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Häädemeeste valla ajaleht

Noored lauljad tõid auhindu kaunima metsalaulu konkursilt
Juba mitmendat aastat korraldab Kilingi-Nõmme Gümnaasium konkurssi „Kaunim metsalaul“. Sel aastal lisas rahvusvahelist hõngu Läti
noorte osalemine ning elevust tekitas tuntud laulja Liisi Koiksoni kaasalöömine žüriis. Meie valla lauluõpetajad on oma õpilasi, nii soliste
kui ansambleid, ikka sellele konkursile osalema saatnud. Häädemeeste
Keskkooli õpetaja Minoret Miisna: „Aastaid oleme käinud metsalaulu
konkursil ja alati on hästi läinud. Üritus on väga tore ja kõik sujub.“
Meie vallast oli auhinnasaajate hulgas seekord keskkooli, muusikakooli ja stuudio „Lelde Jalakase Laululapsed“ õpilasi.
Häädemeeste Keskkool: 1.–2. klassi solistide arvestuses Mia Parik (II klass) I koht ja Timmu Kiiver (II klass) II koht, mõlema juhendaja Minoret Miisna;
2. ja 4. klassi poiste ansambel sai 5.–9. klassi ansamblite (!) arvestuses muheduse eripreemia, juhendaja neilgi Minoret Miisna.
Häädemeeste Muusikakool: 5.–9. klassi ansamblite arvestuses II
koht vokaalansambel 5/4, juhendaja Reine Niin ning Kaunima metsalaulu eripreemia laulule „Metsaraamat“, autorid A. Janson /
Reine Niin.
Stuudio „Lelde JalakaseLaululapsed“: 5.–7. klassi solistide
arvestuses Margaret Tähiste I
koht ja 1.–2. klassi solistide arvestuses Margaret Pajuväli III
koht, juhendaja Lelde Jalakas.
Koduvald kiidab kõiki osalejaid ja eriti preemiate saajaid.
Ootame edaspidigi meie lastelt
ja noortelt saavutusi, mida lehe- Laulupoistele valmistas erilised
KV
veergudel kajastada.
puidust lipsud Katrin Hanson.
*

*

Poisteansambel (vasakult): Timmu Kiiver, Joonatan Pajuväli,
Herbert Muhu, TaavetAllikas.

*

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva
tähistamine valla kultuuriasutustes

Muusikakooli ansambel (vasakult): esimene rida Arthur Valge,
Elsbet Muhu, Renata Talts, Hanna Allikas; tagapool Erin Triin
Männi, Gerlin Kass, Regiina Grünberg, õpetaja Reine Niin,
Getriin Kass, Margaret Tähiste, CreteLuik

Eesti Vabariik 98 ja Häädemeeste Muuseum 25
Häädemeeste Seltsimajas 21. veebruaril kell 15.00
Päevakohane kontsert
Näitus Häädemeeste Muuseumi ajaloost
Pidupäevakringel
Kõik on oodatud!

Iseseisvuspäeva tähistamine
Kabli Seltsimajas 23. veebruaril kell 16

Vabariigi aastapäeva pidu
Treimani Rahvamajas 23. veebruaril
Kell 17.45 mängufilm „1944“
Kell 19.30 Kontsert-aktus rahvamaja taidlejate osalusel
Tantsuks ansamblid Nostalgiline ja Treffunx
Võta kaasa meelepärane söök-jook, kohvi pakub rahvamaja
Laudade tellimine ja info 522 8196, Viljar

UUS TÖÖTAJA
Alates 1. veebruarist töötab
Häädemeeste Raamatukogu
direktori ametikohal MAI
SEPP.
Mai Sepp on omandanud raamatukogunduse ja infoteaduse
alase rakenduskõrghariduse Viljandi Kultuuriakadeemias ning
on õppinud Tallinna Ülikoolis
magistriõppes kommunikatsiooni alal.
Aastatel 2005–2015 oli ta
Häädemeeste Vallavalitsuse teabespetsialisti ametikohal. Huvialadena on Mai nimetanud kirjandust, fotograafiat, muusikat.

2

Koduvald

Veebruar ~016

AMETLIKUD TEATED

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
29. detsembril toimunud istungil
kuulutati välja avalik konkurss
Häädemeeste Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks
alates 1. veebruarist 2016 ning
moodustati konkursi läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon
koosseisus vallavanem Magnus
Mõttus, abivallavanem Toomas
Abel ja Häädemeeste Raamatukogu nõukogu esimees Merike
Pruul; anti nõusolek hallatava
asutuse juhi töölepingu tingimuste muutmiseks; loeti korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks jäätmevaldaja, kelle
kinnistut kasutatakse suvilana.
5. jaanuaril toimunud istungil
kinnitati vallavalitsuse 2016. aasta hankeplaan; kinnitati volikogu
poolt vastu võetud uute palgamäärade alusel hallatavate asutuste juhtide ametipalgad ja lisatasud; nõustuti Metsapoole külas
asuva katastriüksuse jagamise ja
tekkivate katastriüksuste kohanimedega ning muudeti Orajõe külas asuva katastriüksuse lähiaadress; kiideti heaks kahe 2014.
aastal hajaasustuse programmist
toetust saanud projekti aruanded;
väljastati ehitusluba Majaka külas asuvale Metsaasu maaüksusele suvila püstitamiseks.

12. jaanuaril toimunud istungil
otsustati lubada korteriühistul
Häädemeeste Pärnu mnt 9 teostadaraietöid oma kinnistul, nõustuti katastriüksuste piiride muutmise ja kohanimede määramisega
Kabli külas; kinnitati ja väljastati
projekteerimistingimused Majaka külas Lemmeranna kinnistul
asuva puhkebaasi rekonstrueerimise projekti koostamiseks (otsus võeti vastu avaliku menetluse
tulemusena, eelnõukoos jooniste
ja seletuskirjaga olid avalikustatud ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks valla kodulehel),
Ikla külas asuvatele Lapite aida
maaüksusele söödaplatsi ja Kiviaia maaüksusele kelder-paviljon-vaateplatvormi ehitusproj ekti koostamiseks ning Majaka ja
Orajõe külas asuva fiider 4.1 rekonstrueerimisprojekti koostamiseks; võeti vastu sotsiaaltoetuste
alane korraldus.
19. jaanuaril toimunud istungil
otsustati eraldada valla eelarvest
14 000 eurot AS Häädemeeste
vastava
VK tegevustoetuseks
summaga on arvestatud volikogu poolt vastu võetud 2016.
aasta vallaeelarves; neli jäätmevaldajat loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kuna
–

