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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

„Aeg on sinu kaaluja!“

Vallavanema veerg
KAREL TÖLP
Häädemeeste uuel vallal on
tänaseks vanust veidi üle pooleteist aasta, kalendri ning
majandusaasta järgi oleme
aasta keskel. Samas vallavalitsuse töörütmi järgi oleme täna
puhkuste perioodil ja jälgimas
eelmise perioodi jooksul käima
lükatud tegevuste rakendamist,
on need siis erinevad ehitamised või dokumentatsiooni
rakendamised, ning valmistumas uueks perioodiks.
Tänaseks oleme ehitamas
mitmeid mustkattega teid,
valmimas on Uulu Põhikooli
staadion, mille investeering
on ca 370 tuhat eurot ja ehitus
toimub Häädemeeste Hooldekodus, investeering ca 1,85
miljonit eurot. Ehitaja on
lubanud hooldekodu üle anda
juba veebruaris 2020. a, kuigi
algselt seadsime tähtaja palju
hilisemaks.
Äsjane periood oli kõigile
ametnikele ilmselt töiseim
üldse ja tegelikult jätkuvad
mitmed varem alustatud tegevused ka teisel pool puhkuste
perioodi. Kirjutaksin siinkohal
pikemalt arendusvaldkonna
tegevustest. Oleme jõudnud
hangetega nii kaugele, et ehitustööd on algamas Häädemeeste alevikus kergliiklustee ehitusel, kus peatöövõtjaks
on AS Tref-Nord. Lisaks kergliiklustee ehitusele on sõlmitud
leping Elektrileviga õhuliinide
mahavõtmiseks kergliiklusteega hõlmatud alalt, kokku
investeering üle 400 tuhande
euro. Kergliiklustee valmib
suure tõenäosusega mais 2020,
sest elektriliinide eest ära võtmine jääb tööde varasemat
valmimist segama. Iseenesest
pole sellise uue tee ehitamisel
üldse halb, kui põhi saab vajuda
ühe talve.
Projekteerimise leping on
sõlmitud Uulus Pargi tee 1
ja 3 (vallamaja, spordikeskus,
lasteaed) hoonete rekonstrueerimiseks ning sõlmimisel
Uulu Põhikooli laiendamise
projekteerimiseks. Uulu Põhikooli laiendus hõlmab aula ja
kahe klassiruumi lisandumist
ruumipuuduses olevale koolile.
Ehitusaega koolis plaanime
vallavalitsuse poolt volikogule
esitatavas arengukavas ja eelarvestrateegias juba 2020. aastal.
Ehitustöödega alustatakse

lähiajal Häädemeeste Lasteaias, kus rajatakse uus mänguväljak ning rekonstrueeritakse
kaks rühmaruumi, mis saavad
ka uue mööbli, kokku investeering üle 130 tuhande euro.
Lasteaias oleme valmistumas
veel uue rühma avamiseks,
esialgu üheks aastaks. See
võib tunduda kummaline, et
alles eelmisel suvel direktor ühe
rühma vähendas, kuid direktori samm oli igati õige. Selline
samm oleks tulnud teha juba
varem, sest varasematel aastatel oli lapsi lasteaias 3 rühma
jagu. Ütlesin juba eelmisel
aastal, et kui lapsi on rohkem,
avame rühma uuesti. Käesoleval kevadel lõpetas lasteaia
nii vähe lapsi, et lasteaiakohta
soovivaid lapsi ilma uut rühma
moodustamata poleks võimalik
vastu võtta.
Ehitustöödega oleme algust
tegemas Häädemeeste Muusikakoolis ning valla teenuskeskuses ehk endises Häädemeeste
vallamajas. Mõlema hoone juures on plaanis soojustamine ja
uue välisviimistluse ehitus. See
töö võib tunduda imelik, kuna
mõlemad hooned näevad täna
väga kenad välja. Paraku on
mõlema hoone puhul tehtud
vaid värvimistööd, kuid ilma
soojustamata ei ole mõistlik
minna sisetöid tegema. Hooned
esmapilgul vajavadki sisetööde
teostamist, kuid enne tuleb
hooned soojustada. Sisetööd
on mõlemas hoones plaanis
järgmisel aastal, praegu toimub
selleks projektide koostamine.
Valla teenuskeskuses soojustatakse lisaks seintele vundament, vahetatakse 3 akent ja
katus. Muusikakoolis vahetatakse kõik aknad ja uksed
ning soojustatakse peale seinte
ka vundament. Kahe hoone
investeering kokku sel aastal
on vähemalt 245 tuhat eurot.
Kaks hanget, pakkujate loobumised ja palju kirjavahetusi,
sedasi võiks kokku võtta siiani
toimunu Kabli Seltsimaja
rekonstrueerimisel. Tänaseks
on külaseltsi eestvedamisel toimuv rekonstrueerimine siiski
töösse minemas. Siinkohal ei
ole toimunu kindlasti hankija
viga, vahest lihtsalt ei lähe
hangetega asjad nii, nagu loodetakse. Tööde käigus rekonstrueeritakse suurem osa hoo-
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nest, kogu maja soojustatakse,
vahetatakse katus, hoone saab
maakütte, rekonstrueeritakse
saal jne. Vallapoolne investeering seltsimajja on ca 220 tuhat
eurot.
Nimekiri investeeringutest
on väga pikk, selleks peame
sel aastal laenu võtma üle 2,6
miljoni euro. Korraldasime
laenu võtmiseks äsja hanke
ja saime 20 aastase laenu esimeseks 10 aastaks intressi
1,24%. Arvestades Danske
panga turult lahkumisega, kes
pakkus varem väga madalaid
intresse, siis tegemist on varasemaid teiste pankade pakkumisi
arvestades päris hea pakkumisega.
Tahan siinkohal tänada
kogu vallavalitsuse meeskonda,
kes on väga palju vaeva näinud
terve hooaja jooksul, k.a. eelpool nimetatud investeeringute
käima lükkamisel. Suur töö on
aga veel ees, sest objektid tuleb
lõpuni ehitada, mitmel puhul
tulevad jätkutööd sisetööde
jms näol. Suur väljakutse saab
olema hooldekodu toimima
saamine nii, et kogu laenukoormus saaks tasutud klientide
poolt, sest muidu pole vallal
uuteks laenumakseteks võimekust ja kõiki ühinemislepingu
objekte ellu viia pole võimalik.
18. juunil oli hea meel vastu
võtta valla tublimaid koolide
lõpetajaid. Vastuvõtule kutsusime kõik valla elanike registris olevad lapsed, kes lõpetasid
põhikooli või gümnaasiumi
keskmise hindega 4,5 ja üle
selle. Väga suurt rõõmu tegi,
et tublisid lõpetajaid oli sedavõrd palju, lausa üle 30 õpilase.
Samuti väärivad tunnustust
õpilased, kes lisks koolitöödele suudavad samal ajal silma
paista veel mitmel muul rindel,
kas kooliväliselt, spordis või
olümpiaadidel. Peaaegu kõikidel tublidel lõpetajatel on
ette näidata märkimisväärsed
saavutused lisaks oma headele
hinnetele. Kooli lõpupidudel
käies kiideti muude tegemiste
eest ka paljusid teisi, kes ei
olnud sel korral vastuvõtu
kriteeriumitele vastavad, kuid
ka need tegevused või saavutused olid kiiduväärt. Sügav
kummardus õpilaste ees, kes
suudavad lisaks koolitööle veel
midagi muud teha väga hästi,

Juhan Liivi mõttetera oli
motoks äsja lõppenud õppeaasta lõpus toimunud vallavolikogu esimehe ja vallavanema
pidulikule vastuvõtule meie
valla üldhariduskoolide tublimatele lõpetajatele. Vallajuhtide austuse osaliseks said 31
keskkooli ja põhikooli edukat
lõpetajat.
Esimestena said valla meenega kingi ja preemiaümbriku
ning sooja käepigistuse vallajuhtidelt Marianne Hanson
ja Lyanne Raud, kes lõpetasid
Häädemeeste Keskkooli kuldmedaliga. Põhikooli kiituskirjaga lõpetajad olid Romek
Hanson, Elsbet Muhu ja

Hannes Jaakson Häädemeeste
Keskkoolist ning Heli Tomson
Pärnu Ülejõe põhikoolist.
Suvises Nurka talus ootas
kutsutuid tervituslimonaad
koos värskete maasikatega
ning pidulikku päeva lisasid
emotsioone volikogu esimehe
ja vallavanema soojad tervitussõnad ja õpetused teele kaasavõtmiseks.
Muusikalise elamuse pakkusid kauni kontserdi näol
Andreas Lend tšellol ja Allan
Jakobi akordionil.
Mõnusas õhkkonnas söödi
ühiselt torti ning lõpetajate
sõnade kohaselt pole tänasel
koolisüsteemil viga midagi.

Ei peaks seda kogu aeg reformima.
Läbiva sõnumina jäi kõlama
vallajuhtide soov, et tänased
lõpetajad koduvalda ei unustaks ning hariduse ja tööoskuste omandamise järel siia
tagasi tuleksid.
Rõõm oli kohtuda nii meeldivate ja arukate noorte inimestega. See andis kinnitust
mõttele, et kõik pooleliolev on
kõigeks järgnevaks nii valmis!
Teadlikke ja rõõmu pakkuvaid valikuid kõigile lõpetajatele!
Helve Reisenbuk
abivallavanem
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samal ajal hoida hinded korras
või õppida lausa suurepäraselt!
Kes teeb, see jõuab ja jõuab
kaugele! Siinkohal ei pea silmas
kilomeetreid Häädemeeste vallast, need kauguskilomeetrid
võiks peale koolide lõpetamisi
olla olematud, ka siin on võimalik end edukalt rakendada,
tahtmist ja pealehakkamist on
vaja.
Tore oleks ju lõpetada
artikkel positiivse noodiga,
kuid paraku ei saa seda teha.
Kirjutame järgmises valla lehes
pikemalt lahti OÜ Vesoka ja
AS Häädemeeste VK ajaloo
ja tänase olukorra, kuid see ajaleht ilmub alles 2 kuu pärast ja
vahepeal tuleb samuti midagi
teha. Praeguse seisuga oli KIKis (vee- ja kanalisatsiooniga
seonduvate ehituste finantseerija) viimane taotlusvoor.
Jutte on küll olnud, et voore
tuleb veel, kuid praeguse info
kohaselt saavad toetusi edaspidi
ainult piirkonnad, kus kokku
üle 2000 inimese. Sellist kohta

meil aga paraku pole ja viimatises voorus saime raha otsa
lõppemise tõttu eitava vastuse
Häädemeeste aleviku trassidele
ja puhastile. OÜ Vesoka klientide olukord on suhteliselt hea,
kohe on ettevõte lõpetamas töid
Uulu biopuhasti rekonstrueerimisel ja väikese hinnatõusuga
saaks ettevõtte laenukõlbulikuks Võiste alevikus kortermajade juures olevate trasside
ja biopuhasti rekonstrueerimiseks, mis järel oleks kõik vanad
objektid üle käidud.
Mis saab aga AS-st Häädemeeste VK ja ettevõtte klientidest? See küsimus on laiale
ringile. Ettevõte on ka tänase
hinna juures suures kahjumis, müügitulu vee- ja kanalisatsiooni eest on olenemata
klientide suuremale hulgale
võrreldes OÜ Vesokaga väiksem ja kulud palju suuremad.
Üks lahendus oleks hinna tõstmine olulisel määral, kuid kas
see on klientidele vastuvõetav?
Kusmaal oleks hinnalagi? Kas

selle kulu peaks kinni maksma
Häädemeeste valla ülejäänud
inimesed, kes tegelikult peavad
hajaasustuses elades tegema
veel suuremaid kulutusi puhtale veele ja kanalisatsioonile?
Kui vaadata vee-ettevõtte müügikoguseid ja näitusid, siis ka
siin on väga suured vahed.
Minu meelest peaks täna kõikidele inimestele korda minema
veemajanduses toimuv. Kuskilt
peab algust tegema, seetõttu
kutsun ülesse teada andma
kohtadest, kus sisuliselt toimub
vee vargus. Vaikides sisuliselt
nõustute ise naabri vargust
kinni maksma.
Ühe variandina on kaalumisel ka piirkonniti erinevate
hindade kehtestamine, kus
kahjumlikumad piirkonnad
saaksid oluliselt suuremad
hinnad. Siinkohal kutsun
väikseid, ainult veeteenusega
piirkondi üles võtma puurkaev
oma hallata.
Head puhkusteperioodi!
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
27. juunil
• Kehtestada Häädemeeste valla jäätmehoolduseeskiri
• Kinnitada Häädemeeste valla 2018.aasta konsolideeritud
majandusaasta aruanne
• Anda nõusolek vallavalitsusele vallale liisitud sõiduauto HYUNDAI 140, registreerimismärk 179BNL, täisteenusliisingu nr
0116003FSL pikendamiseks alljärgnevatel tingimustel
* lepingu tähtaeg on 24 kuud;
* vara jääkväärtus lepingu lõpuks minimaalselt 1 149,18 EUR
koos käibemaksuga;
* igakuine makse 236,60 EUR koos käibemaksuga.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 30.mai 2019 otsusega nr
31 kinnitatud Osaühing Vesoka põhikirja alljärgnevalt:
* Muuta punkti 2.1 ning sõnastada see järgnevalt:
„2.1 Ühingu miinimumkapital 44 646 (nelikümmend neli
tuhat kuussada nelikümmend kuus) eurot ja maksimumkapital
on 178 585 (ükssada seitsekümmend kaheksa tuhat viissada
kaheksakümmend viis) eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib osaühingu osakapitali suurendada ja
vähendada käesolevat põhikirja muutmata.”
* muuta punkti 1.3, jättes ühingu tegevusaladest välja ”tänavavalgustuse ekspluatatsioon ja hooldus”.
Kinnitada osaühing Vesoka põhikiri uues redaktsioonis, mis
jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

