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Väikelapsepäev vallas
Sina tulid kui
pisike maailmaime,
mina naeratasin ja
Sina naeratasid vastu.
Kes ütles,
et väike on sündides pime,
mina vaatasin ja
Sina vaatasid vastu.
Neis pisikestes kätes
ja jalgades peitus jõud,
soov elada, naerda,
nutta ja õnnelik olla.
Sinu emme ja issi ühisel jõul,
said Sa lõpuks siia
maailma tulla.
See tunne nii ülev –
rõõm, valu ja pisarad,
Sina tulid ja vajasid soojust.
Soovis olla vaid teie pisike,
andes teada,
mis on tõeline armastus.

Tahkuranna vallas on
toredaks traditsiooniks
kujunenud kaks korda
aastas – emadepäeva ja
isadepäeva paiku tähistada
väikelapsepäeva, kuhu on
palutud kõik aasta jooksul
sündinud ja valda registreeritud pisipoisid ja -tüdrukud.
Seekordne volikogu esimehe Kalmer Metsaoru ja
vallavanema Karel Tölp´i

vastuvõtt toimus 12.mai
pärastlõunal Uulu Kultuurija Spordikeskuse kohvikus.
Vastuvõtule olid palutud
need pisipõnnid koos vanematega, kes nägid ilmavalgust ajavahemikul november 2010 kuni mai
2010. Kutsutute nimekirjas
oli neliteist (14) nime, mis
on tõeliselt rõõmustav, sest
uusi väikesi vallakodanike
on jällegi 14 võrra rohkem.

Muusikalise tervituse
pisipõnnidele ja nende vanematele tõid Uulu lasteaia
lapsed Maria Post, Annika
Absalon ja Angeliina Laanepõld muusikaõpetaja
Piret Variksaare juhendamisel.
Vallavolikogu esimehe
Kalmer Metsaoru ja vallavanema Karel Tölp´i
tervitusi täiendasid kohaliku sepa poolt sepistatud

Laulukonkurss Lauluaias
Juba 3 aastat järjest on
Raeküla vanakool korraldanud mudilaste laulukonkurssi Lauluaias. Tahkuranna valda ja Uulu
lasteaeda on igal aastal
esindanud Annika Absalon.
Esimesel aastal jäi piiga
teiseks, teisel aastal võitis
konkursi ja sel aastal kuulutati meie Annika Absalon
Nooreks Staariks 2011.
Suur tänu lasteaia lauluõpetajale, kes õpetas Annikale Jänkukeste saunalaulu
selgeks. Eelvoorus oli ligi
80 lauljat, kes kõik soovisid
lõppkontserdile pääseda,
kahjuks valiti neist vaid 16
parimat, nende seas ka meie
Annika. 1. mail toimunud lõppkontserdil laulis
4-aastane Annika “Laul
emale”, mis sobis imehästi
saabuvaks emadepäevaks.

lusikad ja suured karvased
mänguasjad, millest ühe
võis kohe päriseks endale
valida. Rauast lusika varrele
oli taotud Tahkuranna valla
vapp. Lusikas ise oli
takunööriga puualusele
seotud. Iga lusika juurde oli
lisatud vaskplaat lapse nime
ja sünnipäevaga. Emmed
aga said lilleõie. Vallapoolse “hambaraha” ümbriku olid lapsevanemad

kätte saanud juba varem.
Pärast arutati ühiselt
kõige üle, mis puudutab
lapsi, peresid, toimetulekut
ja valla arengut, elu-olu.
Turvalist ja õnnelikku
lapsepõlve teile, väikesed
vallakodanikud – Lisette
Vahemets, Laura Tamm,
Maria-Emilia Luik, Jako
Jörgen Jõesalu, Edvin
Kasak, Anet-Marie Kün-

napas, Aston Hein, Robin
Põder, Johannes Leidur,
Siim Suvisild, Kenneth
Lemnits, Gertrud Kivisto,
Sten-Markus Perkons,
Storm Elias Kristensen.
Lapsevanemad, Teile
rõõmu, armastust ja kannatlikkust.
Klaudi Tints
sotsiaalnõunik

Lasteaiast kooli

Tahkuranna Lasteaed Algkooli Võiste lasteaiast asuvad 1.septembril
kooliteele Henri Talts, Margitta Miilimäe, Henri Kaldas, Eleonora Kullamäe,
Johanna Aedma, Rihard Klein ja Enel Lauter
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Vallavalitsuses otsustati:
4. mai
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hoolduse lõpetamine);
• Eraldada Tahkuranna valla eelarve reservfondist
Tahkuranna Naisseltsile toetust 1147,20 eurot Võiste
Suveaia laululava remontimiseks;
• Määrata Tahkuranna vallas asuvatele katastriüksustele
uued lähiaadressid alljärgnevalt:
Küla

Katastritunnus

Lepaküla 84801:004:0495
Uus lähiaadress
Lepaküla 84801:004:0523
Uus lähiaadress
Leina
84801:004:0524
Uus lähiaadress
Uulu
84801:001:0331
Uus aadress
Lepaküla

84801:004:0261

Uus aadress
Võiste
84801:005:0132
Uus aadress
Laadi
84801:001:0332
Uus aadress
Laadi
84801:001:0351
Uus aadress
Reiu
84801:001:0333
Uus aadress
Leina
84801:004:0262
Uus aadress
Metsaküla 84801:004:0271
Uus aadress
Piirumi
84801:005:0250
Uus aadress
Reiu
84801:001:0270
Uus aadress
Metsaküla 84801:004:0257
Uus aadress
Laadi
84801:001:0268
Uus aadress

Vana lähiaadress
Lepaküla-Leina T-19349
19349 Lepaküla-Leina tee
Lepaküla-Leina T-19349
19349 Lepaküla-Leina tee
Lepaküla-Leina T-19349
19349 Lepaküla-Leina tee
T-19333 Uulu-SoometsaHäädemeeste
19333 Uulu-SoometsaHäädemeeste tee L1
T-19333 Uulu-SoometsaHäädemeeste 19333
Uulu-SoometsaHäädemeeste tee L2
T-19339 Võiste tee
19339 Võiste tee
T-19340 Uulu-Laadi
19340 Uulu-Laadi tee
T-19341 Laadi-Männiku
19341 Laadi-Männiku tee
T-19342 Reiu tee
19342 Reiu tee
T-19350 Metsaküla-Leina
19350 Metsaküla-Leina tee
T-19351 Tahkuranna tee
19351 Tahkuranna tee
T-4 Tallinn-Pärnu-Ikla
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
T-4 Tallinn-Pärnu-Ikla
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
T-4 Tallinn-Pärnu-Ikla
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee
T-6 Valga-Uulu
6 Valga-Uulu tee

