TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg

Vallavanem Karel Tölp

Aasta eest arvasin, et
hea majandusaasta sai
mööda ja keeruline on
tulemas. Täna võib öelda, et
möödunud aasta oli küll
keeruline, kuid õnneks parem kui julgesin loota.
Koostatud eelarvest on olnud tulem kehvem vaid
viimasel kahel kuul. See
tähendab seda, et kevadel
koostatud miinuseelarve
tõttu oli meil 2009. aastal
isegi väike ülelaekumine.
Vaadates möödunud
aastasse, siis negatiivsete
asjadena võiks välja tuua
selle, et me ei saanud rahastust Uulu lasteaia laiendusele ja Eesti Posti poolne
Võiste postkontori sulgemine.
Positiivseid asju on olnud
õnneks palju rohkem. Suure
üllatusena tuli suvel teade
Lääne Regionaalselt Maanteeametilt, kus teatati valmisolekust kergliiklusteid
asfalteerida. Seeläbi saime
1km jagu asfalteeritud kergliiklusteed. Olulise osana
saime rajatud veel valgustatud kruusakattega tee
Mäe tänavale kuni aasta eest
ostetud Tahku Tareni. Äsja
lõpetati seal MTÜ Tahkuranna Naisseltsi eestvedamisel toetusrahade eest
kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine.
Möödunud aastal oli
erakordselt suur laste sündivus. Kui muidu on sündinud 20 lapse ümber aastas,
siis möödunud aastal sündis
36 last. Hästi edeneb laste
õpetamine Uulu Põhikoolis,
kus on jätkuvalt kõrge haridustase 9. klassi lõpetanute
hulgas. Eksamitulemuste
järgi 3.–4. kool maakonnas.
Tänu köögi renoveerimisele
paranesid tingimused ka
Tahkuranna Lasteaed Algkoolis.
Kevadest saadik köidab
kirgi Lottemaa, millele tänasel päeval koostatakse majandusanalüüsi. Suurtest
tulevikku suunatud projektidest on hetkel töös Pärnu
linna ja lähiümbruse omavalitsuste erinevaid valdkon-

di hõlmav teemaplaneering
ning Via Baltica teemaplaneering.
Aasta viimastel päevadel
saime positiivsed teated
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse saali põranda vahetuse ja Reiu küla Tõllapulga
piirkonna puurkaevule
rauaärastusfiltri paigaldamise rahastamise kohta.
Sellega seoses saame EASist ca 450 000 krooni ja
KIK-ilt ca 250 000 krooni
toetust. Kui vähegi võimalik,
siis loodame OÜ Stigmar
abil saalile uue põranda
paigaldada juba veebruarikuu lõpuks.
Siinkohal olekski õige
hetk vaadata ka natuke aastasse 2010. Nagu eelpool
juba juttu oli, siis 2010. aasta
saab olema suur planeerimise aasta. Detsembrikuu
istungil võttis volikogu vastu
avalikuks väljapanekuks
Tahkuranna valla üldplaneeringu. See tähendab seda,
et vallavalitsuse, volikogu ja
erinevate töörühmade poolt
koostatud planeeringu on
kõikvõimalikud riigiasutused ja võrkude valdajad
kooskõlastanud ning et sellisena koostatud planeering
sobib elanike poolt valitud
Tahkuranna valla esinduskogule ehk volikogule.
Pärnu linna ja lähiümbruse omavalitsuste erinevaid valdkondi hõlmav suur
teemaplaneeringu ning Via
Baltica teemaplaneeringu
näol on tegemist kahe väga
olulise planeeringuga, mis
võivad mõjutada väga paljude elanike elu-olu. Nende
planeeringute koostamise
juures ootame kõigilt aktiivset kaasalöömist, sest ainult
nii saab tulla parim lahendus.
Tulles jutu alguse juurde,
siis 2010. aasta eelarve
tasakaalu saamine saab
olema väga keeruline. Lisaks
tulumaksu vähenemisele
vähendas riik dotatsioone
rohkem kui 600 000 krooni
võrra. Kahjuks ei oska keegi
öelda, millal langus lõpeb.
Isiklikult loodan, et üksikisiku tulumaksu laekumise
langus lõpeb maikuus. Kahjuks ei tähenda see aga seda,
et see siis kiiresti kohe
tõusma hakkaks. Hetkel on
2010. aasta eelarve veel
pooleli, seetõttu täpsemat
ülevaadet eelarve võimalustest veel kirjutada ei saa,
kuid teen seda järgmises
„Oma Lehes“.
Edukat 2010. aastat
kõigile!
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Noortekeskus T.A.N.K. võimalused laienevad
2007. aasta aprillikuu
Oma Lehes algas Kristina
Papsejeva kirjutatud artikkel
selliste sõnadega: „Peale
kaht ja poolt kuud eeltööd
avas noortele lõpuks oma
uksed Tahkuranna Avatud
Noortekeskus ehk T.A.N.K.
Noortele sai pesa sisse seatud Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse soklikorrusele mängudesaali.“ Nüüd, 2010.
aasta alguses oleme peaaegu
samas seisus.
Nimelt avati 2007. aasta
alguses noortekeskus Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
(edaspidi Uulu KSK) keldrikorrusel, kuid juba 2007.
aasta lõpus kolis noortekeskus noorsootöötaja vahetumise ja sellele eelnenud
vahepealse aja kontrolli
puudumise tõttu Uulu KSK
I korrusele. Olen selle kohta
kuulnud väga erinevaid arvamusi. Mõni ütleb, et see oli
halb otsus, kuna ülemise
korruse ruum on väiksem,
teine jälle, et hea, sest nii on
korra üle parem kontroll.
Arvamusi on sama palju
erinevaid kui on inimesi.
Fakt on aga see, et tõepoolest
ülemise korruse ruum jääb
oma 47 m2 juures kõvasti
alla keldrikorruse ruumi
99,5 m2-le.
Hetkel jääb noortekeskuse põhikontingent vahemikku 7–15 eluaastat. Vanemad noored leiavad endale
tihti väljundeid Pärnus või
bussipeatustes. On väidetud,
et põhjus peitub noortekeskuse ruumi väiksuses ja
et seal käivad ainult „tited“.
Me soovime seda kõike muuta ja teha noortekeskus ka
vanematele noortele kui 12
eluaastat atraktiivseks ko-

haks. Hea uudis on, et rahastust sai Pärnu Maavalitsusele Avatud Noortekeskuste avalikku projektikonkursile kirjutatud projekt,
mis näeb ette muuta seni
raha puudusel pooltühjana
seisnud ja vähe kasutusel
olnud noortekeskuse ruum
(keldrikorruse ruum) 12.–26.
aastastele noortele atrak-

tiivseks kohaks, kus õppida,
veeta meeldivalt vaba aega,
käia koolitustel ja üritustel.
Projekti käigus kaunistatakse osad noortekeskuse
seinad graffititega, paigaldatakse valvekaamerad,
soetatakse uus televiisor,
mängukonsool, istumiskohad ja rinnamärgimasinad.
Jaanuari lõpus on oodata

suurt taasavamispidu. Lisaks
sellele läheb tänu uutele
vahenditele veebruar-märts
2010 käima uus ring, põnev
turniir ja toimuvad vahvad
üritused. Noortekeskusesse
tuleb ka wiff’i traadita netiühendus nii, et kõik soovijad
saavad oma sülearvutitega
kohale tulla.
Hetkel käivad eeltööd ja
ettevalmistused noortekeskuse keldrikorruse ruumi
taasavamiseks. Taasavamispeo kuulutus ilmub peagi.
Olge kohal – uksed on avatud kõigile. Võtke kaasa oma
sõbrad, vanemad, õed-vennad või hoopis vanavanemad
ja tulge nautige ilusat õhtut
Tahkuranna valla uuenenud
noortekeskuses.
KOHTUME
29. JAANUARIL
NOORTEKAS!
Gerda Vares
Noorsootöö juht

Fotod tegi Tanel Ibrus ja tööd teostas OÜ DEI.

Lumi sajab hoogsalt maha see ei ole üldse paha.
Küllap tuleb ilus ilm,
seda näeb ju minu silm.
Lumi on küll külma võitu,
saaniga saab teha sõitu.
Tuleb ainult loota seda,
et püsiks ilm meil ikka kena.