kinnistutel asuvaid hooneid ei
kasutata; kooskõlastati rajatavate puurkaevude asukohad Võidu
külas Pärna maaüksusel ja Pulgoja külas Teeperve maaüksusel;
kinnitati ja väljastati projekteeHäädemeeste
rimistingimused
alevikus asuvatele Tööstuse tn 7
maaüksusele elamu ning Kooli
tn 33 maaüksusele sauna ja selle
teenindamiseks vajalike rajatiste
ehitusprojekti koostamiseks.
25. jaanuaril toimunud istungil
tunnistatikehtetuks vallavalitsuse
2008. aastal vastuvõetud määrus
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kehtestamise kohta
seoses uute hindade kehtestamisega; Häädemeeste ja Kabli lasteaedade direktorite ettepaneku
alusel otsustati ajutiselt sulgeda
Häädemeeste Lasteaed ajavahemikul 4. juulist kuni 29. juulini ja
Kabli Lasteaed 1. augustist kuni
31. augustini arvestusega, et sel
perioodil on vanematel võimalik
oma laps paigutada ühte lahtiolevasse lasteaeda; Häädemeeste
Raamatukogu direktori ametikohale alates 1. veebruarist 2016
nimetati avaliku konkursi tulemusena edukaks kandidaadiks
osutunud Mai Sepp; muudeti üht
maa riigi omandisse jätmiseks

nõustumise korraldust seoses
takistava asjaolu ilmnemisega;
võeti vastu tavapärased korraldused toimetuleku- ja teiste sotsiaaltoetuste osas.
2. veebruaril toimunud istungil
nõustuti vee erikasutusloa andmisega seoses Lemme jõge ületava silla remondiga; kinnitati
vallavalitsuses ja hallatavates
asutustes läbi viidud materiaalse põhivara ja bilansivälise vara
aastainventuuri tulemused põhivara inventuuri kogusumma
31.12.2015. a seisuga on 6 631
663,19 eurot ja bilansivälise vara
inventuuri kogusumma on 512
370,94 eurot; hinnati alla rahalisi
nõudeid isikute vastu, mis tõenäoliselt ei laeku; vallavalitsuse
kuludesse kanti kahe varasematel aastatel teostatud ehituslike
projekteerimiste kulud; reservfondist eraldati 1000 eurot vallavalitsuse arvuti soetamiseks
ja 1200 eurot Kabli Seltsimajja
automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks viimane
tegevus oli vältimatuPäästeameti
ettekirjutuse täitmiseks; väljastati
ehitusluba Penu külas Kura puhkebaasi maaüksusel asuva suvila
ümberehitamiseks.
KV
–

–

PLANEERINGUTEADE
Häädemeeste valla rannaalade
osaüldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avalik väljapanek toimub
01.03.2016 kuni 01.04.2016. Häädemeeste vallamajas, Treimani
Raamatukogus ja valla kodulehel aadressil http://www.haademeeste.ee. Avalik arutelu toimub
04.05.2016 kell 14.00 Häädemeeste Seltsimajas, Suurküla tn 4.
Häädemeeste vallarannaalade osa-

üldplaneering on koostatud Häädemeeste valla territooriumi osa
kohta, mis hõlmab Tallinna–Pärnu–Ikla maantee ja Liivi lahe vahelist maa-ala Jaagupi külast kuni
valla lõunapiirini ja mille eesmärk
on seada tingimused rannaalade
säästvaks ja tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeerimiseks,
maakasutuseks ning ehitamiseks.
Häädemeeste valla rannaalade
osaüldplaneeringu ja selle kesk-

konnamõju strateegilise hindamise aruandega on võimalik tutvuda
Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik,
86001 Pärnu maakond) jaTreimani
Raamatukogus lahtiolekuaegadel.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Häädemeeste
Vallavalitsuse postiaadressil (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik,
86001 Pärnu maakond või e-kirjaga aadressil info@haademeeste.

ee. Häädemeeste valla rannaalade

osaüldplaneeringu elluviimisega
piiriülest keskkonnamõju ei esine. Häädemeeste valla rannaalade
koostamise
osaüldplaneeringu
algataja ja kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu, koostamise
korraldaja ja koostaja on Häädemeeste Vallavalitsus koostöös AS
Entec Eestiga.
Merle Looring
arendus-ja keskkonnanõunik

TEATED

Häädemeeste aleviku majaomanikele

Isikut tõendavatest dokumentidest

Elanike rahvastikuregistri järgne elukoht registreeritakse liikluspinnajärgsele aadressile. Häädemeeste alevikus asuvate hoonete osas on paralleelaadresse omavatelkinnistutel asuvate hoonete aadressid leitavuse
hõlbustamiseks muudetud ka ehitisregistris ja aadressiandmete süsteemis liikluspinnajärgseteks. Katastriüksusele jääbparalleelaadressina alles lähiaadress, mis sisaldab nii tänava nime kui ka maatüki nime.
Näide: Katastritunnusega 21301:006:0285 maaüksuse lähiaadress on
Pärnu mnt 15 // Klaari, sellel asuva hoone aadress on Pärnu mnt 15.
Elanikud on registreeritud aadressile Pärnu mnt 15.
VALLAVALITSUS

Alates käesolevast aastast võib isikut tõendavat dokumenti väljastada isiku esindajale, kui isik on dokumendi taotlemisel volitanud
esindajat oma dokumenti kätte saama. Politsei- ja Piirivalveameti
kodulehel on soovituslik vorm volitatud esindajale https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/id-kaart/taiskasvanule/index.dot.
Häädemeeste Vallavalitsuses tegeleb isikut tõendavate dokumentide
temaatikaga sekretär-registripidaja Juta Gordijenko, telefon 446 4175,
juta.gordijenko@haademeeste.ee.
KV
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MEREKULTUURIAASTA

