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HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT

Vallavanema
veerg
KAREL TÖLP
Eelmises lehes kirjutasin
Häädemeeste Hooldekodu
ja Uulu Põhikooli staadioni
hankest, kus toonaseks ajaks
said need tehtud. Tänaseks
saame teada anda, et ehituslepingud on sõlmitud ja töödega
on lubatud lähiajal algust teha.
Veel kirjutasin Häädemeeste
kergliiklustee ehitamise
hanke korraldamisest, mis
tänaseks on avatud. Loodame
ehituslepingu allkirjastada selle
kuu jooksul, kuid seda ei saa
teha enne vaidlustusaja lõppu.
Teiseks muutuvaks suuruseks
antud ehituse juures on osaliselt ees olevad, kuid peamiselt visuaalset pilti rikkuvad
Elektrilevi ja Telia õhukaablite
rägastikud. Oleme esitanud
ettepaneku õhuliinide likvideerimiseks, kuid tänaseni pole
veel teada hind ega tähtajad.
Raha oleme selleks ette näinud
teehoiukavas ja kui summa on
sobiv, ning arvestades tavalisi
ehitustähtaegasid, siis kahjuks jääks kergliiklustee lõplik valmimine järgmise aasta
kevadesse. Lisaks on vajalik
liinide likvideerimise korral
ümber teha tänavavalgustuse
projekt. Teisalt, kui vähegi võimalik, tuleks kindlasti ehitada
suuri investeeringuid põhjali-

kult ja korralikult. Arvestades
nii kasutaja- kui hooldusmugavust, ratsionaalsust ja ka
visuaalset pilti.
Teehoiukava kohaselt 2019.
aastal on plaanis Häädemeeste
piirkonnas ära pinnata kõik
vanad asfaltteed, et vältida
nende lagunemist. Osad neist
on praeguseks juba päris halvas seisus. Pooleteistkordse
pindamisega on plaanis katta
Saeveski, Sadama, Aiandi,
Jaama, Saadumere, Paadi,
Kabli-Lemme (osaliselt), Lasteaia ja Mustamäe teed. Lisaks
on plaanis pinnata Metsapoole
ja Häädemeeste kooli teed ja
platsid ning Treimani Rahvamaja õueala (pindamiste leping
sõlmitud). Mustkate on plaanis rajada Mõisa teele Tahku
Tarest Abajani (ehitus käib),
Tahku, Männituka ja Viigi
teedele Tahkuranna piirkonnas. Lisaks on plaanis rajada
truup Võistes Sadama tänava
alla, et juhtida veed ära kortermaja juurest ning teostada
Sadama ja Ringi tänava piirkonna kujundusprojekt. Kergliiklusteedest on eelarves UuluPärnu kergliiklustee II etapp
(700 tuhat eurot), kus tänase
seisuga on tõenäosus sel aastal
ehitama hakata. 2019. aastal on
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koos kergliiklusteedega plaanis
investeerida teedesse 1,445 miljonit eurot.
Ca 1,5 kuud tagasi sai valmis vallamaja ja valla teenuskeskuse vahel olev IT lahendus, kus saame kahe maja vahel
pidada koosolekuid. Süsteem ei
ole mõeldud ainult ametnike
vahel toimuvaks infovahetuseks, vaid loodame sellega
pakkuda paremaid teenuseid
ka elanikele. Mitmeid asju saab
ajada telefoni teel, paljusid asju
kirju vahetades, tänapäevaselt
siis e-kirju, kuid üle ega ümber
ei saa silmast silma kohtumistest. Vald on päris pikk, ka
kahe maja vahe on 25 km,
edasi-tagasi veidi üle 50 km.
Oleme süsteemi katsetanud ja
tänaseks võib öelda, et see on
kasutamiseks valmis. Saame
täna kahe maja vahel pidada
koosolekuid, kus näeme ja
kuuleme teineteist, ka suuremat
seltskonda. Samal ajal saame
reaalajas näha ning muuta ühte
ja sama pilti mõlemas majas
nii arvutites kui seinal suurel
ekraanil. Ehk siis täna me ei
pea sõitma alati teise majja,
kuid ka elanikel on võimalik
tulla Uulu või Häädemeestele ja kui selles majas sobivat
ametnikku probleemi lahendamiseks ei ole, saab sealtsamast
teha koosoleku teises majas
asuva ametnikuga. Vajadusel
näidata ekraanile mõneminutilise ettevalmistusega Maaameti kaarti või täiendada
lepingut või täita mõnda avaldust jne. Head kasutamist!
Ilusat ja teguderohket kevadet!

Läbi aegade äge mäng
Kui küsida vallaelanikelt, mis kuupäev
on 1. mai, siis enamik neist teab, et see
on JALGPALLIMATŠI päev.
Tuleks unustada töö ja tulla Uulu
Põhikooli staadionile kaasa elama.
Tore traditsioon – jalgpallimatš Poissmehed vs Naisemehed on kestnud
aastast 1965 ja jätkuvalt kinnitame,
et huvi mängu vastu on suur.
Avasõnad spordiklubi Tahk presidendilt Jüri Kõresaarelt, lootusrikas
kõne vallavanem Karel Tölbilt ja tervitus sponsorite esindajalt Urmas Orult.
Lootust andev kõne vallavanemalt just
seetõttu, et kogu meie spordirahvas
on Uulu Põhikooli staadioni remondi
ootel juba pikki aastaid.
Staadioni ääres kokku saanud kaks
meeskonda ootavad põnevusega peakohtunik Kerti vilet, et lüüa jalgpall
väljakule ja alustada mängu.
Aastal 2019 krooniti võitjaks seisuga 2:1 võistkond POISSMEHED.
Noortele jalgpallipoistele naisemehed
seekord vastu ei saanud, kuid oli hetki,
mil naisemehed olid võiduväravatele
lähedal. Naisemehed lubasid järgmisel

Võitjameeskond Poissmehed

aastal mängu väga tõsiselt ette võtta
ning võita, oli ju võit nende käes aastatel 2015 – 2017!
Kui isad mängisid suurel väljakul,
siis väikesed jalgpallisõbrad said harjutada väravalööke kõrvalväljakul.
Treener Martin Kaskla jalgpalliklubist
Poseidon viis läbi väikese võistluse, kus
selgitati välja parimad väravate lööjad

4.-5. a väravalööjate esikolmik. Fotod Ege Altmart

vanuses 4-5, 6-7, 8-9aastat.
4-5aastased: I koht – Kauri Kiviselg, II koht – Uko Pärt Talvik, III
koht – Oliver Kõresaar.
6-7aastased: I koht – Marleen Altmart, II koht – Stefan Kononov, III
koht – Rasmus Ville Rang.
8-10aastased: I koht – Mattias
Must, II – koht Kennet Saar, III koht

– Kim Lehissaar.
Kolm aastat tagasi alustatud väikeste jalkafännide võistlus on nii populaarseks saanud, et tuleb mõelda juba
suurema mängu peale suurel platsil.
1. mai jalgpallimatš ei saa toimuda
ilma toetuseta, täname südamest
kauaaegseid sponsoreid Uulu Ehitus
OÜ, Arboris OÜ, Weiss OÜ, Uulu

Mõis OÜ, Häädemeeste vallavalitsus;
samuti uusi sponsoreid, kes rõõmuga
spordisündmusele õla alla panid –
Andres Ööpik ja Janek Männik.
Kohtumiseni aastal 2020 ja siis
juba juubelimängul – 55. korda ning
loodame väga, et juba renoveeritud
uhkel staadionil.
Korraldustiimi nimel
Anu Nõmm
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Vallavolikogus
otsustati:
25. aprillil
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 29.06.2007. a otsusega nr 41 kehtestatud
Nuuri detailplaneering.
• Anda nõusolek Häädemeeste vallale kuuluva Tahkuranna külas asuva Edela kinnistu
(katastritunnus 84801:004:0507, registriosa
number 2523206, pindala 4,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100% võõrandamiseks
enampakkumise korras alghinnaga 68 000
eurot.
Vallavalitsusel korraldada enampakkumine,
enampakkumise võitjale kinnistu võõrandamine ja sellega kaasnevad toimingud. Müügija asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab
ostja.
• Kinnitada Häädemeeste valla teede ja tänavate
teehoiukava aastateks 2019-2022.
• Algatada Häädemeeste valla arengukava aastateks 2018-2023 muutmine.
• Kehtestada arengukava eelnõu ettepanekute
esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu
ajad alljärgnevalt:
Ettepanekute esitamiseks korraldada rahvakoosolekud
Häädemeestel seltsimaja ruumides 21.05.2019
kell 18.00;
Võistes külakeskuses Tahku Tares 28.05.2019
kell 18.00.
Määrata muudatusettepanekute esitamise
tähtajaks 20.06.2019;
avalikustada arengukava eelnõu alates 08.07.
kuni 09.08.2019 (vähemalt 3 nädalat).
Korraldada arengukava avalik arutelu Uulus
Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 12.08.
2019 kell 16.00.
Esitada arengukava esimeseks lugemiseks
Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta
augustikuu istungile.
• Nimetada 2019. aasta Euroopa Parlamendi
valimiste läbiviimiseks Häädemeeste valla
jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja
asendusliikmed alljärgnevalt:
• jaoskonnakomisjon nr 1, asukohaga Pärnu mnt
13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald
Esimees: Maarika Atka
Liikmed Kaja Aasov, Sale Leppik, Jaanika
Künnarpää, Saima Jakobson, Juta Aasa.
Asendusliikmed Birjo Ringas, Külli Strandberg.
• jaoskonnakomisjon nr 2, asukohaga Kabli
seltsimaja, Kabli küla, Häädemeeste vald.
Esimees Eha Leppik
Liikmed Kerli Õismets, Eha Männe, Ülle Sulu,
Heino Busch.
Asendusliikmed Kai Ein, Aili Aus.
• jaoskonnakomisjon nr 3, asukohaga Massiaru
raamatukogu, Massiaru küla, Häädemeeste
vald
Esimees Ülle Iir
Liikmed Marvi Talts, Sirje Ruusma, Lydia
Koitla, Ervin Tšaškin
Asendusliikmed Raivo Ruusma, Tiina Ruul
• jaoskonnakomisjon nr 4, asukohaga (eelvalimiste ajal) Treimani rahvamaja, Treimani küla,
Häädemeeste vald. Valimiste päeval Treimani
raamatukogu, Treimani küla, Häädemeeste
vald.
Esimees Anneli Graudina
Liikmed Elle Lepp, Svetlana Jõekäär, Evi
Laarents, Viljar Soomre
Asendusliikmed Tiiu Savi, Aire Seljak
• jaoskonnakomisjon nr 5, asukohaga Pargi tee
1, Uulu küla, Häädemeeste vald
Esimees: Erika Friedrichson
Liikmed Triin Laidoner, Marianne Lumera,
Veiko Arnek, Marju Pulst, Valeri Hahiljev,
Ege Altmart.
Asendusliikmed Raimo Piirikuus, Anu Liiva.
• jaoskonnakomisjon nr 6, asukohaga Tahku
Tare, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald
Esimees: Sirje Hein
Liikmed Külli Kuusaru, Maike Lääne, Teevi
Leppik, Marii Lääne, Reet Sai.
Asendusliikmed Klaudi Tints, Külli Schenk
• Kuulati informatsiooni: Reet Sai räägib soovist
muuta Mereküla piire.
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Vallavalitsuses otsustati:
02. aprillil
• Väljastada projekteerimistingimused Reiu
külas Viira tee 23 kinnistule elamu projekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Häädemeeste alevikus Kooli tn 28 kinnistul elamu
ümberehitamise ja laiendamise (üle 33%
mahust) projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste
alevikus passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise projekti koostamiseks
vastavalt korralduse lisale järgmiste kõrvaltingimustega: enne ehitusloa taotlemist
sõlmida maaomanikuga maa kasutusõigusega
koormamiseks notariaalne (IKÕ) leping;
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Laadi küla, Mägra kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste alevikus,
Pärnu mnt 56a kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Muuta kinnistu Kalju-Mirka koha-aadressi
ja määrata uueks koha-aadressiks Kivikääru.
• Määrata järgmiste kinnistute sihtotstarve
järgnevalt:
Häädemeeste vald, Lepaküla, Kalevi – sihtotstarve elamumaa 100%;
Häädemeeste vald, Lepaküla, Eha – sihtotstarve elamumaa 100%;
Häädemeeste vald, Lepaküla, Koidu – sihtotstarve elamumaa 100%;
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Megameedia Grupp OÜ-le. Reklaami paigaldamise asukoht on Tallinn-Pärnu-Ikla mnt
189. km. Reklaam on kahepoolne, pindala
kokku 47 m². Paigaldusloa kehtivusaeg ühel
reklaamikandja küljel 1.01.-30.06.2019. a ja
teisel reklaamikandja küljel 1.01.-15.02.2019.
Reklaamimaksu suurus on kokku 940 eurot.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba FCR
Media OÜ-le. Reklaami paigaldamise asukoht
on Ikla küla, Tuulemaa kinnistu. Reklaam
on kahepoolne, pindala kokku 36 m². Paigaldusloa kehtivusaeg on 1.04.-30.04.2019.
a. Reklaamimaksu suurus on 180 eur.
• Võtta vastu korraldus valla registris olevate
õpilaste huvihariduse toetamiseks.
• Tunnistada hankes „Sõiduauto kasutusrent I”
esitatud Rentest AS poolt esitatud pakkumus
vastavaks ja parimaks hinnaga 300 eurot ühes
kuus koos 20% käibemaksuga;
• Tunnistada hankes „Sõiduauto kasutusrent
II” esitatud pakkumustest Autospirit Tartu
OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja
parimaks hinnaga 235 eurot ja 68 senti ühes
kuus koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada hankes „Häädemeeste Hooldekodu laiendus II” esitatud pakkumustest
aktsiaselts Eston Ehitus poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 1 646
227 eurot ja 80 senti koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada hankes „Uulu Põhikooli staadioni
rekonstrueerimine II” esitatud pakkumustest
OÜ Kivipartner poolt esitatud pakkumus
vastavaks ja parimaks hinnaga 344 841 eurot
ja 53 senti koos 20% käibemaksuga.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alljärgnev alla lihthanke piirmäära jääva
maksumusega hange:
„Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee
rajamise omanikujärelevalve“;
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Toomas Abel.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks FoxGeo OÜ
poolt esitatud hinnapakkumine alljärgnevalt:
Seltsimaja parkla põhiprojekt 2016,00 eurot;
Lasteaia tee põhiprojekt 2937,60 eurot;
Tööstuse/Aiandi tn põhiprojekt 4136,40 eurot
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
11. aprillil
• Väljastada projekteerimistingimused Orajõe
külas Pootsa kinnistule elamu ja abihoone
püstitamise projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Metsapoole küla, Kople kinnistu.

• Väljastada kasutusluba Laadi külas Siimu tee
13 kinnistule püstitatud elamule.
• Anda nõusolek ühe vahtra (läbimõõt ~50 cm)
raiumiseks Häädemeeste vallas, Treimani
külas, Silja kinnistul.
• Anda nõusolek ühe lepa (läbimõõt ~50 cm)
raiumiseks Häädemeeste vallas, Häädemeeste
alevikus, Kooli 11 kinnistul.
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatute nimekiri.
• Kinnitada Häädemeeste valla 2019. aasta alaeelarved ja alaeelarvete eest vastutajad.
• Määrata vallavanem Karel Tölp´i asendajaks
tema puhkusel viibimise ajaks ajavahemikul
15.04.-21.04.2019. a humanitaarvaldkonna
abivallavanem Helve Reisenbuk.
• Määrata Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasud.
• Võtta vastu korraldus valla registris olevate
õpilaste huvihariduse toetamiseks.
• Anda luba Viljandi Spordikoolile korraldada
noorte projektlaager (208560) 25.06-30.06.
2019. aastal Jõulumäe Tervisespordikeskuses.
Laste arv laagris on 15. Laagri nõuetekohase
läbiviimise eest vastutav isik on Andres Kallavus.
• Anda luba Viljandi Spordikoolile korraldada
noorte projektlaager (208561) 30.06-07.07.
2019. aastal Jõulumäe Tervisespordikeskuses.
Laste arv laagris on 12. Laagri nõuetekohase
läbiviimise eest vastutav isik on Andres Kallavus.
• Tunnistada hankes „Häädemeeste valla teede
pindamised” esitatud pakkumustest Eesti
Teed AS poolt esitatud pakkumus vastavaks
ja parimaks hinnaga 41 927 eurot ja 22 senti
koos 20% käibemaksuga.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Leonhard
Weiss Energy AS poolt esitatud hinnapakkumine alljärgnevalt: Häädemeeste Seltsimaja õu
ja parkla 300,00 eurot; P. Laredei ja Lasteaia
tänav 700,00 eurot; Aiandi ja Tööstuse tänav
1 300,00 eurot. Hinnale lisandub käibemaks
20%.
• Kinnitada ja tunnistada edukaks Hüüp OÜ
poolt esitatud hinnapakkumine alljärgnevalt:
- Võiste alevikus asuva Sadama ja Ringi tänava
ümbruste kujundusprojekti koostamine
2 300,00 eurot;
- Häädemeeste alevikus asuva Pärnu mnt äärse
kujundusprojekti koostamine 2 500,00 eurot;
- Häädemeeste alevikus asuva Lasteaia ja
Hooldekodu ümbruse, kaasa arvatud Lasteaia
tn 5 kujundusprojekti koostamine 1 400,00
eurot.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.
16. aprillil
• Mitte väljastada projekteerimistingimusi Reiu
külas, Kalevi pst 35 kinnistule abihoone (aiamaja) projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Treimani
külas Krapi kinnistule küüni (abihoone) püstitamise projekti koostamiseks.
• Väljastada kasutusluba Laadi külas Ura tee
6 kinnistule püstitatud elamule (EHR kood
120544872).
• Väljastada ehitusluba Metsapoole külas Linda
kinnistule aiamaja püstitamiseks.
• Nõustuda VALICECAR OÜ-le Massiaru
III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
andmisega tingimusel, et uuringuruumist
arvatakse välja katastriüksuse Laulaste idaosas asuv metsamaa kõlvik ning uuringuruumi
piir nihutatakse katastriüksustel Laulastemaa
ja Kuusiku olevatest elamutest vähemalt 100
meetri kaugusele.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Lustrum Teenused OÜ-le järgmistel tingimustel:
*Reklaami paigaldamise asukoht: Metsapoole küla, Vestri kinnistu; *reklaami
pindala: 20 m²; *paigaldusloa kehtivusaeg:
1.01.-31.12.2019. a: *reklaamimaksu suurus:
vabastatud.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Lahe
Kinnisvara Lääne-Eesti OÜ-le järgneva info
alusel: *reklaami paigaldamise asukoht: Reiu
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küla, Ületee kinnistu; *reklaami pindala: 6 m2;
*paigaldusloa kehtivusaeg: 1.04.-30.04.2019.
a: * reklaamimaksu suurus: 30 eur.
Kinnitada Procula OÜ poolt esitatud hinnapakkumine K. Pätsi mälestussamba ümbruse
rekonstrueerimise muinsuskaitselise omanikujärelvalve teostamiseks summas 4 320 eurot.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Kinnitada GB Grupp OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste lasteaia Pääsulindude rühmale mööbli soetamiseks summas 4
446 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Kinnitada ja tunnistada edukaks KriKen
Group OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
summas 9 984 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
Sotsiaalhoolekande ettepanekute kinnitamine.
Maksta tegevustoetust MTÜ-le Võiste Külaselts 1, 2, 3 ja 4 kvartali eest kokku summas
18 240 eurot Tahku Tare ülalpidamiskulude
katmiseks.
Kehtestada määrus „Koolitöötajate koosseisu
kinnitamise kord“.

