JUUNI 2019

HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Tuhat tänu!

Väikelaste vastuvõtt
Uue Häädemeeste valla kolmas väikelaste sündide tähistamine toimus 21.
mail Tahku Tares. Vallavanem Karel
Tölp ja volikogu esimees Andrus Soopalu olid kutsunud kohale 19 kõige
värskemat ja pisemat vallakodanikku
koos vanematega. Päevaplaanid suutsid
ühildada vastuvõtuga 12 peret.
Kohal viibinud rõõmurullid jäid
koos pereliikmetega juuresolevale ühispildile (tähestiku järjekorras): Aarika
Pärn, Aleksander Almosen, Getter
Vanker, Herman Soopalu, Joonas
Veverson, Karl Robert Jürgenson,
Kristofer Karu, Marta Mätas, Paula
Leppik, Sander Merivälja, Sandri
Nõmm, Trevor Elmar Türn.
Pisikesi tervitasid Häädemeeste

Muusikakooli klaveriduo Elsbet Muhu
ja Hanna Allikas kahe klaveripalaga:
Richard Rodgersi Helisevast muusikast
„Climb Ev´ry Mountain“ ja Johann
Strauss Anna-polka, juhendajaks Vaike
Väljamäe. Tahkuranna Algkooli õpilased Anette-Marie Õis, Triinu Lumiste,
Helina Seppman ja Simona Kärsin
esitasid kaks laulu: „Kevadelaul“ ja
„Emale“, juhendajaks Maike Lääne.
Vallavanem ja volikogu esimees
andsid peredele nii väikelastele valmistatud valla meened (Ahti Tedremäe
sepistatud lusika, mis asetses puualusel, millele oli vapimärgi graveerinud
Aune Tamm Tiiu Lillepoest; Katrin
Miti poolt valmistatud väikelaste kaisuteki, millele oli tikitud vapimärk ja
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lapse eesnimi) kui ka Kultuuriministeeriumi poolt väikelastele saadetud
raamatu „Pisike puu“ (mille edastas
pisikestele Võiste Raamatukogu juhataja Ülle Toomla). Sündmust juhtis
kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison. Tahku Tare perenaine Anne Kalda
koos usinate abilistega olid ehtinud
saali pidulikku rüüde ja katnud laua
meelepäraste hõrgutistega. Meeleolukat päeva jäädvustas fotograaf Sirgid
Absalon.
Suur tänu peredele sooja ja
südamliku tagasiside eest ja põnevat
maailma avastamist Teile.
Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Kui päike tõuseb (PÄIKESERATAS) ja ärkavad linnud (RUKKIRÄÄK) siis peagi on pesas pojad
(KÕRGEL HOIAN SIND). Algab
mäng mis on lõbus (VÄRVIDE
MAAGIA) ja me õuel käib tants
(MEREMÄE VALSS) mis põimub
naeru ja rõõmuhüpetega (NAERATUS). Korraga leiame end unistamas/mõtisklemas (UNISTUS) ja
siis jälle mässamas midagi otsimas
(LÄTE) eitamas, et aeg jookseb
liiga kiirelt. Kui saaks siis peataks
(PÄIKESE OTSIJAD) otsiks
edasi trikitaks ja möllaks lõputult
(TSIRKUS ja TRIKID NIPID).

On õrnuse, helluse ja armastamise aeg (TALGO) me õitsenguaeg
(LILLEPIDU) ja ikka ning alati
jääb armastus (VALSS ARMASTUSELE)... see ongi meie ELUKAAR.
H E A D RÜ H M A DEJ UHID TIINA LAIDLA, PIRET
VARIKSA AR, LIINA OJATA MM ja ANU NÕMM –
AITÄH, ET TEGELESITE
HÄÄDEMEESTE VALLA VÄIKESTE ja SUURTE VÕIMLEJATEGA!
PS. Võimlemispeol esitatud võimlemiskavade pealkirjad sulgudes.

Foto: Sigrid Absalon

Pärnumaa võidutuld
jagatakse tänavu
Uulus
Kaitseliidu Pärnumaa malev korraldab 23.
juunil traditsioonilise maakaitsepäeva, mis
tänavu toimub Uulus.
Maakaitsepäev toimub Uulu keskuses
jaanilaupäeval kell 11-16. Kaitseliidu Pärnumaa maleval aitavad üritust korraldada
Pärnumaa naiskodukaitsjad, noorkotkad
ja kodutütred, Politsei- ja Piirivalveamet,
Häirekeskus, Päästeamet ja Pärnumaal
paiknev kaitseväe toetuse väejuhatus ning
Häädemeeste vald.
Nagu tavaks, pakutakse maakaitsepäeval tegevust tervele perele. Tutvuda saab
kaitsejõudude ja päästjate kasutatava tehnikaga ning kindlasti ka antakse juhiseid,
kuidas enda ja oma lähedaste elu turvalisemaks muuta.
Maakaitsepäeva olulisim hetk saabub
kell 15, mil Uulu jõuab president Kersti
Kaljulaidi süüdatud võidutuli. Soovijad
saavad oma laternaga võtta kaasa tuleleegi, et sellest oma pere või kogukonna
jaanituli läita.

Foto: erakogust

Kabli Päikeseloojangu
Festival 2019
27. juuni - 4. august

Festivali kava asub 6. leheküljel
www.kablifest.com
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Häädemeeste valla leht

Vallavolikogus otsustati:
30. mail
• Mitte võtta vastu Laadi küla Männiküla tee 14 detailplaneeringut.
• Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel seada Pärnu Linnavalitsuse
kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus Häädemeeste valla ja
Pärnu linna piiril paiknevale suusarajale ja selle teenindamiseks
vajalike rajatiste maa-alale vastavalt esitatud asendiplaanile
juhul kui maa-ala, mida soovitakse isikliku kasutusõigusega
koormata, antakse Häädemeeste valla munitsipaalomandisse
ning lubada sõlmida selleks võlaõiguslik eelleping.
• Tunnistada kehtetuks järgnevad osaüldplaneeringud:
- Kabli ja Treimani supelrandade osaüldplaneering (kehtestatud Häädemeeste Vallavolikogu 29.06.2007 määrusega nr 8)
- Lemme telkimisala osaüldplaneering (kehtestatud Häädemeeste Vallavolikogu 10.03.2004 määrusega nr 8)
- Krapi telkimisala osaüldplaneering (kehtestatud Häädemeeste
Vallavolikogu 20.04.2005 määrusega nr 7)
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 76
kinnitatud Osaühing Vesoka põhikirja alljärgnevalt:
Muuta punkti 2.1 ning sõnastada see järgnevalt:
„2.1 Ühingu miinimumkapital on 44 646,25 (nelikümmend
neli tuhat kuussada nelikümmend kuus eurot ja 25 senti) 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”.
• Delegeerida Häädemeeste Vallavalitsusele alljärgnevad kooli
pidaja õigused:
1) kooskõlastab PGS §71 lõike 2 punktist 4 lähtuvalt üldhariduskoolide palgakorralduse põhimõtted.
• Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr
26 „Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitamine“ kinnitatud teehoiukava vastavalt
käesoleva otsuse lisale.
• Kehtestada määrus „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
nõuded Häädemeeste vallas“.
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Vallavalitsuses otsustati:
07. mail
• Muuta Häädemeeste vallas Laadi külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Õhtu tee 1
84801:001:0574 Õhtu tee 2
2. Õhtu tee 2
84801:001:0575 Õhtu tee 4
3. Õhtu tee 3
84801:001:0576 Õhtu tee 6
4. Õhtu tee 4
84801:001:0577 Õhtu tee 8
5. Pihla tee 20
84801:001:0573 Õhtu tee 3
• Muuta Häädemeeste vallas Laadi külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Sõmera
84801:001:0796 Siimu tee 33a
2. Lembitu
84801:001:1761 Siimu tee 35
• Muuta Häädemeeste vallas Laadi külas asuvate katastriüksuste
lähiaadresse järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse Uus lähiaadress
lähiaadress
tunnus
1. Pumba
84801:001:0663 Männiku tee 3a
2. Käbi
84801:001:1391 Männiku tee 8
3. Männiku
84801:001:1866 Männiku tee 10
4. Männituka tee 9 84801:001:0605 Männiku tee 16
5. Mustika
84801:001:1487 Männiku tee 17
6. Uue-Männiku
84801:001:0100 Männiku tee 18
7. Mai
84801:001:1486 Männiku tee 19
8. Mai
84801:001:0240 Männiku tee 22
9. Jõeääre
84801:001:0486 Männiku tee 24
10. Tõnise
84801:001:1371 Männiku tee 28
11. Manni
84801:001:0229 Männiku tee 30
• Nõustuda Häädemeeste vallas Jaagupi külas Mereranna kinnistu koosseisu kuuluva katastriüksuse Mereranna (pindala
2,89 ha, katastritunnus 21303:001:0450) jagamisega kaheks
vastavalt käesoleva korralduse lisas olevale skeemile.
Määrata katastriüksuste jagamise tulemusel uutele katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- Merelaine, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%;
- Jaanimetsa, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%.
• Anda nõusolek kokku 15 lehtpuu (läbimõõt kuni 50 cm) raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste alevikus, Lasteaia
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tn 1 kinnistul (katastriüksuse tunnus 21301:006:0143) ja Lasteaia tn 5 kinnistul (katastriüksuse tunnus 21401:001:0032)
vastavalt ehitusprojektile.
Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Majaka küla, Metsaasu kinnistu
(katastritunnus 21303:002:0448).
Väljastada ehitusluba Reiu külas, Kuukivi tee 8 kinnistule
(katastritunnus 84801:001:1364) kinnise süsteemi maasoojuspuuraugu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus Kooli tn 33 kinnistule (katastritunnus 21301:006:0142) sauna püstitamiseks.
Anda luba lastele suunatud laagrite (projektlaagrite) läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses alljärgnevalt:
Spordiklubi Leo (210164) ajavahemikul 27.07 – 02. 08.2019;
Spordiklubi Leo (210163) ajavahemikul 13.06 – 19.06.2019;
Spordiklubi Jõulu (209939) ajavahemikul 20.10- 26. 10. 2019;
Spordiklubi Jõulu (209940) ajavahemikul 26.12.19- 3.01.2020.
Toetada 17. augustil 2019. a Pärnu Vallikäärus toimuva rahvaliku laulupäeva „Vaba rahva laul“ korraldamist summas
500 eurot.
Vastu võtta Reiu küla Vana-Nurme kinnistu detailplaneering.
Võtta vastu korraldus valla registris olevate õpilaste huvihariduse toetamiseks.
Kehtestada Uulu küla Laadi tee 20 kinnistu detailplaneering.
Kinnitada projekti “Laadi küla Tammesaare kinnistu veesüsteem” aruanne ning teha väljamakse 4622,20 eurot teostajale
(OÜ Puurvesi) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
Kinnitada Virelton OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste lasteaia Naerulindude ja Pääsulindude rühmadele
voodite koos madratsite, ruloode, toolide, jooniste riiulite ja
nukunurga mööbli soetamiseks summas 11 056, 80 eurot ja
80 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Kinnitada Häädemeeste valla omandis või kasutuses olevate
ametiautode eest vastutavad isikud, garažeerimiskohad ja
kütuse kulu piirmäärad alljärgnevalt:
- Ametiauto OPEL ASTRA, riiklik registreerimismärk 969
BGC, vastutav isik Sandra Rebane;
- Ametiauto KIA CEED, riiklik registreerimismärk 250 TNN,
vastutav isik Helve Reisenbuk;
- Ametiauto CITROEN BERLINGO, riiklik registreerimismärk 797 DBF, vastutav isik Kaja Kivis;
Ametiautot võib garažeerida väljaspool elukohta, kui see on
seotud teenistusülesannete täitmisega ning materiaalset vastutust ametiauto säilimise ja korrasoleku eest kannab garažeerija.
Ametiauto kasutamise kohta peetakse ametiauto kasutamise
arvestust ja esitatakse raamatupidamisele igakuuliselt hiljemalt
10. kuupäevaks.
Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Häädemeeste
vallale kuuluv Ringi tn 5 kinnistu Võiste alevikus (katastritunnus 84801:001:1820, registriosa number 4043050) OÜ
Vesoka (registrikood 10498834) kasuks veetrassi rajamiseks
ja kasutamiseks.
Kinnitada OÜ Kivipartner poolt esitatud lisatööde hinnapakkumine Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimiseks summas
19 992 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Eraldada nimetatud summast 12 000 (kaksteist tuhat) eurot
valla eelarve reservfondist.
Kinnitada OÜ Kivipartner poolt esitatud hinnapakkumine
Tähetee, Rannaküla tee, Männiküla tee ja Siimu tee freespuruga katmiseks ja staadionil freespuru asendamiseks killustikuga summas 11 826 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Eraldada nimetatud summa teede majanduskulu arvelt.
Kehtestada määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord“.
Kehtestada määrus „Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise kord“.