EDKUAT UUT A ASTAT!
TAHKURANNA VALLAVALITSUS JA VOLIKOGU

Käroli Reidla
Uulu PK 7. klass

Lk. 2

Tahkuranna valla ajaleht
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Vallavalitsuses otsustati:
08.detsembril
• Sotsiaalhoolekande ettepanekute kinnitamine (hooldaja
määramine, toetuste maksmine).
• Jätkata OÜ Mai Apteegi Lepa Apteegi Uulu Haruapteegi
tegevuse toetamist alates 01.jaanuarist 2010 kuni
31.detsembrini 2010 summas 1500 (üks tuhat viissada)
krooni kuus
• Väljastada projekteerimistingimused Andres Trink´ile
Reiu külas Reiu tee 11 kinnistul olemasoleva elamu
rekonstrueerimise ja laiendamise projekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Gunnar Vooremäele
Tahkuranna külas Mõisa tee 20 kinnistule üksikelamu
projekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Andrus Õnnikule
Reiu külas Luha kinnistule saun-suvemaja projekti koostamiseks
• Väljastada ehitusluba Raimond Lihtmaale Laadi külas
Jõesuu kinnistule puurkaevu püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Raivo Rannakule Laadi külas
Siimu tee 7 kinnistule üksikelamu püstitamisel
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 09. juuni 2009 korralduse
nr 169 “Ostueesõigusega maa erastamine” punkti 5 ning
sõnastada see alljärgnevalt:
“ 5. Erastatava maa maksustamise hind on 20 678 krooni“.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 19. juuni 2008 korralduse
nr 234 “Ostueesõigusega maa erastamine” punkti 5 ning
sõnastada see alljärgnevalt:
“ 5. Erastatava maa maksustamise hind on 11 761 krooni“.
• Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Siimu tee 31-36 kinnistute detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud detailplaneeringu saatmine Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.
Peale ehituskeeluvööndi vähendamisele positiivse vastuse
saamist korraldada Tahkuranna Vallavalitsusel punktis 1
nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek, sellest
teavitamine ning vajadusel avalik arutelu vastavalt seadusele
• Jätkata Võiste aleviku Raudsepa detailplaneeringu
menetlemist
15.detsembril
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Golfimetsa detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu saatmine Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
Peale ehituskeeluvööndi vähendamisele positiivse vastuse
saamist korraldada Tahkuranna Vallavalitsusel punktis 1
nimetatud detailplaneeringu ning selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek, sellest
teavitamine ning vajadusel avalik arutelu vastavalt
seadusele
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 10
MTÜ-le Seiklusklubi Xdream 24.jaanuaril 2010
vabariikliku seiklusorienteerumise võistluse Winter
Xdream korraldamiseks Tahkuranna valla territooriumil
SA Jõulumäe Tervisespordikeskuses
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Reiva kinnistu
(katastriüksuse tunnusega 84801:001:0478) ja Reiu-Bussi
kinnistu (katastriüksuse tunnusega 84801:001:0338)
liitmisega üheks katastriüksuseks ja määrata katastriüksuse
nimi ja sihtotstarve alljärgnevalt:
o Reiva – sihtotstarve - elamumaa (001; E)
60%
ärimaa
(002; Ä)
20%
transpordimaa
(007; L)
20%
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna
Vallavalitsusele Uulu külas Uulu pargi kinnistule Uulu
mõisapargi rekonstrueerimise projekti koostamiseks
22.detsembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Maksta tegevustoetust MTÜ-le Tahkuranna Naisselts
külakeskuse Tahku Tare vee- ja kanalisatsiooni ning
elektrisüsteemide paigaldamiseks 104 311 (ükssada neli
tuhat kolmsada üksteist) krooni
• Mitte arvestada renditasu ega esitada selle eest tasumiseks
arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones asuvate
apteegiruumide kasutamise eest alates 01.jaanuarist 2010
kuni 31.detsembrini 2010.
• Mitte arvestada kommunaalkulusid (vesi ja kanalisatsioon,
elekter, küte, prügivedu) ega esitada nende eest tasumiseks
arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones asuvates
apteegiruumides tehtud kulutuste eest punktis 1 nimetatud
ajavahemikul
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Uulu

Vallavolikogus otsustati:

külas Uulu pargi kinnistule Uulu mõisapargi valgustatud
jalutusteede püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Raigo Kuusemetsale Reiu külas
Raadiku kinnistule puurkaevu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Andrus Õnnikule Reiu külas Luha
kinnistule saun-suvemaja püstitamiseks
• Muuta Tahkuranna vallas asuvatele katastriüksustele uued
lähiaadressid vastavalt lisale 1
uus lähiaadress

• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 11.09.2007 korralduse
nr 330 punkti 1.3 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„1.3 Tahkuranna Lasteaed-Algkooli personalile
15.- krooni/päev“
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 11.09.2007 korralduse
nr 330 punkti 1.6 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„1.6 Uulu KSK-s töötavale personalile,
Uulu PK õpetajatele
15.- krooni/päev“
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
31.03.2009 korraldus nr 93
• Kehtestada õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe õpilase kohta 2010.eelarveaastal
o Uulu Põhikoolis 19 960 krooni aastas;
o Tahkuranna Lasteaed- Algkoolis 33 120 krooni aastas;
o Tahkuranna Lasteaed- Algkoolis ühe lasteaialapse kohta
36 555 krooni aastas;
o Uulu Lasteaias ühe lasteaialapse kohta 45 610 krooni
aastas.
Tegevuskulu on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.
29.detsembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Määrata Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Reiu külas
asuvatele Kure ja Latimetsa katastriüksustele järgmised
väikekohanimed (asendiplaan lisatud):
- Kure väikekoht
- Latimetsa väikekoht
• Määrata Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Uulu külas
asuvate korruselamute territooriumidele väikekohanimeks
Mõisa väikekoht.
• Algatada Reiu küla Reiu tee 32 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on ehitusõiguse andmine
üksikelamu laiendamiseks ning kinnitada selle lähteseisukohad.

VL Tahkuranna volikogus
Jätkame Valimisliit Tahkuranna volikogu liikmete
tegevuse tutvustamist. Olulisemad teemad lisaks eelarve
esimesele lugemisele olid valla arengukava ja uus üldplaneering.
Tegime eelmisel istungil ettepaneku lisada arengukavva
Reiu küla mänguväljaku rajamine Tõllapulga tee äärde. See
ettepanek võeti arvesse. Teisi meie ettepanekuid ei arvestatud,
kuna need ei olnud meie poolt eelnevalt esitatud kirjalikult.
Ettepanekuteks olid Võistes Kihnulaiu ujumiskoha arendamine ja Uulu külakeskuse rajamine endise Uulu
kultuurimaja hoonesse. Viimane ettepanek ei sisaldanud ka
valla rahalist toetust.
Vaatamata meie vastuseisule otsustas volikogu võtta uue
üldplaneeringu vastu paljudele lahendamata ettepanekutele,
mis olid esitatud vallakodanike poolt eelnevate tutvustuste
käigus.
Mõlemad olulised teemad hääletati kolmikliidu (VL
Koostöö + VL Külatee ja Keskerakond) kaheksaliikmelise
enamuse ülekaaluga.
Margus Holland
volikogu liige

17.detsembril
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 28.11.2008 määrusega
nr 22 vastu võetud arengukava aastateks 2008–2013 ja
kinnitada see uues redaktsioonis
• Valida revisjonikomisjoni esimeheks Viljar Metsaoru
ning liikmeteks Ardo Vakk ja Argo Mengel
• Maksta Tahkuranna Vallavalitsuse liikmetele, v.a. valla
palgal olevatele valitsuse liikmetele, hüvitust.
Määrata hüvituse suuruseks 150 krooni istungi eest
• Toimus Tahkuranna valla 2010.aasta eelarve I lugemine
• Maksta vallavolikogu liikmetele tasu vallavolikogu istungist osavõtu eest 150 krooni istungi eest.
Maksta volikogu alatiste komisjonide esimeestele tasu
vallavolikogu istungist osavõtu eest 200 krooni istungi eest
• Seada sundvaldus Uulu küla Jõeääre kinnistule (katastritunnus 84801:001:1344) 10 kV elektri maakaabelliini
rajamiseks Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Jõeääre kinnistu omanikud on:
- Lilia Paluoja (omand on pärimisel) 1/2 kaasomandist
- Raul Jaaniste (elukoht Riia mnt 8, Võiste alevik,
Tahkuranna vald) 1/6 kaasomandist
- Rein Jaaniste (elukoht Uulu küla, Tahkuranna vald) 1/6
kaasomandist
- Rita Tagam (elukoht Kana 5, Pärnu linn) 1/6 kaasomandist
Sundvaldus seatakse Tahkuranna Vallavolikogu
19.12.2007.a otsusega nr 112 kehtestatud Seljapõllu
detailplaneeringu alusel.
• Toimus Tahkuranna valla üldplaneeringu vastuvõtmise I
ja II lugemine, üldplaneeringu projekt otsustati vastu võtta.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada üldplaneeringu ning
selle keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikustamine ning sellest teavitamine vastavalt seadusele.
• § 1. Tahkuranna Vallavolikogu 23.03.2006 määruses nr 6
„Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ tehakse
järgmised muudatused:
1) § 8 muudetakse ja sõnastatakse ümber järgmiselt:
„§8 Sotsiaaltoetusi määratakse abivajaja kirjaliku
avalduse alusel.“
2) § 15 muudetakse ja sõnastatakse ümber järgmiselt:
„ § 15 Sünnitoetus
(1) Sünnitoetust makstakse lapse emale, kui tema elukohaks
on rahvastikuregistri andmetel registreeritud vähemalt üks
aasta enne lapse sündi Tahkuranna vald ja ta elab lapse
sünni hetkel Tahkuranna vallas.
(2) Toetuse määra kehtestab vallavalitsus.
(3) Kaksikute, kolmikute jne sünni korral eraldatakse
toetus igale lapsele.
(4) Sünnitoetus makstakse välja lapsevanema või eestkostja
avalduse alusel.
Mitterahalise toetusena tehtav kingitus lapsele antakse üle
väikelapsepäeval.
• Võtta vastu Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning
Sindi linna jäätmekava aastateks 2010–2014. määrus
jõustub, kui Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning
Sindi linna poolt on jäätmekava vastu võetud.

