.30 – VÕRKPALL VK Tahkuranna - oodatud ka uued huvilised,
kuid selle aasta mängudel osalejate nimekiri lukus al. 31.12.2019
PÜHAPÄEV
17.00 – 18.00 – JÕUSAALI RINGTREENING huvilistele
18.00 – 19.00 – STRONG rühmatreening huvilistele
* JÕUSAAL avatud E-R kell 09.00 – 21.00
Egle Vutt
Uulu KSK juhataja

Laupäeval, 15. veebruaril kell 14.00
külakeskuses Tahku Tare
RAHVAKOOSOLEK
Arutleme teemal „ Haldusreform ja külad“
Külalised
MART JÄRVIK

endine vallavanem ja
maaeluminister
AHTI BLEIVE
Taevaskoja külavanem ja Põlva valla
külavanemate seltsi liige
TIINA HEIDEMANN Pärnumaa Kodukandi juhatuse
esinaine

Oodatud on kõik, keda huvitab külaelu areng
meie vallas.
Info: uulupulverk@gmail.com või tel 5348 4121

Treimani rahvamajas
21. veebruaril
kell 18 film “Fred Jüssi. Olemise ilu”.
Pääse 5.- sooduspilet 4.kell 19 Vabariigi aastapäeva kontsert ja peoõhtu.
Tantsuks ansambel Viljavelled
Info ja laudade tellimine tel 5228196 Viljar
Võta kaasa hea tuju, suupisted ja joogid!
Kohv on rahvamaja poolt.

2. märtsil
Mesimummid tantsuhoos. Foto: Liina Sommer

KinoõhTu

“Talve”, pääse 5.- sooduspilet 4.-
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Tervisemure korral
alusta pereõest
Terviseprobleemi ilmnemisel pöördume esmajärjekorras ikka perearstikeskusesse. Mõnikord aga ei
pääse patsient kohe arsti
juurde, vaid ta võtab vastu
hoopis pereõde. Õde aitab
patsiendi kiiretele küsimustele vastused saada ning võimaldab arstil pühendada
rohkem aega keerulisemate
juhtumite lahendamisele.
Mis täpselt on pereõe roll
täna ja milliste murede korral tema poole pöörduda?
Pereõde on kõrgharidusega spetsialist, kes nõustab
patsiente tervislike eluviiside
ja haiguste ennetamise osas,
omab ülevaadet sõeluuringutest ja vaktsineerib. Koostöös ravi määrava perearstiga
toetab õde nii ägedaid kui ka
kroonilisi haigusi põdevaid
inimesi nende raviteekonnal. „Hästi toimivad need
perearstikeskused, kus õed
ja arstid on oma rollid selgeks rääkinud ning töötavad
tulemuslikult nii eraldi kui
koostöös,“ ütles Kiili perearstikeskuse õde Gaidi Alt.
Pereõdede ülesandeks on
teha vaktsiinisüste, võtta verd,
kuulata südant ja kopse ning
mõõta vererõhku, uuendada
retsepte, siduda haavu, nõustada patsiente haiguste ennetamise, tervisliku eluviisi ning
toitumise osas. Vastava väljaõppega õde aitab ka alkoholiprobleemide ja suitsetamisest
loobumisega. Ülesandeid võib
väljaõpet pakkudes õdedele
juurdegi anda.
Pereõdesid tasub
usaldada
Paljude perearstikeskuste
töökorraldus tagabki patsiendi esmase kohtumise just
pereõega.
Helistades või sisenedes
perearstikeskusesse on õde
see, kes patsienti tervitab,
kuulab patsiendi pöördumise
põhjuse ära ning hindab, kes
tulenevalt terviseseisundist
või pöördumise põhjusest
on õige tervishoiutöötaja patsiendiga tegelema. Paljudel
juhtudel ei ole tervisemure
suur ja patsient ei peagi arsti
juurde minema, sest pereõde hindab inimese terviseseisundi ja annab talle nõu
ning vajadusel kutsub enda
vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure ületab õe pädevuse
piire, suunatakse patsient
edasi perearsti vastuvõtule.
Pereõe roll sõltub palju ka
konkreetse tervisekeskuse
töökorraldusest. „Mõnes
kohas täidab õde suuresti
assistendi rolli, kuid kui
arsti töökoormus on suur ja