23. aprillil
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil Pärnu maakond, Häädemeeste
vald, Kabli küla, Kruusa kinnistu.
• Väljastada ehitusluba Rannametsa külas,
Nõmme kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Kinnitada projekti “Uulu küla Lepiku, Haava,
Pilliroo ja Peetri kinnistute puurkaevu puhastus ja filtri paigaldamine” aruanne ning teha
väljamakse 1196 eurot teostajale (OÜ Puurvesi) vastavalt sõlmitud toetuslepingule ning
esitatud kuludokumentide alusel.
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas
tegutsevatele seltsidele Häädemeeste valla
eelarvest vastavalt lisale.
• Võtta vastu korraldus valla registris olevate
õpilaste huvihariduse toetamiseks.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavalitsuse hankeplaan 2019. aastaks.
• Kinnitada GB Grupp OÜ poolt esitatud hinnapakkumine Häädemeeste lasteaia Naerulindude rühmale mööbli soetamiseks summas
8 050 eurot ja 80 senti. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada alljärgnev alla lihthanke piirmäära jääva
maksumusega hange: “Häädemeeste Keskkooli tehnoloogiaklassi tsentraalse aspiratsioonisüsteemi soetamine ja paigaldamine”.
Määrata hanke eest vastutavaks isikuks Jaak
Vapper.
• Kooskõlastada hankedokumendid ja korraldada avatud menetlusena alljärgnevad riigihanked:
- „Häädemeeste Lasteaia mänguväljaku rajamine“;
- „Häädemeeste Teenuskeskuse rekonstrueerimine“;
- „Häädemeeste Muusikakooli rekonstrueerimine“.
Määrata punktis 1.1 ja 1.2 toodud riigihangete eest vastutavaks isikuks Jaak Vapper ning
punktis 1.3 toodud riigihanke eest vastutavaks
isikuks Tiiu Sommer.

TEADMISEKS!
Häädemeeste Vallavolikogu kinnitas oma
25.04.2019. a istungil otsusega nr 26 „Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2019-2022“. Kavaga on võimalik
tutvuda häädemeeste valla koduleheküljel
www.haademeestevald.kovtp.ee alajaotuses
Maa ja keskkond- Teed ja tänavad.
Häädemeeste Vallavalitsus kinnitas oma
23.04.2019. a istungil korraldusega nr 186
Häädemeeste valla 2019. aasta hankeplaani.
Hankeplaaniga on võimalik tutvuda Häädemeeste valla koduleheküljel www.haademeestevald.kovtp.ee alajaotuses JuhtimineHanked.
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TEADMISEKS!
Häädemeeste Vallavolikogu algatas 25. aprilli volikogu istungil Häädemeeste valla arengukava aastateks
2018–2023 muutmise ja kehtestas arengukava eelnõu ettepanekute esitamise, avalikustamise ja avaliku arutelu ajad
alljärgnevalt:
• Ettepanekute esitamiseks korraldada rahvakoosolekud
Häädemeestel seltsimaja ruumides 21.05.2019 kell 18.00;
Võistes külakeskuses Tahku Tares 28.05.2019 kell 18.00.
• 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.

TÄHELEPANU
28. septembril 2019 toimub üle-eestiline maaelu
väärtustav algatus “MAAL
ELAMISE PÄEV”.
Tegemist on külastussündmusega, mille fookuses
on elukeskkond maal koos
seal toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba
aja veetmise võimaluste ning
pakutavate elukohtadega.
Sündmuse eesmärgiks on:
• anda ühiskonnale vahetum
arusaam sellest, kuidas maal
elatakse, töötatakse ja toimetatakse;
• näidata, et maal saab elatist
teenida mitmel viisil ega pea
tegutsema vaid põllumajanduslikes valdkondades;
• teadvustada, et maal tegutsemine on emotsionaalselt
nauditav ja majanduslikult
tulemuslik.
• Kaugem eesmärk: pikemas
perspektiivis soovime koos
muuta positiivsemaks maapiirkondade demograafilisi
trende – vähem lahkujaid ja

rohkem (tagasi)tulijaid.
Üle-eestilise sündmuse on
algatanud Eesti Külaliikumine
Kodukant.
Häädemeeste vald osaleb ja
et päev oleks sisukas ja kasulik ka kohalikule kogukonnale ning kui oled huvitatud
osapool, siis meie valla päevaprogrammi paneme paika
21. mail kell 11.30 Uulus,
volikogu saalis.
Kui ei saa osaleda, siis
edasta info järgnevate teemade
kohta e-mailile aire.kallasmaddison@haademeeste.ee:
• tead vabu krunte, maju,
kortereid, mis on müügis;
• oled valmis pakkuma toitlustusteenust sellel päeval;
• oled valmis pakkuma majutusteenust sellel päeval;
• oled valmis tulema kohalikku käsitööd või talutooteid laadale müüma;
• oled valmis, et sinu ettevõte
või talu oleks sellel päeval
külastajatele avatud jne
Aire Kallas-Maddison

Keskkonnaamet teatab
Nepste liivamaardla
Nepste II ja Nepste
III liivakarjääride
kaevandamisloa taotluste
keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust
väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest
Taotletavad Nepste II ja III
liivakarjäärid asuvad Pärnu
maakonnas Häädemeeste
vallas Nepste külas riigile
kuuluval kinnistul Laiksaare
metskond 3 (katastritunnus
21301:004:0139). Nepste II liivakarjääri mäeeraldis koosneb
kahest lahustükist ja Nepste
II liivakarjääri kahe lahustüki
vahele jääb Nepste III liivakarjääri mäeeraldis. Nepste II
mäeeraldise pindala on 7,96 ha
ja mäeeraldise teenindusmaa
pindala on 11,85 ha. Nepste III
taotletava mäeeraldise pindala
on 31,35 ha ja selle teenindusmaa pindala on 37,27 ha. Maavara kasutusaladeks on teedeja üldehitus ning täitematerjal.
Maavara kaevandamise luba
taotletakse 15 aastaks. Loa
taotletav kehtivusaeg on 15
aastat.
K avandatava tegevuse
arendaja on OÜ SOKKEL
HOLDING (registrikood
12245586, aadress Lonni,
Purku küla, Raikküla vald,
78401 Rapla maakond, kontaktisik Ahto Pregel, ahto@
sokkel.ee). Otsustaja on
Keskkonnaamet (kontakti-

sik Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee,
telefon 447 7383; Juhtekspert
on Alar Noorvee (OÜ Alkranel, e-post alar@alkranel.ee, tel
554 0579).
KMH aruande eelnõuga
saab tööpäeviti tutvuda
Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu,
II korrus), Häädemeeste
Vallavalitsuse Häädemeeste
teenuskeskuses (Pärnu mnt
13, Häädemeeste) ja Keskkonnaameti veebilehel www.
keskkonnaamet.ee, alalehel
uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste
avalik väljapanek.
KMH aruande kohta saab
Keskkonnaametile (Roheline
tn 64, 80010 Pärnu või info@
keskkonnaamet.ee) esitada
kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ajavahemikus 29. aprill kuni 5.
juuni 2019.
KMH aruande avalik arutelu toimub 6. juunil 2019
kell 16.00 Häädemeeste seltsimajas (Suurküla 4, Häädemeeste).
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KredExi toetus lasterikastele peredele
KredEx avas 06.05.2019. a lasterikaste
perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019. a.
Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm
kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes
moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 8000 eurot, varasemalt
ühe korra toetust saanud võivad taotleda
kuni 5000 eurot.
Toetust saab taotleda:
1. eluaseme soetamiseks, kui perel
puudub pere vajadustele vastav eluase või
olemasolev eluase on halvas seisukorras
või ruumiliselt ebapiisav;
2. ehitamisega seotud tegevusteks, kui
olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub
näiteks vee- ja kanalisatsioonisüsteem või
pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav,
küttekolded on amortiseerunud vms.
Olulisemad tingimused:
1. 2018. aastal saadud maksustatav
tulu ei või olla suurem kui 355 eurot

leibkonna liikme kohta kuus. Tulu hulka
arvestatakse kõik eraisikuna ja ettevõtjana
teenitud tulud. Tulude hulka ei arvestata
riiklikke toetuseid, elatisraha ja 2018.
aastal makstud kodutoetust. Tulude
tõendamiseks esitatakse KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.
a maksuandmete tõendid.
2. Kõik leibkonna liikmed peavad
olema registreeritud toetusealusele elamispinnale. Eluaseme püstitamise, elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või
eluaseme soetamise korral peavad kõik
leibkonna liikmed olema registreeritud
ühele aadressile, kus reaalselt elatakse.
3. Taotleja või tema kuni 15-aastane
laps/lapsed peab olema toetusealuse elamispinna omanik või kaasomanik (ehitamisega seotud tegevused).
4. Taotleja omandis ei või olla rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv
kinnisasi.
5. Teistkordset toetust saavad taotleda
pered, kellel on eelmine toetus kasutatud,
projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise aruanne.

6. Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele lisapunkte ning
puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel
arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta.
7. Kui leibkonnas on 2 vanemat, peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale
esitatavatele nõuetele ja esitama taotluse
koos.
Taotlust saab esitada a lates
06.05.2019. a KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise võimalust). Taotlusi saab
esitada ka paberil, posti teel aadressil
Hobujaama 4, Tallinn, SA KredEx,
10151, Kodutoetus.
Taotluse vormid on kättesaadavad ja
info taotlemise tingimuste ning taotluste
esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt
http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/

Mis oleks, kui hakkaks vabatahtlikuks päästjaks?
Kolm aastat tagasi vajas vabatahtlikuks
päästjaks olemine veel tutvustamist.
Tänaseks on see valdkond laialdaselt kõlapinda saanud ning inimesed teavad juba,
kes on vabatahtlik päästja ning millega
tegeleb. Järjest enam näeb tänavapildis,
sotsiaalmeedias, päästesündmustel ja
ennetusüritustel lisaks kutselistele päästjatele ka vabatahtlikke päästjaid ning nende
tegemisi. Eestis on kokku ligikaudu 2000
vabatahtlikku päästjat, kelle abivalmidust, pühendumust ja hoolivust enam
tutvustama ja kirjeldama ei pea.
Eestis on 2000 inimest ennast ametlikult üles andnud kui vabatahtlikud
päästjad. Mis oleks kui tõstaks selle arvu
kahekordseks, miks mitte kolmekordseks?
2018. aastal hukkus Eestis tulekahjude
tagajärjel 50 inimest, mida on väikese
Eesti jaoks liiga palju. Ka üks tulesurm on
juba palju. Paraku oleme olukorras, kus
nulli loota oleks liiga optimistlik. Kuid
vähendada saame tulesurmasid igaühe
kaasabil kindlasti.

Täna hoolib ja teadvustab enamik
inimesi seda, et kodu peab olema turvaline paik – tagatud peaksid olema tule-,
elektri, vee- ja üldine koduohutus. Kõige
olulisemad päästjad kodus ongi eeskätt
just inimesed ise, sest nemad saavad
õnnetuste vältimiseks kõige rohkem ära
teha. Kui meil enda kodus on kõik korras,
siis on hea uurida ka üleaedse või naabri
käest, kas ka seal on koduohutusele piisavalt mõeldud. Kõige parem on asjad
koostöös korda teha ning ka korras hoida.
Kui me kõik mõtleksime kogukonna
tasemel, mitte ainult kodu tasemel siis
ongi juba pool teed käidud vabatahtlikuks
päästjaks hakkamisel. Just vabatahtliku
päästjana tegutsedes on võimalik väga
palju kogukonna heaks ära teha ja see ei
pea ilmtingimata olema tule tulekahju
kustutamine. Vabatahtliku pääste tegevuste hulk on aastatega mitmekesistunud,
laienedes tuletõrjumisest tule- ja veeohutuse, elanikkonnakaitse, hädaolukorraks
valmisoleku, tuletõrjespordi ja noorte-

ringide vedamiseni. Ka kutselise päästekomando töös on võimalik vabatahtliku
päästjana osaleda.
Kui sa ei taha vabatahtliku päästjana
panustada päästetöödel, panusta ennetusse. Kui ennetus ka väga ei istu, pole
hullu, arenda tervist ja spordielu. Mõtle
välja uusi IT-lahendusi turvalisuse tagamiseks või keeda kasvõi teistele sooja
suppi, aga tule vaata mida see valdkond
endast kujutab. Osale vabatahtliku päästja
koolitustel, esita dokumendid ning saadki
olla üks osa ühest suurest päästeperest.
Selles valdkonnas ei kohta ainult enda
kogukonna aktiivseid liikmeid, vaid toredaid inimesi üle kogu Eesti.
Lisainfo: https://www.rescue.ee/et/
vabatahtlikuks-paeaestjaks-saamine
Lauri Lindoja
Lääne päästekeskus
Valmisoleku büroo
peaspetsialist

Muinsuskaitsekuu algas tublimate tunnustamisega
Muinsuskaitsekuu algas rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval 18. aprillil ja
see kestab kuni rahvusvahelise muuseumipäevani 18. mail. Muinsuskaitsekuu eesmärk on tuua inimesi lähemale
ajaloo- ja kultuuripärandile. Kuu raames toimuvad Eesti eri paigus heakorratalgud mälestistel ja meile olulistes
kultuuriloolistes paikades, praktilised
töötoad, ringkäigud ja ekskursioonid,
muinsuskaitse seminarid ja konverentsid, avalikud arutelud, saab vaadata
näitusi ja filme. Enamikku üritusi
korraldavad vabatahtlikult oma ala
parimad eksperdid – muinsuskaitsjad ja
ajaloolased. Lisaks Eesti Muinsuskaitse
Seltsile panustavad muinsuskaitsekuu
ettevõtmistesse mitmed kodanikuühendused, seltsid, omavalitsused ja
muuseumid. “Muinsuskaitsekuu kava
täieneb jooksvalt iga nädal – palume
jälgida reklaami EMS kodulehel ja
sotsiaalmeedias,” teatas selts.
Muinsuskaitsekuu pidulikul avamisel Tammsaare muuseumis tunnustas
Eesti Muinsuskaitse Selts vabatahtlikke, kelle töö Eesti kultuuripärandi
hoidmisel on teistelegi eeskujuks ja kes
on eesti vabatahtlikku muinsuskaitse-

liikumist jõu ja nõuga toetanud.
Tunnustuse jagamisel öeldi paljude
inimeste sh allpool nimetatute kohta,
et nende panus muinsuskaitsesse on
selline, et “issanda päike läheks enne
looja, kui me nende teod üles jõuaksime lugeda”. Seetõttu ongi vabatahtlike teod ära märgitud küllaltki lakooniliselt.
Muinsuskaitse Seltsi teenetemedalid said 9 aktiivset inimest, kellele
on ajaloo uurimine südamelähedane.
Nende hulgas oli ka kaks Pärnumaa
meest ning üks neist lausa Häädemeeste vallast.
Henn Saar – aktiivse vabatahtliku
muinsuskaitselise tegevuse eest, kodupaiga ajaloo ja kultuuripärandi jäädvustamise, ajaloolise materjali kogumise, paikkonna ajaloo talletamise ja
tähistamise eest Pärnumaal (Henn Saar
on Häädemeeste Vallavolikogu liige,
toimetus)
kalmude tähistamisel, metsavendlusega seotud
Urmas Esna – tulemusliku vaba- inimeste matmispaikade otsimisel, ümbermattahtliku muinsuskaitselise tegevuse misel, hauatähiste paigaldamisel.
eest, Tallinna Kaitseväe kalmistu taastamistööde, Vabadussõjas langenute ja
Väljavõte ajalehest Postimees 18. aprill 2019
Vabadusristi kavaleride haudade otsiUwe Gnadenteichi artiklist Muinsuskaite
mise ja leidmise eest Eestis ja Lätis ning
kuu alagas tublimate tunnustamisega
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Häädemeeste valla leht