Kandidaatide esitamisest
Tahkuranna valla vapimärgi
saamiseks
Lähenemas on Eesti Vabariigi aastapäev ja vastavalt
Tahkuranna valla vapimärgi statuudile antakse
Tahkuranna valla vapimärk kavaleridele üle üldreeglina
just sel päeval.
Seepärast ootab Tahkuranna vallavanem Karel Tölp
esildisi vapimärgi kandidaatide ülesseadmiseks.
Märgi andmise taotlusi on õigus esitada Tahkuranna
vallavolikogul ja vallavalitsusel, Tahkuranna vallas
registreeritud ja tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel ja klubidel ning füüsilistel
isikutel. Kirjalikud taotlused esitatakse vallavanemale
5. veebruariks, vallavanem esitab kandidaadid otsustamiseks vapimärgi nõukogule.
Meeldetuletuseks veel niipalju, et Tahkuranna valla
vapimärk antakse Tahkuranna valla elanikele, erandina ka
Eesti ja välisriikide kodanikele, kellel on erilisi isiklikke
teeneid Tahkuranna valla ees. Igal aastal võidakse anda
üldreeglina üks vapimärk, erandkorras kaks, märk antakse
vaid üks kord ühele isikule.
Tahkuranna valla vapimärgi on saanud tänaseks kaksteist
meie valla kodanikku – Peet Maruste, Lehte Rinaldo, Asta
Kütt, Uno Saat, Kaljo Ruubis, Enn Tasalain, Saima
Vaher, Andrus Veerpalu, Andres Ilves, Arkadi Kallaste,
Jüri Kõresaar, Eevi Vallek, Hilde Pulk, Sirje Kõresaar
ja Tiiu Pärnits.
Tahkuranna valla vapimärki ei anta postuumselt.
Ulvi Poopuu
Vapimärgi nõukogu esimees
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Tahkuranna valla ajaleht
Tutvustame valla ettevõtteid

Üldplaneeringu avalikustamisest
Tahkuranna vallavolikogu võttis oma 17.12.2009.a
istungil vastu kogu valla territooriumi hõlmava uue
üldplaneeringu, mille avalik väljapanek toimub 18.01.–
15.02.2010.a Tahkuranna vallamajas Uulus ning Võiste
raamatukogus. Üldplaneering algatati 31.01.2007.a ning
vahepealse aja jooksul on korraldatud 5 avalikku koosolekut
ning läbi viidud ankeetküsitlus üldplaneeringu põhimõtete
kujundamiseks. Planeering on saanud kõigi vajalike asutuste
kooskõlastused.

Esimesest üldplaneeringust
Tahkuranna valla esimene üldplaneering kehtestati 1998.a
aastal. Sel ajal ei toimunud massilist ehitustegevust ning
üldplaneering koostati hetkeolukorda ja selle aja visioone
arvestades, planeerides laialdaselt mahepõllumajandusmaad
ja näidates elamumaad põhiliselt vaid olemasolevate elamute
ümbrusesse. Arendustegevuseks suures ulatuses maa vajadust
siis ette ei nähtud. 2000-ndate alguses alanud kinnisvarabuumi tingimustes hakkas üldplaneering ajale jalgu jääma
ning enamik algatatud detailplaneeringuid olid üldplaneeringut muutvad. See tingis vajaduse valla arengu kavandamise põhimõtted üldplaneeringus ümber vaadata ja uuesti
kokku leppida.
Üldplaneeringu koostamise põhimõtted
Vastavalt planeerimisseadusele on ruumiline planeerimine
demokraatlik ja pikaajaline ruumilise arengu kavandamine,
mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu
pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Seega peab üldplaneering
lisaks arengu hetkesuundadele ja erahuvidele arvestama valla
kohustusega tagada kvaliteetne elukeskkond. Selleks on vaja
vallal üldplaneeringus määratleda üheselt reeglid ja keskkonnatingimused, mida peab tasakaalustatud elu-, äri- ja
looduskeskkonna toimimiseks tagama. Üldplaneeringu
koostamise aluseks said kehtestatud detailplaneeringud, mis
jäävad edasi kehtima ning vallapoolse töörühma pakutud
ideed ning rahvakoosolekutel arutatud põhimõtted. Vallapoolne töörühm arvestas läbiviidud ankeetküsitluse
vastustega ja võimaluste piires avalikel koosolekutel pakutud
ideede ja kriitikaga. Peamiseks kaalutluseks osade ideede
tagasilükkamisel või kriitika mittearvestamisel oli vajadus
tagada olemasoleva keskkonnaga arvestamine ning vajadus
selgelt eristada kompaktsema asustusega alad ning hajaasustuspiirkonnad.
Põhimõtted, mida järgides üldplaneering koostati, on
järgmised:
- Tahkuranna vallas peab jääma valdavaks hajaasustus;
- Vald peab jääma loodussõbralikuks, jättes ruumi rohealadele, looduskaitsealadele ning põllumaadele;
- Elanike arv saab jätkusuutliku toimimise huvides kasvada
mõõdukalt;
- Suurtööstust või suure keskkonnaohuga ettevõtteid ei
planeerita ega lubata rajada lähtuvalt valla looduse kõrgetest väärtustest ning suhteliselt tihedast asustusstruktuurist väljapool kaitsealasid;
- Tööstus- ja ärialad planeeritakse valla põhjaossa;
- Ette nähti kergliiklusteede võrgustik.
Neid põhimõtteid arvestades on elamumaa planeeritud
peamiselt olemasolevate asulate ümbrusesse ning kohalike
teede äärde, arvestades teekaitsevööndi laiusega. Selline
planeerimine tekitab olukorra, kus tehnilise infrastruktuuri
saab rajada majanduslikult optimaalse maksumusega ja
hõlpsalt toimivana. Elukeskkonna planeeritav tihedus on

OÜ Pärnu Shipyard

reglementeeritud minimaalsete elamukrundi suuruste
määramisega.
Tööstusalad on samuti planeeritud olemasolevate alade
lähedusse, lisaks on tööstusalad Uulu-Valga maantee ääres,
mida soovitasid ka ankeetküsitlusele vastanud. Kehtivast
üldplaneeringust ja ankeetküsitluse vastustest lähtuvalt on
ärimaad planeeritud Via Baltica äärde Reiu külla.
Üldplaneering on täpsustanud maakonnaplaneeringuga
määratud rohekoridoride ja tugialade paiknemist, arvestades
reaalsete oludega ning täpsema kaardi mõõtkavaga.
Üldplaneering ei tee ettepanekut uute alade ega objektide
loodus- või muinsuskaitse alla võtmiseks.
Üldplaneeringuga on tehtud ettepanek mitmete seni riigi
omandis olevate maade munitsipaalomandisse taotlemiseks.
Lisaks teemaadele, kalmistute alustele maadele on munitsipaliseerida soovitavate maade loetelus mitmed veekogude äärsed maad, mille kuulumine vallale aitab suurendada veekogude avalikku kasutust. Kaks suuremat maaala on Piirumi külas asuv Pendi puhkebaasi alune maa, mis
asub Luitemaa looduskaitsealal, ning Reiu külas asuv Rae
metsaala, mis on Pärnu maastikukaitseala koosseisus. Maade
munitsipaliseerimise protsess viiakse läbi eraldi, arvestades
üldplaneeringus olevaid taotlusi.