14. mail
• Rahuldada projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ taotlused ja kinnitada toetuste saajate nimekiri
ning toetuse summad.
Projekti rahastamiseks eelarves eraldatud vahendite lõppemise
korral lükkuvad rahastamata jäänud taotlused järgmisesse
taotlusvooru.
Taotleja on kohustatud sõlmima koos taotleja poolt valitud
ehitustööde teostajaga Häädemeeste Vallavalitsusega kirjaliku
lepingu teostatavate kohandustööde rahastamiseks kahe kuu
jooksul alates käesoleva korralduse jõustumisest.
• Tunnistada Pärnu-Reiu kergliiklustee rajamise keskkonnamõju
hindamise aruanne (OÜ Skepast&Puhkim töö nr 2017-0113)
nõuetele vastavaks.
• Anda nõusolek kahe pärna, kolme lepa, kolme vahtra ja ühe
hõbekuuse raiumiseks Häädemeeste vallas, Võiste alevikus
Ringi 2 kinnistul (katastriüksuse tunnus 84801:005:0265).
• Anda nõusolek ühe kuivanud tamme (läbimõõt ~60 cm)
raiumiseks Häädemeeste vallas, Võiste alevikus Riia mnt 9
kinnistul (katastriüksuse tunnus 84801:005:0018).
• Anda nõusolek 6 pärna (läbimõõt kuni 35 cm) raiumiseks
Häädemeeste vallas, Häädemeeste alevikus, Suurküla tänav
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kinnistul (katastriüksuse tunnus 21401:001:0031).
• Anda nõusolek puude nr 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 (kokku 6 puu) raiumiseks Häädemeeste vallas, Treimani külas, Einaste kinnistul
(katastriüksuse tunnus 21303:005:0024).
• Määrata Häädemeeste vallas Treimani külas asuva jätkuvalt
riigi omandis oleva avalikult kasutatava kalmistu maaüksuse
(piiriettepanek nr LY1903252330) sihtotstarve ja koha-aadress
järgnevalt:
- maaüksuse koha-aadressiks määrata Kalmistu, Treimani
küla, Häädemeeste vald;
- maaüksuse sihtotstarbeks määrata üldkasutatav maa.
• Anda nõusolek elektriliinide töökindluse tagamiseks vajalikuks
kõrghaljastuse hoolduslõikuseks (sh elektriliini kaitsevööndisse
jäävate puude eemaldamiseks) Häädemeeste alevikus (peamiselt Suurküla, Side, Tööstuse, Kooli, Kevade, Metsa põik,
Asuja tee, Rannametsa-Ikla tee, Metsa, Staadioni tänavatel)
tingimusel, et töödega ei alustata mitte varem kui 15. juuni.
• Nõustuda kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamisega
Häädemeeste vallas Urissaare külas asuva Kurmi (katastriüksuse tunnus 21302:002:0068, registriosa number 2075906)
kinnisasja omaniku OÜ Metsagrupp (registrikood 10044866,
asukoht Pärnumaa, Pärnu linn, Papiniidu tn 5, 80010) poolt.
Määrata nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Jõekääru,
Urissaare küla, Häädemeeste vald.
• Nõustuda kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamisega
Häädemeeste vallas Urissaare külas asuva Kurmiveski kinnisasja (katastriüksuse tunnus 21302:002:0101, registriosa
number 3644606) omanike poolt tingimusel, et erastataval
maaüksusel olevale teele seatakse avalikult kasutatava tee servituut Häädemeeste valla kasuks.
Määrata nimetatud maaüksuse koha-aadressiks Veskimetsa,
Urissaare küla, Häädemeeste vald.
• Väljastada projekteerimistingimused Reiu külas, Reiujõe põik
6 kinnistule (katastritunnusega 84801:001:0839) elamu püstitamise projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Kabli küla, Väljaotsa kinnistu
(katastritunnus 21303:002:0199).
• Väljastada ehitusluba Reiu külas Haaviku tee 2 kinnistule
(katastritunnus 84801:001:1409) üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 1 MTÜ-le
Uhlapere Selts ürituse „Küüliku ja kodulinnu laat“ korraldamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 2 Orienteerumisklubile WEST orienteerumisneljapäevakute ja –võistluste
korraldamiseks 2019.aastal
• Kooskõlastada Rannaniidu OÜ poolt 18.mail 2019.aastal Lepanina Hotellis korraldatav üritus tingimusel, et võimendusega
muusikat mängitakse mitte kauem kui 19.mai kella 01.00-ni.
• Anda luba lastele suunatud laagrite (projektlaagrite) läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses alljärgnevalt:
- Spordiklubi Leo (210165) ajavahemikul 21.10 – 27.10. 2019
• Kinnitada projekti “Reiu küla Ületee kinnistu veesüsteem”
aruanne ning teha väljamakse 4281,30 eurot teostajale (OÜ
Puurvesi) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning esitatud
kuludokumentide alusel.
• Kooskõlastada MTÜ Häädemeeste Hää kultuur poolt 01.juunil
2019. aastal Häädemeeste Suveaias korraldatav XIV PõhjaLiivimaa festival (ürituse toimumise aeg kell 9.00-02.00).
• Anda nõusolek Häädemeeste Suurküla MTÜ-le laada korraldamiseks Häädemeeste Suveaias 01.juunil 2019.a Põhja-Liivimaa
festivali toimumise ajal.
• Kinnitada Häädemeeste vallas Tahkuranna külas Häädemeeste
vallale kuuluva Edela kinnistu (katastritunnus 84801:004:0507,
registriosa number 2523206, pindala 4,99 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%) müügitingimused esitatud kujul.
• Kinnitada hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus: Maia-Liisa Kasvandik, Lembit Künnapas, Sandra Rebane,
Karel Tölp, Alar Vahtra. Kinnitada komisjoni esimeheks MaiaLiisa Kasvandik.
• Tunnistada edukaks pakkumuseks hankes „Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee rajamine“ pakkuja Aktsiaselts TREF
Nord (10217746) esitatud vastavaks tunnistatud pakkumus
kui kõige madalama kogumaksumusega pakkumus.
Pakkumuse kogumaksumus koos tellija reserviga on 359 545,19
eurot käibemaksuta, koos käibemaksuga 431 454,19 eurot.
• Kvalifitseerida edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud
pakkuja Aktsiaselts TREF Nord (10217746), kelle osas ei ole
tuvastatud tõendite alusel tema hankemenetlusest kõrvaldamise
aluseid ning kelle kvalifikatsioon on kontrollitud tõendite alusel
• Tunnistada vastuvõetamatuks ja lükata tagasi pakkuja Santeks
Infra OÜ (12450547) poolt esitatud pakkumus, kuna see ei
vasta RHS § 77 lg 4 p 10 alusel hanke alusdokumentides
kehtestatud tingimusele, millele vastavalt said pakkumused
esitada üksnes hankelepingu täitmise kohaga, st. Häädemeeste
alevikus rajatava jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti järgse asukohaga eelnevalt tutvunud pakkujad;
Hankijal puuduvad andmed, et pakkuja Santeks Infra OÜ
esindaja oleks tutvunud hankelepingu täitmise kohaga, st
tutvumine ei ole registreeritud või e-rhr teabevahetuse kor-
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ras hankijat teavitatud, samuti ei vastanud pakkuja hankija sellekohastele
selgituste või tõendite esitamise nõudele
e-rhr keskkonnas.
Tunnistada alla lihthanke piirmäära
jääva maksumusega hankes „Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee
rajamise omanikujärelevalve“ edukaks
pakkumuseks pakkuja Tarindiprof
OÜ (12721147) esitatud pakkumus
maksumusega 4600 eurot käibemaksuta ja 5520 eurot käibemaksuga kui
madalaima maksumusega kvalifitseeritud pakkuja poolt esitatud pakkumus.
Tõendatud on pakkuja poolt kaasatava
töid teostava isiku kvalifikatsiooni vastavus kutsetunnistuse alusel hanke alusdokumentides nõutud tasemele vähemalt Diplomeeritud teedeinsener tase 7.
Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS (registrikood
10234957, Mustamäe tee 3, Tallinn,
Harju maakond) kasuks kohalikule
omavalitsusele kuuluv järgmine kinnistu: Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Häädemeeste alevik, Side tänav
L1 (21401:001:0022). Koormatava ala
pindala ~ 8 m², kaitsevööndi laius kuni
2 m.
Kinnitada Uulu Lasteaia arengukava
aastateks 2019-2025.
Kehtestada määrus „Direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord“

21. mail
• Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Häädemeeste alevik 2130104 Side tänav
L1 (katastritunnus 21401:001:0022).
Koormatava ala pindala ~ 8 m2, kaitsevööndi laius kuni 2 meetrit.
• 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.
• Muuta kinnistu Künka (katastriüksuse
tunnus 21303:002:0106) koha-aadressi
ja määrata uueks koha-aadressiks Pärna,
Majaka küla, Häädemeeste vald.
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost
erandkorras vabastatute nimekiri.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Jaagupi küla,
Luigelaiu kinnistu (katastritunnus
21303:001:0102).
• Väljastada ehitusluba Soometsa külas
Mangu kinnistule (katastritunnus
21301:001:0014) üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas
Margiti kinnistule (katastritunnusega
84801:001:0978) püstitatud elamu kõrvalhoonele (EHR kood 120189359).
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Viira
tee 53 kinnistule (katastritunnusega
84801:001:1225) püstitatud elamule
(EHR kood 120609067).
• Võtta vastu korraldus valla registris olevate õpilaste huvihariduse toetamiseks.
• Kehtestada Mereküla Karu tee 19 ja 21
kinnistute detailplaneering.
• Jätkata OÜ Mai Apteek Uulu Haruapteegi tegevuse toetamist alates 01. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2019
summas 105 eurot kuus.
• Tasuda teostatud teenuste eest alljärgnevalt:
* OÜ Baum, arve nr 172 alusel 5006,02
eurot Häädemeeste Lasteaia välisukse
vahetus koos esiku remondiga;
* Eesti Teed AS, arve MA001156 alusel 4 275,00 eurot (teede profileerimine
Häädemeestel ja Tahkurannas);
* Eesti Teed AS, arve MA001157 alusel
5 280,00 eurot (tolmutõrje Häädemees-

Häädemeeste valla leht
tel ja Tahkurannas).
• Kooskõlastada hankedokumendid ja
korraldada avatud menetlusena alljärgnevad riigihanked:
- „Laenu võtmine Häädemeeste valla
investeeringuteks“;
- „Uulu Põhikooli juurdeehituse projekteerimine“.
28. mail
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS (registrikood
10234957, Mustamäe tee 3, Tallinn,
Harju maakond) kasuks kohalikule
omavalitsusele kuuluvad järgmised
kinnistud:
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Mereküla, Karu tee L1 (katastritunnus
84801:001:1357). Koormatava ala pindala ~ 525 m2;
- Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Mereküla, Karu tee (katastritunnus 84801:001:1576 endine nr
84801:001:0501). Koormatava ala
pindala ~ 150 m2;
- Pärnu maakond, Häädemeeste vald,
Mereküla, Viira tee L4 (katastritunnus
84801:001:1577). Koormatava ala pindala ~ 178 m2.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Orajõe küla,
Liivaluite kinnistu (katastritunnus
21303:005:0095).
• Väljastada ehitusluba Reiu külas
Kadi tee 2 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1547) üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas
Kadi tee 4 kinnistule (katastritunnus
84801:001:1549) üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Reiu külas
Pudro kinnistul (katastritunnus
84801:001:0191) asuva elamu (ehr
kood 103047190) ümberehitamiseks
ja laiendamiseks.
• Väljastada ehitusluba Penu külas
Jänese kinnistule (katastritunnus
21303:001:0471) elamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Reiu külas Viigi
tee 1 kinnistule (katastritunnusega
84801:001:1255) püstitatud elamule
(EHR kood 120540242).
• Kinnitada aktsiaseltsi Häädemeeste VK
2018. aasta majandusaasta aruanne.
• Kinnitada osaühing Vesoka (äriregistri
kood 10498834) 2018. aasta majandusaasta aruanne.
• Lisada eelarve tuludesse ja kuludesse
riigieelarvest eraldatud ja täiendavalt
laekunud sihtotstarbelised summad
• Väljastada välireklaami paigaldusluba
RF Maak OÜ-le järgneva info alusel:
- Reklaami paigaldamise asukoht: Reiu
küla, Tallinna-Lelle-Pärnu-Mõisaküla
142-145,8 km kinnistu (katastriüksuse
tunnus 84801:001:0591).
- Reklaami pindala: 8 m².
- Paigaldusloa kehtivusaeg: 30.04.18.07.2019.a.
- Reklaamimaksu suurus: 48 eur.
• Algatada Lepaküla Pihlakase kinnistu
detailplaneering. Planeeringuala pindala
on 5,68 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistust kahe üksikelamukrundi eraldamine.
• Algatada Reiu küla Mihkli ja Kaldaääre
kinnistute detailplaneering. Planeeringuala pindala on 2,6 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on Mihkli
kinnistust kahe üksikelamukrundi
eraldamine ning Kaldaääre ja Mihkli
kinnistute vahelise piiri muutmine.
• Toetada Häädemeeste valla lapsi ja
noori riigi poolt rahastatava huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kaudu
kokku 6573 euroga huvitegevuses osalemises kitsaskohtade lahendamiseks.
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Ehitiste seadustamine ja ehitisregistrisse kandmine
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega
on sätestatud ehitisregistri andmete korrastamise tähtajaks
01. jaanuar 2020. Selleks ajaks
tuleb registrisse kanda sinna seni
kandmata hooned, mille suurus
on 20 m² ja rohkem ja/või kõrgus
üle 5 m.
Ehitise olemasolu ehitisregistris saab kontrollida veebilehelt www.ehr.ee, samuti võib
pöörduda kohaliku omavalitsuse
poole, kus saab ehitisregistri andmeid kontrollida.
Kui inimene avastab, et tema
hooneid ei ole ehitisregistris
registreeritud, siis kõigepealt
tuleks kontrollida, kas äkki tema
enda valduses või arhiivides on
dokumente, mis näitavad ehitise
(hoone või rajatis) püstitamise seaduslikkust ja mis on mingil põhjusel jäänud registrile esitamata.
Enne 22.07.1995 ehitatud
ehitised
Kui omanik esitab dokumendi,
mis tõendab ehitise ehitamist
enne 1995. aasta 22. juulit, loeb
vald ehitise seaduslikuks. Sel
juhul esitab omanik ehitisregistrisse kandmiseks andmete esita-

mise 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.

Lihtsad jäätmekäitluse põhitõed
Tänapäeval teab ilmselt juba igaüks, et prügi lihtsalt loodusesse
vedelema ei jäeta. Samas on jätkuvalt paljudele segane, et mida
ikkagi tekkinud jäätmetega teha.
Tuletame siinkohal meelde jäätmekäitluse põhitõed.
Igapäevaselt kodumajapidamises tekkivad jäätmed tuleb
panna oma prügikasti. See
tähendab, et Eestis on rakendatud korraldatud jäätmeveo
süsteem, mis näeb ette, et iga
majapidamine, kus elatakse või
mida kasutatakse, peab omama
prügikasti ja laskma jäätmevedajal seda regulaarselt tühjendada.
See nõue on kehtestatud selleks, et
loodusesse satuks vähem prügi ja
et kellelgi poleks põhjust sokutada
oma prügi teiste nt kortermajade
prügikasti. Seda nimetatakse ka
saastaja maksab printsiibiks ehk
see, kes tekitab prügi peab ise
korraldama prügi nõuetekohase
käitlemise ja ka tasuma selle eest.
Pakendikonteinerisse kogutakse pakendeid. Avalikult kasutatavatesse kohtadesse on pakendite taaskasutusorganisatsioonid
paigaldanud pakendite kogumiskaste (üldjuhul on need 3 m3 suurused rohelised tünnid või kollast

ja sinist värvi konteinerid). Nende
kogumiskastide eesmärk on
koguda kokku pakendijäätmeid,
et need ümber töödelda ja uuesti
materjalina ringlusse suunata (nt
klaaspurgid ja pudelid sulatatakse
üles ja vormitakse uuteks pudeliteks, plastpakenditest tehakse
uusi pakendeid, tekstiili, ehitusmaterjale, kinnitusdetaile jpm,
plekkpurkidest tehakse uusi
pakendeid, ehitusdetaile, autode
detaile jpm). Pakendite kokku
kogumine ja uuesti materjalina
ringlusse suunamine säästab palju
loodusressursse, energiat ja koormab vähem keskkonda kui sarnaste uute materjalide tootmine.
Oluline on siinkohal see, et
pakendikonteinerisse sobib panna
vaid tühje ja puhtaid pakendeid.
Puhtaid selles mõttes, et need
ei läheks kogumise ajal ja enne
ümbertöötlemisse jõudmist haisema, hallitama, ega rikuks teisi
kogumiskasti pandud pakendijäätmeid. Kui ise ei oska, ei saa, ei
taha jäätmeid korralikult sorteerida, siis on mõistlik panna kõik
jäätmed oma kodu prügikasti
mitte rikkuda avaliku pakendikasti sisu ja vähendada teiste inimeste poolt hoolikalt sorteeritud

pakendimaterjali kvaliteeti.
Lõkkes või küttekoldes sobib
põletada ainult immutamata ja
töötlemata puitu ja teisi üldtunnustatud küttematerjale. Prügi
põletamine lõkkes või küttekoldes on kahjulik nii küttekoldele,
tervisele kui ka keskkonnale.
Jäätmete põletamisel koduahjus
või lahtises lõkkes eraldub hulk
kahjulikke aineid, sest temperatuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et
plastiku ja muude jäätmete põletamisel põleks ohtlikud ained ära.
Samuti ei ole kodustes tingimustes võimalik ohtlikke aineid kinni
püüda, nagu seda tehakse spetsiaalsetes põletustehastes filtrite
abil. Seetõttu pääsevad lõkkes või
koduahjus valede asjade põletamisel kahjulikud ained õhku, mida
te ise hingate. Samuti langevad
ohtlikud ained teie oma koduaeda
või naabruskonda, mistõttu on
võimalik neid aiasaadustega koos
ära süüa. Aga nagu liigitus viitab,
on ohtlikud ained ohtlikud tervisele ja võivad põhjustada erinevaid
tervisehädasid.

kui soole enterokokke on vähem
kui 100 PMÜ (pesa moodustavat
ühikut) 100 milliliitri vee kohta ja
E. coli puhul on piirväärtus 1000
PMÜ/100 ml.
Suplushooaeg algab ametlikult Eestis 1. juunil aga suplusvee
seirega tuleb alustada juba enne
suplushooaja algust, seetõttu viidi
esimesed veeproovid laborisse
analüüsimiseks 20. mail. Suplusvee proov võeti Kabli rannast ja
Reiu rannast. Reiu rand pole küll
ametlike supluskohtade nime-

kirjas, aga kuna see on aktiivses
kasutuses, on seal suplusvee seiret
ikkagi tehtud.
Nii Kabli kui ka Reiu rannast
võetud veeproovid näitasid, et
suplusvesi on puhas ja suplemiseks ohutu. Soole enterokokkide
ja E.coli väärtused võetud proovides olid < 1 PMÜ.
Meeldivat suplushooaja algust!