MEELDETULETUS!
Rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste
kehtivad ja korrektsed elukohaandmed, et riik ja
omavalitsused saaksid täita elanike ees oma kohustusi. Inimesed peavad hoolitsema registrisse kantud
andmete õigsuse eest nii Eestis kui välisriigis asuva
elukoha puhul.
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel
on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel,
rahvahääletustel ja -küsitlustel, mille korraldamisel
võetakse need aluseks.
Samuti on andmetel õiguslik tähendus nii omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel
kui ka avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande
täitmine on elukohajärgsusega seotud.
Riigikogu valimiste korraldamisega tagastati Siseministeeriumile ligikaudu 7000 valijakaarti põhjusel,
et neid ei olnud võimalik valijateni toimetada.
Siseministeeriumi andmetel ei olnud Häädemeeste vallas ligi 80 valijale võimalik valijakaarte
kätte toimetada, sest elukohas puudusid postkastid,
aadress oli vigane või isik ei elanud antud aadressil.
26. mail on toimumas Europarlamendi valimised
ning sellega seoses saadab Siseministeerium taas
valijatele valijakaarte. Tuletame meelde – kui olete
tellinud paberil valijakaardi, palun hoolitsege selle
eest, et teie aadressandmed oleksid õiged ja teil oleks
olemas postkast.
ELUKOHATOIMINGUD
Elukoha registreerimine
Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid
ning tõhustada teabevahetust ja koostööd.
Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid
osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine
elanikelt ning on teada, kui palju inimesi on omavalitsusüksuse oma alalise elukohana registreerinud.
Kui tegelikult elab omavalitsuse territooriumil
inimesi rohkem, võib teenuste kvaliteet kannatada
ning kahju ei saa mitte üksnes ebakorrektsete elukoha andmetega inimesed, vaid ka keed, kes on
registreerimiskohustust korralikult täitnud.
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi
muutmise aluseks ei ole inimese asumine või paigutamine haiglasse, hoolekande- või kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.
Elukoha andmeid muudetakse:
• inimese esitatud elukohateate alusel;
• inimese elukohateate või välisriigis püsiva elukoha andmete registreerimise taotluse alusel, kui
inimene asub püsivalt elama välisriiki;
• linna- või vallavalitsuse algatusel;
• ruumi omaniku õigustatud nõudmisel;
• kohtulahendi alusel, millega inimene kaotab
õiguse ruumi kasutada;
• elukoha aadressi aluseks oleva haldusterritoriaalse
korralduse või aadressikohaks olevate objektide
nimede ja numbrite muutumisel;
• välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel, kui inimese elukoht on välisriigis.
Elukohateate esitamine
Kui inimene muudab oma elukohta Eestis, asub
elama välisriiki või välisriigist Eestisse, peab ta esitama elukohateate.
Elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada teade elukohajärgsele linna- või
vallavalitsusele 14 päeva jooksul, välisriiki kolimisel 30 päeva jooksul. Elukohaandmete kehtivuse
alguskuupäev on elukohateate linna- või vallavalitusse saabumise päev. Soovi korral on võimalik
elukohaandmete kehtivuse alguskuupäevaks esitada
elukohateate valla-või linnavalitsusse saabumisest
14 päeva varasem kuupäev. Välisriiki elama asudes
on võimalik teatada välisriigi elukohaandmed 30
päeva etteulatuvalt enne välisriiki elama asumist
või 14 päeva tagasiulatuvalt, kui välisriiki on juba
elama asutud.
Elukohateadet on võimalik esitada esitatava
elukoha aadressi järgsele valla- või linnavalitsusele:
• kohale minnes;
• saates posti teel ja lisades elukohateatele koopia
isikut tõendava dokumendi isikuandmetega
leheküljest;
• saates digitaalse allkirjaga e-posti teel;
• kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas eesti.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja
ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).
Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud
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Miks peaks sel aastal teist korda valima minema?
eestkostetavad.
Kehtivaid elukohaandmeid saate kontrollida
riigiportaalis eesti.ee.
Esitatavad andmed
Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Koos elavad isikud võivad esitada elukohateate ühiselt. Elukohateatel esitatakse ka alaealiste laste andmed. Teatel kinnitatakse allkirjaga
rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha
andmete õigsust.
Elukohateates märgitakse elukohana ruumi
aadress, mis peab olema alaliseks elamiseks
kasutatav elamu või korter. Erandina ei tehta seda
siis, kui inimene soovib elukohana registrisse kanda
talle kuuluva ehitatava hoone või muu talle kuuluva
ruumi aadressi või kui inimene tõendab, et kasutab
elukohana ruumi, mis pole eluruum.
Koos elukohateatega võib soovi korral esitada
ka oma kontaktandmed, näiteks e-posti aadressi,
postkastinumbri, telefoni- või muu kontaktvahendi
numbri või aadressi. Esitada saab ka lisa-aadressi
juhul kui elatakse pikemat aega või aeg-ajalt muus
kohas või kui elukohana on märgitud üksnes linn,
vald, linnaosa või osavald.
Euroopa Liidu kodanik võib elukoha esmakordsel registreerimisel esitada elukohateatel ka Eestist
lahkumise kuupäeva ja välisriigi aadressi, kuhu
lahkutakse.
Ruumi omaniku nõusolek
Kui inimene ei ole elukohateates märgitud
ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi
kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks
üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi
dokumendina.
Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, mille üks kaasomanikest ta ise ei ole, peab ta elukohateatele lisama
kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku.
Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku
asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.
Teise hooldusõigusliku vanema nõusolek
Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb
esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik
nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või
vastupidi.
Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada
elukohateatele.
Menetlus linna- või vallavalitsuses
Linna- või vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab linna- või
vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.
Omaniku õigustatud nõudmine
Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi
teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma
elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei
kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava
aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avaldus ruumi registreeritud isiku elukohaandmete
muutmiseks.
Omaniku õigustatud nõudmise esitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
• isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv
ruum;
• isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma
elukohana;
• isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.
Kõik tingimused peavad olema täidetud üheaegselt ja nende õigsust kinnitab ruumi omanik
avaldusel oma allkirjaga.
Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik
omavalitsus inimest 10 tööpäeva jooksul rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressil või
registris märgitud elukoha aadressile saadetava
tähitud kirjaga ja ka väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui teavitamise kohustus ei ole täidetud
muul moel. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul
dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana
kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub
kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.
Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud
nõudmine aga rahuldatakse, lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus.

Valimisaasta saab õige pea jätku, kui mai
lõpus valime Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja jaoks ei
tule – seitsme päeva jooksul, 16.-22. maini
saab valimisjaoskonnas eelhääletada ja
e-hääletada, valimispäev on 26. mail. Küll
aga on oluline teada, et EP valimistel on üle
Eesti üks ringkond ehk valija saab langetada
otsuse kõigi ülesseatud kandidaatide vahel.
Õigus sõna sekka öelda on Eesti kodanikel
ning alaliselt Eestis elavatel ja selleks soovi
avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide
kodanikel.
Valimisjaoskondi on üle Eesti 444, paljud
neist on liikuvad, mis tähendab, et eelhääletamise ajal on jaoskond erinevates paikades.
Täpset infot leiab kõige lihtsamini kaardi-

rakenduselt valimised.rahvastikuregister.ee.
Valimispäeval saab hääletada jätkuvalt vaid
oma elukohajärgses jaoskonnas, samuti ei
saa siis muuta varem antud e-häält.
Eestis, aga ka mujal Euroopas on valimistega seoses kõige suuremat segadust
tekitanud Brexit – ka Eesti sai tänu Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumisele ühe koha
parlamendis juurde, kuue liikme asemel
peaks Brüsselis tööle hakkama seitse liiget.
Missugune on olukord juunikuuks, näitab
vaid aeg. Täna saame kindlad olla ühes –
valimistel osalemine on võimalus Euroopas
kaasa rääkida!
Priit Vinkel
Riigi valimisteenistuse juht

Miks meil on vaja Euroopa Liitu?
Selle aasta 1. maiks on Eesti kuulunud
Euroopa Liitu 15 aastat. Selle ajaga on EL-i
loodud võimalused saanud meie igapäevaelu
osaks, lausa nii omaseks, et me ei seosta neid
otseselt EL-i kuulumisega. Liit on 15 aastaga
palju arenenud, aga põhialused on samad.
Tegemist on riikide liiduga, kus pannakse
ühiste probleemide lahendamiseks seljad
kokku ja jagatakse otsustusõigust. EL loodigi selleks, et tegeleda teemadega, millega
riigid üksinda nii hästi hakkama ei saa.
Näiteks on Eesti siseturg tänu EL-ile palju
suurem – napilt üle miljoni asemel on meie
siseturul pool miljardit tarbijat. 96% eestlastest arvab, et vaba liikumine on Euroopa
Liidu kõige olulisem hüve. Üksi ei oleks meil

jõudu võidelda kliimamuutustega, sõlmida
kaubanduslepinguid EL-i mittekuuluvate
riikidega nagu Ukraina või Jaapan, tagada
hästitoimivat finantssüsteemi ega hoida
stabiilset valuutat. Majanduslikult on EL
Eestile kahtlemata palju andnud.
Samuti on naiivne arvata, et saame üksi
lahendada selliseid globaalseid probleeme
nagu ränne või julgeolek. Euroopa Liidu
tuumikusse kuulumine on meie iseolemise
parim tagatis. Eesti mõju on seda suurem,
mida toimivam ja tugevam on Euroopa Liit.
Just seepärast on tähtis anda oma hääl ka
Euroopa Parlamendi valimistel!
Keit Kasemets
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

Kuidas kõlab Eesti hääl Euroopas?
Kõik sisulised otsused Euroopa Liidus võtavad vastu liikmesriigid. Õige ka, sest liit ongi
ju asutatud oma liikmete ja nende kodanike
rahu, heaolu ja turvatunde kindlustamiseks.
Euroopa Komisjonil on praktikas seadusandluse algatamise õigus, kuid eelnõu esitatakse EL-i Nõukogule ehk liikmesriikidele
esindajatele, kes veedavad – olenevalt teema
põletavusest – selle kallal kuid või teinekord
ka aastaid. Eesmärgiks on alati konsensus,
alati püütakse viimase võimaluseni arvestada kõigi soovidega. EL on oma liikmete
jaoks sõbralik keskkond, kus kedagi tüssata
ei püüta.
Kui liikmesriikide vahel on kokkulepe
saavutatud, järgnevad läbirääkimised Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. Koda-

nike poolt valitud parlamendiliikmed ehk
MEP-id esindavad peale oma valijate ka oma
EL-üleste parteigruppide seisukohti. Siiski
on huvitav jälgida ja pakub kodaniku seisukohalt kindlustunnet, kuidas oma riigile
oluliste küsimuste puhul esindavad MEPid tihtilugu mitte partei, vaid oma riigi ja
valijate seisukohti. Just sellepärast tulebki
Euroopa Parlamendi valimistesse tõsiselt
suhtuda, meie esindajate asjatundlikkus on
ülioluline. Meid, eestlasi, on nii vähe, et kõik
me esindame rahvusvahelisel areenil ka Eestit, ükskõik mis ametikohal parajasti oleme.
Oma maa maasikas, nagu me hästi teame.
Matti Maasikas
Välisministeeriumi Euroopa asjade
asekantsler

Euroopa Parlamendi valimine 26. mail 2019
Pärnumaa
Pärnumaal on 10. aprilli seisuga 66 346 hääleõiguslikku valijat.
Pärnumaa valimisjaoskonnad:

Põhja-Pärnumaa vald
9 jaoskonda

Lääneranna vald
4 jaoskonda

Tori vald
5 jaoskonda

Pärnu linn
17 jaoskonda

Saarde vald
4 jaoskonda
Häädemeeste vald
6 jaoskonda

Kihnu vald
1 jaoskond

Pea meeles!
1. Üle-Eesti on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut.
3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis
20.–22. mai

16.–19. mai

16.

MAI

17

18

26. mai

eelhääletamine
kõigis jaoskondades

eelhääletamine
maakonnakeskustes

19.

MAI

20.

MAI

22.

21

MAI

valimispäev

23

24

25

26.
MAI

16.–22. mai elektrooniline hääletamine

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d’Hondti meetodil.
Erakonnale arvutatakse
võrdlusarvud (erakonna
häälte arv/1, erakonna
häälte arv/2 jne).

Lisainfo:

Võrreldakse
erakondade ja
üksikkandidaatide
võrdlusarve.

Seitse mandaati
saavad erakonnad või
üksikkandidaadid, kellel on
suuremad võrdlusarvud.

Erakonnasiseselt
saavad mandaadi
enim hääli kogunud
kandidaadid.

www.valimised.ee • valimised.rahvastikuregister.ee
https://www.seekordlahenvalima.eu/ • http://www.europarl.europa.eu/estonia
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Tasuta õigusnõustamine erivajadusega
inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda
(EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo
(ÕTB) alustas aprillist 2017
õigusnõustamise teenuse
pakkumist keskmise, raske
või sügava puudega inimestele.
Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda
ka sihtgrupi hooldajad või
pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on
tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja
abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning
asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.
kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla
vahendusel (Skype)), õigusinfot
saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust
pakutakse 15-s ligipääsetavas
nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega
inimeste kodadega.
Teenus on sihtgrupi jaoks
tasuta.
Õigusnõustamiseks on
vajalik eelregistreerimine
SA Õigusteenuste Büroo

17 olulist asja, mis peaksid olema igas
koduapteegis

telefonidel: 601 5122 või
53 850 005.
Vajadusel on võimalus
kasutada nõustamisprotsessis
viipekeeletõlki.
Täpsem info teenuse kohta
on leitav EPIKoja veebilehelt:
http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine
Lisainfo: Tauno Asuja,
Eesti Puuetega Inimeste Koja
peaspetsialist, tel: 661 6614,
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee
Õigusnõustamise teenust
rahastab Justiitsministeerium.

Linn/alevik

Õigusnõustamise teenuse osutamise kohad

Teenuse osutamise
regulaarsus

Jõgeva

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Ristiku 3, Jõgeva)

kuu 4. esmaspäev

Jõhvi

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Kaare 7, Jõhvi)

kuu 1. kolmapäev

Kuressaare

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (Pikk 39, Kuressaare)

kuu viimane reede

Haapsalu

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (Kastani 7, Haapsalu)

kuu 2. neljapäev

Narva

Narva kohtumaja (1. Mai 2, Narva)

kuu 1. kolmapäev

Paide

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda (Lai 33, Paide)

kuu 3. esmaspäev

Põlva

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (Uus 2, Põlva)

kuu 2. kolmapäev

Pärnu

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda (Riia mnt 70, Pärnu)

kuu 2. teisipäev

Rakvere

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Lille 8, Rakvere)

kuu 1. kolmapäev

Rapla

Rapla kultuurikeskus (Tallinna mnt 17a, Rapla)

kord kvartalis

Tallinn

Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10, Tallinn)

iganädalaselt reedeti

Tartu

Tartu Puuetega Inimeste Koda (Rahu 8, Tartu)

kuu 4. esmaspäev

Valga

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (Kungla 15, Valga)

kuu 2. kolmapäev

Viljandi

Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda (Posti 20, Viljandi)

kuu 3. esmaspäev

Võru

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (Lembitu 2, Võru)

kuu 2. kolmapäev

Häädemeeste Huviteater pärjati
ProvintsiTeatriPäeval Saaremaal
laureaaditiitliga
27.-28. aprillil toimus Saaremaal Salmel traditsiooniline
nelja maakonna – Hiiu-,Saare-,
Lääne- ja Pärnumaa harrastusteatrite festival, kus kokku osales üksteist teatritruppi.
Häädemeeste Huviteater
osales festivaliprogrammis

etendusega “7 SURMAPATTU”. Etendusega on
eelnevalt esinetud erinevais
paigus Eestis, kui ka Soomes
ja Lätis, nüüd otsustasime
lõpuks viia selle näitemängu
ka Eestis toimuvatele tähtsamatele harrastusteatrite fes-
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tivalidele.
Publiku ja žürii hinnang
ning tagasiside nähtud etendusele oli väga hea ning Häädemeeste Huviteater pärjati
festivali laureaaditiitliga.
Aire Koop

tõesti võiksid kuuluda igasse
koduapteeki. Kindlasti võib
vastavalt vajadusele ja võimalustele midagi juurde lisada,
kuid see on esmane soovituslik
nimekiri.

Oma koduses apteegis tasub
teha kindla regulaarsusega
ülevaatust ning kontrollida
üle ravimite kasutamise aeg
ja varustada end toodetega,
mis peaksid olema käepärast
igas majapidamises erinevateks
ootamatusteks.
Kevad on hea aeg, millal
teha oma koduapteegis või ravimikapis inventuuri ja vaadata,
kas sinna on jäänud mõned
ravimid seisma või on ehk
midagi aegunud. Kui leiate,
et teie ravimite aegumistähtajad on juba kuu või rohkem
tagasi möödas, siis tuleks need
kasutusest kõrvaldada. Samuti
võiks kodust ära viia need ravimid, mida enam ei kasutata.
Kehtivusaja ületanud ravimite
kasutamine on ohtlik, sest ravimis võivad tekkida muutused,
lagunevad toimeained, abiained, ja keegi ei tea, mis ravimis
pärast kõlblikkusaja lõppu võib
toimunud olla.
Aegunud ja kõlbmatuks
muutunud ravimid saab viia
kas apteeki või kohalikku ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.
Mõlemal juhul saab ravimeid
ära anda tasuta. Ka apteeki
viidud kõlbmatud ravimid
jõuavad jäätmejaama, kus jäätmekäitlejad korraldavad ravimijääkide ohutu hävitamise.
Kui inventuur on tehtud
ja vanad ravimid ära viidud,
siis on soovitav varuda koduapteeki tooted, mis on kiireks
abiks erinevates hädaolukordadeks, olgu selleks ootamatu
haigestumine, kergemad traumad või põletus. Apteekrid
on meeleldi oma nõuga abiks
koduapteegi koostamisel ja
aitavad apteegis leida ülesse
kõik vajaliku. Alljärgnevalt
on ära toodud tooted, mis

Tooted, mis peaksid
leiduma igas
koduapteegis:
1. Termomeeter – soovitatavalt digitaalne, kuna seda on
mugav kasutada. Kuid tuleb
meeles pidada, et ka digitaalset
termomeetrit ei tohiks esimese
piiksu peale alt ära võtta, vaid
hoida veel mõned minutid.
Esimene signaal annab märku,
et temperatuur ei ole teatud
sekundite jooksul tõusnud,
mis aga ei tähenda, et on saavutanud maksimumtulemus.
Sellest lähtuvalt pöördutakse
sageli termomeetriga apteeki
tagasi, et seade ei tööta või ei
näita õigesti. Valida võib ka
elavhõbedavaba mehhaanilise
kontakttermomeetri.
2. Antiseptiline lahus või
sprei – pindmiste haavade ja
marrastuste desinfektsiooniks.
3. Burnjel või Burnshield
põletusgeel – jahutav geel
koheseks põletushaavale
kandmiseks. Enam ei kasutata
põletushaavale pantenooliga
vahtu, millega haava kattes
võib põletuse veel sügavamale
kudedesse viia, kuna vahul
puudub jahutav efekt.
4. Brontosan haavageel –
seda kantakse haavale sideme
või haavatampooni alla. See
aitab haavas hoida niiskust,
eemaldab haavalt biofilm kile
ja on ka antiseptilise toimega.
Tampooni või sideme vahetamisel ei ole need haava külge
kleepunud, nende eemaldamisel ei kahjusta uuesti kudet
ning haav paraneb kiiremini.
5. Dekspantenooli sisaldav
salv või kreem – paranemisfaasis põletus– või pindmisele
haavale, pehmendab nahka
ja toetab rakkude uuenemist.
Sobib ka ärritunud nahale või
ekseemile.
6. Puuvillavatt – vajalik
desinfitseerivate vahendite
pealekandmiseks ja puhasta-

miseks.
7. Vatitikud, tavalised või
beebidele – puhastamiseks ja
raviainete pealekandmiseks.
NB! Väikelastel kõrvade ja
nina puhastamiseks tohib
kasutada ainult selleks ettenähtud spetsiaalse kaitserõngaga tikke, et vältida ninaõõne
või sisekõrva kahjustamist.
8. Haavaplaastrid vähemalt
kahes suuruses – valikus võiksid olla nii veekindlad, elastsed kui ka tundlikule nahale
mõeldud erineva suurusega
plaastrid.
9. Rullplaaster või rullteip
– haavatampooni või sideme
kinnitamiseks.
10. Steriilne ja mittesteriilne rullside – on eri suurustes. Steriilse sideme võiks
valida koos haavatampooniga.
11. Valuvaigisti – apteegist
võiks valida käsimüügiravimi, mis sobib pea-, hamba-,
menstruatsiooni- ja traumast
tingitud valule.
12. Palavikualandaja – täiskasvanutele.
13. Paratsetamooli või
ibuprofeeni sisaldav palavikusiirup lastele – pakendis on
alati kaasas ka mõõtelusikas, et
vastavalt vanusele õige kogus
ravimit anda.
14. Paratsetamooli sisaldavad palavikku alandavad
küünlad imikutele – beebidele,
kes veel lusikast siirupit ei võta
või kui laps oksendab, siis saab
palavikku alandada või valu
vaigistada just ravimküünaldega (suposiidid).
15. Kurgutabletid või aerosool – kui on veidi tunda, et
kurgus kripeldab, siis sellisel
puhul kohe imemistabletti või
aerosooli tarvitades võib tõsisema kurguhäda ka ära hoida.
16. Loperamiidi sisaldavad
tabletid või kapslid – ägeda
kõhulahtisuse sümptomaatiliseks raviks lühiajaliselt.
17. Probiootikumid ehk
piimhappebakterid – aitavad
normaliseerida seedetegevust
(kõhulahtisus, kõhukinnisus,
kõhugaasid).
Liia Saava
Benu Apteegi proviisor