• Määrata Ott Lääne’le tagastatavate maaüksuste piirid.
• Määrata maaüksuste pindalad järgnevalt:
Võiste alevik, Kaluri tn 4 – 7547 m2
Võiste alevik, Käärdi tn 10b – 2429 m2
Võiste alevik, Metste – 16 619 m2
Tahkuranna küla, Metste-Tuka – 5100 m2
Piirumi küla, Metsteranna – 14485 m2
Võiste alevik, Mäe tn 7 – 4954 m2
Leina küla, Oti – 19867 m2 ;
• Väljastada projekteerimistingimused Ain Juhansonile
Võiste alevikus Kivi tn 20 asuva elamu rekonstrueerimise,
laiendamise ja tehnosüsteemi muutmise projekti
koostamiseks;
• Väljastada projekteerimistingimused Ere Raudsepale
Leina külas Värava kinnistule alla 300m² ehitusaluse
pinnaga ratsutamisteraapia maneezi projekti koostamiseks;
• Väljastada ehitusluba Priit Taltsile Piirumi külas Jääratsi
kinnistule tiigi rajamiseks;
• Kinnitada valla avalikele haljasalade hooldajaks OÜ
Vesoka pakkumishinnaga 5 865 eurot;
• Kinnitada Uulu külas Uhla ja Spordihoone kinnistul asuva
Uulu KSK ja Lasteaia hoone energiaauditi koostamiseks
OÜ Termopilt poolt esitatud hinnapakkumine summas
1035 eurot.
17.mail
• Määrata Tahkuranna vallas Võiste alevikus liikluspindade
kohanimed:
Tee nr 8480031 – Sadama tänav
Tee nr 8480032 – Ringi tänav
Tee nr 8480033 – Kivi tänav
Tee nr 8480034 – Käärdi tänav
Tee nr 8480035 – Matsi tänav
Tee nr 8480036 – Pikk tänav
Tee nr 8480037 – Ranna tänav
Tee nr 8480038 – Pinda tänav
Tee nr 8480039 – Kaare tänav
Tee nr 8480040 – Jaagu tänav
Tee nr 8480041 – Vaariku tänav
Tee nr 8480046 – Savi tänav
Tee nr 8480047 – Mäe tänav
Tee nr 8480112 – Sarapuu tänav
Tee nr 8480113 – Aava tänav
Tee nr 8480114 – Maru põik

Tee nr 8480116 – Maru tänav
• Määrata Tahkuranna vallas Võiste alevikus ja Tahkuranna
külas asuva Tanevi tee (tee nr 8480020) Võiste alevikus
olevas osas tee liikluspinna nimeks Allika tänav
• Määrata Tahkuranna vallas Võiste alevikus Võiste sadama
kinnistul asuva liikluspinna nimeks Kaluri tänav
• Muuta Tahkuranna vallas Reiu külas asuva liikluspinna
kohanimi Kalevi puiestee põik ja määrata uueks nimeks
Kalevi puiestee
• Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas asuva Kalevi
puiesteelt algava liikluspinna kohanimeks Kalevi põik
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine);
• Toetada Suusaklubi Jõulu poolt suvisel koolivaheajal
korraldatavatest laagritest osavõtjaid alljärgnevalt: Silver
Salusoo, Romet Sutt ja Rasmus Sutt 100 eurot; Sander
Salusoo ja Ranno Sutt 50 eurot;
• Tunnistada edukaks pakkumuseks avatud hankemenetluse
„Tahkuranna valla kahe küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja ehitamine ning ühiskanalisatsiooni
rajamine” osa 1. Veetorustiku ehitamine ja rekonstrueerimine, reoveekanalisatsioonitorustiku ehitus ja
majaühenduste ehitamine Reiu tee elamupiirkonnas ja
reoveepumpla paigaldus Reiu teele raames alljärgneva
pakkuja pakkumus:
AS Viimsi Keevitus
• Tunnistada edukaks pakkumuseks avatud hankemenetluse
„Tahkuranna valla kahe küla ühisveevärgi rekonstrueerimine ja ehitamine ning ühiskanalisatsiooni
rajamine” osa 2. Veetorustiku ehitamine ja
rekonstrueerimine Uulu külas, raames alljärgneva pakkuja pakkumus:
AS Terrat
• Valida OÜ Vesoka (registrikood 10498834) majandusaasta aruande auditeerijaks Allika Audiitor OÜ
(registrikood 11087760) vannutatud audiitor Eve Antsu
• Kinnitada nelja (4) bussiootepaviljoni paigaldamiseks
Nurme Teedeehitus OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
summas 8 088 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada ehitustööde omanikujärelvalve teostamiseks
projektile “Tahkuranna valla kahe küla ühisveevärgi
rekonstrueerimine ja ehitamine ning ühiskanalisatsiooni
rajamine” AS Pöyry Entec poolt esitatud hinnapakkumine
summas 7 310 eurot. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Väljastada projekteerimistingimused Jaanus Simbergile
Uulu külas Riina kinnistule olemasoleva abihoone
rekonstrueerimise ja laiendamise projekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused EE Võrguehitus
AS-ile Leina külas Pärli kinnistu elektriliitumisühenduse
projekti koostamiseks
• Väljastada ehitusluba Andro Looringule Reiu külas Viira
tee 67 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Elion Ettevõtted AS-ile Reiu külas
Tõllapulga tee sidevarustuse laiendamiseks
• Suunata välislähetusse St.Peterburgi 18.-21.maini 2011
Tahkuranna valla vallavanem Karel Tölp
• Kompenseerida Asta Tammetile maamaksu eest tasumine
summas 6,40 eurot.
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• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 5
Tahkuranna Avatud Noortekeskusele 01.juunil 2011 Uulu
pargis (vallamaja esisel muruplatsil) lastekaitsepäeva
tähistamiseks
• Nõustuda Tahkuranna vallas Metsaküla külas asuva
Merlimaa
katastriüksuse
(katastritunnusega
84801:004:0759) jagamisega.
Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele pindalad ja sihtotstarbed järgmiselt:
- Merlimaa - pindala 11096 m 2, sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
- Sondra - pindala 20923 m2, sihtotstarve maatulundusmaa
(001; M) 100%
Peale kinnistu jagamist sõlmida Merlimaa kinnistule
juurdepääsuservituut Sondra kinnistu kasuks.
• kinnitada Munitsipaalkooli direktori ja koolieelse
lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi läbiviimise korra uus redaktsioon.

TAHKURANNA VALLA XVII NIMEPÄEVA
TÄHISTAMINE
toimub 11.juunil külakeskuse
Tahku Tare juures
KÜLADEVAHELISTE
SPORDIVÕISTLUSTEGA
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Vallavolikogus otsustati:
26.mail
• Tunnistada kehtetuks Reiu küla Kanari detailplaneering,
mis on kehtestatud Tahkuranna Vallavolikogu 30.01.2009
otsusega nr 1;
• Kinnitada Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2011–2014;
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu
22.10.2003 otsus nr 72 “Koolide teeninduspiirkondade
kinnitamine”;
• Algatada Reiu küla Puhkekeskuse detailplaneering ja
kinnitada selle lähteseisukohad;
• Valida Tahkuranna Vallavolikogu aseesimeheks Argo
Mengel;
• Ei kogunud vajaliku arvu hääli VL Tahkuranna poolt
esitatud eelnõu vallavanem Karel Tölp´ile umbusalduse
avaldamise kohta;
• Ei kogunud vajaliku arvu hääli VL Tahkuranna poolt
esitatud eelnõu volikogu esimehele Kalmer Metsaorule
umbusalduse avaldamise kohta
• Võtta teadmiseks informatsioon Karel Tölp´I osalemise
kohta ettevõtluses.

