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teated
2. mail 2015 toimub Häädemeeste vallas

suurjäätmete kogumisring,

mille raames elanikud saavad suurjäätmeid tasuta ära anda.
Täpsemalt aprillikuu Koduvallas ja
valla kodulehel www.haademeeste.ee.

9. mail toimub Pärnumaa Rajaleidja keskuses tasuta ühepäevane
klienditeeninduse algkursus kuni 26aastastele noortele. Täpsem
info koolituse kohta Pärnumaa noorte infoportaalil: http://parnunoored.ee/et/haridus/koolitused-kursused/1101-2015-04-21-08-08-55.
Portaalil on olemas ka erinevad suvised tööpakkumised:
KV
Seni
on liinilt tulnud veepudelite proovipartiid
http://parnunoored.ee/et/too/suvel-toeoele.

25. aprillil olid Treimani rahvatantsurühm „Lendar“ ja Treimani
Trio kutsutud Lätti Aloja rahvatantsurühma „Sānsolis“
15. sünnipäevale. Kõrgetasemelisel tantsupeol olid külas
tantsurühmad ja -solistid veel Mazsalacast, Iecavast, Valmierast,
ja Codest. Hoogsast juubeliõhtust jäi kõlama soov edaspidigi
kohtuda.
Viljar Soomre
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Ametlikud teated

Kokkuvõte 2. aprilli vallavolikogu istungist
Istungi päevakorras olid valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava II lugemine,
maakonna
teemaplaneeringu
kooskõlastamine, osalemine hajaasustuse programmis ja informatsioon.
Esimeses päevakorrapunktis
esitas arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring ettekande,
milles teatas kõigi asjakohaste
muudatusettepanekute ja täienduste sisseviimisest eelnõusse
ning tänas nende ettepanekute
tegijaid. Volikogu liige Urmas
Aava küsis planeeritavate trasside kohta, mida polnud kaardi
väljatrükis näha. Ants Järvesaar
juhtis oma sõnavõtus tähelepa-

nu mitmele pumbamajale vallas,
millel on väga vähe tarbijaid
ja veekadu väga suur; nende
ülalpidamine valla poolt ei ole
edaspidi võib-olla mõistlik. M.
Looring selgitas, et arengukava
finantsanalüüsis on arvestatud
olemasolevat olukorda ning ühisveevärgiga liitujate lisandumine
on tõenäoline. ÜVK arendamise
kava aastateks 2015–2027 võeti
vastu ühehäälselt.
Pärnu maakonna merealade
teemaplaneeringu kooskõlastuse
andmisel oli peamiseks arutlusteemaks planeeritavate meretuuleparkide kaugus meie rannikust
ja nende visuaalne mõju. Otsustati kooskõlastada maakonna me-

realade planeering tingimusega,
et tuuleparke ei planeerita lähemale kui 15 km rannikust. Olulise teemana kerkisid üles veel
planeeringu avalikustamine ja
kõigi elanike võimalused arutelus
kaasa rääkida. Teadmiseks võeti,
et kooskõlastatud planeering suunatakse avalikustamisele, mille
käigus on kõigil veel võimalik
oma seisukohti avaldada ja ettepanekuid teha.
Hajaasustuse programmis osalemise otsuse eelnõu esimesel lugemisel oli ettepanek vallapoolse
summana panustada 20 000 eurot.
A. Järvesaare ettepanek sõnastada see otsuses kuni 20 000 eurot
leidis volikogu liikmete toetuse.

Eelnõu lugemine lõpetati.
Informatsiooni osas kuulati
M. Looringu teadet rannaalade
osaüldplaneeringu
väljapanekust, volikogu aseesimehe informatsiooni valla territooriumil
ümber läinud kalakoorma kohta,
U. Aava küsimust vallavalitsuse
tänukirja andmise, vallavanema
välislähetuse ja uue auto soetamisega kokkuhoitavate kulude
ning koalitsioonilepingu kohta.
Kõik küsimused said vastused.
Volikogu istungi täieliku protokolliga on võimalik tutvuda valla
kodulehel www.haademeeste.ee
alajaotuses Avalikud dokumendid
> Vallavolikogu protokollid.
KV

Kokkuvõte toimunud vallavalitsuse istungitest
1. aprilli istungil
Otsustati maksta ühekordset
toetust summas 150 €; väljastati ehitusload Kabli Seltsimaja
hoone rekonstrueerimiseks ja
elamu lammutamiseks Ikla külas
Kraaviperve kinnistul; väljastati
kasutusload Rannametsa külas
Timmijõe maaüksusel rekonstrueeritud elamule ning Treimani
külas Treimani ja Männi maaüksuste elektrivarustusele; anti
kirjalikud nõusolekud sauna ja
piirdeaia püstitamiseks Treimani
külas Moonika maaüksusele ning
septiku paigaldamiseks Arumetsa külas Männimäe maaüksusele;
loeti korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks kaks
jäätmevaldajat Treimani külas,
kelle kinnistuid kasutatakse suvilatena; nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Pulgoja kü-

las ning määrati nende nimed ja
sihtotstarbed; lubati KÜ Häädemeeste Pärnu mnt 9 piirneval reformimata riigimaal maha raiuda
5 leppa; otsustati teostada tagasimakse hajaasustuse programmis
kasutamata jäänud summa osas.