Fotokonkurss „Meri on meie pärand ja
ajalugu“ ootab osalema
Merekultuuriaasta kutsub koos Nikoniga kõiki fotohuvilisi merd ja
merega seotut jäädvustama. Läbi aasta oodatakse osalema neljal erineval fotokonkursil, mis käivad ajaliselt ühes rütmis Merekultuuriaasta 2016 fookusteemadega.
Mereaasta esimese laine teemaks on pärand ja kultuur ning esimese fotokonkursi teema „Meri on meie pärand ja ajalugu“. Konkursi
eesmärk on näidata mere olulisust meie kultuuri tekkimisel ja eluviisi
kujunemisel.
Oodatakse töid, mis seostuvad otseselt mereajaloo ja pärandiga,
olgu viimaseks siis erilised kombed või traditsioonid, ajaloolised merega seotud esemed, laevad, hooned vms. Antud konkursile ei oodata
ajaloolisi fotosid, mida võib leida esivanemate pildialbumist. Küll aga
võivad niisugused fotod anda inspiratsiooni konkursifoto tegemiseks.
Žürii hindab fotode kunstilist ja tehnilist taset, väljendusrikkust ja
loomingulisust ning vastavust konkursi tingimustele.
Fotokonkursi tingimused ning piltide üleslaadimise koht on üleval
merekultuuriaasta veebilehel www.merekultuur.ee. Esitada võib nii
mustvalgeid kui ka värvifotosid ning üks võistleja võib esitada kuni
viis võistlustööd. Fotosid oodatakse kuni 29. veebruarini 2016 ning
võitjad tehakse teatavaks hiljemalt 14. märtsiks.
Kolmele parimale autorile on toetajad välja pannud auhinnad. Esimese koha võitja saab hinnalise Nikoni peegelkaamera. Lisaks avaldatakse võidutöö National Geographic Eesti aprillinumbris.
Konkursi korraldab Merekultuuriaasta 2016 raames Eesti Meremuuseum koostöös Nikon ja IAM Photographer Pro kauplusega.
Karen Jagodin
Merekultuuriaasta 2016 projektijuht

Kabli Seltsimaja rahvatantsurühm Rannapiiga valla 25.
sünnipäeva kontserdil.

TREIMANI RAHVAMAJA
15. veebruaril kell 18.00
Mängufilm „Must Alpinist“
Pääse 3€

29. veebruaril kell 18.00
Mängufilm „Klassikokkutulek“
Pääse 4€

11. märtsil
Kevadsimman
kell 18.00 videomeenutus möödunudaastasest tantsupeost „Õnnemuster“
kell 19.00 esinevad koduvalla rahvatantsijad-lauljad mudilastest
memmedeni, rahvamuusikud ning Salacgrīva tantsurühm
Rahvalikud mängud
Koogioksjon
Baar
Pääse 3€, rahvariides pidulistele tasuta

3

Veebruar ~016

TEATED
Kärntõve leviku piiramiseks korraldab kohalik jahiselts rebase- ja
kährikujahi Ikla külast kuni Häädemeesteni. Seoses sellega palume
27. veebruaril kell 10.00 kuni 16.00 oma koduloomad kinni hoida.
Info Sulev Saar, telefon 528 7466.

KUHU MINNA

2016. aasta kultuurisündmusi vallas
21.–23.02
11.03
18.03
19.03
10.04
5.05
4.06

Iseseisvuspäeva tähistamine (vt esileht)
Kevadsimman Treimanis
Naistepäevapidu Kabli Seltsimajas
Teatrietendus Häädemeeste Seltsimajas
Laste kontsert LAULUÕIED Metsapoolel
Emadepäeva kontsert Metsapoolel
Põhja-Liivimaa festival Häädemeestel
Jaanipäev jälgige reklaami!
2.–31.07
Kabli päikeseloojangu festival
7.–13.07
Treimani suvesüda rannakülas (muusikanädal)
15.07
Kabli kodukohapäev
23.07
Treimani raamatupäev
31.07
Häädemeeste kodukandipäev
Suvesündmustest uuesti meie kevadistes lehenumbrites ja vallakodulehel.
KV
–

TURVALISUS

Kodune prügipõletus kahjustab ahju ja
rikub tervist
1. veebruaril algas Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Ökomeedia korraldatav kampaania „Arukas sordib, arutu põletab“, mille eesmärk on
teadvustada jäätmete koduses küttekoldes põletamise ohtusid tervisele
ja keskkonnale.
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegi sõnul
tõusetub jäätmepõletuse teema aasta-aastalt, peamiselt kütteperioodil
ning kevadiste aiatööde käigus. „Kui õues läheb külmaks, on tuba vaja
soojaks saada. Tihti arvatakse, et küttepuude asemel või lisaks neile võib
ka majapidamises tekkinud pakendeid ning muud kraami ahju visata,“
ütles Eek.
Eek selgitas, et koduses küttekoldes tohib põletada ainult immutamata
puitu või kiletamata pappi japaberit ning sedagi soovitavalt vaid tulehakatuseks. „Koduses ahjus ei saavuta tuli iialgi samasugust põlemistemperatuuri nagu jäätmepõletustehastes, mistõttu tekib põlemisel suitsugaasides mürkainete kokteil ja seetõttu mõjub jäätmete põletamine nii
majapidamist ümbritsevale aiale kui ka korstnale laastavalt,“ lisas ta.
Eegi sõnul näitavad Saksamaal tehtud uuringud, et koduses majapidamises jäätmete põletamine tekitab dioksiine umbes 20 korda enam kui
kõik jäätmepõletustehased kokku.
„Õige ja keskkonnasäästlik käitumisviis on jäätmeid liigiti koguda
ehk paber- ja papijäätmed ühte konteinerisse, pandipakendid tagastusautomaati, pakendid saab viia pakendikonteineritesse ning jäätmed, mis
sortimisest ja liigiti kogumisest üle jäävad, panna segaolmejäätmete
konteinerisse. Mis kodustesse konteineritesse ei sobitu, saab viia jäätmejaama,“ ütles Eek. Tema sõnul näitavad jäätmejaamade andmed, et kolmandik piirkonna elanikest käib jäätmejaamades regulaarselt, kolmandik kord-paar aastas ja viimanekolmandik pole neist midagi kuulnud.
Keskkonnaministeeriumi korraldatav kampaania toetab kevaditi korraldatavat teavituskampaaniat „Säästad või saastad?“, mille raames keskendutakse kodustele prügilõketele. Ahju kampaania kohta saab rohkem
lugeda aadressilt ahi.envir.ee, kust leiab informatsiooni nii jäätmete sortimisekui ka jäätmete põletuse ohust tervisele ja keskkonnale.
Maiken Mihelson
peaspetsialist
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakond
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Soometsas tehakse ahjupotte juba 20 aastat
Ahjupotitööstus OÜ on asutatud
vendade Raigo ja Rein Kangruoja poolt ettevõtte kodulehe andmetel 1995. aasta lõpus Soometsa
külas. Seega on tegutsetud juba 20
aastat. Palusime sel puhul vestlusele Kersti-Mary Kangruoja,
kes on ettevõtte tegevjuhi Raigo
Kangruoja abikaasa ning töötanud
ettevõttes algusest peale nii tootmistööl kui raamatupidajana arvepidamist korras hoides.
Koduvald: Äriregister annab
Ahjupotitööstus OÜ aadressiks
Häädemeeste aleviku, tootmine
käib Soometsas. Kas teil oli varasemaid sidemeid selle külaga,
kuidas Soometsa jõudsite?
Kersti-Mary Kangruoja: Rein
Kangruoja õppis pottsepaks ja
vend Raigo läks tema juurde abiliseks. Pottseppadena töötades ei
olnud neil sageli kuskilt võtta korralikke ahjupotte. Häädemeestel ju
tehti, Tartus ka, aga nende kvaliteet
polnud alati päris see. Aleviku potimaja tollane omanik lõpetas ühel
hetkel tegevuse ja pakkus järelejäänud seadmeid meie ettevõttele.
Tallinnas oli firma Emilia, nendelt
osteti esimene elektriahi. Valgeid
glasuurpotte ei tehtudki üldse kusagil Eestis, meie hakkasime neid
esimesena tootma. Lõikasime
esimestena ka need potid mõõtu.
Muidu ikka pottsepp raius kirkaga
ahjupotid kohapeal parajaks, meie
–