XXVII laulu- ja XX tantsupeotuli tuleb läbi
Häädemeeste valla

Viimased loetud hetked väikese rambipalavikuga...enne etendust “7 SURMAPATTU”. Ees vasakult: Ivo
Eesmäe, Toomas Vassiljev; teises reas vasakult: Eve Koppel, Kuuno Muru, Aire Koop, Meelis Müür, Marju
Aasma, Luukere – alias Algis Perens, Saima Jakobson, Heli Jõeveer, Tea Raap. Foto: erakogust

1. juuni – 4. juuli 2019 on
tuletulemine, XXVII lauluja XX tantsupeo avamäng
juubelipeole, kandes endaga
laulu- ja tantsupeo väärtusi ja
väge igasse Eestimaa nurka.
2019. aastal saab tuletulemise
traditsioon 50-aastaseks.
Seekordse juubelilaulu- ja
tantsupeo juhtmõttest „Minu
arm“ lähtudes on 2019. aasta
tuletulemisel tule hoidjad ja
edasikandjad taas maakonnad,
nii nagu ka 1969. aastal.
Tuletulemine on alati
väga emotsiooniderohke ja
võimsaid elamusi pakkuv
suursündmus. Sel korral maakonnast maakonda liikudes
tekib väga paljudel inimestel
võimalus tuletulemisest isik-

liku pühendumise kaudu osa
saada.
Laulu- ja tantsupeo tuleteekonna korraldamine on
maakondadele meeldiv võimalus oma identiteedi tutvustamiseks ning on heaks
võimaluseks kodupaiga kultuuriloo (taas)avastamiseks,
et nii eilseid kui ka tänaseid
kultuuriloolisi suurkujusid
meeles pidada ja märgata.
Tule teekond saab 1. juunil alguse Tartust, kus XXVII
laulu- ja XX tantsupeo „Minu
arm“ kunstilised toimkonnad
keskpäeval laulu- ja tantsupeo
tule ERM-i pargis süütavad.
Tule teekond jätkub läbi
Eestimaa ning lõpeb 4. juuli
õhtul Tallinnas, Kalevi staa-

dionil, kus kell 19.00 algab XX
tantsupeo esimene etendus.
Häädemeeste valda Uulu
parki jõuab laulu- ja tantsupeo tuli 10. juunil kell 11.00.
Koos Saarde valla tantsijate
ja lauljatega oleme kokku pannud ilusa rahvusliku hommikutervituse.
Kell 12.00 alustab laulu- ja
tantsupeo tuli liikumist Vaskrääma Mihkel Lüdigi sünnikohta.
Tuletulemise korraldab
Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutus koostöös kõigi Eesti
maakondadega.
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja
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Tegus aprilli lõpp tegusatele
Häädemeeste valla noortele
27. ja 28. aprill olid Häädemeeste
aktiivsetele noortele väga sisutihedad
ja põnevad päevad.
Noortevolikogu juhtkond koosseisus Lisette Eylandt, Alice Võsanurm
ja Teet Järvoja osalesid Eesti Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud
Kevadseminaril, mis toimus 27.-28.
aprillil Hotell Ecolandis Tallinnas.
Seminar oli mõeldud vaid osaluskogudes tegutsevatele noortele ja keskendus kahele erinevale teemale: noorte
ühiskonda panustamine ja projektide
kirjutamine. Kaks päeva oli tihedalt
täis pikitud inforohkeid töötubasid
ja loenguid: juhtide koolitus, ENL
töötuba, lobitöö alused, rahvaalgatus, ööülikool, projektikirjutamine,
finantshariduse töötuba jne.

Häädemeeste valla noortevolikogu
esimehe Lisette Eylandti sõnade kohaselt sai ta palju häid nõuandeid, kuidas
olla hea juht ning teha lobitööd. Ta
sobitas tutvust paljude teiste noortekogude esindajatega, kellega saab teha
tulemusrikast koostööd. Aseesimehe
Alice Võsanurme sõnade kohaselt
oli meeldejäävaim ja põnevaim see,
kuidas edukat sündmust planeerida
ning samuti saadi algteadmised investeerimisest. Aseesimees Teet Järvoja
tõdes, et vanus ei mängi mingit rolli,
kui oled aktiivne ja julge ning tahad
kaasa rääkida - siis võivad nooremad
rääkida palju sisukamat juttu, kui
neist vanemad inimesed.
Samal ajal, 27. aprillil kell 12.3020.00, toimus Häädemeeste Seltsimajas sisukas ja pikk koolituspäev Häädemeeste valla aktiivsetele noortele.
Selle päeva jooksul arutati läbi, milline peaks olema Häädemeeste valla
noorte koduleht, millist infot peaks

see noortele edasi andma. Arutati
läbi kolm ülevallalist suursündmust,
mis plaanitakse ellu viia käesoleval
aastal; osaleti koolitusel “Mina kui
noorsootöötaja”, mille raames said
noored kasutada virtuaalreaalsuse
prille. Kohal olid ka “Nopi üles”
projekti eestvedajad, kes selgitasid,
millised võimalused on noortel toetust
taotleda erinevatest fondidest, et oma
huvitavaid ja kogukonnale vajalikke
ideid teostada. Et noortevolikogu ja
õpilasesinduse liikmed teeksid üheskoos head koostööd, viis Egle Vutt
neile läbi mängulise ja õpetliku meeskonnatöö koolituse.
Suured tänud noorsootöö ja huvitegevuse eestvedajatele meie vallas, kes
selle päeva noortele pühendasid: Egle
Vutt, Aigi Treumuth, Ants Järv.
Järgmiste tegusate tegudeni!
Aire Kallas-Maddison
üks eestvedajatest
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Meie valla noormees Endla teatri lavalaudadel
Sellel kevadel mängis Pärnu Endla
noortestuudio 11. korda teatri ärklisaalis sürreaalset komöödiat „Elvis
oli kapis“, lavastaja Ingomar Vihmar,
autor Urmas Vadi ja helikujundaja
Grete Kivikas. Endla noortestuudio
alustas tegevust 2004. aastal ja eesmärgiks on noortele teatriõpetuse
andmine.
Teatritükis mängis 12 noort, kellest üks – Rainis Vesik – on meie valla
noormees. Aire Kallas-Maddison
küsis temalt mõned küsimused:
Kui vana Sa olid, kui teatripisik
Sind nakatas?
Ma olin vist kuuene, kui ma esimest korda läksin Häädemeeste Seltsimajja. Sugulane tiris mind sinna,
kuna ma olin tema hoida ja ta ise
käis näiteringis, mida juhendas Aire
Koop. Mäletan, kuidas ma istusin
ja vaatasin, mida teised seal tegid ja
järsku kutsus Aire Koop mind ka ühte
näidendisse proovima, kuidas välja
tuleb. Alguses ma muidugi pelgasin ja
kartsin, et mulle äkki ei jää tekst pähe
või tuleb närv sisse, kuid tuli välja,
et polnud mul väga hirmus midagi
esineda ja raske teksti pähe jätta.
Millal ja kuidas sattusid Endla
teatri noortestuudiosse?
Ma sattusin Endla teatrisse eelmise aasta sügisel, septembri lõpus,
kui katsed olid. Ma nägin kuulutust
tänu Häädemeeste koolile, kes seda
jagas. Ega ma muidu ei oleks seda näinud. Alguses ma kahtlesin, kas minna
või mitte, aga siis mõtlesin, et kui ei
proovi, siis ei saa kunagi teada, kas
oleks sisse saanud või ei oleks. Selleks
tuli ära õppida luuletus - 12 rida ja
mingi jutustus, mida saad jutustada
3 minutit, autor oli ette antud. Ning
siis anti veel kohapeal erinevaid ülesandeid, kus pidin laulma ja improviseerima.
Kas see oli Sinu seni suurim roll

teatrilaval?
Jah, oli küll.
Kuna terve see 2
tundi, kui see näidend kestis, sain
mina puhata ainult
10 minutit. Terve
see situatsioon,
mis selles tükis oli,
tiirles minu ümber.
Pidin jutustama
7-minutilisi monolooge vahepeal nii,
et suu tahtis kohe
väsimusest peast
ära kuk kuda.
Kuid sain ja saan
veel hakkama, kui
endal tahtmist on.
Kus õpid, millised on edasised
plaanid?
Praegu ma õpin
Häädemeeste
Keskkoolis. Ega Rainis Vesik (keskel) koos trupikaaslastega. Foto erakogust.
enda kodukooli
saa niimoodi
maha jätta mingi kaugema kooli võtad?
pärast. Tuleviku plaanid on sellised,
Kogemuste kohaselt oskan öelda, et
et lõpetan gümnaasiumi ära. Edasi selle lavastuse kokkupanek oli raske.
lähen kaitseväkke ja kui seal käidud, Vahepeal me ei saanud ühest vaatulähen Viljandi Kultuuriakadeemiasse sest edasigi mindud, kuna kõik see
või Lavakasse, oleneb kuhu sisse saan. valguse mäng ja laval liikumine oli
Kes on teatrilavadel Sinu suuri- vaja paika panna. Iga kord, kui lavale
mad eeskujud?
tulid proovi ajal, katsetasid erinevaid
Seda on väga raske öelda, kuna siia versioone, kuidas rääkida ja liikuda.
ma võin neid nimesid nimetama jää- Emotsioonide poolest oli väga tore ja
dagi, aga kõige suurem või suurimad lõbus seda kõike teha. Igal etendusel
eeskujud on muidugi Sepo Seeman, juhtus midagi sellist, mis ajas naerma
Ago Anderson, Peeter Oja ja muidugi ja siis hoidsid hinge kinni, et laval ei
minu juhendaja ja lavastaja Ingomar hakkaks täiest kõrist naerma. Meeldiv
Vihmar. Neid vaadates ja nende tunne oli veel see, et kui näidend sai
nalju kuulates on hakanud ka minu läbi ja kummardusid publiku poole,
aju kohe genereerima nalju, mida ma tundsid sa seda tänuväärset energiat,
kasutada saan.
mida publik andis ja see tegi ka tuju
Millised kogemused, emotsioo- nii heaks või kui sulle lilli toodi.
nid sellest lavastusest endaga kaasa
Aire Kallas-Maddison

Tervisekõnnipäev Kabli looduse õpperajal
20. aprillil, ilusal päikesepaistelisel
lihavõttepühade vaiksel laupäeval,
toimus seitsmendat korda Kolme
Küla Tervisekõnnipäev. Üritus sai
oma nime aastal 2012, kui kolme küla
(Ikla, Treimani ja Kabli) naised otsustasid, et tore oleks kord aastas kõik
koos teha üks ühine liikumisüritus.
Sellel aastal alustasime oma kõndi
Kabli ranna parklast ja suundusime
mööda mere äärt ning õpperada RMK
Kabli Külastuskeskusesse. Kui tavaliselt oleme andnud koormust käte- ja

Ülevaade sipelgate elu-olust sipelgapesa juures

jalalihastele, siis seekord oli
rohkem tööd ajulihastel.
Meie teejuhiks oli Marju
Järv, kes väga värvikalt ning
muhedalt tutvustas meile
meie kodukandi loodust,
linde ning loomi – paljastas meile kogu tõe sipelgate
pereelu kohta, tutvustas
„Rähni Restorani“ ja mis
parata, purustas ka mõningate inimeste illusiooni luikede igavesest armastusest
ja truudusest.

Suur aitäh Häädemeeste
Vallavalitsusele, kes päeva
korraldamist rahaliselt toetas ning RMK Kabli Külastuskeskusele, kes meid külalislahkelt vastu võttis.
Oli vahva ja lahe päev
koos toredate inimestega.
Kes olid kohal need nautisid! Kohtumiseni järgmisel
aastal!
Maret Salak

„Rähni restorani“ külastus. Fotod: Maret Salak
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Kevadkontsert „Lauluõied“

Jürikuu jooks

Sellel aastal toimus traditsiooniline
noorte solistide kontsert „Lauluõied“
juba 28. korda. Muudatuseks oli see,
et Metsapoole Põhikooli saalist koliti
selleks aastaks sündmus Treimani
Rahvamajja osalejate rohkuse tõttu.
See oli hea otsus, mis andis lastele
rohkem liikumisruumi ja pealtvaatajatel-kuulajatel oli parem laval toimuvat jälgida.
Esimesed laululapsed saabusid
juba kella 11.30 paiku ning asusid usinasti bändiga koos proove
tegema. Noori saatis ansambel koosseisus: Virge Lind, Ülar Maiste ja
Viljar Soomre. Helimeister oli Ivar
Maiste. Kontserdi kava koosnes
37 laulust, millest 3 laulu („Juba
linnukesed“, „Laulgem, sõbrad“ ja
„Nalja nabani“) esitati ühislauluna.
Esimese solistina astus lavale 4aastane Eliise Suigusaar lauluga „Hiirte
tants“. Kõige noorem laululind oli
3aastane Mariella Allikas, kes esitas „Vanniskäimise laulu“. Treimani
poiste bänd esitas loo „The Beginning“, mis pani kaasa tantsima pea
kõik noored. Solistidest viimasena
astus lavalaudadele Annika Hansschmidt Metsapoole Põhikooli 5.
klassist lauluga „See maa“. Kui eelmistel aastatel on mõni arglikum

Tänavu tähistasime maarahva tähtsamat püha, jüripäeva, 30. aprillil
Tahkuranna – Jõulumäe Jüriöö
teatejooksuga.
Selle suurepärase traditsioonilise
jooksu osalejate arv on igal aastal kasvamas ning väike lastejooks on kogumas uusi tuure. Oleme tänulikud, et
lapsevanemad on agarad osalema oma
lastega sellel spordisündmusel.
Oluline info on ka see, et Tahkuranna – Jõulumäe Jüriöö teatejooks
on uue rahvaspordisarja „Pärnumaa
Liigub 2019“ üks osa. Sari kutsuti ellu
selleks, et tuua erinevates maakonna
piirkondades toimuvad ägedad rahvaspordiüritused ühise tiiva alla.
2019. aastal osales jooksul 20 jooksutiimi, üldvõitja karika (jooksu aeg
12:22) viis koju Suusaklubi JÕULU
võistkond: Ranno Sutt, Sandra Serva,
Marthen Tasalain, Ragnar Lelle, Raileen Lelle, Romet Sutt, Ethel Saarnak.
I grupi võitja: Reiu küla võistkond,
jooksu aeg 13:54 –Henriko Ojaveer,
Kärt Eljandi, Imre Taveter, Henn
Ojaveer, Paula Kübar, Jüri Jevimov,
Anu Taveter; 2. koht Võiste noored,
jooksu aeg 13:55; 3. koht Leina küla,
jooksu aeg 14:03.
II grupi võitja: Uulu PK 3. klassi
võistkond, jooksu aeg 16:05 – Ardo
Ojamets, Sten Erich Haljasoks, Mari
Heinlaid, Sofia Helene Pukk, Mathias Must, Saara Sofia Jürgens, Anee
Afanasjev, Caroly Kopelmaa, Andro
Türn, Tarmi Türn, Ekke Rahu, Kerto
Jets, Krethel Kiviselg; 2. koht Tahkuranna LAK 1 – 3. klass, jooksu aeg
17:03; 3. koht Uulu PK 2 klass jooksu
aeg 17:04.
III grupi võitja: Uulu PK 5. klassi
võistkond, jooksu aeg 15:07 – Kerhard Kiviselg, Angeliina Maasing,
Brita Ojamets, Rebeka Nora Jürgens,
Devin Borisov, Erki Kuusk, Elisabel
Helstein, Mariann Reabne, Lortte
Viirmaa, Kevin Tammela, Evert Kose,
Eva Alexandr Sild, Lisette Kunder;

noor esineja vajanud laval lapsevanema toetavat kätt, siis sellel aastal
näitasid kõik noored, kui julged ja
iseseisvad nad suudavad olla. Mõni
lugu tuli küll proovis välja paremini
kui kontserdil – mis näitas, et see
suure lava peal esinemine on ikka
suur saavutus ja julgustükk.
Kai Marjamägi: „Suur tänu ka
lapsevanematele, kes võtsid selle
päeva ja toetasid oma lapsi, elasid
neile kaasa.“
Särtsakat vahepala pakkusid Riselle Grents ja Mirette Arukase, kes
esitasid ägedad diskotantsud, kandes
säravaid ja sädelevaid kostüüme.
Suured tänud lauluõpetajatele
Aili Altojale, Lelde Jalakasele, Kai
Marjamägile ja Virge Linnule, kes
olid lastele selgeks õpetanud selleks
aastaks väga lustakad ja kaasahaaravad laulud.
Tänu lahketele toetajatele (Kabli
Pagar, OÜ Korall A.H.T. ja Treimani Rahvamaja) sai iga laulu- ja
tantsulind ärateenitult põneva üllatusmuna ja peale kontserti maiustati
ühiselt maitsva kringliga.
Vallavanem saatis laululastele
mõnusat maiustamist ning juhendajatele kaunist silmailu.
Aire Kallas-Maddison