9. aprilli istungil
Väljastati ehitusload Kabli Looduskeskuse maaüksusele õueala
rajamiseks ning Jaagupi külas
Alosa maaüksusel tööstushoone
juurdeehituse (laohoone) püstitamiseks; kinnitati ja väljastati
projekteerimistingimused Majaka külas Suuremetsa maaüksusel
kõrvalhoonete rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ning Majaka külas asuvale Pikniku tee 8
maaüksusele elektriliitumise projekteerimiseks; muudeti Metsa-

poole ja Ikla külades asuvate katastriüksuste lähiaadressid; lubati
teostada raietöid Treimani külas
Männikäbi kinnistul.

20. aprilli istungil
Otsustati saata vallavanem välislähetusse MTÜ Liivi Lahe
Kalanduskogu õppereisi raames;
kinnitati aprillikuu vajaduspõhise
peretoetuse saajate nimekiri väljamaksmiseks summas 2250 €;
väljastati ehitusluba Penu külas
Mäe-Võtsi ja Võtsitalli maaüksustel asuva talukompleksi laiendamiseks ning ei algatatud vastavat keskkonnamõjude hindamist;
loeti korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks 4
jäätmevaldajat Kabli, Jaagupi ja
Majaka külades, kelle kinnistuid
kasutatakse suvilatena; koos-

kõlastati Treimani külas Tõnu
maaüksusel rajatava puurkaevu
asukoht; muudeti sõiduauto kasutusrendile võtmise lihthanke
otsuseid seoses riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse jõustumisega ja tunnistati edukaks pakkujaks Ascar Auto AS; eraldati
vallaeelarve reservfondist kokku
1838 € Häädemeeste Huvikeskusele, muuseumile ja Treimani
Rahvamajale ettenägematuteks
remondi- ja elektritöödeks; määrati Häädemeeste alevikus asuva
Pärnu mnt 40a katastriüksuse
sihtotstarbeks
transpordimaa;
määrati Häädemeeste alevikus
asuva Kilingi-Nõmme Majandusühistule kuuluva lao teenindusmaa suurus; esitati piiride
kulgemise ettepanek riigimaale
ehitise omaniku kasuks hoonesKV
tusõiguse seadmiseks.

turvalisus

Häädemeeste vallas arutati kohaliku turvalisuse üle
8. aprillil kell 16 toimus politsei ja
kohaliku omavalitsuse koostöös
Häädemeeste valla turvalisusega seotud avalik arutelu. Politsei
pöörab senisest suuremat tähelepanu kogukonnapõhiselt turvalisuse probleemide lahendamisele
ning ühised arutelud piirkonna
elanikega on üheks meetodiks
kitsaskohtade väljaselgitamisel ja
võimalike lahenduste leidmisel.
Aprilli alguses toimunud kohtumisele olid tulnud külade esindajad, Häädemeeste Vallavalitsuse,

kaitseliidu ja päästeala esindajad.
Arutelu viidi läbi avatud ruumi
meetodil, mis andis võimaluse
kõigile kohalolnutele küsimustes
kaasa rääkida.
Kolm tundi kestnud arutelul
keskenduti 18 probleemsele teemale ning ühise arutelu käigus
koguti mitmeid sisukaid ettepanekuid. Ootusi probleemide lahendamise järjekorrale aitas selgitada pärast arutelu teemadest
tehtud pingerida. Loomulikult ei
tähenda see seda, et ükski tõstata-

tud teemadest turvalisuse vaates
poleks oluline.
Nii võib Häädemeeste valla turvalisuse arutelu põhjal välja tuua,
et elanikkonna jaoks on olulisemateks probleemideks vargused
taludest ja piiriülene kuritegevus.
Ootused riigi ja politsei abile on
siin kõrged: pakuti välja kaamerate paigaldamist Jäärjasse, turvakaamerate kasutamist VanaIkla maantee äärsetes külades.
Ühtlasi oodatakse ka kodanike
teadlikkuse tõstmist turvalisusest

ja sellest, kuidas ennast varguste
eest kaitsta. Olulisuselt kolmanda teemana sõnastati ootused
politseile, näiteks öised patrullid
Vana-Ikla maanteel.
Omaette teemana oli arutluse
all ka naabrivalve ja selle osas
nähti vajadust elanike teadlikkuse tõstmiseks ning ümarlaua
korraldamiseks. Oodatakse tihedamat kommunikatsiooni ja
naabrivalve piirkondade loomist,
politsei kaasamist.
järg lk 5
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Põhja-Liivimaa festival

