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KAREL TÖLP

Vallavanema 
veerg

Eesti Vabariigi sünnipäev ja 
Häädemeeste valla 2020. aasta 
tunnustused

23. veebruari hommikul kell 10 
koguneti traditsiooniliselt K. Pätsi 
mälestussamba juurde. Sellele 
aastal tähistati Eesti Vabariigi 
103. aastapäeva ja kuna riiklikust 
eriolukorrast tingituna ei olnud 
varem võimalust pidulikult üle 
anda 2020. aasta Häädemeeste 
valla tunnustusi, siis oli too päev 
ja koht selleks väga sobilik.

Kardetud külmakraadide ja 
lumesaju asemel aga kostitas emake 
loodus meid plusskraadidega 
ning sündmuse toimumise ajaks 
hoidis ka vihmakraanid viisakalt 
kontrolli all. Uulu Kultuuri- ja 
Spordikeskuse juhataja Egle Vutt 
oli sündmuse peakorraldajana 
hoolitsenud selle eest, et huba-
sed ja avarad peotelgid kaitseksid 
tunnustatavaid ja külalisi jaheda 
tuule eest, ning kuum jook oleks 
vajadusel käepärast kohe võtta.

Monumendi juures oli auvaht-
konnas Kaitseliidu Pärnu maleva 
Häädemeeste rühm. Eesti hümni 
esitas Uulu segakoor dirigent 
Annely Kuninga juhatusel ja 
isamaaliste südamlike lauludega 
esines Alen Veziko.

Mälestussambale asetasid 
pärja kaitseliitlased, Häädemeeste 
rühma kodutütred, noorkotkad 
ning valla noortevolikogu, Tah-
kuranna lasteaia-algkooli, Uulu 
põhikooli ja Häädemeeste kesk-
kooli esindajad.

Sõna sai Häädemeeste vallava-
nem Karel Tölp, kes tervitas kohal-
olijaid riigi sünnipäeva puhul ja 
tänas kogukonna liikmeid. Pärnu 
abilinnapea Varje Tipp meenutas 
president Pätsi seost Tahkuranna 

külaga ja Pätsi lapsepõlve, ja tõi 
esile, kui olulised on inimese 
otsused ja valikud.

Häädemeeste valla tunnus-
tused andsid üle Karel Tölp ja 
abivallavanem Helve Reisen-
buk.

Valla vapimärgi kavaler oli 
Maret Salak. Kahjuks ei saa-
nud Maret ise pidulikul sünd-
musel viibida, kuid vallavanem 
toimetas vapimärgi peale 
sündmust isiklikult Maretile 
kätte. Inimesed teevad oma 
tööd ja kui töö on hästi teh-
tud, tuleb neid selle eest kiita. 
Kui aga inimesed teevad seda 
vabatahtlikult põhitöö kõrvalt 
ning oma pere, sõprade, hobide 
arvelt, väärib see ohtralt kiidu-
sõnu. Kabli seltsimaja renovee-
rimise ajal pidas Maret Salak Kabli 
külaseltsi nimel läbirääkimisi val-
lavanema, ehitajate, elektrikute, 
kunstnike ja paljude teistega, olles 
ehituse tõeline projektijuht.

Esiletõstmist väärib kogu küla-
selts, ent kümme aastat külaseltsi 
juhatusse kuulunud naine on väärt 
erilist tunnustust. Ta on oma töö 
ja tegemistega haridus- ja kultuuri-
valdkonnas aidanud Häädemeeste 
valda arendada ja selle mainet 
parandada.

Häädemeeste valla hariduspree-
mia pälvis Tahkuranna lasteaed-
algkool programmi “Liider minus 
endas” algatamise ja arendamise 
eest. Programmi peamised põhi-
mõtted ühtivad kõik uueneva 
õpikäsituse ideestikuga: elu põhi-
väärtuste arendamine, vastutuse 
võtmine ja kandmine, enda tuge-

vate ja nõrkade külgede tundmine 
ning head suhted ja koostöö kaas-
lastega.

Õpetaja Signe Ööpik algatas 
programmi lasteaias. Tema eest-
vedamisel on Tahkuranna las-
teaed olnud Eestis esimene selle 
programmi rakendaja. Ööpik on 
kogemusi jaganud kolleegidele 
teistestki lasteaedadest. Direktor 
Kerli Õismets on programmi järje-
kindlalt arendanud ja kogu asutuse 
personali sellesse kaasanud.

Kultuuripreemia vääriliseks 
arvati Aigi Treumuth, kellel on 
suurepärane võime kaasata koha-
likku kogukonda kõikidele Hääde-
meeste seltsimaja üritustele. Tema 
särav isiksus ja positiivne lähene-
mine, ületamaks kõikvõimalikke 
takistusi, on kokku toonud nii 

Käesolev talv on näidanud, et Eesti kuu-
lub siiski põhjamaade hulka, on olnud nii 
külma kui lund. Kui eelmisel aastal tuli 
korraks lumi maha vaid vastlapäeva õhtul, 
siis sel aastal on saanud suusatada ja liugu 
lasta palju pikemal perioodil. Hea meel 
on ka selle üle, et valla koostööpartneritele 
lumelükkajatele ei tulnud talv ootamatult 
ja kõik teed on saanud suures pildis kogu 
aeg päris kiiresti puhtaks, aitäh teile!

Veebruarikuu oli vallas päris toime-
kas, volikogu võttis vastu valla 2021. 
aasta eelarve, mille suuruseks on 10,75 
miljonit eurot ning mis sisaldab ca 2,9 
miljonit eurot investeeringuid. Inves-
teeringute rahast on valla enda raha 323 
tuhat eurot, ülejäänud on toetusrahad ja 
laen. Palgatõus on sel keerulisel ajal pla-
neeritud ainult Eakate Kodu personalile. 
Suurimateks investeeringuteks eelarves on 
Uulu Lasteaia kuuenda rühma rajamine 
koos ventilatsiooni rajamise ja kooli söökla 
remondiga, k.a. kaubalift, Häädemeeste 
Teenuskeskuse ja Häädemeeste Muusika-
kooli rekonstrueerimised koos kommuni-
katsioonide ja mööbliga, mänguväljakute 
ja kujundusprojektide elluviimised Uulus, 
Võistes ja Häädemeestel, Võiste perears-
tipunkti rekonstrueerimine, Võiste kesk-
asula kanalisatsiooni ja veevärgi rekonst-
rueerimine ning teede investeeringud 738 
tuhat eurot, sh. valla teede investeeringud 
205 tuhat eurot, Tööstuse ja Aiandi tn 
rekonstrueerimine, Suurküla rannatee 
parendamine ja Tahkuranna Lasteaed-
Algkooli kooli juurde tunneli rajamine. 

Mõned päevad enne volikogu istungi 
toimumist sai meie armas kodumaa 103. 
aastaseks. Häädemeeste vallas tähistame 
vabariigi aastapäeva päev varem, olles 
alustajad vabariigi sünnipäeva pidustus-
tega. Tähistasime K. Pätsi sünnikohta 
rajatud ausamba juures vabariigi esimese 
presidendi sünniaastapäeva ja oma riigi 
väljakuulutamist 23. veebruari hommi-
kul. Sel aastal toimus tähistamine teisiti, 
ilma koolilasteta, kellele ei olnud võimalik 
viiruse tingimustes isamaalist kasvatust 
jagada. Kuna olime järjest edasi lükanud 
valla aastapäeva tähistamise koos tun-
nustatavate tänamisega, siis korraldasime 
2020. aasta tublimate tänuürituse koos 
vabariigi aastapäeva tähistamisega just 
seal. Tunnustuse said kätte suurepärase 
laulja Alen Veziko laulude saatel tublimad, 
k.a. valla vapimärgi kavaler Maret Salak. 
Kahjuks ei olnud võimalik meil rahvaarvu 
piiratuse tõttu kohale kutsuda tänukir-
jadega nomineeritud inimesi, teieni toi-
metame tänukirjad märtsi-aprilli jooksul. 
Tänan korraldajaid suurepäraselt korral-
datud aastapäeva tähistamise eest! Palju 
õnne kõigile tunnustuse saanule!

Samal päeval anti välja Pärnumaa 
tähtsaimad autasud, Pärnumaa vapi-
märgid. Kõrge tunnustus omistati sel kor-
ral neljale tublile pärnumaalasele. Vapi-

märgiga tunnustati Avo Rahu, kes olnud 
pikaaegne Tahkuranna vallavolikogu esi-
mees ning veel pikaaegsem ühistranspordi 
korraldaja Pärnumaal, tehes seda varem 
maavalitsuses ja tänaseni Pärnumaa Ühis-
transpordi Keskuses. Kõrge tunnustus 
omistati ka tänasele Häädemeeste valla 
abivallavanemale Siim Suursillale, kes on 
olnud pikki aastaid Audru vallas nõunik, 
vallavolikogu esimees ja vallavanem, lisaks 
on Siim olnud Pärnumaa Omavalitsuste 
Liidu juhatuse liige. Samal päeval anti 
Siimule üle ka Audru osavalla vapimärk. 
Palju õnne teile!

Veebruari kuu lõpuga lõppes üks väga 
pikk ajajärk. Viimane tööpäev oli senisel 
vallasekretäril Ulvi Poopuul. Saarlane 
Ulvi asus Uulu tööle juba 1978. aastal, 
ta on olnud tööl külanõukogus ja sealt 
edasi vallas vallasekretärina. Ulvi oli val-
lamajas raudvara, ajalooline mälu, tugi 
kõigile ametnikele, k.a vallavanematele. 
Heas mõttes võiks öelda, et ta tundis kõiki 
ja teadis kõigist kõike. Oma pikaaegse ja 
pühendunud töö eest pälvis Ulvi Tahku-
ranna valla vapimärgi. Kõrge tunnustuse 
teenimine näitab vallarahva tänu tehtu 
eest. Ulvi, Oled olnud Saaremaa, Must-
jala valla ning kindlasti ka Tahkuranna 
patrioot. Ma tänan Sind, et nõustusid jät-
kama ka ühinenud vallas vallasekretäri 
ametis, kuigi see aeg oli Sulle keeruline, 
aegajalt ebaõiglane ning kohati ka ebaee-
tiline. Ulvi, tulid väga edukalt toime ka 
uues suuremas omavalitsuses, tänan Sind 
kogu vallarahva nimel südamega tehtud 
töö eest! Head väljateenitud puhkuse 
nautimist!

Kõige suuremat muret teeb mulle jät-
kuvalt COVID-19 viirus ja peamiselt meie 
järeltuleva põlvkonna pärast. Meie koo-
lijuhid kinnitavad, et õpilastega tehakse 
head tööd ja ma usun, et te annategi oma 
meeskondadega endast kõik ja rohkem ka, 
kuid paraku pikad koduõppe perioodid 
jätavad igal juhul omad jäljed laste tead-
mistesse ja eriti sotsiaalsele poolele, sest 
enamus võrgustikust on ainult arvutites. 
Tänan teid tehtud töö eest ja soovin hari-
dusasutuste personalile ning kõigile lastele 
meelekindlust ja õpitahet sellistes keeru-
listes oludes. Palun kõigil vallakodanikel 
olla ettevaatlikum ja vältida võimalikult 
palju kontakte, et saaksime ühiskonnana 
rutem keerulise haiguse seljatatud ning 
asuda tööl ning koolis tavapärase rütmi 
juurde. Alustasime äsja rekonstrueerimis-
töödega Häädemeeste Teenuskeskuses ja 
Häädemeeste Muusikakoolis. Loodan 
siiralt, et septembris saame kõik ilma 
haiguse hirmuta minna teenuskeskuse 
hoone teises tiivas avatavasse Hääde-
meeste Muuseumi ning lapsed saavad 
igapäevaselt alustada õppetööd uuenenud 
Häädemeeste Muusikakooli hoones. 

Head talve jätku!

Vabariigi aastapäev K.Pätsi mälestusmärgi juures

Vapimärk Maret Salak

jätkub lk 2



Märts 2021Häädemeeste valla lehtLk. 2

Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:

25. veebruaril
•	 Häädemeeste Vallavolikogu alatise majandus-, 

eelarve- ja planeerimiskomisjoni esimeheks valiti 
Merike Saks ja aseesimeheks Priit Sommer.

•	 Tagati hajaasustuse programmi 2021. aasta vooru 
elluviimisel taotluste Häädemeeste valla poolne 
rahaline panus maksimaalselt summas 75 000 (seit-
sekümmend viis tuhat) eurot.

•	 Võeti vastu Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve.

2. veebruaril
•	 Tunnustada Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirjaga Kabli 

Lasteaia kokka Ludmilla Mõtust pikaajalise kohusetund-
liku töö eest Kabli Lasteaias.

•	 Anda luba Suusaklubile „Jõulu“ korraldada noorte suvine 
laager Jõulumäe Tervisespordikeskuses.

•	 Täiendava maamaksuvabastuse saajate nimekirja kinni-
tamine.

•	 Kanda maha põhivarast koopiamasin jääkmaksumusega 
0 eurot ning anda see tasuta osaühingule Vennad Ultrad.

•	 Osaühing Vesoka juhatuse liikme vastutusel olnud vahen-
dite üleandmine.