Laululinnud Treimanis. Foto: Aire Kallas-Maddison
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Lastejooks K.Pätsi platsil

Tahkuranna-Jõulumäe jüriööjooks. Fotod: Ege Altmart

2. koht Uulu PK 6. klass, jooksu aeg
16:49; 3.koht Uulu PK 4. klass, jooksu
aeg 17:21.
IV grupi võitja: Uulu PK 7. klass,
jooksu aeg 15:30 – Getter Ennok,
Angela Kaiste, Tanel Tamm, Oliver
Luik, Anett Aedmaa, Kaarup Kask,
Keiti Alexandra Lepik; 2. koht Uulu
PK 9. klass jooksuaeg 16:45.
V grupi võitja: SK Jõulu, jooksu
aeg 12:22; 2. koht Jõumehed 12:49;
3. koht Uulu – Häädemeeste sõprus-

kond 13:30.
Vanim jooksja oli Maido Kaljur ja
noorim jooksja Romet Kaljur, 4aastane.
Korraldusmeeskond tänab toetajaid Pärnumaa Spordiliit, Häädemeeste vallavalitsus ning suurepärast
spordimeeskonda Jõulumäe Tervisespordikeskusest.
Korraldusmeeskonna nimel
Anu Nõmm

Häädemeeste piirkonna Jüriöö jooks
18. aprillil toimus Häädemeeste alevikus Jüriöö ülestõusu 676 aastapäevale
pühendatud jooks. Teatejooksul osales
15 võistkonda 91 jooksjaga.
2,7-kilomeetrisel rajal 6 teatevahetusega jooksul finišeerus esimesena
Häädemeeste Keskkooli gümnaasiumi võistkond koosseisus Marthen
Tasalain, Jaanus Talts, Oliver Leppik,
Marek Künnapas, Taisi Viire, Riivo
Klein. Teisena ületas finišijoone
võistkond „Aprilli 6“ kooseisus Tair
Kokk, Meelis Kokk, Kaisa-Sofia
Kokk, Paavo Vaher, Risto Vaher,
Triinu Vaher; kolmanda koha saavutas Rannametsa küla võistkond, kuhu
kuulusid Tanel Kolla, Triinu Kolla,
Heiki Hunt, Anna-Liisa Schön, Ermo
Schön, Hannes Maal.
Imeilus ilm soosis jooksuvõistlust
ning meeleolu Häädemeestel oli väga
pidulik ja lõbus. Kohale olid tulnud
Gena ja Potsataja, Rannapäkapikud ja
muinasjutu tegelased, kes kõik suure
õhinaga ka jooksust osa võtsid. Lisaks
pakkusid rahvale palju elevust ja närvikõdi hobused, kes jooksul kaasa
kappasid. See tekitas küll veidikene
segadust, aga selle võrra oleme järgmine aasta targemad ja reguleerime
asja paremini, sest hobuseid nähes oli
tunne siiski võimas.
Korraldajad tänavad südamest
Jüriöö jooksu toetajad, Häädemeeste
Vallavalitsust, Coop Kilingi-Nõmme
OÜd, Häädemeeste Vesi, Perametsa

Fotod: Aigi Treumuth

Talu, Lepanina Hotelli, kelle kaasabil
said kõik jooksust osavõtjad premeeritud suurepäraste auhindadega.
Õhtu lõpetuseks süütasime mälestuslõkke Jüriöö ülestõus auks ja selle
juures olid suureks abiks Tõnu Kiiver
ja Mario Maddisson.
Pilk protokolli: I grupp (1.-3. klass)
– 1. koht 2.-3. klassi ühisvõistkond; II
grupp (4.-6. klass) – 1. koht 6. klass
I, 2. koht 5. klass, 3. koht 6. klass

II; III grupp (7.-9. klass) – 1. koht
7. klass, 2. koht 8. klass; IV grupp
keskkool, seltsingud ja külad: I koht
Gümnaasium, II koht Aprilli 6 , III
Rannametsa küla, IV Suurküla, V
koht Töömesilased, VI koht Võiste
noored, VII Häädemeeste Keskkooli
õpetajad, VIII Häädemeeste näitering, IX koht Rannapäkapikud
Aleksander Tõnis Joarand
Aigi Treumuth
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Luitejooksust
Korraldusmeeskond koguneb
spordisündmuse kokkuvõtte
tegemiseks mais, ent juba
praegu saame osalejate tagasiside, partnerite ja toetajate
kiitvate hinnangute ning meie
endi nähtu põhjal öelda, et
tegemist oli läbi aegade parima
Luitejooksuga. Osalejate arv
kujunes võimsaks ning seni
kehtinud, 2017. aastast pärit
rekord sai löödud ligi 250 inimesega. Oleme arutanud nii,
et teha heas mõttes suvalises
maakohas nn pop-up korraldusena enam kui 1400-pealisele
rahvale liikumissündmus, on
vägev saavutus. On ju tõsiasi, et sageli ei küüni pealinnaski korraldatavad üritused
tuhande huviliseni.
Edu põhjusi võib leida mitmeid:
• Kena ja varajane kevad, mis
võimaldas inimestel väljas
liikuda ja Luitejooksuks
ettevalmistusi teha
• Luitemaa ehe loodus
• Sündmuse ajaloo esimene
medal
• Teada-tuntud korralduskvaliteet
Ilmselt on väiksemaid
põhjuseid veelgi ning inimesi
motiveerivad erinevad asjad.
Meil on hetkel käimas kliendi
rahuoluküsitlus ning all olev
tabel toob välja peamised motivaatorid. Juba praeguseks on
vastanud 229 osalejat, mis
annab võimaluse paikapidavate
järelduste tegemiseks.
Osalejate numbrid distantside ja huvigruppide kaupa
võtab kokku kõrvalolev joonis.
Vabatahtlikke lõi hinnanguliselt kaasa 130+. Neist

varustasid korraldust ehedate
kohalike auhindadega. See
kõik andis Luitejooksule oma
erilise näo. Tugevalt panustas Luitejooksu korraldusse
Häädemeeste vald, kes lisaks
rahalisele toetusele oli abiks
võistluskeskuse heakorratööde
teostamisel, mida saatis väga
ladus kommunikatsioon.
Järgmise aasta Luitejooks
toimub 19. aprillil ning on
taas Pärnu Kahe Silla Klubi
kolmikürituse avaetapiks.
Fotod: Denis Georgijev

kümme oli Rannametsast
Häädemeestelt. Seejuures on
aastaid olnud nõu ja jõuga
toeks kohalik talupidaja Peedu
Vesik, kes on olnud kohaliku
vabatahtlike kogukonna koordinaatoriks, aidanud oma tehnika, kontaktide jmt. Temale
erilised tänusõnad. Ent vabatahtlikke tuli üle Pärnumaa,
üle Eestigi. Nii nagu osalejate
puhul, mõjutab nendegi liikumist spordisündmuse ehedus.
Vabatahtlikuks saab kandideerida läbi veebilehe 2silda.ee.
Sel aastal täitusid kohad eriti
kiiresti ning kõikidele soovijatele alati jaatavalt vastata
ei saanudki. Kindlasti oleme

huvitatud, et Häädemeeste
valla rahvas kasutaks võimalust
ning edaspidi meiega liituks.
Pakume suurepärast meeskonnatöö tegemise võimalust, uusi
kontakte, päris suure sündmuse atmosfääri ning väikest
vabatahtliku stardipakettigi,
milles on temaatiline särk ja
mõned toetajate boonused.
Eraldi tänusõnad kuuluvad
Häädemeeste Veele, kes aitas
meid tarneprobleemide tõttu
kohaliku toodanguga varustada. Rannametsa küla vanem
Lembit Künnapaski toetas
ettevõtmist, samuti Uulu
meetootja Aare Jõumees, Kabli
Pagar ning Riina Hoidised, kes

Male- ja
kabevõistlused
Häädemeestel
13. ja 14. aprillil toimusid Häädemeeste
Keskkooli aulas Häädemeeste valla lahtised
meistrivõistlused males ja kabes. Ühtlasi selgusid kabes 2019. a Pärnumaa meistrid neljas
vanusegrupis.
Kokku osales võistlustel 17 maletajat ja
17 kabetajat.
Pilk protokolli:
Male. Naised: 1. Aule Kink (Häädemeeste), 2. Irma Nahkor (Häädemeeste), 3.
Monika Linroos (Pärnu); Mehed: 1. Eiki
Lehemets (Kilingi-Nõmme), 2. Jüri Poltan (Pärnu), 3. Markus Hansson (Pärnu);
Tüdrukud: 1. Ragne Gromov (Saarde), 2.
Anette Einmann (Saarde), 3. Carmen-Maria
Näär (Häädemeeste); Noormehed: 1. Rondo
Mikko (Pärnu), 2. Markus Sooväli (Pärnu),
3. Markus Lehtla (Häädemeeste).
Kabe. Naised: 1. Irma Nahkor (Häädemeeste), 2. Helmi Gustavson (Häädemeeste);
Mehed: 1. Kaarel Koitla (Pärnu), 2. August
Morozov (Pärnu), 3. Neeme Mitt (Pärnu);
Tüdrukud: 1. Lisette Eylandt (Häädemeeste),
2. Greeta-Liisi Metsaveer (Sindi), 3. Liisi Miil
(Paikuse); Noormehed: 1. Gevin Metsaveer
(Sindi), 2. Rasmus Keskpaik (Häädemeeste),
3. Frederik Tammann (Häädemeeste).
Aleksander-Tõnis Joarand

Sangpommisport
6. aprillil toimusid Häädemeeste spordihoones Häädemeeste valla lahtised
meistrivõistlused sangpommispordis.
Ainukese välisvõistlejana osales
võistlustel Tartu Ülikoolis õppiv Anna
Burim, kelle kodumaaks on Venemaa.
Kehakaalude võitjaks tulid Märt
Veelaid, Rainis Vesik, Andrus Umal,
Siim Marjamägi (kõik Häädemeeste),
Reio Vendelin, Laura Kallas, Pille
Kuusik (kõik Audru), Siiri Univer

(Pärnu), Aimar Romet (Tartumaa),
Andres Metjer (Jõgeva).
Häädemeeste võistlejatest lõpetasid hõbemedaliga Henry Näär, Lisette
Eylandt ja pronksmedaliga Klen Liiva,
Hannes Maal.
Võistlused leidsid kajastamist
Jõgeva ajalehes Vooremaa ja Kesknädalas.
Aleksander-Tõnis Joarand

Mänguhoos on Irma Nahkor ja Kaarel Koitla

Mänguhoos on Aule Kink ja Jüri Kaldoja. Fotod erakogust

Häädemeeste sangpommivõistluste kahakaalude võitjad. Foto: erakogust
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Liikumine on rõõmu võti

Võimlemispidu 2019. Foto: Anu Nõmm

1. juunil 2019 saab teoks Pärnumaa III
võimlemispidu “Päikeseratas”. See on
võimlemis- ja liikumispidu, kuhu said

2018. aastal registreeruda
kõik liikumist armastavad
juhendajad. Õppepäevadel
sai selgeks õpitud kavad ning
seejärel juba õpetamine lastele, noortele, naistele.
Pärnumaa publik näeb
võimlemispeol võimlemisetendust inimese elukaarest
– meie hetked elus – sünd,
sirgumine, iseseisvaks saamine, armumine, armastamine, elamine, peatumine
ja tagasi vaatamine.
Peo üldjuht ja lavastaja on
Kai Esna ning muusikaline
juht Toomas Voll. Võimlemispeo elukaart juhivad
meie kõigi armastatud klounid PIIP ja TUUT.
On tõeliselt hea meel,
et meie vallas on liikumist
armastavaid juhendajaid ja
rühmi palju.
Pärnumaa III võimlemispeost võtavad osa:
*Metsapoole põhikooli õpilased 1.-3.
klass, kava “Värvide Maagia” – autor Julia
Pabor; 4.-6. klass, kava “Naeratus” – autor

Liina Ojatamm; rühmasid juhendab Tiina
Laidla.
*Tahkuranna Lasteaed-algkooli rühm
lasteaia kavaga “Lillemeri”, autorid Sirje
Aija/Kai Esna, juhendaja Liina Ojatamm,
ning Uulu Lasteaed, juhendaja Piret Variksaar
*Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
tegutsevad rühmad – laste liikumisrühm
TagLioni 4.-6. klass, kava “Rõõmuhüpped”, juhendaja Liina Ojatamm; “Päikeseratta” avaloo esitajad showtantsijad,
juhendaja Anu Nõmm; Tahkuranna
Daamide rühm, kava “Eluvalss” ja beebid koos emadega kavaga “Kõrgel hoian
sind”, autor Liis-Katrin Avandi, juhendaja
Anu Nõmm.
Pärnu Vallikäärus 1. juunil kell 16.00
kohtuvad ühisel platsil päris pisikesed ja
juba eakad liikujad. Võimlemispidu on
pealtvaatajatele tasuta.
Aitäh, head toetajad! Aitäh, head juhendajad, et ühinesite võimlemispeo elukaarega ning hoiate oma südames liikumise
rõõmuvõtit.
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Tahku Tare mälumänguhooaeg sai joone alla
Seitsmes Tahku Tare mälumänguhooaeg on lõpetatud.
Kogu sügis-talvise aja jooksul
kogunesid valla kõige nutikamad kord kuus kokku, et veeta
üks teadmisterohke õhtupoolik. Küsitud on 140 küsimust,
antud kordades rohkem vastuseid ning saadud lugematul
hulgal uusi teadmisi. Ka sel
hooajal korraldasid mälumängu ja koostasid küsimusi

Andres Ilves, Maia-Liisa Kasvandik ja Ülle Toomla. Lisaks
esitas pea iga kuu oma küsimuse ka iga võistkond ise.
Hooaeg oli väga tasavägine,
lõppjärjestuse moodustasid
võistkonnad vaid paaripunktiliste vahedega. Esimese koha
saavutas Männiku Talukambri
seltskond koosseisus Märt
Hunt, Valve Sommer, Maido
Zukker, Andres Tammsalu ja

Valeri Hahiljev. Teise koha
sümboolse karika võttis vastu
Rannametsa võistkond, kes
jäi esikohast vaid pool punkti
maha. Võistkonna põhikoosseisu kuulusid Eiki Rooden,
Johannes Toomsalu, Jaanus
Vent, Viktor Koop, Argo
Schneider. Kolmas koht läks
Ranna võistkonnale (Urmas
Aava, Ly Aava, Marvi Arnek,
Veiko Arnek, Triin Laido-

ner). Tugevat tulemust näitasid Mereküla, Sõpruskond,
Ametnikud, 60+ ja Võiste
Noortetuba.
Täname Häädemeeste Vallavalitsust auhinnaraamatute ja
Võiste külaseltsi ulualuse pakkumise ning maitsva tordi eest.
Korraldajate nimel
Maia-Liisa Kasvandik

Kaiser Auto pakub
Kaiser Auto OÜ pakub laias
valikus varuosi, lisavarustust,
keredetaile sõiduautodele ja väikebussidele. Meie tootevalikust
leiad tuntud brändidelt mootoriõlisid, filtrid, pidurikettad,
piduriklotsid, veermikuosad,
turbokompressorid, katalüsaatorid, tahmafiltrid, summutid
jne. Lai valik kvaliteetseid
keredetaile – tiivad, tiivakaared, kapotid, põrkerauad, tuled,
iluvõred, esipaneelid, peeglid,
radiaatorid, tiivikud, karteripõhjad. Hinnad on tõesti head!
Eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetseid varuosasid
parima hinnaga. Kauba garantii 24 kuud ja mõne varuosa
puhul lausa 4 aastat! Tarneaeg
1-3 tööpäeva meie Pärnu esindusse. Tellitud kauba toome

Häädemeestele kohale täiesti
TASUTA!
Miks osta varuosad just
meilt?
1 - Pakume laias valikus
varuosasid erinevatelt tootjatelt.
2 - Kuna teeme tööd üle 10
autovaruosade tarnijaga on meil
võimalik pakkuda oma klientidele varuosasid väga mõistliku
hinnaga.
3 - Kõikidele meie juures ostetud kaupadele kehtib
garantii ja osadele varuosadele
tootja annab 4 aastat garantiid*
(*võta meiega ühendust ja uuri
täpsemalt).
4 - Professionaalne nõustamine, mis tagab klientide
rahulolu. Klient edastab meile
auto andmed (piisab vaid auto
numbrist) ja oma soovi. Meie

Foto: erakogust

tegeleme otsinguga ja pakume
optimaalset lahendust.
5 - Pakume tasuta transporti
Häädemeestele meie juures tellitud varuosadele.
Kirjuta meile, helista meile

HÄÄDEMEESTE VALLA LÕBUSAD REISISELLID!
häädemeeste valla eakad reisisellid sõidavad
12. juunil 2019 mulgimaale.
Külastame Heimtalis Anu Raua muuseumi, Võhma
küünlavabrikut, Imavere Piimandusmuuseumi ja Türi
Ringhäälingu Muuseumi. Lõunasöök Imavere trahteris.

Tule Sinagi kaasa!

või astu läbi Tallinna mnt 11
Pärnu.
Tel: +372 5770 4098
E-mail: kaiser@prefix.ee
Kaupluse aadress: Tallinna
mnt 11 Pärnu 80036

E. E. FOREST

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

Osavõtjatele omaosalus

20€

(sisaldab muuseumide pileteid ja
lõunasööki).