Vallavalitsuses otsustati:
04. juunil
• Muuta Häädemeeste vallas Uulu külas asuva katastriüksuse
lähiaadressi järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Rilja
84801:001:0275
Kooli tee 14
• Muuta Häädemeeste vallas Rannametsa külas asuva katastriüksuse lähiaadressi järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Merikuld
21301:005:0246
Merikulla
• Muuta Häädemeeste vallas Laadi külas asuva liikluspinna
Jõe tee kohanime ja määrata uueks kohanimeks Pihlajõe tee
vastavalt juurdelisatud skeemile (lisa nr 1).
• Muuta Häädemeeste vallas Laadi külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Jõe tee 1
84801:001:0579
Pihlajõe tee 3
2. Jõe tee 2
84801:001:0580
Pihlajõe tee 5
3. Jõe tee 3
84801:001:0583
Pihlajõe tee 7
4. Jõe tee 4
84801:001:0584
Pihlajõe tee 9
5. Jõe tee 6
84801:001:0585
Pihlajõe tee 4
• Nõustuda Häädemeeste vallas Penu külas katastriüksuse Valgi
(pindala 13,59 ha, katastritunnus 21303:002:0001) jagamisega
kolmeks.
• Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Valgi, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Valgipõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Valgimetsa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
Valgimetsa kinnistule tuleb seada isiklik kasutusõigus Valgi,
Venemurru ja Murrumetsa kinnistute igakordsete omanike
kasuks nimetatud kinnistutele seadusliku juurdepääsu tagamiseks.
• Nõustuda Osaühingule Eesti Killustik (registrikood 10126848)
maavara kaevandamise loa väljastamisega Krundi mäeeraldisel
liiva kaevandamiseks vastavalt Krundi mäeeraldise maavara
kaevandamise loa taotlusele, kaevandamisloa ja selle väljastamise kohta antava haldusakti eelnõudele.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 3 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusele ürituse „Laulu- ja Tantsupeo TULE
TULEMINE 2019“ korraldamiseks.
• Võtta vastu korraldus valla registris olevate õpilaste huvihariduse toetamiseks.
• Tunnistada hankes „Mustkatete rajamine 2019” esitatud pakkumustest Lääne Teed OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 55 470 eurot ja 68 senti koos 20%
käibemaksuga. Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga
hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Tunnistada hankes „Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ning
Uulu Lasteaia rekonstrueerimisprojekti koostamine II” esitatud
pakkumustest AS Infragate Eesti poolt esitatud pakkumus
vastavaks ja parimaks hinnaga 69 600 eurot koos 20% käibemaksuga. Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga
hankelepingu sõlmimise menetlust.

• Kinnitada Elektrilevi OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
lisateenuste osutamiseks summas 66 670 eurot ja 74 senti.
Hind sisaldab käibemaksu 20%. Vallavanem Karel Tölp´il
sõlmida võrgu lisateenuste leping Häädemeeste aleviku Pärnu
maantee madalpingeliini ümberehitamiseks.
• Kinnitada OÜ Kivipartner poolt esitatud lisatööde hinnapakkumised vana korvpalliplatsi lammutamiseks ja haljastuse
rajamiseks ning rajatavale tenniseväljakule uue aluse ehitamiseks (hinnapakkumised nr 2 (osaliselt) ja nr 7) alljärgnevalt:
Hinnapakkumine nr 2 vana korvpalliplatsi lammutamiseks
ja haljastuse rajamiseks summas 2 853, 60 (kaks tuhat kaheksasada viiskümmend kolm) eurot ja 60 senti. Hind sisaldab
käibemaksu 20%;
Hinnapakkumine nr 7 tenniseväljakule uue aluse ehitamiseks
summas 6 780,00 (kuus tuhat seitsesada kaheksakümmend)
eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Galenos OÜ poolt tähtaegselt esitatud hinnapakkumine summas 5 313,60 (viis tuhat
kolmsada kolmteist) eurot ja 60 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnevad riigihanked:
„Mustkatete rajamine 2019-2“;
„Uulu Põhikooli garderoobikapid“.
• Väljastada projekteerimistingimused Uulu külas Soometsa
tee 3 kinnistul asuva koolihoone juurdeehituse projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Metsapoole külas, Kople puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu külas Vana-Paradiisi tee 7 kinnistule abihoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaagupi külas Oldi kinnistule abihoone
püstitamiseks.
11. juunil
• Nõustuda Häädemeeste vallas Uulu külas katastriüksuse
Rinaldo (pindala 3,08 ha, katastritunnus 84801:001:0921)
jagamisega kaheks.
• Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Tammetuka, sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
Männimetsa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
Männimetsa kinnistule tuleb seada isiklik kasutusõigus Tammetuka kinnistu igakordsete omanike kasuks nimetatud kinnistule seadusliku juurdepääsu tagamiseks.
• Nõustuda Häädemeeste vallas Uulu külas katastriüksuse Laadi tee 20 (pindala 6593 m2 katastriüksuse tunnus
84801:001:0203) jagamisega kolmeks.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Laadi tee 20a, sihtotstarve elamumaa 100%
Laadi tee 20, sihtotstarve elamumaa 100%
Laadi kergliiklustee T20, sihtotstarve transpordimaa 100%
Laadi tee 20 kinnistule tuleb seada isiklik kasutusõigus Laadi
tee 20a kinnistu igakordsete omanike kasuks ja Laadi kergliiklustee T20 kinnistule tuleb seada isiklik kasutusõigus
Laadi tee 20 ja Laadi tee 20a kinnistute igakordsete omanike
kasuks Laadi tee 20 ja Laadi tee 20a kinnistutele seadusliku
juurdepääsu tagamiseks.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks kohalikule omavalitsusele kuuluvad järgmised
kinnistud:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Biopuhasti. Koormatava ala pindala ~97 m² sh maakaabelliini pikkus
~48 m;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Sadama
tänav. Koormatava ala pindala ~20 m² sh maakaabelliini
pikkus ~10 m;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Ringi tänav.
Koormatava ala pindala ~54 m² sh maakaabelliini pikkus
~27 m.
• Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks
avalikes huvides elektrivõrgu (~3 meetri ulatuses 0,4 kV
maakaabelliini) rajamiseks ja talumiseks Häädemeeste vallas
Tahkuranna külas asuvale Märdi kinnistule (katastritunnus
84801:004:0025, registriosa nr 3983606, pindala 3,44 ha,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Maakaabelliini kaitsevööndi (kasutusala) arvutuslik pindala on 6 m².
• Väljastada ehitusluba Kabli külas, Väljaotsa kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Kabli külas, Kruusa kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Majaka külas, Metsaasu kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Tunnistada vastavaks järgmiste hankepassides esitatud kinnituste alusel esialgselt hankemenetlusest kõrvaldamata jäetud
ja kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumused:
Pakkuja Centest OÜ (11918847) esitatud pakkumus, mis
sisaldab kõiki hanke alusdokumentides nõutud andmeid ja
dokumente;
Pakkuja EU Engineering OÜ (12458879) esitatud pakkumus,

Juuli 2019
mis sisaldab kõiki hanke alusdokumentides nõutud andmeid
ja dokumente;
Tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja Centest OÜ
(11918847) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus kui
kõige madalama kogumaksumusega pakkumus.
Pakkumuse kogumaksumus on 19 880 eurot käibemaksuta,
koos käibemaksuga 23 856 eurot, millest 20 000 eurot on
planeeritud Häädemeeste valla 2019.aasta eelarvesse, ülejäänud
summa eraldatakse Häädemeeste Keskkooli eelarvevahenditest.
Kvalifitseerida edukas pakkuja Centest OÜ tõendite alusel.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Tuisuliiva OÜ poolt tähtaegselt esitatud hinnapakkumine summas 4320,00 eurot. Hind
sisaldab käibemaksu 20%.
• Võtta vastu korraldus sotsiaaltoetuse maksmiseks.
• Kutsuda vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule ja
määrata rahaline preemia alljärgnevatele Häädemeeste valla
õpilastele põhikooli ja gümnaasiumi eriti eduka lõpetamise
puhul alljärgnevalt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Marliis Miilimäe
Kleelja Jakobson
Karl Karlson
Janne Piiri
Karl-Enrik Kriis
Mia Aleksandra Talu
Frida Kristensen
Heli Tomson
Päär Suursild
Lizett Aunis
Elise Jõgiste
Jaagup Orasmäe
Marianne Hanson
Lyanne Raud
Richard Aljaste
Markus Lõhmus
Laura-Liis Loosaar
Romek Hanson
Elsbet Muhu
Hannes Jaakson
Kristiina Alfthan
Mairis Künnapas
Lisette Eylandt
Karl-Magnus Pruul
Kustav Tari
Erik Raimond Ristmäe
Kristjan Georg Ristmäe
Ann Mölder
Vivian Rull
Jaak Looring
Martina Puusepp

50
50
50
50
50
50
50
100
50
50
50
50
100
100
50
50
50
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

kiituskiri

kuldmedal
kuldmedal

kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri

18. juunil
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse 01.04.2015. a korralduse nr
116 “Maa ostueesõigusega erastamine ja kohanime määramine”
punkti 1 ning Häädemeeste Vallavalitsuse 01.04.2015. a korralduse nr 116 “Maa ostueesõigusega erastamine ja kohanime
määramine” punkti 2.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094, Harju tn 6,
Tallinn, Harju maakond) kasuks kohalikule omavalitsusele
kuuluv kinnistu:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Massiaru küla, Massiaru
raamatukogu (katastritunnus 21302:003:0091, registriosa
number 4239806). Koormatava ala pindala ~ 7 m2.
• Määrata maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Salu (piiriettepanek nr AT1905080004, ligikaudne pindala 1,62 ha),
sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Pärnavälja
(piiriettepanek nr AT1905080003, ligikaudne pindala 1,49
ha), sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Nõustuda nimetatud maaüksuste riigi omandisse jätmisega.
• Anda nõusolek Häädemeeste alevikus Side tn 16 kinnistul
kõrghaljastuse harvendamiseks, osaliseks likvideerimiseks ja
asendamiseks uute liikidega Side tn 16 hoonete ja Side tänav
18 kinnistu vahelisel alal.
• Väljastada ehitusluba Orajõe külas Silgumaa ja Vikerkaare
kinnistutele jahtkonna olmehoone (kasutamise otstarve: muu
põllu-, metsa-, jahi- või kalamajandushoone, kood 12719)
püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Papisilla külas Hoidla kinnistule püstitatud punkerkuivati-teraviljalaole (EHR kood 103042652).
• Tunnistada vastuvõetamatuks ja lükata tagasi pakkuja Tommi
Play OÜ (10291056) poolt esitatud pakkumus maksumusega 60 000.- (koos käibemaksuga 72 000.- eurot), kuna see
ei vasta RHS § 77 lg 4 p 1 alusel hanke alusdokumentides
kehtestatud tingimusele, hankija küsis mänguväljaku vahen-
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•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