10. veebruaril
•	 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste 

väljastamisest keeldumine Reiu küla Posti tee 32 kinnistu 
osas.

•	 Projekteerimistingimuste väljastamine Metsapoole külas 
Eegi kinnistule.

•	 Ehitusloa väljastamine Reiu külas Mihkli kinnistule.
•	 Ehitusloa väljastamine Häädemeeste alevikus Metsa tn 

18a kinnistule.
•	 Hajaasustuse programmi projekti „Massiaru küla Selja 

veesüsteem” aruande kinnitamine.
•	 Hinnapakkumuste kinnitamine „Omanikujärelevalve tööde 

teostamine Häädemeeste teenuskeskuse ja Häädemeeste 
Muusikakooli rekonstrueerimistöödel“. Kinnitada ja tun-
nistada edukaks Kojak OÜ poolt esitatud hinnapakkumine. 

•	 Reklaamiloa väljastamine AS-le Papiniidu Projekt. Rek-
laami paigaldamise asukoht on Reiu küla, Pudro-Mäe 
kinnistu. 

•	 Anda luba Pärnu Spordikoolile korraldada noorte võrk-
pallilaager ja kergejõustikulaager Jõulumäe Tervisespor-
dikeskuses.

•	 Raha eraldamine. Toetada Eesti Kirikute Nõukogu poolt 
ellu kutsutud projekti „Teeliste kirikud“ elluviimist 300 
euroga.

•	 Konkursi tulemuste kinnitamine. Valla vee-ettevõtteid 
OÜ-d Vesoka ja AS-i Häädemeeste VK asus juhtima Madis 
Mätas alates 11.02.2021.

16. veebruaril
•	 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Häädemeeste alevikus 

Metsa tn 18a kinnistul.
•	 Ehitusloa väljastamine Urissaare külas Urissaare kaupluse 

kinnistule.
•	 Kasutusloa väljastamine Ikla külas Nurme-Lauri kinnistule.
•	 Hajaasustuse programmi projekti „Kabli küla Ojametsa 

veevarustussüsteem” aruande kinnitamine.
•	 Hajaasustuse programmi projekti „Metsaküla Põlluotsa 

veevarustussüsteem” aruande kinnitamine.
•	 Puude raie tiheasustusalal Häädemeeste alevik, Metsa 21 

kinnistul.
•	 Häädemeeste alevikus Metsa tn 9 kinnistu jagamine. Siht-

otstarvete ja lähiaadresside määramine.
•	 Laadi küla Männiku ja Miina detailplaneeringu kehtes-

tamine.
•	 Pargi tee 3 ventilatsiooni projekteerimistööde hinnapakku-

mise kinnitamine. Kinnitada ja tunnistada edukaks Arcus 
Projekt OÜ poolt esitatud hinnapakkumine ventilatsiooni 
projekteerimistööde teostamiseks Uulu Lasteaias.

23. veebruaril
•	 Raha eraldamine, MTÜ Rahvalõõts. Toetada Eesti 

Lõõtspillimängijate Entsüklopeedia „ELE“ koostamist 
200 euroga.

•	 Raha eraldamine huvitegevuse toetuseks.
•	 Hajaasustuse programmi projekti „Penu küla Raiesmaa 

kanalisatsioonisüsteem” aruande kinnitamine.
•	 Eestkoste korraldamine.
•	 Projekteerimistingimuste väljastamine Kabli külas Tui-

supealse kinnistule.
•	 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Massiaru külas Lii-

valaia kinnistul.
NB! Soovi korral saate õigusaktidega tutvuda Hääde-
meeste valla dokumendiregistris.

Kultuuripreemia – Aigi Treumuth Parim naissportlane – Kelli Järvoja Parim treener – Egert Miljan

erinevate poliitiliste kui kultuuriliste vaa-
detega huvigruppe samuti vanuserühmi. 
Treumuth on suutnud hoida elus pika-
aegseid traditsioone, luues samal ajal uusi 
ja huvitavaid sündmusi. Tänu noortetoa 
tegevusele on ta kaasanud noori mitte üks-
nes osalema kogukonna üritustel, vaid ka 
panustama nende ettevalmistusse ja kor-
raldusse. Peale mõõduka publiku arvuga 
sündmuste on ta edukalt vedanud eest 
suuri festivale nagu Põhja-Liivimaa festival, 
algatanud Suurküla avatud hoovide päeva, 
aidanud Kabli Päikeseloojangu festivalist 
kasvatada Häädemeeste Hää kaubamärgi.

Parimaks meessportlaseks kuulutati 
Hendrik Peterson, kes mullu Otepääl 
Eesti noorte meistrivõistlustel saavutas 
koduvalda esindades M18 vanuserühmas 
kümne kilomeetri vabatehnikasõidus esi-
koha. Jõulu suusaklubi tiimis osales ta ka 
Põhjamaade noorte meistrivõistlustel.

Parim naissportlane on sõudja Kelli Jär-
voja, kes on arvestatav vastane igal võistlu-
sel. Sõudmisega üle viie aasta tegelnud Jär-
voja on poodiumile astunud üle 50 korra: 

üle 20 korra Eesti meistri- ja välisvõistlus-
telgi. Eriolukorrast tingitud keerulise aasta 
kiuste on Järvoja saavutanud häid kohti ja 
püsinud pildis. Möödunud suvel saavutas ta 
Eesti meistrivõistlusel teise koha ja Leedus 
Merevaigu Aeru regatil kuuenda koha, olles 
naiste vanuseklassis 30 osaleja seas noorim. 
Augustis noppis ta hõbemedali Baltimaade 
meistrivõistlustel.

Parima treeneri tiitliga pärjati kergejõus-
tikutreener Egert Miljan, kes juhendab 
Uulu põhikooli õpilasi. Uulu kooli staadio-
nil, kultuuri- ja spordikeskuses ning Pärnu 
kergejõustikuhallis toimuvad treeningud 
aitavad lastel mitmekülgselt areneda. 
Miljan on valmistanud lapsi ette panema 
ennast proovile nii maakondlikel kui üle-
eestilistel võistlustel. 2018. aastal jõudis 
ta õpilastega käia kahel maakondlikul 
saate “TV 10 olümpiastarti” etapil, 2019. 
aasta sügisel osaleti juba üleriigilisel eta-
pil. Eelmisel õppeaastal löödi kaasa kahel 
maakondlikul ja viiel üle-eestilisel etapil.

Parema keskkonna tiitel on tunnustus 
isikule või kollektiivile pikemat aega korrast 

ära olnud hoone või rajatise kordategemise 
eest.

•	 Mõisa vkt 1 korteriühistu
•	 Kabli seltsimaja
•	 RMK Kabli külastuskeskuse õppe-

rada ja Priivitsa lõkkekoht
•	 Oktaavia korteriühistu
Häädemeeste valla kauni kodu kon-

kursi võitjad
•	 Virge ja Jaak Valge, Valge kinnistu 

Pulgoja külas
•	 Kaire ja Artur Aava, kinnistu Siimu 

teel Uulu külas
•	 Virve Kurm ja Eldur Künnap, Kuu-

semetsa talu Lepakülas
Täielik tunnustatute nimekiri ja tut-

vustus on avaldatud detsember 2020. aasta 
Liiviranna lehes nr 33.

2020. aasta valla tänukirjad edastatakse 
tunnustatavatele kokkuleppel ja esimesel 
võimalusel peale 24. veebruarit. Loodame 
2021. aastal valla aastapäeva tähistada juba 
palju suuremas seltskonnas ja traditsiooni-
lise kogukonna ühise peoga.

Aire Kallas-Maddison

Jäätmekava avalikustamise teade
Hea vallaelanik ja ettevõtja
Valminud on Häädemeeste valla jäätme-
kava aastateks 2021-2026 eelnõu. Jäätme-
kava on valla arengukava osa, mis käsitleb 
valla jäätmehoolduse arendamist. Hääde-
meeste valla jäätmekavas käsitletakse jäät-
mehoolduse hetkeolukorda ning tuuakse 
välja eesmärgid ning nende saavutamise 
meetmed perioodiks 2021-2026.

Ole hea ja leia aega jäätmekava eel-
nõuga tutvumiseks, sest läbi jäätmekava 
saame otsustada:

•	 Milliseid jäätmeid ja kuidas me tule-
vikus liigiti kogume.

•	 Kuidas panustame oma vallas jäät-
metekke vähendamisse ja paremasse 
elukeskkonda.

•	 Milline võiks olla ringmajanduse 
tulevik Häädemeeste vallas.

Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 
2021–2026 eelnõuga on võimalik tutvuda 
ajavahemikul 26.03 -11.04.2021.
Digitaalselt on jäätmekava eelnõu valla vee-
bilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/.

Paberkandjal saab eelnõuga tutvuda asu-
tuste lahtiolekuaegadel. 

Häädemeeste Vallavalitsuses 
(Pargi tee 1, Uulu) 
lahtiolekuajad: E, K, N 8.30-17.00,
T 8.30-18.00, R 8.30-16.00
Lähtudes kehtivatest piirangutest toimub 
Häädemeeste Vallavalitsuses vastuvõtt 
eelregistreerimisega. Vallavalitsusse tulles 
peab kandma maski või visiiri.  Palume 
enne jäätmekava eelnõuga tutvuma tule-

mist võtta ühendust valla keskkonnanõu-
nikuga tel 444 8884, mobiil 58559381.

Häädemeeste Raamatukogus 
(Lasteaia 4, Häädemeeste alevik 86001, 
Häädemeeste vald) 
lahtiolekuajad 
kuni 31. märts: T 9.30-16.30, 
K 11.00-18.00, N 11.00-18.00, 
R 9.30-16.30, L 11.00-14.00
alates 1. aprill: E 9.30-16.30, T 9.30-16.30, 
K 9.30-16.30, N 11.00-18.00, R 9.30-16.30
kuu viimasel reedel (so 26.03.2021 on raa-
matukogu suletud)

Massiaru Raamatukogus 
(Massiaru raamatukogu, Massiaru küla)
lahtiolekuajad: T 9.00-15.30, N 9.00-15.30

Treimani Raamatukogu- Turismiinfo-
punktis 
(Treimani rahvamaja, Treimani küla)
lahtiolekuajad: E 9.00-15.30, K 9.00-15.30, 
N 14.00-19.30, R 9.00-15.30
Kuu viimasel reedel (so 26.03.2021 on 
raamatukogu suletud).

Raamatukogudes kehtivad viiruse tõkes-
tamiseks järgmised reeglid: 
•	 Külastajatele kehtivad jätkuvalt 2+2 

reeglid. 
•	 Enne ja pärast raamatukogu külastamist 

desinfitseerige või peske käsi. 
•	 Riiulite vahel liikudes ning leti ees ooda-

tes palume hoida 2 meetrist distantsi 
ning liikuda nii, et ei peaks kitsas riiu-
livahes teineteisest mööduma. 

•	 Raamatukogu siseruumides palume 

külastajatel võimaluse korral kanda 
kaitsemaski. 

•	 Kuna kohapeal kasutatavaid väljaandeid 
(näiteks ajalehed ja ajakirjad) pole või-
malik desinfitseerida ega ka kolm päeva 
karantiinis hoida, on nii enne kui pärast 
lugemist käte desinfitseerimine kohus-
tuslik.

•	 Kohapeal ajalehtede ja ajakirjade luge-
mine jm on ajaliselt üks tund. Arvuti 
töökoha kasutamine on maksimaalselt 
1 tund. (kokkuleppeliselt  raamatukogu 
töötajaga)

•	 Arvuti kasutamise soov palume eelnevalt 
registreerida.

•	 Enne ja pärast avaliku arvuti kasutamist 
tuleb desinfitseerida käed.

•	 Arvutid desinfitseeritakse peale kasu-
tamist.

•	 Võimalusel palume soovitud raamatud 
tellida raamatukogu kontaktidel või 
reserveerida https://www.lugeja.ee.

•	 Raamatute väljastamine toimub raama-
tukogu lahtiolekuaegadel. Raamatud 
palume tagastada raamatukoguhoidjaga 
eelnevalt kokkulepitud kohta.

Elanikel on võimalik jäätmekava 
eelnõu kohta esitada ettepanekuid 
ja vastuväiteid. Seda saab teha kir-
jalikult Häädemeeste Vallavalit-
suse kontaktidel – Pargi tee 1, Uulu 
küla 86502, Häädemeeste vald ning 
e-kirjaga aadressile haademeeste@ 
haademeeste.ee.