Muusikakool võtab
vastu uusi õpilasi
1992. aastal loodi Häädemeestele
muusikakool. Praegu õpetatakse
koolis klaverit, viiulit, akordionit, klarnetit, trompetit, mandoliini; lisapillidena kannelt ja
kitarri.
Õpilasi on koolis hetkel 42,
neist sel aastal kaks viiulieriala
lõpetajat. Kõige rohkem on praegu klaveriõpilasi – 19. Õpetajaid
on koolis 8, neist klaveriõpetajaid
3. Meie koolist on välja kasvanud
mitmeid professionaalseid muusikuid: heliloojad Jakob Juhkam
ja Elis Vesik, pärimus- ja fantaasiamuusik Silver Sepp, džässi ja
pärimusmuusikaga tegelev Maarja Soomre. Kaks meie koolist
sirgunud õpilast õpivad Tallinna
Muusikakeskkoolis (Sandra Laagus ja Brigita Mass).
Veel rohkem aga rõõmustab
meid, kui meie kooli õpilased ja
lõpetajad tunnevad muusika vastu huvi oma igapäevase töö kõrvalt, olgu see siis milline tahes.
Laupäeval, 16. mail kell 12
on Häädemeeste Seltsimajas
Häädemeeste
Muusikakooli
kevadkontsert.
Seal esineb enamik meie tublidest õpilastest ja see kontsert tõotab tulla väga vaheldusrikas. Palume kõiki kuulama ja tutvuma!
Teid, kelle huvi on eriti suur,
ootame neljapäeval, 21. mail
alates kella 13 vastuvõtukatsetele. Selleks palume valmistada
ette üks laul.
Täpsemaid teateid saab telefonilt 446 5177 (muusikakool) või
5340 0646 (Tiia Soomre).
Kohtumiseni!
Tiia Soomre
kooli direktor

kuhu minna

Suvel toimub esimene üle-eestiline
avatud talude päev
19. juulil 2015 toimub esimest korda üle-eestiline avatud talude päev,
kus külalisi võtavad vastu enam kui 100 talu ja põllumajandustootjat
üle terve Eesti. Osalemisest huvitatud talud saavad end kirja panna
kuni maikuu lõpuni.
Rohkem infot avatud talude päeva kohta:
www.avatudtalud.ee.
Avatud talude päev Facebookis:
https://www.facebook.com/events/792255547518477/.
Talude ja tootjate registreerumine:
Reve Lambur, Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo,
KV
reve@maainfo.ee.

5. mail kell 9.30 Häädemeeste Seltsimajas

Miksteatri lavastus „Telefonilood“
Osades: Aita Vaher, Kristo Toos, Kaido Rannik
Pilet 2 €
* Lavastus on mõeldud 5–102aastastele

töö
Lemmeranna Külalistemaja võtab suveks tööle
töötajaid oma ühtsesse meeskonda.
Sobib ka koolivaheajaks õpilastele.
Tel 507 8350.
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Kiusamisest vabaks, miks ja kuidas?
Me kõik vajame kaaslasi. See
võib kõlada iseenesestmõistetavalt ja kulunult, kuid on eluliselt
oluline, et oleks keegi, kellega
juttu ajada või koos mängida.
Keegi, kes paneb tähele, kui sa
oled kurb ja tuleb lohutama. Keegi, kellele meeldime sellistena,
nagu me oleme. Teistega koos
olles kasvame ja õpime ennast
ja teisi tundma. Me õpime elama
koos teistega. Teistega koosolemine pole alati lust ja lillepidu.
Häädemeeste lasteaia Pääsulinnu rühm liitus „Kiusamisest
vabaks“ programmiga eelmise
aasta kevadel. Alates sellest õppeaastast on programmil kindel
koht nädala õppetegevuste planeerimisel. Eesmärk on luua laste
vahel üksteist arvestav ja kaasav
suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt. Kus
lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad
kaaslast, kes seda ise ei suuda.
Kiusamisvastane programm põhineb neljal inimlikul väärtusel,
milleks on sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Peale kiusaja ja kiusatava keskendutakse selles programmis ka pealtvaatajatele ehk
passiivsetele kiusajatele. Need on
lapsed, kes on kiusamise tunnistajad, kuid kes jäävad erinevatel
põhjustel passiivseteks.
Igal reedel toimub meil karukoosolek, kus lapsed võtavad pesast oma isikliku karu ja istuvad
vaiba peale ühtsesse ringi. Karu

on omamoodi märguandeks, et
juttu tuleb kiusamise ennetamisest. Õpetajal on Sõber Karu, kes
on koosoleku läbiviija ja ühtlasi kõigile hea kaaslane. Samuti
kasutame karusid ka erinevate
sotsiaalsete
käitumismudelite kujundamisel. Lastevahelise
dialoogi algatamiseks kasutame
vestluskaarte, millel on kujutatud
erinevad kiusamisega seotud teemad. Lapsed oskavad näha, keda
kiusatakse ja suudavad ka välja
tuua erinevaid põhjuseid, miks
üks või teine laps kurb on – seega
nad märkavad või oskavad näha.
Ka õpetaja suunavale küsimusele, mida peaksid lapsed tegema
teisiti, et kiusatavat ei kiusataks,
oskavad nad nimetada erinevaid
tegevusi või käitumist, mis lõpetaks kiusamise ja mille tulemusena oleks lastel koos tore mängida.
Nüüd võib lugejal tekkida küsimus, et see on teooria ja pildil toimuv tegevus ning kas see toimib
ka reaalses elus? Kas nii noor laps,
kes ise alles õpib ennast tundma ja
oma emotsioone väljendama, suudab enda kõrval märgata ja arvestada ka eakaaslastega?
Kui programmiga alustasime,
olid lapsed vanuses 3–4, nüüdseks on mõned juba 5aastased.
Nii mõnelgi korral olen näinud,
kuidas 3aastane laps paitab sõbra
pead ja lohutab teda, kui kaaslane on haiget saanud. Või kui
4aastane laps märkab, et keegi
on õnnetu, kuna tal pole vastavat
mänguasja, et grupiga liituda, ja