ditele liivaaluseid, pakkuja pakkus 71m²
kummimultšiga aluseid.
Tunnistada vastavaks järgmiste hankepassides esitatud kinnituste alusel esialgselt hankemenetlusest kõrvaldamata
jäetud ja kvalifitseeritud pakkujate poolt
esitatud pakkumused:
Pakkuja PoMo Playgrounds OÜ
(12516171) esitatud pakkumus, mis
sisaldab kõiki hanke alusdokumentides
nõutud andmeid ja dokumente;
Pakkuja Tiptiptap OÜ (110434461) esitatud pakkumus, mis sisaldab kõiki hanke
alusdokumentides nõutud andmeid ja
dokumente;
Tunnistada edukaks pakkumuseks pakkuja PoMo Playgrounds OÜ (12516171)
esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus
kui kõige madalama kogumaksumusega
pakkumus.
Pakkumuse kogumaksumus 43 500,00
eurot käibemaksuta, koos käibemaksuga
52 200,00 eurot.
Kvalifitseerida edukaks tunnistatud
pakkumuse esitanud pakkuja PoMo
Playgrounds OÜ (12516171), kelle osas
ei ole tuvastatud tõendite alusel tema
hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid
ning kelle kvalifikatsioon on kontrollitud
tõendite alusel.
Tasuda teostatud teenuste eest alljärgnevalt: Eesti Teed AS, arve MA001159
alusel 16 740,00 eurot (asfaldiaukude
parandamine Häädemeestel).
Kooskõlastada Uulu Põhikooli töötajate
palgakorralduse alused vastavalt lisale.
Kooskõlastada Tahkuranna LasteaedAlgkooli palgakorralduse põhimõtted
ja tingimused vastavalt lisale.
Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga kunstiõpetajat Maikki
Haapalat Häädemeeste valla kunstielu
rikastamise eest.
Anda nimetatud tänukiri üle 28. juunil
2019 Treimani akvarellikursuslaste näituse avamisel.
Võtta vastu vallavalitsuse korraldus huvitegevuse toetamiseks riigi poolt toetatava
fondi kaudu.
Sõlmida üürileping Võiste Sotsiaalmajas
elamispinna kasutamiseks.
Võtta vastu korraldus valla registris olevate õpilaste huvihariduse toetamiseks.
Kinnitada avaliku ürituse korraldamise
loa taotlus. Loa taotluse vaatab läbi ja
taotluse vastavust määruses esitatud
nõuetele kontrollib Häädemeeste valla
kultuurinõunik. Avaliku ürituse korraldamise luba antakse vallavalitsuse
korraldusega.
Anda nõusolek alljärgnevate avalike ürituste korraldamiseks Häädemeeste valla
territooriumil alljärgnevalt:
- Kaitseliit Pärnumaa Malev korraldatav
Maakaitsepäev 2019. Ürituse läbiviimise
koht: Uulu park ja selle ümbrus. Ürituse
toimumise aeg: 23.06.2019 kell 11.0016.00;
- MTÜ Randlased korraldatav Uulu
Jaanituli. Ürituse läbiviimise koht: Uulu
park. Ürituse toimumise aeg: 23.06.2019
kell 17.00-00.00;
- MTÜ Võiste Külaselts korraldatav
Võiste Jaanituli. Ürituse läbiviimise koht:
Võiste Suveaed. Ürituse toimumise aeg:
23.06.2019 kell 20.00-24.06.2019 kell
02.00;
- Virgo Vahenõmm korraldatav Kabli
küla jaaniõhtu 2019. Ürituse läbiviimise koht: Kabli Pagari hoov. Ürituse
toimumise aeg: 22.06.2019 kell 21.0023.06.2019 kell 03.00;
- Häädemeeste Huvikeskus korraldatav
Häädemeeste Jaanituli. Ürituse läbiviimise koht: Häädemeeste Suveaed. Ürituse
toimumise aeg: 23.06.2019 kell 21.0024.06.2019 kell 02.00;
- Treimani Rahvamaja korraldatav Treimani Jaaniõhtu. Ürituse läbiviimise koht:
Treimani rahvamaja. Ürituse toimumise
aeg: 22.06.2019 kell 20.00-23.06.2019

•

•

•

•

kell 03.00.
Ürituste korraldajatel tagada ürituste turvalisus ning avalik kord, tagada liiklus- ja
parkimiskorraldus.
Kinnitada Häädemeeste valla omandis
oleva ametiauto eest vastutavad isikud ja
garažeerimiskohad alljärgnevalt:
Ametiauto MITSUBISHI, riiklik registreerimismärk 566 BGN
- vastutav isik Maris Rüütli; garažeerimiskoht Kabli küla, Kotka. Häädemeeste
vald Pärnumaa;
- vastutav isik Aule Kink; garažeerimiskoht Metsapoole küla, Selgema talu,
Häädemeeste vald Pärnumaa, kusjuures
Aule Kink´il on õigus nimetatud autot
kasutada ainult Maris Rüütli puhkuse
ajal.
Väljastada välireklaami paigaldusluba
Rarak OÜ-le järgneva info alusel:
Reklaami paigaldamise asukoht: Võiste
alevik, Surju metskond 18 (katastriüksuse
tunnus 84801:005:0210). Reklaami pindala: kahepoolne, kumbki külg 4 m². Paigaldusloa kehtivusaeg: 01.05.-30.09.2019.
a. Reklaamimaksu suurus: 200 eur.
Kinnitada Häädemeeste vallas Piirumi
külas Häädemeeste vallale kuuluva Pendi
kinnistu (katastritunnus 84801:001:1854,
registriosa number 8293850 pindala 8,84
ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
maa, alghind 14 000 eurot) müügitingimusedl.
Tasuda teostatud teenuste eest alljärgnevalt: Eesti Teed AS, arve MA001158
alusel 6 375,00 (kuus tuhat kolmsada
seitsekümmend viis) eurot (asfaldiaukude
parandamine Tahkurannas).

26. juunil
• Väljastada projekteerimistingimused
Häädemeeste alevikus Staadioni tn 9
kinnistul asuva amortiseerunud staadioni abihoone (ehr kood 120722573)
ja staadioni (ehr kood 220722586) renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused
Kabli külas Männiku kinnistul asuva
abihoone (ehr kood 120829236) rekonstrueerimise ja laiendamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused
Võiste alevikus Sarapuu tn 6 kinnistule
abihoone projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu
asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla, Vainula kinnistu.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu
asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Metsaküla, Ranna kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Jaagupi külas, Luigelaiu kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Merekülas Killi tee
5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Kabli külas Kabli
looduskeskus (21303:002:0029), Orajõe
metskond 20 (21303:002:0475) ja Kabli
linnujaam (21301:001:0261) kinnistutel
rekonstrueeritud Kabli looduse õpperajale (EHR kood 220794057).
• Kehtestada Reiu küla Vana-Nurme kinnistu detailplaneering.
• Võtta vastu korraldus valla registris olevate õpilaste huvihariduse toetamiseks.
• Muuta Häädemeeste Vallavalitsuse
23.04.2019 korraldusega nr 186 kinnitatud hankeplaani
• Jätta ehitamata Võiste aleviku Sadama
tänava truubi rajamisega ja kraavide
süvendamisega seonduv. Tunnistada
hankes „Mustkatete rajamine 2019-2” esitatud pakkumustest AS Eesti Teed poolt
esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks
hinnaga 70 591 (seitsekümmend tuhat
viissada üheksakümmend üks) eurot koos
20% käibemaksuga. Eraldada nimetatud
summast 6 091 (kuus tuhat ja üheksakümmend üks) eurot Häädemeeste valla
eelarve reservfondist.
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TEADMISEKS!
Häädemeeste Vallavolikogu algatas 25. aprilli
volikogu istungil
Häädemeeste valla arengukava aastateks
2018–2023 muutmise ja kehtestas arengukava
eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise
ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:
• Arengukava eelnõu avalikustatakse alates 08.07. kuni 09.08.2019 (vähemalt 3
nädalat).
• Arengukava avalik arutelu Uulus Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 12.08.
2019 kell 16.00.
Arengukava eelnõuga on võimalik tutvuda

Häädemeeste valla kodulehel aadressil http://
haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad.

Praegu kehtiv arengukava asub kodulehel aadressil http://haademeestevald.kovtp.ee/arengukava.

Avalikustamise käigus on võimalik esitada
täiendavaid ettepanekuid kirjalikult e-posti
aadressil haademeeste@haademeeste.ee või
kirja teel: Häädemeeste Vallavalitsus, Pargi
tee 1 Uulus või Pärnu mnt 13 Häädemeestel.
Arengukava eelnõu esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta
augustikuu istungile.

Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega
on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks 01.
jaanuar 2020. Selleks ajaks tuleb
registrisse kanda sinna seni kandmata hooned, mille suurus on 20
m² ja rohkem ja/või kõrgus üle
5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris
saab kontrollida veebilehelt www.
ehr.ee , samuti võib pöörduda
kohaliku omavalitsuse poole,
kus saab ehitisregistri andmeid
kontrollida.
Kui inimene avastab, et tema
hooneid ei ole ehitisregistris
registreeritud, siis kõigepealt
tuleks kontrollida, kas äkki tema
enda valduses või arhiivides on
dokumente, mis näitavad ehitise
(hoone või rajatis) püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.
Enne 22.07.1995 ehitatud
ehitised
Kui omanik esitab dokumendi,
mis tõendab ehitise ehitamist enne
1995. aasta 22. juulit, loeb vald
ehitise seaduslikuks. Sel juhul esitab omanik ehitisregistrisse kand-

miseks andmete esitamise teatise,
ehitise mõõdistusjoonised, kust
selguvad ehitise olulised tehnilised andmed ning dokumendi(-d),
mis tõendavad ehitise ehitamist
enne 22. juulit 1995. aastat. Ehitise ehitisregistrisse kandmine on
riigilõivuvaba.
Peale 22.07.1995 ehitatud
ehitised
Peale 22. juulit 1995. aastal ja
enne 1. juulit 2015. aastal õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud
või ümberehitatud ehitised jagatakse kahte kategooriasse:
• Enne ehitusseaduse jõustumist
ehitatud ehk enne 1. jaanuari
2003 ehitatud ehitis: ehitis
peab vastama ehitise ohutusele
esitatavatele nõuetele. Ehitise
ohutust hinnatakse ehitamise
ajal kehtinud nõuete kohaselt.
• Enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehk pärast 1. jaanuari 2003 ning enne 1. juulit
2015 ehitatud ehitis: ehitis peab
vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama
detail- ja üldplaneeringule või
projekteerimistingimustele.
Ehitise ohutuse hindamisel

võetakse aluseks ehitusprojekt.
Ehitusprojekti puudumisel
tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi
tulemusel peab olema võimalik
kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse ning
vajaduse korral tuvastada ehitise
vastavus detailplaneeringule või
projekteerimistingimustele. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise
auditi tellib ehitise omanik.
Peale 01.07.2015 ehitatud
ehitised
Peale 1. juulit 2015. aastal ehitatud ehitise seadustamine toimub
vastavalt kehtivale ehitusseadustikule. Dokumendid ehitiste
ehitisregistrisse kandmiseks ja
seadustamiseks saata e-posti
aadressile haademeeste@haademeeste.ee või tuua paberkandjal
vallamajja (Pargi tee 1, Uulu küla,
ruum nr 207).
Vajalikku informatsiooni ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks
ja seadustamiseks annavad valla
ehitus- ja kommunaalnõunik ning
registrite spetsialist, telefonidel
444 8893 või 5300 6898.

Maal Elamise Päev Häädemeeste vallas
28. septembril 2019 toimub
üle-eestiline maaelu väärtustav algatus “MAAL ELAMISE
PÄEV”.
Tegemist on külastussündmusega, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse,
vaba aja veetmise võimaluste ning
pakutavate elukohtadega.
Sündmuse eesmärgiks:
» anda ühiskonnale vahetum
arusaam sellest, kuidas maal
elatakse, töötatakse ja toimetatakse;
» näidata, et maal saab elatist
teenida mitmel viisil ega pea
tegutsema vaid põllumajanduslikes valdkondades;
» teadvustada, et maal tegutsemine on emotsionaalselt
nauditav ja majanduslikult

Seoses juhataja
puhkusega on
8. juuli kuni 11. august
Võiste Raamatukogu
avatud
NELJAPÄEVITI
kell 9.00-18.00

tulemuslik.
» Kaugem eesmärk: pikemas
perspektiivis soovime koos
muuta positiivsemaks maapiirkondade demograafilisi
trende – vähem lahkujaid ja
rohkem (tagasi)tulijaid.
Üle-eestilise sündmuse on
algatanud Eesti Külaliikumine
Kodukant.
Kui Sul on huvi aktiivselt kaasa
lüüa või on vajaliku infot, siis
edasta info järgnevate teemade
kohta e-mailile aire.kallasmaddison@haademeeste.ee:
» tead vabu krunte, maju, kortereid, mis on müügis;
» oled valmis pakkuma toitlustusteenust sellel päeval;
» oled valmis pakkuma majutusteenust sellel päeval;

» oled valmis, et sinu ettevõte
või talu oleks sellel päeval
külastajatele avatud jne.
Täpne Maal elamise päeva
sündmuste kava saab kokku
augustikuuks. Täna on juba
kokku lepitud, et selle päeva raames toimub Häädemeeste Seltsimajas ka omatoodangu laat,
kuhu ootame kauplema kohaliku
käsitöö, aia- ja metsasaadustega,
koduste hõrgutiste ja hoidistega
ning teiste maaelu iseloomustavate
kaupadega.
Kauplejate registreerimine
toimub telefonil 555 93 118
või e-mailil huvikeskus@haademeeste.ee
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Vajame kiiresti

PuhkEmAJA
AdmINISTRAAToRITToATEENINdAJAT.
Vanus 18+.
Puhkemaja asub uulus.
Info tel 5805 0480
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Häädemeeste Hooldekodu
tegemised
Häädemeeste Hooldekodus
on maikuu lõpust tööl tegevusjuhendaja Inga.
Tegevusjuhendaja tööülesanneteks on hoolealuste vaba
aja sisustamine, organiseerib
ja viib läbi grupitööna ja individuaalselt tegevusi. Napi kuu
ajaga on üli populaarseks kujunenud võimlemistunnid, lauamäng „Reis ümber maailma”,
ning kõige enam nauditakse

koosveedetud aega värskes
õhus. Üheskoos tähistati jaanipäeva laulu, rütmipillidega,
ning maiustati kõige hea ja
paremaga. Kuigi suvi alles
algas, valmistuvad hoolealused
juba jahedataks sügis-ja talveõhtuteks. Üheskoos varuti taimeteesid, suvelõhnalist piparmündilehte, mis puhastati,
kuivatati ja pakendati.

