TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

8. juunil toimusid
Vändras 52. Pärnumaa
suvemängud. Oleme viimastel kordadel suve- ja
talimängudel osalenud
valikulistel aladel ja väikeste valdade rühmas on
olnud võitjaks Tori vald.
Sedakorda otsustasime
osaleda tõsisemalt ja
panime sportlased välja
11-st alast 10-l. Üldisesse
punktiarvestusse lähebki
kirja 10 parimat kohta
aladelt. Kohapunktid arvestatakse suurte ja väikeste
valdade peale ühiselt.
Kokkuvõttes saime jooksukrossis, poiste jalgpallis ja
juhtkonna võistluses võidud
ning disc-golfis teise koha.
Väga hästi esinesid ka
ülejäänud aladel võistelnud
ja nii saime väiksemate
valdade arvestuses 258,6
punktiga kindla võidu,
kusjuures suurte valdade
kogu esikolmik jäi vaid
paari punkti kaugusele.
Tänan kõiki, kes käisid neil
võistlustel valda esindamas!
18. juunil võttis Tahkuranna Vallavalitsus vastu
korralduse teedeehituse ja
mustkatete rajamisel parimate pakkumuste kinnitamiseks. Kaks nädalat varem
toimunud pakkumuste avamisele esitati kokku neli
pakkumust. Kõikide objektide peale kokku hakkavad
töid teostama Eesti Teed AS,
Nurme Teedeehitus OÜ ja
Lemmikäinen Eesti AS.
Kahjuks ei õnnestu ära
ehitada kõiki teid, mida
teehoiukavasse panime, sest
hinnad tulid hangetes
eeldatust suuremad. Sel
aastal plaanime Reiu külas
katta kruusaga Reiujõe tee
hoonestuse vahel ning Karu
tee mustkattega, Laadi külas
saab kruusaga kaetud
Männimetsa tee, Uulu külas
mustkattega Puruküla tee
ning ehitusse läheb esimene
osa Laadi tee kergliiklusteest, mis jääb sel aastal
freespurukattega. Metsakülas toimub põhjalikum
teeehitus Pilli teel ja
Tahkuranna külas Tahku

teel, mõlemal juhul toimuvad kraavide kaevamised
ning teedele uue aluspõhja
rajamine. Võiste alevikus
toimub mustkatete rajamine
Allika tänaval ning Käärdi/
Savi tänaval. Lisaks on
plaanis rajada kergliiklustee
järg Sadama tee äärde, kuid
hetkel on see lahtine, kuna
tänaseks puudub ühel osal
maaomanikega vastav kokkulepe. Kindlasti saab teede
ehitamistel olema aeg-ajalt
raskendatud ligipääs kodudele, soovin kõigile
mõistvat suhtumist, et see
lühiajaline ebamugavusaeg
üle elada!
22. juunil toimus Pärnumaal teine Võidupüha
maraton. Joosti nii täis- kui
poolmaratoni. Põhidistantsi
start oli Tori kiriku juurest,
poolmaraton startis Tahkuranna valla piirilt Reiu
Puhkekeskuse õuelt. Esimesed maratoonarid läbisid
poolmaratoni stardikoha ca
45 min enne sealset starti, et
jõuaksid kindlalt esimestena
Rüütli tänavale finišisse.
Tahkuranna vallas asus
maratoni rajast ca 6 km,
kogu ulatuses Reiu metsades. Nii suurt üritust ei ole
võimalik korraldada ilma
vabatahtlike abita. Meie
ülesandeks oli korraldada
ühe joogi- ja toitlustuspunkti toimimine. Tahkuranna nime kandnud punkti
asukoht oli Taimla tee ääres.
Suured tänud Anu Nõmmele, Hannes Lehele, Merit
Reinholdile, Raini Reinholdile ja Jõulumäe Tervisespordikeskusele! Kui algselt
pidi joogipunktis abis olema
ka siinkirjutaja, siis läksid
asjad nii, et autospordi
termineid kasutades sõitsin
terve maratoni ulatuses
esimese jooksja ees jalgrattaga “0” , ehk rada lahti.
Jooksu võitja oli sedavõrd
võimas, et tuli Toris sillalt
esimesena maha ja jooksis
lihtsalt teistel ca 19 minutit
eest ära. Distantsi esimesel
poolel oli võitja Indrek
Ilumäe kiirus ca 17 km/h.
Raske on öelda, kuidas
ülejäänud jooksjad Pärnu
rannas külastajate vahelt
läbi said, kuid ise tundsin
kellast tublisti puudust.
Mitmel korral olid inimesed
ette antud marsruudil ees.
Mis mind jooksu juures
positiivselt üllatas, oli
pealtvaatajate ja kaasaelajate rohkus. Pealtvaatajaid oli kogu raja ulatuses,
v.a. metsa osades, kuhu oli
raske ligi pääseda.
Ilusat suve jätku!
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Uulu Põhikooli 44. lennu lõpetajad

Lõpupildil on ülevalt vasakult: Jorgen Ööpik, Aleks Punkov, Gränty Reidla, Karl Loonurm,
Siim-Sander Pihu, Georg Talli.
All vasakult: klassijuhataja Gerli Jürima, Mariliis Allikvee, Margot Havik, Kaie Lehissaar,
klassijuhataja Marika Jagomägi.
On julge ja suur meie unistus
on tugevad ta tiivad.

Pead kogu hingega põlema,
et seda ellu viia.