Sigrit Kasemets
maa- ja keskkonnanõunik

Suplusvee seire
Häädemeeste vallas on üks ametlik supluskoht – Kabli rand.
Ametlik supluskoht tähendab, et
seal tehakse regulaarselt suplusvee
seiret, hooldatakse ranna-ala, et
seal oleks hea ja ohutu puhata
ning ranna-ala hooldust ja suplusvee seire teostamist ning seire
tulemusi jälgib Terviseamet.
Suplusvee kvaliteeti hinnatakse kahe bakteri: soole enterokokkide ja Escherichia Coli
(ehk E.coli) esinemise hulga järgi.
Suplusvesi on suplemiseks ohutu

Sigrit Kasemets
maa- ja keskkonnanõunik
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Häädemeeste valla leht

Tegime PAI
13. mail kogunes Uulu KSK kohvikud.
saali suur hulk rõõmsameelseid
Suured tänud kõikidele
noori, et huvitegevuse hooaeg suurematele ja väiksematele
kokku võtta ning näidata mida esinejatele, juhendajatele ja
nad koos oma suurepäraste kõikidele kes panustasid selle
juhendajatega aasta jooksul imelise sündmuse loomisesse.
on huviringides õppinud ja
omandanud.
Tegime PAI
juhendajatele,
lastevanematele ja tublidele tegusatele noortele.
Kõrvale pai oli
tulnud tegema
Kaitseväe
orkestri ajateenijate ansambel
Kitarripatarei.
Kõhule pai olid
tegemas meie
Foto: Merily Kopelmaa
oma noorte-

Huviringid alustavad tegutsemist taas sügisel tavapärase
HUVIPESA messiga.
Ege Altmart
noorsootöö juht

Head kaupmehed ja sularahakäitlejad!
Alates 28. maist jõuavad
ringlusse uued 100eurosed ja
200eurosed pangatähed, mille
kõrgtehnoloogilised ja tõhusad
turvaelemendid pakuvad võltsimise vastu suuremat kaitset.
Mida uute 100- ja
200euroste puhul
tähele panna?
Hõbedase riba ülaosas paikneval satelliithologrammil on
näha nimiväärtuse ümber liikuvad väikesed eurosümbolid,
mis muutuvad otseses valguses
selgemaks. Peale selle on hõbedasel ribal Europe portree,
arhitektuuriline põhimotiiv
ja suur eurosümbol (€). Uuel
100-eurosel ja 200-eurosel
pangatähel on tõhustatud kujul
kasutusel ka smaragdroheline
number. Seda turvaelementi
kasutatakse küll kõigil teise seeria
pangatähtedel, kuid 100-eurosel
ja 200-eurosel kujutatud smaragdrohelisel numbril on näha

ka euro sümbolid.
Esimese seeria 100-eurose
ja 200-eurosega võrreldes on
muutunud uute pangatähtede
kõrgus – see on nüüd sama
mis 50-eurosel pangatähel.
Pangatähtede pikkus jääb aga
endiseks ning jätkuvalt kehtib
põhimõte, et mida suurem on
pangatähe nimiväärtus, seda
pikem on rahatäht. Kuna 50-,
100- ja 200-eurosed pangatähed on nüüd sama kõrgusega,
on neid ka lihtsam sularahatöötluses kasutatavate seadmete
abil töödelda. Ühtlasi on nende
suurus nüüd kasutajasõbralikum – uued pangatähed mahuvad paremini rahakotti.
Lisaks tavalisel vaatlusel nähtavatele turvaelementidele kasutatakse europangatähtedel ka
masinloetavaid turvaelemente.
Ühtlasi tuletame kaupmeestele meelde, et uute 100- ja
200euroste kasutuselevõtuks
tuleb uuendada rahakäitlus-

seadmeid. Alates 28. maist on
uued 100- ja200eurosed seaduslikud maksevahendid, mille
vastuvõtmisest ei tohi keelduda.
Seadmete uuendamiseks võtke
ühendust ettevõttega, kes seadmed tarnis ja kes vastutab tehnika töökindluse eest. Isegi kui
rahakäitlusseadmete ja autentimisvahendite tehniline valmisolek pole tagatud, pole see
põhjus uute 100- ja 200euroste
vastuvõtmisest keeldumiseks.
Piltliku ülevaate, sh videod
ja interaktiivsed tutvustused
peamistest muudatustest ja
sellest, kuidas rahaõigsust
kontrollida, leiate Euroopa
Keskpanga veebilehelt.
Hanna Jürgenson
Kommunikatsiooni spetsialist
Eesti Pank
668 0959
anna.jyrgenson@eestipank
eewww.eestipank.ee
https://twitter.com/EestiPank
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Jaanipäeva märksõnadeks võiksid olla
mõistlikkus ja ilmastikuga arvestamine
Kui jaanipäeva üritus on
avalikkusele suunatud, tuleb
aegsasti esitada kohalikule
omavalitsusele avaliku ürituse korraldamise taotlus.
See on leitav kohaliku omavalitsuse veebilehelt. Enne
taotluse esitamist on vajalik kooskõlastada avaliku
lõkke tegemise koht ja tule
leviku piiramiseks vajalike
tulekustutusvahendite kogus
Päästeametiga. Selleks vajalik blankett on leitav Päästeameti kodulehelt. Kui
kooskõlastus Päästeametilt
on saadud, esitatakse need
juba koos avaliku ürituse
taotlusega loa saamiseks
omavalitsusele.
Tule levikut saab
piirata ettevalmistatud
lõkkekohaga
Kuigi avalikud külajaanituled tehakse peaasjalikult traditsiooniliselt väljakujunenud
kohtadesse, vajavad ka need
kohad siiski kriitilise pilguga
üle vaatamist. Lõkkekoha
vahetu ümbrus peab olema
vähemalt 0,5 meetri ulatuses
puhastatud kuivanud taimestikust, okstest ning muust
põlevmaterjalist, vältimaks

selle süttimist. Oluline on piirata lõkkekoht kivide või pinnasevalliga. Kui lõke tehakse
püramiidikujuline, siis peab
arvestama selle põledes ümber
kukkumise võimalusega. Nii
on vajalik jälgida, et ka inimestel lõkke ümber turvaline
oleks ning keegi põlevmaterjali
kukkumisel ohtu ei satuks.
Suure tuulega lõkke
tegemine võib käest
minna
Igasuguse lõkke tegemisel on
oluline jälgida tuule suunda ja
kiirust, et sädemed ei langeks
hoonele, metsale, kuivanud
taimestikule või turbapinnasele. Kui tuule kiirus on üle
5,4 m/s ei tohi enam lõket
teha. See on oht juba ümbritsevale ning võib lõppeda suure
kahjuga. Väike, alla 1 meetrise läbimõõduga lõke peab
paiknema vähemalt 8 meetri
kaugusel mis tahes hoonest
või põlevmaterjali hoiukohast
ja vähemalt 10 meetri kaugusel
metsast. Üle 1 meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema
vähemalt 15 meetri kaugusel
hoonetest ning 20 meetri kaugusel metsast.
Vaata enne lõkke läitmist

kindlasti ka Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti ja kui
jaanilõkke tegemise kohas on
äärmiselt suur tuleoht, siis tee
väiksem, alla 1 m diameetriga
lõke. Jaaniõhtul ei ole tähtis
lõkke suurus, vaid tegemist on
vana tavaga süüdata lõkked ja
nautida mõnusat seltskonda.
Viimane kustutab tule
Kui teed jaanilõket tuttavate
seltskonnas, siis vali seltskonnast kaine lõkkevalvur,
kes hoiab nii seltskonnal kui
ka lõkkel silma peal ning viimane pidutseja või grillija peab
kandma hoolt selle eest, et tuli
saaks kindlalt kustutatud. Lõkkejääkide summutamiseks
sobib näiteks pangetäis vett
või liiva, mis alati lõkke ääres
valmis peavad olema. Päästeamet soovitab tuld tehes teada
oma asukohta ja hoida käepärast laetud mobiiltelefoni, et
saaks vajadusel numbrilt 112
abi kutsuda. Lõkete tegemise,
grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib
pöörduda päästeala infotelefoni 1524 poole.
Maris Moorits
Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Kuidas jalgrattaga ohutult liigelda?
Suvised ilmad on tänavapilti
meelitanud suurel hulgal jalgrattureid. Sellest tulenevalt
kordame üle mõned soovitused
ning põhitõed, et liiklemine
oleks kõigi jaoks ohutu ning
ka seaduse mõistes korrektne.
Eelkõige tuleb järgnevale tähelepanu pöörata lapsevanematel,
et meie lapsed iga päev turvaliselt koju tagasi jõuaksid.
Kiivri kandmine on kohustuslik kuni 16-aastastele jalgratturitele. Kiiver kaitseb aga
pead vaid siis, kui see on paraja
suurusega ja õigesti kinnitatud.
Kiivrit tuleb kanda mitte politsei vaid lapse turvalisuse pärast.
Kui see ei ole nõuetekohaselt
kinnitatud ja ka tugevam tuul
suudab kiivri lapsele kukla taha
puhuda, ei kaitse see ka kukkumise korral.
Kuna kiivrite parajaks tegemine on laste jaoks kohati keeruline, siis aidake neid kiivrite
reguleerimisel ning veenduge,
et see on lapse peas nii, et see
ka last vajadusel kaitseb.
Alla kümneaastane ja ilma
juhiloata jalgrattur tohib üksi
sõita kõnniteel, jalgratta- ja

jalgteel ning õuealateel. Parim
õpetus lapsele on vanema eeskuju, ühine koduümbruse
tundmaõppimine ja võimalike
tekkivate ohtlike olukordade
läbiarutamine. Lähenedes
jalakäijale, tuleb anda signaalkella, sõidukiirust vähendada
ja mööduda jalakäijast ohutus
kauguses.
Sõiduteed on kõige ohutum
ületada jalakäijatele selleks
mõeldud kohtades. Autojuhid ei pea ülekäigurajal teed
ületavale ratturile teed andma
– seega on mõistlik lastele õpetada, et teed ületades tuleb
jalgratta seljast maha tulla ning
ratast enda kõrval lükates tee
ületada.
Sõiduteel või jalgrattarajal
tohib jalgrattur sõita alates
kaheksandast eluaastast ja
seda koos täiskasvanud saatjaga. Üksi tohib jalgrattur sõiduteel sõita alates kümnendast
eluaastast, kui tal on jalgratturi
juhiluba. Sõiduteel sõitev jalgrattur on juht ja peab liikuma
autodega samas suunas sõidutee parempoolse ääre lähedal.
Pöörate s t u leb en ne

manöövrit näidata käemärguandeid. Jalgrattaga sõitmise
ajal, nagu ka autot juhtides, ei
tohi tegeleda kõrvaliste asjadega, näiteks telefoniga rääkimine või kõrvaklappidest
muusika kuulamine, sest need
tegevused mõjutavad jalgratturi tähelepanuvõimet ning
muudavad liikluses osalemise
märksa ohtlikumaks.
Kindlasti tuleks enne sõidu
alustamist veenduda järgnevate
asjade olemasolus: signaalkell,
ees valget värvi helkur, taga
punast värvi helkur ning kodarate küljes kas valget värvi või
oranži värvi helkurid – pimedal ajal või halva nähtavuse
korral ees valget värvi tuli ning
taga punast värvi tuli.
Iga lapsevanema vastutus
on seista selle eest, et enne kui
laps liiklusesse suundub, on tal
selleks vastavad teadmised ja
oskused ning töökorras varustus. Veenduda tuleb ka selles,
et lapsel on piisav arusaam
liikluse toimimisest, et seal
hakkama saada.
Merilin Allikvee
Pärnu noorsoopolitseinik

Sul on võimalus saada tasuta ning
soodustingimustel õigusabi – kasuta seda!
Eesti Õigusbüroo pakub riigi
toel kvaliteetset õigusabi
Eesti elanikele:
1) esimesed 2 tundi õigusabi
TASUTA
2) järgmised 3 tundi 20€/h
3) järgmised 10 tundi 40€/h
NB! Vajalik eelnev registreerimine ning kliendilepingu sõl-

mimine (lepingutasu 5€ ühes
kalendriaastas).
Eesti Õigusbürool on:
• 41 juristi keskmise staažiga
17 aastat
• 15 kontorit üle Eesti
• 18 000 rahulolevat klienti
• 700 pooleliolevat kohtuvaidlust.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi projekti toetab
Justiitsministeerium.
Lisainfo ning registreerumine aadressil
www.juristaitab.ee või
telefonile 6 880 400 helistades.
Meie aitame Sind!
Eesti Õigusbüroo
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Marutaud on surmav,
kuid 100% ennetatav
Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid
selle staatuse säilitamiseks on
oluline roll lemmikloomade
vaktsineerimisel. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA)
teostab kaks korda aastas
metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist, kuid ka
koerad ja kassid peavad olema
vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles
Kaup rõhutab, et lemmikloomad peavad olema regulaarselt
vaktsineeritud. Haiguse ärahoidmiseks tuleb pöörduda
loomaarsti poole ning lasta
vähemalt kord kahe aasta
jooksul kass või koer marutaudi vastu vaktsineerida.
Vaktsiin on kõigile tasuta.
Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist tagades
volitatud veterinaararstidele
vaktsiini ning süstiks vajalikud vahendid.
Marutaud on levinud meie
naaberriigis, samuti on sellel
aastal marutaudi juhtumeid
olnud Poolas, Rumeenias ja
Türgis. Eelmisel aastal tuvastati juhtum Leedus. Kuna inimesed reisivad palju, siis võib
juhtuda, et haigus tuuakse
kaasa välisriigist. Marutaudist
tingitud inimeste surmajuh-

tumid on suures osas seotud
koerahammustusega. Käesoleval aastal oli juhtum Norras,
kus suri noor naine, kes oli
välisriigis koeralt hammustada
saanud ning tagasi kodumaale
naastes diagnoositi marutõbi.
Harles Kaup annab
seitse soovitust, kuidas
marutaudi ennetada:
• Vaktsineeri oma koera ja
kassi regulaarselt marutaudi
vastu. Tee seda vähemalt
üks kord kahe aasta jooksul!
• Ära lase oma loomi hulkuma!
• Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
• Õpeta lastele, et võõraid
kodu- ja metsloomi ei tohi
puutuda, isegi kui nad näivad sõbralikud.
• Kui sinu lemmikloom saab
pureda, siis teavita sellest
loomaarsti.
• Kui saad hammustada,
pöördu kiiresti traumapunkti või perearsti poole.
• Lemmikloomaga reisimisel
järgi loomadega reisimise
reegleid.
Elen Kurvits
VTA kommunikatsioonispetsialist

Tähelepanu, loomaomanikud
KoErTE ja KaSSidE
VaKTSinEEriMinE
MaruTaudi VaSTu
Laupäeval, 22. juunil
2019:
1. Reiu korrusmaja
juures 9.00
2. Uulu kpl. (Riia mnt.)
Juures 9.30
3. Kpl. Klep juures 10.00
4. Siimu bussipeatus 10.30
5. Lepaküla bussipeatus
11.00
6. Jõulumäe TK
parklas 11.30
7. Võiste sadama kpl.
juures 12.00
8. Võiste kpl. (Riia mnt.)
parklas 12.30
9. Varletoni värava
juures 13.00
10. Tahkuranna kiriku
juures asuvate suvilate
postkastide juures 13.30
11. K.Pätsi ausamba juures
parklas 13.45
12. Piirissaare turismitalu
(mob. mast) 14.15
13. Pihla tee alguses 14.45
Laupäeval, 29. juunil
2019
järgmistes
bussipeatustes:
1 Rannametsa 9.00
2. Pulgoja 9.15
3. Piiskopi 9.30
4. Padina 9.45
5. Häädemeeste 10.00
6. Häädemeeste
kalmistu 10.30
7. Krundi 10.45
8. Krundiküla 11.00
9. Jaagupi 11.30
10. Orajõe mk. 12.00
11. Kabli kool 12.30