Foto: Gerli Liiva

Abivahendikeskus avas Pärnus
abivajajatele uue ja suurema
esinduse
Pärnus Liiva tänaval tegutsev
abivahendikeskus Invaru laienes ning avas abivajajatele 15.
juulil uue ja oluliselt ruumikama esinduse Pärnu kesklinnas, Hommiku tänav 1.

Invaru klienditeeninduse
valdkonna juhi Kadri Tiido
sõnul võimaldab uus ja avaram
esindus paremini abivajajate
vajadustele vastu tulla ja mahutada suurema valiku erinevaid
abivahendeid. “Ruumide valikul oleme alati silmas pidanud
ligipääsetavust liikumisabivahendiga, tähtis on ka, et oleksime inimeste igapäevaste
liikumisteede lähedal ning
seetõttu valisimegi uued ruumid Pärnu kesklinnas. Samuti
peab abivahendikeskuse interjöör abivajajale olema meeldiv
ja kaasaegne,” tõi Tiido välja.
“Oleme Liiva tänava ruumides tegutsenud 12 aastat.
Tolle aja kohta olid ruumid
piisavalt avarad, kuid tänaseid abivajajate vajadusi arvestades on need kitsaks jäänud.
Alustasime paar aastat tagasi
oma esinduste uuendamist, et
pakkuda abivajajatele veelgi
paremaid võimalusi näha ja
ka proovida, missuguseid abi-

vahendeid üldse olemas on ja
kuidas need toimivad. Nüüd
on aeg, et ka Pärnumaal avaneksid paremad võimalused
abivahenditega tutvumiseks,”
selgitas Tiido. Ta märkis, et
Pärnus asuvat abivahendikeskust külastab igal aastal üle
8000 abivajaja.
“Tänu avaramale teeninduspinnale saame edaspidi eksponeerida abivahendeid oluliselt paremini ja tuua esindusse
suurema valiku erinevaid liikumis- ja hooldusabivahendeid,
aga ka olme- ja taastusraviabivahendeid ning spetsiaalseid
nahahooldustooteid,” kirjeldas
Tiido. Nii näiteks saab uuendatud esinduses näha edaspidi
kaasaegset hooldusvoodit, erinevaid liikumisabivahendeid
ning ka emadele ja väikelastele
mõeldud vahendeid – alates
rinnapumpadest beebikaalude
ja keskkonnasõbralike mähkmeteni.
Uuenenud esindus aadressil
Hommiku tänav 1 on abivajajatele avatud juba 15. juulist,
kus suuremal teeninduspinnal
saab edaspidi näha ja uurida
oluliselt suuremat abivahendite
väljapanekut.

as Häädemeeste vk rendib 15 kohalist buss koos juhiga

Reisihind 0,96 €/km koos käibemaksuga ja
ootetund 8,40 € koos käibemaksuga.
tellimise kontakt mati kallas 5615 3880
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Dementsussõbralikum Hooldekodu
Häädemeeste Hooldekodus on
ööpäevaringsel teenusel kokku
34 hoolealust, hinnanguliselt 7
on neist dementsusega inimest
(kes ei orienteeru ajas, ruumis ega kohas. Samuti esineb
neil uitama minemist, elavad
mineviku rollides ning ajas).
Hooldekodus töötab kaheksa
hooldustöötajat, kellest viis
omab kvalifikatsiooninõuetele
vastavat diplomit. Meditsiiniõde, tegevusjuhendaja, kokad
ja abipersonal.
Töötajatelt ootab töö
dementsusega inimesega head
empaatiavõimet ja teadmisi erivajadusest. Teenuse pakkumisel on oluline töötajate pädevus
ning eetika. Dementsusega inimese eest hoolitsemine nõuab
personalilt eriteadmisi ja oskusi,
alati ei piisa ainult tahtmisest
on vaja ka teoreetilisi teadmisi,
sellest tulenevalt toimub sügisel Hooldekodus sisekoolitus
“Dementsusega inimese hooldamine hoolekandeasutuses”.
Kvaliteetse ja toetava teenuse
oluliseks osaks on spetsiaalselt
välja õppinud töötajad.

Häädemeeste Hooldekodu
koostöös Häädemeeste Vallavalisusega taotles toetust Sotsiaalministeeriumist „Taotlusvoor
teenusekohtade kohandamiseks
dementsusega inimestele”.
Projekti kogumaksumus
on 93 554,90 eurot, toetus 79
521,67 ja valla omaosalus tasub
14 033,23 eurot.
Projekti vajalikkus tuleneb
nõudlusest dementsusega inimeste hoolduskohtade järele
hoolekandeasutuses, ms on
viimastel aastatel Eestis oluliselt suurenenud. Eestis elab
ligikaudu 15000-17000 eakat
dementsusega inimest, kuid
dementsus on siiski tänapäeval
veel oluliselt aladiagnoositud.
WHO prognooside järgi suureneb dementsusega inimeste arv
aastaks 2050 kuni kolm korda.
Hetkel on hoolekandeasutuses
puudujääke dementsusega inimeste hoolealustele kvaliteetse
teenuse osutamiseks, mis
tagaks neile eelkõige turvalise
keskkonna, mis tõstaks nende
elukvaliteeti, ning toetaks
võimalikult iseseisvalt igapäe-

vast toimetulekut. Turvalisuse
tagamiseks puuduvad vajalikud
spetsiaalsed dementsusega inimestele mõeldud abivahendid.
Suurendamist vajab kindlasti
personali teadlikkuse tõstmine
dementsusega hoolealuse hoolduse korraldamisel ja temaga
suhtlemisel.
Projekti eesmärk on luua
dementsusega inimestele teenuskohad, mille kaudu on
tagatud elukvaliteedi suurendamine, säilimine, turvalisuse
tagamine ning privaatsema ja
võimalikult iseseisva igapäevaelu toetamine teenust kasutades. Avaneb võimalus tagada
parem hooldus, mille tagamiseks on väga oluline kohandada
hoolekandeasutuse füüsiline
keskkond.
Projekti raames plaanitakse
seni kasutuses mitteolevale
pinnale kohandada kaks teenuskohta dementsusega inimetele. Teenusel olevate dementsusega hoolealustele on vajalik
turvalisuse tõstmine, selleks
paigaldatakse trepikäsipuud,
liikumisanduriga valgustid,

kukkumisanduriga põrandamatid, kukkumisanduriga
hooldaja kutsenupud, videovalvesüsteem, kujundatakse
õueala, mis saab olema atraktiivne hoolealustele ja koos
asjakohaste vahenditega ning
ala ümbritsetakse piirdeaiaga.
Planeeritavate kohanduste
tulemusena on võimalik tagada
dementsusega inimeste vaba liikumine hoone siseruumides,
kui ka Hooldekodu õuealal.
Antud projekti raames tehtavad kohandused mõjutavad
kõiki teenusel olevaid hoolealuseid, kui personali. Hoolduspersonali igapäevane roll
ja vastutus oma töö eest jääb
üldjuhul samaks, kuid paraneb
teenuse pakkumise võimalus ja
kvaliteet just dementsusega inimeste osas.
Projekti tähtaeg on 31. detsember 2019. a.
Kaunist ja tegusat suve.
Gerli Liiva
Häädemeeste Hooldekodu
juhataja

ERM kutsub üles osalema fotokonkursil „Minu kihelkond“
Enne jaanipäeva avati Tartumaal pidulikult viimased
kihelkonnaviidad, mille
puhul kuulutas Eesti Rahva
Muuseum välja suurprojekti
lõppu tähistava fotokonkursi
„Minu kihelkond“.
Fotokonkursile „Minu
kihelkond“ on oodatud fotod
aastatest 2018–2020, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal
nii pidu- kui ka argipäeval, nii
suvel kui ka talvel, kajastades

kihelkonna iseärasusi. Fotosid
saab konkursile esitada kuni
1. märtsini 2020 ERMi pildisaatjate veebikeskkonnas
Pildiait.
Viieliikmeline žürii valib
konkursile laekunud fotodest
välja parimad, millest koostatakse näitus.
Võitjad kuulutatakse välja
14. aprillil 2020 ERMi 111.
sünnipäeval. Konkursi peapreemia on 1000 eurot. Võistluse

koostööpartnerid on EV100,
Laulu- ja Tantsupeo SA ning
Maaleht.
Konkursi tutvustus ja statuut: www.erm.ee/et/minukihelkond.
Kümne aasta jooksul paigaldati ERMi, Maanteeameti,
EV100 programmi ja Kultuurkapitali koostöös Eesti
põhi-, tugi- ja kõrvalteedele
1230 pruuni kihelkonnasilti,
mis märgivad 107 Eesti kihel-

konda (lähtedaatum 24. veebruar 1918). Kihelkonnapiiride
tähistamise lõpusündmuse
fotogalerii: https://flic.kr/s/
aHsmEpqscr. Fotod: Arp Karm
(ERM)
Lisainfo:
Kalmar Kurs
avalike ja välissuhete juht
Eesti Rahva Muuseum
kalmar.kurs@erm.ee
736 3086
5332 6367

Pärnu huvitegevuste mess
HUVIKAS 2019
8. september kell 12-17 Pärnu
Kaubamajakas
Õige huvitegevuse leidmine mõjutab lapse arengut
ja tulevikku. Pärnu huvitegevuste mess HUVIKAS aitab
Pärnumaa noortel ja lastel üles
leida just neile sobivad ägedad, kasulikud ja huvitavad
vabaajategevused. Siin näeb
laps oma silmaga, millega on
võimalik Pärnumaal tegeleda
ning saab omal nahal järgi
proovida, mis meeldib, sobib
ja kaasa haarab!
Koondame huvitegevuste
pakkujad üheks päevaks Pärnu
käidavamasse paika, Kaubamajakasse, et anda ülevaade
kõikidest tegevusvõimalustest
Pärnumaal. Messi sihtgrupiks
on noored ja lapsed ning nende
vanemad.
Messil saab ülevaate Pärnumaa huvikoolidest-ringidest, sportimisvõimalustest,
käsitöö- muusika-, kunsti-,
loodushariduse, tehnika- ja
kõikvõimalikest muudest ringidest, töötubadest ning põnevatest vabaajategevustest. Kohal
on ka noorteorganisatsioonid.
Kaubamajakas tutvustatakse seda, millega tegeleda
saab, antakse võimalus omal
nahal kogeda, mis paremini

sobib, ning siin saab ka ringidesse registreeruda.
Messi vältel on laval programm, kus huvikoolid-ringid
näitavad, mida neil õppida võib
ning mida nende noored teha
oskavad.
Sel aastal aitab Huvikas
tutvustada ka Spordimessi,
mis toimub 13. septembril.
Kui Huvikal tutvustavad
spordiklubid ja -koolid oma
trenne ja saavad koguda suures
hulgas huvilisi, siis Spordimess
on mõeldud üldhariduskoolide
6.-7. klasside õpilastele selleks,
et nad saaksid eri trenne ise
järgi proovida.
Messi eesmärk on, et lapsednoored ja lapsevanemad saaksid
koondinfo Pärnu huvitegevustest ning saaksid langetada
sobivaimad otsused laste vaba
aja sisustamiseks kasulikult ja
arendavalt vastavalt lapse huvidele ja võimetele.
Huvitegevuste mess pakub
põnevust ka vanematele huvilistele, sest paljusid tegevusi
saavad harrastada-õppida ka
täiskasvanud.
Messi ja eksponendi infoinfo: http://www.turundustugi.
ee/mess
FB: https://www.facebook.
com/Suvetegevustemess

Messi aitavad korraldada:

Kontakt: Piret Hallik-Sass
tel +372 5660 5860, piret@turundustugi.ee
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist

Häädemeeste Keskkooli lõpetajad

Fotod: Sigrid Absalon

Häädemeeste Keskkooli 12. klassi lõpetasid käesoleval aastal: Richard Aljaste, Marianne Hanson, LauraLiis Loosaar, Markus Lõhmus, Jarek Must, Varmo Mändmets, Lyanne Raud, Raikki Reinah, Sandra Siirak,
Marthen Tasalain, Liisa Viirna. Klassijuhataja Rene Kurm.