27.mail toimus Pärnu Maavalitsuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu
vastuvõtt
Pärnu maakonna parimatele õpilastele
Pildil vasakult:
Taimo Tammeleht
Pärnumaa
Omavalitsus Liidust,
Siim-Sander Pihu,
Argo Linnaste,
Angela Absalon
Uulu Põhikooli
õpilased,
Johan Kärp Uulu
Põhikooli direktor,
Maritte-Greteliis Saks
Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli
õpilane,
Andres Metsoja
Pärnu maavanem
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
04.juunil
• Algatada Võiste alevikus Jaagu tn 2a kinnistu
detailplaneering, eesmärgiga jagada olemasolev
elamumaa krunt kaheks koos ühepereelamute ehitusõiguse määramisega ning kinnitada detailplaneeringu
lähteseisukohad.
Mitte algatada Võiste alevikus Jaagu tn 2a kinnistu
keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses kinnistu
detailplaneeringu koostamisega.
• Algatada Võiste alevikus lihtsustatud korras menetletava
Matsi tn 6a kinnistu detailplaneering, eesmärgiga rajada
ühepereelamu koos abihoonetega ja kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.
Mitte algatada Võiste alevikus Matsi tn 6a kinnistu
keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses kinnistu
detailplaneeringu koostamisega.
• Määrata Võiste alevikus Riia mnt 1 kinnistu
(katastritunnusega 84801:005:0053) maakasutuse
sihtotstarbeks elamumaa (001; E) 100%.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada Tahkuranna valla tantsutüdrukute osalemist 24.–
30.juunini 2013 Rootsis toimuvate tantsu EM võistlustel
summas á 40 eurot alljärgnevalt:
Angela Absalon
Ülle Järvoja.
• Anda Tahkuranna valla omandis olev peremehetu varana
omandatud komplektalajaam KTP 160/10 võimsusega
160 kVA asukohaga Uulu küla Alajaama kinnistu (kü
84801:001:1460, omanik Andres Silkin) otsustuskorras
tasuta Elektrilevi OÜ omandisse.
• Kompenseerida Tahkuranna valla elanike registris olevate
alla 3-aastaste laste lapsehoiuteenuste kulud Titutriinu
Lastehoius alljärgnevalt:
Kaido Kasakile poja Edvin Kasak´i lapsehoiuteenuse
kulud 200 euro ulatuses kuus kuni 31.03.2014 arve
esitamisel;
Raili Kristensenile poja Storm Elias Kristenseni lapsehoiuteenuse kulud 200 euro ulatuses kuus kuni
28.02.2014 arve esitamisel;
Eve Mäesalule poja Kevin Kartau lapsehoiuteenuse
kulud 200 (kahesaja) euro ulatuses kuus kuni 31.06.2014
arve esitamisel.
• Väljastada kirjalik nõusolek Kaarel Männikusele Leina
külas Kaarli kinnistule puurkaevu koos veetorustiku
rajamisega.
• Viia läbi hankemenetlus lihtmenetlusena Tahkuranna
valla teeäärte niitmiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Alar
Vahtra.
12.juunil
• Algatada Võiste alevikus Jaagu tn 11 kinnistu detailplaneering, eesmärgiga jagada olemasolev elamumaa
krunt kaheks koos uue ehitusõiguse määramisega ning
kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.
Mitte algatada Võiste alevikus Jaagu tn 11 kinnistu
keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses kinnistu
detailplaneeringu koostamisega.
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris olevaid lapsi
treeninglaagrites osalemisel alljärgnevalt:
Sander Salusoo
80 eurot;
Merily Kopelmaa
40 eurot,
Siim-Sander Pihu
100 eurot.
• Toetada Tahkuranna valla tantsutüdrukute osalemist 26.–
30.juunini 2013 Rootsis toimuvate tantsu EM võistlustel
summas á 40 eurot alljärgnevalt:
Iti-Mai Mätas
Deborah Puusepp.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 6
MTÜ-le Tahkuranna Kultuuriselts ürituse Südamega koos
korraldamiseks Võiste Suveaias.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 7
MTÜ-le Tahkuranna Kultuuriselts jaanitule korraldamiseks Võiste Suveaias.
• Väljastada ehitusluba Uulu Ehitus OÜ-le Uulu külas
Hoiuplatsi kinnistule varjualuse püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Uulu Ehitus OÜ-le Uulu külas Oni
kinnistule veevõtukohaga tuletõrjetiigi rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Taavo Aleksandrovile Laadi
külas Männiku tee 1 kinnistule üksikelamu püstitamisel.
• Kinnitada valla avalike haljasalade hooldajaks OÜ Vesoka
pakkumishinnaga 6575 eurot.
• Tunnistada hanke “Tahkuranna valla teeäärte niitmine”
- kõik laekunud pakkumused vastavateks ja kõik pakkujad
kvalifitseerida;
- edukaks Pritetsons OÜ pakkumus hinnaga 42 eurot
töötund (koos käibemaksuga).
• Tunnistada hanke “Tahkuranna valla teede mustkatted ja
pindamine”
- kõik laekunud pakkumused vastavateks ja kõik pakkujad
kvalifitseerida;
- edukaks pakkumused alljärgnevalt:
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Karu teele
summas 59 554,80 EUR;
Lemmikäinen Eesti AS pakkumus Allika tänavale
summas 5 433,12 EUR;
Lemmikäinen Eesti AS pakkumus Puruküla teele
summas 8 306,49 EUR;

Eesti Teed AS pakkumus Matsi tänavale
summas 1 948,75 EUR.
Lemmikäinen Eesti AS pakkumus Savi tänavale
summas 18 602,40 EUR.
• Tunnistada hanke “Tahkuranna valla teedeehitus”
- kõik laekunud pakkumused vastavateks ja kõik pakkujad
kvalifitseerida;
- edukaks pakkumused alljärgnevalt:
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Rooli teele
summas 7 980.- EUR.
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Männiküla teele
summas 4 656.- EUR.
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Pilli teele
summas 24 379,49 EUR.
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Reiujõe teele
summas 4 257.- EUR.
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Tahku teele
summas 27 450.- EUR.
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Pikk tänaval
summas 2 631.- EUR.
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Laadi kergliiklusteel
summas 78 000.- EUR.
Nurme Teedeehituse OÜ pakkumus Sadama kergteele
summas 15 759.- EUR.
• Viia läbi hankemenetlus lihtmenetlusena Uulu Põhikooli
arvutiklassi sisustamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
18.juunil
• Toetada Pärnu Jalgpalliklubis treenivate Tahkuranna valla
5 jalgpallipoisse (Henry Laurson, Martin Mardiste,
Mirko Mardiste, Kermo Hunt, Karmo Valk) osalemist
Leedu Vabariigis Klaipedas rahvusvahelisel jalgpalliturniiril summas 375.- eurot.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 8 MTÜle Uhlapere Selts jaanitule korraldamiseks Uulu pargis;
• Väljastada ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Tahkuranna külas
Merimäe tee 29 elamu liitumisühenduse püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Vitali Boikole Reiu külas Kivialliku tee 10 üksikelamu püstitamisel.
• Viia läbi hankemenetlus lihtmenetlusena Võiste raamatukogu rekonstrueerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Viia läbi hankemenetlus lihtmenetlusena Reiu puurkaevu
rekonstrueerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras ajutise
vabastuse saajate nimekiri.
• Kinnitada ühise kogumiskonteineri kasutajate nimekiri.
• Kinnitada kogumiskonteinerite harvemaks tühjendamiseks loa saanute nimekiri.