Registreerimine 21. maiks
Võistes – Saima Vaher tel 446 0137
Uulus – Helje Pulk Uulu Raamatukogus tel 444 8881
Häädemeestel – Tiiu lillepoes tel 446 5090

Reisisaatja MARJE KAALEP+372 5622 8204

Lisainfo 5850 4050, 523 1051
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TEADE
Häädemeeste staadionil
18. mail kell 13.00
19. mail kell 11.00
2019. a PÄRNUMAA MEISTRIVÕISTLUSED
AMMULASKMISES

MAI ja JUUNI sündmused
Uulu Lasteaia ülemajaline muusikapäev
KSK saalis kell 16
09.05
Metsapoole Põhikoolis emadepäeva
kontsert kell 17.30
09.05
Naised köögis uue albumi „Igavesti
heitlike tunnete tango“ esituskontsert
Treimani Rahvamajas kell 19,
pilet eelmüügist 15.10.05
Emadepäeva kontsert Häädemeeste
Seltsimajas kell 18
14.05
ndise Häädemeeste valla piirkonna
eelkooliealiste laste spordipäev
Häädemeeste staadionil
14.05
Heinaste merekooli avamisest 155 aastat.
Heinaste merekooli muuseum-50 näituse
avamine Häädemeeste Muuseumis
18.05
Häädemeeste Muusikakooli
kevadkontsert Treimani Rahvamajas
kell 13
22.05
Õpilastööde näitus Häädemeeste
Raamatukogus
25.05
Rahvusvaheline peotantsuvõistlus
„Treimani suvi“ Treimani Rahvamajas
kell 12
25.05
Jõulumäe Raudmees 2019: Duatlon
29.05-02.06 Baltica on CIOFFI festival, kus
osalised ka meie vallast
31.05
Kabli Lasteaia Kevadpidu Kabli
Seltsimajas kell 16
31.05-02.06 Field Target Estonian International
Open Jõulumäel
01.06
Põhja-Liivimaa festival + Häädemeeste
Keskkooli perepäev
04.06
Made in Häädemeeste näituse avamine
Häädemeeste Muuseumis
07.06
Kooliaasta lõpuaktus Häädemeeste
Keskkoolis kell 8.30
10.06
Laulupeo tule pidulik vastuvõtmine
Uulus Laulupäeva mälestuskivi juures
kell 11
14.06
Metsapoole Põhikooli lõpuaktus kell 13
15.-16.06 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 Keskkoolis põhikooli
lõpuaktus kell 12 ja gümnaasiumi
lõpuaktus kell 15
22.06
Jaanipäev Treimanis kell 20
22.06
Jaaniõhtu Uulu pargis
23.06
Kabli Jaaniõhtu, Tants DJ: Riho Pruul
ja bänd
23.06
Jaanipäev Võiste Suveaias
23.06
Jaanipäev Häädemeeste suveaias
23.06
Võidupäeva jooks Häädemeeste alevikus
25.-28.06 Akvarellikursus Treimani Rahvamajas,
juhendajaks Maikki Haapala
09.05

LISAINFORMATSIOON
valla kodulehel kalendris või küsige kultuurinõunik Aire
Kallas-Maddisonilt tel 5358 5406 või
aire.kallasmaddison@haademeeste.ee
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Kooliuudised Häädemeeste Keskkoolist
Häädemeeste Keskkooli õpilased
maakondlikel olümpiaadidel edukad
Taas on heameel jagada infot
Häädemeeste õpilaste headest
tulemustest aineolümpiaadidel.
Nagu ka varem olen öelnud,
teeb rõõmu eelkõige osalemine
ning seda koolis ka tunnustame, aga valmistab rõõmu,
kui ka tulemused on head.
Saksa keele olümpiaadil saavutas 8. klassi õpilaste arvestuses Arthur Valge 1. koha,
Triina Linkmann 2. koha,
Heivi Lepik 3. koha; 9. klasside arvestuses Romek Hanson 3. koha. Inimeseõpetuse
olümpiaadil saavutas Pärnu
maakonnas 6. klassi õpilaste
hulgas Ann-Mari Alfthan 3.
koha. Emakeeleolümpiaadil
saavutas Ann-Mari Alfthan
2. koha. Inglise keele olüm-

piaadil saavutas Arthur Valge
8. klassi õpilaste arvestuses 1.
koha. Timmu Kiiver saavutas
maakondlikul informaatikaolümpiaadil 4.-5. klassi õpilaste hulgas 2. koha. 9. klassi
õpilane Iti Maddison saavutas
maakondlikul käsitööolümpiaadil 2. koha.
Kiidame tublisid õpilasi
ning täname saksa keele
õpetaja Viktor Koopi, inimeseõpetuse õpetaja Marika
Ristmäed, emakeeleõpetaja
Silvi Murulauku, inglise
keele õpetaja Rene Kurmi,
informaatikaõpetaja Astrid
Rosenbergi, käsitööõpetaja
Liie Juhkamit.
Aule Kink

Berliini reis
Koostöös SA Innovega ja
Euroopa Sotsiaalfondi toel
toimus 18. – 23. aprillil Häädemeeste Keskkooli, Vändra
Gümnaasiumi ja Sindi Gümnaasiumi õpilaste keeleõppereis
Saksamaale. Projekt sai ellu viidud seetõttu, et saksa keelega
puutuvad õpilased kooliväliselt
vähe kokku ning saavad saksa
keelt vähe praktiseerida. Murekoht on, et saksa keele õppijate
arv on Eestis järsult vähenenud. Üha vähemaks jääb noori,
kes inglise keele kõrval ka teisi
võõrkeeli valdaksid. Ja see on
meie väikesele rahvale kahtlemata miinus.
Reisil toimusid mitmed
erinevad ühised õpitegevused,
tutvuti Berliini ja Potsdami

Poola Saatkonna külaskäik Häädemeestele
12. aprillil oli Häädemeeste Keskkoolis külas
Poola Saatkonnast Sławomira BorowskaPeterson, et viia õpilastele läbi põnevaid töötubasid ning avada koolimajas näitus.
Kuna oli saabumas Palmipuudepüha, siis
õpilased valmistasid Slawomira juhendamisel
traditsioonilise Krakowi piirkonna „palmi“,
kus kasutati looduslikke materjale ning paberlõiketehnikat kasutades krepppaberist lilli.
Samuti küpsetasid ja disainisid õpilased Nela
Rubinsteini retsepti järgi masurka kooke.
Häädemeeste koolimajas sai üles seatud
näitus „Väikesed imed. Poola folkloor väikestele ja suurtele Marianna Oklejaki illustratsioonis”. Marianna Oklejak (s. 1981) on
Varssavi Kunstiakadeemia lõpetanud Poola
noorema põlvkonna illustraator. Näitusel on
illustratsioonid, mis on inspireeritud Poola
rahvakunstist ja paberlõigetest. Kõik huvilised on teretulnud Häädemeeste KK fuajeesse
imetoredat näitust vaatama.
Häädemeeste KK pere on väga tänulik
Poola Saatkonnale ja Sławomira BorowskaPetersonile.
Aule Kink

Poola saatkond külas. Foto: Heli Lank

vaatamisväärsustega. Giidid
linnatuuridel olid saksakeelsed ning kõik ikka selleks,
et parendada õpilaste saksa
keele oskust. Reisi eesmärk oli
luua ka sõprussuhted WilmaRudolphi kooli õpilastega, st
reisil käinud õpilased võiksid
leida sakslasest kirjasõbra,
kellega saksa keelt edaspidigi
praktiseerida. Külastati Tehnikamuuseumi Berliinis, teletorni ning tagasiteel tutvuti ka
Varssavi vanalinnaga.
Õpilaste muljed reisilt
olid väga positiivsed. Koolis
võid ju võõrkeelt õppida, aga
keelekeskkonnas olemisel on
hoopis teine võlu. Õpilaste
sõnul on Saksamaa väga kaunis koht. Samas saab Berliinis

Wilma Rudolphi kooli ees. Foto: Romek Hanson

näha väga erinevat kultuuri.
Berliinis on palju toitlustajaid
ja avalikke meelelahutusi, seal
ei ole kunagi tühjust – inimesed avastavad suurlinna nii
päeval kui ööl. Saksamaal on
väga huvitav ajalugu ja kaunid
pärandid, igal kohal või monu-

mendil on oma lugu jutustada,
mis tegi ka bussireisi põnevaks.
Viktor Koop
Saksa keele õpetaja

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Kooliöö
Häädemeestel
12. aprillil toimus Häädemeeste
Keskkoolis juba traditsiooniks
saanud Öökool. Selle aasta riietuse teema oli loomad ja koolimajas sai näha väga huvitavaid
tegelasi. Seekordne üritus oli
algusest lõpuni õpilasesinduse omaalgatus. Liisa Viirna
ja Sandra Siirak nägid ürituse
korraldamisega väga palju vaeva
ning ka juhtisid õhtut. Töösse
kaasasid nad ka kaasõpilasi.
Umbes 50 kokkutulnuga
peeti maha “Aarete jaht” ja “Kahhoot”, valmistati maitsvaid suupisteid ning kohtuti töötubades
Kaitseliidu Pärnumaa Maleva
pealiku kolonelleitnant Rasmus
Lippuri ja Kõrgema Sōjakooli
õppuri Janar Allojaga. Nendega
koos valmistasid õpilased paberist sõjamasinaid, kuulati lugusid
kaitseväe tegemistest ning soovi

Öökool 2019. Foto: Richard Aljaste

korral oli võimalik selga proovida
kaitseväes kasutatavat varustust.
Õhtu lõppes lustaka diskoga ja
filmi vaatamisega. Samuti jagati
auhindu parimate kostüümide
eest. Autasustatud said loomulikult ka “Aarete jahil” ja “Kahhootil” osalenud õpilased.
Õhtu oli tegevusterohke

ja kaasahaarav. Kõigile leidus
midagi ja tagasiside on igati
positiivne. Jätkame kindlasti
traditsiooniga ja korraldame veel
lustakaid ning lõbusaid üritusi,
et õpilaste argipäeva veidi vaheldust tuua.
Crete Luik
11. klassi õpilane

Tahkuranna kool
Jürikuu Tahkuranna koolis
Muidu selline virila ja vingus
näoga aprill oli sel aastal rõõmus ja
kelmikas. Suvesoojal lasi ta meid
rõõmustama juba nii vara! Selline
üllatus meeldis kõigile.
Aprill oli üllatuslik ka koolimajas. Kuu algul pakuti kolmel
päeval hommikuputru. Sööjaid
oli. Põhjendati sellega, et kodus
kohe pärast tõusmist ei tahagi
süüa. Soe puder moosiga oli nii
maitsev, et lihtsalt kutsus lusikat
sisse lööma. See oli väike katse.
Aprillis toimus palju olümpiaade. Meie õpilased osalesid
eesti ja inglise keele olümpiaadil,
inimeseõpetuse- ja informaatikaolümpiaadil.
Tehnoloogiaõpetuse tunnis ja
ringis olid valminud vahvad vurrid. Vaeva oli kõvasti nähtud, sest
vurrid nägid ilusad välja. Kes on
aga kõige osavamad vurrikeerutajad ja kellel kõige ilusam vurr
– selle selgitas välja väike võistlus.
Kõige kauem keerles Lukase vurr
ja kõige ilusamaks hinnati Mairo
töö. Sarah oli ainuke tüdruk, kes
poistele konkurentsi pakkus.

Virumaa Muuseumite Rehbinderi maja töötajad esinesid
koolimajas huvitava teemaga „Tervislik toit ja tulevikutoit”. Lektor
oskas lapsi köita ja humoorikalt
selgitada, mida me peaksime
sööma. Põnev oli vaadata ja kuulata, kuidas meie seedimine kõige
sellega, mis me suhu pistame, hakkama saab.
Ja siis kiirpilk tulevikku: igasugused kuivatatud putukad.
Usun küll, et mõnele sai sel korral oluliselt armsamaks hernesupp
või maksakaste kui need sitikad.
Siiski pistis enamus põske sitika ja
leidis rõõmsalt, et võib süüa küll!
1. ja 2. klassi õpilased käisid
tutvumas Häädemeeste päästekomando tööga. Meid võeti
lahkelt ja sõbralikult vastu. Kõigepealt arutati, kuidas õnnetusi ära
hoida ja millised vahendid peaksid
kodus olema, et õnnetusest jagu
saada. Seejärel oli väike uurimisretk, et leida, millised kohad on
ohtlikud ja kus võiks põleng tekkida. See ülesanne meeldis lastele
väga. Loomulikult tehti kindlaks,

millist tehnikat sisaldab üks suur
ja võimas päästeauto. Lõpuks
lasti kuuldavale häiresignaal, mis
mehed kiiresti autosse kutsub. Oli
tore ja kasulik õppekäik.
Enne vaheajale minekut tegime
ära jüriöö teatejooksu kooli
juures. Kõik õpilased olid jagatud võistkondadesse, segamini
nooremad ja vanemad. Ühiselt
tehti sooja ja uuriti raja kulgemist. Ilm oli soe ja päikesepaisteline. Esialgu pikana tundunud
maa joosti läbi üsna kiiresti. Tore,
et võistkonnakaaslased ergutasid
nooremaid jooksjaid ja mõni
lausa toetas sõpra kõrval joostes.
Pärast võistlust jätkus veel jõudu
toredaks jalgpallimatšiks.
Kooli võistkonnad osalesid ka
valla jüriöö teatejooksus Pätsi
platsist Jõulumäele.
Kuu lõpp tõi kauaoodatud
vaheaja. Väike puhkus mõjus
kosutavalt kõigile ja küllap läheb
viimane õppimiskuu hästi.
Rõõmsat maikuud soovib
kõigile Tahkuranna koolipere.

Tulevikutoit. Foto: Kerli Õismets

Foto:
Anu Alloja

Jüriöö teatejooks koolis. Foto: Kerli Õismets
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Uulu Põhikool
Sündmusterohke aprill Uulu Põhikoolis
31.03 – 06.04 Erasmus+ projektikohtumine Eestis
Külalised: Läti, Rumeenia ja Hispaania koolide
18 õpilast ja 6 õpetajat
3.04 Töö- ja karjäärimess Pärnu Kontserdimajas.
Osalejad: 9. klass
4.04 Mudilaskoori ettelaulmine
5.04 Emakeeleolümpiaad
Osalejad: Rudolf Harald Kivi, Maarja Kõresaar,
Mirjam Rohtoja, Marten Saar
Maarja Kõresaar – III koht
8.04 Hoolekogu koosolek
8.04 Terviseloeng 4. klassile
8.04 Vana-Vigala TTK karjääritund 9. klassile
8.04 KEAT esmaabi loeng 6. klassile
9.04 Häädemeeste Keskkooli külastus. Osalejad: 9. klass
9.04 7. klass muusikalil „Oliver Twist”
10.04 2. klassi klassiõhtu „Kanad, kuked”
10.04 Inimeseõpetuse olümpiaad
Osalejad: Linda-Mai Jõesalu, Triinu Kirschbaum,
Kerhard Kiviselg, Richard Kiviselg, Maarja Kõresaar,
Keiti Alexandra Lepik, Lorette Viirmaa, Alice
Võsanurm
Triinu Krischabaum – I koht
Richard Kiviselg – II koht
Keiti Alexandra Lepik – III koht

Märtsikuu Tegija on Linda-Mai Jõesalu, kes saavutas
käsitöö olümpiaadil III koha

Erasmus+ projektinädal Uulu
Põhikoolis
01.-05.04.2019 viibisid Uulu Põhikoolis Erasmus+ projekti raames Läti, Rumeenia ja Hispaania õpetajad ja õpilased. Projektikohtumise
pealkirjaks oli „Puhas loodus” ja ühiselt tutvuti
kohalike tööturu võimalustega põllumajanduse,
kalanduse, turismi ja metsanduse valdkonnas,
samuti tutvuti kohalike ettevõtjatega.
Projektis osalenud koolid külastasid Kurgja
Talumuusemit, kus neile tutvustati Eesti söögitraditsioone, aastaaegade mõju talu toidulaual,
Kurgja talu ja selle elanikke, C. R. Jakobsoni
põhimõtteid talust ja toidust ning toidu teekonda
laudast ja aiast kööki. Ühiselt küpsetati kaerahelbeküpsiseid, degusteeriti ning mängiti rollimänge. Eesti kalanduse kohta jagas õpilastele ja
õpetajatele Võiste sadamas infot Häädemeeste
valla volikogu aseesimees Argo Mengel. Metsanduse ja jahinduse loengud toimusid Kabli
külastuskeskuses, kus Eesti metsandusest andis
ülevaate Priit Kõresaar ning jahindusest Külliki
Kiiver. Peale loenguid lõunatati ning toimus
jalutuskäik Tolkuse rabas. Kolmapäeval külastati
Kihnu saart, kus kohalik ettevõtja Liina Palu
tutvustas õpilastele nende ettevõtet, turismi
Kihnu saarel ning tegi ringkäigu saarel.
Peale õppekäike toimus õpilastel kolme päeva
kokkuvõtmine ning ühiselt koostati esitlused
valitud valdkondade kohta, samuti valmistati
projektiga seotud teemadega Eestit reklaamivad
videod. Projektikohtumise viimasel päeval viisid
kohalikud ettevõtjad läbi töötubasid, õpilastega
kohtusid kohalikud ettevõtjad Maarika Puusepp,
Alliki Orasmäe, Getlin Saar, Kalmer Metsaoru
ja Kaja Rinaldo. Samuti külastasid kõik külalised Lottemaad, kus Hana Kivi ja Kristjan Laas
tutvustasid Lottemaa Teemaparki.
Projektikohtumise raames õppisid õpilased
tundma töövõimalusi erinevates valdkondades.
Samuti tõi see nädal elevust tervele koolile. Õpilased praktiseerid suhtlemist võõrkeeles ning
hispaanlaste temperament andis julgust ka meie
õpilastele. Külalised imetlesid meie loodust ning
olid üllatunud, kui soojad võivad olla ühe Põhjamaa kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.
Südamlik tänu kõikidele õpilastele, õpetajatele
ja lastevanematele, kes projektinädalaga seotud
olid! See nädal andis kinnitust, et meie koolis on
suurepärane meeskond, kes saab ühiselt hakkama
ka väga pingelises olukorras, et meie õpilased on
väga edukad suhtlejad ka võõrastes olukordades
ning et meil on imelised lapsevanemad, kes on
valmis nii suurel määral koolielu toetama! Aitäh
teile kõikidele!
Egle Rumberg
direktor

12.04 VARIA viktoriin Lihula Gümnaasiumis
Osalejad: Jan Jonathan Jõesalu,
Triinu Kirschbaum, Kermo Link,
Kaspar Rahnu, Alice Võsanurm
16.04 I klass etendusel „Sööbik ja Pisik”
16.04 4. klassi ühine klassiõhtu Surju
kooli 4. klassiga
16.04 Inglise keele olümpiaad
Osalejad: Richard Kiviselg, Kaspar Rahnu
Richard Kiviselg – II koht
17.04 III kooliastme õppereis Tallinnasse
18.04 Õppenõukogu koosolek
18.04 Vigala TTK külastamine. Osalejad: 9. klassi õpilased
18.04 Õpilaste kogunemine
24.04 „Ott Tänak: The movie” – 27 õpilast kinos
27.04 Noortevolikogu ja õpilasesinduse ühislaager.
Osalejad: 3 ÕE liiget ja noortevolikogu liikmed
29.04 Järgmise õppeaasta 1. klassi õpilaste ja lastevanemate
infopäev
29.04 Rahuloluküsitluste saatmine lastevanematele
30.04 KEAT Päästeameti loeng 6. klassile
30.04 4. kl KIK projektisõit „Vesi linnaruumis” Pärnumaa
jäätmekäitlusjaama
30.04 Jüriööjooksul osalemine
30.04 5.-9. klassi kooliöö

Häädemeeste
muusikakool
võtab vastu
uusi õpilasi
klaveri-, viiuli-,
puhkpilli- (klarnet, flööt,
saksofon) ja näppepillide
(mandoliin, kitarr, ukulele)
erialadele.
Erasmus+ projekti raames Kurgja Talumuuseumi külastamine

Katsed algavad neljapäeval,
23. mail kell 15
muusikakoolis
Pärnu mnt. 32.
Õppida soovijal palume
laulda üks laul tema enda
valikul.
Põhjalikum info telefonil
5340 0646 Tiia Soomre.
KohTumiSeni!