Jäätmekava eelnõu avalik koosolek toi-
mub siis, kui kirjalikud ettepanekud on 
kokku kogutud ja läbi töötatud. 

algus lk 1

Fotod Sigrid Absalon
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Kaire Käära – Häädemeeste Muuseumi juhataja
Minu nimi on Kaire Käära ja alustan tööd 
Häädemeeste Muuseumi juhatajana. Sün-
dinud, kasvanud olen Pärnus ja nüüdseks 
paarkümmend aastat elanud Häädemees-
tel. Olen tegev olnud turismivaldkonnas 
pikka aega, lõpetanud hotellimajanduse 
eriala ja töötanud Pärnu linna- ja maa-
konna giidina paar kümnendit. Turismiga 
seotud teemasid olen õpetanud erineva-
tel aegadel ka Häädemeeste Keskkoolis. 
Viimased aasta aega olen tegutsenud 
Häädemeeste muuseumis noorgiidi- ja 
kodulooringi juhendajana, mis paraku 
on piirangute tõttu olnud kaootiline. 
Siinne piirkond on mulle südamelähedane 
ja alati huvi pakkunud, sest esivanemad 
on pärit just Häädemeeste vallast. Olen 
koostanud erinevaid marsruute ja viinud 
läbi hulgaliselt ekskursioone meie vallas, sh 
Häädemeeste Hää ürituste sarjas. Tuuride 
ettevalmistamise info kogumisel olen ise 
saanud abi just Häädemeeste Muuseumi 
kogudest, samuti kohalike inimeste lugusid 
kuulates ja talletades. Muuseumikogul, nii 
paberkandjal kui esemelisel, on hindamatu 
väärtus ja see on justkui vundament või 
sügav teadmine, millele toetuda ja millele 
järgmised põlvkonnad saavad laduda uusi 
kihte. Jätkan Tiiu Puka hoolega hoitud 
muuseumikogude säilitamist ja ekspo-

neerimist. Kindlasti läheb edasi koostöö 
kogukonna- ja haridusasutustega nii, nagu 
see on seni toiminud. Väljakutse on muu-
seumi kolimine Häädemeeste teenuskesku-
sesse, et seal avada uksed juba sel sügisel, 
seniks saab muuseumi ikka külastada vanas 
„kõrtsi koolimajas“ ja soojalt oodatud on 
nii kohalikud elanikud kui ka meie piir-
konna külastajad. Muuseum on avatud 
esmaspäeval ja teisipäeval 12.00-17.00, 
muul ajal kokkuleppel. 

Uued töötajad meie vallas

Katrin Selbak – vallasekretär alates 1. märtsist
Minu nimi on Katrin Selbak ja olen Hää-
demeeste vallasekretär alates märtsist 2021. 
Varem olen teinud riigiasutustes persona-
litööd, töötanud kohalikus omavalitsuses 
vallasekretäri ja arendusnõunikuna ning 
tegelenud kahes IT ettevõttes personali-
tarkvara ja dokumendihaldustarkvaraga. 
Eelmise sajandi lõpuaastail Tartu Ülikoolis 
omandatud kõrgharidus vastab tänapäeva 
magistrikraadile. Lisaks palgatööle olen 
asutanud ettevõtte ja mittetulundusühin-
guid, vedanud emade tugirühma, osalenud 
korteriühistute juhtimises ning tegutsen 
inglise keele - eesti keele vandetõlgina. 
Olen EÜS Põhjala vilistlane ning EEKBKL 
Rakke Koguduse juhatuse liige. Südamelä-
hedased teemad on rohe- ja ringmajandus 
ning rohujuuretasandi demokraatia. Vii-
mane suurem saavutus enne Häädemeeste 
vallasekretäriks saamist oli eelmisel suvel 
teise kõrghariduse omandamine Kõrgemas 
Usuteaduslikus Seminaris vabakirikliku 
teoloogia ja juhtimise alal (pildil). 

Häädemeeste vallasekretärina hoolit-
sen vallakantselei töö järjepidevuse taga-
mise ja tegevuse juhtimise eest ning tagan 
dokumentatsiooni õigusaktidele vastavuse. 
Jätkan oma väärika eelkäija Ulvi Poopuu 
tööd kaasaegse teabehalduse korraldamisel 

ja üha digitaalsemale dokumendihaldusele 
üleminekul. Mind võib näha vallavalit-
suse ja volikogu istungitel ning mulle võib 
märku anda, kui leiate valitsuse korralduses 
trükivea või jääte hätta dokumendiregist-
rist avaliku dokumendi leidmisega. 

Minule saab helistada kantselei üld-
telefonidel 444 8890 ja 5335 8992 või 
kirjutada katrin.selbak@haademeeste.ee.

Madis Mätas – AS Häädemeste VK ja Vesoka OÜ juhataja
Olen Madis Mätas ning olen Häädemeeste 
valla kommunaalettevõtete AS Hääde-
meste VK ja Vesoka OÜ uus juhataja. Olen 
juba varasemalt haldusreformi eelsel ajal 
OÜ Vesoka juhtimisega kokku puutunud 
ning leidsin, et tänase Häädemeeste valla 
veemajanduse arendamine võiks pakkuda 
küll keerukaid, aga samas uusi ja põnevaid 
väljakutseid. Sestap otsustasingi kandidee-
rida ning on väga meeldiv tõdeda, et olen 
osutunud valituks.

Valdavalt olen elanud Häädemeeste 
vallas ning olen alati näinud seda kaunist 
piirkonda oma kodupaigana. Põhikoolis 
käisin Uulus, seejärel keskkooli osa Pärnu 
Koidula Gümnaasiumis ning kõrghari-
duse olen omandanud Eesti maaülikoolis. 
Viimased 6 aastat olen elanud ja töötanud 
püsivalt Häädemeeste vallas. Kohaliku ini-
mesena usun, et mõistan siinseid eluolu-
sid võrdlemisi hästi ning suudan pakkuda 

parimaid lahendusi meie valla inimestele.
Püsige terved! 

Eelmisel aastal pöörduti üsna mitmel korral Häädemeeste Vallavalitsuse poole murega, kus inimene 
oli avalikus kohas viibides jäänud hätta, sest teda ründas koer. Selline kogemus ei ole meeldiv, sest 
kõigil meil on õigus turvalisele elukeskkonnale. See artikkel tuletabki kõigile koeraomanikele meelde, 
kuidas hoida oma koera ja tagada nii looma kui kaaskodanike turvalisus. Artiklile on lisatud ka 
piirkonnapolitseinik Andris Avamere kommentaar, kuidas käituda siis, kui avalikus kohas on koeraga 
kimpu jäädud.

•	 Õpeta oma koera endale kuule-
tuma – ole temale karjajuhiks. 
Koer on nn karjaloom – iidse-
test aegadest on elanud karjas 
nii hundid kui šaakalid, keda 
loetakse koerte esivanemateks. 
Igas karjas oli ja peab olema 
karja juht. Kui sina seda üles-
annet koera õpetamisega enesele 
ei võta, võtab selle positsiooni 
koer. Koera õpetamisega väldid 
olukorda, kus karjajuhiks saab 
teie peres koer. Vaevalt, et Sulle 
meeldiks koerale alluda.

•	 Ära peksa oma koera ega kas-
vata/õpeta ta ka muul moel 
agressiivseteks. Peks tekitab 
koeras hirmu ja hirm on üks 
agressiivsuse peamisi põhju-
seid. Kas sulle meeldiks, kui 
koer sind ründab? Kindlasti 
mitte. Ära lase siis oma koeral 
selliseks kasvada, ära õpeta teda 
kurjaks, ära peksa teda. Kui soo-
vid oma koera näha kodu valvuri 
ja kaitsjana, siis selleks on ole-
mas vastavad kursused. Sellise 
ülesande täitmiseks peab koer 
läbima ka vastava koolituse. Pea 
meeles – agressiivne koer on relv, 
mittekontrollitav relv ja sellise 
relva oskamatu käsitlemine võib 
kaasa tuua traagilisi tagajärgi, nii 
koerale, sulle endale, su perele 
ja kõikidele ümbritsevatele. 
(Looma pidamisel on keelatud 
looma vigastamine, piinamine 
ja abitusse seisundisse jätmine).

•	 Hoolitse, et koer oleks ühis-
konna täieõiguslik liige, õpeta 
ta suhtlema nii teiste koerte kui 
inimestega. Sa käid oma koeraga 
jalutamas ja kohtad teisi koeri 
ja inimesi. Sa ei tea, kuidas teda 
juhtida või kinni hoida. Ja tih-
tipeale sa ei jõuagi teda kinni 
hoida. On ju tuttav vaatepilt: 
omanik lohisemas tiriva kähi-
seva koera järel? Selliste situat-
sioonide vältimiseks vii koer juba 
kutsikana teistega suhtlema ja 
luba tal suhelda – nuusutada teisi 
koeri (see on nende tervitus ja 
tutvustus), inimesi (koerale on 
see tervitus ja tutvumine). Esi-
algselt vii ta võimalikult erine-
vatesse kohtadesse, et ta õpiks 
rahulikult käituma. Ja kui ta on 
rahulik, siis kiida teda. Nii saad 
endale ustava sõbra, keda sa ei 
pea jõuga kinni hoidma. Kui 
võimalik, mine koerte kooli – 

treenerilt saad häid nõuandeid 
oma koeraga toimetulemiseks 
ja treeningplatsil on koeral hea 
võimalus suhelda teiste koertega 
samas koera omanik on kohus-
tatud tagama, et oleks välditud 
nende lahti pääsemine ja ini-
mestele või loomadele kallale 
tungimise võimalus.

•	 Märgista oma koerad kas kiibi, 
tätoveeringu või kaelarihma 
küljes oleva andmekandja abil. 
Iga koeraomaniku õudusune-
nägu on see, et tema lemmik on 
kadunud – tõmbas rihmast lahti, 
hüppas üle aia jne. Ja kadus. Kui 
sinu koer on märgistatud ja tema 
märgistus registrisse kantud 
koos omaniku andmetega, on 
sul võimalus teda kergemini 
üles leida. Ja ka leidjatel sinu, 
kui omaniku, isikut tuvastada. 
(hulkuv loom – märgistamata 
loom, kelle omanikku ei ole või-
malik tuvastada või loomapidaja 
juurest lahti pääsenud loom, kes 
viibib omaniku või looma eest 
vastutava isiku juuresolekuta 
väljaspool loomapidajale kuu-
luvat või tema kasutuses olevat 
territooriumi). Hulkuva looma 
püüdmise ja varjupaika toimeta-
mise kulud tasub loomaomanik/
loomapidaja.

•	 Hoolitse piisavalt oma koerte 
liikumisvõimaluste eest - käi 
koeraga regulaarselt jalutamas 
ka siis, kui sul on oma aed. 
Koer vajab liikumist, et tema 
luustik ja lihaskond oleks tugev 
ja terve. Samuti vajab ta erine-
vaid situatsioone, suhtlemist jne. 
Ka “ajalehe” lugemist ehk siis 
teiste koerte ja vahel ka muude 
loomade poolt jäetud lõhnade-
märgistuste nuuskimist ja oma 
“vastavate teadete” jätmist. 
Kooskäimine tugevdab sidet ja 
usaldust teie vahel – su koer on 
õnnelik, kui ta saab koos sinuga 
väljas liikuda ja sinul endal on 
võimalus nautida koerapidamise 
parimaid hetki.

•	 Korista alati oma koerte järelt nii 
avalikus kohas, kui ka oma aias. 
Ega sulle endalegi ei meeldiks 
koera “hunnikusse” astuda: jalu-
tada mööda kõnniteed või veeta 
aega pargis, kus igal sammul on 
koerte väljaheited. Kasuta koris-
tamiseks väikest kilekotti – õigel 
koerapidajal on tagavarakileko-

tid alati taskus kaasas. lasta koe-
ral või kassil reostada koridori, 
trepikoda, treppi, hoovi, tänavat 
jm avalikku kohta. (Koera oma-
nik on kohustatud: kui koer või 
kass on reostanud eelnimetatud 
kohti, on looma omanik kohus-
tatud selle kohe koristama).

•	 Jalutades koeraga avalikus 
kohas, hoia teda rihmas. Nii on 
koerale ohutum – ta ei saa uisa-
päisa tormata sõiduteele, nähes 
teisel pool teed näiteks kassi või 
mõnd teist koera. Samuti väldid 
nii ebameeldivaid kogemusi ini-
mestega, kellele koerad mingil 
põhjusel ei meeldi. Kui koera 
ründab teine koer, siis seaduse 
ees on süüdlane alati lahtioleva 
koera omanik. Ka siis, kui 
situatsiooni alustajaks pooleks 
ei olnud sinu koer. (Eeskirja 
koheselt omanik peab tagama, 
et koer või kass ei häiriks ega 
ohustaks teisi inimesi. Omanik 
kannab täielikku vastutust kõigi 
tagajärgede eest, välja arvatud 
juhul, kui koera kasutatakse 
kuritegeliku tegevuse takista-
miseks).

•	 Pea kinni seadustest, mis sätes-
tavad koerapidamist nii terves 
riigis kui ka kohaliku omava-
litsuse territooriumil. Seadus 
on seadus ja täitmiseks eelkõige 
inimestele, kuna koer ei oska 
lugeda. Seadust järgides võidad 
endale ja oma koerale tunduvalt 
rohkem sõpru, kui seda eirates. 
Häädemeeste vallavalitsuse ter-
ritooriumitel on kehtestatud 
koerte ja kasside pidamise eeskiri 
– pea meeles, et seaduse mitte-
teadmine ei vabasta kohustusest 
seadust täita. Informatsiooni 
koerte ja kasside pidamise kohta 
võid tavaliselt kõige kergemini 
leida internetist Häädemeeste 
vallavalitsuse kodulehekülgedelt. 
(Koera ja/või kassi pidamisel 
tuleb lähtuda loomakaitseseadu-
sest, veterinaarkorralduse seadu-
sest, loomatauditõrje seadusest, 
muudest Eesti Vabariigi ja Hää-
demeeste valla õigusaktidest.