Häädemeeste Keskkooli 9. klassi lõpetasid käesoleval aastal: Kristiina Alfthan, Lisette Eylandt, Romek
Hanson, Hannes Jaakson, Rasmus Keskpaik, Mairis Künnapas, Jaak Looring, Iti Maddison, Elsbet Muhu,
Trenton Nidermann, Karl-Magnus Pruul, Erik Raimond Ristmäe, Kristjan Georg Ristmäe, Herman Sillat,
Kustav Tari, Timmu Teearu. Klassijuhataja Lauri Lepik.

Reis Assooridele
Erasmus+ projekti “Traditsioonid ja kaasaegne tehnoloogia”
järjekordne etapp leidis aset
9.-17. juunil Portugalis keset
Atlandi ookeani, vulkaanilisel Pico saarel. Kohtumise
eesmärk oli osaleda ja kogeda
nelipühade tähistamist. Sealses
kogukonnas on see vana traditsioon väga tugevalt juurdunud.
Pico saar on üks üheksast
Assoori saarest. Suuruselt teisel saarel - pindala on 447 km²
– elab umbes 15 000 inimest.
Kõrgeim punkt on Pico vulkaan (2351 m merepinnast),
mis purskas viimati aastal
1720. Tippu jõudmiseks kulub
matkajatel külastuskeskuse juurest ligikaudu 6 tundi. Reeglina
teekonnal ööbitakse, et seejärel
nautida päikesetõusu.
Kahel esimesel päeval saime
osa võtta nelipühade pidustustest, proovida traditsioonilisi
toite koos 500 inimesega pidulikul lõunal ning tutvuda lähemalt Madalena linna ja meid
majutavate peredega.
Ülejäänud päevadel tegutsesime koolis. Projektis osalevad
koolid pidid eelnevalt kodus
ette valmistama tutvustava
video paganlike ja/või religioossete pühade kohta nende
kodumaal. Päris huvitav oli
näha, kuidas teised koolid olid
ülesande lahendanud. Järgnevalt jagati meid gruppidesse ja
lõpptulemusena pidid valmima
videod seal äsja peetud nelipühade pidustuse kohta.
Peale koolitööd tutvustati
meile saare kõige ainulaadsemaid ja huvitavamaid kohti:
veini- ja vaalapüüdjate muuseumi, viinamarjaistandusi,

Foto: erakogust

sadamat, Madalena kirikut,
Lajes’i linna ning nägime
kohaliku rahvatantsurühma
esinemist.
Mägine vaade, mis meile
avanes, oli jalustrabav. Räägitakse, et kui mäetipp pilvede
tagant välja poeb (mida juhtub
harva), siis pidi see tähendama,
et ees ootavad head päevad.
Reis Faiali saarele oli erakordne kogemus. Laevasõit
lainetaval ookeanil oli natuke
hirmus, aga seda väärt.
Ookeanivesi, milles ujumas
käisime, oli läbipaistev ja helesinine. Eestis on selliseid veekogusid väga vähe, kus põhja
näeb. Vesi ise aga oli tohutult
soolane, et ei pidanudki pinnal
püsimisega vaeva nägema.
Kodudes märkasime huvitavaid kombeid, mis erinesid
Eesti tavadest – tervitusmusid
põskedele, jalanõudega toas
käimine, enamus kodudes tualettruumil ukselukk puudub,
banaani täielik koorimine enne

söömist.
Majad olid uhked ja suurepärase sisekujundusega. Isegi
kui kodu oli väiksem, siis iga
detail oli paigas ja muutis selle
hubaseks. Enamus hooneid olid
valged ja oranžika kivikatusega.
Pered tegid kõik endast oleneva,
et me ennast hästi ja mugavalt
tunneksime.
Meie jäime projektiga kokkuvõttes väga rahule. Nägime
imelist loodust, saime praktiseerida inglise keelt, leidsime
uusi sõpru ning tutvusime enda
jaoks uue riigi kultuuri ja tavadega. Soovime tänada õpetajaid
Rene Kurmi ja Liie Juhkamit
ning kõiki projektis osalenuid,
kes muutsid selle kogemuse
meile igati meeldejäävaks.
Projektist saab lähemalt
lugeda https://tradjatehn.
blogspot.com/?m=1.
Carolin Mihhailova,
10. klass
Crete Luik, 11. klass
Häädemeeste Keskkool

Uulu Põhikool
Uulu Põhikooli 50. lennu lõpetajad

2018/2019 õppeaasta lõpetamine
7. juunil toimus Uulu Põhikooli 1.-8. klasside õppeaasta lõpuaktus, millele järgnes muusika- ja tantsuetendus „Keelte keetmine”. Õpetaja Ly
Soosaare juhendamisel on kolm viimast õppeaastat lõppenud meie koolis
kooliaasta muusikalise etendusega, milles osalevad kogu Uulu Põhikooli
koolipere liikmed.

Foto: Maaris Puust

19. juunil lõpetasid 9. klassi õpilased põhikooli
ja koolist läks lendu meie 50. lend. Palju õnne
tublidele lõpetajatele!
Vasakult paremale: Emil Andreas Pukk, Ben
Eilaste, Romeo F. Thompson, Kloria Pint, Janet

Mudilas- ja lastekoori etteaste
õpetaja Annely
Kuninga juhendamisel. Foto: Eiliki
Pukk

1. klassi etteaste filmist
„Helisev muusika”.
Foto: Eiliki Pukk

Siinmaa, Jaagup Orasmäe, Keith Richard Pihlak,
klassijuhataja Egle Vutt, Kermo Link, Karl-Eerik
Sommer, Aron Kivilo, Sander Sommer, Alex
Lepp, Andres Pihu, Elise Jõgiste.
7. ja 8. klassi ühine etteaste erinevate
maade rahvusmuusikast.
Foto: Eiliki Pukk
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Tahkuranna kool

Tahkuranna kool juunis
Juunikuus oli tugevalt tunda
õppeaasta lõppu. Õppimine oli
põhiosas tehtud ja nüüd oli igasugust muud toredat tegevust.
Kogu koolipere sõitis seekord reisile Soome. Tõusta
tuli harjumatult vara, sest väljasõit kooli juurest oli juba kell
neli. Ometi oli kogu seltskond
Tallinnani rõõmus ja tegus.
Sadamas tervitas meid giid,
kes jagas juhiseid edaspidiseks.
Laeva peal oli tegutsemist ja
uudistamist küllaga. Kahetunnine laevasõit möödus väga
ruttu. Soomes võtsime suuna
veemaailma, mis tervitas meid
meeldiva jahedusega. Värvilised ja salapärased kalad, käigud, huvitavad veemaailmad
– kõik see pani lapsi vaatlema
ja uurima. Edasi läksime lõbustusparki. Siin pakkus põnevust
vaategondel, mis viis soovijad
nii kõrgele, et terve Helsingi oli
nagu peopesal. Linnale avanes
sealt imeilus vaade.
Ilm oli väga palav ja vahepeal jahutati end jäätisega.
Reisi jääb veel meenutama
tore piknik Vantaa lennujaama
juures oleval graniitkaljul. Siin
lisas emotsioone maanduvad
lennukid, mis lendasid väga
madalalt üle meie peade. Veel
linnaekskursioon ja peatus
Senati väljakul ning sadamasse.
Oli tore päev!
Häädemeeste valla viiendad klassid said kokku Metsapoolel, kus peeti maha vahva
sportlik hommikupoolik. Nooremad matkasid mere äärde ja
vanemad mängisid Jõulumäel
discgolfi.

Foto: Anu Alloja

Käesoleval aastal lõpetasid Tahkuranna Lasteaed-Algkooli vasakult Mairo Nairis, Mariann Must, Sophia
Juhanson, Paul Saarepera, Märten Teas, Karl-Otto Kaldas, Taavi Lumiste. Foto: Karol Nairis

Kuidas möödus meie
2018/2019 õppeaasta? Kiidame
ja täname kõiki meie toetajaid,
abistajaid. Eriline tänu motoklubile „Kärnatajad“ erilise
helkurpurjeka ja perekond
Kirtile kooli nimetahvli eest.
Suur tänu eelmise ja selle aasta
lõpetajatele rajatud peenra eest.

Kiitus õpilastele ja personalile.
Kiituskirjaga lõpetasid
Chris-Kennet Leetsaar, Analota Helin, Eleanora Krüger
(2. kl), Merili Holter, Emma
Kalnin, Lukas Kirt, Sarah
Kirt, Rico-Marcus Luik,
Miiro Lumera, Kätlin Pruul
(3. kl), Laura Laine,Teet Jär-

Metsapoole Põhikool

Metsapoole Põhikooli lõpetajad 2019. aastal

Metsapoole Põhikooli lõpetajad Vivian Rull ja Ann
Mölder ning klassijuhataja Ants Järv

Vivian Rull peale aktust koolimaja ees.
Põgene, vaba laps...
Fotod: Heino Einaste.

voja (4. kl), Anette-Marie
Õis, Markus Tasalain (5. kl),
Mariann Must (6. kl).
Neljade ja viitega lõpetasid Deivid Soosalu (2. kl),
Oskar Klein, Rinette Laine,
Elina Loorents, Mia Seppmann (3. kl), Priit Järvoja,
Aaron Juurikas, Chrisette
Salujärv, Kevin Soosalu (4.
kl), Kaupo Loorents, Kahro
Lääne, Simo Virnhoff, Triinu
Lumiste, Simona Kärsin (5.
kl), Sophia Juhanson, Mairo
Nairis (6. kl).
Ainekiituskirjaga tunnustati Simo Virnhoff (informaatika), Anette-Marie Õis ja Teet
Järvoja (eesti keel), MariaEmilia Luik, Kustav Klein,

Analota Helin, Merili Holter, Lukas Kirt, Sarah Kirt,
Oskar Klein, Rico-Marcus
Luik, Teet Järvoja, Priit Järvoja, Heleri Meremägi (kehaline kasvatus).

6. klassi lõpetasid Sophia
Juhanson, Mariann Must,
Taavi Lumiste, Märten Teas,
Karl Otto Kaldas, Mairo

Nairis, Paul Saarepera
Aasta õpilane on Markus
Tasalain.
Kogu koolipere tänab
kõiki, kes elasid kaasa meie
tegemistele. Aitäh!
ILUSAT SUVE KÕIGILE!
Tahkuranna koolipere

13.06.2020 toimub Tahkuranna koolimajas
Tahkuranna hariduselu 190. aastapäeva
tähistamine.
Ootame meeldejäävaid ja toredaid Tahkuranna hariduselu
puudutavaid meenutuslugusid kuni 15. detsembrini 2019.
Kirjutatud loo võib saata elektrooniliselt tahkurannalak@
haademeeste.ee või postiga Riia mnt 2, Võiste, Häädemeeste
vald, Pärnumaa.

Uulu lasteaed

“Head kooliteed”, Uulu Lasteaia 15. lend!

Esireas: Chanel Sarapuu, Susanna Debora Jürgens, Elena Jõgiste, Laura Lugu, Johanna Kurm, Anni
Ojamets, Kirke Hunt, Karmeliina Tarkus, Liise Rahu.
Teises reas: Gregor Kopelmaa, Rasmus Tilk, Marken Ööpik, Marleen Altmart, Melissa Kiveste, Kaisa
Stimmer, Getriin Ennok, Johannes Merimaa, Meiko Paits, Egert Sildve.
Tagareas: Marge Laasberg, Annela Tui, Aire Rea.
Foto: Eiliki Pukk