juba mõõtulõigatutega oli palju
lihtsam töötada. Puhtam ka, kuigi
korralik pottsepp tõmbab tööalale kile peale peenike tolm siiski
tungib igale poole. Soometsaga me
ise seotud ei olnud. Seal oli endine
kolhoosi vilja- või heinaseemne
kuivati. Kui hoone omale saadi,
siis pandi sinna Häädemeestelt
ostetud seadmed üles. Päris algul
oli elektriahi meie kodus keldris
esimese aasta töötas Raigo üksinda, tõsisemalt hakkasime tegutsemaja ka tootmist laiendama juba
Soometsas. Hiljem, kui Pärnus
Reiden
potitööstused lõpetasid
näiteks, saime ka nende kasutatud
seadmeid osta. Selles mõttes on
aeg edasi läinud, et Rein ja Raigo teevad nüüd seadmeid ise. On
küll kasutusel veel kaks umbes 60
aastat vana potipressi, mis muide
töötavad väga hästi. Raigo ja Reinu suguvõsast polnud keegi varem
ahjupottidega tegelenud, rohkem
oli kurgikasvatajaid. Minu ema
töötas vanas Häädemeeste potimajas. Kooli ajal asendasin teda vahel
puhkuse ajal, olin siis 15–16aastane. Uues potimajas ma ei ole tööl
käinud, ikka selles vanas, mis on
nüüdseks ära lammutatud.
Omaaegses kolhoosi potimajas
käimistest on meeles, kuidas nad
üritasid glasuuri pragunemist
kontrolli alla saada.
Varem kasutati minu teada ti-

FOTOD: ERAKOGU

–

–

–

Rein Kangruoja.

naga glasuurisegusid, mis tekitasid nn kraklee ehk võrgu glasuuri
pinnale. Tänapäevane glasuur on
hoopis teise koostisega. Eero Kotli üritas ka valget glasuuri teha,
aga tollastes tingimustes ei tulnud
see hästi välja. Vanad pottahjud on
kõik krakleega, mõisates näiteks.
Kui lähedalt vaadata, on näha.
Aja jooksul tolmu ja tahma mõjul
muutuvad jooned nähtavamaks.
Vahel on see päris kunstipärane,
aga neil rohelistel ja pruunidel ahjupottidel, mida kolhoosiajal tehti,
paistis see hästi väljaja vahel polnud kena.
Pärnu Postimees on teist paaril
korral kirjutanud, näiteks aastal 2002 teatas artikli pealkiri, et
Kangruoja potid on mürgivaba
glasuuriga, sest ei kasutata tsingiühendeid.
Kolhoosiajal oli tegemist tervistkahjustava tööga arvatavasti just
glasuuri koostise tõttu, töötajad
said tasuta piima või ploomimahla. Nüüd midagi sellist enam ei ole.
Praegu võib tervisele mõjuda rohkem füüsiline töö, müra kaitseks
on meil kõrvaklapid.
Kus teie toodetud pottidest ahjusid-pliite näha võib?
Meie pottidest ahjud on näiteks
Vääna mõisas 5–6 ahju, samuti
Räpina mõisas, Kuremäe kloostris,
Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis. Viimane avastus oli Lottemaa
–

Evely Kaljas vormib ahjupotte.

jänestemaja ahi. Kes vaatab seriaali
Õnne 13, siis sealse juustutalupliit
on meie pottidest. Meie vallamajas
on kaks ahju, apteegis on üks uuemaid, samuti õigeusu kirikus. Muide Pärnus, Tartus ja Vana-Võidus
kasutatakse meie poolsponsorlusena müüdud ahjupotte kutseõppes.
Pottsepaõpilased ehitavad õppetöökodades ahjud-pliidid valmis ja
lammutavad jälle ära. Eraisikutele
on muidugi palju tehtud ja neid me
nimepidi isegi ei tea.
Kust saate tooraine ja kuhu
müüte toodangu?
Savi me saame valdavalt siitsamast Arumetsa karjäärist. Samast
savist on tehtud ka Fibo kergkruusa. Tootmine on hooajaline.
Ahjusid ehitatakse kevadest sügiseni, siis tekib järjekord. Talvel
saame ette toota. Toodangu mahtu
pole me aastate jooksul suurendanud, rõhk on kvaliteedil. 80%
toodangust kasutatakse Tallinnas,
ülejaanu mujal Eestis. Ega me ise
nooremaks ei jää, pikki aastaid sai
töötatud sisuliselt 7 päeva nädalas,
nüüd proovime ikka viie päevaga
hakkama saada. Eesti turg on piiratud ka, meie väljapoole ei müü
kui ehk mõnele Soome elama
läinud eestlasele. Seda veel ka, et
algusaastatel oli meie toodangus
suur osa lihtpotil, nüüd tahetakse glasuurpotti ja uhkemat ahju
soklid, karniisid, pildid peal.
–