12. Kabli 13.00
13. Lepanina 13.30
14. Majaka tee 13.45
15. Lemme 14.00
16. Orajõe 14.15
17. Krapi 14.30
18. Rannaküla 14.45
19. Treimani 15.00
20. Metsapoole 15.30
21. Selgemaa 15.45
22. Ikla 16.00
Pühapäeval, 30. juunil
2019
1. Langu 9.00
2. Soometsa 9.15
3. Tammetuka 9.30
4. Koorejaam 9.45
5. Tolkuse 10.00
6. Timmkanali 10.15
7. Mäe 10.30
8. Papisilla 10.45
9. Mustiku 11.00
13. Aruoja 11.30
14. Sooba 12.00
15. Uue langi 12.30
16. Innuste 13.00
17. Merilaane 13.30
18. Urissaare 14.00
19. Massiaru 14.30
20. Kalmeoja 15.00
21. Koidiku 15.15
22. Käära 15.30
Kohustuslikule vaktsineerimisele kuuluvad 2017. aastal
ja varem vaktsineeritud loomad (intervall 2 aastat) ning
veel vaktsineerimata loomad
alates 3 kuu vanusest.Kui on
olemas looma pass, siis palun
see kaasa võtta vaktsineerimise
kohta sissekande tegemiseks.
Kohtumiseni!
Vet.arst Ülo Ilomets
Info 53 494 324
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Päästeamet: lõhkekeha leiust tuleb kohe teada anda
Eesti looduses leidub rohkesti endiselt ohtlikke sõjast
jäänud lõhkekehi, mille
leiust tuleb kohe teada anda
numbril 112.
„Kevade saabumine viib inimesi taas rohkem loodusesse
ning seetõttu paslik on meelde
tuletada mõned lihtsad näpunäited, mida teha siis, kui leiate
kahtlase eseme, mis võib osutuda lõhkekehaks. Sel kevadel
oleme saanud juba 190 väljakutset ning leidnud ja hävitanud 426 sõja-aegset lõhkekeha.
Mürske ja miine tuleb välja nii
kaeve- kui ka koristustöödel
metsast, põldudelt ja ka koduhoovidest,“ rääkis Päästeameti
demineerimiskeskuse nõunik
Arno Pugonen.
Lõhkekehad võivad olla
väga erineva suuruse ning
kujuga. Peamiselt leitakse
Eestist miinipildujamiine,
käsigranaate ning mürske.
Lisaks võib ette tulla ka muud
lahingumoona või plahvatusohtlikku materjali: lennukipommid, maamiinid, sütikud,
detonaatorid, lõhkeaine, pürotehnika, jne
„Ka siis, kui te ei ole kindel,
kas leitud ese on lõhkekeha või
mitte, aga tundub kahtlane,

tuleb helistada hädaabi numbrile 112. Selleks demineerijad
ongi, et selgitada välja, kas tegu
on lõhkekehaga ning kui on,
siis see ka ohutult hävitada,“
selgitas Pugonen. Neli Eesti
pommigruppi on valves 24/7
ning reageerivad igale sündmusele koheselt.
Arno Pugonen rõhutas, et
lõhkekehad on ehitatud selleks,
et tappa, vigastada või teki-

tada suuri purustusi, mistõttu
tuleb olla ülimalt ettevaatlik.
Kahtlast eset ei tohi liigutada
ega kaasa võtta. Hoiatage
läheduses viibivaid inimesi ja
ärge laske kedagi leitud eseme
lähedusse. Helistage häirekeskuse numbril 112 ja täitke sealt
saadud juhiseid.
Kui vähegi võimalik, võiks
leidja jääda demineerijaid leiukoha juurde ootama, kui see

pole võimalik, tuleb leiukoht
üles märkida ja tähistada. Üks
võimalus teha seda on nutitelefoni abil. Tänapäeva nutitelefonid võimaldavad võtta
GPS-koordinaate, mida siis
võikski teha ja edastada need
häirekeskusele.
2018. aastal said Päästeameti demineerijad 1326 väljakutset, mille käigus leiti ja tehti
kahjutuks 3880 lõhkekeha.

Kooliõe 7 nõuannet, kuidas muuta laste koolivaheaeg turvaliseks
Kooliaasta on peagi läbi ja
lapsi ootab ees seiklusi täis
suvi. Kuidas aga tagada koolivaheajal laste turvalisus ja
mida lastega aktiivselt suve
nautides meeles pidada?
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kooliõde Kersti
Tamm tuletab nii lastele kui
ka lapsevanematele meelde,
et suveilmaga üha rohkem
väljas viibides tasub pidada
meeles võimalikke ohtusid
ja neid ennetada või nende
tekkimisel kiirelt ja õigesti
reageerida.
Putukad
Suvel veedame suure osa ajast
õues, kus elutsevad ka erinevad putukad. Eriti ohtlikud
on mesilased ja herilased,
kelle hammustus näos või suus
võib olla lausa eluohtlik. Seega
tuleks õues süües ja juues olla
hoolikas ning mitte kõndida
paljajalu rohumaade õites või
torkida putukate pesa. Kui
putukas siiski hammustab,
tuleks tema sõnul eemaldada
nõel, puhastada torke koht ja
rahustada seda millegi külmaga. Allergilise reaktsiooni
puhul – nagu paistetus huultel,
silmadel või kõril – tuleb kohe
kutsuda kiirabi.
Puugid
Lisaks metsadele ja rohumaadele võivad ka linnaparkides ja
koduõuel toimetada puugid,
kes satuvad sageli jalatsitele
või riietele ning liiguvad sealt
mööda keha ülespoole. Metsa
minnes tuleb end riietega
kaitsta, et puuk ei pääseks ihule
ligi. Püksisääred tuleks kindlasti saapasäärde või sokkidesse
pista, kanda särki püksis ning

hoida varruka otsi ja kraed
keha ümber. Samuti tasuks
kanda heledamaid riideid, et
puuk oleks vajadusel hästi märgatav, ning koju jõudes veenduda, et riided ja keha oleksid
puukidest puhtad.”
Parim kaitse puukide vastu
on vaktsineerimine. Kui aga
puuk on juba hammustanud,
tuleb ta kohe ohutult eemaldada. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti
poole.
Maod (ussid)
Maod ei ründa inimesi, kuid
võivad hammustada, kui neid
tahtlikult või tahtmatult segatakse. Ainuke tõeliselt mürgine
madu Eestis on rästik. Madu
nähes ei tohi teha järske liigutusi. Ta ei kuule heli, vaid
tunnetab vibratsioone. Seega
tuleks madu märgates temast
aeglaselt eemalduda. Hammustuse korral tuleb aga jääda
rahulikuks, lamada, olla liikumatu, juua, asetada võimalusel
hammustuse kohale kuiv side
ja midagi külma ning helistada
numbrile 112.
Päike
Soe päike on küll meeldiv, aga
sellegi poolest ei tasuks unustada, et liigsest päikese kuumusest võib tekkida naha põletus
ja oht kuumeneda üle. Päikese
käes olles kanda alati peakatet
ja heledaid riideid ning vältida
pikaajalist päikese käes viibimist – eriti keskpäeval. Ära
unusta ka ohtralt vett juua!
Veekogud
Veekogude ääres peaks olema
suvel eriti ettevaatlik. Kõige
ohutum on supelda selleks

ettenähtud kohas. Samuti
pole turvaline minna vette,
kui läheduses pole ühtki teist
inimest. Lapsi üksi suplema
lasta ei tohiks.
Sportimine
Tamm tõdeb, et aktiivse ajaveetmisega nagu jalgrattasõit,
rulluisutamine, batuudil hüppamine või kiikumine võivad
käia kaasas kergemad vigastused nagu muhud, sinikad
ja marrastused. Samas on oht
ka suuremateks traumadeks –
nende vältimiseks on Tamme
sõnul oluline järgida ohutusnõudeid.
“Jalgratta, rula, rulluiskude
või ülimoodsa tõukerattaga
sõites tuleb lastel kanda alati
kiivrit, põlve- ja käekaitsmeid. Batuudil hüpates peab
aga olema batuudil turvavõrk
ning kui batuut on märg, ei
tohi seda kasutada. Samuti on
ohtlik, kui hüpatakse korraga
mitmekesi,” loetleb kooliõde. Samas ei tasuks end
kuuma ilmaga ka liigselt
üle väsitada ja kindlasti
tuleks piisavalt juua.
allergiad
Kevadisel õitsemisajal alustavad
taimed õietolmu
erit a mist ja
see põhjustab
Tamme sõnul
paljudel lastel ja
ka täiskasvanutel
allergilisi reaktsioone: nohu,
silmade sügelust
või nahalöövet.
“Selliste nä htude korral tasub
viibida õues pigem

hommikul ja õhtul, sest päeval
on õietolmu sisaldus kõrgem.
Samuti tekib allergilist reaktsiooni vähem, kui viibida mere
ääres. Põletikuliste silmade
puhul on aga kasu päikeseprillide kandmisest,” soovitab
kooliõde.
“Juhul kui lapsel on tugev
allergia või mõni krooniline
haigus ja tal on plaan osaleda
suvel näiteks mõnes lastelaagris, tuleks juhendajaid kindlasti võimalikest probleemidest
teavitada, et nad oskaksid last
vajadusel aidata,” rõhutab
Tamm.
Aktiivse puhkuse kõrval
tasuks hoida parajat tasakaalu
lihtsalt mängimise või ka lausa
üldse mitte midagi tegemise
vahel, kuna suvi on parim aeg
kosutamiseks ja lõõgastuseks.
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Kabli Päikeseloojangu Festival 2019
27. juuni - 4. august
15.-31.07 iga päev kell 10.00-18.00
Häädemeeste muuseum

P 14.07 kell 13.00-17.00
Ranna talu

Fotonäitus "Need on Häädemeeste lood"

Ranna Pärlite kodukohvik

N 27.06 kell 20.00
Tuisuliiva Puhkemaja

P 14.07 kell 20.00
Kabli rand

Vene õhtu Tuisuliival
R 28.06 kell 20.00
Kabli Aida õunaaed (vihmaga Kabli Aidas)

Duo Eeva ja Villu Talsi Kabli Aida
avaõhtul
P 30.06 kell 11.00

Autoretk mööda vana raudteetammi
„Jaamahooned mäletavad“

Ekskursioon oma transpordiga. Eelregistreerimine
tel +372 5698 0136 või +372 5656 1373.
T 02.07 kell 20.00
Häädemeeste kirik

ÕHTUMUUSIKA Lõputu teekond
Robert Jürjendal – kitarr,
Madis Metsamart – löökpillid
Pilet 10 € / 8 €
T 02.07 kell 22.15
Kabli Aida õunaaed

Kabli Aida filmiprogramm „Lemmikud“
"Bohemian Rapsody"
K 03.07 kell 22.15
Kabli Aida õunaaed

Kabli Aida filmiprogramm „Lemmikud“
"Roheline raamat"
E 08.07 kell 20.00
Kabli Ait

PÕHJALA SAARTE HÄÄLED

Villu Veski-Tiit Kalluste NordicSounds
T 09.07 kell 20.00
Kabli Aida õunaaed (vihmaga Kabli Aidas)

PUULUUP

Rannajooga

Info tel +372 5698 0136. NB! Vihmaga ei toimu.
E 15.07 kell 20.00
Kabli Aida õunaaed (vihmaga Kabli Aidas)

Armastus päästab maailma
Epp Kärsin ja ansambel Titoks
T 16.07 kell 20.00
Häädemeeste kirik

ÕHTUMUUSIKA

Arsise noorte käsikellade ansambel,
dirigent Aivar Mäe
K 17.07 kell 22.00
Lepanina Hotell

Liisi Koikson

K 17.07 kell 22.00
Nigula raba rada

kell 21.30 järgneb parmupilli õpituba
R 12.07 kell 11.00-12.30
RMK Kabli külastuskeskus

Kogupere-etendus Piip ja Tuut lähevad
kosja
L 20.07 kell 11.00
Suurküla, Häädemeeste

Suurküla Avatud Hoovide päev

Ranna Pärlite kodukohvik
P 21.07 kell 17.00
Kabli rand

Naised Köögis

P 21.07 kell 20.00
Kabli rand

Rannajooga

Info tel +372 5698 0136. NB! Vihmaga ei toimu.
E 22.07 kell 21.00
Kabli Ait

R 12.07 kell 20.00
Rannakodu

T 23.07 kell 20.00
Lepanina Hotell

Tõnis Mägi ja Kärt Johanson
T 23.07 kell 22.00
Kabli Ait

Anne Veski kontsert ja DJ Riho Pruul

Filmiprogramm “Eesti film“
"Ott Tänak - The Movie"

P 14.07 kell 11.00

K 24.07 kell 11.00

Ekskursioon oma transpordiga.
Eelregistreerimine tel +372 5698 0136.

Ekskursioon oma transpordiga. Eelregistreerimine
tel +372 5698 0136 või +372 5656 1373.

Ekskursioon "Mõnus aeg ja aed
Massiarus"

N 25.07 kell 20.00
Kabli Ait

Filmiprogramm “Eesti film“
"Kapten Morten lollide laeval",
vestlus.
R 26.07 kell 12.00
Häädemeeste rannaniit

Surfipäev

Kell 21.00 Häädemeeste Seltsimaja õu

Surfipidu „Maandus“
L 27.07 kell 20.00
Kabli Ait

Etendus „Leivi“

P 28.07 kell 19.00
Rannakodu

Filmiprogramm “Eesti film“
"Tõde ja õigus"

L 13.07 kell 22.00
Kabli rand

Ines, Raul Ojamaa ja Siim Mäesalu

R 19.07 kell 20.00
Kabli Aida õunaaed

Sepo Seemani monoetendus

Lastehommik

Lauri Saatpalu ja Jaan Sööt ''Olemise
tahumatu kergus''

Ines Trio

P 28.07 kell 13.00-17.00
Ranna talu

P 21.07 kell 13.00-17.00
Ranna talu

Cätlin Mägi ja Jaan Pehk

N 25.07 kell 20.00
Tuisuliiva Puhkemaja

N 18.07 kell 19.00
Rannakodu

Kohad on piiratud. Eelregistreerimine
tel +372 5656 1373.

K 10.07 kell 20.00
Kosmonautika Puhkekeskus

N 11.07 kell 20.00
Kabli Aida õunaaed (vihmaga Kabli Aidas)

Filmiprogramm “Eesti film“
"Võta või jäta"

L 27.07 kell 22.00
Kabli rand

Õhtul Häädemeeste Seltsimaja juures kontsert,
peaesineja ansambel Rändaja.

Peakokk Evari Tšetsin.
Muusika USA kitarrist Omar Torrez.
Kohtade broneerimine kuni 2. juulini
tel +372 528 3186.