Häädemeeste Lasteaed kuulutab välja konkursi
Lasteaiaõpetaja ametikohale 1,0 koormusega, tähtajalise
lepinguga, tööle asumisega alates 26.08.2019.
Avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad
esitada hiljemalt 22. juuliks 2019 e-posti aadressil:
lasteaed@haademeeste.ee
Täiendav info lasteaia direktori telefonil 5662 9125.
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Tagasivaade möödunud
õppeaastale
Mailis Reps
Haridus- ja
teadusminister
Möödunud õppea a sta on olnud
kahtlemata edukas.
Haridusvaldkonda
puudutavaid seadusi on muudetud ja
raha investeeritud.
Kõike selle nimel, et
haridust edendada
ja muuta veelgi tõhusamaks.
Igas kooliastmes suunavad lapsi ja noori mitmed
erinevad spetsialistid, keda on vaja toetada ja hinnata. Viimast mõtet silmas pidades oleme pööranud
tähelepanu õpetajate, kasvatajate ja tugispetsialistide
palkade konkurentsivõime tõstmisele. Õpetaja palga
alamäär tõusis seni kõrgeima tasemele – 1250 euroni.
Vabariigi valitsus suunas omavalitsustele 15 miljonit
eurot lasteaiaõpetajate palkade tõstmisele. See muutus tõstis paljude lasteaedade õpetajate elatustaset.
Ka õpilaste jaoks on toimunud mitu muudatust, mis teevad nende kooliteekonna mõnevõrra
kergemaks. Õppeaasta alguses jõudsid koolidesse
digiõpikud läbi veebikeskkonna Opiq. Isiklikult
pean seda suureks töövõiduks, sest digiõpikutega
soovime muuta õpilaste koolikoti kergemaks ning
õppimise individuaalsemaks ja interaktiivsemaks.
Riik on investeerinud ka koolikeskkonna parendamisse – möödunud õppeaastal toetasime omavalitsusi põhikoolihoonete kaasajastamisel veel 45,5
miljoni euroga.
Mainimata ei saa jätta ka seda, et alates sügisest
on kõigil väga hea inglise keele oskusega gümnaasiumilõpetajatel võimalik sooritada tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgtaseme (C1) inglise keele test
ja saada rahvusvaheline keeleoskuse taset tõendav
tunnistus. See lihtsustab edasist haridusteed noortel,
kes plaanivad siduda oma elu erialaga, mis eeldab
väga head võõrkeeleoskust ning neil, kes soovivad
saada välisriigis õppimise kogemusi.
oluline aasta kutse- ja kõrghariduse jaoks
Kutseharidusele oleme pööranud erilist tähelepanu.
Vastu võeti seadus, mis parandab kutseõppe ja tööturu seotust. Lisaks uuendati rahastamisskeemi, mis
annab koolidele suurema vabaduse oma sihtide seadmisel ja julgustab õppetulemusi parandama. Valitsus kinnitas ka kutseharidusstandardi muudatused,
millega toetatakse noori erialavalikute tegemisel ning
mis toovad suuremat paindlikkust kooli lõpetamise
tingimustesse.Oluline on mainida, et Haridus- ja
Teadusministeeriumis vastvalminud analüüsi põhjal
on 80 protsenti kutseõppuritest rahul teadmiste ja
oskustega, mida kutsekoolid pakuvad.
Möödunud õppeaasta tõi kõrgharidusse mitu olulist muudatust, mille vilju saame tulevikus noppida.
2019. aasta alguses allkirjastasin ülikoolide halduslepingud. Tegemist oli olulise verstapostiga – kokku
lepiti ülikoolide vastutusvaldkonnad, peamised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused.
Märtsis võeti riigikogus vastu kõrgharidusseadus
ja ülikoolide seadused, mis suurendavad paindlikkust
nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, soodustavad
kõrgkoolide vahelist koostööd, tugevdavad ülikoolide ja ühiskonna seoseid ning võimaldavad kujundada akadeemilistele töötajatele atraktiivse karjäärimudeli. Tudengite jaoks on seaduste uuendamine
märgiline, sest mitmed nende soovitud muudatused
kirjutati seadustesse sisse. Näiteks uuest õppeaastat
alates on võimalik akadeemilise puhkuse ajal õpingutega jätkata ja eksameidki sooritada.
Tegelikult leiab möödunud õppeaasta töövõite pea
igast valdkonnast. Näiteks täiskasvanute elukestvas
õppes osalemise määr on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele! Uuringu sõnul on noorsootööga
rahul pea 90% noortest ja huviharidus sai 14 miljonit lisarahastust. Samuti astusime suure sammu
idufirmade toetamise suunas – Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus KredEx ja Startup
Estonia on otsustanud toetada haridusvaldkonna
idufirmade loomist 300 000. Need on edusammud,
mis on võimalikud tänu koostööle erinevate gruppide vahel. Soovin südamest tänada kõiki, kes on
panustaud Eesti haridusse. Aitäh!
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Toimus Häädemeeste valla noorte kalakool
11. juuni hommikul alustas
bussitäis pisut uniseid aga
rõõmsaid poisse ja tüdrukuid
sõitu Tartumaale, et veeta kolm
sisukat päeva Häädemeeste
Valla Noorte kalakoolis.
Pärast kahetunnist bussisõitu
ootas meid otse Emajõe kaldal
Jõesuu turismitalu ja kerge vihmasadu. Toad välja valitud, riided
mugavamate vastu vahetatud,
suvine kalakool avatuks kuulutatud asusime tarkusi omandama
Rõngu Vabatahtlike Päästeseltsi
meeste valvsa pilgu all. Vabatahtlikud päästjad rääkisid põhjalikult, millised on ohud erinevatel
veekogudel ning kuidas ohutult
vees ja veesõidukites tegutseda.
Lisaks õpetlikule jutule said
kõik kogeda ja proovida tiigi
kaldal päästerõnga ja päästenööri
kasutamist, tõmmates tiigist
välja sinna kukkunud päästjaid
ja samuti näitasid päästjad vees
erinevate päästevestide kasutamise võimalusi.
Esimesel päeval, lisaks veeohutuse õppele, jõudsime tutvuda
mitmekülgsete vaadetega Jõesuu
vaatetornist igasse ilmakaarde ja
nautida tormi eelset Võrtsjärve
sillerdust. Lisaks külastasime veel
ka Võrtsjärve külastuskeskust.
Ilm muutus üha vihmasemaks
ning hämaramaks vaatamata
sellele, et meil oli plaanis õhtune
kobraste vaatlus Alam-Pedja looduskaitsealale. Üks grupp sinna
paadiga sõitiski, kui ilmataat
otsustas meile külla saata tõsise
äikesetormi. Kopravaatlus oli selleks korraks lõppenud nagu ka
õhtusse plaanitud spordimängud ning kõik varjusid vihma
eest oma majakestesse. Torm
aga muudkui kogus hoogu ja
järvelt suundus meie poole päris
korralik äike ja kõvad kärgatused,
mida nii mõnedki kartsid. Kui
üheskoos torm mööda saadetud,
saime alles üsna hilistel öötun-

didel pead padjale ja kosutavasse
unne suikuda, et... teise päeva
hommikul ärgata lootuses, et
meid ootab särav päike ja... hommikujooks alga! Pärast kosutavat
hommikusööki ootas meid buss,
millega sõitsime Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusesse,
kus veetsime väga tegusa, toimeka
ja õpetliku päeva, mis algas matkaga Mustjärve hoiualale. Edasi
jagunesime kaheks grupiks, et
siis vaheldumisi osaleda erinevates tegevustes. Järgemööda
saime viltida vahvaid kalakesi,
õppisime kasutama binokulaari,
külastasime akva:riumi ja tegime
tutvust erinevate eesti kaladega
ning parvetasime Võrtsjärvel.
Nii viltides kui parvetades räägiti lugusid Võrtsjärvest, Tondisaarest ja kalandusest. Päev
järvemuuseumis oli väga sisukas
ning täis uusi teadmisi ning mis
seal salata, ka üpriski väsitav,
mistõttu kulus peale õhtusööki
marjaks ära kosutav suplus soojas tiigivees, aga mille tulemusena
olime pakku ehmatanud kõik
kalakesed ning kalasupi keetmise
olime sunnitud asendama grillimisega. Õhtu jätkus muusika
saatel diskotades, mängides ja
lihtsalt murul jookstes ning peagi
selgus, et tegus päev on jäänud
selja taha ning kõik tasapisi oma
pesadesse magama sättinud.
Kolmanda päeva hommikul
tervitas meid päikene, hommikujooks, imemaitsev hommikusöök ja külla oli tulnud Merkuur
OÜ kes pakkus meile mitmeks
tunniks tegevust töötubades
„Metallis on võnget“. Töötoas
valmistasime kalalante, magneteid, graveeritud pildi ning rinnamärke. Kalalante küll kohapeal proovida ei saanud aga koju
jõudes saame seda kindlasti teha.
Kuna metalliga tegelesime gruppidena siis said need kellel ilma
tõttu esimesel päeval kobraste

Foto: Ege Altmart

vaatlemine ära jäi paadisõidu
mööda Emajõge Alam-Pedja
looduskaitsealale. Kopraid päevasel ajal küll näha ei olnud, aga
omamoodi vaatepilt oli kahe jõe
ristumiskoht, kus oli lausa joon
vahel kahe erineva vee kokkusaamisel ning kaldal võis askeldamas
näha erinevaid veelinde.
Suvist kalakooli lõpetades
küsisin osalejatelt, „Mis sulle
kõige rohkem meeldis ja meelde
jäi?“ ning vastused sellele olid
väga erinevad. Kellelegi meeldis
paadisõit, kellelegi meisterdamine, kellelegi parvesõit Võrtsjärvel, kellelegi töö mikroskoopidega ehk siis binokulaar töö
järvemuuseumis jne. jne... mis
kellelegi meelde jäi ja just sel hetkel meenus, aga enamus vastuseid
oli – kõik oli äge!
Aga kord iga pidu saab otsa
ja liigagi kiirelt mööduvad kolm
päeva vahva seltskonna ja ägedate
tegemistega ning ei olnudki enam
palju aega kui tuli asjad pakkida,
lõunat süüa, tänada lahket pere-

rahvast ja kokka imemaitsvate
toitude eest ning teele asuda.
Tagasi teel saatsid meie bussisõitu
tumedad, tumedad pilved ning
äike ja paduvihm.
Suvekoolist jäävad osavõtjate
mälestustesse palju uusi teadmisi,
kaunis loodus, maitsvad toidud,
lahke pererahvas, mõnusad suplused nii järves kui tiigis ja toredad sõbrad. Kas pole mitte see
just kõige tähtsam, et koju tagasi
jõudes näed enda ees rõõmsaid
ja rahulolevaid väikeseid nägusid ning kõrvu jääb kõlama küsimus, „Kuhu me järgmisel aastal
läheme?“.
Erilised tänud õnnestunud
suvekooli kordamineku eest:
laagrikasvatajad Anu Nõmm ja
Mariann-Krõõt Mätas.
Häädemeeste Valla noorte
kalakooli toimumist rahastasid
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu
ja Häädemeeste vald.
Ege Altmart
Noorsootöö juht

JUULI, AUGUSTI ja SEPTEMBRI sündmused
Kabli Päikeseloojangu festival
Kultuurinädal „Suvesüda Treimanis ‘19”
Häädemeeste kodukandipäevad
Suurküla avatud hoovide päev kell 11.00
Treimani raamatusõprade päev kell 12.00
Surfipäev ja Maandus Häädemeeste
Seltsimaja hoovis
27.07
Lamba Vest Uulus kell 11.00
27.07
Raamatulaat Uulu Raamatukogus
kell 12.00-16.00
02.-04.08 Eesti-Läti tervisesportlaste suvelaager
Jõulumäel
03.-04.08
Rannamängud Audrus
04.08
Eviko Suusarull 2019 – rullsuusamaraton
Jõulumäel
11.08
Jalgrattavõistlus Gravel Grinder Estonia –
kiiruskatsetega kruusaralli Jõulumäel
17.08
Vaba Rahva laul kell 17.00 Vallikäärus
20.08
Uhla-Rotiküla elamusjooks algusega
Uulust kell 12.00
20.08
Tahkuranna kurgifestival Tahku Tares
kell 12.00
25.08
Jõulumäe Raudmees 2019 IV etapp:
Krosstriatlon
26.08
Hää Eesti asi! I Pärnu Linnaorkestri
suvetuur Häädemeeste Seltsimajas
28.08-01.09 Baltic Disc Golf Championship Jõulumäel
27.06-04.08
16.-20.07
19.-20.07
20.07
20.07
26.07

31.08
31.08
01.09
01.09
02.09
07.09
08.09
08.09
14.09
15.09
20.-22.09
21.09
24.09
27.09
28.09
28.09

Estonian Cup rattamaratonide sarja Synlab
matkasõit Jõulumäel
Muinastulede öö Kabli rannas
Kooliaasta aktus Tahkuranna koolis
Teadmistepäeva pidulik lõuna Tahku Tares
Kooliaasta avaaktus Häädemeeste Keskkoolis
Estonian Cup rattamaratonide sarja 7. etapp,
Jõulumäe 20. rattamaraton
Vanavanemate päev Häädemeeste Seltsimajas
Eesti MV maastikuratta teatekross Jõulumäel
25 aastat Pärnumaa bändide päeva Treimani
Rahvamajas
Kogukonna perepäev Tahku Tares
Maastikuvibu võistlused Jõulumäel
Tahkurandlaste Suvelõpupidu
Tahkuranna LAK lasteaia aastapäev
Pärnu maakoolide MV: Sügiskross ja
pendelteatejooks Jõulumäel
Pärnumaa RullSõit 2019 – suusavahetusega
rullsuusavõistlus Jõulumäel
Maal elamise päev üle Eesti, ka Häädemeeste
vallas kell 11.00-16.00

LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik
Aire Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Tule tulemine Häädemeeste vallas
10. juunil kell 11 andsid Pärnu
linna esindajad tule ametlikult üle
Häädemeeste (vallavanem Karel
Tölp ja volikogu esimees Andrus
Soopalu) ja Saarde valla (vallavanem Eiko Tammist ja volikogu
esimees Kadri-Aija Viik) esindajatele.
Uulu Põhikooli eest (kus toimus pingeline eksam) oli kuni
Uulu pargis asuva Laulupäeva
mälestuskivi juurde kujundatud
pidulik koridor tuld tervitama
tulnud tantsijatest ja lauljatest.
Laulupäeva mälestuskivi
juurde jõudes asetati tuli selle
jalamile ja Häädemeeste valla
volikogu esimees tervitas tuld ja
rahvast sütitava ja sooja kõnega,
tuletades meelde, kui tähtis on
kohalikule rahvale, et tuli ka meie
vallast sellel olulisel aastal läbi tuli.
Uulu kultuuri- ja spordihoone
juhataja Anu Nõmm oli koostanud väga haarava ja särtsaka tantse
ja laule sisaldava kava, kus olid
kaasatud nii need koorid ja tantsurühmad, kes laulu- ja tantsupeole
esinema pääsesid, kui ka need, kes
sellel aastal sõelale ei jäänud.
KAVA
LAULUD:
* KOIT ühendkoorid (lastekoor,
segakoor, naiskoor) Häädemeeste
+ Saarde
* LAULJATE TERVITUS lastekoor

* RÕÕMU LAUL, ILUS OLED
ISAMAA mudilaskoorid
* SOOVIDE LAUL mudilased
koos Lottemaa tegelastega
TANTSUD:
* PÄEVALOITS, KULLAKETRAJAD TS Ülejala, Surju Sõbratarid
* OTTI R ATTAD, TARGA
REHEALUNE TS Rannapiigad
LAULUD:
* EM AK EELEL AUL, ISAM A A LE, HOI A H Ä Ä DEMEESTE RANDA segakoorid
TANTSUD:
* KIRISABALIND Uulu PK
pererühm
* MARUPOLKA, METSAVÄGI
Kilingi-Nõmme 6.–8. kl. rahvatantsijad
LAUL:
* TA LENDAB MESIPUU
POOLE ühendkoorid
Kui viimane laul laulud, andsid
tantsijad tule käest kätte, laulukivi
juurest vallamaja ees seisva Bravo
Cateringi poolt kasutada antud
vanaaegse villiseni, mis Treimani
Rahvamaja juhataja Viljar Soomre
valvsa pilgu all koos Saarde valla
esindajatega hakkas Vaskrääma
poole M. Lüdigi ausamba juurde
liikuma.
Tule külastust Häädemeeste
vallas saatsid suurepärane ilm ja
tantsijate, lauljate ja pealtvaatajate
säravad silmad.

XIV Põhja-Liivimaa Festival
Tänavu toimunud Põhja-Liivimaa
Festival sai peetud juba neljateistkümnendat korda. Kuna sel aastal
sattus traditsiooniline juunikuu esimene laupäev olema lastekaitsepäeval,
siis otsustasime festivali korraldamisel ühendada väed kooliga, kes igal
aastal on täistanud perepäeva nädal
enne festivali. Päev algas kooli hoovis ja spordihoones, kus sooja sai sisse
linetantsu rivis tantsides. Breiktantsu
õpilased näitasid trikke, mida aasta
jooksul oli kõvasti harjutatud. Hoovis
oli võimalus juhendajate juuresolekul
end kurssi viia välijõusaali võimalus-

tega. Kohale oli tulnud Lõvi Leo,
kes rääkis politseinikuks olemisest ja
lapsed said proovida isegi politseiauto
rooli taha istumist.
Veel said osavad ratturid ja tõuksiprofid end proovile panna maanteeameti poolt üles seatud vigurrajal.
Ning kõige rohkem närvikõdi pakkuva töötoaga olid välja tulnud VabadusSpordi tiimi liikmed, kelle julgestamisel sai proovida liinil hüppamist
ja trikitamist. Mine sa tea, võibolla
on järgmine põlvkond õhuakrobaate
sirgumas.
Samal ajal kui koolihoovis said

noored ja lapsed osaleda erinevates
töötubades, ei olnud me Suveaias
unustanud ka täiskasvanuid. Neile
pakkusime võimalust osaleda veise
luuüdi grillimise õpitoas, mille viis
läbi hüpikkohviku Köögirüütlid
meeskond.
Täpselt südapäeval koguneti bussijaama, et Saxoni puhkpilliorkestri
eestvedamisel liikuda rongkäigus
Häädemeeste Suveaeda, kus juba oli
käimas Suurküla rahva ja kogukonna
abiga korraldatud laat. Sealt edasi läks
juba suurem pidu käima. Pealaval esinesid Häädemeeste valla kohalikud

Noored rahvatantsijad

talendid ning külla olid tulnud ka
Seljametsa külateater, Tali Seltsimaja
tantsulapsed ja Surju Sõbratarid.
Samal ajal kui Suveaias sai nautida
taidlejate kava, sai Seltsimajas vaadata
Heino Seljamaa kohvriteatri etendust
„Okasroosike”. Lisaks sellele oli Seltsimaja ümbruses võimalik osa võtta erinevatest töötubadest: Kätt sai proovida rookroonide meisterdamises ja
veisenahast ehete valmistamises. Ja oh
üllatust, maismaapurjekal oli kohale
seilanud ka Silver Sepp, kelle juhendamisel said kõik huvilised proovida kätt
fantaasiapillide mängimisel. Hiljem
oli festivali külalistel võimalus nautida
laule ja pajatusi Silveri seiklustest maa
ja vee peal.
Õhtul avas uksed legendaarne
Festivali jooksul valminud rookroon ja tublid meistrid

Silver Sepa fantaasiapillide õpituba

kultuuriklubi Pesa, kus lavale astusid ansamblid Revals ja Kõu. Õhtu
kujunes kvaliteetse muusika saatel
vägagi meeleolukaks ning kui Pesas
kontserdid peetud said, siis olid kõik
pidulised oodatud järelpeole „Triina
juures”.
Festivali korraldusmeeskond soovib tänada Häädemeeste Huviteatrit,
kõiki esinejaid ja juhendajaid, Maanteeametit, Lääne politsei prefektuuri,
Häädemeeste vallavalitsust, Rahvakultuuri Keskust, Häädemeeste Vett,
Häädemeeste Suurküla MTÜ-d, Liivilahe Kalanduskogu, Triinu Kollat
ning kõiki neid kelle abiga see tore
päev teoks sai.
Aigi Treumuth
Festivali peakorraldaja
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Häädemeeste jaanituli
Nagu paljudes teisteski paikades üle Eesti, koguneti 23. juunil Häädemeeste Suveaeda, et
üheskoos kogukonna ja külalistega tähistada jaanipäeva ja
nautida jaanilõket. Sel aastal
oli ilmataat õnnistanud meid
imeilusa ilmaga. Õhtu algas
meeleolukate mängudega.
Suveunest olid jaanikuks virgunud Kabli Rannapäkapikud,
kes kutsusid lapsi endaga mängima ning loomulikult olid
päkapikkude taskud kommi
täis ja neid jagasid nad lahkesti
lastega.
Väga palju elevust tekitas
ka välja kuulutatud kauneima
pärja konkurss. Selle tarbeks
olime hommikul niitudelt ja
viljapõldudelt korjanud imeilusaid lilli ja kõrrelisi, et kõigil
oleks võimalus iseendale kõige
ilusam pärg punuda. Lilli aitas
huvilistel pärjaks seada meie
armas Egge. Ettevõtmine
kujunes niivõrd menukaks, et
lõpuks nopiti jõekallas ka naadiõitest paljaks. Õhtu lõpuks
sai selgeks see, et ühte kaunimat pärga pole võimalik valida,
sest kõik olid võrdselt imeilusad ja sobisid oma kandjatele
kui valatult.
Mänge ja võistlusi oli veel
teisigi. Neid aitas läbi viia
karismaatiline Olavi Kõrre.
Meeskonnad said jõudu proovida kotijooksus ning ülimalt

Fotod: Aigi Treumuth, Egge Treumuth

populaarseks ja meeleolukaks
kujunenud köieveos. Võimalik
oli osa võtta ka individuaalaladest milleks oli topispalli keegel, saapavise ning sangpommi
kahevõistlus, mille stiilinäiteid
oli näitama tulnud meie sangpommi sangar Siim.
Tantsumuusika eest olid
vastutavad trubaduurid Kõrre

ja Seger. Muusika oli niivõrd
hea, et esimest setti nauditi
mõnusalt kontserdi formaadis, kuid edasi läks pidu edasi
siiski tantsupeoks, sest laulud
olid vägagi kaasahaaravad.
Viimane sett oli koguni nii
võimas, et vaba kohta tantsuplatsil peaaegu ei olnudki
ja viimaste lugude ajaks oli

kokku koondunud segakoor,
kes üheskoos trubaduuridega
õhtu lõpu väga võimsaks ja
meeldejäävaks tegid.
Omaette vaatamisväärsus
oli jaanilõke, mis sai teoks tänu
paljudele headele inimestele
ning abile. Materjal sai kokku
kogutud erinevatest kohtadest
ning kauniks lõkkeks seatud
Tõnu, Marguse ja Kristjani
abiga. Lõkke süütamise au
sai sel aastal endale kaunis
viiking Triina, kes sel päeval
sünnipäeva pidas.
Suur tänu ja kummardus
kõigile asjaosalistele ja külalistele, kelle abiga meie imeline
jaanik nii imeline sai.
Aigi Treumuth

Treimani kultuurisuvi algas hoogsalt
Juuni oli oli Treimani rahvamajale täis toredaid sündmusi.
Kuu algas rahvatantsijate ja
laulukoori ning poste bändi
Kratt esinemisega PõhjaLiivimaa festivalil. Samal
õhtul andis rahvatantsurühm
“Lendar” veel teisegi kontserdi
Lätis Staiceles. Läti tantsijatega
seovad treimanlasi pikaaegsed
sõprussidemed. Lisaks eestlastele astus toredal tantsupeol
üles 8 Läti tantsurühma.
10. juunil tervitas laulukoor
koos teiste Häädemeeste ja
Saarde valla taidlejatega lau-

Jaaniõhtul astusid üles neli
kohalike juurtega ansamblit.
Muusikat tegid poiste bänd
Kratt, ansamblid Nostalgiline ja Treffunx ning rahvale
lisas hoogu Meelis Sepp oma
Mohiitoga. Lisaks tantsule sai
oma jõudu ja osavust proovida
murumängudel ja õnne jaaniloteriis. Pidulisi oli ligi kolmsada.
Peale jaanipäeva alustas
Treimani akvarellikursus, mis
kaunistas siinset kultuurisuve
juba kümnendat korda. Osalejaid on jätkunud nii koha-

16. 07 Rahvamajas Suvekino
kell 18 koguperefilm “Väike preili Doolittle”
Pääse 4.-, sooduspilet 3.kell 19.30 dokumentaal “Ott Tänak - The Movie”
kohtumine režissöör Tarvo Mölderiga.
Pääse 5.-, sooduspilet 4.17. 07 Lepaõuel kell 20 Vabariigi Pillimehe
Juhan Uppini kontsert
Akvarellikursuse juhandaja Maikki Haapala

Lendari tantsijad Staiceles. Fotod Viljar Soomre

lupeotuld Uulus. Sama nädala
lõpul aitas Treimani Trio oma
lauludega rikastada Treimani
kalmistupäeva surnuaial.

like harrastajate kui kaugemalt tulijate hulgast. Kursuse
õpetaja Maikki Haapala on
tunnustatud soome akvarel-

KULTUURinäDaL
“SUVeSüDa TReiManiS ‘19”

likunstnik, kel on Treimanis
oma suvekodu. Kolme päeva
jooksul valmis hulgaliselt kauneid maale, millest seati üles

näitus “Suvi annab kunstnikele tiivad”. Näituse avamisel
andis Maikki Haapalale Häädemeeste valla tänukirja siinse
kultuurielu rikastamise eest üle
abivallavanem Helva Reisenbuk, kelle sõnul oli ta väga üllatunud akvarellinäituse kõrgest
tasemest. Kursust kajastas ka
“Pärnu Postimees”.
Lisaks akvarellinäitusele
rõõmustab rahvamajas silma
veel kaunis fotonäitus 2014.
aasta Laulu- ja tantsupeost
“Eestimaa värvid” ning raamatukogus näitus poola traditsioonilises paberlõiketehnikas
“Marianna Oklejaki väikesed
imed”. Näitustega saab tutvuda raamatukogu lahtioleku
aegadel.
Juulis ootab Treimani rahvamaja peret ees osalemine
suurel laulupeol ja kultuurinädal “Suvesüda Treimanis ‘19”.
Viljar Soomre