•
•
•
•

õde on oma pädevust juba
tõestanud, saab ta üha rohkem ülesandeid. Meilidele
vastamist ja aegade broneerimist tuleb endiselt teha,
kuid pereõde viib läbi ka
suure osa vajalikest meditsiiniprotseduuridest,“ rääkis
pereõde Alt.
Mujal maailmas on üsna
tavaline, et iga murega arsti
juurde ei pääsegi, kuid Eestis
ei olda õe suurenenud rolliga
veel harjunud. “Meie keskuses
hakkasid patsiendid õdesid
oluliselt rohkem usaldama
siis, kui perearst oli lapsehoolduspuhkusel ja asendajat ei olnud igal hetkel saada
– ega siis keegi abita jäänud,
pereõed tegid vajalikud protseduurid ja nõustamised ise
ära. Minu hinnangul näitabki
perearstikeskuse töö kvaliteeti
see, kui kiiresti tõsiste probleemidega inimene abi saab,”
lisas Alt.
Lisaks tähendab nii telefoni kui ka meili teel suhtlemine tegelikult palju enamat, kui ainult vastuvõtule
broneerimist – see hõlmab ka
nõustamist ja kogu tegevuse
dokumenteerimist. „Näitena
võin tuua sellise olukorra, kus
telefoni teel võttis ühendust
inimene, kes plaanis teha
suitsiidi. Rääkisin temaga ligi
tund aega ja jõudsime kokkuleppele, et võime võtta ühendust tema pereliikmetega.
Edasi suunasime patsiendi
haiglaravile ning ta sai vajaliku abi. Kriisi lahendamisel
oli võtmeks usalduslik suhe
patsiendiga,“ kommenteeris
Alt.
Pereõdede pädevus on täna
sellisel tasemel, et osatakse
iseseisvalt tegeleda ka kiireloomuliste ja raskemate tervisemuredega, kuid seadusest
tulenevalt õde ise diagnoosi
panna ei tohi, vaid peab sellise patsiendi perearstile edasi
suunama. Õdede vastutuse
suurenemine aitaks tagada
inimeste kiirema pääsu tervishoiusüsteemi.
Ligikaudu 80% haigustest
on iseparanevad, nii et just
pereõe soovitused aitavad
inimestel enamikku viirushaiguseid kergemalt põdeda.
Pereõed on igati pädevad
meditsiinisüsteemis erinevaid
rolle täitma – nad on läbinud
õe õppe, mis kestab 3.5 aastat ja hõlmab nii teoreetilisi
kui praktilisi aineid. Lisaks
on neil võimalus spetsialiseeruda neljas valdkonnas:
terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus ja
intensiivõendus. Ligikaudu
10% õdedest on täna eriväljaõppega.

KatuSetööd
lame- ja viilKatuSte eHituS
remOnttööd
eHituSliKud pleKitööd

Tel 554 8699 • edissonehitus@gmail.com

Uus mürgistusinfo
leht 16662.ee aitab
mürgistusi ennetada ja
esmaabivõtteid õppida
Mürgistusteabekeskuse uuelt
veebilehelt www.16662.ee leiab
info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest
kui ka valdkonna koolitustest.
Samuti leiab lehelt kasulikud
näpunäited, kuidas mürgistusi
vältida ja kodu ohutuks muuta.
Mürgistusteabekeskuse juht
Mare Oder ütleb, et kõik mürgistused on ennetatavad. „Uue
veebilehe lõime selleks, et kogu
mürgistustega seotud info oleks
Eesti inimeste jaoks mugavalt
ühte kohta koondatud,“ selgitas
Oder, kelle sõnul on uuendatud
veebileht väga hea võimalus end
mürgistustega seotud küsimustes kurssi viia ja seeläbi ka mürgistusi ennetada.
Kas teadsid, et umbes 90%
mürgistusi juhtub kodus? Ligi
pooltel juhtudel pöördutakse
Mürgistusteabekeskuse poole
seoses alla 3 aastaste laste mürgistustega. Iga teine mürgistusinfoliinile 16662 tehtud kõne
puudutab kemikaale ja iga kolmas ravimeid. “Lastel puudub
ohtude mõistmiseks vajalik
elukogemus. Näiteks tunduvad
neile vanavanemate ravimid
mõnusate kommidena. Seega
tasub ravimid hoida alati laste
käeulatusest väljaspool ning
ohtudest lastega ka rääkida.