•	 Ara jäta oma koeri hooletusse. 
Koer on sõltuv omanikust. Sina 
toidad teda ja annad talle maga-
misaseme. Sinuta on ta määra-
tud varem või hiljem hukule. 
Hoia oma truud sõpra nii, nagu 
tema sind austab ja armastab.

Koeraomanik – ole oma koerale karjajuht

Mida teha siis, kui oled sattunud koera rünnaku alla 
Vastab piirkonnapolitseinik 
Andris Avamere
Inimese parim sõber on küll ilus 
üldine nimetaja koerte suhtes, kuid 
jätab täpsustamata, kelle parim 
sõber mingi koer konkreetselt on! 
Seepärast peavad kõik loomaoma-
nikud arvestama, et loom on oma 
peremehe vastutada ning looma 
käitumine ja olemus sõltub paraku 
ainult peremehe võimekusest või 
tahtest loom endale allutada.

Politsei vaates on loomaga 
seotud juhtumid võrdväärsed iga 
avaliku korra tagamise problee-
miga. Politsei, selles kontekstis, on 

esmareageerija! Kui loom ründab 
ja kellegi elu ning tervis on ohus, 
tuleb koheselt helistada hädaabi-
numbril 112, teavitada juhtunust 
ning vajadusel politsei reageerib, et 
kõrvaldada otsene oht! Kui kellegi 
loom jookseb lihtsalt ringi ja see 
kedagi häirib või on koer ka kedagi 
rünnanud, kuid sündmus on juba 
läbi, siis see enam ei vaja politsei 
sekkumist.

Häädemeeste vallas on politsei 
ja vallavalitsuse vahel kokkulepe, 
et loomadega seotud juhtumi-
tega tegeleb esmase menetlejana 
kohalik omavalitsus, kuhu peab 

hulkuvast või probleemsest loo-
mast teatama. Info võib edastada 
ka piirkonnapolitseinikule, kes siis 
omakorda annab juhtunust teada 
omavalitsusele. Kui kokkupuutest 
loomaga on kellelgi tekkinud ter-
vise- või varalist kahju, siis nende 
juhtumite menetlemine on samuti 
esmaselt kohaliku omavalitsuse 
ülesanne ja pädevus.

Sirli Pedassar-Annast
keskkonnanõunik

Vladimir Zemljannikov
järelvalveametnik
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Riigimetsa majandamisest Häädemeeste – Ikla  
vana maantee ääres
Mets Häädemeeste – Ikla vana maan-
tee ääres on kaunis ning hästi hoitud 
ja hooldatud. Siinsed rannamänni-
kud loovad piirkonnale erilise miljöö, 
mida tuleks hinnata ja väärtustada 
ning hoida sellisena ka tulevikuks.

2020. a septembris teavitas Riigi-
metsa Majandamise Keskus (RMK) 
plaanist viia läbi piirkonnas raietöid. 
Teave planeeritavat raiet tutvusta-
vatest infokoosolekutest ei jõudnud 
paljude kohalike elanikeni. Kui ka 
jõudis, siis suhtuti sellesse rahuli-
kult, sest metsi on siinkandis ikka 
majandatud. Kui aga möödunud aasta 
novembris nägid kohalikud elanikud 
ja piirkonna suvitajad Selgemaal teos-
tatud töid, siis oli väga palju neid, kes 
ei olnud nähtuga rahul. Lisaks tek-
kis kogukonna jaoks teadmine, et 
tegemist on aegjärkse raie esimese ja 
teise etapiga ning planeeritud on ka 
kolmas etapp, mille tulemuseks oleks 
mõne aasta pärast kõikide puude raiu-
mine. Raietööde peatamiseks pöördus 
kohalik kogukond kohtu poole ja tööd 
peatati. Mets on kindlasti see koht, 
kus kehtib vanasõna, et üheksa korda 
mõõda ja üks kord lõika. 

Toimusid mitmed emotsionaalsed 
arutelud, sest RMK töötajad ja suur 
osa kogukonnast olid eri meelt sel-
les osas, kuidas siinseid metsi tuleks 
majandada. RMK töötajad leidsid, et 
tuleks teha kasvukohale ja metsade 
vanusele sobivaid raieid ning RMK 
nägemust mööda on selleks parim 
lahendus aegjärksed raied. Kohalike 
arvates on vaja raietöid piirkonnas 
teha lähtudes luitemetsa miljööväär-
tustest, pinnasest, puhkeväärtusest 
jms ning hoides ja väärtustades lui-
temetsi. Nii maakonna kui valla üld-
planeeringud ütlevad, et Häädemeeste 
– Ikla maantee äärsete metsade hool-
dusel tuleb tähtsustada siinsete met-
sade maastikulist ja puhkeväärtust. 

Kogukonna esindajad on leidnud, 
et aegjärksed raied ei ole parim viis 
luitemetsade majandamiseks. Seda ei 
võimaldanud ka valla üldplaneering, 
mis lubab piirkonnas ainult valik-
raieid. Samas on valla üldplaneering 
koostatud ajal, mil valikraiete läbivii-
misel olid praegusest erinevad kritee-

riumid. Pärast 2018. aastal muudetud 
metsaseadust valikraiet läbi viies ei 
pruugi see väga erineda aegjärksest 
raiest. Usun, et see ei olnud ka valla 
üldplaneeringu koostajate mõte. 

Suur hulk Häädemeeste kogu-
konna inimesi on aktiivselt osalenud 
erinevates aruteludes ning teemaga 
tegelemiseks sai moodustatud Ran-
namänniku Kaitseks MTÜ. MTÜ on 
kaasanud teadlasi, et saada vajalikku 
nõu ning koos nendega leida siinsetele 
metsadele parim majandamise viis. 
Samuti viidi Kabli Seltsimajas läbi 
seminar, kus viidi kokku teadlased, 
Riigikogu keskkonnakomisjoni liik-
med ja keskkonnaminister, et aidata 
kaasa nii riigi kui kohalikul tasandil 
lahenduste leidmisele. 

RMK on väljendanud oma huvi 
leida osapoolte jaoks rahuldav lahen-
dus. RMK on nüüdseks lubanud, et 
ei teosta järgmise viie aasta jooksul 
Häädemeeste – Ikla maantee äärse-
tes metsades omal initsiatiivil ühtegi 
raiet, v.a ohtlike puude eemaldamine 
ja/või sanitaarraie kahjustatud või 
murdunud puude eemaldamiseks. 
Viie aasta pärast vaadatakse tänavu 
sügisel-talvel teostatud raiete kohad 
üle, antakse koos kohaliku kogu-
konnaga neile hinnang, mille alusel 
kavandatakse edasisi raieid. Metsa all 
olevad raiejäätmed varutakse langilt 
esimesel võimalusel pärast lindude 
pesitsusaja lõppu. 

Kohalikele elanikele pakutakse 
võimalust raiejäätmeid soodsalt 

osta. Samuti on võimalik kohalikel 
elanikel ise mingis piirkonnas alus-
metsa (kõnekeeles: peale kasvav võsa) 
eemaldada. Kui kellelgi on vastav 
soov, palun pöörduda palvega RMK 
Pärnumaa metsaülema poole.

Varasemalt, st kuni 2008. aastani 
oli metsaseaduses mõiste “kaitsemets” 
ja ka siinsed metsad kuulusid sellesse 
kategooriasse. Erinevatest aruteludest 
on koorunud välja mõte, et kuna 
enam kaitsemetsi seaduse tasandil ei 
eksisteeri, siis ongi üleriigiliselt tek-
kinud mitmes kohas arusaamatused 
kogukonnametsade majandamisel. 

Rannamänniku Kaitseks MTÜ on 
rahul, et on saavutatud väike eesmärk 
– piirkonna metsades on aastateks 
raierahu, et koos RMK ja teadlas-
tega vaadata ja analüüsida, millised 
on siinsetele metsadele mõistlikud 
metsa majandamise viisid. Samas on 
MTÜ seadnud üheks oma suureks 
eesmärgiks metsarahu tekitamise 
Eestis kaitsemetsade mõiste ja loodust 
hoidvate metsamajandamise viiside 
taastamise abil. 

Aule Kink 
Metsapoole külast Selgemaa talust

NB! Rääkides kogukonnast, siis on rõõm 
ja au tugineda rohkem kui 100 MTÜ 
liikmele; rohkem kui 300 inimesele, 
kes allkirjastasid kirja peaminister Jüri 
Ratasele ja pöördumise RMK-le seoses 
planeeritavate valikraietega ning osa-
lesid koosolekutel.

Lindude gripp jõudis Eestisse
Tallinnast Stroomi rannast leitud 
kühmnokk-luigel tuvastati väga nak-
kav (kõrge patogeensusega) lindude 
gripi tüvi H5N8.

Kuna lindude gripp on väga nak-
kav ja levib kiiresti, on oluline taudi 
ennetamine ning selle avastamisel 
koheste abinõude rakendamine.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
- Juhul, kui leiate hukkunud vee-

linde (haned, luiged), hulganisti sur-
nud metslinde või surnud röövlinnu 
(kullid, kotkad) korjuse, siis palume 
sellest teavitada helistades infotelefo-
nil +372 605 4767.  

- Kodulinnu surmast teavitada 
veterinaararsti, kellelt saate edasised 
suunised.

Kodulindudel esinevad lindude 
grippi iseloomustavad järgmised 
kliinilised tunnused:  

•	 loidus, 
•	 isu vähenemine,
•	 munatoodangu järsk langus, 
•	 kõhulahtisus, 
•	 hingamisraskused, 
•	 eritised silmadest, 
•	 närvinähud,
•	 peapiirkonna, peamiselt harja ja 

lokutite turse ja sinakus, 
•	 kodulindude suremus võib ula-

tuda kuni 100%-ni.
Kui täheldate oma lindudel sel-

liseid tunnuseid, siis palun võtke 
koheselt ühendust veterinaarars-
tiga.

Ära hoidmaks raskeid tagajärgi 
nii endale kui linnukasvatussekto-
rile laiemalt, saate oma linde kaitsta, 
rakendades bioturvalisuse meetmeid:

•	 pea linde sisetingimustes. Juhul 
kui see ei ole võimalik, välista 
lindude kontakt vee- ja mets-
lindudega, kasutades lindude 
pidamisel välitingimustes aiaga 
piiratud ja võrguga kaetud ala, 
katusealust söötmis- ja jootmis-
kohta;

•	 pea parte ja hanesid teistest 
kodulindudest eraldi;

•	 hoia sööta, allapanu ja muud 
materjali sellises kohas, kus 
kokkupuude vee- ja metslin-
dudega on välistatud;

•	 ära luba kõrvalisi isikuid linnu-
pidamishoonesse ega lindude 

pidamiseks piiritletud alale;
•	 vaheta riided ja jalanõud ning 

pese ja desinfitseeri käed enne 
linnupidamishoonesse sisene-
mist;

•	 korralda sõidukite liikumine 
oma territooriumil nii, et lin-
dudel ei oleks kokkupuudet 
transpordivahenditega; 

•	 too välisriigist linde või haude-
mune vaid pädeva veterinaara-
sutuse väljastatud sertifikaadi 
alusel;

•	 ära luba välismaalt pärit isi-
kuid linnupidamishoonesse 
või lindudega kokku puutuda 
vähemalt 48 tundi peale nende 
saabumist riiki;

•	 munad, suled, tapasaadused jne 
tuleb säilitada või hävitada selli-
ses kohas, kuhu ei ole ligipääsu 
teistel lindudel;

•	 haiguse kahtluse korral teavita 
kohe veterinaararsti, eralda hai-
ged linnud tervetest;

•	 hoia karja juurde toodavad lin-
nud eraldi vähemalt 30 päeva, 
sel ajal veendu, et linnud on ter-
ved ning luba oma karja ainult 
terveid linde.

Lindude gripi korral linde ei ravita. 
Kui haigus jõuab linnupidamishoo-
nesse, siis kõik seal elavad kodulinnud 
hukatakse Põllumajandus- ja Toidu-
ameti järelevalveametniku kontrolli 
all, et tõkestada nakkuse edasist levi-
kut. Sööt, söödanõud, jäätmed ja muu 
materjal, mis võib olla viirusega saas-
tunud, töödeldakse või hävitatakse 
järelevalveametniku juhiste kohaselt 
viisil, mis tagab viiruse hävimise.

Rohkem infot lindude gripi kohta 
https://pta.agri.ee/lindude-haigused  
#lindude-gripp.
Kui on Täiendavaid küsimusi, oleme 
lahkelt nõus nendele vastama all too-
dud kontaktil.

Heidi Käär
kriisijuht

Põllumajandus- ja Toiduamet
+372 5663 9346

Heidi.Kaar@pta.agri.ee

Juhised, kuidas igapäevaselt toetada enda vaimset tervist 
Praeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas 
on pinged ja stress tavalised nähtused. 
Veel enam võimendab seda kõike prae-
gune pandeemia, mille ajal on tekkinud 
ebakindlus isegi järgmise päeva suhtes, 
ning samamoodi tekitavad lisastressi pii-
rangud, millega võivad kaasneda eneseiso-
latsioonis olek, laste koduõpe või muud 
harjumatud situatsioonid. Kõik see kõr-
gendab meie ärevuse taset. Seetõttu oleks 
hea, kui tagataskus oleksid väikesed nipid, 
mida endale aeg-ajalt meelde tuletada, kui 
olukord keerulisemaks läheb. 