Ettepanekutest
Demokraatlikkuse põhimõtet järgides on kogu üldplaneeringu koostamise protsessi ajal olnud kodanikel
võimalus jooksvalt esitada omi vastuväiteid ja ettepanekuid
üldplaneeringu suhtes. Laekunud kirjalikest ettepanekutest
on saanud eitava vastuse ennekõike need, mis ei ole kaitsnud
avalikke huvisid, vaid lähtunud otsesest või kaudsest
erahuvist ning on olnud vastuolus põhimõtetega, mille alusel
üldplaneeringut koostama asuti ning mida vallavalitsus ja
üldplaneeringut koostanud töörühm pidasid oluliseks
tulevikus projekteerimis-, ehitus- ja maakasutustingimuste
määramisel.
Suulisi ettepanekuid on esitatud üldplaneeringut
tutvustavatel koosolekutel ning enamik neist on sisse viidud
jooksvalt (lahendused kanti pliiatsiga üldplaneeringu kaardile
koosolekul ja vormistati hiljem lõplikult).
Üldplaneeringuga on planeeritud mitmeid kergliiklusteid nii Via Baltica äärde kui ka asulasiseseid.
Mitmed olemasolevad teed on uues üldplaneeringus
määratud avaliku kasutusega teedeks (juurdepääsudeks).
Arvestatud eeltooduga, on oodatud üldplaneeringuga
tutvuma kõik valla maaomanikud, et olla kursis enda
kinnistule ja ümbruskonda planeerituga.
Ettepanekuid ning ka vastuväiteid uue üldplaneeringu suhtes saab teha kogu avalikustamise vältel.
Kõik planeeringumaterjalid on saadaval ka valla
koduleheküljel www.tahkuranna.ee. Paberkandjal
planeering on tutvumiseks väljas Tahkuranna
vallamajas volikogu saalis tööpäeviti 8.30.–17.00 ning
Võiste raamatukogus esmaspäevast neljapäevani 9.00.–
18.00 ning pühapäeval 12.00–16.00 (28.01. on
raamatukogu suletud). Avalik arutelu toimub
16.03.2010.a kell 16.00 Tahkuranna vallamajas.
Konstruktiivseid ettepanekuid ootama jäädes,
Maia-Liisa Kasvandik
Tahkuranna valla planeerimisnõunik

Lugupeetud Tahkuranna valla inimesed!
Uus aasta on alanud,
jõulud juba peetud. Kui anda
hinnang 2009 aastale, siis
minu kui valla elaniku jaoks
on meil läinud hästi. Tehti
mõned päris suured investeeringud ja elu kvaliteet
valla kui terviku jaoks on
paranenud. Paika sai uus
volikogu ja tööd jätkab
vallavalitsus. Minu jaoks
isiklikult on tähtis, et vallamajast ei suudetud välja
luhvtitada sõnniku ja saepuru lõhna, nagu mõni mees
enne valimisi praalis. Maaviljelus ja metsakasvatus
ning -töötlus on meie valla
jaoks A ja O. Vaevalt me
kunagi hakkame roboteid
ehitama, aga isegi see ei
välista Eestimaa põliseid
elatusalasid. Meile teeb
muret Via Baltica ehitus, mis

võib mõne maaomaniku
huve konkreetselt kahjustada. Püüdkem taotleda kõigi
kahjude (ka moraalsete)
kompenseerimist ja teha
ehitajatega koostööd. Tee
tuleb ju nagunii!
Ma kutsuksin üles aastat
2010 kuulutama valla kodukaunistamise aastaks. Üritame saada igale majapidamisele korralikud postkastid, igale taluõuele võimalusel korralik lipuvarras
(et vähemalt vabariigi aastapäeval ja võidupühal/
jaanipäeval ning tähtsate
peresündmuste puhul lehviks
mastis sinimustvalge!). Meil
on palju ilusaid kodusid, kuid
samas ka veel väga palju
tööd teha, et kodud saaks
veel kaunimaks. See kõik ei
nõua meeletult palju raha,

rohkem ehk natuke teadmisi,
pealehakkamist ja julget
alustamist.
Me võiksime Tahku Tare
juures organiseerida konkreetseid õppepäevi, konsultatsioone kodudes kohapeal
ja istikute odavmüüki! Sügisel organiseeritud viinamarjapäeva vastu oli väga
elav huvi. See julgustab
mind jätkama ja olen nõus
asja vedama.
Minu kontakt on
5652034 ja
raimosaar@hot.ee.
Head uut aastat kõigile!
Raimo Saar
Susimetsa talu
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Tahkuranna valla
registris olevad
põhikoolide õpilased,
kes käivad koolis
Pärnus või mujal ja
eelkooliealised
kodused lapsed ning
teistes omavalitsuste
lasteaedades käivad
eelkooliealised lapsed
saavad jõulupakid
kätte tööpäevadel
Tahkuranna
Vallavalitsusest
kuni jaanuari lõpuni
2010.aastal.

Viimase aasta põhiteema on olnud MASU ja
toimetulek masu ajal. Vaatamata rasketele aegadele on
ikkagi tekkinud Tahkuranna
vallas uusi ettevõtteid.
Tänases valla lehes tutvustab lugejatele väikelaevaehitusega tegelevat OÜ
Pärnu Shipyardi osaühingu
esimees Vaido Absalon.
Väikelaevaehituses tegutsev OÜ Pärnu Shipyard
asutati 2009. aastal. Ta on
Saksa-Eesti ühisfirma, kus
kasutatakse teaduse ja tehnika viimasele sõna vastavat
tehnoloogiat. Jahtide ehituses kasutatavad materjalid
tulevad rahvusvaheliselt
tunnustatud tootjatelt. Ehitame kindlaid ja turvalisi
jahte, mis pakuvad omanikele sõidurõõmu ning silmailu paljudeks aastakümneteks.

töötajaid, peale Sinu, kui
juhatuse esimehe, tootmisdirektor Tõnu Urbaniku ja
konsultant Boris Jakovlevi. Kas ka kohalikke valla
elanikke töötab Teie firmas?
Hetkel on 8 inimest ja
võtame uuest aastast juurde.
Valla elanikke hetkel peale
minu ei ole.
Kuna töö on väga spetsiifiline, on vajalik kasutada oskustöölisi. Kust
tulevad ja kas ka koolitate
ise firma töömehi?
Spetsialistid kõrge professiooniga oleme saanud
kolmest Pärnus pankrotti
läinud firmast. Aga on pidev
täiendus ja koolitus.
Kes on peamised tellijad
Teie toodangule?
Jahtidele on kahjuks (või
õnneks) tellijad väljastpoolt
Eestit.

Põhirõhk toodangus on
eritellimusel ehitatavad jahid
pikkusega üle 50 jala. Sellele
vastavalt ka kvaliteetsemad
materjalid.(EPO-vaik, süsikiud).
Valmistame ka mootorjahte nii üksiktellimustena
kui ka väikeseeriatena.
On olemas süsta, kanuu,
paatide jms. valmistamiseks
vajalikud vormid, tehnoloogia ja meistrid.
Ettevõtte arengu põhirõhk on suunatud oma kaubamärkide arendusse. OÜ
Pärnu Shipyardi toodanguga saab tutvuda iga-aastastel
rahvusvahelistel erialamessidel. Müüki ja järelteenindust teostatakse otse või
läbi edasimüüjate. Täna on
uudiseks ka see, et firma
pakub jahtide ja kaatrite
talvist hooldust ja remonti!
Kui palju on firmas

Kui suveks tahetakse
endale mingisugust väikelaeva muretseda siis peaks
talv olema õige aeg seda
teha. Kui kaua võtab aega
ühe jahi tegemine?
Sõltub jahi suurusest, nii
suure jahi valmistamine
võtab aega 1 aasta, aga
väiksemad, millede vormid
ka meil on, valmib 1–2 tükki
kuus. Nii et ühest vastust ei
saa anda, sõltub nii paljudest
pisiasjadest.
Hoolas kaadripoliitika,
pidev kontroll ja ISO9001
standardite juurutamine
firma juhtimises tagab firma
töö kvaliteedi rahvusvaheliselt arvestataval tasemele.
Teie
kodulehelt
www.parnushipyard.com
OÜ Pärnu Shipyardis
käis Tiiu Sommer
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Tahkuranna valla ajaleht
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Ühisturundus ja e-turundus on maaettevõtja nõrkus ja võimalus
Ühisturundus ja e-turundus on valdkonnad, mis põhinevad suuresti usaldusel,
kuid meie ettevõtjate probleemiks on see, et ei usaldata
üksteist ja ei suudeta luua
usaldust ka oma potentsiaalsete klientide seas veebimaastikul. Täna on ühisturundus ja e-turundus maaettevõtja nõrkus ja sellest
tuleb üle saada läbi teemakohaste diskussioonide,
seminaride ja koolituste. Nii
on ka selle artikli eesmärk
tutvustada eeltoodud turundustegevusi ning tekitada
lugejas huvi ja soovi selle
peale mõelda ning oma
arvamust avaldada.
Mis on ühisturundus?
Ühisturundus on ühise
tegevuse viis ja võimalus
oma kaupa või teenust koos
turustada ning seeläbi garanteerida oma sihtgrupile vajalikud kauba või teenuse
mahud ja nõudmised. Läbi
ühisturunduse saame tõmmata tähelepanu üksikutele
mikro- ja väikeettevõtjatele,
kelle teenuse väärtus tõuseb
tunduvalt, kui seda pakkuda
paketis koos teistega. Meil
on tegelikult palju selliseid
spetsialiseerunud tegijaid ja
ettevõtjaid, kes pakuvad näiteks kvaliteetset majutusteenust, suurepärast kartulit või
kurki, kuid nendel on raske
endast oma potentsiaalsetele
klientidele teada anda.
Ühisturunduse sisu seisneb selles, et sarnases valdkonnas tegutsevad ja omavahel otseselt mitte konkureerivad ettevõtted või asutused tulevad kokku ning jagavad kulusid ühise eesmärgi nimel.
Mitmekesi on lihtsam
turgu võita ning koos suudetakse huvi tekitada ka suure-