–

–
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Tuleohutusest Häädemeeste vallas
Häädemeeste vallas toimus 2015. aastal üheksa tulekahju. Neist kolm
eluhoonetes ja kuus väljaspool hooneid. Hoonete tulekahjude tekkepõhjuseks oli ühel juhul hooletus lahtise tule kasutamisel, ühel juhul
tahma süttimine suitsulõõris ja ühel juhul seadme vale paigaldus.
Mõned soovitused uueks tuleohutusaastaks.
Teeme ometi oma küttesüsteemid ohutuks!
Küttesüsteemid vajavad regulaarset puhastamist. Kõige parem on,
kui seda teeks korstnapühkija. Korterelamus peabki selle eest hoolitsema kutseline korstnapühkija. Ühe korteriga elamus võib neli aastat
ise puhastada, igal viiendal aastal tuleb samuti kutseline korstnapühkija tellida.
Lisaks puhastamisele tuleb jälgida ka järgmisi nõuandeid:
Küdevat kütteseadet tuleb hoida pideva järelevalve all.
Tuhk panna mittepõlevast materjalist anumasse.
Vältida tuleb ülekütmist küta korraga üksnes üks ahjutäis puid. Kui
sellest toasooja saamiseks ei piisa, on ohutukütta üks ahjutäis hommikul ja teine õhtul; metallkestaga kaminate ja ahjude puhul paar-kolm
halgu korraga.
Kütta tuleb kuivade puudega ka õuest, kaetud riidast toodud puudel on suur niiskuse sisaldus. Arvestada tuleb puude kütteväärtusega.
Näiteks lepal on see väiksem, saarel suurem.
Ahju või pliiti tuleb kütta lahtise siibriga vaegpõlemine tekitab
tahma.
Kütteseadmed vajavad normaalseks põlemiseks õhku nõukogudeaegsed hõredad eluruumid (õhu loomulik juurdevool igalt poolt)
tehakse remondi käigus „termoseks“, õhu juurdevoolu ruumi enam ei
ole ja kütteseade lihtsalt ei tõmba. Õhu juurdevooluks ruumi paigaldatakse välisseina ventilatsiooni klapp.
Suitsuandur igasse kodusse
Õigesse kohta paigaldatud ja töökorras andur annab meileruumi mingil põhjusel levivast suitsust aegsasti märku. Andur tuleb paigaldada
-

-

-

–

-

–

-

–

-

–

Muutused on 20 aasta jooksul
olnud kindlasti suured...
Rein meenutas, et alustades oli
Eesti riik veel nii noor, et mingeid
erilisi nõudmisi ei olnudki. Kõike tehti põhimõtteliselt iseenese
tarkusest, nagu soovi oli. Regulatsioon oli vähene, vajalik oli
tegutsemisluba. Praegu on kõik
reguleeritud pakendid, jäätmed,
saastekvoodid. Kõike tuleb hoolikalt jälgida.
Teie tootmisest kirjutas Pärnu
Postimees pikemalt 30.08.2014
lehenumbris. Majandustulemusi
saab huviline jälgida äriregistri
vahendusel. Siiski
kui palju
teil töökohti on, milline on tööjaotus?
Töökohti on meil 5. Kogu aeg
on kõik töötajad olnud kohalikud.
Oleme Soometsa suurimad tööandjad. Naisi on kolm ja kaks meest.
Olen ise seal 20 aastat töötanud.
See on füüsiline töö, konti just ei
murra, aga tervisele hakkab lõpuks
mõjuma. Seljale, kätele, jalgadele
annab ikka vahel tunda.
Paberitöö teeme ise, olen väljaõppinud raamatupidaja. Reklaami
jamüügitööd pole meil vaja olnudki. Algul läks visalt, kümmekond
esimest aastat tegi Rein ise ahju–

Soometsas toodetud
glasuurahjupottidest ahi.
Potitööstuses on võtmeklientideks pottsepad
Kui inimene tellib
ahju, siis läheb tema juurde pottsepp ja ütleb täpselt, kust tuleb potid osta meie juurest :). Mõni pottsepp teebki ainult Soometsa potist.
Toodang peab olema nii kvaliteetne, et pottsepad tulevad sulle seljataha. Inimene tänavalt meie juures
ei käi. Kui keegi helistab sooviga
ahjupotte osta, siis me ikkagi juhatame ta mõne pottsepa juurde.
Mina võin jutu järgi küll kogused
välja arvutada, kuid pottsepp võtab
ikka tegelikult vajaliku hulga.
–

–

–

lakke ja kui on suur majapidamine, tuleb paigaldada andur kindlasti
ka igale korrusele. Anduri tööshoidmiseks ei ole vaja midagi muud,
kui andurit aeg-ajalt tolmust puhastada ja vajadusel paigaldada uus
patarei. Patarei vahetamise vajadusest annab andur lühikeste piiksatustega ise märku.
Kelle kodud suitsuanduriga varustatud, võivad olla kindlad, et nende rahulik ööuni on valvatud. Suitsuandur küll ei muuda su kodu tuleohutuks, kuid tulekahju korral avastab selle kiiremini kui inimnina
või -silm.
Hooli enda lähedastest
Vaadake üle ka oma lähedaste ja naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui märkate, et neil on abi vaja, siis aidake neid ise või andke
neist teada. Me kõik peame mõistma seda, et kui jätame märkamata,
võib juhtuda õnnetus, mis lõppkokkuvõttes võib puudutada ka neid,
kes on oma kodudes teinud kõik, et õnnetusi ei juhtuks. Meie soovitame kindlasti probleemi ees silmi mitte kinni panna ning võtta telefon
ja helistada nt kohalikku omavalitsusse, päästeametisse, politseisse.
Rohkem teie tegema ei pea, aga võite olla kindlad, et probleemiga
hakatakse tegelema. Kui need samad koostööpartnerid ei tea, et teil
on probleem, siis nad ei saa sellega ju tegeleda.
Päästeameti visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase turvalisuse tasemelt võrdsele positsioonile Põhjamaadega. Tegemist on ambitsioonika ülesandega, aga kui me saame selle poole liikuda igaühe,
kes enda turvalisuse eest hoolib, sealhulgas ka Häädemeeste vallakodanike kaasabil, siis on kõik võimalik. Siit ka üleskutse meile kõigile
võtame endale 2016. aastal eesmärgiks järgida eelpoolnimetatud
lihtsaid soovitusi. Siis oleme koos ühe pika ja vajaliku sammu turvalisuse nimel astunud.
Jaak Jaanso
Tuleohutuskontrolli büroo juhataja
Päästeameti Lääne päästekeskus
–

sid, tööstust juhatas Raigo. Varem
tegutsesid pottsepad tuletõrjeühingute juures. Vennad said tuttavaks
algul ühe Tallinna pottsepaga, siis
veel mõnega ja ühel hetkel olidki
hinnatud pottsepad meie klientideks.
Kuidas kohalik omavalitsus ettevõtjat toetada saaks?
Kui peaksite sõitma iga päev
Soometsa teed kaks korda, siis
oleks küsimatagi selge, millega
riik ja omavalitsus võiksid aidata. Praegu on siinpoolne tee ikka
päris konarlik. Meie jaoks on kergendus, et vähemalt Pärnu poolne
ots on asfalteeritud. Põhiliselt käib
valmistoodangu vedu sinnapoole
ja sealt tulevad ka kliendid.
Kas lõpetuseks meenub ka midagi lõbusat?
Meenub, kuidas kaks Kuremäe
nunna käisid meil ahjupotte valimas, üks mees oli ka autojuhiks
kaasas. Nunnad olid oma pikkade
mustade hõlstidega, rätikud peas.
Vaatasid üle ukse, aga kui potilõikamise masin valju vingumisega
käima läks, tõmbusid kohe tagasi
õuele ja jäidki sinna kuni kojusõiduni.
KV

FOTO: TOOMAS ABEL

Apteegi uus ahi tehti Soometsa
pottidest.
Koduvald soovib Eesti ühele olulisemale ahjupottide tootjale edukat tegutsemist veel paljudeks
aastateks.