Peab meeles pidama, et hea vaimse 
tervise valemiks on regulaarsus. Alustada 
tuleks unerežiimist. Ehk nii tööpäevadel 
kui ka nädalavahetustel enam-vähem samal 
kellaajal magama minna ja ärgata. Vabal 
päeval tund aega hiljem ärkamine ei ole 
probleemiks, aga lõunani magada siiski 
ei tasu, kui nädala sees on äratus kell 6 
hommikul. 

Hea enesetunne on tugevalt seotud ka 
toitumise ning liikumisega. Söögikorrad 
võiksid olla regulaarsed ja toitumine mit-
mekülgne. Päevasel ajal võiks tegeleda 
füüsilise aktiivsusega, kasvõi teha väike 

jalutuskäik värskes õhus. 
Soovituslik on igapäevaselt kellegagi 

suhelda. Murede korral võib alustada 
kellegi lähedase poole pöördumisega, sest 
nagu öeldakse - jagatud mure on pool 
muret. Kuid on ka hetki, kui peab lisaks 
mainitud soovitustele kaasama ka välise 
abi. Mitmete vaimse tervise murede (nt 
ärevus ja depressioon) kohta on olemas 
erinevaid videoid, heliklippe ning kirja-
likke juhiseid, mis juhendavad, kuidas 
olla hetkes ja oma hirmudega hakkama 
saada. Neid leiab näiteks Peaasi.ee kodule-
helt. Kuid tihtilugu on just rääkimine see, 
mis enim aitab, ning on hetki, kus oleks 
vaja rääkida kellegagi, kes võtaks sind kui 
puhast lehte. Selle jaoks on loodud Eesti 
Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite 
sektsiooni ja MTÜ Peaasjad koostööpro-
jekt, mille kaudu saavad soovijad tasuta 
vaimse tervise alast veebinõustamist. Inter-
netis on võimalik broneerida endale aeg 
lehel https://registratuur.peaasi.ee/kriisi. 
Projektiga seotud nõustajad kuulavad Su 
ära ja annavad nõu. Vahepeal ainult sellest 
piisabki. Kui on vaja rohkem nõustamisi, 
siis projekti raames saavad kõik vähemalt 

27 aasta vanused inimesed viis tasuta vee-
binõustamist. 

Noorematele soovitame MTÜ Peaasjad 
noorte nõustamist. Nõustajaga rääkimine 
ei ole ebatavaline ega näita, et oled nõrk. 
Pigem vastupidi - on loogiline, et mure 
korral pöördud kellegi poole, kes teemat 
rohkem valdab, ja kuulad tema nõuandeid. 

Need lihtsad juhised on arvatavasti igale 
inimesele teada, kuid raskematel perioo-
didel kiputakse neid unustama. Seega on 
nende meelde tuletamine alati kasulik. Kui 
näed sõpra-tuttavat, kellel on raske hetk, 
siis kuula teda ning maini, et enesetunnet 
saab parandada une, toidu, liikumise ning 
suhtlemisega ja kui on vaja natuke rohkem 
tuge, siis nõustajaga arutamine on samuti 
väga kasulik. 

Krista Tomson 
Viljandi Haigla psühhiaatriaosakonna 

tegevusjuhendaja, vaimse tervise nõusta-
mise projektijuht

 
Magda Kõljalg 

psühhiaatria arst-resident, vaimse tervise 
nõustamise ekspert
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Häädemeeste Keskkool

Sõbranädal 
Häädemeeste Keskkooli 
õpilasesindus korraldas 
8.–12. veebruaril sõbra-
nädala. Eeskätt oli meie 
eesmärgiks anda värvi 
koolielule ja vürtsitada 
igapäevarutiini. 

Nädal algas „kaksi-
kute“ päevaga, kus õpila-
sed pidid koos oma sõb-
raga ühtemoodi riietuma 
ja päeva lõpuks Padlet’i 
keskkonda endast tehtud 
pildi üles panema. Tekkis 
päris tore pildigalerii!

Teisipäeval oli pid-
žaamapäev, kus õpilased 
võisid karude, hommiku-
mantlite ja tekkidega kooli tulla. 
Isegi osad õpetajad lõid stiilipäe-
val kaasa ja andsid tunde hom-
mikumantlites!

Kolmapäev oli retropäev. Koo-
liraadios kõlasid vahetundide ajal 
90ndate kõige populaarsemad 
lood ja mööda koolimaja kõn-
disid ringi erinevates stiilides nii 
õpilased kui ka õpetajad. Nelja-
päeval tähistasime punast päeva 
ehk sõbrapäeva. Igas klassis oli 
erinevates variantides punastes 
ja roosades riietes õpilasi. Punast 
värvi kandis ka enamik õpetajaid. 

Reedel oli sõbranädala finaal, 
kus jagati välja sõbrakaardid, 
mida hakati koguma sõbrapäeva 
kaardikasti juba esmaspäeval ja 
toimusid ka sportmängud õues. 
Ilm näitas küll parajaid külma-
kraade, aga osalejad sellest ei hei-

tunud ja maha sai peetud mitu 
toredat võistlust.

Korraldasime ka ülekoolilise 
joonistusvõistluse teemal „Minu 
lemmikloom“. Parimad said dip-
lomi ja väikese magusa kingituse.

Hiljem kogu nädalat analüüsi-
des leidsid õpilasesinduse liikmed, 
et kogu ettevõtmine õnnestus 
igati ning mis kõige tähtsam: 
tõime piisavalt elevust sellesse 
pisut muserdavasse ja stressiroh-
kesse aega. 

Kahjuks tuleb aga pärast koo-
livaheaega jääda distantsõppele, 
aga loodetavasti aitab selle värvika 
nädala meenutamine tuju üleval 
hoida.

Heivi Lepik
Häädemeeste KK õpilasesinduse 

president

Vastlapäev 
Oleme kooliperena sõnastanud kooli aren-
gukavas, et meie kodukoht, loodus ja aja-
lugu on meile tähtsad ning hoiame au sees 
rahvuslikke traditsioone. Oleme koolis ikka 
tähistanud vastlapäeva. Sel aastal tegi õnneks 
meile kingituse ka ilmataat. Juba mitu aastat 
pole olnud meil sellist mõnusat talveilma, mis 
lubaks nautida talviseid vastlapäeva tegemisi. 
Nooremate õpilaste jaoks oli maastikumäng 
koolimaja juures, kus õpilased said rakendada 
oma meeskonnatöö oskusi ning oli vaja sport-
likkust ja nutikust. 5.–8. klass sai täiendada 
oma teadmisi talvisest loodusest Kabli met-
sas ja mere ääres. 9.–12. klassi õpilasid veetsid 
reede hilisõhtul aega Laiksaare metsas. Tänu 
imelisele kuuvalgusele ja heale seltskonnale oli 
meeldejääv õhtu.  

Noppeid 3. klassi õpilaste kirjutistest: 
* Mirjam: Mulle meeldis laulda ja tõuke-

kelkudel sõita. Aga kõige mõnusam oli kuum 
tee ja kukkel pärast õueskäiku.

* Kenet: Mulle meeldis klotside ladumine ja 
raamatutegelaste arvamine. Hokit mängida ja 
kelguga sõita oli ka tore. Tõukekelguga sõitsin 
ma kraavi ja vastu puud ka. Oli väga tore päev!

* Kristiana: Oli tore salakirja lahendada ja 
tõukekelguga sõita - arvasin, et kukun. Meie 
võistkond lõpetas esimesena. Lemmikülesanne 
oli regilaulu laulmine, aga õpetajat oli veidi 
raske üles leida.

* Kenneth: Mulle meeldis vastlapäeval see, 
et õuele toodi tõukekelgud. Vastasime küsi-
mustele, ehitasime klotsidest torni ja lahen-
dasime salakirja.

* Ruben: Mulle meeldis olla õues koos 
sõpradega. Veel meeldisid slaalom ja salakirja 
lahendamine.

* Albert: Vastlapäev oli tore päev. Me lahen-
dasime ülesandeid, ehitasime torni, kelguta-
sime ja laulsime.

* Helis: Minu arust olid kõik tegevused 
lõbusad. Kaks kõige toredamat tegevust olid 
kelgutamine ja laulmine. Toas saime vastla-
kuklit ja sooja teed.

* Grettelis: Kõige rohkem meeldisid raa-
matute küsimused ja tõukekelguga sõitmine.

* Säde: Kõik mängud olid toredad ja lõbu-
sad. Kõige parem asi oli see, et me vastlakukleid 
saime ning sooviks, et kunagi selliseid mänge 
veel tuleks.

* Rändi: Mulle meeldis see, et saime kukleid 
ja mahla ka. Ja veel meeldis sõita tõukekel-
kudega.

* Kärt: Mulle meeldisid küsimused raama-
tute kohta. Saime slaalomit teha. Aga parimad 

10. klass koos oma klassijuhataja Astrid Rosenbergiga, kes on just lõpetanud 
ööretke Laiksaare matkarajal. Foto: erakogust 

Tõukekelgutajad. Foto: Triin Türk 
Foto: Astrid Rosenberg

Foto: Heli Lank

Veebruar Tahkuranna koolis 
Veebruarikuu üllatas lume ja külmakraadidega. 
Oli tore, et lapsed said proovida, kuidas suusad 
libisevad ja isegi uisutada. 

Meie koolis sel aastal traditsioonilist sõbra-
päevakohvikut ei olnud. Selle asemel kostitasid 
lapsed üksteist klassides. Ka tehti sõpradele hoo-
lega kaarte. 

15.-19. veebruarini oli koolis stiilinädal. Esmas-
päeva väljakutse- kanna punast. Teisipäeval- ole 
nagu vastlakukkel, selga tuli panna midagi pruuni 
ja valget. Kolmapäev kuulus pidžaamasõpradele. 
Neljapäeval võis kohata multifilmikangelasi ning 
reedeks otsiti kapist sinist, musta ja valget. 

Vastlapäeval jalutas koolipere karjääri juurde. 
Seal sai kelgutada, uisutada, mängida hokit ja 
tabada kurikaid. Aeg kulus kiiresti, tagasi jõudes 
saime hernesuppi ja kuklit.

Enne vaheaega tähistasime vabariigi sünni-
päeva. Koolipere kogunes õue, tantsisime Kaera-
Jaani, l ja III klassi lapsed lugesid luuletusi ja huvi-
juht Teele tegi lühikokkuvõtte vabariigi algusloost. 

Ees on ootamas märtsikuu oma tegemistega.

asjad selle kõige juures olid vastla-
kuklid.

* Laura-Liis: Minu arust olid 
väga toredad ja vahvad need vast-
lapäeva mängud, mida meie armas 
kool meile korraldas. Kelgutamine 
meeldis ka väga. Kõik olid rõõmsa-
meelsed ja rühmas keegi ei vingu-
nud. Vastlakuklid olid väga maits-
vad. Kõige rohkem meeldisid mulle 
kelguralli ja regilaulu laulmine.Ma 
loodan, et vastlapäev meeldis kõi-
kidele lastele!

* Klea: Mulle meeldis, et me 
saime slaalomit teha ja küsimustele 
vastata. Saime ka hernesuppi ja vast-
lakuklit.

* Grete: Mulle meeldis sõita tõu-

kekelguga. Maastikumäng oli ka 
väga tore. Minu võistkonna ülesan-
ded olid lahedad, eriti meeldis mulle 
koonuste vahelt kelguga slaalomit 
sõita, aga tore oli ka erinevate raa-
matute kohta küsimustele vastata. 
Tore oli laduda klotse õigesti üks-
teise peale ja regilaulu laulda. Ja suur 
aitäh meie kokkadele väga maitsva 
hernesupi eest!

* Grethe-Liis: Meile anti üles-
andeid. Pidime piltide järgi tornid 
ehitama, ristsõna lahendama, raa-
matute kohta küsimustele vastama, 
regilaulu järgi rütmi tegema. Mulle 
meeldisid need kõik.

Vastlapäeva muljed kogus 
kokku õpetaja Minoret Miisna

Tahkuranna kool

Fotod: Anu Alloja
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Edukad tulemused olümpiaadidel
Füüsika
Rudolf Harald Kivi saavu-

tas piirkondlikul füüsikaolüm-
piaadil esikoha nii kaheksan-
date klasside arvestuse, kui ka 
põhikoolide arvestuses ja seda 
nii maakonnas, kui ka ühisar-
vestuses linnaga. Kaspar Rahnu 
saavutas füüsikaolümpiaadil 
maakonna koolide kaheksan-
date klasside arvestuses kol-
manda koha. 

Õpilasi juhendas õpetaja 
Pärt Kukk.

Matemaatika
Matemaatikaolümpiaadil 

saavutas Rudolf Harald Kivi 
I koha, seejuures edestades II 
kohta 17 punktiga. Tema saa-
vutatud punktide arv oli sama 
Pärnu linna parima tulemusega. 