TEADMISEKS!
Ettepanekuid Tahkuranna valla arengukava
2012–2017 muutmiseks ja täiendamiseks saab
esitada vallavalitsusele kuni 30.juulini 2013.a.
Muudatusettepanekuid saab esitada
Tahkuranna vallavalitsusse kirjalikult
Eesti Posti kaudu ja käsipostiga isiklikult tuues
või e-postiga: tahkuranna@tahkuranna.ee
Rahvakoosolekud muudatusettepanekute
tegemiseks toimusid:
Uulus - 1.juuli 2013.a algusega kell 18.00,
vallamaja II korrusel;
Võistes – 2.juuli 2013.a algusega kell 18.00,
külakeskuses Tahku Tare.
Arengukava eelnõu avalikustatakse
1.august kuni 21.august 2013.a.
Laekunud muudatusettepanekute avalik arutelu
toimub 19.august 2013.a kell 18.00
volikogu saalis, vallamaja II korrusel.
Senise arengukava tekstiga saab tutvuda
www.tahkuranna.ee, Avalikud dokumendid,
Arengukava. Uulu ja Võiste raamatukogudes ning
valla kantseleis tööpäevadel.
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Vallavolikogus otsustati:
27.juunil
• Kehtestada Laadi küla Jõeranna detailplaneering, mille
eesmärgiks on kahe kinnistu liitmine ning ehitusõiguse
määramine.
• Kehtestada Reiu küla Tõllapulga tee 3 detailplaneering,
mille eesmärgiks on kinnistu jagamine ja maakasutuse
sihtotstarbe muutmine elamumaaks.
• Kehtestada Reiu küla Mihkli detailplaneering, mille
eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks ja uue
ehitusõiguse andmine ühe üksikelamu rajamiseks.
• Algatada Võiste alevikus Matsi tn 12 kinnistul detailplaneering ja kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.
Vallavalitsusel kaaluda keskkonnamõjude strateegilise
hindamise algatamise vajalikkust peale detailplaneeringu
eskiislahenduse ning eksperthinnangu valmimist.
Vallavalitsusel sõlmida kolmepoolne leping detailplaneeringu koostamise korraldamise ja rahastamise
kohta.
Enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist sõlmib
vallavalitsus huvitatud isikuga notariaalselt tõestatud
lepingu detailplaneeringukohaste tehnovõrkude ja
-rajatiste väljaehitamise tagamiseks ja vallale üleandmiseks.
• Kinnitada Tahkuranna Vallavolikogu 28. november
2008.a. otsusega nr 70 algatatud Uulu küla Lasteaia
(eelmise nimetusega Mõisa kinnistu detailplaneering)
detailplaneeringu lähteseisukohad.
• Moodustada Tahkuranna valla valimiskomisjon 5liikmelisena
• Nimetada Tahkuranna valla valimiskomisjoni liikmeteks
Klaudi Tints
Tiina Kurul
Marvi Arnek
Laine Merivee.
Tahkuranna valla valimiskomisjoni esimees on Ulvi
Poopuu.
• Nimetada valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks
Tiiu Kask
Kadri Tähe.
• Määrata Tahkuranna Vallavolikogu järgmise koosseisu
liikmete arvuks 13 liiget.
• Moodustada Tahkuranna Vallavolikogu 2013.aasta
valimisteks Tahkuranna valla haldusterritooriumil üks
valimisringkond, millesse kuuluvad 8 küla ja 1 alevik
järgnevalt: Laadi, Leina, Lepaküla küla, Metsaküla küla,
Piirumi, Reiu, Tahkuranna, Uulu küla ja Võiste alevik.
Valimisringkonna number on 1 ja selle piiriks on
Tahkuranna valla haldusterritooriumi piir.
Mandaatide arv valimisringkonnas 13.
• Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli arengukava
aastateks 2013–2017.
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2013.aasta I lisaeelarve
summas pluss 70 000.- eurot, kogueelarve maht 2 154
559.- eurot, sellest
1) põhitegevuse tulud 1 784 847 eurot;
2) põhitegevuse kulud 1 740 059 eurot;
3) investeeringute summa 348 700 eurot.
• Osaleda Tahkuranna vallas Laadi külas asuva Revenmark
OÜ-le (äriregistri kood 10838253) kuuluva Mäeotsa tee
kinnistu (katastritunnus 84801:001:1173; transpordimaa
100%) ja Mäeotsa tee 24 kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1171, tootmismaa 100%) ühisenampakkumisel.
• Omandada Laadi külas asuv Mäeotsa tee 18 kinnistu
(katastriüksuse tunnus 84801:001:1166) OÜ-lt
Revenmark (äriregistri kood 10838253) hinnaga 3 937
(kolm tuhat üheksasada kolmkümmend seitse) eurot.
Vahetada omandatud kinnistu Lembitu kinnistu
(katastrinumber 84801:001:0940) jagamisel tekkiva
teemaa kinnistuga.
• Garanteerida hajaasustuse programmi 2013.aasta vooru
elluviimises taotluste kaasfinantseerimise summas 20 000
(kakskümmend tuhat) eurot.

VANADE KODUMASINATE,
JA OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE
Laupäeval, 21.septembril 2013
KODUMASINAD – külmkapid, pesumasinad, televiisorid,
elektripliidid, arvutid, tolmuimejad, föönid, röstrid, miksrid.
OHTLIKUD JÄÄTMED – vanad patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid,
kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid,
olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid.
Kui te soovite neist vabaneda, siis andke sellest teada kuni
16.septembrini 2013.
• Helistades 15155
• Saates e-kirja parnu@ragnsells.ee; info@ragnsells.ee
• Külastades Tahkuranna vallamaja.
Registreerumisel teatage:
Aadress, kus soovite jäätmeid ära anda.
Milliseid jäätmeid ja millises koguses soovite ära anda.
Nimi, kontakttelefon ja olemasolul e-posti aadress.