K 24.07 kell 22.00
Kabli Ait

Päikeseloojangu öömatk Nigula rabas
unetutele seiklejatele

Ramo Teder (Pastacas) ja Marko Veisson

Romantilise Rannatee Päikeseloojangu
piknik-õhtusöök

www.kablifest.com

Autoretk mööda vana raudteetammi
„Jaamahooned mäletavad“

Ansambel "Topeltmäng"
ja DJ Riho Pruul

Ranna Pärlite kodukohvik

Marko Matvere ja Peep Raun
kontsert "Merelaulud ehk mulle
meeldib maa"
P 28.07 kell 20.00
Kabli rand

Rannajooga

Info tel +372 5698 0136.
NB! Vihmaga ei toimu.
E 29.07 kell 20.00
Häädemeeste kirik

ÕHTUMUUSIKA

Vanamuusika ansambel Cantores Vagantes
T 30.07 kell 22.00
Kabli Aida teater

Muusikaline krimilugu
“Mõrvad Rue Morgue’il”
K 31.07 kell 22.00
Kabli Aida teater

Muusikaline krimilugu
“Mõrvad Rue Morgue’il”
R 02.08 kell 22.00
Kabli rand

Ansambel "Hellad Velled"
ja DJ Enno Lohu
L 03.08 kell 20.00
Uue-Jaani talu

Hingekosutusõhtu šamaan Evald
Piirisillaga, hingenimega Kotkasulg
P 04.08 kell 19.00
Rannakodu

Indrek Taalmaa monotükk
"Onu Heinari lood"
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Nõva looduskeskuse
külastus

Aitäh Sulle, bussijuht Kalle
Häädemeeste Keskkool on seadnud
endale üheks eesmärgiks suurendada
õpilaste ettevõtlikkust ning seetõttu
ühinenud ettevõtlike koolide võrgustikuga. Programmi raames külastasid 13. – 17. mail meie kooli Sillamäe
Vanalinna kooli vene keele õpetaja
Tatjana Smirnova ja inglise keele õpetaja Olga Golikova. Üks paremaid
õppimise viise on praktikult praktikule kogemuste vahetus ning seetõttu
õpetajad meile ka külla sõitsid.
Sillamäe õpetajate tagasiside:
„Häädemeeste koolipere korraldas
väga sooja vastuvõtu, kaasas õpetamisprotsessi ja tutvustas oma kooli,
õpilasi ning koolis valitsevat sõbralikku õhkkonda. Kõik oli algusest
peale väga hästi korraldatud ja planeeritud. Meie õpetajad said vaadelda
erinevaid tunde ning omalt poolt
valmistada ette ja läbi viia mängulisi
keeletunde. Häädemeeste Keskkoolis
õpivad ägedad noored ning töötavad
loomingulised ja sõbralikud professionaalid. Täname neid ja ootame
Sillamäe Vanalinna kooli külla!“
Külalised ööbisid Lepanina hotellis ning pühapäeva õhtul bussiga
saabudes istusid nad liinile nr 78
Pärnu - Soometsa - Häädemeeste Kilingi-Nõmme. Bussijuht Kalle
Song aga märkas külaliste nõutust

Häädemeestel, kui selgus, et buss ei
lähe Lepaninale ning ei jätnud neid
hätta. Ta helistas tuttavale õpetajale,
kes omakorda helistas kolleeg Kalmer
Hütile, kes jättis oma pühapäevased

20. mail käisid meie ning Tahkuranna
kooli 4. ja 5. klasside õpilased Haapsalu lähedal Nõva looduskeskuses.
Me väljusime koolist kell 8.00. Sõit
oli pikk, aga lõbus.
Kohale jõudes ootasid meid giidid.
Me kõndisime läbi metsa ning samal
ajal jutustati meile toimunud metsapõlengutest ja nende mõjust sealsele
loodusele. Hiljem lõbutsesime veel
sealse karjääri liivamägedes.
Edasi sõitsime looduskeskusesse,
kus einestasime, vaatasime fimi ja
kogusime rohkelt uusi teadmisi. Peale
seda reisisime Haapsalu sadamasse,

kus kohtasime hulgaliselt paarituvaid
lepatriinusid. Tore oli ka jalgu vette
kasta.
Seejärel põikasime Haapsalu kesklinna, kus anti meile pisut vaba aega.
Reis oli põnev ja tore, kuna saime
rohkelt uusi teadmisi.
Aitäh Keskkonnainvesteeringute
Keskusele toetuse eest ja loomulikult
Eeva Nonile, kes meile reisi jaoks projektiraha taotles!
Annaliisa Suigusaar
5. klass

Sillamäe õpetajad külas.
Fotod: Tatjana Smirnova

toimetused ning korraldas külalised
oma autoga hotelli. Sillamäe õpetajad olid siiralt üllatunud ja tänulikud, et siinkandis on nii lahked ja
hoolivad inimesed.
Aule Kink
Foto: Eeva Noni

Tahkuranna kool
Maikuu Tahkuranna koolis
Maikuu tõi kooli hulga noori
koolihuvilisi. Kooli käisid uudistamas sügisel kooliteed alustavad mudilased. Tulevased
koolilapsed said tuttavaks oma
klassijuhataja ja koolimajaga.
Tunnis prooviti lugeda, kirjutada ja arvutada. Selline koolipäev
meeldis lastele ja suure õhinaga
jäädi 1.septembrit ootama.
Emadepäeva eel olid koolimajja oodatud kõik emad ja
vanaemad. Lapsed tervitasid
toredate laulude, tantsude ja luuletustega oma armsaid lähedasi
emadepäeva puhul. Ühiselt istuti
pidulauas, näksiti head-paremat ja
tunti rõõmu kaunist õhtust. Tore,
et saal oli rahvast täis!
Maikuu toob kindlasti rattad
hoiupaigast välja ja siis on vaja
jälle kõik ohutusnõuded üle korrata. Meie noorsoopolitseinik tuli
lahkesti appi ja tuletas kõik rattaga sõitmise ja üldse ohutu liiklemise reeglid kenasti meelde.
Kõigile arusaadavalt tegi ta katse
abil selgeks, et kiivri kandmine
kaitseb pead. Kas kõik liiklevad
ikka ohutult? Selle selgitasid välja
oma kooli noored, kes hommikuti
jälgisid ratastega tee ületamist ja
kiivri kandmist. Vaatlustulemused kanti tabelisse ja sealt oli hea
vaadata, kellel kõik korras või kes
peab mõtlema, kuidas on vaja liigelda enda ohutuse tagamiseks.
Läks paremaks küll. Aitäh noortele ja tähelepanelikele inspektoritele!
3.klassi õpilased said endale
esimesed load – jalgratturi omad.
Selleks tuli eelnevalt hoolega
õppida, siis sooritada eksam, mis
koosnes teooriast ja sõidueksa-

mist. Närvitsemist oli, aga kõigil
läks hästi ning kõik tahtjad said
load kätte. Nüüd saavad õpilased
rahuliku südamega rattaga kooli
ja koju sõita, sest tunnevad liiklusreegleid ja omavad jalgratturi
juhiluba.
Mai keskpaigas lõi koolimaja
kajama puhkpillimuusikast.
Nimelt tutvustasid Häädemeeste
muusikakooli puhkpillimängijad oma pille: klarnetit ja sak-

sadamas ja külastuskeskuses ning
Peraküla õpperajal. Koduteel tehti
väike peatus ka Haapsalu linnuses. Päev kujunes päris pikaks, aga
muljeterohkeks.
Õppimisele tõi vaheldust ka
iga-aastane mänguhommik ja
grillimine koos lasteaiaga. Seekord toimus tore hommikupoolik
lasteaias. Suurtel jätkus seal tegemist ja uudistamist küllaga. Õues
oli palju vahendeid, mis tahtsid

1

3
ses Heleri Meremäe kaugushüppes I
koht ja poistest Teet Järvoja II koht.
Kuu viimane päev oli koolis
lemmikloomapäev. Juba hommikul sai kallistada, toita ja mängida
merisigadega. Neid oli pika- ja lühikarvalisi, valge- ja mustakirjusid,
pruunikaid jne. Polnud õpilast,
keda need väiksed armasad loomad külmaks jätsid. Päeva edenedes
tulid õue külla koerad koos oma
peremeestega. Need olid ka vahvad karvased tegelased. Lisaks sai

sofoni. Loomulikult näidati, kui
huvitavat muusikat on nendega
võimalik mängida. Kel huvi
tekkis, võib neid Häädemeestele
õppima minna.
KIK-i programm „Maa, mis
tõuseb merest” viis 4. ja 5. klassi
õpilased Loode-Eesti rannikule,
mis tõuseb aastas umbes 2-3
mm. Nii võidab maa igal aastal
killukese merest. Õppekäigul
käidi Veskijärve karjääris, Nõva

vaadata, mida üks tubli koer peale
lemmikuks olemise teha oskab. No
oli see alles tore päev! Aitäh kõigile
asjaosalistele!
Ja nii see kuu läbi saigi – mõnusalt tegutsedes ja õppides.
Tahkuranna koolipere
1 emadepäev
2 lasteaias
3 Heleri võitis kaugushüppe
4 meil on külas koerte agility
Fotod: Anu Alloja

2
kõik proovimist. Ilm oli küll veidi
tuulisevõitu, aga mängurõõmu
ja tegutsemislusti see ei seganud.
Tublimad 1.–4. kl sportlased
võtsid mõõtu Vändra staadionil
toimunud Kati ja Mati mängudel. Osaleti pendelteatejooksus,
kaugushüppes, palliviskes. Medaliteni jõudsid tüdrukute arvestu-

4
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Uulu Põhikool
Maikuu tegemised Uulu
Põhikoolis
2.05
2.05
2.05
3.05

8.05
8.05
8.05
8.05
8.05

9.05
10.05
13.05
13.05
14.05
15.05
15.05
15.05
16.05
17.05
21.05
22.05
23.05
27.05
28.05
29.05

29.05
30.05
30.05

KEAT politsei loeng 6. klassile
1.-4. klassi muinasjutuöö „Nõiadvolbriöö”
Loovtööde esitamise tähtaeg
Pärnu maakonna kevadkross Jõulumäel
I koht - Krethel Kiviselg (1.-3. kl
tüdrukute seas)
III koht Getter Ennok (6.-7. kl
tüdrukute seas)
1., 2. ja 4. klass etendusel „Dr. Dolittle”
3. klassi eesti keele tasemetöö
8. klassi loovtööde kaitsmine
9. klassi loovtööde kaitsmine
Inimeseõpetuse olümpiaadi vabariiklik
voor
III koht – Triinu Kirschbaum
Heategevuslik Maijooks
Osalejad: u 40 õpilast
2. klass KIK projekti raames Tolkuse
rabas
Kooliuuringu tulemuste konsultatsioon
Tallinna Ülikoolis
9. klassi lõpuekskursioon
6. klassi eesti keele tasemetöö
II kooliastme õppekäik Tallinnas
3. klassi matemaatika tasemetöö
Kunsti- ja käsitöönäituse tänuüritus
4. klass Ülejõe Põhikoolis TOMUSKi
kostüümipeol
2. klass külastamas Häädemeeste
Päästekomandot
3. klassi KIK õppesõit „Elektrivool”
6. klassi matemaatika tasemetöö
Koolisisene VARIA (2.-5. klass)
6. klassi KEAT laager
9. klassi tutipidu
Karu Kati ja Mati jooksuvõistlus Vändras
Osalejad: Krethel Kiviselg, Caroly
Kopelmaa, Saara Sofia Jürgens, Jaanika
Orasmäe, Kerto Jets, Mathias Must,
Damir Sobolev ja Tarmo Türn
4. klassi sõpruskohtumine Surju
Põhikooli 4. klassiga
I kooliastme õppekäik Viljandisse
Koolisisene VARIA (6.-9. klass)

KIK õppesõidud ja
metsaviktoriin
Juba teist õppeaastat on meie, Häädemeeste valla
haridusasutuste, KIK-i ühisprojekt hästi toiminud. Seda tänu tublile projektijuhile Eva Nonile
ja teisele heale abilisele Tiiu Sommerile. Me oleme
selle õppeaasta jooksul saanud oma õpilastega käia
seitsmel õppereisil, nagu eelnevalt planeeritud oli.
Kõik kulges hästi ning plaanipäraselt ja paistab, et
ka õpilased jäid rahule.
Mina, Uulu kooli poolse projekti koordinaatorina tänan kõiki oma kolleege, kes alati rõõmuga
koos oma klassiga sõitudest osa võtavad. Samuti
tänud ka kooli juhtkonnale mõistva suhtumise ja
abi eest! Aitäh teile! Koos on hea tegutseda ja see
innustab ka mind ikka ja jälle projekti suunas mõtlema. Nüüd jääme ootama, kas õnnestub ka järgmiseks õppeaastaks ka KIK-ilt õppekäikudeks raha
saada, lootma ju peab ja lootus sureb viimasena!
Lisaks toimub igal aastal aprillis-mais üleriigiline metsaviktoriin, millest oleme ikka osa võtnud.
Sellel õppeaastal võtsime osa 6., 7. ja 8. klassiga.
Nägime hoolega vaeva ja tulemused olid päris head.
Keskmises vanuseastmes, 192. osa võtnud klassi
hulgas, saavutas 7. klass 25. koha, 6. klass 31. koha
ja 8. klass 32. koha. Tublid olite!
Õpetaja Maie Sarapik

Intervjuu Aasta Tegija Triinu Kirschbaumiga
Oled väga edukas õpilane,
Sinu õpitulemused on suurepärased, oled väga heade
teadmistega erinevates valdkondades ning Sinu käitumine
on eeskujulik. Oskad sa kirjeldada, mis on sinu edu saladus?
Otsest edu saladust ei oskagi
ma kirjeldada, aga ma arvan, et
kõige tähtsam on paika panna
oma prioriteedid ning nende
nimel vaeva näha.
Saavutasid sellel aastal III
koha pranglimise maailmameistrivõistlusel, vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil ning kunsti- ja käsitöö
konkursil. Kuidas sa jõuad
kõigega tegeleda?
Ma arvan, et kui tahta midagi
saavutada, siis tulebki sellele
rohkem aega kulutada ning selle
nimel pingutada.
Kuidas sa kirjeldaksid Uulu
Põhikooli?
Praeguseks olen õppinud
Uulu Põhikoolis kaks aastat.
Varem õppisin Kilingi-Nõmme
Gümnaasiumis. Minu arvates
on Uulu Põhikool väga hea koht
õppimiseks, kus on sõbralikud
kooli- ja klassikaaslased ning
vastutulelikud õpetajad.

Aasta tegija Triinu Kirschbaum. Foto: kooli fotokogust

Meie kooli üks eesmärke on
arendada andekate õpilaste
toetussüsteemi. On sul ettepa-

nekuid, mida saaks kool teha
paremini, et andekad õpilased
nagu sina, saaksid paremat

toetust?
Üheks
m õt t e k s
oleks see, et õpetajad võiksid
koos õpilastega õppetundide
ajal rohkem uurida ka lisainfot
õpitavate teemade kohta. Mulle
meeldib see, et kool võimaldab
enne võistlusi kodus või koolis võistlusteks õppida ning et
koolist on võimalik laenutada
lisamaterjali.
Mis on sulle selle õppeaasta
jooksul kõige rohkem meeldinud?
Et sain osaleda Erasmus+ projektis, mille kaudu sain tuttavaks
paljude toredate inimestega nii
Lätist, Rumeeniast kui ka Hispaaniast ja kellest osadega suhtlen siiani. Samuti meeldis mulle
osaleda erinevatel võistlustel ja
olümpiaadidel.
Uulu Põhikoolis on traditsiooniks valida iga kuu Kuu Tegija
sellel kuul silma paistnud õpilaste
seast. Triinu Kirschbaum on valitud sellel õppeaastal kaks korda
Kuu Tegijaks ning samuti Aasta
Tegijaks! Uulu Põhikooli kiitus ja
tänu Triinu Kirschbaumile ning
tema perele.