6

Veebruar ~016

Koduvald
SOTSIAAL

1. jaanuarist kehtib uus abivahendite teenuse korraldus
Koos uue aasta algusega hakkas Eestis kehtima uus abivahendite korraldus, mis lubab abivahendi osta või rentida inimese enda valitud
ettevõttest ja sobivaima hinnaga. Riik kompenseerib abivahendi vastavalt piirhinnale. Kallimate abivahendite puhul on võimalik taotleda
erimenetlust.
Kui inimesel on kehtiv isikliku abivahendi kaart olemas, võib
abivahendi saamiseks pöörduda otse abivahendeid pakkuva ettevõtte
poole. Seejuures soovitame hinnapakkumisi nüüdsest küsida ettevõtetest üle Eesti, et leida endale sobivaima funktsionaalsuse ja maksumusega abivahend (ettevõtete nimekirja leiab Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/).
Abivahendi soetamisel ei ole inimene seega enam seotud elukohajärgsete ettevõtete ja maakonnaga raha liigub koos inimesega. Infot
abivahendi hindadekohta võib küsida ettevõtetelt ka telefoni teel.
Abivahendi soodustused jäävad
Kui varasemalt kompenseeris riik teatud protsendi abivahendi hinnast, siis nüüd on abivahenditele kehtestatud lisaks piirhinnad, mille
siseselt on kättesaadavad kaks kolmandikku enam kasutusel olevatest
abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi soodustus.
Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene vajab mitut
abivahendit või on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana süsteemiga, kus kallima ja keerulisema abivahendi taotlemine võis kesta ka
8–9 kuud, on nüüd taotluse läbivaatamise maksimaalne aeg 30 päeva
ja vajaduse korral kaasab Sotsiaalkindlustusamet eksperte.
Taotluse vorm on leitav ameti kodulehelt (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee blanketid
abivahendi blanketid). Posti või e-posti teel taotlust esitades tuleb lisada koopia kehtivast arstitõendist või
rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isikuandmed ning
lehest, kus on abivahendi vajadus kas nimetuse või kirjeldusena välja
toodud. Taotlust saab esitada ka klienditeeninduses. E-posti teel tuleb taotlus saata aadressile abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Vastus saadetakse taotlejale posti teel ja see tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta koos isikut tõendava dokumendi ning arstitõendi
või rehabilitatsiooniplaaniga. Kui taotleja on avaldanud soovi saada
otsus e-posti teel, peab ta selle välja printima koos kinnituslehega ja
ettevõttesse kaasa võtma.
Uue isikliku abivahendi kaardi ja duplikaadi saab Sotsiaalkindlustusametist
Kui inimesel on esmakordselt vaja abivahendit, tuleb esmalt saada
tõend pere- või eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib olla tõendile
märgitud nii nimetuse või kirjeldusena kui ka ISO koodina. Abivahendi vajadus võib olla välja toodud ka rehabilitatsioonimeeskonna poolt
koostatud rehabilitatsiooniplaanis.
Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani olemasolul tuleb pöörduda
–

->

->

Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või saata taotlus isikliku
abivahendi kaardi saamiseks posti või e-posti teel. Posti või e-posti teel taotlust esitades tuleb lisada koopia kehtivast arstitõendist või
rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isikuandmed ning
lehest, kus on abivahendi vajadus kas nimetuse või kirjeldusena välja
toodud. Posti või e-posti teel kaardi taotlejale saadetakse isikliku abivahendi kaart posti teel. Väljastatud kaardiga saate juba otse ettevõtete poole pöörduda. Ka kaardi duplikaadi saamiseks tuleb pöörduda
Sotsiaalkindlustusametisse.
Abivahendite soetamisel võib esineda olukordi, kus teatud abivahendite grupi eelarve on mõnel hetkel suletud. Sellisel juhul tekib
Sotsiaalkindlustusameti juurde üleriigiline järjekord, kuhu inimese
suulise sooviavalduse alusel lisab teda abivahendeid pakkuv ettevõte.
Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet abivahendi soovijale sellekohase teate, millega tuleb 60 päeva jooksul pöörduda või
võtta ühendust endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõttega. Kaasa
tuleb võtta: järjekorra saabumise teade, isikut tõendav dokument, kehtiv isikliku abivahendi kaart ja arstitõend või rehabilitatsiooniplaan.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorrateate ettenäitamisel.
Abivahendite süsteemi muutustest on teavitatud ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. Nende käest saab küsida nõu ning abi taotluste vormistamiseks, Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ettevõtte
leidmiseks või muul viisil abivahendi kättesaamiseks, näiteks hinnapakkumiste küsimiseks ning vajadusel transpordi organiseerimiseks.
Abivahendite loetelu leiab Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse leheküljelt http://www.abivahendikeskus.astangu.
ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/.
Küsimuste tekkimisel tasub võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga kas e-posti teel abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee, infotelefonil 16106 või minna enda jaoks sobivaimasse klienditeenindusse,
mille asukohad leiab ameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused/.
Merlin Veinberg
Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste üksuse abivahendite nõunik
LISA: Kuidas käib piirhinna arvestamine (näited 70% soodustuse
korral)?
Odavam abivahend:
müügihind: 20.00, piirhind: 27.80
riigi poolt ülevõetav osa: 20.00 x 0,70 14.00
kasutaja omaosalus: 20.00–14.00 6.00
Kallim abivahend:
müügihind: 35.00, piirhind: 27.80
riigi poolt ülevõetav osa: 27.80 x 0,70 19.46
kasutaja omaosalus: 35.00–19.46 15.54
=