Õpilast juhendas õpetaja 
Anne Oga.

Keemia
Rudolf Harald Kivi saavutas 

piirkondlikul keemiaolümpiaa-
dil I koha 52,5 punktiga (või-
malik punktide summa oli 60). 
See oli parim tulemus nii linna 
kui ka maakonna koolide lõikes 
ja andis 10. koha vabariigis (osa-
võtjaid 338). Rudolf on kevadel 
kutsutud Tartu Ülikooli poolt 
korraldatud huvipäevale. 

Õpilast juhendas õpetaja 
Marika Jagomägi.

Bioloogia ja geograafia.
Bioloogia olümpiaadist võt-

sid osa 8. klassist Kaspar Rahnu 
ja Maarja Kõresaar. Kaspar 
saavutas 21. osavõtja hulgas 5. 
koha ja Maarja 8. koha. 

9. klassist võttis osa Triinu 
Kirschbaum, kes saavutas 22. 
osavõtja hulgas 5. koha. 

Geograafias võtsid osa Tanel 
Tamm 9. klassist ja Kaspar 
Rahnu 8. klassist.

Õpilasi juhendas õpetaja 
Maie Sarapik.

Reaalainete kuu
Veebruarikuud tähistasime 
kui reaalainete kuud – mate-
maatika, füüsika ja keemia olid 
rohkem koolipäevadega seotud 
kui tavaliselt.

* Rudolf Harald Kivi valis 
oma loovtöö teemaks “Füü-
sika katsed”. 10. veebruaril 
viis õpilane läbi oma loovtöö 
praktilise osa - katsete päeva, 
mida said külastada viienda, 
kuuenda ja seitsmenda klasside 
õpilased. Katsed said läbi vii-
dud ilma spetsiaalseid vahen-
deid kasutamata, vahenditeks 
sobisid täiesti tavalised plastik-
pudelid, klaaspurgid, väikesed 
magnetid jne. Katsete sisuks 
oli demonstreerida mõningaid 
lihtsaid nähtusi füüsikas, nagu 
õhurõhk, raskusjõud, liiku-
mine, valguse ja heli levimine 
ning magnetism.

* 16. veebruaril viisid kee-
miaõpetaja Marika Jagomägi ja 
huvijuht Ester Kose läbi katsed 
1.-3. klassi õpilastele. Õpilane 
nägi, kuidas kolme värvitu 
vedelikuga saab roosa värvuse 
tekitada ja siis jälle ära kaotada, 
mida kujutab endast keemiline 
kameeleon ja miks mõni gaas 
pauku teeb. Võimatu pole ka 
grillvarda läbi torkimine õhu-
pallist, nii et pall jääb terveks 
ja tindi täpist erinevaid värve 
välja meelitada.

* Kaspar Rahnu valis oma 
loovtöö teemaks “Keemia kat-
sed 4. klassile” ja viis 18.veeb-
ruaril läbi vastava huvitunni. 
Esmalt tehti selgeks, et iga 
nähtus ei ole keemiline. Tut-
vustati keemilise reaktsiooni 
tunnuseid. Oli nii traditsioo-
nilisi katseid (neutralisatsioon, 
“laavalamp”, “elevandi ham-
bapasta”, “keemiline kell”, 
loodusliku indikaatori toime 
erinevatesse lahustesse) kui ka 
vähem tuntuid. Nii võis näha 
hapnikumullis söetüki hüp-
pamist, tärklise nooli, teekoti 
raketti, lilla leegiga põlemist 
ja seda, kuidas keedusool kii-
rendab vase saamist “hõbepa-
berist” ja vaskvitrioli lahusest. 

* 8. ja 9. klassi õpilased 
nägid põlemist “vee all” ja 
seda, kuidas väetis sulab, eral-
dab hapnikku ja paneb väävli 
heleda leegiga põlema.

* Selgitati välja kõikide klas-
side parimad peastarvutajad: 1. 
klass Mairon Mathias Meri-
rand, 2. klass Laura Lugu, 3. 
klass Ralf Schneider, 4. klass 
Jürgen Rahu, 5. klass Luise Lee 
Leidur, 6. klass Jass Harjaks, 7. 
klass Sten-Erik Aljas, 8. klass 
Rudolf Harald Kivi, 9. klass 
Keiti Alexandra Lepik. 

* Nuputamisülesannete 
kõige usinamad lahendajad 

olid II klassi õpilased.
* Õpilased said enda tead-

misi proovile panna õpetaja 
Maie Sarapiku poolt koosta-
tud loodusviktoriinis. Klas-
side parimad loodusetundjad: 
1. klass Marten Kullamäe, 
Mairon Mathias Merirand ja 
Kristjan Taal, 2. klass Elena 

Jõgiste ja Meiko Paits, 3. klass 
Siim Suvisild, 4. klass Walfried 
Alexander Schneider, 5. klass 
Luise Lee Leidur, 6. klass Mir-
jam Rohtoja, 7. klass Rebeka 
Nora Jürgens, 8. klass Kaspar 
Rahnu, 9. klass Triinu Kirsch-
baum. 

Sõbrapäev
Igal aastal oleme sõbrapäeva 
puhul enda koolis teinud 
mitmeid tegevusi, kuid see 
aasta olid need koroonavii-
ruse tõttu veidi teistsugused. 
Sõbrapäeva puhul kaunis-
tasime õpilasaktiiviga terve 
koolimaja ära. Kuuendikud 
hoolitsesid selle eest, et kooli-
maja oleks ehitud ilusate roo-
sade ja punaste õhupallidega 
ning üheksandikud ehk meie 
võtsime enda peale fotonurga. 
See aasta nägi fotonurk välja 
hoopis midagi muud, kui see 
on olnud eelnevad aastad. Uulu 
põhikool tegi see õppeaasta 
ruumiliselt palju muudatusi 
ja tänu sellele muutusid ka 
garderoobid ja koridorid ning 
me saime fotonurga treppide 
kõrvale imehästi paigutatud. 
Fotonurga kaunistasime sten-
diga, mille peal oli valge lina, 
sinna peale panime tuled ja veel 
omakorda ühe lina. See jättis 
väga efektse mulje ja fotonurga 

tegime mõnusaks asetades sinna 
ette kaks kott-tooli, padjad ja 
kaisukarud. Kaunistustega 
võisime küll see aasta rahule 
jääda, sest kogu kool oli väga 
kaunis ja armas.

Hommikul kooli tulles 
klassijuhataja tunnis, mängiti 
kahooti ja söödi ise valmista-
tud toite, mis kaasa oli võetud. 
Iga klass tegi ka pildi kus nad 
pidid väljendama sõprust. Sel-
lel päeval tulid paljud kooli ka 
kaksikutena, ehk samasuguste 
riietega ja tegid koos pilte. 
Kuna sõbrapäev on ka valen-
tiinipäev, oli meil armastus-
luulete konkurss, mille eest sai 
parim auhinna. Sel aastal said 
õpilased valida koolis ka kõige 
sõbralikumad õpilased ja kõige 
sõbralikuma töötaja.

Õpilasaktiivi liikmed Anett 
Aedma, Getter Ennok ja 

Keiti Alexandra Lepik

Jaanuarikuu Üllataja on Hannes 
Valk, kes abistas vabatahtlikult 
mitu nädalat kooliesise lume 
rookimisega. Foto: kooli 
erakogust

Jaanuarikuu Üllataja on 
Mats-Madis Maddison, kes 
abistas vabatahtlikult mitu 
nädalat kooliesise lume 
rookimisega. Foto: kooli 
erakogust

Jaanuarikuu Tegija on mitmel olümpiaadil edukaid kohti saavutanud 
Rudolf Harald Kivi. Foto: kooli erakogust

Katsed Kaspar Rahnu loovtöö raames. Foto: kooli erakogust

Heli levimine. Foto: kooli erakogust

Uulu Põhikool

Häädemeeste lasteaia Kurgisõbrad
Häädemeeste Lasteaia Naeru-
linnu rühma lapsed osalevad 
Räpina Aianduskooli projektis 
,,Kurgisõbrad”.

Katsega alustasime 15.veebrua-
ril. Algatuseks vaatasime ära õpet-
liku video, kuidas õigesti toime-
tada. Niisutasime ja kobestasime 
mulda, seemned sordinimega 
Alex, said täpselt 1cm sügavusele, 
kastsime.

Nüüd algab lastel hommik 
kurgivaatlusega. Ja oh imet! Juba 
4 päeva pärast paistsid esimesed 
rohelised lehekesed.

Lapsed teavad, et enne kui 
hakkame kurki saama, on vaja 
taimede eest igapäevaselt hoolit-
seda, kasta ja mitu korda ümber 
istutada.

Igal nädalal saame juhiseid ja 
nippe aianduskooli kodulehelt 

ning ka uue 
viktoriinikü-
simuse. Nii oleme näiteks teada 
saanud, et kurgi päritolumaa on 
India. 

Jääme põnevusega kurgisaaki 
ootama!

Marika Luik
Häädemeeste lasteaia õpetaja

Häädemeeste lasteaed

Foto: Älis Saadjärv 
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Metsapoole Põhikool Kabli Lasteaed

Kabli lasteaed pidas sünnipäeva
Ei me ette tea, mis elu meil tuua 
võib…

Üks on aga kindel – Kabli 
lasteaed tähistab oma sünni-
päeva igal aastal just 19. veeb-
ruaril. Kui tavaliselt on lasteaed 
oma sünnipäeval piduehtesse 
seatud, pirukalõhnaline ja 
külalisi ootamas, siis sel aastal 
oli midagi teisiti… Maja seisab 
üksildaselt, ilma lasteta ja tüh-
jana mäeveerel ootamas.

Kui õpetajad küsisid lastelt, 
et kus ja kuidas me sellel aastal 
sünnipäeva tähistada võiksime, 

siis lapsed arvasid selle peale 
nagu ühest suust, et ikka Kab-
lis tähistame – oma armsas ja 
koduses lasteaias. Mõeldud-
tehtud.

Sünnipäeva hommikul võt-
sime esimesed õnnitlused vastu 

armsalt Metsapoole kooliperelt 
ja  seejärel suundusime laste-
aiaperega Kabli poole. Lasteaia 
õuel laulsime kõik koos sünni-
päevalaulu, lapsed kelgutasid ja 
sõime üheskoos ka sünnipäeva-
torti. Oli üks vahva päeva taas 

üle pika aja, kui lapsed said 
olla oma armsa lasteaia õuel 
ja selle üle siiralt rõõmustada. 
Palju õnne, 48-aastane Kabli 
lasteaed!

Meeli Antson
Kabli lasteaia õpetaja

Fotod: Maris Rüütli

Näärikuu ja vastlakuu Tahkuranna lasteaias

Tahkuranna lasteaed

Jaanuar ja veebruar tõid endaga kaasa palju 
rõõmu. Eks oli seda kohevat lund ja kargeid 
talveilmasid ammu oodatud. Oh, neid pikki kel-
guliuge ja lustlikke lumemänge, mis köitsid iga 
mudilast ja muutsid õhtul lasteaiast lahkumise 
oi, kui raskeks. Kuid talverõõmude nautimise 
kõrvalt jäi aega ka muuks.

Õppisime tundma erinevaid loomi ja linde, 
nende eluviise ja toitumist. Et linnukestel külmal 
ajal ikka ivakest võtta oleks, meisterdasid Päi-
kesekiired vahvad söögimajad ja Rannakarbid 
valmistasid “tihasekellasid”. Sulelised külalised 
austasid meid oma kohaloleku ja hea isuga.  

Õppisime tundma inimkeha, erinevaid meeli 
ja kuidas enda tervise eest hoolt kanda. 

Kuigi aeg ei soosi ühiseid üritusi ja külalisi, ei 
jää siiski ükski tähtpäev pidamata. Sõbrapäeval 
vahetati rühmades kaarte ja kingitusi, tantsiti ja 
maiustati. Rannakarbid tänavad Uulu lasteaia 
Mesimumme toreda üllatuse eest. Aitäh, sõbrad!

Vastlapäeva tähistasime pisut sportlikumas 
võtmes ja ikka rahvatraditsioone austades. Lus-
timisele panid punkti hernesupp ja vastlakukkel. 

Rannakarbid liitusid Räpina Aianduskooli tai-
meprojektiga “Kurgisõbrad 2021” ning tänaseks 
on seemnetest võrsunud juba toredad taimekesed.

Veebruarikuu tähtsaim päev on Eesti Vabariigi 
sünnipäev. Selleks puhuks sättisime end kenaks, 
laulsime ja tantsisime. Rääkisime kodust, kodu-
maast ja koduvallast, rahvuslikest sümbolitest. 
Lõunalauas maitsesime rooga rahvuskalast - räi-
mest. Tundsime end uhkena, et oleme eestlased.

Talve sammus märkad ruttu, 
sätib ennast teine tuttu.
Päike lume sulatab,
kevad käe meil ulatab.