Õpetaja Gea massaaži tegemas.
annab ühe oma mänguasja ilma
täiskasvanu suunamiseta tollele
õnnetule. See on inimlik käitumine, mida täiskasvanu peab loomulikuks, aga kui nii käitub väike laps, siis soojendab see südant.
Need on väikese lapse väikesed
teod, mis kasvavad koos temaga
suurteks tegudeks, kui meie, täiskasvanud, oleme ise eeskujuks ja
neid teadlikult suuname.
Iga koosolek lõpeb massaažiga, mis tegelikult tähendab
seljale joonistamist. Massaažijutustuse saatel näitab õpetaja ette
liigutusi ühe lapse seljal ja lapsed
püüavad seda järgi teha, seejärel
vahetavad nad kohad. Massaaž
meeldib lastele väga. Kui alguses
hoidiski mõni laps eemale, siis
nüüdseks lubavad juba kõik enda

lauljad

Kevadkontsert „Lauluõied“
12. aprillil kogunes Metsapoole
Kooli saali poolsada särasilmset
laululast. Pikkade traditsioonidega kevadkontserti „Lauluõied“
korraldatakse juba 1992. aastast,
eestvedajaks Viljar Soomre. Esinejaid oli kokku tulnud üle kogu
valla, vanuses 3–13 aastat.
Noori soliste saatis ansambel koosseisus Virge Lind, Ülar
Maiste, Viljar Soomre. Kontserti
alustati ühislauluga „Juba linnukesed“. Seejärel astusid üles
kõige pisemad, kolmeaastased
Riselle Grents ja Mirette Arukase, kelle vahetu esinemine tõi nii
mõnelegi rõõmupisara silma.
Vanusega kasvas ka laste esinemisjulgus. Lauldi kevadest, lil-

ledest, lindudest ja sellestki, kui
palju rõõmu saab laulust. Erilise
tähelepanuga kuulas publik Treimani laste bändi ja aplodeeris
vaimustuses. Bändi juhendaja on
Viljar Soomre.
Rõõmu kaunitest lauludest said
nii publik kui esinejad. Erilist tähelepanu väärivad aga lauluõpetajad: Aili Altoja, Lelde Jalakas,
Kai Marjamägi, Virge Lind, Tiia
ja Viljar Soomre.
Suur tänu kõigile lastele, kes
selle vihmase päeva päikeseliseks laulsid! Kontserdi lõppedes
jäid meelde sõnad: „Kohtume
järgmisel aastal!“
Hille Tähiste

Ühislaul Metsapoole Kooli saalis.

seljale joonistada. Sellest õpivad
lapsed, et puudutus võib olla ka
hea. Nagu programmi väljatöötajad ise ütlevad: „Seda, keda puudutatakse, ei kiusata.“
Lõpetuseks pean rõõmuga tõdema, et oleme märganud oma
rühma lastevahelises käitumises positiivseid muutusi: lapsed
oskavad paremini konflikte lahendada, rääkida probleemidest
ning oma tundeid väljendada.
Järjepideva programmi põhimõtete rakendamisega loodame, et
suudame ennetada kiusamist nii
lasteaias kui koolis ja luua laste
vahel rikastavaid ning meeldivaid suhteid, mille laps saab oma
edasisse ellu kaasa võtta.
Gea Blond
Pääsulinnu rühma õpetaja
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turvalisus

Häädemeeste vallas arutati kohaliku
turvalisuse üle
algus lk 2

Kohalikele elanikele teeb muret ka noorte süütegudega seonduv, mille lahendusena nähakse
eneseteostuse võimaluste suurendamist väiksemates kohtades,
noortele suunatud teavituskampaaniaid ja alkoholi kättesaadavuse piiramist.
Kuna Häädemeeste piirkond
on atraktiivne sihtkoht suvitajatele, siis puudutab seda piirkonda
ka hooajaline kuritegevus, mille
lahendusena nähakse alkoholi
müügi piiramist, ürituste lubade
rangemat läbivaatamist ja suuremate ürituste toimumiskohta oodatakse politseipatrulli. Murekohana toodi välja vajadus suviseks
kiirusepiiranguks. Arutelu all oli
ka politsei ja usalduse teema, kus
sõnastati ootused politseinike viisakuse, paindlikkuse ja tegevuse
läbipaistvuse osas. Tähelepanu
pöörati ka mereturvalisusele, sest
see on üks Lääne prefektuuri piirkondadest, kus vabatahtlikke merepäästjaid napib.