=

=

=

KOOL

Meie õpilaste saavutustest
Häädemeeste Keskkooli õpilased ja neid juhendanud õpetajad on viimasel ajal jälle tublilt oma kooli ja valdagi esindanud, saades
kõrgeid kohti aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.
Emakeeleolümpiaad 29.01.2016
I KoHT Farid Boubadaz (X klass)
II KOHT Mikk Hanson (XI klass)
I KOHT Carolina Tali (XII klass)
Juhendaja Kaire Laine
Geograafiaolümpiaad 11.12.2015
I KoHT Farid Boubadaz (X klass)
I KOHT Mikk Hanson (XI klass)
II KOHT Marianne Hanson (IX klass)
Juhendaja Ülle Valgi

VARIA viktoriin 18.11.2015
I KoHT Farid Boubadaz (X klass), Mikk
Hanson (XI klass), Raul Pinta (XI klass),
juhendaja Viktor Koop
Vabariiklik internetipõhine kodanikupäeva viktoriin 04.12.2015
III KOHT Jass Juuremaa (XI klass), juhendaja Eve Pajuväli
Luulekonkurss „Koidulauliku valgel“
27.11.2015
Äramärgitud esitus Elisse Juuremaa (VIII
klass), juhendaja Silvi Murulauk
Äramärgitud esitus Carolina Tali (XII
klass), juhendaja Kaire Laine
8.–12. klassi võrkpall 21.01.2016

I KoHT Tanel Laagus (IX klass), Eerik
Strandberg (IX klass), Farid Boubadaz
(X klass), Anett Kentauria Liiva (X klass),
Raul Pinta (XI klass), Kalev Seilmaa (XI
klass), Sten Roosmaa (XII klass), juhendaja
Lauri Lepik
Saksa keele päeva viktoriin 4.12.2015
I KOHT Romek Hanson (VI klass)
III KOHT Lisette Eylandt (VI klass)
Juhendaja Viktor Koop
Tubli muusikaline esitus Kristjan Georg
Ristmäe (VI klass), Erik Raimond Ristmäe
(VI klass), juhendajad Minoret Miisna ja
Viktor Koop
HÄÄDEMEESTE KESKKOOL
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SPORT

Pärnumaa 36. talimängud
Pärnumaa 36. talimängud jätkusid 9. jaanuaril mälumängu ja koroona
võistlustega Sauga vallas.
Pilk protokolli: Mälumäng (13): 1. Saarde, 2. Paikuse, 3. Tori, 4. Pärnu, 5. Vändra, 6. Häädemeeste (Irja Pede, Toomas Abel, Kalev Mäesalu ja Aleksander-Tõnis Joarand). Koroona (10): 1. Sauga, 2. Saarde
I, 2. Saarde II, 4. Sindi, 5. Halinga, 6. Tori, 7. Häädemeeste (Aivar
Pedajas, Kalev Konts, Ilme Rand, Mikk Hanson).
Aleksander-Tõnis Joarand

NÄITUS

Fotonäitus Ruhnu hetkedest Metsapoole

koolimajas
FOTO: KAIDO VAIK

EELK HÄÄdEMEESTE PÜHA MIIKAELI KIRIKuS:
14. veebruaril kell 10.30 Palvus hooldekodus
14. veebruaril kell 12.00 Paastuaja 1. pühapäev
17. veebruaril kell 9.30 Paastuaja palve(kolma)päev
21. veebruaril kell 12.00 Paastuaja 2. pühapäev
24. veebruaril kell 12.00 Eesti iseseisvuspäev
25. veebruaril kell 12.00 Apostel Mattiase püha (madisepäev)
28. veebruaril kell 12.00 Paastuaja 3. pühapäev
28. veebruaril kell 13.30 Piiblitund
2. märtsil kell 9.30
Paastuaja 3. nädala kolmapäev
6. märtsil kell 12.00
Paastuaja 4. pühapäev
9. märtsil kell 9.30
Paastuaja 4. nädala kolmapäev
13. märtsil kell 12.00
Paastuaja 5. pühapäev
(kannatusaja algus)
16. märtsil kell 9.30
Kannatusnädala kolmapäev
NB! Jumalateenistusedtoimuvad talveajal kogudusemajas Pärnu mnt
34 (v.a 24.02 kirikus)

TREIMANI PÜHA MATTEuSE KIRIKuS:
21. veebruaril kell 14.00 Paastuaja 2. pühapäev

JuMALATEENISTuSEd ÕIgEuSu KIRIKuTES
HÄÄdEMEESTEL:
24. veebruaril kell 10.00 Liturgia
RANNAKIRIKu Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.00.

kUhU minnA

Priit Kapsta piltidega Metsapoolel.

Metsapoole koolimajas on üles pandud fotonäitus Ruhnu saarel elava
sadamavahi Priit Kapsta töödest. Näitus jääb üles vähemalt paariks
kuuks, huvilistel on võimalik seda vaadata. Soovitame külastuse ette
kokku leppida Metsapoole kooli telefonil 449 8766 või e-posti aadressil
kool@metsapoole.edu.ee. Autor tutvustab siinkohal oma tegevust ise:
„Olen sündinud saarlane, hetkel olen aga nagu muuseas peaaegu 10
aastat elanud Ruhnus. Ametiks sadamavahi töö. Töö on tore, vabas
õhus. Varasem amet hoidis mind nelja seina vahel kinni, sest selline see
puusepatöö on.
Aastal 1982 lõpetasin Tartu Kunstikooli mööblidisaineri erialal. Kursusekaaslane sattus mul selline tore loominguline fotohull olema. Mitte
et ma juba varem poleks ilmutite ja kinnititega kokku puutunud, pimikus sündiv fototegemise ime oli mul juba 8. klassis silmad särama
löönud. Aivar lihtsalt näitas, kui lõbus ja sügavuti imeilus võib pildikaameraga jändamine olla.
Selleks ajaks, kui ma Ruhnu tööle tulin, oli digirevolutsioon juba
ammu toimunud ja digikaameradki laiatarbekaubaks muutunud. Internetis levis kulutulena kõikvõimalikke fotonäitamise saite ja eks ma siis
liitusin ka Nagi nimelise kohaga, samal ajal lõime ruhnlastega Ruhnu
päeviku nimelise blogi, milles me kajastasime kõikvõimalikke kohalikke sündmusi ja kuhu oli ka võimalik panna vahvaid pilte kohalikust
loodusest ja inimeste toimetamistest.
Kuna mu amet on selline mere jälgimine ja laevade-jahtide ootamine,
siis on mul võimalik paremaid hetki looduses või inimkeskkonnas oodata ja proovida neid siis võimalikult hästi kaameraga tabada. Eelpool
mainitud veebikohad pakuvad väga head võimalust pildistatut laiemale
publikule tutvustada. Ruhnu on üks kena saar, neid minu fotopäästikule
muljumise klõpse võib ehk paari-kolmekümne tuhandega arvestada ja
pildimaterjali Ruhnu eluolust viimase kümnendi kohta on piisavalt, et
lubada enesele luksust neid näitustelgi eksponeerida.