Uulu Põhikooli pere tänab südamest panuse ja toetuse eest 2018/2019 õppeaastal
Lapsevanemaid:
* Sigrid Absalon (kooli
tegevuste jäädvustamine läbi
fotosilma)
* Irina Bondarenko (arengukava seminaril osalemise eest)
* Daily Harjaks (koostöö
eest kooli hoolekogus, arengukava seminaril osalemise eest)
* Riina Helstein (arengukava
seminaril osalemise eest)
* Hana Kivi (Helkurkõnni
ürituse korraldamisel osalemise
eest, Erasmus+ projekti raames
kohaliku ettevõtte tutvustamise
eest ning 6. klassi kultuurilise
tegevuse elavdamise eest)
* Reilika Kiviselg (koostöö
eest kooli hoolekogus)
* Herme Koit (koostöö eest
kooli hoolekogus)
* Ester Kose (huvijuhi praktika läbimise ja läbi selle koolielu
rikastamise ning kooliööl lapsevanemana osalemise eest)
* Monika Kunder (koostöö
eest kooli hoolekogus, arengukava seminaril osalemise eest)
* Kristina Loho (maailmakoristuspäeval osalemine, koolile
jalgratta kinkimine)
* Marika Luik (koostöö eest
kooli hoolekogus, Helkurkõnni
ürituse korraldamisel osalemise
eest)
* Margus Must (koostöö eest
kooli hoolekogus, arengukava
seminaril osalemise eest)
* Evely Pihlak (arengukava
seminaril osalemise eest)
* Eiliki Pukk (arengukava
seminaril osalemise, Helkurkõnni ürituse jäädvustamise
eest)

* Ave Pärnaste (Erasmus+
projekti raames kohaliku ettevõtte tutvustamine)
* Kristiina Reier (Helkurkõnni ürituse raames lastele helkurite meisterdamise õpetamine)
* Evelin Tamm (arengukava
seminaril osalemise eest)
* Tõnis Tamm (arengukava
seminaril osalemise eest)
* Sille Tohver (arengukava
seminaril osalemise eest)
Erasmus+ projekti raames õpilaste majutamise eest järgnevate õpilaste peresid:
Annika Absalon, Arto Afanasjev, Getter Ennok, Rebeka
Nora Jürgens, Rudolf Harald
Kivi, Lisette Kunder, Terhi
Kuuse, Henri Merivälja, Keith
Richard Pihlak, Alexander
Pärnaste, Kaspar Rahnu, Tanel
Tamm, Russell Francis Thompson
Vilistlasi:
* Kaari Pulst (1.-4. klassi
muinasjutuööl tegusa nõiana
osalemine)
* Cätlin Sutt (Helkurkõnni
üritusel Lottena osalemise eest)
Koostööpartnereid:
* Häädemeeste valla abivallavanem Helve Reisenbuk
(koostöö eest kooli juhtimisel ja
õpilaste toetamisel)
* Häädemeeste valla kultuurinõunik Aire Kallas-Maddison (noortevolikogu tööle
suunamise ja õpilasesinduste
aktiviseerimise eest)
* Häädemeeste valla laste-

kaitsespetsialist Merike Adele
Mee (koostöö eest õpilaste toetamisel)
* Häädemeeste valla arendusspetsialist Tiiu Sommer
(koostöö eest Uulu Põhikooli
tegevuste kajastamisel)
* Häädemeeste Huvikeskuse ja noortetoa juhataja Aigi
Treumuth (koostöö ja osalemise
eest Uulu Põhikooli Playbackil)
* Häädemeeste valla volikogu liige Virgo Vahenõmm
(koos politsei ja päästeametiga
veeohutuse näidistunni läbiviimine; osalemine kooli naistepäeva ürituse raames õppetundide läbiviimisel; osalemine
saalihoki avaturniiril)
* Uu lu R a a mat u kog u
juhataja Helje Pulk (Põhjamaade Raamatukogu nädala
eestvedamise, ühise näituse
„Idee+teostus=kunst” läbiviimise
ja õpilastele uue kirjanduse tutvustamise eest)
* Noorsoopolitseinik Heidi
Sosi (koostöö eest õpilaste toetamisel; Helkurkõnnil, kooliööl ja
turvalisuse päeval osalemise eest)
* Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktor Erli Aasamets ja
õppealajuhataja Kairi Kaldoja
(koostöö eest kooli juhtimise
nõustamisel ning arendustegevuse toetamise eest)
* Tahkuranna LasteaedAlgkool (koostöö eest 5.-6.
klassile ühise õppepäeva läbiviimisel ning teineteise Playbackide
üritusel osalemine)
* Häädemeeste Keskkool
(Sudokude lahendamise võistluse läbiviimise eest, võimaluse

eest osaleda Häädemeeste Keskkooli Playbackil, Häädemeeste
valla 5. klasside ühise spordipäeva organiseerimise eest)
* Metsapoole Põhikool
(Häädemeeste valla 5. klasside
ühise spordipäeva organiseerimise eest)
* Surju Põhikooli 4. klassi
klassijuhataja Ave Kartau (4.
klasside sõpruskohtumiste läbiviimise eest)
* Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja Anu Nõmm
(Uulu KSK saali kasutamise
korraldamise eest)
* TANK noorsootööjuht
Ege Altmart (huviringide ja
väljasõitude organiseerimise
ning helitehnika kasutamise
võimaldamise eest)
* Audru Noortekeskuse
noorsootöötaja Helena Randlaht (Audru Playbackile osalema
kutsumine, muinasjutuööl õpilastele hennade joonistamine)
* Pärnu Haigla VTK juhtu mi korra ldaja K ristja n
Õunpuu (koostöö eest õpilaste
toetamisel)
* Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
Merike Palginõmm (KIK projektisõitudel giidina osalemise
eest)
* Uulu kohvik (Helkurkõnnil ja Erasmus+ projekti raames
toitlustamise eest)
* Häädemeeste Päästekomando (2. klassi külastuskäik
ning 9. klassi tutipäevale kaasa
aitamine)
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Metsapoole Põhikool

Metsapoole lapsed Pärnumaa III võimlemispeaol juhendaja Tiina Laidlaga. Foto: kooli fotokogust

Õuevahetunni austajad veetsid koolipäeva Tolkuse rabas. Foto: Esta Vesik

Metsapoole väikeste sportlaste edu
29. mai hommikul sõitsime
Vändrasse võistlustele. Toimusid 44. „Karu-Kati ja
Karu-Mati“ maakondlikud
algklasside spordimängud.
See võistlus on võistkondlik – on vaja nelja tüdrukut
ja nelja poissi. Kuna meie
õpilaste arv ei võimalda viia
võistlustele kaheksast IV
klassi ega isegi mitte III-IV
klassi õpilastest koosnevat
võistkonda, siis pidime võtma
kaasa ka ühe õpilase II ja kaks
I klassist.
Õnneks läks ilm ilusaks ja
tegime korraliku soojenduse,
millele järgnes veel võist-

luste korraldaja läbi viidud
ühisvõimlemine. Põksuvate
südametega starti asudes ei
osanud me midagi oodata –
oli ainult lootus, et kõik suudavad anda endast parima.
Lõpuks olid tulemused
muljetavaldavad ja punktitabeli kosudes hakkas meile
terendama üldvõit. Kui viimasedki alad olid punktideks
arvestatud, siis võisime rõõmust rõkata. Võitsime!
Tooksin siinkohal ära meie
medalisaajad:
Mario Allikas – II koht 60
m jooksus, II koht palliviskes,
III koht kaugushüppes.

Gerret Grossthal – I koht
60 m jooksus, I koht kaugushüppes.
Merilin Paddernik – I koht
60 m jooksus, III koht kaugushüppes.
Ilona Kallas – II koht palliviskes.
Võistkonda kuulusid veel
lisaks ülalnimetatutele Lisbeth Nepste III klassist, Egert
Pill II klassist, Riselle Grents
ja Marthen Nepste I klassist.
Kõik õpilased andsid olulise panuse üldvõitu, mida
krooniti ilusa karikaga.
Silvi Koovit
Kehalise kasvatuse õpetaja
Metsapoole Põhikooli võidukas võistkond koos õpetajaga. Foto: kooli fotokogust

Metsapoole lapsed koroonavõistlustel Saksamaal
Alates 2017. a sügisest töötab
Metsapoole koolis lauamängude mitmevõistluse huviring
(male, kabe, koroona, lauatennis). Ringitööd juhib V.
Talts. Selle kahe õppeaasta
jooksul on suuremad edusammud õpilastega saavutatud koroonas. Toimunud on
mitmeid võistlusi nii oma
koolis kui mujal. Viimased
jõukatsumised toimusid
Saksamaal, kuhu õpetaja
Talts viis võistlema 2 õpilast
(Frederik Tammann 5. kl ja
Eliina Kallas 8. kl).
Anname sõna reisisellidele.
Eliina:
Reis Saksamaale algas neljapäeva hommikul, sõitsime
viiekesi autoga. Reis oli pikk
ja väsitav. Sõidu ajal sai palju
aknast välja vaadatud. Suurema osa ajast nägin silmapiirini ulatuvaid kollaseid
rapsivälju, rohelist muru,
sinist taevast ja halli teed.
Palju oli kiirteid, rohkelt
kiirteede ääri. Õpetaja küsis
meilt küsimusi ja rääkis riikide kohta, kust läbi sõitsime.
Reedel jõudsime Saksamaale,
võistlused toimusid Erlangeni

linnas laupäeval ja pühapäeval.
Frederik:
Sõit Saksamaale oli ilmatuma
pikk (Metsapoolelt Erlangenisse ja tagasi kokku 3660
km), kuid oli seda väärt.
Saksamaale jõudmiseks oli
vaja läbi sõita kolm riiki: Läti,
Leedu ja Poola. Esimese öö
olime Poolas Wroclawi Hostelis. Järgmisel hommikul
sõitsime edasi Saksamaale,
kus võistlused toimusid.
Saksamaale Erlangeni Hotelli
jõudes magasime seal ühe öö
ära. Juba järgmisel päeval
toimusid esimesed võistlused. Võistluste poolest olen
enda üle väga õnnelik, sest
isegi see on juba saavutus, et
mind kaasa võeti ja veel, et
ma oma esimesed “kaheksad” (ühe löögiseeriaga kõik
8 nuppu auku) mängisin. Reis
oli ülitore ning usun, et varsti
saan jälle kuskile minna!
Viire Talts:
Tublisid lapsi on lauamängude mitmevõistluse ringis
mitmeid. Mõnel tuleb paremini välja kabe, mõnel male.

Saksamaal koroonavõistlusel osalesid Frederik ja Eliina, juhendaja
Viire Talts. Foto: Ants Järv

On neid, kes meelsasti pinksilaua taga aega veedavad või
hoopis kiiga koroonanuppe
aukudesse toksivad. Enamus
osalejatest on leidnud endale
ala, mis rohkem meeldib.
Eliina ja Frederik on
oma treeningute algusest
peale paistnud silma huviga
koroona vastu. Eliinal on
väga ilus pehme löök, mida
kunagine Euroopa meister
koroonas Andrea Uustulnd
juba mitmel korral on kiitnud. Ka eristub Eliina teistest hea ruumilise taju poolest. Frederik on sellist tüüpi
õpilane, keda mul pole varem
kunagi olnud. Enamasti ei
soovi ta minult koroonalöökide jaoks saada valmis lahendusi (millise nurga alt ja kui
tugevasti lüüa), vaid tahab
ikka ja jälle ise proovida ja
katsetada. Ja sageli jõuab väga
huvitavate lahendusteni.
Eks see Saksamaa reis oli
Eliinale ja Frederikule ka
omamoodi preemiaks nende
usinuse eest. Tore, et Metsapoole kooli direktor Esta
Vesik minu muidu veidike
kõhklevat, kahtlevat ideed
nii pikast võistlustele sõidust

kohe entusiastlikult toetas ja
nii see teoks saigi. Tänusõnad ka vanematele, kes oma
kõige kallima vara minu käe
all nii kaugele usaldasid lasta.
Mis on aga kõige olulisem –
tundus, et lapsed jäid rahule.
Nad said mängida koroonat
ja suhelda teiste riikide sportlastega, näha maailma, leida
uusi sõpru ja tuttavaid. Tore
oli näha õnnelikku sära laste
silmades.
Kuigi FINSO (koroona
rahvusvaheline alaliit) maailma karikasarja etapp Erlangenis oli mõlemale meie kooli
õpilasele esimene rahvusvahelise võistluse kogemus ja
hoolimata võistlustele eelnenud väga pikast ja väsitavast
teekonnast, ei jäänud nad
kumbki sugugi jänni ja teenisid nii mitmedki võidud
oma vastaste üle. Loodan, et
Eliina ja Frederik tahavad ja
suudavad Saksamaal omandatud uusi oskusi ja kogemusi
kasutada kodustel võistlustel
ning jagada neid oma trennikaaslastelegi.
Esta Vesik, Viire Talts
ja õpilased

Lk. 10

Häädemeeste valla leht

Häädemeeste lasteaed

Juuni 2019

Kabli Lasteaed

Häädemeeste lasteaia lõpetajad

Istuvad vasakult paremale lasteaia lõpetajad: Aleksander Fiks, Merki Juninen, Bairon Moora, Uku Siigla, Johanna Kallas, Janno Brunfeldt.
Seisavad vasakult paremale õpetajad Marika Luik, Aili Altoja, direktori kt Sale Leppik, õpetaja Anne Umbleja, õpetajaabi Älis Saadjärv. Foto:
Egge Treumuth

Kabli lasteaia lõpetaja Sandra Kalmet.Foto: Tiina Parv

Uulu lasteaed
Maikuu kiired toimetused Uulu lasteaias
Maikuu ehib looduse roheluse,
häälte ja lõhnadega. Kõik on
jälle uus ja maailm valla avastusteks. Looduses käib kiire
sigin-sagin, nii on ka lasteaiaperel kiire toimetuste aeg.
Maikuu esimene nädal
kulus lastel emadepäeva ettevalmistusteks. Emadele meisterdati kingitusi ja kaarte,
kasvatati aknalaual lilli, õpiti
laule ja tantse, mida kõik emad
ja vanaemad said nautida kaunil kevadisel muusikapäeval.
Muusikapäeva aitasid ilmestada „Müramee“tantsurühm
Kadi Keskküla juhendamisel. Suur tänu Eneli Rüütlile,
kes seadis ja õpetas selgeks
„Tihase“ tantsus tihase soolo.
Juba kolmandat korda
toimus Uulu ja Tahkuranna
lasteaedade spordipäev Jõulumäel. Tore oli taas kohtuda
sõpradega ja võtta mõõtu nii
jooksus, kaugushüppes, kui ka
panna oma oskused proovile
osavusmängudes ning vallutada Jõulumäe tipp. Suur tänu
Anu Nõmmele, kes oli ka sel
aastal meil abiks soojendusvõimlemist tehes.
Nii Liblikad, Mesimummid, Lepatriinud, kui ka Jaanimardikad otsisid esimesi
kevadmärke looduses. Tutvuti
putukate eluga, vaadeldi lindude tegevusi ning külastati
kooliaeda, kus silmailu pakkusid erinevad värviküllased
kevadlilled. Jaanimardikad
osalesid projektis „Tere kevad!“.
Väikesed Sipelga rühma
lapsed võtavad vapralt osa
kõigist lasteaia tegemistest.

Muusikapäeval. Foto: lasteaia fotokogust

Poolteist tundi vaadati vahvat
Pihkva tsirkust „Barrameo“,
eriti meeldisid neile seebimullide trikid.
„Teeme ära“ talgupäeva raames, aitasid töökad Lepatrii-

Liblika lapsed harjutasid
Pallikooli mängus osavust, et
palliga rohkem sõbraks saada.
Nipiga visked ja püüdmised
äratasid huvi kõigis lastes.
Väga huvitavat lavastaja ja
näitlejatööd, sai kogu lasteaed
nautida Liblika rühma etendust vaadates, kus õpetaja Juta
ja muusikaõpetaja Piret olid
lastele selgeks õpetanud Eesti
rahvajutu põhjal lavastuse
„Hiire väimees“. Hiire pulmapeol said lõpuks tantsu lüüa
kõik soovijad publiku hulgast.
26. mail osalesid meie Jaanimardikate rühma lapsed
Audrus eelkooliealiste laste
laulumängupäeval. Ilmataat
kostitas meid küll ohtra vih-

maga, kuid lapsed lustisid ja
trallisid rõõmuga, jalas kummikud ja seljas vihmaülikonnad.
Soovime tänada Henri isa
Vootelet ja Oliveri isa Priitu,
kes tõid meie lasteaia uuele
lillepeenrale mulda.
Maikuu on lasteaia jaoks
ka natuke kurb kuu, meie
armsaks ja tuttavaks saanud
Jaanimardikate rühma lastele
on lasteaed kitsaks jäänud ning
kooliteele suunduvad 19 last.
Ühiselt koosveedetud aeg Uulu
lasteaias lõppes toreda piknikuga lasteaia õuealal. Soovime
lastele toredat kooliteed ja kõigile kaunist suveaega!
Uulu lasteaia pere

nud loodust sellega, et koristasid parki ja kelgumäe ümbrust.
Küll see oli vahva ettevõtmine
ja mida kõike põnevat võis
leida, väike Liisi leidis isegi 2
eurot.