Tõstatatud teemasid oli veel,
aga nendest saab juba täpsemalt
lugeda valla kodulehel avaldatud
teemade ja ettepanekute ülevaatest.
Mida me sellest õppisime?
Esmalt seda, et elanike ja politsei
omavaheline suhtlus peab olema
tihedam ja selgitused politsei töö
ning võimaluste osas peavad toimuma pidevalt. On hea näha, et
inimestele läheb turvalisuse teema korda ja arutelu oli kohati päris tuline. Saadud informatsioon
on oluline selleks, et politseitööd
tõhustada ja osata pöörata tähelepanu Häädemeeste kandis just
neile küsimustele, mille osas elanike ootused kõige suuremad on.
Edu meile kõigile kaardistatud
turvalisuse kitsaskohtade lahendamisel ja loodame juba järgmisel samalaadsel arutelul näha
aktiivsemat osavõttu.
Koostöös loome turvalisust!
Tõnu Kivis
Pärnumaa konstaablijaoskonna
piirkonnavanem

Foto: Annika Poldre (Pärnu Postimees)

kuhu minna

1. septembriks korstnad puhtaks
Kirjatüki pealkiri võib lugejatele küll imelik tunduda, et hakkame varakevadel septembrist rääkima, aga kui loete artikli läbi, saate aimu,
miks me seda teeme ja just nüüd.
Nimelt, selle aasta esimene september ei ole tähtis päev vaid koolilastele, vaid ka kõigile neile, kes elavad eramajades ning kelle toas
on küttekolle.
Kütteseadmeid tuleb puhastada igal aastal. Korter- või ridaelamus
peab seda ilmtingimata igal aastal tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Eramaja omanik saab hooldada küll kütteseadmeid ise, kuid
iga viie aasta tagant peab ka tema kutsuma professionaali, kes ahjudpliidid puhastaks ning nende korrasoleku üle vaataks. See teadmine on
kahjuks veel üsna vähetuntud, kuid teadmatus ei vabasta vastutusest.
Seega alates 2015. aasta septembrist peab olema igas eramajas (ka
suvilas, suvekodus jne) päästeameti inspektori nõudmisel ette näidata
korstnapühkimise akt. Korstnapühkija kutsumist ei tasu lükata viimasele hetkele, kuna siis võivad korstnapühkijad olla tööga üle koormatud ja järjekorrad väga pikad. Soovitame kütteseadmeid puhastama
hakata juba lähiajal, siis kui kütteperiood on läbi ja korstnapühkijatel
veel aega laiemalt. Kellelegi ilmselt ei ole uudis, et sügisel, enne uue
kütteperioodi algust venivad järjekorrad väga pikaks.
Korstnapühkijat tellides tuleb meeles pidada, et igal õigel korstnapühkijal on olemas kutsetunnistus. Selle kehtivust saab ja tuleb enne
töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel http://www.
kutsekoda.ee/et/index. Lähima kvalifitseeritud korstnapühkija kohta
saab infot ka helistades päästeala infotelefonile 1524. Omalt poolt
peate tagama korstnale juurdepääsu.
Mis juhtub, kui jätate kutselise korstnapühkija kutsumata ning teie
kütteseadmed jäävad spetsialisti poolt üle vaatamata? Heal juhul ootab
teid tuleohutusjärelvalve inspektori ettekirjutus koos sunniraha hoiatusega, mis võib ettekirjutuse mittetäitmise korral muutuda nõudeks.
Kui läheb halvemini ja te põhjustate oma puhastamata seadmetega
tulekahju või ohu selle puhkemiseks, siis kirjutatakse teile välja trahviotsus. Kui tulekahju tagajärjel hukkub keegi, siis alustatakse teie
suhtes kriminaalmenetlust, mille karistus süüdimõistva otsuse korral
küündib rahatrahvist vangistuseni. Selle juures ei ole vähemtähtis südamevalu, mis jääb aastateks.
Piltlikult olukorda selgitades näevad teie valikud välja nii:
Korstnapühkija teenus

60–80 € olenevalt piirkonnast

Korstnapühkija kutsumata jätmise
eest ettekirjutus + sunniraha hoiatus

Kuni 3200 € (kui ettekirjutusest
kinni ei peeta) + korstnapühkija
teenus 60–80 €

Puhastamata kütteseadmest alguse
saanud tulekahju või oht sellele

Umbes 1200 €

Puhastamata kütteseadmest alguse
saanud tulekahju tagajärjel hävib vara

Kahju võib olla hindamatu,
olemasolev kindlustus ei pruugi
kahju hüvitada jne

Puhastamata kütteseadmest alguse
saanud tulekahju tagajärjel keegi
hukkub

Kahju on hindamatu!

Õige otsuse teeb lõpuks meist igaüks siiski ise!
Tiiu Jürgenson
Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrollibüroo vaneminspektor
Maima Masinapäev 2015

Maima on esmapilgul tagasihoidlik koht Pärnumaal Halinga vallas. Kui
eelneval kahel aastal korraldas MTÜ Maamootor endise puutöökoja territooriumil Maima Mailaada, siis sel aastal on maikuu 16. kuupäeval toimuv sündmus nimetusega Maima Masinapäev. Nimetusest ei maksa end eksitada lasta,
sest laat toimub endiselt, kuhu ootame kauplejaid ehtsa talu- ja kodukaubaga,
käsitöö, auto, traktori ja kõiksugu muude liikuvate ja liikumata masinate varuosade ning muu asjakohase vanavaraga. Kauplemiskoht on tasuta. Algusajaks
10.00. Täiendav info kauplemise kohta ja registreerimine 10. maiks mobiiltelefonil 5133839 Jaan Eelmaa, muu tehnika alane info 5213692 Tiit Talts.
Kohaletulemiseks on vaja Pärnu-Jaagupist sõita 7 km Koonga poole, seejärel
Vahenurmest keerata Lavassaare suunas ja sõita veel 3 km.
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sport