PS! Ohtlikud jäätmed kogutakse ainult eraisikutelt.
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Tahkuranna valla ajaleht

Suuremad toetused enim abi vajavatele ning lasterikastele
peredele
Eelolev suvi toob
endaga olulise muudatuse
peretoetuste maksmises.
Seni on peretoetused olnud
universaalsed, kõigile lastega peredele ühtemoodi.
Juulikuust hakkavad saama
lisatoetust need pered, kes
kõige enam abi vajavad ehk
madalama sissetulekuga
pered. Lisaks hakkavad
märgatavalt suuremat toetust saama pered, kus
kasvab kolm või enam last.
Kinnitan, et ükski praegune
toetus ära ei kao.
Ees seisavad aga suured
muudatused ning seepärast
viiakse lastetoetuste reform
läbi kahes osas. Selle aasta
1. juulist tõuseb allpool
suhtelist vaesuspiiri elavatel
peredel esimese ja teise
lapse toetus 28,77 euroni ja
kõigil kolme või enama
lapsega peredel 76,72
euroni lapse kohta. 1. jaanuarist 2015 on enim abivajavate laste toetused
praegusega võrreldes tõusnud kahekordseks – näiteks
maksab riik siis kahe
lapsega perele lapse kohta
toetust ligi 38,36 eurot.
Väga oluline on ka see, et
täiendavaid toetusi ei
arvestata toimetulekutoetuse määramisel pere sissetuleku sisse.
Lastetoetuste reformiga
tähtsustame eriti neid
peresid, kus kasvab kolm
või enam last. Kui praegu on
alates kolmandast lapsest
toetus 57,54 eurot lapse

kohta, siis alates 1. juulist
tõuseb see kahe lapsetoetuse määra ehk 19,18 euro
võrra 76,72 euroni kuus.
Kui reform on täielikult
rakendunud 2015. aastal,
suureneb kolmanda ja
enama lapse toetus 95,9
euroni kuus. Alates
kolmandast lapsest tõusvat
lastetoetust eraldi taotlema
ei pea, see suureneb automaatselt. Kui perre sünnib
korraga kolm või veelgi
suurem arv lapsi, toetame
sellist erakordset sündmust
alates 1. juulist praeguse
320 euro asemel 1000
euroga lapse kohta. Seega
kolmikute sünnitoetus
hakkab olema 3000 eurot,
nelikutel 4000 eurot jne.
Vajaduspõhise toetuse
taotlemisest
Vajaduspõhiseid peretoetusi hakkavad määrama
elukohajärgsed kohalikud
omavalitsused ning neile
tuleb ka vastav taotlus
esitada. On sümboolne, et
vajaduspõhist peretoetust
saab taotlema hakata juba 1.
juunist ehk alates lastekaitsepäevast. Valitsus
otsustas hiljuti laiendada
toetuse saajate ringi ning
vajaduspõhise peretoetuse
saajate ringi lisanduvad
edaspidi kõik toimetulekutoetust saavad lastega pered.
Korraga määratakse toetus
kolmeks kuuks ning toetust
hakatakse välja maksma
alates 1. juulist.

Vajaduspõhist peretoetust saavad taotleda
pered, kus kasvab vähemalt
üks laps ning perekonna
sissetulek jääb allapoole
suhtelist vaesuspiiri. Sel
aastal on selleks piiriks
perekonna esimese liikme
kohta 280 eurot kuus. Iga
teise ja järgmise vähemalt
14-aastase pereliikme kohta
on see 140 eurot ning alla
14-aastase pereliikme kohta
84 eurot kuus.
Vajaduspõhise toetusega
lisandub ühe lapsega perele
sel aastal 9,59 eurot kuus,
mis 2015. aastaks kasvab
19,18 euroni. Näiteks
neljaliikmelise perekonna
puhul, kus on kaks täiskasvanut, üks 15-aastane
laps ning üks 10-aastane
laps, on sissetulekupiiriks
2013. aastal 644 eurot.
Seega on sellise koosseisuga
neljaliikmelisel
perekonnal 2013. aastal
õigus juhul, kui perekonna
keskmine netosissetulek
taotlemisele eelneval kolmel kuul on olnud väiksem
kui 644 eurot kuus.
Paar olulist muutust veel
Eesti perekonnad on aja
jooksul muutunud ning neid
muutusi arvestab ka käimasolev reform.
Nimelt saab peretoetust
taotleda ka last kasvatava
vanema abikaasa. Eestis on
üha rohkem kärgperesid,
kus abielus olevatel vane-

matel on ühiste laste kõrval
lapsed varasematest kooseludest. Nüüd tekib
võimalus vormistada üks
vanematest peretoetuste
saajaks, mis võimaldab
lapsed peres kokku liita. See
omakorda annab õiguse
saada suuremat lapsetoetust
alates kolmandast lapsest
peres või lapsehooldustasu
3–8-aastaste laste eest.
Igal suvel on paljud
pered silmitsi olnud murega, et nende 16aastastele
ja vanematele lastele, kes on
põhikooli lõpetanud, on
lastetoetusi
makstud
tagantjärele siis, kui sügisel
on koolist tulnud kinnitus,
et laps ikka edasi õpib.
Nüüd jõustub erisäte, mille
kohaselt makstakse peretoetusi edasi ka suvekuude
(juuli ja augusti) eest. See
peaks tooma suuremat rahu
paljudele peredele.
Täpsemat infot reformi
kohta jagavad kohaliku
omavalitsuse töötajad, kes
teavad muudatusi detailsemalt, ning lähiajal avame
k o d u l e h e
w w w. l a s t e t o e t u s e d . e e .
Sellelt lehelt leiab ka oma
pere vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja
arvutamiseks sissetulekupiiri kalkulaatori.
Taavi Rõivas,
sotsiaalminister