Rõõmsat kevadeootust!
Tahkuranna lasteaia pere

Fotod: Maike Lääne

Kurgisõbrad

Kauneid helisid täis oli saal

      Eesti Vabariigi 103. 
aastapäeva tähistamine

Sõbrapäeval valmisid 
küpsesetordid, pildil 3.klass

Vastlaliug kooli liuväljal

Teatevõistlused  
vastlapäeval

Pildikroonika Fotod: Ants Järv

20. jaanuaril kogunesid 
muusikakooli õpilased 
Häädemeeste seltsimajja, 
et üksteisele ette mängida 
jõulukontserdiks etteval-
mistatud palad.

Kontserdil esinesid näp-
pepillide, klaveri- ja viiuli-
õpilased. Solfedžorühma 
laste poolt kõlasid kaunid 
jõululaulud. Kahjuks jäid 
sellelt kontserdilt kõrvale 
puhkpillimängijad.

Kogu kontsert oli väga 
kõrge tasemega. Esile võiks 
tõsta viiuldajate Hanna 
Allikase ja Renata Taltsi 
poolt ettekantud keerukad 
helitööd.

Väga kaunis oli Keidi 
Naari mängitud Händeli 
“Halleluuja”.

Südantsoojendava lt 
mõjusid õe-venna Hanna 
ja Taavet Allikase klave-
riduona esitatud Mozarti 
“Väike öömuusika” ja “Jõu-
lutervitus”.

Loodetavasti saab keva-
disest kontserdist osa juba 
suurem kuulajaskond.

Suur tänu esinejatele 
ja õpetajatele kauni talve-
kontserdi eest ja jõudu ning 
pühendumist edasiseks har-
jutamiseks!

Aire Kallas-Maddison
Häädemeeste valla 

kultuurinõunik

Foto: Olga Männik

Foto: Aire Kallas-Maddison

Foto: Aire Kallas-Maddison
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Uulu lasteaed

Vahva veebruar Uulu Lasteaias
Veebruar on meie lasteaia las-
tele pakkunud palju põnevaid 
emotsioone nii toas kui õues.

Talvetaadi lumelahkus või-
maldas lastel palju suusatada, 
kelgutada, lumest meisterdada 
ja lume-jää katseid teha. Lib-
likad müttasid kõvasti lume-
palle veeretades ja neist vägevat 
kindlust ehitades. Ka lumised 
metsarajad pakkusid Liblika-
tele rõõmu. Sai ennast proovile 
panna kraave mööda ronides ja 
paksus lumes sumades.

Jaanimardikad käisid metsas 
õppekäigul. Lapsed avastasid 
lumel erinevate metsloomade 
jälgi ja uurisid taimi lume all. 
Rühmaruumis said lapsed näha 
ja katsuda erinevate metsloo-
made nahku.

Jaanimardikate rühm osales 
Häirekeskuse poolt korraldatud 
fotokonkursil „Lumest lumele 
112”. Lavastusfoto „Lapse 
päästmine veekogust” võitis 
fotokonkursi peaauhinna. Palju 
õnne!

Mesimummi lapsed on juba 
väga teadlikud tervislikest elu-
viisidest ja toitumisest. Lapsed 
maiustasid puu- ja juurviljadega 
ning tegid kunstitegevuses katse 
– tükeldasid erinevaid puuvilju 
ja kujundasid neist pildi. Hil-
jem pisteti omaloodud kunsti-
teos nahka. Küll maitses hästi!

Mesimummid ja Lepatrii-
nud liitusid Räpina aiandus-
kooli projektiga „Kurgisõbrad”. 
Lapsed  kasvatavad seemnetest 
kurgitaimi. Mesimummid tegid 
erinevaid katseid taimede ja 
seemnetega. Lastel oli võimalus 
jälgida, kuidas taimed joovad 
ning kuidas seemest hakkab 
võrsuma taim. 

Sõbrapäeval oli kogu meie 
lasteaia pere ametis kaartide 
meisterdamisega. Jaanimardi-
kad ja Lepatriinud valmistasid 

ka sõpradele käepaelu. Ülemise 
korruse fuajeesse oli üles seatud 
uhke sõbrapäeva postkast. Ja 
siis algas tõeline lasteaia ülene 
sõbrapäeva kaardiralli. 

Vastlapäeva toidulaual olid 
õigel kohal hernesupp ja vast-
lakuklid. Vastlapäevasõitu said 
meie lapsed nautida hobusega 
Dünamo, kelle perenaine on 
Riina. Hobusega sõit tekitas 
kõikidele meie lasteaia lastele 
rõõmu ja elevust. Pisikestel 
Sipelgatel oli palju imesta-
mist, kui suur loom hobune 
on. Omad vastlaliudki said nii 
väikestel, kui suurtel mäest alla 
lastud. 

Sipelgate õpetajatele val-

mistab rõõmu, et lapsed on 
hakanud mängima arendavaid 
lauamänge ning suudavad juba 
pikemalt keskenduda ja paigal 
püsida. Head meelt valmistab 
ka laste kõneareng.

Eesti Vabariigi sünnipäeva 
tähistasid meil kõik rühmad. 
Sipelgad õppisid laulu „Minu 
kodu”. On rõõm, et meil on 
peale kasvamas toredaid lau-
lulapsi. Jaanimardikad meis-
terdasid ühiselt Pika Hermani 
torni ja eesti lipud. Fuajee sai 
meie kodumaa armsates motii-
vides pidurüü. Kõik rühmad 
olid õppinud luuletusi ja laule. 
Pidudel esitati need rühmiti 
omakeskis. Lapsed lustisid 

mängides eesti rahvamänge ja 
tantsisid eesti rahvamuusika 
saatel toredaid tantse. Lepatrii-
nud rändasid   regilaulu kaudu 
Häädemeeste valda mööda. 
Korraks põikasime ka Pärnusse 
– rattal on seda nüüd ju  väga 
hea teha - ning lõpuks jõudsime 
oma päevapessa. 

Ehk leiab keegi lugejatest 
oma kodukoha siit üles.

Meie poisid parajad
Meie tüdrikud tublimad
Hakkame koos nüüd kõndima
Iklast ikka kodu poole
Treimanis on laiad laevad
Kablis lahke loodusmaja
Häädemeestel hääd on mehed
Sealt me saame Rannametsa
Rannametsast raba mööda
Ripa-rapa Võiste-esse 
Võistes sõbrad lasteaias
Metsakülas Pätsu kodu
Liiper-laaper Leinakülla
Leina külas Jõulumäele
Lepakülas kanalasse
Laadi külas lehmad laudas
Uulu meie valla süda
Mere külla üle silla
Mul-mul-mul-mul muuli peale
Muuli pealt saan Reiu külla
Reiu külas Lottemaale
Lottemaalt läen mängin golfi
Reiust rattal Pärnu linna
Pärnust otse Uulu külla
Uulus lippan lasteaeda.

Laulu tekst valmis meie endi 
naiste loominguna Kaire, Maire 
ja Pireti koostöös. 

Lepatriinude ja Mesimum-
mide rühm on liitunud projek-
tiga „Tere, kevad!”. 

Lumikellukesed juba õit-
sevad ja päike pakub kevad-
rõõmu. 

Rõõmsat märtsikuud Uulu 
Lasteaia perelt teile kõigile.

112 fotokonkursi peavõit Jaanimardikatele. Foto Gerda Kopelmaa

Lepatriinude vastlasõit hobusega. Foto: Eva-Lota Talts

Toredat pidupäeva Sipelgatelt. Foto: Aljona Mõskova

Mesimummid selleriga katsetamas. Foto: Liina Sommer

Liblikad, Elagu Eestmaa. Foto: Gerda Kopelmaa

Näitus „Elust I 
Eesti Vabariigis“
Ajalooklubi „Ajaradadel“ avas 
Uulu raamatukogus Eesti Vaba-
riigi sünnipäevaks näituse „elust I 
Eesti Vabariigis“. Näitusel on näha 
säilinud dokumendid Virve talust. 
Huvilistele on eksponeeritud talu 
majapidamisraamatud. Välja on 
pandud Maarahva Kongressi proto-
kolle. Millise hoolega kirjutati üles 
kõik, millele kulus raha. Protokolliti 
koosolekute olulisemad hetked. Eri-
nevad dokumendid jõudsid meieni 
aasta tagasi ning nüüd kõigile 
huvilistele vaadatavad. Milline on 
kevadkoristuse käigus välja tulnud 
vanade dokumentide väärtus? Kas 
prügikasti, ahju või hoopis saata 
raamatukokku? Meieni jõudnud 
dokumendid näitavad veelkord, et 
igakord ei tasu kohe prügikotti haa-
rata, vaid tasuks võtta hetk mõtle-
miseks ja lugemiseks. Meie näitusel 
olevate dokumentide edasine saatus 
peaks olema arhiiv või muuseum. 
Näitust saab vaadata suveni.

Ajalooklubi „Ajaradadel“

Talisupluse rõõmsameelne ja särtsakas kogukond
Talisuplust harrastati juba Vanas-
Roomas, kus arstid kasutasid kül-
mas vees kümblemist ravivahendina. 
Kiriku vastuseisust tulenevalt keskajal 
Euroopas talisuplusega ei tegeletud, 
sest enda avalikku paljastamist peeti 
amoraalseks. Uuesti hakati sellega 
tasapisi tegelema alles 18. sajandil ja 
harrastajate numbrid kasvavad järjest 
suuremaks. 

Ka Eestis on talisupluse kogu-
konnad kasvanud jõudsalt. Lisaks 
igapäevasele karastavale külma vette 
kastmisele on hakatud korraldama 
ka võistluseid ja erinevaid ühiseid 
sündmusi.

Milleks talisuplus kasulik on? Tali-
suplus elavdab vereringet, paraneb 
keha soojusregulatsioon, vallanduvad 
heaoluhormoonid ehk endorfiinid, 
mis aitavad immuunsust suurendada 
ja haiguste ja stressi vastu võidelda, 
veresoonte elastsus paraneb ja intensii-
vistub organite töö, aitab kaasa naha-
rakkude kiiremale uuenemisele ja keha 
mürkide väljutamisele. Regulaarne 
külma dušš või talisupluse harrasta-
mine pikema aja jooksul vähendab 
pulsisagedust 20-30 lööki minutis.

Ka Häädemeeste vallas on tali-

supluse harrastajaid olnud alati, kes 
vaikselt kasutavad meres kümblemise 
võimalust nii kaua kuni meri lubab ja 
leiavad siis muid lahendusi. 

2020. aasta sügisel aga alustas väike 
seltskond tänu Margit Eicheni küla-
lislahkusele regulaarselt nädalas korra 
ka enda ühiselt Tuisuliiva basseinis 
karastamist. Kõigile julgetele oli kok-
kulepitud ajal soojaks köetud ka saun, 
et pärast soe kontidesse tagasi ajada 
ja muljeid jagada. Kõige kogenenum 
talisupleja seltskonnas oli Toomas 
Näär, kes teistel päevadel käis ennast 

karastamas igapäevaselt meres, võttes 
looduslikku külmaveevanni, erine-
valt kiiretele külmast veest läbikast-
jatele, nii vähemalt 5 minutit järjest. 
Kui meres hulpivad jääkamakad 
hakkasid mehe jalgu lõhkuma ja 
jääkamakatel turnimine enam tur-
valine ei olnud, saagis Toomas Mäe 
karjääris sobiliku välibasseini augu 
ja ehitas redeli selle ääre serva, ning 
tegi teistelegi reklaami. 

Igapäevaselt supluseks välibas-
seini auku lahti saagides ja puhas-
tades teavitas ta teisigi huvilisi ja nii 

see sõpruskond järjest kasvas. Nüüd 
on ühiselt peetud nii mõnigi välibas-
seini pidu ja tähtsündmus. Ühiselt 
tähistati vastlaid ja sõbrapäeva ning 
viimati saadi kokku Eesti Vabariigi 
sünnipäeva puhul, kus pidulikult anti 
Toomas Näärile üle vimpel/tänukiri 
silmapaistva kogukonna terviseeden-
damise eest.

Hoiatus: talisuplus ei sobi kõigile 
ja on igaühe enda vastutus jälgida, 
kuidas karastamine mõjutab sinu 
organismi!

Aire Kallas-Maddison
kultuurinõunik

Foto: Terje Mägi

Foto: Triin Haljaste
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E. E. FOREST 
pakub võsa lõikust 
giljotiiniga ja teostab 
raietöid. 
Lisaks ka kaeve- ja 
planeerimistöid 
roomikekskavaatoriga. 
Lisainfo 
tel 5850 4050, 523 1051.

Vastlaralli Häädemeestel
Veebruaris kostitas ilmataat 
imeliste talveilmadega ning 
meil oli  suurepärane võima-
lus tähistada vanarahva kombe 
kohaselt vastlapäeva. Selleks 
kutsusime kogukonna liik-
meid oma kelkude, saanidega 
ja teiste hästi libisevate sõidu-
vahenditega Suhkrumäele, et 
maha pidada üks meeleolu-
kas vastlarallli. Sündmus osu-
tus väga populaarseks kõigis 
vanusegruppides, sest kohale 
olid tulnud nii sõime-eelikud, 
kui ka kogenud pensionärid. 

Üheskoos selgitasime välja 
kõige pikema liu laskjad erine-
vates vanusekategooriates, kuid 
diplomeid sai jagatud ka teiste 
silmapaistavate laskumiste eest.