mates edasimüüjates või
tarbijaskonnas. Samuti on
võimalik saavutada paremaid müügitingimusi ning
säästa ressursse.
Ühistegevuse eesmärgiks
ei saa olla kiire kasumi teenimine, vaid see on pikemas
perspektiivis stabiilse turu
hoidmine ning seda peavad
ettevõtjad mõistma. Läbi
ühistegevuse ei saa teostada
ühisturundust, mis elab üks
aasta korraga. Siin tuleb
ettevõtjatel teha koos pikemaid ärilisi otsuseid eesmärkide osas ning peab julgema
võtta kohustusi.
Kuidas väljendub maaettevõtja nõrkus ühisturunduse vallas?
26. veebruaril 2009 esitleti Jänedal Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja
poolt tellitud uurimust, mille
üheks eesmärgiks oli välja
tuua põhjused, mis takistavad ühisturunduse arengut.
Vastajateks olid valdavalt
tegevjuhid või juhatuse
liikmed mittetulundusühingutest (25), tulundusühistustest (8) ja tegevusgruppidest (16). Esitan siinkohal
12-st olulisemast tulemusest
esimesed neli, mis on kõige
sõnakamad.
1. Ettevõtjad ei usalda
üksteist ja/või ühistuid 63%
2. Ettevõtjad eelistavad
ühisele tegevusele individuaalset tegevust 63%
3. Puuduvad inimesed,
kes tahaksid/suudaksid
ühistegevust vedada 51%
4. Ettevõtjatel puuduvad
teadmised ja kogemused
ühisturustusest 41%
Ei saa öelda, et meil ei
ole ühisturundusega tegelevaid edukaid ettevõtteid ja
ühistuid, kuid neid on siiski
väga vähe ja meile meeldib

ikka omaette nokitseda.
Võtke eeskuju ja uurige,
kuidas näiteks Peipsiveere
köögiviljaühistu oma tegevust alustas ja mida saavutanud on. Nii nagu Peipsiveere talunikud panid seljad
kokku, et Tallinnas oma
köögivilju müüa ja turustada, saaksite ka teie sama
teha oma valdkonnas, kuni
ühise minekuga eksportturgudeni välja.
Meie ettevõtjad kipuvad
pidama samas valdkonnas
tegutsejaid konkurentideks
ega taheta nii öelda ühte
paati istuda. Loodetavasti
hakkab tänases majanduslikus olukorras meie mõte
intensiivsemalt tööle ja me
hakkame selles suunas kiirelt
ka võimalusi otsima, sest
pikemas plaanis on see meile
kasulik ning võib-olla lausa
hädavajalik.
Hea lugeja, millisesse
ühisturundusega tegelevasse organisatsiooni Sinu
ettevõte kuulub? Mida saaks
sinu vallas, maakonnas või
Leader tegevusgrupi piirkonnas ühiselt turustada?
Avalda julgelt oma arvamus
www.internetiturundusleader.ee kodulehel, kus
käsitletakse nii olulist
temaatikat nagu seda on
ühisturundus, kuid mis
keskendub valdavalt maaettevõtjate õpetamisele turundamisel internetis, sest
see on valdkond, millega
enamus maaettevõtjatest
pole kunagi kokku puutunud.
Mis on e-turundus ehk
interneti turundus?
Väga lihtsalt öeldes on
see turundamine internetis,
mis piltlikult koosneb kahes
osast.
1. Reklaam internetis.
Külastajate toomine kodu-

lehele ja huvi tekitamine.
2. Kodulehe külastajate
soovitud suunas tegutsema
panemine.
Kui meie vähesed ühistud on ühistegevuses ja
ühisturunduses heal tasemel,
siis internetis turustamine on
paljudele siiski veel uudne
ja kasutamata võimalus.
Sellest on tingitud ka mõningane vale arusaam
internetis turundamisest.
Arvatakse, et kui on olemas
koduleht, e-pood või ollakse
esindatud mõnes temaatilises müügikeskkonnas, siis
see ongi interneti turundus.
Kahjuks sellest ei piisa ning
ettenägelikumad ettevõtjad
leiavad endale oma kiires
elutempos selle aja, et asja
tuumast aru saada.
Need, kes on interneti
turunduse olemust lähemalt
mõistnud, on hakanud seda
kohe rakendama, sest nad
teavad, et internetis liigub
väga palju potentsiaalseid
kliente. Internetis turundamine on kõige täpsemini
sihitav ja mis kõige olulisem,
see on väga täpselt mõõdetav. Internetis turundamine on kõige odavam kanal
turundamiseks ning kõik
ettevõtted, kes seda juba
kasutavad on oma konkurentidest mitu sammu eespool.
E-turundus on maaettevõtja ja ühisturundajate
võimalus
Nagu eelpool öeldud,
meil on palju häid ja tublisid
kitsale valdkonnale spetsialiseerunud mikro- ja väikeettevõtteid, kuid neil on
raskusi endast teada andmisega oma potentsiaalsetele klientidele. Samasuguse
probleemiga tuleb tegeleda
ka ühistutel, kes otsivad oma

liikmete või partnerite
toodetele või teenustele
ostjat või tarbijat. Mõlemal
puhul tuleb lisaks traditsioonilistele suhete loomisele ja turundamisele hindamatuks toeks e-turundus,
mis võimaldab tuua huvilised ja ostjad otse sinu õuele
ehk kodulehele. Sinu ülesanne on tekitada nendes soov
osta kaupa või teenust just
sinult.
Kuidas ja kustkohast
tuua potentsiaalsed kliendid
oma kodulehele ning kuidas
panna nad sinu tootest või
teenusest huvituma? Mida
selleks tuleb teada ja osata?

Seda õpetab sulle e-turundus
ehk interneti turundus.
Lugupidamisega

Merlis Jusupov
MTÜ KAT
Internetiturunduse
projektijuht
Tel: 5354 1239

Tasuta koolitus väikeettevõtjale
Avasta kuidas internetiturundus võib
sulle tuua kliente ja tehinguid!
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Häädmeeste
Ettevõtluskoda, Tahkuranna Vallavalitsus ja MTÜ Kohaliku
Arenduse Tugistruktuur (KAT) korraldavad Tahkuranna ja
Häädemeeste valla ettevõtjatele tasuta internetiturunduse
seminari

Väikeettevõtja võimalused internetis
19. veebruar 2010a. Tahkuranna
Lasteaed-Algkoolis kell 13.00 –17.00.
Seminarilt saad teadmised ja praktilised näpnäited, mis
toovad sulle uusi kliente. Peale koolituspäeva oskad enam
pöörata tähelepanu konkreetsetele tegevustele turundamisel
internetis.
Seminaril käsitleme:
• Kuidas leida internetist uusi kliente?
• Ühistegevus ja ühine turundamine internetis
• 10 näidet kodulehel, mis tõstavad müüki.
Kõigile, kes registreerivad end veebipõhiselt, on osalemine
TASUTA.
Registreeru ennast või oma esindaja seminarile kohe siin
http://www.internetiturundusleader.ee/seminar/
seminarHT.php, sest hiljem ei pruugi enam vabu kohti
olla!
Lugupidamisega Merlis Jusupov
MTÜ KAT Internetiturunduse projektijuht
Tel: 5354 1239