Pärnumaa 52. Suvemängud
Tahkuranna valla võistkond esines sel asstal
Pärnumaa Suvemängudel
suurepäraselt, saavutades
väiksemate valdade grupis
ülekaaluka võidu. Suvemängudel võisteldi 11
spordialal. Meie vald osales
10 spordialal ja saavutati
kolm alavõitu: jooksukrossis, noortejalgpallis ja
juhtkonna võistlusel. Juhtkonna võistlusel esinesid ja
tulid suvemängude võitjaks
Karel Tölp, Ardo Vakk, Alar
Vahtra. Noorte jalgpallis
osales 7 valda ja meie valla
noored jalgpallurid suutsid
esikohta otsustavas kohtumises võita suvemängude
korraldajat Vändra valda.
Suvemängude võitjaks
jalgpallimeeskonna koosseisus tulid: Henry Laurson,
Heinri Pilme, Marten
Mardiste, Mirko Mardiste,
Reimo Madissoo, Karmo
Valk, Kermo Hunt, Indrek
Kaiste ja Siim-Sander Pihu.
Jooksukrossis võitsid kuldmedali Anu Taveter, Kadi-

Keir Kukk ja Sirje Kõresaar.
Hõbemedalile tulid Juta
Lemmik ja Rasmus Sutt.
Pronksmedali võitsid Merit
Kihuoja, Mart Lemmik,
Siim-Sander Pihu ja Sander
Salusoo. Suvemängude
hõbemedali võitis meie
Disc-golfi võistkond koosseisus Lennart SüntMengel, Argo Mengel,
Madis Kiin, Ardo Vakk ja
Karel Tölp. Petanki võistkond pidi leppima suvemängudel neljanda kohaga,
kuigi võisteldi hästi ja
võideti alagrupp. Poolfinaalis kaotati hilisemale
võitjale Tõstamaa vallale ja
mängus kolmandale kohale
tuli tunnistada Halinga valla
paremust. Petanki mängisid
Katrin Valk, Arvo Nairis ja
Madis Kiin.
Orienteerumises tulid
suvemängude võitjaks Terje
Vilberg ja Ergo Enn. Orienteerumises võistkondlikult
saavutati kuues koht. Naiste
võrkpallis saavutati suvemängudel tubli viies koht ja

meeste võrkpallis pidime
leppima seitsmenda kohaga.
Kergejõustikus saavutas
meie valla võistkond
kuuenda koha. Individuaalselt tuli kolmekordseks
suvemängude võitjaks Juta
Lemmik – kaugushüppes,
100m ja 400m jooksus.
Kahekordseks suvemängude võitjaks tulid Triin
Taveter – 800m ja 1500m
jooksus, Anu Taveter – 400
m ja 1500m jooksus, KarlSander Sempelson – kaugushüppes ja 400m jooksus,
Gätriin Gerlein – kettaheites
ja odaviskes. Lisaks võitis
Gätriin Gerlein pronksmedali kuulitõukes. Annely
Lihtne võitis hõbemedali
kaugushüppes, odaviskes ja
kettaheites. Kairit Paju
võitis hõbemedali 1500 m
jooksus ja pronksmedali
800m jooksus. Alo Pendin
võitis hõbemedali kettaheites ja pronksmedali 800
m jooksus. Lisaks võitsid
hõbemedali veel Janeli
Paiba, Silver Salusoo ja

Oliver Kask – vastavalt
kuulitõukes, 3000m jooksus
ja 400m jooksus. Pronksmedali võitsid Triin Kihuoja
ja Sander Salusoo 1500m
jooksus. Kergejõustikus
parema võistkondliku koha
saavutamist takistas asjaolu,
et meeste arvestuses arvesseminevast 20 tulemusest
suutsime täita ainult 13.
Jahilaskmises tuli meie
valla võistkond kümnendale
kohale. Ainuke ala suvemängudel oli köievedu, kus
me ei suutnud võistkonda
välja panna. Vaatamata
sellele saavutas Tahkuranna
valla võistkond suvemängudel omas grupis üldkokkuvõttes ülekaaluka
võidu.
Suur tänu kõigile eduka
esinemise eest suvemängudel ja kohtumiseni juba
järgmistel võistlustel.
Jüri Kõresaar
Spordiklubi Tahk

Preismann Koolitus korraldab 28. augustil 2013.a.
Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses
TEABEPÄEVA UUE JAHISEADUSEGA KAASNEVATEST MUUDATUSTEST
Teabepäeval käsitletakse 1. juunil 2013 jõustunud uue
jahiseaduse ning selle rakendusaktidega kaasnevaid
muudatusi, sh jahipiirkondade moodustamist ja piiride
muutmist, maaomanike ja jahipiirkonna kasutaja õiguseid,
küttimismahte, ulukikahjustuste kompenseerimist,
jahindusnõukogude moodustamist jpm. Lektorid on

jahiseaduse eelnõu ja rakendusaktide väljatöötajad.
Kõik teemast huvitatud on oodatud osalema!
Osavõtumaks 54.- Püsiklientidele hinnasoodustus –
10%. Ühest firmast/asutusest kaks või enam osavõtjat
–10%. Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda
telefonil 646 0002, e-maili teel või www.preismann.ee.

Seistes ukselävel
Kooliaasta on lõppenud
ja paljudes kodudes seisab
ees koos lastega otsustamine, mida teha edasi.
Kuidas jätkavad lapsed
kooliteed? Valiku tegemine
pole kerge.Mida arvestada
valiku tegemisel?
Selle kirjutise eesmärk
on arutleda, mille peale
tuleks kooli valikul mõelda,
vaadeldes seda erinevalt
kõigist eelnevaist ilmunud
artiklitest eelkõige laste
huvidest lähtuvalt. Millest
tuleks alustada? Ilmselt
tuleks edasist kooliteed
planeerides ennem läbi
mõelda, kuhu lõpuks jõuda
tahetakse. Milline on
lõppeesmärk?
Kutse- ehk karjäärivaliku põhikriteeriume on
kolm:
1. Enesetundmine: mida
suudan hästi teha, mida
väärtustan, mida tahan.
Me oleme harjunud
sellega, et meil on erinev
kasv, silma- ja juuksevärv,
kuid eluplaane kavandades
ununeb see vahel ära.
Määravaks saab hoopis
mõne ameti populaarsus või
hea palganumber ja arvestamata jääb, et iga amet
esitab tegijale oma nõudeid.
Raske on energilist ja
vaheldusrikkust armastavat
inimest kujutada ette
raamatupidaja või revidendi
rollis. Loomulikult võib ta
tööülesannetega hakkama
saada, aga kas ta on endaga
rahul? Lauljaks või
näitlejaks saamisest unistavad mingil hetkel paljud,
aga kas ainult tahtest aitab?
Juuksuri amet võib ju
meeldida, kuid lampjalgsuse korral poleks terved
päevad peamiselt püstijalu
seista tervislikult sobiv.
Kokkuvõtlikult tuleks
kutsesobivuse seisukohalt
läbi mõelda, millised on
noore eeldused, huvid ning
tervis.
2. Töömaailma nõuete,
võimaluste, edu tingimuste
jms tundmine.
Reeglina suudab igaüks
kindlasti edukalt toime tulla
rohkem kui ühel alal ja eriti
praegusel suure tööpuuduse
ajal on mõistlik ennem
otsuse langetamist uurida ka
tuleviku väljavaateid – Eesti
rahval on kombeks üks
president korraga ja hetkel
veel 101 riigikogulast ning
selliste staatusteni jõudmist
planeerides tuleb ennast
hoolega mõõta ja kuulata,
aga samuti end kurssi viia
töömaailmaga – millised on