Kuna lapsed õpivad jäljendades, tasuks täiskasvanutel läbi
mõelda – kas ravimite võtmine,
kemikaalide turvakorkide avamine laste silme ees on ikka
kõige mõistlikum,” selgitab
Mare Oder.
Paljud mürgistused on hooajalised, näiteks on seenehooajal levinud nendega seotud
küsimused ja kevade saabudes
tuleb rohenäppudel ette mürgistusi aiakemikaalidega. Mürgistusteabe kodulehelt saab uue
lahendusena tellida uudiskirja,
kus antakse ülevaade eeloleva
perioodi võimalikest mürgistusohtudest. “Uudiskiri on
hea võimalus näiteks väikelaste
(vana)vanematele, kes saavad
end kursis hoida aktuaalsete
mürgistusohtudega ja nende
ennetamise võimalustega,“
ütles Oder.
Mürgistusteabekeskuse
infoliinile 16662 saab helistada
ööpäevaringselt mistahes äsja
juhtunud mürgistusjuhtumi või
selle kahtluse korral. Kõne on
tavatariifiga ning anonüümne.
Infoliinil töötavad pikaajalise
erakorralise meditsiini kogemusega spetsialistid, kes oskavad
mürgistuse puhul leida kiiresti
kõige sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee
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MAALEHE
EAKATE FESTIVAL 2020
12. märtsil
Tartus Eesti Rahva Muuseumis
Tule ja veeda
meeleolukas päev
Üritus on

Uksed avatud 9–19

TASUTA

ESINEVAD
Toomas Anni ja Marju Länik
PÄEVAJUHT
Maire Aunaste
Avatud suur messiala
Harivad arutelud
Ühisvõimlemine
Auhindade loosimised

Kõigile osalejatele ERMi külastus 50% soodsam
Pakkumine kehtib 12.03-12.04.2020
maaleht.ee/eakad

Kui ka Sina soovid väljas olla oma ettevõttega, võta meiega ühendust: eakad@maaleht.ee

Kallid Häädemeeste valla eakad!
Tasuta ühistransport messile on organiseeritud soovijatele valla poolt. Anna oma soovist
teada 2. märtsiks Egle Vutile telefonil 5806 8636
või e-mailile: egle.vutt@haademeeste.ee. Buss
alustab reisijatele peale võtmisega Treimanist
kell 8.00 ja liigub Reiu poole (kust keeratakse
Tartu peale).
Võta kaasa taskuraha lõunasöögiks ja ERMI
külastuseks (soovi korral). Messi külastus tasuta!
Avatud on suur messiala, kus saab tutvuda erinevate toodete ja teenustega, proovida uut ja
huvitavat ning küsida parimaid pakkumisi. Vaimu
hoiavad erksana kahel laval ja õpitubades toimuv programm, kus saab osaleda nii põnevates
aruteludes kui ka meelt lahutada suurepäraste
etteastete saatel. Töö- ja jututubades räägitakse
karjäärist, ümberõppest, poliitikast, tervisest ja
kasulikest teadmistest, kuidas ennast vitaalse
ja elujõulisena hoida. Mõistagi ei puudu ühelt
korralikult pidupäevalt ka kultuuriprogramm,
kus saab osaleda ühisvõimlemisel ja kaasa elada
isetegevuslastele, lõõtsamängijatele ning suurepärastele muusikutele – Marju Länik ja Toomas
Anni. Samuti on toimumas erinevad põnevad
loosimised. Spetsiaalselt festivali külalistele
mõeldud kõhukinnitust pakub restoran Pööriöö.

Osutan raamatupidamise teenust
(ka tuludeklaratsioonid)
ja abistan e-PRIA kasutamisel,
dokumentide edastamisel.
Telefon 506 9045
Teostame eramute ja
kortermajade katuse,
- fassaadi, -sokli ja
üldehitustöid

5381 9121

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Pakun klassikaliste
ripsmepikenduste
paigaldust ja hooldust.