Võrkpall

Kiiking

Pärnu Võrkpalliklubi meekonnas tuli 2015. a Eesti võrkpallimeistriks
Taavet Leppik. Finaalis alistati Bigbank Tartu mängudega 4–1.
Eesti Maaülikooli meeskonnas tuli 2015. a Eesti võrkpallimeistrivõistluste esiliiga võitjaks Heiki Hunt.
Kuni 18-aastaste noormeeste Eesti meistrivõistluste finaalturniiril
Põltsamaal tuli omaealiste Eesti meistriks Pärnu VK/SK meeskonnas
Kalev Seilmaa. Ühtlasi tunnistati Häädemeeste Keskkooli 10. klassis
õppiv noormees Pärnu meeskonna parimaks mängijaks.
Pärnumaa 2015. a võrkpallimeistrivõistlustel tuli meeste II liigas
III kohale Häädemeeste meeskond koosseisus Janek Pinta (kapten),
Kardo Sarapuu, Martin Mäesalu, Peeter Lorents, Heiki Hunt, Lauri Lepik, Raul Pinta, Kalev Seilmaa, Karel Oja, Janre Koort, Lauri
Rammler, Remo Muhu, Sander Lorents.
17. aprillil Häädemeeste Spordihoones toimunud meeste paarisvõrkpalliturniiril tulid võitjateks Heiki Hunt – Sander Lorents, järgnesid Kardo Sarapuu – Janek Pinta ja Gerhard-Gustav Pikkor – Johannes Vainula.

28. märtsil Pärnu spordihallis toimunud Pärnumaa lahtiste kiikinguvõistluste V etapil saavutas neidudest esikoha Kairi Uibu 5,35 m.
Ühtlasi saavutas Kairi karikasarja üldarvestuses I koha. Naiste klassis
saavutas õde Kristi Uibu 5,25 m III koha. Mõlemad õed õpivad Häädemeeste Keskkoolis, 9. ja 10. klassis.

Kabe
29. märtsil Häädemeeste Keskkoolis toimunud Häädemeeste valla
XX lahtisel kabeturniiril osales 22 kabetajat.
Pilk protokolli: Mehed (12) 1. Algo Laidvee (Tartu), 2. Hendrik
Tamm (Sindi), 3. Osvald Pais (Vändra). Naised (4) 1. Juta Raudsepp
(Sauga), 2. Inge Roots (Saarde), 3. Irma Nahkor (Häädemeeste). Poisid (3) 1. Jorm Roots (Sindi), 2. Ants Gustavson, 3. Otto Gustavson
(mõlemad Häädemeeste). Neiud (3) 1. Grete Hartwich, 2. Marion
Tõldsepp, 3. Mayken Haava (kõik Sindi).

Foto: Meelis Vainula

Ammulaskmine
4. aprillil Häädemeeste Spordihoones toimunud Eesti sisemeistrivõistlustel harjutuses 18x600 saavutas Teet Tagapere Häädemeeste
AK II koha 586 silmaga, Ain Järvesaar saavutas IV koha 582 silmaga.
Kadettidest saavutas Rasmus Järvesaar II koha 535 silmaga ja Andri
Busch 409 silmaga III koha.
Eesti meistriteks tulid Merike Kahk, Andres Kahk, Reio Rull (Viljandi Nool) ja Jury Revin (Alutaguse AK).
Aleksander-Tõnis Joarand

Rannametsa Luitejooksu võitsid Roman
Fosti ja Kaisa Kukk

Paarisvõrkpallurid peale autasustamist.

Jalgpall
Eesti Jalgpalliliidu poolt korraldatud maakondlikul jalgpalli osavusfestivalil „Värav“ 1.–3. klassi õpilastele 27. märtsil Kilingi-Nõmme
Spordihoones saavutas viie võistkonna konkurentsis I koha Häädemeeste Keskkooli võistkond koosseisus Maria-Lota Kool, Pille-Riin
Tamm, Herbert Muhu, Joonatan Pajuväli, Kaspar Kaskla ja Rasmus
Sild, treener Martin Kuldmägi. Võiduga lunastati tasuta piletid 14.
juuni Euroopa meistrivõistluste alagrupimängule Lillekülas Eesti
– San Marino.

Sangpommisport
18. aprillil Häädemeeste Spordihoones toimunud sangpommivõistlustel tulid oma vanusegrupi võitjateks Ülle Miil (Sindi), Koidu Killing
(Audru), Anette Baum (Paikuse), II koht Kristi Uibu (Häädemeeste),
Hannes Maal (Häädemeeste), Roman Kattai (Tartu), Valdi Killing
(Audru), Kuldar Kark (Järvamaa), Endel Taro (Tartu), III koht Alari
Targem (Häädemeeste), Tanel Laagus (Häädemeeste), III koht Sander
Vassiljev (Häädemeeste), Kahro Koit Koitla (Audru), III koht Reiko
Lepik (Häädemeeste).
21. märtsil 2015. a Pärnumaa meistrivõistlustel Audrus tulid maakonna meistriteks Hannes Maal ja Tanel Laagus. II koha saavutas Erik
Strandberg.