ametid, millised on neil
rakendusvõimalused.
3. Oskus kahte esimest
seostada, oskus valida ja
otsustada.
Kui kõik eelnev on läbi
mõeldud, siis on lihtsam
kooli valida. Meie tingimustes tähendab see valikut
linnakooli ja maakooli
vahel. Millised võiksid olla
väikese maakooli eelised
linnakooli ees?. Teema on
huvi pakkunud läbi aegade
nii meil kui teistes maades.
Mida on leitud?
Väikekoolide eelistena
on välja toodud, et väikekoolides on tugev sotsiaalne
kontroll – kogukonna mõju
on suurem, igapäevane
tagasiside, väikeses klassis
jõuab õpetaja iga õpilaseni
jne. Sellises keskkonnas ei
jää ükski laps anonüümseks
ja see teadmine paneb
õpilasi distipliini ja kaasõpilastega rohkem arvestama.
Suurtes koolides jäävad
vaiksemad, tagasihoidlikumad õpilased tähelepanuta, mistõttu jääb sageli
rahuldamata kõigile omane
vajadus tunnustuse järele.
Võrreldes maakooliga on
väiksem võimalus panna
end proovile erinevates
valdkondades ja nii katseeksitusmeetodil saada
tagasisidet selle kohta, mis
sobib vähem, mis rohkem.
Väiksemas koolis leiab
rakendust ja saab ennast
mitmekülgsemalt proovile
panna igaüks.
Samas pole teaduslikult
tõestatud, et väikekoolides
oleks õpitulemused kehvemad. Nad on seotud lapse
individuaalsete omaduste ja
õpimotivatsiooni, koduse
tausta ning koolis valitseva
õhkkonnaga.
Asjaolude loetelu saaks
jätkata, üldtõdemus on, et
isiksuseks arenemisel on
enda proovile panemise ja
tagasiside saamise võimalusi rohkem väiksemas
kollektiivis ning lapsevanemana valikute tegemisel
tuleks arvestada eelkõige,
mis on lapsele sobivam.
Otsustamisel ei tohiks lasta
end segada asjaoludest, mis
ei sea esikohale lapse vajadusi.
Soovin selles keerulises
olukorras kõigile otsustajatele head analüüsioskust
ja kindlat meelt.
Reet Sai
Tahkuranna valla elanik,
36 aastat pedagoogilisel
tööl

Tahkuranna Vallavalitsuse
kollektiivpuhkus 08.– 31. juulini.
Kõik Teie avaldused ja kirjad võetakse
vastu tööpäevadel kell 9.00–15.00
vallavalitsuse ruumides.
Tel. 444 8890, 5335 8992.
Sünnid ja surmad registreeritakse
Pärnu linnas või teistes
kohalikes omavalitsustes.
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Tahkuranna valla ajaleht

MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON
Üldandmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood (ei kuulu avalikustamisele)
Ametikoht
Asutus (tööandja)
Ametipalga aste ja ametipalk
Andmed vara kohta
Kinnisvara: otstarve, asukoha maakond, vald, linn,
kinnistusmaakond, kinnistu number
Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik,
mark, väljalaske aasta
Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus
Pangaarved: pank, arve liik, nende arv
Andmed varaliste kohustuste kohta
Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võla jääk
deklareerimise ajal
Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei maksta
Andmed muude tulude kohta
Muud regulaarsed tulud
Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
Maksustatav tulu (ei kuulu avalikustamisele)
Dividenditulu (ei kuulu avalikustamisele)
Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(deklaratsioonis märgitakse vaid täiskasvanud isikud) (ei
kuulu avalikustamisele)
Vallavalitsuse liikmed:
1. Maia-Liisa Kasvandik. 3. Planeerimisnõunik. 4.
Tahkuranna Vallvalitsus. 5. 985 EUR. 6. Maatulundusmaa,
Pärnumaa Tahkuranna vald reg.nr 2261406. 7. Sõiduauto
Opel 1993, sõiduauto Ford 1992. 8. SEB Progressiivne
Pensionifond 2 501.55 osakut; LHV Pensionifond XL
828,57 osakut. 9. SEB Pank arveldusarve, SEB
kasutushoius 10. SEB 19663,00 EUR. 11. Ei ole. 12. Isikliku
sõiduauto kasutamise kompensatsioon, Kilingi-Nõmme
majandusühistu intressid./05.04.2013.a.
1. Alar Vahtra. 3. Ehitus- ja kommunaalnõunik. 4.
Tahkuranna Vallavalitsus. 5. 985 EUR. 6. Elamumaa Pärnu
linn 68005; elamumaa Pärnu linn 1498605;
maatulundusmaa Pärnu mk Tahkuranna vald 768806;
maatulundusmaa Pärnu mk Tahkuranna vald 1576406;
maatulundusmaa Pärnu mk Varbla vald 2046406;
maatulundusmaa Pärnu mk Audru vald 2368006;
maatulundusmaa Pärnu mk Audru vald 3385306;
maatulundusmaa Saare mk Torgu vald 483034. 7. MB Vito
110 1999, Audi A4 1997; VW Sharan 2006. 8. Svante OÜ,
osakapital, 2556 EUR. 9. Nordea Pank arveldusarve; SEB
Pank arveldusarve 10. - 11. - 12. Tahkuranna Vallavalitsus
isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon; OÜ Svante
töötasu./30.04.2013.a.
1. Urme Raadik. 3. Juhatuse liige 4. TAUR Varahalduse
OÜ. 5. 650 EUR. 6. Elamumaa Pärnumaa Tahkuranna vald
Reiu küla Nõmme tee 14, Elamumaa Pärnumaa Tahkuranna
vald Reiu küla Nõmme tee 16, Elamumaa Pärnumaa
Tahkuranna vald Uulu küla Raadiku kinnistu. 7. Sõiduauto
Audi A6 2004. 8. Ei ole. 9. Swed deebetkonto; Swed
krediidikonto. 10. Ei ole. 11.Ei ole. 12. Tahkuranna
Vallavalitsuse liikme tasu./07.04.2013.a.
1. Ago Raudsepp. 3. Ehitusteenistuse juhataja 4. Pärnu
Linnavalitsus. 5. 1064,13 EUR. 6. Reiu küla, Tahkuranna
vald, Pärnumaa, 648706 (ühisomand). 7. Sõudepaat Robust
VLB-452 reg LA001955 2004. 8. SEB Pensionifond
8590,00 EUR; Compensa Life Vienna Insuarenc Group SE
III pensionisammas 3364,78 EUR. 9. SEB arveldus ja
kaardikonto. 10. Ei ole. 11. - 12. Ei ole./02.04.2013.a.
1. Ülari Järvoja. 3. Juhatuse liige 4. Motomaailm OÜ. 5.
- 6. - 7.- 8. - 9. Nordea Pank arveldusarve 10. - 11. - 12.
Invaliidsuspension; Töötasu./30.04.2013.a.
Vallavolikogu liikmed:
1. Urmas Org. 3. Tegevdirektor. 4. OÜ Uulu Ehitus. 5. -.
6. Elamumaa Tahkuranna vald Uulu küla 84801:001:0065;
Korteriomand, Tallinn 7694601 7. VW Transporter 2000.
8. OÜ Uulu ehitus, osakud 471tk á 6,39.-. 9. SEB Pank
arveldusarve; Swedpank arveldusarve. 10. - 11. - 12.
Vallavolikogu liikme hüvitis; OÜ Uulu Ehitus- töötasu./
09.04.2013.a.
1. Tiia Kalnin. 3. - 4. Klep OÜ 5. - 6. - 7. - 8. - 9. SEB
arveldusarve; Nordea pank arveldusarve 10. Nordea pank
31 956. 11. Käenduslepingud 62 077. 12. lapsetoetus;
Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./30.04.2013.a.
1. Toomas Kersalu. 3. Pensionär. 4. - 5.- 6. Elumaja- Reiu
küla Tahkuranna vald; korter- Pärnu linn. 7. Sõiduauto Audi
100 1992. 8. - 9. Swedpank arveldusarve. 10. - 11. - 12.
Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./13.04.2013.a.