TAOTLE UUT ISIKUT TÕENDAVAT
DOKUMENTI AEGSASTI
Aastail 2012–2014 mitmekordistub kodakondsus- ja
migratsioonibüroode teenindustes klientide arv ja pikenevad
ootejärjekorrad seoses 5- ja 10-aastase kehtivusega
dokumentide üheaegse aegumise tõttu.
Palun kontrolli oma dokumentide kehtivusaega ja esita
taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti.
Dokumendi kättesaamisel tuleb arvestada 30päevase tähtajaga.
Kui oled 15-aastane või vanem Eesti kodanik, kellele
on varem välja antud Eesti kodaniku pass (pass) või
isikutunnistus (ID-kaart), siis esita taotlus uue ID-kaardi
saamiseks posti või e-posti teel.
Dokumendi kättesaamiseks pead pöörduma meie
teenindusse.
ID-kaardi riigilõiv:
Alla 15-aastasele, Eesti vanaduspensioni eas isikule,
keskmise, raske või sügava puudega isikule 6,39 eurot
(99,98 krooni).
15-aastasele ja vanemale 24,28 eurot (379,90 krooni).
Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu
ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on
vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning
seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise
võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada
Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee
rubriigist
teenused,
e-posti
aadressil
teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000.
Politsei- ja Piirivalveamet

Tänuavaldus
Tahkuranna Naisselts tänab kõiki talgulisi, kes
osalesid 7.mail Suveaia koristusel ja pinkide
värvimisel.
Suur aitäh Tahkuranna Lasteaed-Algkooli V ja VI
klassi poistele Siim Lumiste, Klenet Klein, Reimo
Madissoo, Tago Madissoo, Marko Mengel,
Rando Klein.
Olite väga tublid, et värvisite ära Suveaia trepi
Kalev Kuusiku juhendamisel.
Meie Suveaia kõlakoda sai lumeraskuse all talvel
kannatada, aga ka ajahammas oli oma töö
teinud. Nüüd on kõlakoda korda tehtud. Aitäh
vallavanemale, et aitasid meid nõu ja rahaga.
TULGE KÕIK SUVEAIA JAANITULELE
23. JUUNIL ALGUSEGA KELL 21.00
Mängib ansambel REX
AVATUD SÖÖGI- JA JOOGILETT
Tahkuranna Naisselts soovib kogu vallarahvale
kaunist suveaega ja ilusaid suveüllatusi.
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Avatud on hajaasustuse
veeprogrammi
2011. aasta taotlusvoor
Kes saab toetust taotleda?
Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes
rahvastikuregistri andmetel elab taotlusjärgses vallas alates
1.jaanuarist 2010. Ka mittetulundusühingud või sihtasutused, mis tegelevad vallas elanike joogiveega
varustamisega ning mille registri aadress taotlusjärgses
vallas on alates 1. jaanuarist 2010, saavad toetust taotleda.
Abikõlblikud on tegevused, mis tehakse hajaasustusega
piirkondades. Abikõlblikuks hajaasustuse piirkondadeks ei
loeta:
• linnad, vallasisesed linnad ja alevid;
• kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või
kompaktse hoonestusega aladeks määratud alad, kus elab
üle 50 inimese;
• piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on
vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4
kohaselt määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või
planeeringu alusel.
Milleks toetust antakse? Programmi raames toetatakse
järgmisi hoonetevälise joogivee kättesaadavust tagavate
rajatiste rajamisega seotud tegevusi:
• kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning
puhastamine; kaevumajade ehitamine;
• olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku
ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
• kaevude varustamine vee pumpamiseks ja
puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega,
sh selleks vajalike elektritööde teostamine;
• rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
• vanade puurkaevude tamponeerimine;
• vee kvaliteedi analüüs.
Kui suur on toetus?
2011. aastast moodustub toetus riigi ja kohaliku
omavalitsuse üksuse poolsest rahalisest panusest, mis ei
tohi ületa 66,67% projekti abikõlblikest kuludest (kusjuures
kohaliku omavalitsuse poolne toetus moodustab vähemalt
22,5% toetusest ja riigipoolne panus moodustab kuni 77,5%
toetusest).
Toetuse suurus on ühe majapidamise kohta kuni 6 395
eurot. Toetuse saaja omafinantseering peab olema projekti
kuludest 33,33%. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus
on 12 kuud.
Taotlejaid nõustavad ja taotlusi võtavad vastu
kohalikud omavalitsused kuni 13. juunini 2011.
Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna või
digitaalselt allkirjatatuna. Toetust saab küsida Are, Audru,
Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Surju, Tahkuranna, Tori,
Tõstamaa ja Vändra Vallavalitsustelt.
Tahkuranna valla kontaktisik: Tahkuranna vald,
Alar Vahtra, telefon 4448893, alar@tahkuranna.ee
Enne taotluste koostamist ja esitamist palume
kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale
suunatud informatsiooniga:
UUS! Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument, regionaalministri 28.01.2011 käskkiri nr 1-4/
18
(pdf)
http://www.eas.ee/images/doc/
Avalikule_ja_mittetulundussektorile/
avalike_teenuste_arendamine/hajaasustuste/
programmi-kaskkiri-28.01.11.pdf
Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendi muudatus, regionaalministri 28.04.2011 käskkiri nr 1-4/93 (pdf)
Informatsioon ja taotlusvormid
Kogu programmi informatsioon ja taotlusvormid asuvad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel:
www.eas.ee, lisaks leiate kõik vajaliku programmiga
haaratud valdade veebilehtedelt ning paberkandjal ka
vallavalitsustest.

EV Põllumajandusministeerium ja PRIA
sekkumisvarude jaotuse kaudu on Tahkuranna
valla vähekindlustatud – töötuga ja paljulapselistele peredele eraldatud tasuta jagamiseks
järgmised toiduained – kaerahelbed; jahu ja
makaronid.
Sotsiaalnõunik
K. Tints
Tel. 4448 896; 5084640
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Mis häda, külateelased?
Mis häda, külateelased?
Jant Uulu kooli ümber on
kestnud pea kaks aastat.
Vallavanem Karel Tölp on
nimetanud seda poliitiliseks
võitluseks, viimati esinedes
Kanal 2-es. Poliitilises
võitluses on vähemalt kaks
osapoolt, koalitsioon ja
opositsioon. Kooli ümber
aga etendab tükki üks trupp
külateelasi peaosas Alo
Sinimäega. Valimisliidus on
mitmeid soliidseid inimesi,
kes aga ei ole märganud, et
midagi on väga viltu. Etendusse on kaasatud ka
vallavanem, kes on oma
kooliajast meelde jätnud
vanasõna, “Kordamine on
tarkuse ema”. Teemaks üks
lõpueksam ja seda teemat
on ta esitanud tubli järjekindlusega nii lõpuaktusel,
avalikkuse ees esinedes,
Kanal 2-s ja viimati jälle
vallalehes. Aitab Karel,
aitab juba.

Valimisliit Külatee lubas
2009. aasta oktoobris tuua
värskeid mõtteid volikokku
ja väärtustada koolikultuuri.
Novembris asuti osalema
võimuliidus, saades aru, et
kaks liiget volikogus on alati
kaalukeeleks. Tänuks saadi
volikogu aseesimehe koht,
kahe komisjoni esimehe
kohad ja võimalus tuua oma
kaadrit ka vallavalitsusse.
Märtsiks 2010 sai valitsemisisu täis ja taandati end
kõigilt ametipositsioonidelt,
solvunult, et keegi julges
kooli kaitsta.
Koolikultuuri väärtustamine külateelaste poolt
seisnes direktori pensionilemineku survestamises,
säästueelarve koostamises
ja seaduste täitmise nõudmises. Uue direktori ametisse asumisel jant jätkus. Ei
endine kui senine direktor
ole kuulunud kuhugi valimisliitu ja ei osale poliitikas.