Pühapäeval, 19. aprillil Pärnumaal toimunud Rannametsa Luitejooksul
püstitati jahedast kevadilmast hoolimata taaskord osalejate rekord. Esialgsete andmete kohaselt nautis päeva ühtekokku 1132 spordisõpra: 561
luitejooksul, 109 käijat-kepikõndijat ajavõtuga luiteretkel ja 110 ajavõtuta retkel, 81 koertekrossil, 40 koerte luiteretkel ning 231 lastejooksudel.
8,3 km distantsil toimunud Luitejooksu võitis ajaga 26.49,2 Pärnumaa
juurtega Eesti parim pikamaajooksja Roman Fosti. Teine ja kolmas koht
läksid klubikaaslastele spordiklubist Treeningpartner Adidas, teise koha
saavutas resultaadiga 27.38,1 Jaanus Kallaste ning kolmandaks ajaga
27.48 platseerus Priit Lehismets.
Naiste arvestuses kaitses möödunud aasta esikohta spordiklubi Treeningpartner Diadora esindaja Kaisa Kukk ajaga 31.58. Teine finišeeruja
tulemusega 33.18,4 oli pärnakas Birgit Pihelgas, kellele järgnes ajaga
34.05,3 Anu Teppo Sparta Spordiseltsist.
Viiendat aastat toimunud 5,4 km distantsiga Koerte Luitekrossi võit
läks ajaga 18.37,3 Jan Õiglasele, kes läbis raja samojeedi Potteriga. Teisena finišeerus tulemusega 19.19,9 eelmise aasta võitja Venemaalt, Dmitrii Žukov segaverelise Vargiga ning kolmandana Aleksandr Vassiljev
Baltospordist, kel kulus greyster Cubaga raja läbimiseks 19.21,8.
Naiste esikolmik läks Baltosport esindajatele, kel kõigil on võistluspartneriks Sibery husky. Võitja oli ajaga 23.18,7 Missyga jooksnud Kätlin Pillart. Järgnesid Tuuli Tomingas ja Hellerkantri Sinella (23.25,9)
ning Merilin Jürisaar Esmega (24.16,4).
Rannametsa Luitejooks on Pärnu Kahe Silla Klubi kolmikürituse sarja
avaetapp. Lisaks kuuluvad sarja 6. septembril toimuv ja 15. juubelit tähistav Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ning 25. oktoobril Kahe Staadioni
jooks. Enne seda aga kutsub Klubi kõiki spordisõpru 22. juunil Pärnumaa
Võidupüha maratonile suve algust tähistama.
Pärnu Kahe Silla Klubi tänab kõiki osalejaid, vabatahtlikke, toetajaid,
ning partnereid! Luitejooksu esialgne finišiprotokoll leitav aadressil
www.2silda.ee.
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Reedel, 15. mail kell 19.00 Häädemeeste Seltsimajas


koguduste
kuhu minna
teated

EELK Häädemeeste Püha Miikaeli kirikus:

1. mail kell 12.00	Apostlite Filippuse ja Jaakobuse püha
			
(viilipipäev)
3. mail kell 12.00
Püha Risti leidmise püha (IV pühapäev
			
pärast ülestõusmispüha)
10. mail kell 10.30
Palvus hooldekodus
kell 12.00
V pühapäev pärast ülestõusmispüha.
			Emadepäev
14. mail kell 17.00	Kristuse taevaminemise püha
17. mail kell 12.00
VI pühapäev pärast ülestõusmispüha
24. mail kell 12.00	Nelipüha. Leeripüha
31. mail kell 12.00	Kolmainupüha

TREIMANI PÜHA MATTEUSE KIRIKUS:

24. mail kell 14.00	Nelipüha

Pühapäevakool lastele igal pühapäeval kell 13.30 Häädemeeste Miikaeli kogudusemajas (Pärnu mnt 34).

JUMALATEENISTUSED ÕIGEUSU KIRIKUTES
HÄÄDEMEESTEL:
10. mail kell 15.00	Samaaria naiste pühapäev
16. mail kell 11.00
XXI vaimulik laulupäev
21. mail kell 15.00	Taevaminemispüha
23. mail kell 10.00	Liturgia. Nelipühi. Kolmainupüha
kell 12.00
koguduse täiskogu
Treimanis
9. mail kell 11.00		Liturgia
kell 12.30	Koguduse täiskogu
Urissaares
17. mail kell 15.00	Koguduse täiskogu
3. mail kell 10.00
Häädemeeste Keskkoolis

MALEVÕISTLUSED

Rannakiriku Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00.
Leivakirik neljapäeviti kell 18.00, aadressil Pärnu mnt 23, Häädemeeste. Olete kõik südamest oodatud.