Näiteks andsime diplomi 
ka uhkeima tandemlaskumise, 
ägedaima soololennu, kõige 

lühema liu, parima puntra-
tantsu, kõige keerulisema las-
kumistehnika, legendaarsema 
napika ja parima perekondliku 
etteaste eest. Lisaks mäest las-
kumisele toimus ka tõukekel-
kude võiduajamine, mille pani 
kinni Jass-Joann Tali. 

Kõigile rallitajatele pakku-
sime ka traditsioonilist Kabli 
pagari vastlakuklit ja rammu-
sat hernesuppi. 

Häädemeeste Vastlaralli 
sündis Häädemeeste huvikes-
kuse ja MTÜ Häädemeeste 
Hää kultuuri meeskonna 
koostööna.

Soovime omalt poolt tänada 
kõiki osalejaid ning tänavune 
aasta tõotab meil igal juhul 
tulla saagirohke. 

Aigi Treumuth
Fotod: Toomas Näär

Näitus Häädemeeste raamatukogus
Henn Saare kogutud 
fotode näitus. Vanad 
autod ja mootorrattad.
Henn Saar on põline Tahku-
ranna kandi elanik ja aastaid 
olnud pühendunud kollekt-
sioneerija ja tõsine kodukandi 
ajaloo huviline. 

Aastakümnete tagune hobi 
sai alguse Uulu mõisa ajaloo 
uurimisest, siis oli alles ka veel 
vanem põlvkond, kellelt sai 
uurida ja küsida. Koguma sai 
hakatud vanu fotosid ja doku-
mente kohast, mida silmaga 
polnudki näha, aga kõik tead-
sid. Teada saamise soov ajaski 
edasi uurima ja lugema. 

Tänaseks päevaks on Henn 
Saarel mahukad kogud nii meie 
vallas sündinud esimese Eesti 
Vabariigi presidendi Konstan-
tin Pätsi kohta, üle Eesti üles 
pildistatud Vabadussõja mäles-
tusmärgid, koos esimeste foto-
dega, vabariigi esimese perioodi 
ajast temaatilised postkaardid, 
vanatehnika pildid, suguvõsa 
kroonika fotod ja palju palju 
muud huvitavat. 

Viimase aja uurimustöö, mis 

Hennul käsil, on Tahkuranna 
piirkonna kunstniku Konstan-
tin Mülleri elulugu ja maalid. 
Tänu Henn Saarele on teada 
piisavalt palju siinkandis maali-
nud ja elanud kunstniku kohta. 

Ajalooline infomaterjal on 
korrektselt süstematiseeritud ja 
albumitesse jaotatud. Kokku 
kogutud väärt materjal pakub 
tõeliselt huvitavat pilku aasta-
kümnete taha. 

Häädemeeste Raamatu-
kogus on seekord üles seatud 
vanade autode ja mootorrataste 
fotod ja lood. Mitmed huvi-
tavad pildid on pärit Hennu 

onult, Aleksander Saarelt, 
kes oli tõsine tehnikahuviline 
ettevõtja vabariigi algusaasta-
tel. Koos vennaga oli neil auto-
pood „Vennad Saar” Pärnus, 
Tallinna maanteel, kus müüdi 
autode varustust, jalgrattaid ja 
raadioaparaate. 

Henn Saare tulevikuunistus 
on, et Uulus oleks oma ajaloo-
tuba, kus vallaelanikud saak-
sid oma kodukandi ajalooga 
tutvuda. 

Mai Sepp 
Häädemeeste Raamatukogu 

direktor

Häädemeeste Raamatukogu Kabli laenutuspunkt on 
avatud igal reedel kella 9.30-16.30 Kabli Seltsimaja 
teisel korrusel. 
Siin saab lugeda ajalehti, laenutada ja tellida raamatuid. 
Tule kasuta AIP internetiteenuste jaoks. Võimalik on printida, 
teha koopiat, trükkida, kasutada e-teenuseid. 
Kuu viimasel reedel on laenutuspunkt suletud. 

Kabli seltsimaja kuulutab välja 
ristsõna lahendamise võistluse 
noortele 

Lahenduste tähtaeg on 
31.03.2021.

Vastuse koos lahendusega 
palume saata Kabli seltsimaja 
meilile kabliseltsimaja@haa-
demeeste.ee või tuua Kabli 

seltsimaja postkasti, mis on 
maja küljes. Palume märkida 
juurde lahendaja nimi, vanus 
ja kontakt. Võitjat ootab vahva 
lauamäng.

Edu lahendamisel 
Lugupidamisega

Olga Männik
Kabli seltsimaja juhataja

tel: +372 52 54 707

Küsimused:
1. Eesti lastekirjanik, kelle nimi on tagurpidi “nelletiin”. 
2. Kes on illustreerinud “Pöial-Liisi”?
3. Eesti kirjanik, kes sai 2010. aastal Nukitsa konkurssil parima 

lastekirjaniku preemia? 
4. Üks poiss valmistab ta oma õele sünnipäevaks.
5. Parajalt paks mees oma parimates aastates.
6. Eesti kirjanik, kes on alates 1994. aastast “Hea Laps” pea-

toimetaja.
7. Kes on kirjutanud raamatu “Lõpuaktus”? 
8. 1996. aasta Nukitsa konkursi 1. koht.
9. Kes on kirjutanud raamatu “Kunksmoor”? 
10. Milline raamat on Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjas-

tuse Tänapäev 2020. aasta noorteromaani konkursi võitja? 
Raamatu autor Jana Maasik. 

11. Kes on autor raamatul “Icaborg”? Kirjuta autori perekon-
nanimi.

Lõppvastus: Kes on illustreerinud A. Lindgreni raamatud?
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TOIMETUS
Väljaandja ja toimetus: Häädemeeste Vallavalitsus
Toimetajad: Tiiu Sommer ja Toomas Abel
Telefon 444 8897 või 446 4175
e-kiri: tiiu.sommer@haademeeste.ee või
toomas.abel@haademeeste.ee

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

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

MÄLESTAME LAHKUNUID

Õnnitleme 
noori peresid

Õnnitleme märtsikuu 
sünnipäevalapsi!

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
EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:
14. märtsil kell 12.00 Paastuaja IV pühapäev
21. märtsil kell 12.00 Paastuaja V pühapäev, 

kannatuspühapäev
28. märtsil kell 12.00 Paastuaja VI pühapäev, 

palmipuudepüha
1. aprillil kell 12.00 Suur Neljapäev
2. aprillil kell 12.00 Suur Reede
3. aprillil kell 12.00 Ülestõusmispüha vigiilia
4. aprillil kell 12.00  Kristuse ülestõusmispüha
11. aprillil kell 12.00 Ülestõusmisaja II pühapäev
Jumalateenistused kuni palmipuudepühani toimuvad 
kogudusemajas Pärnu mnt 34, sealt alates kirikus.
Teisipäevast reedeni kell 6.30 (üldjuhul) 
argipäevamissad kogudusemajas.

EELK Tahkuranna Maarja kirikus (Võistes):
4. aprillil kell 9.30  Kristuse ülestõusmispüha

EELK Treimani Püha Matteuse kirikus:
21. märtsil kell 14.00  Paastuaja V pühapäev
4. aprillil kell 14.00 Kristuse ülestõusmispüha

Ka kirikus tuleb järgida tervisealaseid korraldusi, 
nagu lähikontakti vältimine, käte desinfitseerimine 
ja maski kandmine.
Lähem info: tel 5633 5750 (õpetaja Tauno Teder)

JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES
Häädemeestel:
14. märtsil kell 15 Suure paastu alguse 

jumalateenistus
27. märtsil kell 10 Liturgia, Üpr. Ardalion – 70
11. aprillil kell 15 õhtune jumalateenistus
Urissaares:
20. märtsil kell 11 Liturgia
Treimanis:
17. aprillil kell 11 Liturgia

Õigeusu kirik peab ülestõusmispühi 2. mail Juvenaliuse 
kalendri ehk vana kalendri järgi. Jälgige reklaami aprilli 
Liivirannas.

LÕHUTUD PLIIDI- JA AHJUPUUDE MÜÜK 
KOOS VEOGA. 
Telefon 5347 0723 / OÜ Mardi Metsatalu

Kauneid hetki Sinu päeva,
naeratus ja sõnad head.
Helgust, valgust – tänutunnet,
toogu rõõmu lihtsad read.

RENE VALTENBERG
27.05.1958 – 05.02.2021

KRISTOF KUUSEMETS 09.02.2021
Ema Eveli Kuusemets, isa Raigo Kuusemets

GREETE KIVESTE 04.02.2021
Ema Elery Kiveste31.03 MELITA GRANT 95 Treimani küla

27.03 HELJU KIVISELG 93 Uulu küla
10.03 MELIDA LÕSSOVA 90 Uulu küla
04.03 KRISTJAN NÄÄR 89 Jaagupi küla
29.03 FAINA BABENKO 89 Reiu küla
29.03 LEEVI LAINEVOOG 89 Võidu küla
23.03 ERNA MEIER 88 Ikla küla
07.03 LEILI ÕIS 87 Võiste alevik
06.03 VIRVE-HELENE 
 NUOTTONEN 85 Võiste alevik
16.03 ALEFTINA KIUŠEVA 85 Reiu küla
29.03 NOOMI LUIK 85 Võiste alevik
15.03 HELMI RUUTVERE 84 Krundiküla
02.03 ASTA-EEVI TALUSTE 83 Urissaare küla
13.03 AILI TŠAŠKIN 83 Urissaare küla
10.03 LEIDA PUSTRÖM 82 Võidu küla
31.03 MIHKEL TAMME 82 Sooküla
17.03 LINDA SIIGLA 81 Häädemeeste alevik
05.03 TIINA SMITH 80 Kabli küla
19.03 ÄRNI TALI 80 Pulgoja küla
25.03 MAIMU FALK 80 Sooküla
04.03 AVO OJASTU 75 Võiste alevik
04.03 ARVI SUVISTE 75 Krundiküla
13.03 KAARIN KASE 75 Penu küla
15.03 AINO VEERPALU 75 Lepaküla
06.03 ELLE KIIN 70 Võiste alevik
08.03 VELLO KURM 70 Häädemeeste alevik
12.03 TAISIJA SOOTEE 70 Treimani küla
15.03 ERLA TOMSON 70 Reiu küla
21.03 MATS RAAP 70 Metsapoole küla
27.03 ARDO KESKKÜLA 70 Häädemeeste alevik
28.03 MIKHAIL TYULYAEV 70 Reiu küla
28.03 MATI LEIBAK 70 Võiste alevik
30.03 RAIMOND MITT 70 Uulu küla
31.03 RUTH TRIIK 70 Reiu küla
06.03 DMITRI PROLIVIN 65 Tahkuranna küla
10.03 ILME ELLESTE 65 Võiste alevik
13.03 MARI AAVA 65 Võiste alevik
15.03 RAUL LOORENTS 65 Häädemeeste alevik
16.03 ANDRES SILKIN 65 Uulu küla
22.03 VLADIMIR PULST 65 Võidu küla
30.03 HELI BURGET 65 Reiu küla
01.03 LJUDMILA STEPANOVA 60 Reiu küla
01.03 ANNA SILDVE 60 Uulu küla
03.03 ANDRUS SIMBERG 60 Võiste alevik
10.03 EILI JUHANSOO 60 Kabli küla
24.03 LAINELA-RUTH 
 KAELUSSOO 60 Häädemeeste alevik
26.03 KERSTI KANGUR 60 Piirumi küla
30.03 ARNE TÄHE 60 Tahkuranna küla
30.03 ARTUR NÕMM 60 Majaka küla
31.03 UUNO VEVERSON 60 Rannametsa küla

Tel 50 45 25, 51 45 215 

METSA- JA PÕLLUMAAD
OÜ ESTEST PR ostab

info@est-land.ee

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Masin võimaldab lõhkuda 25-60 cm 
pikkuseid halge. Puidu suurim läbimõõt 36 cm. 
Käivitatav elektrimootorilt, vajalik minimaalselt 
3x16 amprit.
Hind:  Ahjupuu   13 eurot/tihumeeter 
 Pliidipuu  15 eurot/tihumeeter

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

Tõste kõrgus: 13 m
Maksimaalne kaugus tõstukist: 5,8 m

Kandevõime 215 kg
Veetav auto järelhaagisena.

Asukoht: Häädemeeste vald, Pärnumaa

KORVTÕSTUKI RENT

OTT JUURIKAS / TELEFON: 5845 4442

Pakume ka korvtõstukiga ohtlike puude 
langetamise teenust.

TORUMETALL
+372 502 4116

torumetall@gmail.com
Jaagupi küla, Häädemeeste vald

Mobiilsed keevitustööd, sanitaartehnilised tööd

MÜÜA 
KASEPUIDUST 
PUITBRIKETT 

Alus briketti 

960 kg  180 eurot

Kott briketti 

10 kg 2,20 eurot

Transport  

valla piires 

tasuta.

Ott Juurikas  
5845 4442

Kutsetunnistusega pottsepp pakub 
kvaliteetset pottsepateenust. 

AHJUD, PLIIDID, SOEMÜÜRID.

POTTSEPATÖÖD

Tel. 5650 0162