Tuisu OÜ pakub võsa raie töid giljotiiniga,
väljavedu ja ka harvesteri töid teenusena.
Võimalik võtta kompleksse tööna või ka eraldi.
Lisaks on olemas sõelumise võimalus kolme
erineva fraktsiooni, ehk erineva astmega
materjalide sõelumise jaoks. Ka kopa tööd,
veoauto, drenaaži panek jne.
Lisainfoks ja täpsete pakkumiste/hindade
saamiseks palume ühendust võtta numbritel:
Artur Nõmm: +372 5662 5075
Kuldar Nõmm: +372 5662 9689
Allar Nõmm: +372 5662 3678
E-maili aadressil: info@tuisu.ee

TulE TEE silMad
ilusaKs!

30
hooldus 20

Paigaldus

AnnA JuurikAs
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

112

POLITSEI
KIIRABI
PÄÄSTE

Hädaabinumber kõikjal Euroopas!
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HÄÄDEMEESTE
TERVISETOA
TEENUSED
TuiNa massaaž – kroonilised
kaela-, õlavöötme-, selja-, alaselja-puusa ja
jalgade valud. Massaaž vabastab pinges lihaseid,
taaskäivitab kogu kehas energia voolamise ja
heaolutunde.
Punktmassaaž – kogu kehale
Refleksoteraapia – jalatalla punktmassaaž
Neerumassaaž – valulik alaselg ja selja kiire
väsimine
Kinesioloogia – stressi- ja hirmude
maandamine
Kuppude panek – lihaste lõdvestamine
Moksa – valulike kehapunktide soojendusravi
Suhtlemisalane nõustamine
Konfliktide lahendamine
Stressimaandamise õpetus
Kabinetis igapäevast valvet ei ole.
Uutel klientidel on vajalik eelnev
registreerimine.
Kontakt: Margot Põlla – 5114 039.

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.

Lk. 9

KUI TEIL SEISAB VANU
LASTERATTAID,
PAKUME NEILE UUT KODU!
tel 501 3429

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 11 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 15 eurot/tihumeeter
OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

MÜÜA KASEPUIDUST
PUITBRIKETT
Alus briketti

960 kg
190 eurot

Kott briketti

10 kg
2,20 eurot

Transport valla piires tasuta.
Ott Juurikas
5845 4442

Palkide saagimine lintsaega,
tulla võib ka ühe palgiga.

501 3429
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Häädemeeste valla leht

Õnnitleme veebruarikuu
sünnipäevalapsi!
Et iga päev Sul oleks
isemoodi kaunis
ja igas uues päevas
isemoodi rõõm!
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MEETA LINKMANN
LIIDIA VÄLJAPÕHI
EINARD VAHER
HILDE PULK
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ASTA PIHLASTE
HELGI TALI
ILSE-ALICE PÄRNA
EEVI KUKK
ÜLO VAINOMÄE
TAIMO PALITS
VELLO PÄRNA
AVO SALUMETS
EINO KALDAS
MARET LUUSE
MILVI KUBJA
LINDA AASAV
ELMA KARI
VELLO-EINAR RULLI
VAIKE MURU
AITA SUIKONEN
IDA KARM
TIIU MÄGI
ENDA LORENTS
SULEV LILLE
RUTA-ARIA TEE
VÄINO SUUR
LUULE PALUOJA
EMELGELINA
SKVORTSOVA
HELGI NAAR
SILVI PARDEL
RUUDA AAS
ÜLLE KIISK
MARJU PULST
HANS BERTIL
LICHTERMAN
ANNE JÜRIOJA
RAIVO RÕA
ENN TAMM
AILI RÕÕMUSOKS
ENE ILVES
JAAN VAHENÕMM
VILNIS ERMANIS
MATI KARLSON
AIVAR POKK
MERIKE TOLMIK
TIINA LORENTS
FELIKS LINNU
REIN TALLERMO
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Reiu küla
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Kabli küla
Reiu küla
Mereküla
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Krundiküla
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Vallaelanike soovil on avaldatud ka sünnipäevalapse elukoht küla
täpsusega. Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes,
peaksid sellest teatama e-posti aadressil tiiu.sommer@haademeeste.ee ja
toomas.abel@haademeeste.ee või telefonidel 444 8897 ja 446 4175 või
508 9266 ja 5819 0592 hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.