Kaheksas sotsialismi ime
Seitse sotsialismi imet:
1.Kõigil oli töökoht.
2.Vaatamata sellele ei
teinud keegi tööd.
3.Vaatamata sellele, et
keegi ei teinud tööd, täideti
plaanid 100%.
4.Vaatamata sellele, et
plaanid täideti, polnud kauplustes midagi.
5.Vaatamata sellele, et
kauplused olid tühjad, oli
kõigil kõik olemas.
6.Vaatamata sellele, et
kõik oli olemas, varastasid
kõik.
7.Vaatamata sellele, et
varastati kõike, oli kõike
küllaga!
Ühe nädalalehe naljanurgast leidsin vaimuka pealkirjaga lühinalja nõukaaja
sotsialismist. Lisaksin nendele veel kaheksanda: Mida
rohkem varastasid, seda
suurem oli preemia. Tulin
sellele, kui vaatasin Inglismaa lahtiseid meistrivõistlusi, kus finaalis kohtusid
kolmekordne maailmameister Higgins ja noor, 22
aastane hiinlane. Matš kestis
üle kuue tunni ja võitjaks tuli
hiinlane. Milline on seos
snookeri, varguse ja preemia
vahel selgub, kui pöördume
ajas tagasi 56 aastat.
Mul oli “au” osa võtta
kahest kommunismi suur-

ehitusest: umbes 80 kilomeetrit Mongoolia piirist
asuva Olzeras´i kivisöe
töötlemiskompleksi ja selle
juurde kuuluva “Pobeda”
linna rajamisest Mezduretšenskis. Sellist linna me
kaardilt ei leia, arvatavasti
jäi see lihtsalt külaks.
Teiseks suurehituseks oli
Omski naftatöötlemise tehase mammutprojekti elluviimine.
Esimene neist asus looduslikult lausa maalilises
kohas ja meenutas meie
vooremaad, kuid kliima!
Südasuvel võis kahe voore
põhjapoolses vahes leida üle
meetri paksust lund. Lõunapoolsel küljel võis raudplaadil, ilma tuleta mune
praadida, kui neid oleks
olnud. Suurim külm, mida
tunda sain oli -52º.
1953.aasta kevadel toodi
meid ”paradiisist” Omski
stepilagendikele. Kümned
tuhanded mehed, üle terve
NSV Liidu toodi siia vahetamaks välja kriminaalvange, kes olid tööpati poolt
alustatud hiigelsuure naftakeemiatehase ehituse lõplikult põhja lasknud. Tuhanded mehed paigutati
elamiskõlbmatutesse barakkidesse, kus ühe käeliigutusega sai kamalutäie pori-

kärbseid. Esialgu tuli elada
telkides. Suurem osa käis
tööl nimetatud objektil,
mõned brigaadid jäeti barakke ehitama ja vanu
barakke korrastama. Ehitustandril võis konvoi valvsa
pilgu all tuua laagrisse
piiramatul hulgal vajalikke
ehitusmaterjale. Autojuhtideks olid vabakäigumehed.
Külmade tulekuks olid kõik
barakid eeskujulikult korras.
Laagri juhtkonda (eriti meie
oma) premeeriti töö kiiruse
ja ehitusmaterjalide kokkuhoiu eest. Raha saadi niipalju, et laagri ülem otsustas
osta terve komplekti puhkpille ja paista oma ülemustele silma vangide eest
hoolitsemises. Kõik saadud
pillid pani imelühikese ajaga
mängima Tartu Vanemuise
peadirigent Aadu Regi. Kõigest eelpoolkirjutatust on
väga põhjalikult ülevaate
andnud A.Regi oma raamatus “Muusikast ja muust.”
Ka minust on seal juttu.
Aadul oli ammu enne
puhkpillide saamist orkester
komplekteeritud. Koosseisus
14 meest, neist 9 eestlast.
1954.aastaks oli kord
laagritsoonis tunduvalt leebemaks muutunud. Pildistamine oli keelatud, kuid
suhted vabadega olid juba

sellised, et meile muretseti
soovi korral kõike mis vähegi võimalik. Ka igapäevased
läbiotsimised väravas olid
muutunud pealiskaudseteks.
Meie seas oli paljude erialade meistreid. Aadu näpunäitel valmistati orkestrantidele uhked ülikonnad
talveportjankadest (jalanartsudest). Suvel vabastati
puhkpillimehed töölt ja
nende ülesandeks oli hommikul (6.00) mehed tööle
saata ja õhtul kella 17.00
paiku reipa mänguga vastu
võtta. Ainult meie tsoonis oli
töölkäijaid kolme tuhande
ümber. 1957.aastal ei nimetatud meid enam “zek´ideks,” vaid “ajutiselt isoleeritud nõukogude kodanikeks.” Kõikidelt riidehilpudelt võeti maha suured
numbrid. Koostati nimekirju
rahvuste järgi. Esmalt kadusid meie hulgast jaapanlastest sõjavangid, keda juba
ammu ei tohiks olla NSV
Liidus. Üks ešelon ungarlasi
ja tšehhe viidigi meilt
minema. Kui kaugele nad
aga jõudsid, seda ei tea.
Tõelised piinad algasid
meil aga 1953. aasta esimeste külmade tulekuga.
Külma 25–30º koos lausa
lõikava tuulega. Tööks 6
meetri sügavauste tranšeede

rajamine lagedal stepiväljal.
Tule tegemine ehitusplatsil
oli rangelt keelatud. Tööriistadeks suured vasarad,
metallist kiilud, kirkad,
kangid ja kühvel. Uskumatu
kiirusega murti end maasse,
pääsemaks varju lõikava
tuule eest. Maa külmumissügavus sellel talvel oli
kolm meetrit! Suveks oli
talvel tehtu kokku vajunud.
Alustati otsast peale, kuid
nüüd juba tehti plankudest
toestus.
Ühel külmal hommikul
peatus meie brigaadi kohal
üks laagri ohvitseridest ja
küsis: “Kas teie seas on
mehi, kes tunneb piljardimängu?” Sekundidki kõhklemata kostus röögatus
“ja”(mina), kelleks osutus
Tallinna poiss Vetka, kes oli
ühe saksa feldmarssali
isiklikuks autojuhiks olnud
ja ühes ohvitseride kasiinos
piljardit näinud. Teda võeti
rivist välja, meid viidi maad
raiuma. Õhtul saabus rõõmusõnum minule. Selgus, et
meie laagri ülem oli preemiarahadest ostnud laagrite
peavalitsusele kuuluvale
ohvitseride klubile “ohvitseride mängu” piljardi.
Vetka viidi eri konvoiga seda
Omski linna ühte kaubamajja vaatama ja välja

valima. See koosnes paljudest tükkidest, millised tuli
alles kokku panna. Vetka
venitas seal terve pika päeva
õhtuni välja, valides ja
“asjatundlikku” nõu andes.
Veel lisas ta, et need tükid on
nii kehva kvaliteediga.
Kokkupanemine võtvat
kahel mehel aega vähemalt
kolm kuud. Kalevialune
koosnes betoonplaatidest,
milliste alumine pind oli
võimatult kõver ja ebaühtlane. Nädala jooksul pidid
lauajupid kohale toimetatama. Staapi pidi kohe
teatama paarimehe numbri.
Paarimeheks valis ta mind.
Nädal möödus lausa lennates. Ohvitseride klubi asus
nende söökla ühes otsas.
Meie laagritsoonist ~ ühe
kilomeetri kaugusel. Piljardiruumil oli kaks akent: ühel
küljel, üks teisel küljel. Välja
pääses läbi pika koridori
baraki teises otsas. Meie
konvoeerijateks oli neli
konedega meest + jälituskoer
“Rex.” Konvoi pidi paiknema väljas – mõlema akna
juures üks, üks välisukse
juures. Neljas oli väljasolijatele vahetuse andmiseks.
See magas kusagil söökla

(Järg 5. lk)
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• KOOLIUUDISEID •
Jõulukuu tegemised Uulu Põhikoolis
 2.detsembril
toimus XIII Vabariikliku
noorte etlejate konkursi „Koidulauliku valgel“
Pärnumaa eelvoor. Uulu
Põhikooli esindas konkursil
Kadri Avamere, saavutades
teise koha. Kadri juhendajaks on õpetaja Ly Kukk.
Konkursil peab osaleja
esitama kaks luuletust. Üks
neist Lydia Koidulalt ja teine
kaasaegselt eesti luuletajalt.
Kadri esitas L.Koidula ja
Elo Viidingu luuletused, mis
talle endale kõige enam
meeldisid ja sobisid. Kadri
ise arvab, et Koidula luulet
on keerulisem lugeda, kuna
see jääb kaugesse aega. Aga
see ongi selle konkursi võlu,
lülitada end ühest ajast teise.
 9.detsembril käisid 1.–3. klassi õpilased
Pärnu kontserdimajas vaatamas Raimo Kangro lastemuusikali „Saabastega
kass”.
 14.–18. detsembrini oli käsitöönädal.
 18.detsembril oli
ilm külm ja laste rõõmuks
olid sel aastal esimesed
külmapühad. Tuletaks meelde, millal võib õppetunnid
ära jätta. Õppetunnid võib
ära jätta, kui sõit kooli ja
tagasi ei ole korraldatud ja
tegelikult toimiv välisõhu
temperatuur on:
miinus 20ºC ja madalam
1.–6. klassis;
miinus 25ºC ja madalam
7.–9. klassis.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse
Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel
h t t p : / / w w w. e m h i . e e
avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel
http://www.tervisekaitse.ee/
?page=161 avaldatud tuule-

külma indeksi tabeli alusel.
 21.detsembri
hommikul oli üllatus: 8klassi õpilased esitasid katkendi “Kevade” jõuludest.
Näitemängus lõid kaasa:
Arno – Rait Madissoo, Teele-Sandra Savvest, Toots –
Janis Pihu, Kiir – Karl Jõumees, Tõnisson – Juhan
Viirna, Visak-Erikki Tammik, Teele sõbranna – Kairit
Laanepõld, Õpetaja Laur –
Kairo Kivis, Köster – Kristjan Põlluste, Tootsi isa –
Hugo Prii, jutustaja – Kristel
Mere. Etenduse aitas lavale
õpetaja Ly Kukk ja laulu
õpetas selgeks õpetaja Toomas Voll. Etendus oli väga
hästi lavastatud ja mängitud.