Erasmus+ projekti raames Tolkuse raba külastus

Erasmus+ projekti raames Kihnu külastamine. Fotod: kooli fotokogust
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Metsapoole Põhikool
Väikse kooli mitu palet
Õppimine on elukestev protsess, milleks vajalikud oskused
ja tööharjumused kujunevad
põhihariduse omandamisel.
Reaalne õppimine koolis toimub õppekavade alusel. Koolil on riikliku õppekava järgi
koostatud kooli õppekava.
Riigi poolt on õpetajale ja
koolile jäetud piisavalt vabadust korraldada õpetamine
ja kasvatamine õpilaskeskselt
kooli eripära ja ressursse arvestades. See annab võimaluse
igal koolil omanäoline olla.
Riiklikus õppekavas määratakse kohustuslike õppeainete
tundide arv klassiti ja vaba
tunniressurss, mis on kõigi
kooliastmete peale kokku 22
tundi. See võimaldab koolides
õpetada valikõppeaineid. Meie
koolis tantsu ja arvutiõpetust.

Inglise keele õppimist alustavad õpilased teisest klassist.
Ülejäänud vaba tunniressurssi kasutame inglise keele,
matemaatika, eesti keele, loodusõpetuse, ajaloo, bioloogia
ja kunstiõpetuse süvendatud
õppeks. Õppetöö toimub meie
koolis liitklassides.
Tantsimine on meie koolis olnud pika traditsiooniga.
Tantsutund on tunniplaanis
kõigile 1. kuni 6. klassi õpilastele.
Arvutiõpetuse tundides
osalevad kõik 2., 5. ja 8. klassi
õpilased. Tänapäeval on väga
oluline õpilaste digipädevuse
kujundamine. Praktilises koolielus tuleb osata kasutada
arvutit ja internetti loovtööde
vormistamiseks ja esitlemiseks
8. klassis.

Et õppetöö sujuks edukalt,
peab vaimne töö vahelduma
kehalise aktiivsusega ja puhkusega. Õpilastel on võimalus
vahetundide ajal kooli võimlasaalis aktiivselt liikuda ja
mängida. Pärast teist tundi
lähevad õpilased õuevahetundi. Liikuda ja uusi oskusi
õppida saavad õpilased erinevates huviringides. Koolis
tegutseb 15 huviringi (rahvatants, line-tants/võimlemine,
lastekoor, mudilaskoor, solistid, spordiring, viktoriiniklubi,
kunstiring, keraamika, sõnakunstiring, majandusõpetus,
lauamängude mitmevõistlus,
robootika, DJ-ring, discgolf).
Võimlejad osalevad juunikuus
toimuval Pärnumaa võimlemispeol (juhendaja Tiina
Laidla).

Osalemine maakondlikel olümpiaadidel
Peame oluliseks tööd tublimate õpilastega. Meie kooli
õpilased on sel õppeaastal osa
võtnud mitmetest aineolümpiaadidest ja konkurssidest.
Detsembrikuus osales kooli
võistkond füüsikaviktoriinil,
kus maakonna koolide arvestuses saavutati III koht. Võistkonda kuulusid Kimberly Born
(7. kl), Helen Vaik (8. kl), Oliver Jakobson (8. kl), Ako Ilmar
Ilus (8. kl) ja Vivian Rull (9.
kl). Õpilased viis võistlusele
asendusõpetaja Raimu Pruul.
Pärnumaa VARIA viktoriinil
osaleti kahel korral. Tublilt

esineti aprillikuus toimuval
viktoriinil, kus kooli võistkond
saavutas III koha. Võistkonnas
Marian Mölder (5. kl), Meribel
Born (6. kl), Johanna Resik (7.
kl), Helen Vaik (8. kl) ja Oliver Jakobson (8. kl). Õpilasi
juhendasid õp. Ants Järv ja
Evi Vaher. Emakeeleolümpiaadil osalesid Ketlin Kikkas
(5. kl), Frederik Tammann (5.
kl), Meribel Born (6. kl), Kimberly Born (7. kl) ja Johanna
Resik (7. kl). Juhendaja õp. Evi
Vaher. Pärnumaa inglise keele
olümpiaadil osalesid Ainar
Dreifeldt (6. kl), Helen Vaik

(8. kl) ja Oliver Jakobson (8.
kl). Juhendaja õp. Viire Talts.
Inimeseõpetuse olümpiaadil
osalesid Ketlin Kikkas (5. kl),
Marian Mölder (5. kl), Kimberly Born (7. kl) ja Johanna
Resik (7. kl). Juhendaja õp.
Anneli Graudina. Laulukonkursil Väike Canto osalesid
Annika Hansschmidt ja Markus Allikas. Õpilaste juhendaja
õp. Virge Lind.
Täname õpilasi ja õpetajaid.
Anneli Graudina
Õppealajuhataja

Teistmoodi
koolitunnid
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse toel külastasid meie
kooli 4.-9. klasside õpilased 18.
aprillil kahte Pärnumaa ettevõtet, mis olid Vändra Osaühingu piimafarm ja Paikre
sorteerimisjaam.
Ajad on muutunud ning
piima tootmine koondunud
suurtesse farmidesse; lüpsilehmi külades, taludes enam
praktiliselt ei ole ning lastele oli
teema väga huvitav ja õpetlik.
Tänapäeval on suurte prügi
koguste kokku kogumine ja
käitlemine ülioluline, sorteerimisjaamas selgitati kogu
protsess lastele lahti.
Ettevõtete külastuste kaudu
sai õppetöö seotud eluliste näidetega. Mõlemas ettevõttes
võeti meid väga hästi vastu,
piimafarmis kostitati kohaliku
piima ja maitsva kringliga.
8. aprillil käisid Metsapoolel Politseimuuseumi töötajad,
kes tõid kohale minilabori, et
praktiliste tööde käigus näidata, kuidas teostatakse kohtueelset ekspertiisi. Lapsed
kehastusid ekspertideks, kelle
ülesandeks oli läbi viia erinevad
katsed. Ühes töötoas praktiseeriti sõrmejälgede ning DNA
proovide võtmist ja isikute
tuvastamist. Teises klassitoas
lahati (sea)südameid ja tuvastati, millised jäljed on jätnud
pindadele veri, värv, ketšup ja
muud ained. Väikestel ekspertidel oli, mida uurida ja küsida.
Ants Järv

4.-9.klass Paikre sorteerimisjaamas. Foto: Ants Järv

Piimafarmis said lemmikuteks vasikad. Foto: Ants Järv

Eksperdid lahkavad südant. Foto Heino Einaste.

Uulu lasteaed

Aprillikuu Uulu lasteaias
Naljakuu algas küllalt talviselt- külmade ööde ja härmas
hommikutega. Jätkus kuu
teisel poolel aga nii suviselt, et
meenub Ülesoo Tootsi ütlus:
... einoh, kui see nüüd nali ei
ole, siis on see küll peris kena
nali. Aga nalja sai naljapäeval
nagunii. Koolieelikud koostasid-joonistasid koomikseid,
teistes rühmades oli väikesi
pimesiku-mänge ja muud
lõbusat. Eriti lõbu pakkus lastele muidugi rühma täiskasvanute ninapidi vedamine tuntud
aprillitamise nippidega.
Aga muude tegude juurde,
õieti nende meenutamise
juurde.
Häädemeeste valla haridusasutused osalevad keskkonnahariduslikes õppeprogrammides 2018/2019 õ/a. See fakt
tekitas meie kahele rühmale
– Liblikad (5.-6. a) ja Jaanimardikad (6.-7. a) võimaluse
projektiraha eest külastada
Tallinna loomaaeda.
Koolieelikud tutvusid giidi
juhendamisel kakkude eluga.
Sellel öökulliretkel saadi palju
tarkusi kakkude kommetest
ja eluviisist. Peale kassikaku
nähti veel habe-, vööt-, händ-,
karvasjalg- ja lumekakku ning
kõrvukrätsu. Huvitav oli näha,

kuidas need linnud suudavad
pea keerata lausa selja taha ja
teada saada, et alati on kaunimad isaslinnud. Mõned võivad kaasa valida kogu eluks.
Vaadata jõuti veel kotkaid ja
jääkarusid.
Liblika lapsed juhatatigi
põhjamaisesse ellu. Jääkaru
Friida oli end püherdanud
pruuniks – ilmselt selle hooaja moevärv, ta ei tahtnud
basseinis ka seda muuta. Tema
poeg Aron aga nautis täiega
basseinimõnusid ja tekitas
klaasseina tagant lastele erutavaid elamusi. Giidi jutust ja
piltidest lisandus veel tarkusi
Arktikas elavatest loomadest,
kellega jääkaru kohtub. Nii
oli retke lõpus, hülge basseini
juures ka väike mälumäng ja
keegi lastest ei jäänud punktita. Lisaks said lapsed vaadelda
ahve, paabulinde, laamat, lõvisid, mitmeid suurte sarvedega
loomi ja külastada väikest troopikamaja.
Mesimummid (4.-5. a)
ja Lepatriinud (3.-4. a) käisid samuti eelpool mainitud
projektide toel silmaringi
laiendamas. Neid viis sõit tellitud bussidega Pernova HK
loodusmajja. Õppekava Eesti
metsloomad andis võimaluse

Mesimummidel tut vuda
metsloomade topistega, kuulata helidekoopas loomade
hääli, vaadata õppefilmi Eesti
metsloomadest. Lepatriinudel oli tore võimalus tutvuda
elavnurgas lemmikloomadega.
Lastele meeldis retk väga ja
uut külastust jäädi pikisilmi

ootama.
Piltide ja loodusvaatluste
abil tutvuti igas rühmas taas
ränd- ja paigalindude eluga,
vooliti ning joonistati värvikaid pilte Eesti metsalindudest.
Aprill tõi kaasa lihavõtte- e.
munadepühad, mis lastele ikka
palju mängurõõmu pakuvad.

Meisterdati, kaunistati rühmatubasid, maaliti erinevates
tehnikates mune. Kummaline lugu juhtus Lepatriinude
rühmas. Sealt tulid majja
teise püha hommikul suured
jänesed. Üks nendest – Juula
nimeline – tahtis lastele üllatuskingitusi teha, oli unustanud ise peidukohad, kuhu
kingid peitis. Järgnes suur
seiklus mööda lasteaia maja
-kõik lapsed otsisid peidus olevaid kinke ja selleks tuli läbida
mõned huvitavad katsetused,
lõbusad ja sportlikud mängud.
Võttis aega, mis võttis – suured
pühademunad maiustustega
said leitud.
Hommikutundidel, nagu
alati, kõlas majas laulu ja pillimängu, käisid ettevalmistused kevadpeoks-muusikapäeva
kontserdiks. Soe aprillilõpp
pakkus palju tegevusi õues ja

staadionil. Maikuus on oodata
taas toredat spordipäeva Jõulumäel koos Võiste lasteaia
lastega.
Sipelgatele (sõimerühm)
nagu teistelegi rühmadele
jõudis kevad aknalauale. Külvitööd algasid juba kaugelt
enne jüripäeva. Nüüd võistlevad kasvamises sibulapealsed,
kurgi-, lille- ja nisutaimed.
Väikesi Sipelgaid rõõmustavad samuti soojad kevadpäevad- saab vähem riideid selga
panna ja õhemate riietega läheb
asi ka juba nobedamalt. Eestimaa suvi peaks kindlasti aprillikuult mõõtu võtma... Nautigem päikesesoojust, tasuta
D-vitamiini ja jõudu kõigiks
kevadisteks ettevõtmisteks.
Uulu Lasteaia pere
Fotod lasteaia fotokogust

Häädemeeste valla leht

Mai 2019

Lk. 13

Tahkuranna lasteaed

Sportlik ja tervistav kuu Tahkuranna lasteaias
Rõõmus ja päikeseline aprill
tõi kaasa järjest pikemaid
päevi ja ikka rohkem kevadet
ning möödus imekiirelt. Eks
hästi veedetud aeg lendagi
linnutiivul...
Kuu a lg u l k ä is meil
külaline Vargamäelt. A.
H. Tammsaare muuseumi
pedagoog-projektijuht Kristi
Kirss tõi lasteni ehedat taluelu hõngu. Üheskoos mängiti
vanu rahvamänge, mis nõudsid nutikust ja osavust ning
meelitati hääl välja karjapasunast ja käristist.
7. aprillil tähistati Maailma Tervisepäeva. Kogu
järgnev nädal oli meie majas
terviseteemadele pühendatud. Tervislikust toitumisest, toidu teekonnast organismis, salasuhkrust ning
headest ja mitte nii headest
toiduvalikutest rääkis Rakvere Rehbinderi Maja lektor.
Koolieelikud said maitsta
tulevikutoitu – valgurikkaid
kuivatatud putukaid. Tervisenädalal valmis meil kaks
toidupüramiidi – ideaalne ja
tegelik. Jätkus Suukooli projekt „Hambad puhtaks”, mis
kestis ühtekokku pool aastat
ning lõppes aprilli viimasel
päeval.
14. aprillil pidasime Tahkuranna kooli aulas maha
juba X X II Simbi-R imbi
laulu- ja tantsupäeva. Sel
aastal kandis meie kevadine
suurpidu pealkirja „Laula,
laula, suukene, tantsi, tantsi,
jalakene”. Tõesti: oli laulu,
tantsu, eneseületamist ja
toredaid üllatusi. Iga lavale
astunu sai vahva esineja tunnustuskirja, suu magusaks
ning kingiks valjuhäälse

Foto: Signe Ööpik

Foto: Piret Linnumäe

Fotod: Piret Linnumäe

jalgrattapasuna. Kindlasti
tuleb ära märkida, et saali
kaunistused olid laste endi

meisterdatud.
Kevadpühade puhul kullerdasime ning tegime vana

h e a d
munajooksu, milles meie nooremad, Päikesekiirte rühma
lapsed olid hämmastavalt
osavad.
23. aprillil jooksis kogu
lasteaed hoovi peal Jüripäevajooksu – ikka nooremadvanemad lapsed läbisegi, hoo
ja innuga.
Kevade edenemine meelitas meid veelgi usinamalt
a iatööle. Oma ajatatud
sibulapealseid saame aknalaualt supile rõõmuks juba
kuu aega, õuekastis saavad
kohe-kohe söömiskõlbulikuks kress-salati taimekesed ning Rannakarpidel on
käsil Räpina Aianduskooli
Tomatisõprade projekt, kust
esimene tomatimaitse juba
keelele saadud. Suuremad
lapsed lõid õue peal labidad
maasse ning kaevasid ringi
peenrajagu mulda, mis sai
peenravaibaga kaetud ning
ootab kuumaasika taimede
kohalejõudmist.
Õuealal hakkab ilmet
võtma meie üleaedse, Võiste
Puukooli poolt rajatav toidusalu. Multšikatte süles kodunevad mustika-, jõhvika-,
söödava kuslapuu ning vaarikataimed ning „vana olija”
– rabarber, kes pressis end läbi
multši ning avaldas kindlat
tahet olla üks paljude seas
Tahkuranna lasteaia toidusalus.
Ees ootab kibekiire maikuu oma toimetuste ja rõõmudega.
Kena kevadet Sulle, hea
lugeja!
Tahkuranna lasteaia pere
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Laulupidu 150
2019. aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat
ning 85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Seetõttu
on kultuuriministeeriumi üleskutsel kuulutatud 2019. aasta
laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks – Laulupidu
150. Eesti laulu- ja tantsu juubeliaasta.
Aasta tippsündmuseks on 4.-7. juulil toimuv XXVII
laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ ning sellele eelnev
tuletulemine, mis 1. juunist kuni 3. luulini läbib kõiki Eesti

Mai 2019

Uulu Põhikooli lastekoor
maakondi. Häädemeeste valda Uulu parki – Laulupäeva
mälestuskivi juurde saabub tuli 10. juunil kell 11.
Laulu- ja tantsupeole püüavad esinema pääseda meie
vallast 8. rühma.
Aprilli lehes tutvustasime teile nelja neist ja mai lehes
ülejäänud nelja rühma.
Lisainfot küsi Aire Kallas-Maddisonilt.

Uulu Põhikooli lastekoor sai
kokku pandud nendest õpilastest, kes vanuse poolest enam ei
saanud mudilaskooris laulda.
Nii hakkas tasapisi tegutsema
2017. aastal koolis ka lastekoor,
kes juba möödunud aasta suvel
võttis osa Pärnumaa laste laulupeost Pärnu Vallikäärus.

Tänaseks laulab lastekooris
18 5.-8. klassi õpilast. Kuna
lastekooride laulupeo repertuaar on küllaltki nõudlik
ja mahukas, siis otsustasime
jõud ühendada Audru kooli
lastekooriga, et koos osaleda
laulupeo ettevalmisprotsessis
ning võimalusel ka Tallinnas

150. juubelilaulupeol laulukaare all. Ühine koor kannab
nime „Audru-Uulu lastekoor
„Pääsuke“. Koor hakkab
kandma Häädemeeste valla
rahvuslikust kangast riideid.
Uulu kooli lastekoori juhatab
samuti nende muusikaõpetaja
Annely Kuningas.

Uulu Põhikooli mudilaskoor
Uulu Põhikooli mudilaskoor
alustas oma tegevust 2011.
aastal. Häädemeeste valla
koolidest ainuke koolis tegutsev mudilaskoor on osalenud
juba 2014. aasta üldlaulupeol

ja 2017. aastal toimunud noorte
laulupeol Tallinnas. Lisaks sellele on lauluhimulised mudilased alati osa võtnud Pärnumaa
laste laulupidudest nii Kilingi
– Nõmmes kui Pärnu Valli-

käärus. Hetkel laulab kooris
34 1.-4. klassi õpilast. Koorile
on õmmeldud Pärnu rahvuslikust kangast koorivorm. Koori
juhatab Uulu kooli muusikaõpetaja Annely Kuningas.