TOIMETUS

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

In MEMOrIAM

AILI SOOPALU

ArMA ALJAS

26.05.1961 – 26.01.2020

22.04.1939 – 23.01.2020

Sest see, kes tuleb ja meid ära viib, ei oota.
Keset muret või rõõmu paneb ta käe meie
õlale ja ütleb: “Lähme ära siit! See aeg,
mis sulle anti, on nüüd möödas.“
/Oskar Luts „Kevade“/

... taevas päikesekarva laik, kuumus,
männid, maasikamaik,
... meelespealilled heinamaalohus,
helendav jaaniuss kasteses rohus,
... kaskede lõhn ja udude sina,
hommik ja õhtu –
SEE KÕIK OLID SINA.

Aili Soopalu sündis 26. mail
1961. aastal Tabiveres Tartumaal. Peale Tartu Ülikooli farmaatsia eriala lõpetamist 1986. aastal oli tema esimene
töökoht Häädemeeste apteegis. Noore ja aktiivse inimesena
kohanes ta uues kogukonnas kiiresti. Häädemeeste luteri
koguduses aitas ta inimesi diakooniatööga, koolis õpetas
terviseõpetust ja lõi kaasa veel paljude elualade tegemistes.
Alates 1993. aastast oli Aili Häädemeeste valla volikogu
liige. Aastatel 1995 kuni 2002 oli tema täita vallavolikogu
esimehe roll. Aili Soopalu juhitud volikogu tööaega jäid
väga paljud tänaseni toimivatest algatustest: valla aastapäeva tähistamine, aukodanike tiitlite omistamine, valla
ajalehe uuesti ilmumine, valla lipu õnnistamine ja palju
õigusakte valla elu korraldamiseks. Aili rõõmsameelsus
ja teotahtelisus oli nakatav. Sõprusvaldadega läbikäimine
oli tema juhtimisel väga aktiivne.
Aili oli suurepärane suhtleja. Ta sai erinevas vanuses
inimestega hästi läbi. Ta pani inimesed tundma, et neid
on märgatud, et neist on rõõmu. Nii inimeste elus kui ka
riigis toimuv läks talle väga korda. Kus võimalik, ta aitas.
Aili oli liikumapanev jõud, kes kogus inimesed kokku,
jagas ülesanded ja lükkas asjad käima. Nii sündis näiteks
Häädemeeste tervisepäev. Samas oli ta nõudlik. Seda eriti
siis, kui nägi head eesmärki, mille nimel tegutseda.
Avaldame kaastunnet Aili Soopalu lähedastele.
Ailit mälestades sõbrad, tuttavad, teekaaslased vallast

KOGUDUSTE TEATED
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
16. veebruaril kell 12.00 II pühapäev enne paastuaega
23. veebruaril kell 12.00 I pühapäev enne paastuaega
24. veebruaril kell 12.00 Iseseisvuspäev
26. veebruaril kell 12.00 Tuhkapäev, paastuaja algus
1. märtsil kell 12.00
Paastuaja I pühapäev
4. märtsil kell 12.00
Paastuaja I nädala kolmapäev,
palvepäev
8. märtsil kell 12.00
Paastuaja II pühapäev
11. märtsil kell 12.00
Paastuaja II nädala kolmapäev
Jumalateenistused talvekuudel toimuvad kogudusemaja
talvekirikus (Pärnu mnt 34).
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
1. märtsil kell 9.30
Paastuaja I pühapäev