Peale kontserti “Sumeda suveõhtu simman”
– rahvalikud tantsud, mängud ja laulud,
vaba lava esinemised, kaasa teevad Treimani
isetegevuslased.
Kodukohvik
Pääse 5.18.07 Rahvamajas kell 20 Tantsusalong
seltskonnatantsude ja ansambliga Treffunx
Osalevad Eesti ja Läti tantsuklubid.
Kõik on oodatud tantsupõrandale!
Pääse 5.20.07. Rahvamaja õues kell 12
Treimani Raamatusõprade päev
Raamatukogus näitus poola traditsioonilises
paberlõiketehnikas “Marianna Oklejaki väikesed
imed”.
Rahvamajas Treimani X akvarellikursuse
näitus”Suvi annab kunstnikule tiivad” ja
fotonäitus 2014. aasta laulu- ja tantsupeost
“Eestimaa värvid”.
Vihma korral toimuvad suvesündmused
rahvamajas.
Info +372 522 8196 Viljar
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SPORT
Ain Järvesaar ja Teet Tagapere maailmameistrid
5.-9. juunil toimusid Saksamaal Ennigerloh’s 9-ndad
WCSA maailmameistrivõistlused ammulaskmises.
Eestlased osalesid kergeammu TC-900 harjutuses,
duell-laskmises ja keskaegse
ammu võistlustel. Kokku võideti 6 kulda, 6 hõbedat ja 7

pronksmedalit.
Häädemeeste AK amburid
Ain Järvesaar ja Teet Tagapere
tulid koos Merike Kahkiga
maailmameistriteks TC-900
võistkonnaharjutuses. Teise
koha saavutas Saksamaa,
kolmanda koha Eesti 2. võistkond. Individuaalvõistluses

saavutas teise koha Teet Tagapere ja kolmanda koha Ain
Järvesaar. Maailmameistriks
tuli austraallane Stuart Atkins.
Duell-laskmise finaalis kaotas Tagapere Stuart Atkinsile
81-83 ja pronksimatšis võitis
Järvesaar austraallast Adrian
Downesit 79-76. Duell-lask-

mise võistkondlikul võistlusel
koosseisus Kahk, Järvesaar,
Tagapere kaotati finaalis Saksamaale 78-83. Ees ootavad
42 Eesti meistrivõistlused ja
augustis IAU maailmameistrivõistlused Venemaal Uljanovskis.
Aleksander-Tõnis Joarand

Võidupüha jooks
23. juuni õhtul toimus Häädemeeste alevikus järjekordne
Häädemeeste Võidupüha
jooks. Stardiprotokolli kanti
35 võistleja nimed, kes ka kõik
lõpetasid 3 km distantsi. Võisteldi kaheksas vanuseklassis.
Võidu võttis juba mitmeid
aastaid võitnud Teet Kokk, kellele järgnesid Martin Tarkpea
ja Risto Vaher. Naiste võitjaks
tuli 15. kohaga lõpetanud
Eerika Sarapuu, kes ühtlasi
võitis T-B-vanuseklassi.
Oma vanuseklassi võitjateks
tulid Jaak Looring P-A klassis,
Mario Maddison MV-klassis,
Ants Gustavson P-B klassis,
Paula Parts N-klassis ja Madli
Tuuling-Kitsing NV-klassis.
Võistlust jäi peale autasustamist lõpetama õnneloos.
Aleksander-Tõnis Joarand

Häädemeeste võidupüha meesveteranide esikolmik: Paavo Vaher, Mario Maddison ja Jaanus Grigarovitš.
Foto: Aire Kallas-Maddison

Discgolfi võistlused
Häädemeestel
9. juunil toimusid Häädemeeste
Keskkooli discgolfi rajal esimesed
ametlikud võistlused. Rada valmis 2018. a õpetaja Lauri Lepiku,
Marthen Tasalaini ja Jarek Musta
koostöös 6 korvi ja 862 m pikkusena.
Avavõistlustel osales Häädemeeste valla 23 discgolfarit 6 vanuseklassis. Rada läbiti kahel korral.
Vanusegruppide võitjateks tulid
Sven Pajus, Andreas Artma, Frederik Tammann, Hanna Allikas,
Triin Viire. Naiste medalid jäid
ootama järgmist võistlust.
Aleksander-Tõnis Jaorand

Discgolfi meeste esikolmik: Kristjan Põlluste; Sven Pajus ja Tenno Männik.
Foto: Erik Raimond Ristmäe

Siim Marjamägi kahekordne Euroopa meister
30. mail - 2. juunil 2019. a toimusid Saksamaal Stolbergis Goethe
Gümnaasiumi spordihallis Euroopa
meistrivõistlused sangpommi kahevõistluses.
Võistlustel -78 kg kehakaalus tuli
kahekordseks Euroopa meistriks
Siim Marjamägi.
Pika tsükli tõukamises tõukas Siim 24 kg pomme 93 korda,
järgnesid iirlane Didier Biuic 82 ja
poolakas Pawel Szastok 80 korraga.
Kahevõistluses saavutas Siim 185p
(135+100/50), järgnesid sakslased
Timo Strecken 107,5p ja Alexander
Munschau 97 punktiga.
Ees seisavad uued võistlused 13.
juulil Tartus 15. Eestimaa suvemängudel. Soovime Siimule edu ka tulevikus, et võidud ikka koju tuleks.
Aleksander-Tõnis Joarand

SPORDITEATED
20. juulil algusega kell 12.00
21. juulil algusega kell 11.00
Häädemeeste staadionil
42. eesti meistrivõistLused
ammuLaskmises.
Siim Marjamägi, Euroopa meister 2019. Foto: erakogust

Osalevad eesti ammulaskajad kergeammu ja
keskaegse ammu ammuklassis.
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Rentida kiire bensiinimootoriga
PUULÕHKUJA PALAX X600.
(vt masinat töös youtube.com )
Tootlus kahe inimesega
ca 20 rm päevas.
Hind 30 eur/päev.
Soovi korral toon lisatasu eest masina
teile koju.
Tel 5662 5333

KLASSIK ALISED
RIPSMEPIKENDUSED
Olen alustav ripsmetehnik
ning pakun klassikaliste
ripsmepikenduste paigaldust ja
hooldust.
Veel viimased tööd
soodsate hindadega!
Paigaldus 20 / hooldus 15
ANNA JUURIKAS
Asukoht: Papisilla küla
Tel: 5650 2373

KORSTNATE EHITUS,
PLEKITÖÖD.
LITSENTS.

Korstnalahendus OÜ
tel 5694 4443

Häädemeeste aiandis
on müügil KURGID,
TOMATID, maitsetaimi,
lill istutamiseks.

Tel 5648 3429 Lea

MÜÜA KASEPUIDUST
PUITBRIKETT.
Alus briketti 960 kg
190 eurot
Kott briketti 10 kg
2,20 eurot
Transport valla piires
tasuta.
Ott Juurikas 5845 4442
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Õnnitleme
noori peresid

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

Juuli 2019

kOGuduste teated

KARL-KRISTJAN UNGERSON 18.06.2019
Ema: Kaisa Ungerson, isa: Kristjan Mann
ITI VIIRNA
30.05.2019
Ema: Madli-Ann Jõesalu, isa: Juhan Viirna

22.07 AINO KARTUS

99

Uulu küla

03.07 ESTER HALJASTE

92

Laadi küla

16.07 JUULI KIVILO

89

Kabli küla

18.07 ERICH TÄHISTE

89

Treimani küla

31.07 HILJA PÄHKEL

89

Võidu küla

05.07 HELJU TIITS

87

Uulu küla

04.07 NADEZHDA POOL

85

Reiu küla

12.07 JÜRI NÕMM

85

Metsapoole küla

13.07 HELGA KAIMI

85

Võiste alevik

21.07 SALME RÄÄK

85

Kabli küla

07.07 SALME ÄRM

84

Nepste küla

19.07 MIRALDA KODUSTE

83

Tahkuranna küla

19.07 ELLI TIITS

83

Uuemaa küla

Telli kogu vajaminev kaup Kaiser Auto
OÜ`st ja toome Pärnust Häädemeeste
alevikuni kauba TASUTA kohale!

25.07 NADEZDA STEPANOVA

83

Reiu küla

Oleme avatud E-R 10.00 – 17.00!

28.07 JUTA MÄNNIK

83

Häädemeeste alevik

04.07 HELGI ROOSMA

82

Metsaküla

Helista +372 5770 4098, kirjuta facebookis
või kaiser@prefix.ee.

04.07 MALL KARP

82

Penu küla

21.07 ÜLO TEEARU

82

Nepste küla

26.07 HILJA HUNT

82

Häädemeeste alevik

30.07 AINO EISENSCHMIDT

82

Tahkuranna küla

30.07 SALME-INGRID LUIK

82

Arumetsa küla

15.07 MAI TÕUST

80

Võiste alevik

05.07 VILLEM PUKK

75

Häädemeeste alevik

05.07 VELLO LORENTS

75

Häädemeeste alevik

07.07 LIIVI SEILER

75

Reiu küla

24.07 JAAK LEPPIK

75

Võiste alevik

05.07 HEINO BUSCH

70

Treimani küla

05.07 VIKTOR HUNT

70

Laadi küla

15.07 AIVO MÜLLERSTEIN

70

Võiste alevik

22.07 VALERI PETROV

70

Võiste alevik

01.07 SIRJE HOLTER

65

Võiste alevik

03.07 HEINO EINASTE

65

Treimani küla

04.07 AIVO ÖÖPIK

65

Uulu küla

11.07 RIHO SEPP

65

Metsapoole küla

03.07 MIHKEL PÄRTMA

60

Jaagupi küla

10.07 ZINAIDA PALITS

60

Soometsa küla

11.07 REIN KALDA

60

Tahkuranna küla

13.07 TIIT SOMMER

60

Laadi küla

ELIS EESKIVI
07.06.2019
Ema: Elme Eeskivi, isa: Hannes Eeskivi

KAISER AUTO OÜ
pakub laias valikus sõiduautode ja
kaubikute varuosi, keredetaile, erinevaid
sõiduki hoolduseks vaja minevaid tooteid.

eeLk Häädemeeste püha miikaeli kirikus:
14. juulil kell 12.15
V pühapäev pärast nelipüha
21. juulil kell 12.15
VI pühapäev pärast nelipüha
25. juulil kell 12.00
Apostel Jaakobuse püha,
jaagupipäev
28. juulil kell 12.15
VII pühapäev pärast nelipüha
4. augustil kell 12.15
VIII pühapäev pärast nelipüha,
Kristuse kirgastamine
6. augustil kell 10.30
Palvus hooldekodus
11. augustil kell 12.15
IX pühapäev pärast nelipüha
15. augustil kell 12.00 Neitsi Maarja uinumise püha,
rukkimaarjapäev
18. augustil kell 12.15 X pühapäev pärast nelipüha
24. augustil kell 12.00 Apostel Bartolomeuse püha,
pärtlipäev
25. augustil kell 12.15 XI pühapäev pärast nelipüha
25. augustil kell 13.30 Piiblitund
1. septembril kell 10.30 Palvus hooldekodus
1. septembril kell 12.00 XII pühapäev pärast nelipüha,
tarkusepäev
8. septembril kell 12.00 Neitsi Maarja sünnipüha,
XIII pühapäev pärast nelipüha
14. septembril kell 12.00 Risti ülendamise püha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)
eeLk tahkuranna maarja kirikus (võistes):
28. juulil kell 9.30
VII pühapäev pärast nelipüha
8. septembril kell 9.30 Neitsi Maarja sünnipüha,
kiriku ja koguduse nimepäev
eeLk treimani püha matteuse kirikus:
28. juulil kell 14.00
VII pühapäev pärast nelipüha
18. augustil kell 14.00 X pühapäev pärast nelipüha
jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
3. augustil kell 14.00 Ristimis- ja õhtuteenistus
(Ristimissoovid üpr. Ardalionile tel. 5265285)
4. augustil kell 9.00 Veepühitsus
kell 10.00 Jumalik liturgia ja koguduse
170. aastapäeva tähistamine
kell 13.00 SURNUAIAPÜHA
tahkurannas:
18. augustil kell 10.00 Veepühitsus
kell 11.00 Kiriku nimepäeva liturgia
kell 13.30 SURNUAIAPÜHA

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.

MÄLESTAME LAHKUNUID
ROBERT TRINK
03.06.1929-30.06.2019

Reiu küla

LEMBIT KLEIN
01.06.1930-21.06.2019

Metsapoole küla

NIKOLAI GORIHHIN
19.12.1959-31.05.2019

Treimani küla

EDI TÄHTSE
06.02.1965-08.06.2019

Häädemeeste alevik

Mis juhtus

7. juunil kell 17.29 teatati häirekeskusele tulekahjust
Häädemeeste vallas Soometsa külas. Pikselöögi tagajärjel
süttis põlema turbapinnas, mida päästjad kustutasid ligemale
kaks tundi. Neljasaja ruutmeetri suuruse maastikupõlengu
likvideerisid päästjad kell 19.13.
25. juunil kell 19.15 teatati häirekeskusele tulekahjust
Häädemeeste vallas Krundikülas. Põlema oli süttinud kulu
umbes ühe hektari ulatuses. Läheduses asuva mahajäetud
hooneni tuli ei jõudnud ja see kannatada ei saanud. Tulekahju
likvideeriti kell 20.14.