Vallavanem korraldas külateelaste nõudmisel teenistusliku järelvalve, andmata
aega uuel direktoril sisse
elada. Probleemiks jällegi
seaduste täitmine. Seadusele vastavat haridustaset ei
olnud ka Eesti ühel parimal
laulupedagoogil Toomas
Vollil, kes ei jäänud ootama
enda minemakihutamist,
vaid lahkus omal soovil.
Valla lehes ju kirjutati,
seadus on ülimuslik ja seda
peavad täitma kõik. Tegelikkuses vaid Uulu koolis.
Mingi murrang on toimunud ehk peale vallamaja
ees toimunud miitingut. Jah,
seekord oli loa taotlejaks VL
Tahkuranna tulles appi seni
vaikinud õpetajatele, lapsevanematele ja kooli hoolekogule. Hetkeks rahunesid
külateelased või on see
vaikus enne tormi.
Alo Sinimäe ja Henn
Ojaveer kirjutasid veeb-

ruaris 2011 valla lehes,
tsitaat: „...üks meiepoolne
tingimus vallavanemale,
tema jätkamiseks auväärsel
ametipostil, oli Eesti Vabariigis kehtivate seaduste
täitmise järgimine Uulu
Põhikoolis”. Vallavanem jäi
püsima ka peale teist umbusaldushääletust, järelikult
on kõik külateelaste käsud
täidetud. Püsima jäi ka
umbusalduse hääletusel
volikogu esimees, kelle peaprobleem seisneb tegevusetuses nii kooli küsimustes
kui volikogu töö korraldamisel.
Kas tõepoolest külateelased võtmeisikutena, kaks
kaalukausi kohta volikogus,
valitsevad Tahkuranna
valda?
Peeter Henning
volikogu liige,
VL Tahkuranna

Tahad teha head, saad tippdemagoogi tiitli
Uulu kooli bioloogiaõpetaja maikuu Oma Lehe
artikli „Kurb ja mõistetamatu on...” esimene lugeja
oli vallavanem Karel Tölp,
kes tavapärase toiminguna
tutvus lehte minevate artiklitega ja kallas ämbritäie
külma vett kaela loo autorile. Karel Tölp, Oma Leht,
mai 2011.a., tsitaat:
„…valimisliidu Tahkuranna
liikme Eeri Tammiku abikaasa Anu Tammiku artikkel tänases Oma Lehes on
demagoogia tipptase.”

Mida ütleb meile
Wikipedia: Demagoogia on
kuulajaskonna sihipärane ja
ebaaus mõjutamine. Enamasti mõjutatakse uskuma
asja, mille kohta esitaja
teab, et see ei ole õige, et
auditoorium jääks valearvamusele ja võtaks vastu
sellest tulenevad valed
otsused.
Kuidas on artikli autor
ebaausalt mõjutanud Oma
Lehe lugejat? Artiklis
tuuakse välja kontrollitud
numbrid õpilaste õppima

asumisest peale põhikooli
lõpetamist, millist valearvamust tahetakse kujundada?
Artiklis kirjutatakse “...Uulu
Põhikool on jätkuvalt hea,
väike ja turvaline maakool”,
milliseid valesid otsuseid
võivad nüüd lugejad vastu
võtta? Viivad veelgi enam
oma lapsi linna kooli või
ehk hoopis toovad sealt ära,
mis häirib vallavanemat, et
artikli autor on VL Tahkuranna liikme abikaasa?
Autor esines oma nime all
õpetajana ja endise Uulu

kooli vilistlasena ootan
avalikku vabandust vallavanem Karel Tölp i poolt
Oma Lehes. Nimetada oma
arvamusega esinenud õpetajat tippdemagoogiks ei ole
vallavanema poolt eetiline.
Avaliku teenistuse eetikakoodeks, p.17 Ametnik
on inimestega suheldes
viisakas ja abivalmis.
Tiia Kalnin
volikogu liige

Uulukandi külaelu ergutamiseks loodi UHLAPERE SELTS
Uulu külal on vanust
peagi pooltuhat aastat
arvestades esmamainimist
1514.aastal.
Väärika mõisahoonestuse ehitamisest on mööda
enam kui 150 aastat.
Pärnu Kihelkonna esimese laulupäeva toimumisest, mis toimus samuti
Uulus mõisas, saab peagi
150 aastat.
Uulu koduloo uurijatel
ja huvilistel on millest kõnelda, mida avada huvilistele.
Kogukonnas on ka soov
üksteiselt kuulda, üksteisele
jagada ja säilitada järeltulevatele põlvedele.
Selliselt arvasid kodukandi asjast inimesed, kes
asutasid mittetulundusühingu
UHLAPERE
SELTS.
Käesolevaks on ühine-

nud selle nimega organisatsiooni 14 liiget.
Nimi valiti küla vana
nime järgi ning soovitakse
perele omaselt, üksteist
arvestavalt ning üksteise
erinevaid oskusi rakendades
eesmärgid ellu viia.
Seltsi tegevuse eesmärgiks on Uulu vana
rahvamaja tegevuse ja
ajaloolise rolli taaselustamine, hoone füüsilise
keskkonna kaasajastamine ning sisustamine.
Tegevustena on ühingul
soov lisaks vana maja
rakendamisele koondada
ühisjõud Akaatsiatee korrastamiseks, Uulu Muuli
rekonstrueerimiseks ja pargis võrkpalli platsi taastamiseks. Tegevustena mahuvad seltsimaja põhimõttel
töötavasse majja koduuurimine, laste suvelaagrite

organiseerimine, huvitavate
kohtumiste korraldamised,
klubiõhtud ja suveseminarid
erinevatele sihtgruppidele.
Kindlasti leiavad ruumi
tegevuseks majas soovi
korral lauljad, tantsijad,
mälumängijad ja teised, kes
vajavad katust peakohale
oma tegevusel. Huvitavaid
ruumivõimalusi pakuvad
tulevikus kindlasti teise
korruse ruumid.
Vana maja väärib püsivat valgust akendesse särama ja ehk saab Uhlapere
Seltsimajast kodukandi
majakas.
Uhlapere Selts koguneb järgmisele koosolekule 16.juunil 2011 kell 17
vanas rahvamajas. Arutatakse läbi erinevate
töötubade tegevussuunad
ja esimese hooaja eesmärgid.