valmistatud esemetega, kingitustega, maiustustega,
küpsetistega, jõulukaunistustega, küünaldega jne.
Kauplemise vahele esinesid 1.–5. klassi õpilased,
kellele õpetasid laulud ja
tantsud selgeks õpetajad
Stella Vilumets ja Merike
Lilleleht. I klassi õpilaste
kava seadis kokku ja õpetas selgeks õpetaja Sirje
Kõresaar. Loomulikult oli
jõulupeol ka jõuluvana!
Jõuluvana käest said oma
päris esimese klassitunnistuse esimese klassi õpilased ning vanemate klasside
ainult viitele õppivad ja

Tegemisi Võiste lasteaias
Esimese advendinädala
esimesel hommikul oli
lasteaia peaukse taga toimetamas käinud toredad
päkapikud, üllatades meid
piparkookide ja kommidega.
Aitäh Päkapikkudele!
10. detsembril toimus
lasteaias iga-aastane advendiaegne käsitöötuba.
Käsitöötuba viisid läbi
Signe ja Piret, aega leidsid
selleks Liis, Vilma ja Teevi.
Malle oli koos “Rannakarpidega” juba aegsasti meisterdanud kauneid küünlaaluseid. Peredest osalesid
saalis Päikesekiirte Anneli,
Pirje, Egle, Ly pered, lisaks
Kalvin Krisiga ja päkapikk
Kärt isiklikult. Valmistati
trumme, vaasikäbisid, kuuseehteid, erinevaid kaarte,
lumehelbeid, päkapikukaarte. Ürituse põhieesmärk on väärtustada traditsioone, ühiselt veedetud
aega, teha midagi oma kätega heategevuslikus korras
koos perega, jagada oskusi
ilusal jõuluajal, mil üksteise
hoidmine on erilise tähelepanu all. Advendi-töötoa
väljundiks lasteaias ja
Võiste raamatukogus sai

taas näitus/heategevusmüük,
samuti oli meie töötoas
valminut võimalik võita
Tahkuranna Kooli jõulupeo
jõululoteriil. Näitusmüügilt
ja loteriist saadud tulu läheb
taas uute käsitöövahendite
soetamiseks, et järgmises
töötoas jälle ja jälle uusi
oskusi jagada.
17.detsembril oli meil
lasteaias piparkoogipidu, mis
kipub samuti vägisi traditsiooniks kätte kasvama.
“Päikesekiired” ja “Rannakarbid” said saalis kokku,
uurisid erinevaid piparkoogivorme, arutlesid taigna rullimiseks kasutatavate erinevate
vahendite üle ning otse
loomulikult maitsesid õige
pisut piparkoogitainast, mida
oli nii poest ostetut kui kodus
valmistatut. Lõuna paiku
lasteaia maja külastanuid
rabasid jalust seda õiget pühadetunnet tekitavad piparkoogilõhnad. Õhtul ootas
lapsi ees veelgi mõnusam
tegevus – piparkookide (ja
natu-natuke ka iseenda...)
glasuurimine. Imeilusaid ja
imemaitsvaid jõulumaiustusi
sai nii palju, et jätkus nii
endale näksida kui vane-

matele pakkuda päris jõuludeni välja.
19. detsembril viisid
meie lasteaia lapsed oma
jõulutervituse Tahkuranna
koolimaja saalis toimunud
eakate jõulupeol osalenud
memmedele-taatidele.
21.detsembril rõõmustasid “Päikesekiired” ja
“Rannakarbid” oma tantsude-lauludega pisikesi kodulapsi, kellele Jõuluvana oli
kokkusaamise kohaks lasteaia saali määranud.
22.detsembril võttis Jõuluvana endale rohkem aega
ning külastas mõlema rühma
jõulupidusid. Lusti, lõbu
ning üllatusi jätkus kõigile ja
päris õhtuni välja.
Armsad Oma Lehe
lugejad! Võiste lasteaia
väikesed ja suured soovivad
teile kõigile edukat ja õnnelikku uut aastat. Omalt poolt
kinnitame teile, et olgu masu
või pupu, külvaku paanikat
sea-, kitse- või kasvõi pesukarugripp – meie töötame ja
kasvame ikka edasi.
Võiste lasteaia pere

Jõulukuu tegemisi Uulu lasteaias
Jõululaadal kaupleb oma kaubaga 5.klassi õpilane Martin
Hõbemägi

Ja mis peamine: oli tunda, et
osatäitjad tõepoolest tahtsid
seda teha. Tulemus oli igati
aus ja usutav. Etendus lõi
ehtsa jõulumeeleolu ja oli
sobivaks sissejuhatuseks
pidulikule jõulueinele.
 22.detsembril
toimus juba traditsiooniline
Jõulupidu-laat. Jõululaadal
said õpilased kaubelda enda

eeskujulikult käituvad
õpilased.
Õnneks tuli lumine ja
talviselt mõnus koolivaheaeg, kus sai palju suusatada
ja kelgutada ning uueks
pikaks õppeveerandiks jõudu koguda.
TEGUDEROHKET
UUT AASTAT
KÕIGILE!

Kaheksas sotsialismi...
ruumides.
Kunst ei olnud mitte
piljardilaua kokkupanek,
vaid oskus 2,5 kuud mängida
pingerikka töö tegemist.
Tihti kestis see “töö” kuni
ohvitseride õhtusöögini.
Meid toideti ju samast katlast!
Pidulikule saali avamisele meid muidugi ei kutsutud,
kuid mitu kuud hirmsat
külma oli võidetud, enne kui
meid jälle maa sisemuse
poole murdma saadeti.
Kusagil detsembri ladustati meie brigaadi vahetusse
lähedusse loendamatul hulgal tamme ja saarepuust
parketti. Ilusasti paberisse
pakitud, nöörgi tõstmiseks
ümber ja kinnitusliistud
kaasas. Lähemal uurimisel
selgus, et igas pakis oli
0,5m², paki kaal seitsme kilo
ümber. Lagedal stepiväljal
sai sellest hiigelsuur lumemägi imekiirelt. Ehitusobjektil lõkke tegemine oli
kategooriliselt keelatud. Kui
õige prooviks eluruumi kütteks viia. Selleks tegime
paari mehega proovikatse.
Õnnestus, sellest päevast
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alates, kuni soojade saabumiseni, toodi elutsooni parketti teadmatul hulgal. Peale
selle veel tule süütamiseks
õhukesi kinnitusliiste. Kevadeks oli suurest lumemäest
järele jäänud vaid väike
künkake. Ilmselt said lõhna
ninna ka naaberbrigaadid.
Vabriku hiigelsuurt adminhoonet pidi alustatama alles
peale käikulaskmist, st. paari
aasta pärast. Samuti töölistele mõeldud elamuid –
nii, et parkett sattus siiski
õigesse kohta. Laagri ülem,
major Gromov sai tohutu
preemia kokkuhoitud küttematerjali eest.
Major Gromov oli mees,
kes armastas paraadmundris
uhkeldada elutsoonis. Kõrgemaks märgiks oli tal rinnas
kaardiväelase oma, ülejäänud olid medalite lindiribad.
Sellise uhkeldamise lõpetas
üks hullumeelselt simuleeriv
Pärnu poiss, kes ühe ropsuga
tegi majorist paguniteta
olevuse. Nime ei mäleta aga
ta oli ühe Pärnu karastusjoogi tehase omaniku poeg
(Nuuma? vist). Selle teoga
õnnestus tal tõestada oma

vaimuhaigust. Kõrge, tohtritest koosnev komisjon tegi
vastava akti ja ta “kantigi
nimekirjast maha,” st. lasti
koju!
Veel Aadu Regist. KGB
oli hädas talle süüdistuse
esitamisega, sest ainult saksa
armee orkestrijuhiks olemine
ei andnud õiget põhjust.
Lõpuks siiski leiti, et ta on
osa võtnud saksa välikohtu
istungist, kus süüdi(surma)
mõisteti nõukogude kodanik.
Selleks osutus sama väeosa
sõjaväelasest maradöör, kes
süstemaatiliselt röövis Pihkva oblasti vaeseid talupoegi,
võttes neilt kõik mis talle
meeldis. Aadu suhtes oli
nõukogude võim siiski
humaanne ja mõistis talle
ainult 25+5, nii nagu
enamikele meist.
Mälestused pani kirja
Ilmar Vihmann
Laadi külas 24.12.2009

Pakase saabudes asusid
lapsed talvelõbusid nautima. Liblika rühma lapsed
toitsid usinasti linde. Sagenesid ka jalutuskäigud talvisesse metsa, kus metsailu
kaunistas üks saladuslikult
ehitud jõulukuusk, mille
lapsed ise metsast üles
leidsid. Igal esmaspäeval
toimusid muinasjutu hommikud ja süüdati advendiküünlad. Jõulukuul töötas
kahel korral ka päkapiku
töötuba, mida juhendasid
Eeva Jürgens ja Kaja Rinaldo. Rohketesse jõulutegemistesse mahtus ka Uulu
Põhikooli õpilaste poolt
esitatud tore jõulunäidend
õpetaja Sirje juhendamisel.
Jõuluvana jaoks õpiti
selgeks tantsud, laulud,
luuletused ja näidendid.
Üllatuseks lastele külastas sellel talvel meid noor,
virk ja kraps jõulumemm,

kes oli hoolsa jõulutaadi
jätnud koduseid töid lõpetama.
Väikestele mudilastele oli
maiustusi toodud nii sussi
sisse, kui ka õue peidetud
üllatusi.
Oma valmistatud ehetega
võtsid lapsed osa ka peoruumide kaunistamisest.