Laulumängupäeval. Foto: Kristina Linde

“Teeme ära” talgupäeval. Foto: lasteaia fotokogust

Spordipäev Jõulumäel. Foto: lasteaia fotokogust
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Tahkuranna lasteaed

Maikuu Tahkuranna lasteaias

Kooli saadeti (vasakult): Rosanna Jaaniste, Miia Masso, Kai Elisabeth Kaldas, Otto Alviste, Joosep Toots,
Kiira Kaldmäe. Foto: Kristina Aedma-Kaldmäe

Olgugi päevad pikemad, kaovad need kevadel, eriti veel
maikuus, imekiirelt käest.
7. mai hommikupoolikul
käisid Rannakarpide rühma
koolieelikud koos vanematega tutvumas kooli ja oma
õpetajaga.
10. mail tervitasid Päikesekiired ja Rannakarbid oma
emasid ühise kontserdi ja armsate kingitustega.
12. mail lõppes ametlikult
Räpina Aianduskooli projekt
„Tomatisõbrad”. Projekt on
küll läbi, aga tomatitaimed on
hoos ning rõõmustavad meid
üha uute ja uute valminud viljadega.
16. mail kohtusid Uulu
ja Tahkuranna lasteaedade
lapsed traditsioonilisel ühisel
kevadisel spordipäeval Jõulumäe Tervisespordikeskuses.
Joosti, hüpati kaugust, läbiti
takistusrada, vallutati Jõulumäge, lustiti ämblikuvõrgus
ja naljanurgas. Teatejooks toi-

Päikesekiired Teispere talus. Foto: Kaili Viljak

mus teist aastat lasteaedade
segavõistkondade vahel. Nii
võibki öelda, et võitsid kõik
– oli mõnus ühine sportlik
ennelõuna.
22. aprillil toimus tuletõrjeõppus, päris tossu ja häirega
ning kohale sõitis ka Häädemeeste komando meeskond
päästeautoga. Ühesõnaga: kõik
oli nagu päriselt.

Lehekuu lõpupoole külastas meid Ervin Lillepea teatritrupp etendusega „Doktor
Ai-Ai”.
24. mai – suur rändamise
päev, mil lasteaed kuni lõunani
lastest tühi oli. Päikesekiired
käisid koos vanematega bussireisil Teispere talus. Hanede,
faasanite kanade, partide,
tuvide lammaste ja pesukaru

seltsis panid Päikesekiired oma
lasteaia-aastale mõnusa punkti.
Rannakarbid sooritasid
oma iga-aastase jalgrattamatka
marsruudil lasteaed – Võiste
Suveaed – lasteaed. Võiste
kaupluse juures tehti pisike
jäätisepeatus, Suveaias tralliti
ja mängiti – oli treppe, oli lava,
mõnusat mäge... Väsimus jõudis kohale alles lasteaias, just
lõunaune ajaks.
27. mail jõudis Rannakarpideni kingitus Suukoolilt – kõik
6-kuulises projektis „Hambad
puhtaks!”osalenud said uue
hambaharja ja tubli hambapesija tunnistuse.
Kooli ja lasteaia iga-aastane
ühine grillipidu peeti seekord
lasteaias. Koolilapsed uudistasid muutunud ruume ning
avastasid rõõmuga, et „on ikka
paar-kolm asja alles, mis meie
ajal olid!”
Mängiti ühiselt liikumis- ja
osavusmänge ning koolipoisid
ei pidanud paljuks liivakastist
läbi käia ja ennastunustavalt
auke kaevata... nagu omal ajal.
30. mai. Pildikompanii
fotograafid sättisid lasteaia
saali üles oma varustuse ning
jäädvustavad meid rühma- ja
sõbrapiltidele.
31. mail lõhnasid saalis
kased, sirelid ja piibelehed.
Rannakarpide rühmast saadeti kooli: Joosep Toots, Miia
Masso, Kiira Kaldmäe, Otto
Alviste, Kai Elisabeth Kaldas, Rosanna Jaaniste.
Siledat ja põnevat kooliteed
teile!
Samad soovid ka Uulu lasteaia Jaanimardikatele, kes
sügisel kooliteed alustavad!
Kena suve Sulle, hea lugeja!

kiiresti ja asjatundlikult. Eriliseks tegi võistluse veel see, et
seeniortantsijatele mängis saatemuusikat ansambel Treffunx.
Elava muusika saatel võistlemine on nii Eestis kui Lätis
väga erakordne. Võistluse lõpul
demonstreerisid Soome parimad tantsupaarid neile omast
vana tangot ja tango-valssi.
Võistluspäev lõppes tantsuõhtuga. Seal lõid mõnuga kaasa
nii võistlejad kui pealtvaatajad.
Vahelduseks pakkusid silmailu
oma kavaga Valmiera tantsuklubi liikmed. Tantsijate ühine
soov oli aasta pärast jällegi Treimanis kohtuda. Loodetavasti
jõuab siis meie võistlus ka üleriigilise tantsuliidu kalendrisse.
Glamuurset tantsupäeva toetasid rahaliselt Eesti Kultuurkapital ja OÜ Helgi&Pojad.
Kaunid keraamilised medalid
kujundas ja valmistas Margit
Eichen.
Täname kõiki abilisi.
Viljar Soomre

... ja kaabutants. Fotod: ....

Grillipidulised. Foto: Piret Linnumäe

Tahkuranna lasteaia pere

Peotantsuvõistlus
Treimanis
25. mail sai juba teist korda
teoks rahvusvaheline tantsuturniir “Treimani suvi ‘19”.
Rahvusvahelisust rõhutas see,
et Lätist, Soomest ja Eestist
tuli kohale üle kaheksakümne
võistleja. Läti oli esindatud 5
tantsuklubiga, Eesti 4 klubiga
ja Soomest sõitsid siia parimad
tangopaarid. Turniiri alguses
näitasid oma tantsuoskusi laste
vanusegrupid, kelle vahel jagati
välja 7 medalikomplekti. Peale
lõunat astusid tantsupõrandale
seeniortantsijad viies võistlusklassis ja eraldi arvestust
peeti tango karikavõistlustel.
Imelised ladina-ameerika ja
standardtantsurütmid haarasid nii võistlejaid kui publikut.
Kaunid kostüümid ja keerukad
tantsukujundid jõudsid iga
pealtvaataja hinge. Turniiri
juhtisid Pärnu tuntud tantsuõpetaja Ants Lopsik ja tema
poeg Siimo. Professionaalidest
koosnev rahvusvaheline kohtunike kogu tegi oma tööd väga

Emadele lilli ja liblikaid ...

TREIMANI RAHVAMAJAS
Treimani rahvamaja saalis fotonäitus 2014. aasta
laulu- ja tantsupeost „ Aja puudutus, puudutuse
aeg!“. Parimaid hetki jäädvustasid fotograafid:
Aivar Pihelgas, Jaanus Ree, Ilmars Znotins,
Jelena Rudi, Sven Zacek ja Rene Mitt. Näitust
on eksponeeritud nii Eestis kui välisriikides.
25.-28. JUUNI
Treimani 10. akvarellikursus
28. juunil kell 15 kursuslaste näituse avamine
Võistlemas on juuniortantsijad

22. juunil kell 20
TREIMANI JAANIÕHTU
Võistlused ja murumängud
jaanituli
jaaniloterii
Lemme Õllesaali puhvet

Selgumas on parimad tangopaarid. Fotod: erakogust

Tantsuks ansamblid
nostalgiline ja Treffunx
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TREIMANI RAAMATUSÕPRADE PÄEV
20. juulil kell 12.00
AJALOOMINUTID – kalurikolhoos KALUR 70
HEATEGEVUSLIK LAAT raamatukogu õues
Teise ringi raamatud
Ervini ja Andrese käsitöökoda (metall, puit)
Naari talu kalasnäkid
Kaja näputööd
Naiste käsitööd meilt ja teistpoolt piiri
Ange vaibad
Rõõmu talu lambanahad ja villatooted
Meie Kodu Kohvik
AUTOGA AAFRIKASSE - reisimuljeid Aafrikast,
Tarmo Tamming
VABALAVA KONTSERT raamatukogu õues
Laulud, tantsud, pillilood suurtelt ja
väikestelt
LASTE mängutuba, heinanukkude valmistamine,
aardejaht, vibulaskmine, näomaalingud, tatuud
Anna oma müügi- või esinemissoovist teada
10. juuliks.
Tule ja võta sõber ka kaasa!
Teeme päeva rõõmsamaks!
Lisainfo: treimani@pkr.ee,
www.facebook.com/Treimani raamatukogu,
tel 449 8633, 525 6182 Evi

Rõõmu laste pillimängust
Oleme tavalised vanaemavanaisa, kes tunnevad huvi
oma lastelaste ja ka teiste muusikakoolis õppivate laste õpingute vastu. Meie perest õpivad
kohalikus muusikakoolis kaks
lapselast.
Üks neist on juba lõpetanud
ja jätkab teise pilli õpinguid,
teine õpib kahel erialal.
Oleme püüdnud käia pea
kõikidel muusikakooli üritustel, olgu need siis klassikakontserdid või tähtpäevaüritused.
Näeme, kuidas kõik annavad
endast parima. Tore, kui õpetajatel jaguks närvi nautida
õpilaste esinemiste päeval
pealtvaatajana.
Seekordne kevadkontsert

toimus Treimanis. Rõõm oli
näha, et lastele elasid kaasa
vanemad, vanavanemad, sugulased. Nende toetus on väga
oluline.
Kontsert oli suurepärane!
Tahame väga tänada kõiki
muusikakooli õpetajaid, kes
annavad kaunist kunsti edasi
meie lastele. Suur tänukummardus teile!
Õpilastele soovime jätkuvat
tublidust, töökust, visadust pillimängu õppimisel!

Kabli seltsimaja tegemisi
28. aprillil toimus Kabli Seltsimajas loeng „Veresooned, meridiaanid ja meie tervis”.
Loeng oli põnev ning silmaringi avardav.
Pärast loengut toimus diagnostika kapillaroskoobi abil,
mis kestis u.30 min. Sai näha
kapillaaride verevarustuse toimimist oma silmaga.
Diagnostika käigus vaadeldi
järgmiste organite seisundit:
süda, kopsud, kael ja õlavööde,
pea, magu, maks, suguorganid, neerud, ristluud ja jalad.
Tõdesime fakti, et noorema
sugupõlve tervis kapillaaride
seisukohalt näis isegi kohati
kehvem välja, kui mõne vanemas eas oleva daami tervis.
Pärast diagnostikat sai
kogeda ka bioenergiamassaaži,
mille kestvus oli 40-45 minutit.
Loengut viis läbi Silva Sirge,
kes on hiina traditsiooniline
meditsiini konsultant-koolitaja,
koos oma abilisega. Lisainfot
nende tegemiste kohta saab
veebilehelt www.stability.ee.
*
6. mail toimus Kabli Seltsimajas mälumängu 42. hooaja
lõpetamine. Kõik võistkonnad
olid tublid, kuid parimaks
osutus võistkond „Tõru“, kellel hooaja lõppedes oli 196
punkti. Võistkonda “Tõru”

kuulub Eerika Teearu, Karin
Kallasmaa ja Vello Vendelin.
Kingituseks sai iga mälumängur Kabli Seltsimaja poolt
tänukirja, raamitud mälumängurite ühisfoto, lillekimbu ja
Kabli raamatukogu nimega
pastapliiatsi.
Pärast pingelist lõpp-vooru
istusime ühises kohvilauas ning
jõudsime järeldusele, et rõõm
oleks taas kohtuda sügisel.
Mälumängu korraldajad
Ülle Sulu ning Kai Ein tänavad
kõiki aktiivseid osalejaid vahva
hooaja eest!
Loodetavasti kohtume juba
sügisel värskelt remonditud
Kabli Seltsimajas!
Aitäh!
*
20., 21., 22. ja 26. mail toimusid Euroopa Parlamendi valimised. Meie töökas komisjon
tegutses seltsimaja fuajees.
Täname kõiki meeldiva
koostöö eest: komisjoni esimees
Eha Leppik, aseesimees Kerli
Õismets, Eha Männe, Heino
Busch, Ülle Sulu. Täname ka
asendusliikmeid Kai Ein’a ja
Aili Aus’i.
Pildil Ülle Sulu ning Eha
Leppik, kes kontrollivad, et
valimised toimuksid korrektselt
ning nõuetekohaselt.

Tervisepäev. Foto: Kaili Viljak

Ilusat suve soovides ja uusi
kontserdi elamusi oodates
Meeli ja Juhan Hanson
Häädemeestelt

Kabli mälumäng. Pildil olevad isikud: Ülle Sulu, Vello Vendelin, Priit
Tamm, Eerika Teearu, Urve Erenurm, Eha Männe, Jaan Sooberg, Kai
Ein. Pildilt puudu Karin Kallasmaa ja Maarja Sein. Foto: Kaili Viljak

Emadepäeva kontsert Häädemeeste Seltsimajas
Maikuu teisel reedel tähistasime Häädemeeste
Seltsimajas saabuvat emadepäeva. Selleks olime
koostöös Häädemeeste lasteaia, muusikakooli,
keskkooli ja Lelde Jalakase laulustuudio laste
ning nende juhendajatega kokku pannud
südantsoojendava kontsertkava.
Kontserdil kõlasid laulu ja keelpilli hääled, mõnusat ja õdusat meelolu tõid saali ka
klarneti ja saksofoni mängijad. Kontsertkava
lõpetas kaksikute Tiia ja Virve hoogne tantsuline etteaste.

Foto: Timmu Kiiver
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Häädemeeste Keskkooli õpilasesindus avas
selleks õhtuks ka hubase kohviku, kus sai proovida suurepäraselt maitsvaid pirukaid, kooke ja
suupisteid. Valik oli nii rikkalik, et peale kontserti sai kõike seda head ja paremat ka koju
kaasa osta.
Siinkohal soovime veelkord südamest tänada
kõiki esinejaid, õpilasi ja nende juhendajaid,
kelle abi ja koostööga see imeline õhtu toimuma
sai.
Aigi Treumuth

Valimised Kabli seltsimajas. Foto: Kai Ein

inimest ei võlu mitte meelitus ise, vaid see,
et teda peetakse meeles.
/George Bernard Shaw (1856-1950)/
Märtsikuu eelviimane päev oli üks kaunis päev,
mil kaunimad lillesülemid, naeratused, kõige
soojemad pilgud, kogu sõpruskonna tähelepanu,
õrnus ja armastus kuulusid jäägitult Sulle – Ülle
Sulu.
See päev oli ilusa numbriga sünnipäev. Selle
numbri sisse on mahtunud kohutavalt palju. On
mahtunud lapsepõlv ja kooliaastad, on mahtunud palju armastust ja õnne, palju muret ja
südantlõhestavat leina. Aga tantsuneiud ja laulunaised ei lasknud sünnipäevapeo meeleolul
langeda.
Oma viimased tööaastad, üle kahekümne,
oled Sa veetnud muusika, laulu, tantsu ja kõige
ilusa keskel. Sa oled teinud oma tööd Kabli Seltsimaja juhina vaikselt, tasakaalukalt, läbimõtestatult ja kõiki arvestavalt. Kroonikaraamatud ja
fotoalbumid annavad selge sõnumi tehtud tööst.
Suur on olnud Sinu armastus kodu ja laste ja
lastelaste vastu. Ükski uks ei avane nii kergesti
kui uks sinu koju. Alati kiirgab sinu kodust soojust ja headust. Sa oled alati elurõõmus ja sädelev,
abivalmis ja lohutav.
Sa armastad ilu enda ümber, Su koduaed on
lillerikas ja seltsimajas toimunud teemakohastel
üritustel on saal olnud alati maitsekalt kujundatud.