Ootame huvilised ühinema meelepärastes töötubades, mida veavad
eestvedajatena vastavalt:
KODULOOPERE –
Kaido KIVI, Evi VALLEK
LASTEPERE –
Annika KERSALU
KÄSITÖÖPERE –
Evelin TAMM
TANTSUPERE –
Sirje KÕRESAAR
MAMSLITE PERE –
Maimu KUKK, Ilme SAKS,
Marju PULST
MEESTEPERE –
Märt HUNT, Aare SUTT,
Johan KÄRP.
Erinevate tegevustega
saab loetelu edasi arendada.
Aina Henning
MTÜ UHLAPERE SELTS
juhatuse liige

16.juunil 2011 algusega kell 17.00 ja lõpuga kell 23.00
saavad Uulu Vanas Rahvamajas(Uhla mõisa Valitseja maja) kokku kõik need, kes
valmis kaasa mõtlema, kuidas vana maja uuele elule äratada.
Esimese poole ajast mõtleme ja räägime maja ilusast tulevikust.
Teise poole räägime ja mõtleme majast ennemuiste, kui tantsust ja pillimängust aega üle jääb.
Kaasa võib võtta piknikukorvis head-paremat oma nälja peletamiseks või naabri üllatamiseks.
Info: 56498593 Aina Henning
MTÜ UHLAPERE SELTS
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Maikuu tegemisi Tahkuranna koolis
Terve kuu möödus põhiliselt õppimise tähe all.
Selle aasta tasemetööd olid
päris kuu lõpus. 6.klassi
eesti keel oli alles 27. mail.
Ja nii me siis seda tarkust
hoolsalt kogusime. Õnneks
soosis ilmataat õpikute taga
olemist.
• Tasemetööd nii kolmandas kui ka kuuendas
klassis läksid hästi. Kontrolliti teksti mõistmist,
mõtlemis- ja järeldamisoskust, arvutamist – ikka
kõike seda, mida igapäevaselt hoolsalt harjutatud.
Kõik said hakkama, puudulikke hindeid ei olnud.
• 13. mail käisime
õpetaja Anu poolt veetava
projekti „Kodukoha loodust
avastamas” raames Tallinna
botaanikaaias. Reisil olid
kaasas ka emad. Sõit
Tallinna möödus kiiresti ja
õigeks ajaks olime kohal.
Giidid näitasid lastele, mida
huvitavat nende uutes
kasvumajades kasvab. Nii
sai oma silmaga vaadata
maailma kõrgemat rohttaime – banaani või
vaadata, kuidas näeb välja
kohvipuu või häbelik mimoositaim. Taimi võis lausa
näpuga katsuda. Hiljem
jalutasime veel õues ja
nautisime ilusat ilma ning
kevadlillede värvirõõmu.
Pärast sõime friikaid, jäätist
ja muud lastele meelepärast
ning loomulikult tegime ka
poepeatuse. Lastele meeldis, sest koos emadega
reisida on väga tore ja
muljeid oli ka küllaga.
• Maikuu lõpus toimus
traditsiooniline maakonna
õpilaste jõuproov kergejõustikus. Meie lapsed olid
tublid ja medaleid tuli jälle
kuhjaga: Oliver Leppik I
koht kaugushüppes; Marthen Tasalain I koht 60 m

jooksus ja II koht kaugushüppes; Caspar Lääne III
koht kaugushüppes ja
palliviskes; Ethel Saarnak I
koht palliviskes. Tublilt
osalesid ka Grith Kesamaa,
Riivo Klein, Keidi Tasalain
ja Ülle Järvoja.
• Päris kuu lõppu jäi
kauaoodatud hommikupoolik lasteaiaga koolimajas. Suuremad said endale
väikesed sõbrad, kellega
koos mängiti ja joonistati.
Oli tore päev!
• Kooliaasta on läbi ja
tulemused on sellised–
ainult väga headele hinnetele õppisid järgmised
õpilased: Kelli Järvoja, Ülle
Järvoja, Grith Kesamaa,
Karmo Nairis, Reiko
Mengel, Caspar Lääne,
Eliise Talts, Rain Raadik,
Evert Saarnak. Neljadeleviitele õppisid Robin Roosmaa, Carmen Juninen, Uku
Lumiste, Greta Tamm, Keidi
Tasalain, Ethel Saarnak,
Holger Holland, Marliis
Miilimäe, Kaspar Merilaht,
Jarek Must, MaritteGreteliis Saks, Marthen
Tasalain, Siim Lumiste,
Klenet Klein, Johanna
Kaldas, Elery Must. Täname
vanemaid meeldiva koostöö
eest!

Uulu kooli tegemistest kooliaasta
lõpul

• Aasta õpilaseks valiti
Marliis Miilimäe.
• 31. mai–1. juunil käisime õppereisil Hiiumaal.
• 3. juunil lõpetasid meie
kooli: Johanna Kaldas,
Rando Klein, Reimo Madissoo, Tago Madissoo, Elery
Must, Marko Mengel ja
Marte-Kristiine Õis.

Soovime ilusat suve
kõigile!
Kohtumiseni
1. septembril kell 10. 00!

Tahkuranna Lasteaed
Algkooli aasta õpilane
Marliis Miilimäe

Comeniusega Saksamaal
Meie reis Saksamaale
algas 3. mail 2011. Kõik
läks väga sujuvalt, ei kaotatud ära mitte ühtegi kohvrit, ning ka inimesi ei läinud
kaduma. Räägiks nüüd kõigest natuke lähemalt.
Esimesel päeval kui
jõudsime kohale, ei toimunud väga midagi, läksime
oma peredesse ja saime
tuttavaks.
Järgmisel päeval läksime esimese asjana koolimajja, mis oli suhteliselt
suur. Koolis tehti meile tuur,
kus tutvustati ümbrust ning
saime ka vaadata, kuidas
toimub Saksamaal tundide
andmine. Hiljem oli kooli
võimlas suur tervituspidu,
kus oli kohal ka eesti
suursaadik. Kontsert oli
lahe ja kõik sujus hästi.
Õhtul oli noortele disko,
mis samuti oli vägagi vinge.
Kolmandal päeval käisime Euroopa suurimas
ujumiskeskuses, kus veetsime oma kolm tunnikest.
Peale ujumist viidi meid
linna nimega Wolfsburg,
kus asub Wolksvageni autotehas. Koht oli väga ilus ja
nägime ilusalt kroomitud
autot nimega Bugatti

Veyron. Õhtu oli noortele
vaba, kõik olid oma peredega ja mõned said kokku
teiste Comeniuse projekti
inimestega.
Reedel, 6. mail oli kooli
võimlas enesekaitsetund.
See oli väga huvitav ja lahe.
Peale kaklust läksime linna,
kus ööbisid meie õpetajad,
linna nimi oli Goslar.
Goslaris tehti meie grupile
tuur linnas ning meil oli
natuke vaba aega, mil saime
vaadata linnas ise ringi.
Peale tuuri viidi meid tagasi
meie kodulinna ning meil oli
jälle vaba aeg. Saime taas
kokku teiste Comeniuse
projekti inimestega, vestlesime ja olime niisama.

Laupäeva pidid noored
ise oma perega sisustama,
paljud neid läksid shoppama kõrval linna. Kui
jõudsime tagasi shopingu
linnast, saime jällegi kõik
Comeniuse rahvas kokku
ühe sakslase juures ja grillisime ning jätsime üksteisega hüvasti. Ja oligi käes
pühapäev ning oli aeg
minna tagasi Eestisse. Kell
8.02 läks rongijaamast rong
ja umbes kella 9 ajal olimegi
tagasi Uulu põhikooli ees.
Oli vägagi meeldiv reis,
loodan et kool osaleb
kunagi veel Comeniuse
projektis.
Karl Jõumees