Vanuseklassid: mehed, naised, poisid, tüdrukud (1999 ja hiljem sündinud)

9. mail kell 11.00
Häädemeeste Spordihoones

16. mail kell 11 Häädemeeste õigeusu kirikus

XXI VAIMULIK LAULUPÄEV

KORVPALLITURNIIR

Esinevad lauljad Tallinnast, Vändrast, Kihnust ja Häädemeestelt

12. mail kell 10.45
Häädemeeste staadionil

õnnitlused

Osalevad: Häädemeeste, Saarde ja Salacgrīva meeskonnad

EELKOOLIEALISTE LASTE SPORDIPÄEV
Kavas: –3a 30 m jooks, 4–5a ja 6–7a 30 m jooks,
kaugushüpe, 150 m jooks

Õnnitleme noori peresid
DANIEL LIIVA		
Kabli küla			

ema: Maarja Liiva
isa: Ahti Liiva

KOOSTÖÖPARTNER
kuulutused
E.E.Forest müüb lõhutud pliidi- ja ahjupuid (lepa- ja kasepuu). Teostame teenustööna võsa- ja metsaraiet, palkide saagimist ehitusmaterjaliks saeveskis. Tel 523 1051.
Müüa kahetoaline sanremonti vajav korter Häädemeeste alevikus.
5664 3063.
Teostame hauaplatside hooldus- ja ehitustöid. Puhastame hauatähiseid ja äärekive. Ühendust palume võtta tel 5810 3730.
Müüa TOMATI-, kurgi-, kabatšoki-, paprika-, kõrvitsaTAIMI!
Suur valik tomatisorte! Tuule 10, Häädemeeste, 5568 6864, Anne.
Müüa haagisena järelveetav leilisaun. 5625 9192.
KAARDID ENNUSTAVAD Tel 900 1727. Suhted, töö, raha, õnn ja
armastus ... Kogenud ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 H. H 1,09 €/min, vt ka sooduspakkumist: www.ennustus.ee
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Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi
Ksenia Poorits
Selma Merilo
Maria Uustal
August Aule
Heina Tammet
Evald Lepik
Johannes Karu
Laine Salus
Eevi Kaljuste
Evi-Maie Kruusmaa
Maia Hunt
Ljudmila Pleve
Hilmar Kohv
Sulev Kasvandik
Õie Lorents
Valve Lumiste
Maie Kuuse
Maia Nõmm
Mati Redik
Ool Vaher
Helle Tamm
Jüri Pärnik
Valve Tits
Arno Kallas
Heino Jaakson
Marika Kaljend
Jaan Kivaste

97
91
90
89
88
87
86
85
84
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
65
65
65
60
60
60
60

23.05.1918
19.05.1924
05.05.1925
25.05.1926
29.05.1927
06.05.1928
28.05.1929
12.05.1930
27.05.1931
17.05.1935
17.05.1935
23.05.1935
26.05.1935
01.05.1940
05.05.1940
06.05.1940
09.05.1940
13.05.1940
22.05.1940
31.05.1940
13.05.1950
15.05.1950
20.05.1950
13.05.1955
30.05.1955
30.05.1955
31.05.1955

Treimani
Rannametsa
Võidu
Kabli
Treimani
Nepste
Rannametsa
Häädemeeste
Pulgoja
Häädemeeste
Häädemeeste
Häädemeeste
Penu
Arumetsa
Häädemeeste
Soometsa
Häädemeeste
Metsapoole
Kabli
Häädemeeste
Häädemeeste
Metsapoole
Ikla
Penu
Rannametsa
Metsapoole
Ikla

Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes, peaksid sellest teatama
e-posti aadressil info@haademeeste.ee või telefonidel 446 4175 või 5669 2175 hiljemalt eelneva kuu 15. kuupäevaks.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatus:
Häädemeeste
Tervisekeskuse juures
kell 16.00–17.30

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda
ja välja võtta, teha arvuti abil makseid,
avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

kuulutused

PROMETS OÜ ostab

METSAKINNISTUID
ja RAIEÕIGUST.

Info tel.
kuulutused

OÜ Mardi Metsatalu
müüb
* LÕHUTUD KÜTTEPUID
* EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI
* HÖÖVELDATUD
PÕRANDA-, VOODRIJA KÄMPINGULAUDA
Telefon 517 5277
www.mardimetsatalu.ee

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.
Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.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

NB! Häädemeeste Vallavalitsus ei vastuta
tasuliste kuulutuste sisu ning pakutavate
kaupade ja teenuste kvaliteedi eest.

II kvartalis
14. mail
11. juunil

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

5591 9930

Rainer Raud

Mälestame
JÜRI NEPSTE
14.11.1936–08.04.2015
Ikla küla
MAGDA SEPP
29.06.1927–17.04.2015
Treimani küla
AAVO PÄRNA
06.06.1936–20.04.2015
Urissaare küla
MARTIN KIVIMÄE
12.10.1986–15.04.2015
Kabli küla
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Väljaandja: Häädemeeste Vallavalitsus / Toimetaja: Toomas Abel
Telefon 446 4175 / e-kiri: toomas.abel@haademeeste.ee
Postiaadress: Ajaleht „Koduvald“
Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001, Pärnumaa
Küljendus: Armar Paidla / OÜ Rajakaar
Trükk: AS Pajo / Tiraaž 1100 eks
VALLAMAJA: 446 4175 ja 5669 2175, info@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetajani jõudma hiljemalt 20. kuupäevaks.