Täname Kristel Talu lasteaia saali toodud kuuse eest,
Tiiu Sommerit, Ivo Orasmäed, Mihkel Tamme ja
kõiki lapsevanemaid, kes
lõid käed külge, abistasid ja
osalesid lasteaia jõuluüritustel.
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Raamat käsib
Mina olen raamat, sinu raamat, ja sul peab olema
muid raamatuid minu kõrval!
Kuidas sa muidu minust aru saaksid.
Sa pead mu nime ikka ja jälle suhu võtma, varem või hiljem,
pääsu pole.
Sa ei tohi minust liiga kaua hingamispäeva pidada!
Kuuled! Sa käid alla!
Sa pead mind austama, sest mina olen sinusuguste
elupäevade pikendus sellel maal! Vaata,
kui paljud tahavad mu hirmsate inglitiibade,
mu kaante vahele pääseda.
Sa võid minu sees tappa, aga kui sa mind ennast rebid
või põletad, siis... Ai!
Sa võid mulle truudust murda teise raamatuga!
Sa võid minust varastada, öelgu seadused, mida tahes!
Ma ise olengi üks õnnelik vargus.
Sa võid mind tõlgendada, nagu oskad!
Sa pead mind himustama, kui ma olen su ligimese päralt!
Vaata, kui isukalt su ligimene mind rongis loeb!
Ja minu päralt on vägi ja au, sest vägi ja au on minus kirjas!

Tänumõtteid eakate jõulupeolt
Tulles 18. detsembril
Tahkuranna koolimajas toimunud valla eakate jõulupeolt, täidab hinge siiras
tänutunne vallavalitsusele,
kes vaatamata kollitavale
masule ei pidanud paljuks
korraldada meile südantsoojendav pidu.
Alati on huvipakkuv
vallavolikogu esimehe Kalmer Metsaoru tervituskõne,
kuhu on humoorikalt sisse
pikitud tõeterasid elupiltidest.
Nautisime jällenägemisrõõmu eakaaslastega, Tahkuranna Lasteaed- Algkooli
õpilaste ja mudilaste ehedat
esinemist, „Ülejala“ meis-

Tegelikult laman ma laual. Sina lamad mõnusalt voodis.
Ma ootan. Ma ootan, et sa paneksid mu plahvatama,
Kõigevägevam Lugeja, ja et sa kiidaksid mind igavesti,
sest minus on kirjas seegi, et ükskord mind enam ei ole.

terlikult ja lustiga esitatud
tantse, jõulu pärjatuid Pillipiigasid, kelle hoogsad lood
meelitasid pidulisi maitsvate
pidulaudade tagant taas ja
taas tantsupõrandale. Mõnus
oli jõuluvana, kelle kingikotis jagus laulu-salmi- tantsu eest magusat kõigile.
Kogu selle ürituse heale
õnnestumisele panustas oma
suure hingejõu sotsiaalnõunik Klaudi Tints, kellele

Maarja Kangro
u u u

Eesti luuletajad on pühendanud raamatule palju
luuletusi. Eesti Lugemisaastal pööratakse senisest
rohkem tähelepanu raamatule ka raamatukogus. Oodatud on kõik vabatahtlikud
raamatusõbrad, kes soovivad
rääkida raamatutest ja nende
lugemisest. Tänulikke kuulajaid leidub siin alati.
Kirjastus Fantaasia on
käivitanud pilootprojekti
“Minu kirjanik”, milles
kirjanik ootab raamatukogude esinemakutseid. Selle
projekti eesmärgiks on populariseerida ühiskonnas kõlapinda leidnud teoseid, tihendada kirjanike ja lugejate
vahelisi kontakte ning soodustada üldist kirjandus- ja
kultuurialast mõttevahetust.
Esimesena astub lugejate
ette 2008. aasta romaanivõistluse võitnud teose “Liblikad janus” autor Milvi
Martina Piir.
Romaan “Liblikad janus” käsitleb tugevaid,
dünaamilisi, pingestatud
karaktereid, kes ei muganda
ega õigusta oma puudusi,
vaid jõuavad oma otsingutel
loovate lahendusteni. Nad ei
kirjelda lõputult maailma
õudusi, vaid leiutavad uusi
viise neist mõtlemiseks ja
rääkimiseks, kuni leiavad tee
eneseteostuse ja inimliku
õnneni. Ka elu tumedaid

tahke nagu üksindus, hüljatus, võõrandumine käsitletakse nii, et need ei mõju
ängistavalt. Autor on nimetanud romaani eduraamatuks, mis jutustab sellest,
kuidas igaüks, ka väike ja
abitu, võib muutuda ja muuta
seeläbi teisi ja maailma.
Keegi pole tühine ega mõttetu, keegi ei pea pettuma,
kaotama ega alla andma.
Teose autor Milvi Martina Piir on seni tuntud pigem
luuletajana (viimane luulekogu “Kõrkjavaas” 2006),
kõrge tunnustuse pälvinud
“Liblikad janus” on tema
esikromaan. Milvi Martina
Piir on erialalt ajaloolane ja
töötab kõrgkooli õppejõuna.
Tema sulest on ilmunud 5.
klassi ajaloo õpik “Inimesed
ajas”.
Uulu raamatukogus on
olemas raamatud “Kõrkjavaas” ja “Liblikad janus”.
Milvi Martina Piir on
lubanud tulla Uulu raamatukokku lugejatega kohtuma märtsis. Kirjanik
soovib teada lugejate ootusi
kohtumise sisu osas. Omaltpoolt saab kaasa tuua pisut
multimeediat (video, muusika), mis loodi romaani
ametliku presentatsiooni
puhuks.
Uulu raamatukogu juhataja
Helje Pulk

Peol osalenud eakad

KALTSUTARE
Uulus avatud
neljapäeviti
reedeti
laupäeviti

} 12.00 –16.00

sekundeeris seekord hääletu
Tiiu Sommer.
Suur tänu Teile kõigilekõigile!
Aga Sulle, üksik torisev
peoline, soovitan edaspidiseks: sülita oma keelelt välja
pipratera, püüa näha ümbritsevat headust ja ilu ning usu,
Sinugi uus aasta tuleb eelnevast rõõmsam, peosaiad
maitsvamad!
Piduline Saima Vaher

TÄNUD!
Tahkuranna Lasteaia lapsed
tänavad tundmatut
üllatuspäkapikku,
kes esimesel advendi
hommikul
tegi meile
magusa
üllatuse.

Täname
Tahkuranna Vallavalitsust,
eriti volikogu esimeest Kalmerit,
sotsiaalnõunik Klaudit ja
arendusspetsialisti Tiiut,
kes meile toreda jõulupeo korraldasid.

Lk. 6

Lasteaia lapsed

Sünnid
ANALOTA HELIN 17.11.2009
Terje Ojastu ja Illimar Helini peres 2.laps
EERIK JÕGISTE
21.12.2009
Eha Hunt´i ja Enn Jõgiste peres 2.laps

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Elu on muusika,
mis heliseb meie päevades,
öödes ja aastates.
Jaanuari kuu
05. jaanuar
28. jaanuar
09. jaanuar
05. jaanuar
24. jaanuar
05. jaanuar
13. jaanuar
08. jaanuar
24. jaanuar
29. jaanuar
01. jaanuar
02. jaanuar
06. jaanuar
22. jaanuar
23. jaanuar
04. jaanuar
15. jaanuar

Aino Nurmik
Jelena Nõmme
Hilda Rüster
Leida Kalm
Leoniida Merilaht
Linda Laanemaa
Salme Raadik
Lehte Rinaldo
Milvi Veverson
Einar-Sulev Arumäe
Vassili Vakk
Hugo Tamm
Stalina Gavrijaševa
Kunno Kukk
Üllar Part
Koidu Margus
Tiiu Saarts

Väljaandja:

Tahkuranna Vallavalitsus,
tel. 4448 890
Lehe makett: Tiiu Sommer,
tel. 4448 897, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Trükkis:

AS Pajo trükikoda

94
88
86
85
85
83
81
75
75
75
70
70
70
70
70
65
60