Maikuu on koolirahvale
alati kõige toredam ja teguderohkem kuu aastas. Soojad ilmad meelitavad õue ja
suur igatsus on suvevaheajale minna. Lisaks pingutamisele õppetöös ja tehes
tasemetöid ning üleminekueksameid, valmistudes lõpueksamiteks, on koolipere
ka klassiväliselt aktiivne
olnud.
• 5. mail toimunud
Maijooksust Pärnus võttis
osa üle 40 meie kooli õpilase. Tegemist oli üleriigilise heatahte jooksuga,
kus autasuks osavõtjale oli
kena punane särk.
• 10. mail toimus kogupere Kevadkontsert. Esinesid lauljad, tantsijad, võimlejad ja väikesed klaverimängijad. Suur tänu kõigile
õpetajatele laste ettevalmistamise eest!
• 11. mail oli SPORDIPÄEV. Hüppasime kõrgust,
kaugust. Viskasime palli,
tõukasime kuuli ja jooksime
võidu. Selles päevas on alati
palju hasarti ja teotahet.
Tulemused olid kõigil möödunud aastast paremad.
Diplomite jagamine tublidele võttis ikka päris palju
aega. Tänu õpetajatele kohtunikele ja päeva organiseerijatele õpetaja Kajale ja
õpetaja Johanile.
• 12. mail kuulasid 5.–
9. klassi õpilased huviga
loengut „Tervest eluviisist”.
Loengupidaja tuli otse
Tallinnast. Õpilased said
praktilisi nippe kuidas
endaga kriitilises olukorras
hakkama saada.
• 20.–22. maini oli
lõpuekskursioon Leetu,
Palangasse 9. klassil. Õpilased jäid kuuldu-nähtuga
väga rahule.
• 31. mail toimus direktori pidulik vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende
vanematele.
•1. juunil oli klassijuhatajapäev. Õpetajad on organiseerinud ekskursioone,
matku ja muud põnevat
selleks päevaks.
• 2. juuni „Tutipäev” oli
päev, mil helises koolikell
viimast korda lõpetajatele.
• 3. juunil lõpetavad
kooliaasta 1.–8. klassi õpilased. Tublidele õpilastele
jagatakse kiituskirju, esinevad näiteringid, keha
kinnitatakse grillvorsti,
salati ja kringliga.
Lõpueksamid toimuvad:
6. juuni – emakeel
10. juuni – matemaatika
15. juuni – valikeksam
Soovime kõigile mõnusat põrumist!
Soovime kõigile õpilastele mõnusat algavat suvevaheaega!
Uulu Põhikooli õpetajad

Uulu Põhikooli tublid
õppurid
Uulu Põhikooli tublid õppurid, kõige enam positiivselt
silmapaistnud õpilased olid kutsutud koos vanematega
direktori vastuvõtule 31.mail. Kutsutud õpilased on
saavutanud väga häid kohti maakonnas toimunud
aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel ning paistnud
silma õppeedukuse poolest.
Raul Leemet

ühiskonnaõpetuse olümpiaad maakonnas

I koht
bioloogia olümpiaad maakonnas III koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Silver Põlgaste inglise keel maakonnas I koht
bioloogia maakonnas II koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Cryslin Sinimäe „Kaunim metsalaul” II koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Madli-Ann Jõesalu „Kaunim metsalaul” II koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Karl Jõumees Pärnu maakoolide krossiteatejooks 8.–9.kl
poisid I koht, Pärnu maakoolide MV
suusatamises III koht
Martina Puusepp Pärnu maakoolide MV akrobaatikas III
koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Kairit Paju
Pärnu maakoolide sisekergejõustiku
võistlused 600m jooks III koht
Pärnu maakoolide krossijooks 2000 m
II koht
Pärnu maakoolide MV suusatamises
I koht
Siim-Sander
Pihu
Pärnu maakoolide sisekergejõustiku
võistlused 1000m jooks I koht
Pärnu maakoolide krossijooks
1000 m II koht
Pärnu maakoolide MV suusatamises I koht
Ranno Sutt
Pärnu maakoolide MV suusatamises
I koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Andreas
Jaaniste
Pärnu maakoolide MV suusatamises
II koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Sander Salusoo Pärnu maakoolide MV suusatamises
I koht
Pärnu maakoolide miniliiga võrkpallis poisid
III koht
Aleks Punkov Pärnu maakoolide MV suusatamises
II koht
Marlen Tammik Pärnu maakoolide MV suusatamises
II koht
Romet Sutt
Pärnu maakoolide MV suusatamises I koht
Pärnu maakoolide krossijooks 3000 m
II koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Dan Mängel
Pärnu maakoolide miniliiga võrkpallis poisid
III koht
VÄGA TUBLI ÕPILANE
Hardo Piiri
Pärnu maakoolide miniliiga võrkpallis poisid
III koht
Indrek Kaiste Pärnu maakoolide miniliiga võrkpallis poisid
III koht
Henry Laurson Pärnu maakoolide miniliiga võrkpallis poisid
III koht
Rauno
Pitkmann
Pärnu maakoolide miniliiga võrkpallis poisid
III koht
Kert Pulst
Pärnu maakoolide miniliiga võrkpallis poisid
III koht

VÄGA TUBLID ÕPILASED ON:
Janne Piiri
Angela Absalon
Joosep Jaaniste
Joosep Orasmäe
Kaari Pulst
Kelly Roosilill
Stella Rubin

Romet Henning
Mihkel Kersalu
Jan Marcos Lepik
Deborah Puusepp
Rachel Reidla
Agnes Võsanurm

17. juuni kell 17.00

kooli LÕPUPIDU
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse saalis

Juuni 2011

Tahkuranna valla ajaleht

Mälestusi ja kogemusi seoses
põllumajandusreformiga
1989. aastal vastu
võetud taluseadusega pandi
alus esimestele õiguslikul
alusel loodud taludele.
1991. a maareformiseadusega tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ja
võimaldati maad erastada
piirkondliku ostueesõigusega või ka üldistel alustel.
Järgmisel, 1992. aastal võeti
vastu põllumajandusreformi
seadus, millega pandi alus
endiste kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele,
nende vara ja maa baasil
uute talude ja põllumajandusettevõtete loomisele.
Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada
saada, mis toimus seoses
põllumajandusreformiga
igas Eestimaa paigas. Osa
majandeist suutis oma
tegevuse turumajanduse
nõudmistele vastavalt ümber korraldada ja on praegugi elujõulised, teised aga
mitte; osa talunikest rajas
jätkusuutliku tootmis- või
turismitalu, teised ei tooda
enam endagi tarbekski;
mõnel pool on ka maal
küllaga töökohti, teisal jälle
elu kiratseb. Kuidas ja miks
see nii läks?
Kutsume Teid meenutama, mida arvasite põllumajandusreformist, kuidas
see toimus ja kuidas mõjutas see Teie elu. Meenutuste kirjapanekul ei ole
tarvis karta, kui isiklikud
seisukohad ja mälestused ei
lange kokku nn ametlike

käsitlustega. Mälestusi võib
täiendada fotode, dokumentide või muu lisamaterjaliga, mille vormistamisjuhiseid saab muuseumitöötajalt. Kui soovite, saate
lisad tagasi pärast muuseumis kopeerimist; tavalised valguskoopiad kahjuks
muuseumile ei sobi.
Põllumajandusmuuseum
loodab, et ka need inimesed,
kes praegu on hõivatud
reformi käigus asutatud talu
või ettevõtte tegevusega,
leiavad mahti oma mälestused kirja panna.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Et huvilistel
sellest materjalist kasu
oleks, palume tööde alla
märkida oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Mälestused palume saata või tuua võimalusel 21.
detsembriks 2011. aastal
Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme
61714, Tartu maakond, et
muuseum saaks materjali
kasutada 2012. aasta märtsis
avatava näituse ja konverentsi ettekannete koostamisel.
Täiendavat infot saab
Ell Vahtramäelt telefonil
7383821 või e-postiga
a a d r e s s i l
ell.vahtramae@epm.ee ja
Anne Grišanilt telefonil
7383818 või e-postiga
a a d r e s s i l
anne.grisan@epm.ee.