hÄÄdemeeSTe SelTSimAJA
19. märtsil kell 19.00

Erki Aule komöödia „Limonaadi Ets“
Näitetrupp „Anderaasuke“ Raplamaalt Valtust
Piletid 3 ja 4 eurot

27. veebruaril kell 14.00

Klubi Elulõng pidu

Tänane näitus siin on kolmas komplekt Ruhnu teemalisi pilte vaatajatele näidata. Näitus „Hetked Ruhnus“ on vaatamiseks olnud üleval New
Yorgis Eesti Majas, Brüsselis Eesti Alalises Esinduses ja Toompea lossis. Metsapoole koolimajja jõudis näitus suuresti tänu kohaliku kultuuriküünla ja muidu ka hästi sõbraliku inimese Kaido Vaigu järjekindlusele.
Kaido ja ta venna Toivoga sain tuttavaks 2005. aastal, kui nad Ruhnu
sadamas laiendustöid tegid. Nad on siiani minule suureks eeskujuks selKV
les, kuidas inimene ja meri omavahel suhtlema peavad.“
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TeAde

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi
Heino Vaher
Johanna Prints

93

14.02.1923

Penu

90

02.02.1926

Metsapoole

Elsa Piirikivi

90

23.02.1926

Urissaare

Linda Sarapik

88

21.02.1928

Krundiküla

Meeta Linkmann

87

03.02.1929

Häädemeeste

Einard Vaher

85

04.02.1931

Häädemeeste

Koidula Uibu

85

10.02.1931

Ikla

Erna Raadik

85

15.02.1931

Häädemeeste

Ilse-Alise Loorents

85

26.02.1931

Häädemeeste

Eeri Randma

84

10.02.1932

Pulgoja

Helgi Tali

82

21.02.1934

Pulgoja

Ülo Vainomäe

80

12.02.1936

Soometsa

Eevi Kukk

80

12.02.1936

Võidu

Taimo Palits

80

14.02.1936

Soometsa

Avo Salumets

80

23.02.1936

Massiaru

Helgi Tammeleht
Vaike Kallas

75

10.02.1941

75

13.02.1941

Treimani
Treimani

Mart Vahter

75

13.02.1941

Kabli

Ants Valtna

70

02.02.1946

Soometsa

Erna Link

70

21.02.1946

Treimani

Reet Mikk

70

28.02.1946

Häädemeeste

Tiiu Keskküla

65

05.02.1951

Häädemeeste

Arne Kotkamets

60

21.02.1956

Majaka

Täpsustus: eelmises Koduvallas oli õnnitletavate hulgas Koidula Rooden,
kes tegelikult tähistas 90. sünnipäeva, sünniaasta 1926.
Vallaelanikud, kes ei soovi oma sünnipäeva avaldamist lehes, peaksid sellest teatama eposti aadressil info@haademeeste.ee või telefonidel 446 4175 või 5669 2175 hiljemalt
eelneva kuu 15. kuupäevaks.

Austatud Koduvalla lugeja
Seoses ümberkorraldustega vallalehe postitamises palume tähele
panna, et mõnede sündmuste ja ürituste kuupäevad võivad
trükilehe ilmumise päevaks olla juba möödas.
Internetiväljaandesse jõuavad teated õigeaegselt.
Alates märtsikuu lehenumbrist on materjalide ja kaastööde
toimetajani jõudmise tähtajaks kuu esimene tööpäev.

õnniTlUSed
XXIV harrastusteatrite riigifestivalil 21.–24. jaanuaril Paides sai näitlejapreemia MARJu AASMA osatäitmise eest Häädemeeste Huviteatri lavastuses „Järelmäng“. www.harrastusteatrid.org
KV

TÄnU
Head inimesed Rein Kõivisto, Kaisa Vaik jaLenne Suigusaar olge
te tänatud kiire ja tõhusa abi eest meie emale 5. veebruaril hädaolukorras.
Tänavad Riina ja Rain
–

kUUlUTUSed
Pakun halumasina teenust. Maksimaalne puu läbimõõt 35 cm.
Hind 7 €/rm. Suuremate koguste
puhul hind kokkuleppel.
Tel 5347 5458.

Lumetõrjetööd

väiketraktoriga.

Soodsalt müüa TÕSTEKANG
150 kg koos pukkidega ja vanaaegne täispuidust kahepoolne riidekapp. Õhtuti tel 5625 9192.

kUUlUTUSed
Teen TORUTÖID. Tel 5805 8910, Aivo.

Müüa KUIVI KASE KÜTTEOÜ Estest PR ostab metsa-ja põllumaad. Tel 504

info@est-land.ee.

5215, 514 5215,

Tel 520 2518.

PUID, pikkused 30 ja 50 cm.
Tel 520 2518.
E.E.Forest müüb lõhutud pliidija ahjupuid (lepa-ja kasepuu).
Teostame teenustööna võsa-ja
metsaraiet, palkide saagimist ehitusmaterjaliks saeveskis. Ehitusliku saematerjali müük.
Tel 523 1051.

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

kooSTÖÖPArTner

ENNUSTAVAD
KAARDID
Tel 900 1727. Suhted, töö,
Kogeraha, õnn ja armastus
nud ennustajad Eesti vanimal
ja parimal ennustusliinil 24 H.
H 1,09 €/min, vt ka sooduspakkumist: www.ennustus.ee.
...

oÜ Mardi Metsatalu
müüb
*

*

LÕHuTud KÜTTEPuId
EHITuSLIKKu
SAEMATERJALI

*

HÖÖVELdATud

PÕRANdA-, VoodRIJA KÄMPINguLAudA
Telefon 517 5277
www.mardimetsatalu.ee

Väljaandja: Häädemeeste Vallavalitsus / Toimetaja: Toomas Abel

Koduvald
Telefon 446 4175

/

e-kiri: toomas.abel@haademeeste.ee

Postiaadress: Ajaleht „Koduvald“
Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001, Pärnum
üljendus: Armar Pai la / OÜ Rajakaar

Trükk: AS Paj

/

Tiraaž 1100 eks

VALLAMAJA: 446 4175 ja 5669

2175, info@haademeeste.ee
Järgmise lehe materjalid peavad toimetajani jõudma hiljemalt kuu 1. tööpäevaks.