1. rida vasakult: Kaspar Rahnu, dirigent Annely Kuningas, Rudolf Harald Kivi. 2. rida vasakult: Lisete
Haljasoks, Maarja Kõresaar, Keiti Alexandra Lepik, Triinu Kirschbaum, Getter Ennok, Linda-Mai Jõesalu,
Terhi Kuuse, Angela Kaiste, Anett Aedma. Pildilt puuduvad: Mariann Rebane, Elisabel Helstein, Lorette
Viirmaa, Evert Kose, Rebeka Nora Jürgens, Kerhard Kiviselg, Jan Jonathan Jõesalu. Foto: Sigrid Absalon

1. rida vasakult: Hanna Anore Tohver, Inge Marie Rahu, Emma Frances Thompson, Sten-Erich Haljasoks,
Jako Jörgen Jõesalu, Robin Põder, Kerdo Kirschbaum, Kevin Kartau, Caroly Kopelmaa, Debby-Keira
Sepp. 2. rida vasakult: Kirke Rahu, Mirjam Rohtoja, dirigent Annely Kuningas, Karmen Kõresaar, AnnaLiisa Mätas, Jaanika Orasmäe, Ekke Rahu. 3. rida vasakult: Mirell Võsanurm, Anelle Kurm, Ketu-Ketri
Rüütli, Grete Pärnpuu, Madleen Luik, Meelike Udu, Vanessa Rozenkron, Saara Sofia Jürgens, Krethel
Kiviselg. 4. rida: Marten Saar, Aleks Janson, Kristiina Bogdan, Madli Pulst, Cristelle Marii Merirand, Sofia
Helene Pukk. Pildilt puuduvad: Karmen Kartau, Luise Lee Leidur. Foto Sigrid Absalon

Uulu Põhikooli pererühm
Uulu vapper pererühm on
moodustatud rahvatantsu
õpetaja Eneli Rüütli ideel ja
utsitusel ning Uulu laste, lapsevanemate ja õpetajate rõõmsal
entusiasmil.
Kiiresti said talvel kokku 16
last ja 8 täiskasvanut ning rahvalike sammude õppimine sai
hoogsalt alguse. Pererühmas
leiab nii staažikaid ehk varasemalt korduvalt tantsupeol
osalejaid kui ka täiesti algajaid tantsujalgu. Kandilisemad
tantsujalad aidati kiiresti teiste
liikmete ja Eneli õpetussõnade
abil vormi ning tänaseks on
seljataga ca 20 treeningut ja 2
ametlikku tantsupeo ülevaatust.
Muidugi käib sellega kaasas
hoogne stiilinurk, kus mehed
käivad omale sukkpükse ostmas ja naised koovad kõige ilusamate mustritega vöid. Samuti
otsitakse välja vanaemade prossid-sõled ja leitakse nõel hei-

Foto: Ülari Tuisk

nakuhjast ehk nr 47 suurus
pastlad! Iga liikme – nii suure
kui väikese tahe ja pühendumus on suur, mistõttu loodetavasti saab Uulu võimaluse
oma tantsusamme näidata ka
tantsupeol.
Kui küsisin laste käest, mis
asi see tantsupidu on ja miks
ma tahan tantsupeole minna
vastasid nad nii ...
• Tantsupidu on tantsimise
pidu. See on ülemaailmne
pidu. Tegelt ma ei tea kas see
on ülemaailmne. Kõik tahavad
sinna aga paljud ei saa. Mina
tahaks sinna minna sest mulle
meeldib tantsida. (Lisette)
• Tantsupeole tahan sellepärast, et mulle meeldib tantsida.
Tantsupidu on selleks et lapsed
saaksid lõbu tunda ja pealtvaatajad vaadata! (Kennet)
• Tantsupidu on minu arm,
seal saadakse kokku ja tantsitakse. Tantsupidu korraldatakse, et suvel aega veeta. Ma

tahan sinna minna, sest siis
saan telekasse! (Cristelle)
• Ma pole kunagi seal käinud, mulle meeldib tantsida ja
leida uusi sõpru. See kus tantsitakse. (Mari)
Uulu pererühma koosseis:
Egert Miljan, Raine Kuningas,
Marika Luik, Toomas Luik, Ly
Soosaar, Martti Maasik, Reilika Kiviselg, Kerol Kiviselg.
Lapsed – Ketu-Ketri Rüütli,
Madleen Luik, Cristelle Marii
Merirand, Grete Pärnpuu,
Krethel Kiviselg, Mari Heinlaid, Caroly Kopelmaa, Lisette
Kunder, Eerik Jõgiste, Kennet
saar, Kennerth Ööpik, Karl
Ööpik, Aleks Janson, Aaron
Rüütel, Mats-Madis Maddison, Kerhard Kiviselg.
Uulu Põhikooli rühmadest
kirjutasid Raine Kuningas
ja Uulu kooli lapsed Lisette
Kunder, Kennet Saar,
Cristelle Marii Merirand,
Mari Heinlaid.

Tantsuselts „Ülejala” naisrühm
Ma armastan siin kõike
ka oma jalajälgi
mille olen astunud lootuses
et see, mida hoian mina
hoiab ka mind
/S. Oll/
Eelmisel aastal, just sarnasel
lehtede pungumise ja looduse
tärkamise ajal tähistas valla
vanim toimiv naisrahvatantsurühm oma 30-ndat juubelit.
1988. aasta aprillikuus alustas segarühm „Ülejala” Tiiu
Pärnitsa, noore ja teotahtelise
tantsujuhi käe all oma tegevust. Rühma nimigi on tulnud
segapaaride tantsust, kus naine
peab astuma üle jala. Tantsiti
välja kõrgeid kohti ja tallati nii
tantsuplatside kui ka tantsupidude rohelisel pinnal.
Elu korrektuuride tõttu aga
hakkasid mehed tänu igapäevakohustustele trennidesse
aina vähem ja vähem jõudma
ning võeti vastu otsus, et kui
kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka
saab ja jätkati naiste jõul.
Tantsiti erineva suurusega

koosseisudes, kuid alati püriti
kõrgema sihi poole nii võistutantsimistel kui tantsupeo
aastal, ikka suure väljaku rohelisele murule. Ja sinna ka alati
jõuti, olles naisrühmade kategoorias N1 (kõrgeim) koosseis.
17.02.2017 oli murdeline
päev, kui pikaajaline juhendaja
andis teatepulga üle järgmisele
noorele hakkajale naisele.
Tants on see, mis ühendab ja lähendab, ja nii on iga
nädala esmaspäeval ja kolmapäeval saalis 13 naist, keda
oma nõudliku pilgu, kõrgete
sihtide, lennukate väljendite,
sirge rühi ja kauni kehahoiakuga eeskuju andes panevad
liikuma kaks täiesti erakordset ja tublit juhendajat: Eneli
Rüütli ja Edda Prillop.
Need uue hingamise saanud
aastad on toonud kaasa positiivseid muutusi, palju avastamisrõõmu ja pannud nägema
ja tegema asju nii kui ei kunagi
varem ning rõhutanud seda,
et kõik kes me tegeleme rah-

vakultuuriga, oleme tõelised
päikesekillu kandjad.
72 tundi oleme sel perioodil viibinud trennisaalis, et
omandada tantsupeo „Minu
arm” repertuaar. Loitsinud
lugematuid kordi tantsides
„Päevaloitsu” ja kedranud kui
kauged esiemad, omandamaks
„Kullaketrajate” kombel kõige
kõrgem tehnika ja oskused.
Lehe ilmumise hetkeks on
nii meile kui ka kõigile teistele
kaasteelistele selge, kas astume
ühte jalga Häädemeeste silti
kandva rahvariides nooruki
järgi ja valame higi- ja rõõmupisaraid Tallinna erinevatel
staadionitel, et siis peo ovatsioonides ja kulminatsioonis
tunda seda kõige võimsamat
tunnet – olla üks, olla üks
rahvatantsija, üks naine, üks
eestlane, üks kõige väärtuslikum ja vajalikum killuke siin
suures-väikses maailmas.
Külli Klein

Seisavad (vasakult) Katrin Hõbemägi, Katri Pelju, Anu Sommer, Marge Nurmis, Merle Kond, Reilika Kiviselg, Anzelika Hunt, Külli Klein. Istuvad – Merle Kukk, Tiina Jaaniste, Merike Lilleleht, Monika Kunder,
Helle Hunt. Puuduvad – Kadri Hunt ja juhendajad Eneli Rüütli ning Edda Prillop. Foto: erakogust
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TEEME ÄRA talgupäevale oli Häädemeeste vallast registreeritud 17 talgukohta.

Lk. 15

Häädemeeste aiandis on
müügil juur- ja köögiviljade,
salatite, maitsetaimede ja
lilletaimede istikud. Varase
kapsa taimedega on kiire.
AIAND AVATUD
kl 8 – 16, L, P kl 9 – 15

Tel 5648 3429 Lea
Häädemeeste õhinapõhised seltsimaja talgupäeval. Foto Age Kraus

TREIMANI
RAHVAMAJAS
18. mail kell 13
HÄÄDEMEESTE
MUUSIKAKOOLI
KEVADKONTSERT.
Esinevad noored pianistid,
viiuli-, puhkpilli- ja näppepillide
õpilased.
Meeleolukat muusikat mitmest
sajandist!
Palume kõiki kuulama-vaatama!

KABLI
SELTSIMAJAS

Müüa TOMATITAIMI,
KURGI-, PAPRIKA-,
KABATŠOKI-,
KÕRVITSATAIMi jm.
Tuule 10,
Häädemeeste
Tel 5568 6864 Anne

NAUDI SUVE PUHATES,
MITTE MURU NIITES!

31. mail

KABLI LASTEAIA
KEVADPIDU
algusega kell 16.00.

14. – 16. juunil 2019
toimub Urissaare külas
Qi-gongi laager
algajatele
Qigong on Hiina
tervisevõimlemine, mis
ajapikku taastab keha loomuliku
tervenemisvõime.
Osavõtt sobib õpilastest
pensionärideni.

TELLI RAIDERTEENUS
Tel 557 5681

Laagri korraldab
Häädemeeste Tervisetuba,
info ja registreerimine
telefonil 511 4039.

(algus reede õhtul ja lõpeb pühapäeva
lõunaks)

KATUSETÖÖD
Lame- ja viilkatuste ehitus,
remonttööd.

5310 4531

KORSTNATÖÖD
Kivikorstnate ehitus, parandus,
plekitööd.

5548 699

Mardi Metsatalu OÜ
müüb lõhutud
pliidi- ja ahjupuid.

Tel 5347 0723

Tänu!
Südamlikud tänud
Marje Kaalepile ja Helmut Adamsonile
“Elu väljapaistvamad
hetked on need,
kus tehakse midagi
teiste heaks.”
(Henry Drummond)
Häädemeeste Hooldekodu
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Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
noori peresid

Kaunimad õied,
mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!

KARL ROBERT JÜRGENSON
07.04.2019
Ema: Maria Indermitte, isa: Martti Jürgenson

19.05 SELMA MERILO

95 Rannametsa küla

25.05 AUGUST AULE

93 Kabli küla

29.05 HEINA TAMMET

92 Treimani küla

28.05 JOHANNES KARU

90 Rannametsa küla

7.05

89 Uulu küla

ALI KÕRESAAR

21.05 KALJU TAMMEMÄGI

89 Tahkuranna küla

20.05 VALVE VILK

87 Võiste alevik

17.05 EVI-MAIE KRUUSMAA

84 Häädemeeste alevik

17.05 MAIA HUNT

84 Häädemeeste alevik

23.05 LJUDMILA PLEVE

84 Häädemeeste alevik

26.05 HILMAR KOHV

84 Penu küla

2.05

83 Arumetsa küla

ORVO LUMERA

15.05 MARJU ÖÖPIK

83 Uulu küla

16.05 MILVI MÄNNIK

83 Häädemeeste alevik

18.05 AILI LEESMENT

83 Treimani küla

15.05 MAIA VÄLJAMÄE

82 Kabli küla

3.05. LEMBIT MÄGI

81 Treimani küla

10.05 VELLO EERITS

81 Uulu küla

22.05 MILVI ORAS

81 Lepaküla

23.05 MARE KROON

81 Reiu küla

22.05 SILVI SIMBERG

80 Võiste alevik

11.05 JAAN USTAL AL. UUSTAL 75 Kabli küla
6.05

MAIA TOMSON

70 Häädemeeste alevik

7.05

VALERI HAHILJEV

70 Laadi küla

11.05 AAVO KALMET

70 Kabli küla

10.05 URMAS KÜTT

65 Uulu küla

11.05 RIINA ILAU

65 Reiu küla

11.05 VELLO VAIMANN

65 Reiu küla

11.05 ENN HOLLAND

65 Võiste alevik

21.05 LIIA KITT

65 Metsapoole küla

21.05 ANDRUS MÄESAAR

65 Uulu küla

30.05 RAILI KINK

65 Nepste küla

1.05

TAMARA JAAKSON

60 Rannametsa küla

1.05

PEETER LAAS

60 Uulu küla

14.05 AIVAR AASA

60 Rannametsa küla

16.05 INDREK MOORA

60 Krundiküla

23.05 TIMO JARI ANTERO
JÄRVINEN

60 Laadi küla

27.05 HARRI LANK

60 Häädemeeste alevik

30.05 MAIRE TAMMET

60 Treimani 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.

KOGUDUSTE TEATED

SANDRI NÕMM
15.04.2019
Ema: Merli-Anne Nõmm, isa: Allar Nõmm
ALEKSANDER ALMOSEN 15.04.2019
Ema: Kertu-Liis Roosmann, isa: Sander
Almosen
MARTA MÄTAS
21.03.2019
Ema: Maris Lember, isa: Janno Mätas
GETTER VANKER
04.04.2019
Ema: Kätrin Vanker, isa: Jaanus Vanker
NORA-MIA LIIVMAA
22.04.2019
Ema: Victoria Kulikova, isa: Kalmer Liivmaa

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

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Pakume küttepuude saagimise
ja lõhkumise teenust mobiilse
halumasinaga
Pilkemaster EVO36
tellija poolt soovitud asukohas.

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
9. juunil kell 9.30
Nelipüha
EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
19. mail kell 14.00
Ülestõusmisaja V pühapäev
16. juunil kell 14.00
Surnuaiapüha kalmistul
Jumalateenistused õigeusu kirikutes
Häädemeestel:
18. mail kell 9.00
Liturgia
kell 11.00
Koguduse täiskogu
6. juunil kell 15.00
Issanda taevaminemise püha
Urissaares:
23. juunil kell 14.00 SURNUAIAPÜHA
Treimanis:
30. juunil kell 11.00
Kiriku nimepäeva liturgia
kell 12.30 SURNUAIAPÜHA

MÄLESTAME LAHKUNUID

Mis juhtus

ELDUR REI
27.03.1933 – 02.04.2019

30.12.1940 – 25.04.2019

Laadi küla

Metsapoole küla

JAAN ILMJÄRV
07.07.1945 – 02.04.2019

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

ANDREI JUŠTŠUK

Postiaadress: Ajaleht “Liiviranna”
Pargi tee 1 Uulu, Häädemeeste vald 86502, Pärnumaa
Küljendus ja trükk: Hansaprint OÜ
Tiraaž 2120 eksemplari

EEVI KALJUSTE

VALLAMAJA: 444 8890 ja 5335 8992,
haademeeste@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetusse jõudma
hiljemalt eelneva kuu 28. kuupäevaks.

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
12. mail kell 13.00 (!) Ülestõusmisaja IV pühapäev,
emadepäev
19. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja V pühapäev
26. mail kell 12.00
Ülestõusmisaja VI pühapäev
26. mail kell 13.15
Piiblitund kogudusemajas
30. mail kell 10.30
Palvus hooldekodus
30. mail kell 12.00
Kristuse taevaminemispüha
2. juunil kell 12.00
Ülestõusmisaja VII pühapäev
5. juunil kell 12.00
Taevaminemisnädala kolmapäev
8. juunil kell 12.00
Nelipüha vigiilia
9. juunil kell 12.00
Nelipüha
10. juunil kell 10.30
Palvus hooldekodus
10. juunil kell 12.00
II nelipüha
12. juunil kell 12.00
Nelipühanädala palvekolmapäev
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm
pikkuseid halge.
Puidu suurim läbimõõt 36 cm.
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik
minimaalselt 3x16 amprit.
Hind: Ahjupuu 9 eurot/tihumeeter
Pliidipuu 13 eurot/tihumeeter
OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

VELLO OKS

TOIMETUS

Mai 2019

10.07.1963 – 15.04.2019

Häädemeeste alevik

Reiu küla

KEN LOOSAAR
09.01.1991 – 27.04.2019

27.05.1931 – 06.04.2019

Reiu küla

Uulu küla

ALMA ALLOJA
22.12.1942-12.04.2019

Massiaru küla

HELDI VAHER
28.03.1951 – 28.03.2019

Jaagupi küla

12. aprillil kell 19.11 teatati häirekeskusele tulekahjust
Häädemeeste vallas Reiu külas. Päästjad tuvastasid 3 x 3
meetri suuruse järelevalveta jäetud lõkke, mille kustutasid.
Umbes 50 meetri sügavusel metsa sees tuvastasid päästjad
teisegi lõkke, kus põles maha kukkunud kuusk, kolm mändi
ning pinnas. Päästjad kustutasid teadmata asjaoludel süttinud
tulekahju kell 19.57.
14. aprillil kell 16.16 teatati häirekeskusele maastikutulekahjust Häädemeeste vallas Arumetsa külas. Põles umbes
0,5 ha metsaalust mille päästjad kustutasid kell 16.40.
17. aprillil kel 19.50 said päästjad väljakutse taas Häädemeeste valda Reiu külas asuvale terviseraja lähedusse, kus
sarnaselt eile toimund kuivanud puude põlengule oli süttinud
üks kuivanud puu. Päästjad likvideerisid põlengu kell 20.33
17. aprillil kell 20.20 teatati häirekeskusele tulekahjust
Häädemeeste vallas Krundikülas, kus põles suures ulatuses
metsaalust. Põleng oli levinud neljale hektarile ning päästjad
kustutasid põlengu kell 21.24.
21. aprillil kell 16.15 põles Häädemeeste vallas Võiste
alevikus 2 hektarit kulu ja roostikku.
1. mail kell 6.59 teatati häirekeskusele tulekahjust Häädemeeste vallas Reiu külas. Sündmuskohale jõudes põlesid
lahtise leegiga kõrvalhoone mõõtmetega 6x10 m, veoauto,
kopptõstuk, sõiduauto järelhaagis ja sõiduauto Audi 80. Samuti oli tuld võtnud kõrged männid. Tulekahju ohustas kõrval
olevat elumaja, mida päästjad kaitsma asusid ning ka tulest
päästa suutsid. Tulekahjus hävinesid kuur ning sõidukid.