Muusikat oli majas...
Kõndige mööda
vikerkaare rada,
kõndige mööda laulurada
ning ümberringi on ilu.
Igast tihkest udust on
väljapääs
mööda vikerkaart.
(Navaho
indiaanlaste laul)
Meie südamlikud tänud
Teile, armsad laulusõbrad
Uulust! Aitäh pr.Lehtele ja
Ilmele! 18.mail oli Häädemeeste Seltsimajas väga
tujuküllane, humoorikas
kahetunnine keskpäeva-

kontsert koos tantsuga ja
eestlasele omaselt “lookas”
laudadega.
Tänu Teile ja üleaedsetele Kablist jääb meie
südameisse pikaks ajaks
kaunis ja unustamatu päikseline kevadpäev.
Rõõmsat kevade jätku,
kaunist suve ja tugevat
tervist Teile kõigile!
Taas kohtumiseni!
Lugupidamisega Häädemeeste Elulõnga klubi ja
ansambel Vanaema nimel
sünnilt tahkurandlane
Evi Põrk

JELENA NÕMME
28.01.1922-30.04.2011
Võiste alevik

Sirje ja Kairit

Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266
AS Pajo trükikoda
Maaja Poolak

• TEATED •
OK AUTO OÜ
asukohaga
Laadi küla Tahkuranna vald
• Plekitööd,
• värvitööd,
• avariiliste autode ja rekkade remont.
AVATUD: E–R 9.00 –18.00
Telefon: 55643 252

Jõulumäel peetud Pärnu duatlonil, mis ühtlasi oli Eesti
karikavõistluste teiseks etapiks ning Balti karikavõistluseks,
saavutas Kairit Paju Jõulu suusaklubist B-klassi neidude
arvestuses pronksmedali. Naisveteranide seas võidutses aga
Raudmehe klubi liige Sirje Kõresaar, kes oli Kairiti õpetaja
algklassides.
Tore ja ülev tunne on seista oma endise väikese
klassilapse kõrval. Kairitist on sirgunud neiu, kes suutis
rahvusvahelises duatloni konkurentsis Jõulumäel võidelda
end pronksmedalile. Olen Sinu üle väga, väga uhke, Kairit!
Õpetaja Sirje

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Õnn suuremaks, mure väiksemaks,
hing nooremaks, aastad pikemaks.
Juuni kuu
30. juuni
16. juuni
04. juuni
03. juuni
07. juuni
20. juuni
22. juuni
05. juuni
27. juuni
28. juuni
05. juuni
08. juuni

OÜ Lentsius teostab heinamaade niitmist ja
septikute tühjendamist.
Tel: 5175667 Lennart

Uulu Haruapteegi uued lahtioleku ajad on
järgmised:
esmaspäeval
teisipäeval
neljapäeval

kell 13.00–16.30
kell 09.00–13.30
kell 08.30–13.00.

Vajatakse suveks maasikakorjajaid (täiskasvanuid).
Palk tükitöö alusel.
Helistada õhtuti 56226088.

Müüa maakodu Tahkuranna vallas.
Telefon 5514097.

OÜ Alvikard
Taisa Närripä
Helma Jürisoo
Agate Ostrjakova
Robert Trink
Endel Maruste
Erna Jürisoo
Virve Valgepea
Einar Maadre
Mati Lilleorg
Jaan Poolak
Maret Kütt
Helmu Lehiste

87
86
84
82
80
80
80
75
70
65
60
60

Sünnid
LISETTE VAHEMETS 27.04.2011
INGI PRII ja JANAR VAHEMETSA
peres 1 laps

Uulu kohvik avatud
Väljaandja:
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esmaspäevast laupäevani
kella 8.00–18.00.
Pühapäeval kella 9.00–16.00.
Korraldame peo- ja peielaudu
ning laste sünnipäevapidusid.
Telefon 58052102.

Kaks koolitatud aednikku lõikavad ja kujundavad Teie
viljapuuaia. Võtame hooldada ilu- ja tarbeaia,
muruplatsi, rohime Teie lillepeenrad. Hoiame korras
firmade territooriumi haljastuse. Teretulnud ka
pikemaajalised hoolduslepingud. Koostame
haljastusplaani ja teeme selle teoks. Aitame teha
kalmukujundust, erinevat liiki iluaedade rajamist.
Saada e-mail: gardener.aednik@gmail.com
Helista: tel. 5906 4569

Kohalik hääl on nüüdsest
kõlavam
Olen korduvalt kuulnud
omavalitsusjuhte kurtmas,
et nende piirkonnas toimuvat ei kajastata piisavalt
üleriigilises meedias ning et
meediat ei huvita kohalikul
tasandil toimuv. Nüüd on
see aeg möödas, sest alates
15. aprillist alustas kohalike
uudiste portaal eestielu.ee
koostööd Eesti suurima
internetikeskkonnaga Delfi.
Läbi uue koostöö jõuavad
kohalikud uudised oluliselt
suurema hulga lugejateni.
Kuidas muidu oleks
laiem üldsus teada saanud
sellest, et Võrus alustas
tegevust tervislikku kiirtoitu
valmistav ettevõte, Kiikla
küla köetakse kaevandusveega või Keilakas tuli
taipoksi maailmameistriks?
Eestielu.ee
alustas
eraldiseisvana tegelikult
juba pool aastat tagasi.
Vahepealse ajaga oleme
tublisti kasvanud – alustasime 54 omavalitsusega,
praegu aga kajastame 106
paiga uudiseid ja teateid.
Peale sisu oleme täiustanud
ka portaali väljanägemist.
Portaali uus kujundus

muutis eestielu.ee kasutajasõbralikumaks, lisandus
maakonna tasand, mis
annab tervikpildi maakonnas ilmunud värskemast
materjalist. Igal alalehel
näeb nüüd vastava koha
ilmateadet ning lähiajal
lisanduvad ka konkreetse
valla või maakonna reklaamid.
Omavalitsuslehed on
meie portaali selgrooks.
Mõnes paigas aga ei ilmu
kohalik leht iga kuu, samuti
seab artiklite avaldamisele
piirangu lehekülgede arv.
Seetõttu lõime võimaluse
saata kaastöid otse meie
portaalile. Artiklid on
oodatud nii kohalikelt
inimestelt kui erinevate
asutuste ja kodanikeühenduste esindajailt. Nädalas
jagame paremate kaastööde vahel välja 150 eurot.
Ootame seltside, MTÜde ja kõigi aktiivsete inimeste kaasalöömist, et
üheskoos luua koht, mis
annab parima võimaliku
pildi Eesti eri paigus
toimuvast.
Tanel Saarmann
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Tahkuranna valla ajaleht