Inimelu on ettearvamatu. Kevadiselt soojal talvepäeval
lakkas tuksumast sadade Kabli Lasteaia ja Kabli Algkooli
laste esimese õpetaja Arma Aljase süda. Ta oli inimene ja
õpetaja elukutsele sobivaimate isikuomadustega – erudeeritud, teadmishimuline, kohusetundlik ja põhjalik, nõudlik
enese ja teiste suhtes. 2001. aastal pälvis ta Pärnumaa
Aasta Õpetaja auväärse tiitli.
Arma Aljas sündis Viljandi maakonnas Suislepa vallas
Seakalla talus rentnike perekonnas. Peres oli viis last, Arma
oli kolmas. Vanavanemad ja vanemad olid muusikainimesed. Vanaisa oli küla väga tunnustatud kandlemeister. Kui
Arma oli 5-aastane, siis vanaisa meisterdas temale pisikese
kandle. Väikene Arma mängis kandlel ka kõige raskemaid
lugusid. Arma musikaalsus oligi päritud esivanematelt.
Olles lasteaia- või kooliõpetaja andis ta muusikatunde ja
pani lapsi ansamblites laulma ja eriti hästi edenesid üksikesinejate sooritused. 4-aastaselt luges Arma juba soravalt
ja tema lemmikraamatuteks olid näitemänguraamatud.
Arma oli üksinda maha mänginud terveid näidendeid.
Ta oli palju jäljendanud kooliõpetaja mängimist. Vanaisa oli öelnud:” Armast tuleb koolipreili”. Ja nii see ka
läks. Töötades õpetajana oli tema see, kes pani õpilased
näitemängudes mängima, saavutades konkurssidel oma
rühmaga kõrgeid kohti. 1.septembril 1946. aastal läks
Arma Suislepa 7-klassilisse kooli. Samal ajal viidi isa Siberisse ja võib arvata, kui raske oli emal üksinda kasvatada
viite last. 1953. aastal astus Arma Viljandi Pedagoogilisse
Kooli, mille lõpetas 1957.aastal algklasside õpetaja kutsega
ning aasta hiljem täiendas end Haapsalu Pedagoogilises
koolis, kust sai muusikaõpetaja kvalifikatsiooni. 1958.
aastal Arma abiellus ja elupaik soetati Pärnumaale Suigu
kolhoosi maile. Perre sündis kolm last – tütred Karmen
ja Aime ning poeg Tõnis. 1968. aastal sai Arma abikaasast “Sõpruse” sovhoosi peaagronoom ja Arma asus tööle
Häädemeeste Keskkooli. 1972. aastal viis abikaasa töö
nende pere Mustlasse. 1979. aastal koliti Kablisse tagasi
ning Arma asus tööle lasteaias ja hiljem koolis. Arma
jäi pensionile 2008. aastal, kui Kabli kool lõpetas tegevuse. Üle 40 aasta pidas Arma õpetaja ametit ja vabal
ajal juhendas laulukoore ja näiteringe, nii koolis kui ka
Kabli Seltsimajas.
Arma Aljase näol kaotasime targa, tööka ja õiglase inimese, kelle vahel karmivõitu tunduva oleku all oli peidus
soe ja kaastundlik süda. Arma elas oma elu südame kaudu,
mis nüüd on saanud mälestuseks.
Mälestustes oled Sa alati koos oma kallite laste ja lastelastega ning kaasteelistega – Kabli lasteaiast ja koolist,
Kabli Seltsimajast ning Kabli Külaseltsist.

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
16. veebruaril kell 14.00 II pühapäev enne paastuaega
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
23. veebruaril kell 15.00 õhtune jumalateenistus
7. märtsil kell 10.00
Liturgia. Suure paastu algus
Treimanis:
15. märtsil kell 15.00
Suure paastu algus
Urissaares:
21. märtsil kell 11.00
liturgia. Suure paastu algus

MÄLESTAME LAHKUNUID
LEMBIT UUSMA
09.07.1964 – 03.01.2020

Nepste küla

ALIDA KASEOJA
07.02.1922 – 11.01.2020

Tahkuranna küla

LEANDER VAHER
13.09.1923 – 21.01.2020

Kabli küla

HILLAR PULK
27.09.1957 – 23.01.2020

Rannametsa küla

HEIKI TŠAŠKIN
18.08.1960 – 23.01.2020 Urissaare küla
ARMA ALJAS
22.04.1939 – 23.01.2020 Kabli küla

Mis juhtus

25. jaanuaril kell 10.49 said päästjad teate, et Tolkuse rabas Häädemeeste vallas, põleb pinnas. Päästjad tuvastasid
lõkke tegemise tagajärjel hõõgunud, ühe ruutmeetri suuruse
ala. Päästjad kustutasid pinnase kell 11.23.