Jätkugu Sul oskust säilitada ilu, võlu ja tervist
tulevasteks aastateks. Ilmselt tunned Sina, Ülle,
elu väärtust ja õnne retsepti: mida vähem nõuad
ja rohkem annad, seda õnnelikum oled.
Sind tänavad Sinu laulunaised, tantsutüdrukud, külaseltsi kaasteelised, vallavalitsus, sõbrad
ja tuttavad. Aitäh.
Malle Alunurm

Häädemeeste valla leht
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SPORT

JUUNI, JUULI ja AUGUSTI
sündmused

Korvpalli
sõprusturniirilt esikoht
4. mail toimus Häädemeeste Spordihoones pika
traditsiooniga korvpalli sõprusturniir Häädemeeste, Saarde ja Salacgrīva meeskondade vahel.
Häädemeeste meeskond koosseisus Janar
Aniste, Janter Aniste, Elgar Tammsalu, Hardi
Paluots, Risto Kaljund ja Kardo Sarapuu võitsid
avamängus lätlasi 95-73. Janter Anistelt 35 ja
Elgar Tammsalult 31 punkti. Teises mängus
kaotas Saarde vald Salacgrīvale 73-81. Esikohamängus võideti Saarde valda 83-61. Janar Aniste
viskas 39 punkti.
Turniiri parimateks mängijateks tunnistati
Janter Aniste, Taavi Uke ja Daniels Burda.
Taas kohtutakse sügisel Salacgrīvas.
Aleksander-Tõnis Joarand

Häädemeeste võidukas meeskond. Foto: erakogust

Häädemeeste lasteaia medalistid. Fotod erakogust

Martin Siim (Urissaare) 42,02, 3. Johannes Allikas (Rannametsa) 43,86; 4-5.a
kaugushüpe 1. Martin Siim 2,10, 2. Ahti
Grünberg 1,90, 3. Karl- Markus Baumann
1,85; 6-7.a kaugushüpe 1. Sandra Kalmet
(Kabli) 2,36, 2. Merki Juninen (Häädemeeste) 2,25, 3. Bairon Moora (Hääde-

Ammulaskjad avasid välihooaja
Ammulaskjate välihooaeg
avati Viljandimaa meistrivõistlustega 5. mail Viljandi
vallas Külmallikal.
Võistluste parima tulemuse laskis meeste võitja
Kaido Pärnoja – 830 punkti
Viljandi AK Noolest. Ain
Järvesaar lõpetas teisena –
tulemuseks 814 punkti.
18.-19. mail toimusid
Häädemeeste staadionil

Metsapoole Põhikooli lõpuaktus kell 13
Eesti Discgolfi Liidu karikasarja IV
etapp Jõulumäel
19.-23.06 2019.a Hurtade maastikujooksu Euroopa
MV Jõulumäel
19.06
Uulu Põhikooli 9.klassi lõpuaktus Uulu
Kultuuri-ja Spordikeskuses kell 17
21.06
Häädemeeste Keskkooli põhikooli
lõpuaktus kell 12 ja gümnaasiumi
lõpuaktus kell 15
22.06
Jaanipäev Treimanis kell 20
23.06
Kaitseliidu maakaitsepäev Uulu pargis
23.06
Jaaniõhtu Uulu pargis kell 17
23.06
Kabli jaaniõhtu, tants: DJ Riho Pruul
ja ansambel Eesti Gun ja Liisa
23.06
Jaanipäev Võiste Suveaias
23.06
Häädemeeste jaanituli Häädemeeste
Seltsimaja hoovis
23.06
Võidupäeva jooks Häädemeeste alevikus
kell 18
25.-28.06 Akvarellikursus Treimani Rahvamajas,
juhendajaks Maikki Haapala kell 10
27.06-04.08 Kabli Päikeseloojangu festival
28.06
Akvarellikursuse näituse avamine
Treimani Rahvamajas kell 15
4.-7.07
XXVII laulu- ja XX tantsupidu
„Minu arm“ Tallinnas
8.-10.07
Kogukonna kooliealiste laste suvepäevad
Tahku Tares kell 10
09.-11.07
Noorjalgratturite võistlus „Urumarja
31. velotuur“ Jõulumäel
12.-14.07 Eestimaa suvemängud Tartus
16.-20.07 Kultuurinädal „Suvesüda Treimanis ‘19”
19.-20.07 Häädemeeste kodukandipäevad
20.07
Suurküla avatud hoovide päev kell 11
27.07
Lamba Vest Uulus kell 11
27.07
Raamatulaat Uulu Raamatukogus
kell 12-16
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 Vallikäärus
20.08
Uhla-Rotiküla elamusjooks algusega
Uulust kell 12
20.08
Tahkuranna kurgifestival, kell 12
Tahku Tares
25.08
Jõulumäe Raudmees 2019 IV etapp:
Krosstriatlon
28.08-01.09 Baltic Disc Golf Championship
Jõulumäel
31.08
Estonian Cup rattamaratonide sarja
Synlab matkasõit Jõulumäel
31.08
Muinastulede öö Kabli rannas
14.06
15.-16.06

Eelkooliealiste laste spordipäev
2019. a Häädemeeste piirkonna eelkooliealiste laste spordipäev toimus 14.mail
Häädemeeste staadionil.
Kokku võttis spordipäevast kolmes erinevas vanuseklassis osa 70 last.
Lastele olid külla tulnud vöötorav Virge
ja rebane Reelika, tavaelus Aigi ja Egge, kes
igati innustasid lapsi võistlustules.
Võistluste kahekordseteks võitjateks
tulid 4-5.a grupis Marie Allikas Pulgoja
külast ja 6-7.a. grupis Merki Juninen
Häädemeeste alevikust. Kulla ja 2 hõbedat saavutas 6-7.a grupis Sandra Kalmet
Kabli külast.
Tänusõnad kuuluvad võistlusi läbiviinud kohtunikekogule koosseisus Ago Pajuväli, Albert Sillat, Andreas Artma, Markus
Laarents, Aleksander-Tõnis Joarand ja lasteaedade õpetajad. Diplomid kirjutas välja
Kabli lasteaia direktor Sale Leppik.
Lõplikud ja parandatud tulemused leiate
pilgust protokolli.
Pilk protokolli: -3.a 30 m jooks 1. Marjella Allikas (Ikla) 8,14, 2. Trevor Mägi
(Kabli) 8,71, 3. Pavel Marozan (Urissaare)
9,11; 4-5.a 30 m jooks 1. Marie Allikas
(Pulgoja) 6,72, 2. Ahti Grünberg (Rannametsa) 7,12, 3. Karl-Markus Baumann
(Metsapoole) 7,25; 4-5.a 0,5 saadioniringi
jooks 1. Marie Allikas (Pulgoja) 39,80, 2.
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2019.a Pärnumaa lahtised
meistrivõistlused harjutuses
2JR900. Võistlustel osales
17 amburit, neist neli Soomest. Lisaks lasksid 7 amburit keskaegse ammuga harjutust 2MC900.
Võistlejatel tuli võistelda palavuse ja keerutava
tuulega. Häädemeeste AK
amburid Ain Järvesaar ja
Teet Tagapere lõpetasid

meeste arvestuses teisekolmandana. Seenioride
võit tuli Häädemeeste AK
esindajale Aleksander Karamale. Sale Leppik oli naistest viies.
2019. a Pärnumaa meistriteks tulid Kaido Pärnoja,
Aleksander Karama, Merike
Kahk ja kadettidest Robert
Järvesaar.
Aleksander-Tõnis
Joarand

meeste) 2,20; 6-7.a 30 m jooks 1. Merki
Juninen 6,73, 2. Sandra Kalmet 6,79, 3.
Johanna Kallas (Krundiküla) 6,86; 6-7.a
0,5 staadioniringi jooks 1. Merki Juninen
37,26, 2. Sandra Kalmet 37,63, 3. Johanna
Kallas 38,54.
Aleksander-Tõnis Joarand

Pärnumaa
Rannamängud
3.-4. augustil
Audrus
(samaaegselt Audru päevadega – palju
põnevat lisategevust)
Võistlema pääsevad 2000. aastal või
varem sündinud ehk täisealised.
Võistlusalad: pendelteatejooks,
kombineeritud teatejooks, võrkpall,
kergejõustik, köievedu, mälumäng,
sõudmine, sangpomm, disc golf, orienteerumine, rannamees ja rannanaine,
taidlus.

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

15. Eestimaa
suvemängud
12.-14. juulil Tartus
Võistlusalad: kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine
CSP, disc golf, petank, meeste ja naiste
võrkpall, mälumäng, tennis, köievedu.

Meeste esikolmik Teet, Kaido, Ain ja seenioride võitja Aleksander. Foto: erakogust

Meeskondi moodustavad: Aleksander-Tõnis Joarand, tel 5199 7758 ja
Aire Kallas-Maddison, tel 5358 5406,
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee.
Anna endast julgelt märku!

2019. aasta
Eesti meister
TaaVET LEPPiK.
Õnnitleme.
Spordisõbrad.
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Seoses juhataja
puhkusega
28. juunist kuni
6. augustini on
uulu
raamatukogu avatud
nELjaPÄEViTi kell 10.00-18.00

Juuni 2019

27. juulil kell 12.00-16.00
uulu raamatukogus

raaMaTuLaaT

Jaanituli
23. juunil
kell 22.00
Roosiaias
uulu muuli
juures

Juuni 2019
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Häädemeeste aiandis on
jätkuvalt müügil hulgaliselt
kurgi-, tomati-, maitsetaimede,
lillede, paprika- ja mitmete
kõrvitsaliste istikuid.
AVATUD
E-R 9 – 16, L 9 – 14

Tel 5648 3429 Lea

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

E. E. FOREST

pakub võsa lõikust giljotiiniga ja teostab
raietöid.
Lisaks ka kaeve- ja planeerimistöid
roomikekskavaatoriga.

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

Lisainfo 5850 4050, 523 1051

NAUDI SUVE PUHATES,
MITTE MURU NIITES!

TELLI RAIDERTEENUS
Tel 557 5681

KAISER AUTO OÜ
pakub laias valikus sõiduautode ja kaubikute
varuosi, keredetaile, erinevaid sõiduki
hoolduseks vaja minevaid tooteid.
Telli kogu vajaminev kaup Kaiser Auto OÜ`st ja
toome Pärnust Häädemeeste alevikuni kauba
TASUTA kohale!
Oleme avatud E-R 10.00 – 17.00!
Helista +372 5770 4098, kirjuta facebookis või
kaiser@preﬁx.ee.

KORSTNATE EHITUS, PLEKITÖÖD.
LITSENTS.

Korstnalahendus OÜ, tel 5694 4443
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TEADMISEKS!

Õnnitleme juunikuu
sünnipäevalapsi!
Õnn pole otsida,
leida ega anda.
Õnne tuleb hinges
ja südames kanda!
9.06

ELMAR PÄRNPUU

92 Penu küla

3.06

ROBERT TRINK

90 Reiu küla

1.06

LEMBIT KLEIN

89 Metsapoole küla

19.06 HELJO RESSAR

87 Häädemeeste alevik

20.06 LAINE-ELIISABET
9.06

MÕTTUS

86 Soometsa küla

MARIA SOOSAAR

85 Piirumi küla

21.06 LIIVI HOLLAND

85 Võiste alevik

16.06 MARIA KOHV

84 Massiaru küla

30.06 ENDEL KALLAS

83 Sooküla

30.06 EINO VILGATS

83 Soometsa küla

6.06

EEVI HELIN

82 Rannametsa küla

9.06

ELDUR KÜNNAP

82 Lepaküla

16.06 MAIA KAELUSSOO

82 Võiste alevik

20.06 ELGI AAS

82 Ikla küla

5.06

81 Laadi küla

MILVI SOMMER

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:
• Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 20.06.2019;
• Arengukava eelnõu avalikustatakse alates 08.07 kuni
09.08.2019 (vähemalt 3 nädalat).
• Arengukava avalik arutelu Uulus Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides toimub 12.08. 2019 kell 16.00.
Esitada arengukava esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta augustikuu istungile.

Õnnitleme
noori peresid
MIHKEL ALLIKAS
19.04.2019
Ema: Keit Kolga, isa: Lauri Allikas
ATS MARJAMÄGI
17.05.2019
Ema: Triin Haljaste, isa: Siim Marjamägi
ADEELE TOOTS
22.05.2019
Ema: Riina Toots, isa: Tanel Toots

81 Kabli küla

23.06 KALJU SAAR

81 Papisilla küla

23.06 VALLI METSAORU

81 Tahkuranna küla

3.06

80 Arumetsa küla

EERIKA KUUSIK

13.06 MAIE JÜRIMÄE

80 Võiste alevik

30.06 VALERI KRANICH

80 Uulu küla

12.06 MAIA VINOGRADOVA

75 Häädemeeste alevik

19.06 AIMI SAAR
11.06 RAIVO VORM
12.06 VLADIMIR RATNIKOV

Penu küla

21.06 AINO PUKKI

Tahkuranna küla

22.06 ARVO LUNTSI

Uulu küla

26.06 LEMBIT RAHUSAAR

Häädemeeste alevik

SILVI KOOVIT

Kabli küla
Reiu küla

16.06 ARTEMI SAARE

Massiaru küla

17.06 HEIKI KURG

Uulu küla

21.06 URVE LEEMANN

Penu küla

22.06 JAANUS LINNASTE

Lepaküla

7.06

AIVAR PÄRTEL

8.06

HARRI KARU

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
16. juunil kell 14.00 Surnuaiapüha kalmistul
28. juulil kell 14.00 VII pühapäev pärast nelipüha

65 Metsapoole küla

14.06 HILJA ORASMÄE

25.06 MARE MÄESAAR

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
23. juunil kell 9.30
Surnuaiapüha
28. juulil kell 9.30
VII pühapäev pärast nelipüha

70 Uulu küla
Laadi küla

3.06

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
12. juunil kell 12.00 Nelipühanädala palvekolmapäev
16. juunil kell 12.00 Kolmainupüha
23. juunil kell 12.00 II pühapäev pärast nelipüha
24. juunil kell 12.00 Ristija Johannese sünnipüha,
jaanipäev
24. juunil kell 13.30 Surnuaiapüha luterlikul kalmistul
29. juunil kell 12.00 Apostlite Peetruse ja Pauluse
püha, peeterpaulipäev
30. juunil kell 12.00 III pühapäev pärast nelipüha
2. juulil kell 12.00
Neitsi Maarja külaskäigu püha,
heinamaarjapäev
7. juulil kell 12.15
IV pühapäev pärast nelipüha
14. juulil kell 12.15
V pühapäev pärast nelipüha
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

Laadi küla

11.06 LEMBIT VOJEDILOV

30.06 EVE KALMET

KOGUDUSTE TEATED

Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
22. juunil kell 10.00 Liturgia
6. juulil kell 10.00
Liturgia
Urissaares:
23. juunil kell14.00 SURNUAIAPÜHA
Treimanis:
30. juunil kell 11.00 Kiriku nimepäeva liturgia
kell 12.30 Surnuaiapüha

17.06 ANDRES-JUHAN
PLOOMPUU

Juuni 2019

Uulu küla
60 Treimani küla
Tahkuranna küla

15.06 HEINAR MÄLL

Treimani küla

17.06 AGU SARAPUU

Metsaküla

20.06 SVETLANA JEGOROVA

Reiu küla

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

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.

Politsei annab teada
Politsei sai maikuu eelviimase
nädala algul teate Pärnumaal
elavalt vanahärralt, kes andis
teada võimalikust petturist.
Vanahärra juurde oli tulnud
naine, kes tegi temaga esmalt
niisama juttu, kuid uuris jutu
käigus muuhulgas välja tema
elukoha. Seejärel ilmus naine
mitmel päeval vanahärra koduõuele, et erinevatel teemadel
juttu puhuda, kuni ühel hetkel küsis suurt summat laenu.
Õnneks sai vanahärra aru,
et tegemist võib olla ebaausa
inimesega ja ta võib sel moel
oma rahast hoopis ilma jääda.
Palume olla tähelepanelikud
ega mitte kunagi anda võõ-

rale inimesele laenu ega teha
muid tehinguid ilma lähedaste
ja asjatundjatega konsulteerimata. Ka noortel tasub oma
eakate lähedastega rääkida, et
nood oleksid sellistest ohtudest
teadlikud ega langeks kelmide
ohvriks.
Kõigil, kes on taolise olukorraga Pärnu kandis viimase nädala jooksul kokku
puutunud, palume sest teada
anda telefonil 5770 3075 või
aadressil piret.dreimann@
politsei.ee.
Kristi Raidla
PPA pressiesindaja
444 6450 / 5386 8437

MÄLESTAME LAHKUNUID
VASSILI VAKK
01.01.1940-18.05.2019

Võiste alevik

ELVI SOMMER
28.07.1935-18.05.2019

Metsaküla

LINDA MERISTE
03.12.1927-20.05.2019

Häädemeeste alevik

IRINA SMIRNOVA
01.01.1934-20.05.2019

Reiu küla

IRENE TÄHISTE
30.12.1932-25.05.2019

Treimani küla

Mis juhtus

19. mail kell 13.34 said päästjad väljakutse Häädemeeste
valda Soometsa külla. Elektriliin oli metsatööde käigus maha
sõidetud ning see süütas seda ümbritseva maapinna. Kulu
põles 5 x 15 meetrisel alal. Tulekahju likvideeriti kell14.14.