Uulu lasteaiategemised mais

Maikuu ehib looduse
roheluse, häälte ja lõhnadega. Kõik on jälle uus ja
maailm valla avastusteks.
Looduses käib kiire siginsagin nii on ka lasteaiaperel
kiire toimetuste aeg.
Maikuu esimene nädal
kulus lastel emadepäeva
ettevalmistusteks. Emadele
meisterdati kingitusi ja
kaarte, õpiti laule ja tantse,
mida kõik emad ja vanaemad said nautida kaunil
kevadisel laulupäeval.
Juba viiendat korda toimus ülevallaline lasteaedade spordipäev. Tore oli taas
kohtuda sõpradega Tahkuranna lasteaiast ja võtta
mõõtu nii jooksus, kaugushüppes kui ka panna oma
oskused proovile osavusmängudes.
Jaanimardikate jalad on

talvega tublisti pikemaks
kasvanud ja juba nad
jõuavad ette võtta pikemaid
retki nii metsa kui ka jõe
äärde. Samuti on ka Lepatriinud, Mesimummid ja
Liblika rühma lapsed
käinud jalutuskäikudel metsas ning aasal, kus tutvuti
seal kasvavate kevadlilledega ja uuriti putukate
sagimist.
Lasteaia vanema rühma
lõpuekskursioon viis lapsed
sellel aastal Pihlaka tallu,
kus lapsed said tutvuda
loomadega, neid katsuda ja
sööta. Koos mängiti rahvuslikke mänge ja söödi
kringlit.
Kauaoodatud Mesimummide ja Liblikate matk
jäi küll vihma ja äikese tõttu
pidamata, kuid kaasa pakitud võileib seljakotis mait-

ses ka lasteaia õuealal
suurepäraselt.
Õppeaasta lõpetuseks
korraldasid väikesed Lepatriinud oma vanematele
kontserti. Emad ja isad said
näha, kui julgeteks ja
tublideks on nad aastaga
sirgunud. Päev lõppes toreda piknikuga lasteaia õuemurul.
Lasteaia õueala kaunistavad kaunid lillekastid,
kuhu Mesimummi rühma
lapsed on ilusaid suvelilli
istutanud. Lapsed saavad ise
lillede eest hoolitseda ja
jälgida lillede kasvamist.
Suured tänud Robini isa
Avole puhta ja värske liiva
eest, mida aitasid liivakastidesse vedada Lisette isa
ja onu, Kerhardi ja Richardi
ema Reilika, Maarja ja
Karmeni vanemad, Rebeka
Nora ja Saara Sofia isa,
Aleksi vanemad, Art-Robini
isa ja Armini isa. Täname ka
meie lasteaia remondimeest
Andrest, kes aitas meie
õueala kaunimaks muuta ja
tänud Lisette ema Monika
Reinsalule spordipäevaks
auhindade muretsemisel.
Maikuu on lasteaia jaoks
natuke kurb kuu ka, meie
armsaks ja tuttavaks saanud
Liblikate rühma lastel on
lasteaed kitsaks jäänud ja
ees ootab koolitee.
Soovime neile kõigile
toredat kooliteed ja kõigile
kaunist suveaega!Uulu
lasteaiapere

Juuni 2011

Maikuu tegemistest Võiste lasteaias
Emadepäeva pidu toimus kahe rühma vanematega koos, sest paljude
vanemate lapsed käivad eri
rühmades – ära mahtusime
ja saime ka kordamööda
esinetud. Peale eeskava
joonistasid emad-lapsed
koos pilte. Need pildid
rõõmustasid lapsi veel
pikka aega (enamus lapsi
valisid oma voodi läheduses seinal pildile koha).
Rannakarbid valisid
esimese ilusa kevadpäeva
maikuus ja läksid jalgratastega matkama. Võtsime
kaasa reketeid, lendavaid
taldrikuid, palle, vett ja
küpsiseid ning asusime
teele. Teel juhtus nii
mõndagi – üks ratas kaotas
pedaali, teisel püsis pidur
kogu aeg peal, aga mere
äärde jõudsime kõik õnnelikult. Seal lustisime täiega

ja „koju” jõudsime täpselt
söögiajaks.
Traditsiooniline spordipäev koos Uulu lastega
õnnestus taas väga hästi –
ilm oli ilus ja tundsime end
oodatult.
Aitäh korraldustoimkonnale!
Päikesekiired, kõige
nooremad, tänavad lasteaiale kingituste eest Sadama
poemüüjaid ja on väga
rahul magusa koostööga,
teinekordki tahame oma
kunstioskusi alevirahvale
näidata. Emasid tahame
tänada, kes on kui inglid –
kui vaja, teevad kostüümid,

kui vaja, küpsetavad ja mida
kõike nad veel teha
oskavad, üllatusi jagub
igasse päeva. Isad samuti,
siinkohal tänamegi Markuse isa pardirataste sikutamise eest. Mõni pealtnäha
väike asi tähendab meile
väga palju. Lapsed tänavad
Pakendikku (tegelane lasteaias etendunud prügisorteerimise näidendist) asjalike nõuannete eest, kuidas
prügi sorteerida ja tänavad
samas ka Pakendiku „maaletoojat”, onu Taivot.
Kahro ja Triinu tegid
koos taaskasutatavatest materjalidest ka toreda mäles-

tuseseme, terve lasteaia
eest, tänamaks Pakendikku.
Rannakarbid esitasid
oma koolisaatmispeol etenduse „Annabeli seitse
sõpra”. Rõõmsalt üllatas
suur vaatajaskond ja taas
kord tundsime, et meie saal
jääb kitsaks.
Meie üksmeelsest perest
läksid kooliteele Enel
Lauter, Margitta Miilimäe,
Henri Kaldas, Rihard Klein,
Henri Talts ja Johanna
Aedma. Edu teile! Täname
ka Apollo kinkekaardi eest,
sest raamatud meeldivad nii
suurtele kui väikestele.
Juunikuus saavad kõik
lasteaias käivad lapsed
kokku ühes rühmas – oleme
ju üks pere nii lasteaias kui
koolis. Juulikuus toimub
meil remont ja lapsi vastu
võtta kahjuks ei saa. Seega
puhkavad kõik lapsed
vanavanemate või vanemate
või õdede-vendadega. Taas
saame kokku 8. augustil.
Päikeselist ja sooja
rannailma kogu suveks ja
mõnusat puhkust kõigile!
Lasteaia õpetajad

Naiste Tantsupidu pakub uhkeid elamusi
Folklooriselts Jõgevahe
Pere koos koostööpartnerite ja tublide toetajatega
korraldab 12. juunil Jõgeva
linna staadionil I Eesti
Naiste Tantsupeo NaiseLugu.
Peol osaleb kokku 241
rühma, nende seas ka külalisrühmad Rootsist, Leedust
ja vene rühm Sillamäelt.
Suurim arv rühmi saabub
Tallinnast, nende seas ka
Vabariigi Presidendi Kantselei naisrühm Kadrioru
Kadrid, mille loomise mõte
sündis korraldusmeeskonna
kohtumisel peo patrooni
Evelin Ilvesega, kes ka ise
peomurule astub. Tahkurannast osaleb peol Tantsuselts Ülejala naissrühm,
Tiiu Pärnitsa juhendamisel.
Peol tuleb esitamisele
eesti naise lugu. Pealavastaja Ülo Luht on

rõhutanud, et pidu ei ole
pelgalt otsakuti lükitud
tantsud, vaid tõeline etendus. Vahetekstide autoriks
on Leelo Tungal.
Peo ajaks paigaldatakse
Jõgeva linna staadionile
tribüün, millel on ca 2000
nummerdatud kohta.
Suur tantsupidu Jõgeval
ootab kõiki sellest ka osa

saama. Pääsmed on saadaval Piletilevis.
Lisainformatsioon ja
a j a k i r j a n i k e
akrediteerimisvorm:
www.naistetantsupidu.ee

tel. 5593 5762
turundus@naistetantsupidu.ee

Valdi Reinas
korraldusjuhi abi