1. Kauri Krüger. 3. Juhataja. 4. OÜ Krüger & Mets. 5. 6. Elamumaa Tahkuranna vald Võiste alevik Riia mnt 17a
84801:005:0015; Ärimaa Tahkuranna vald, Võiste alevik,
Sadama 501/10000 7. - 8. Lihtaktsia 40tk, 2556EUR. 9.
SEB Pank Lihtarve; Swedbank Lihtarve 10. - 11. - 12.
Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./30.04.2013.a.
1. Argo Mengel. 3. Tegevjuht. 4. Võiste Sadama OÜ. 5.
400.-.6. Elamumaa Tahkuranna vald Võiste alevik Pinda 4,
84801:005:0071; Tootmismaa Tahkuranna vald Võiste
alevik Kaluri 1 84801:005:0271. 7. Sõiduauto Audi 100
1992; Opel Omega 1997; Beugeot Boxer 2002; Opel Vectra
2000; Opel Vectra 2000. 8. Võiste Sadama OÜ osak
2556.47. 9. Swedpank arveldusarve 2 tk; Nordea Pank
arveldusarve 1tk 10. Swedpank eluasemelaen. 11. - 12.
Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./26.04.2013.a.
1. Alo Sinimäe. 3. Pumplate hooldusspetsialist 4. AS Pärnu
Vesi. 5. - 6. Maatulundusmaa Pärnu maakond Tahkuranna
vald 84801:004:0104; Maatulundusmaa Pärnu maakond
Tahkuranna vald 84801:004:0105; Maatulundusmaa Pärnu
maakond Häädemeeste vald 21301:002:0003. 7. Sõiduauto
Nissan Qashqai 2011. 8. LHV Pensionifond L 4662.-. 9.
Swedpank arveldusarve. 10. Swedpank eluasemelaen 24
336 EUR. 11. Autoliising 14000.- EUR; Maaostu Hüpoteek
3800 EUR. 12. AS Pärnu Vesi töötasu/-kuupalk 1000.-;
Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis; tulu
talupidamisest./29.04.2013.a.
1. Ardo Vakk. 3. Projektijuht. 4. AS Elwo. 5. Volikogu
liikme hüvitis 11 EUR istung. 6. Kinnistu nr 1120406 Kaare
tn 5 Võiste alevik Tahkuranna vald; Kinnistu nr 2703405
Riia mnt 149 Pärnu linn (777/3724 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr 3 kaasomandist 39/100 mõttelist
osa).7. Sõiduauto Opel Vectra 1996. 8. Swedpank
pensionifond K3 1420,6526 osakut, nimiväärtusega
1,04977. 9. Swedpank arvelduskonto 2tk. 10. Swedpank
27510,52 EUR. 11. Swedpank hüpoteek 42181,69 EUR.
12. AS Elwo töötasu 1150 EUR./30.04.2013.a.
1. Viljar Metsaoru. 3. Tegevjuht. 4. OÜ Weiss aiand. 5. 6. Elamu Pärnu maakond Tahkuranna vald 84201:005:0171.
7. Lada 2103 1990. 8. OÜ Weiss Aiand osakud 8947 EUR.
9. SEB Pank, arveldusarve. 10. - 11. - 12. OÜ Weiss aiand
töötasu; Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./
30.04.2013.a.
1. Margus Holland. 3. Spetsialist. 4. Sindi Telekom OÜ.
5. - 6. Maatulundusmaa 228 006 ½, ühisvara 366106,
maatulundusmaa 2 938 306, 3 752 006, 3 752 106, 3 752
306, 3 752 406, 3 752 506, 4 007 706, 4 015 906, 4 082
906, 4 404 006. 7. Kaubik Nissan 1998. 8. -. 9. Swedpank,
Danskebank arveldusarved. 10. -. 11. -. 12. Volikogu liikme
hüvitis 92€, palk 7398 €, tulu ettevõtlusest 2250 €./
30.04.2013.a.
1. Aivo Pedak. 3. Projektijuht. 4. AS Oma Ehitaja. 5. 2400
EUR. 6. Elamu Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Reiu
küla. 7. Sõiduauto Dodge 2004; sõiduauto Audi A6 2006;
Väikeveok UAZ 1987; Väikeveok Toyota Hilux 2007;
Kaater Bayliner 1997. 8. - 9. Swedpank arvelduskonto 2tk.
10. - 11. - 12. - /01.04.2013.a.
1. Sirje Jõgiste. 3. Konsultant 4. OÜ Hadar. 5. - 6.
Maatulundusmaa Pärnu maakond Tahkuranna vald
84801:004:0332. 7. Ei ole. 8. SEB Progressiivne
pensionifond; Sampo Pension 50. 9. SEB Pank arveldusarve
1; Sampo Pank arveldusarve 1. 10. SEB Pank
eluasemelaenu kaastaotleja. 11. Sõiduauto Honda
kasutusrent; hüpoteek kinnistule. 12. Tahkuranna
Vallavolikogu liikme hüvitis./30.04.2013.a.
1. Peeter Henning. 3. Juhatuse esimees 4. OÜ Arboris. 5.
miinimum. 6. muutusteta (30.04.2012.a esitatud
majanduslike huvide deklaratsioon- Ei ole muutuseid
võrreldes eelmise aastaga /13.10.2011.a esitatud majanduslike huvide deklaratsioon- Sella kinnistud ja hooned
Tahkuranna vallas Pärnumaal, Peetri kinnistu, Uulu;
Õunaaia kinnistu, Uulu küla; Metsamaa, Häädemeeste vald
jt.; Korter Pärnu mnt 6-32, Tallinn; Korteri ühisomand,
Viljandi, Tallinna tn 6. Täpsemad andmed saadaval
kinnistute registris) 7. muutusteta (30.04.2012.a esitatud
majanduslike huvide deklaratsioon- Ei ole muutuseid /
13.10.2011.a esitatud majanduslike huvide deklaratsioonVolvo-d, Scania-d, Thunderbird, traktorid jt, täpsemad
andmed saadaval ARK-is). 8. ei ole 9. SWED SEB
muutusteta (30.04.2012.a esitatud majanduslike huvide
deklaratsioon- Sama /13.10.2011.a esitatud majanduslike
huvide deklaratsioon- SEB- eraisik- 1; Swedbank- eraisik1) 10. muutusteta (30.04.2012.a esitatud majanduslike
huvide deklaratsioon- Ei ole muutuseid /13.10.2013.a
esitatud majanduslike huvide deklaratsioon- SEB- isikliku
vara tagatis OÜ Arborisele). 11. muutusteta (30.04.2012.a
esitatud majanduslike huvide deklaratsioon - Sama /
13.10.2011.a esitatud majanduslike huvide deklaratsioon - ) 12. - ./04.04.2013.a.
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Hüvasti Pillipiigad –
Tere tulemast TantsuDuur
On möödunud päris
palju aega kui Võiste
Pillipiigad otsustasid laiali
minna. Kahjuks ei olnud see
minu soov ja mul oli sellest
lõpmata kahju. Aga eks aeg
teeb oma töö, kes tundis, et
ei jõua enam, keda kimbutas haigus ja kes jäi
lihtsalt salapäraseks. Eks
aastad läksid omasoodu.
Meil ju polnud aega neid
lugeda, ikkagi üheksa aastat
koos käidud, alates
24.aprillist 2003.aastast.
Polnud ju aega passigi
vaadata.
“Laul teeb rinna rõõmsaks ja tuju heaks,” see ütlus
peab ikka paika küll.
Energiat meil jätkus. Kõigil
oli üks soov – saada kokku,
laulda ja mängida pilli.
Tänaseks on need rajad
kahjuks rohtunud. Kui
tagantjärele meenutada
polnud meil õieti kusagil
proovigi teha. Vallast pakuti
Tahkuranna koolimaja aga
ajad ei sobinud meile. Meile
sobis hommikupoolne aeg,
et peale lõunat jälle koju
saada. Talvel läheb ju vara
pimedaks. Koolimajas oleks
aga saanud olla alles peale
tunde.
Alustasime oma külakorda Astra juures, tema
väikeses suvilas. Mängisime nii, et katus liikus.
Luige pere andis natukeseks
peavarju. Imbi juures olime
päris kaua. Siis liitus meiega
Margus, kes lahkelt oma
perega lubas meid mitu
aastat enda pool olla.
Lõpuks hakkas valmis
saama Tahku Tare ja siis
olid mured murtud. Suured,
suured tänud kõigile, kes
meid ja meie poolt tekitatud
“lärmi” välja kannatasid.
Esinemisi kogunes meil
tõesti palju, kaugelt üle saja
selle aja jooksul. Vastu võeti
meid ikka aplausiga. Pärnumaal on paljud kohad
mitmeid kordi läbi käidud,
Hiiumaalegi jõudsime. On
olnud kordi, kus Pärnus
käies võetakse käisest kinni,
et “Tere, sina oled see
Pillipiiga, teame teid, teete
ilusat muusikat.” Kahju on
reisist Ameerikasse, mis jäi
ära, arvates, et me oleme
liiga eakad omapäi rändama. Polnud me nii eakad
ühti, oleks ikka ära käinud
nagu naksti. Esinemispaigadki olid valmis kuulatud,
kutsed tulekul, siis aga tuli
see kurb, toetusest äraütlev
teade.
TÄNAN TEID KÕIKI
KALLID PIIGAD JA
ÜKS POISS-PIIGA, selle
koos oldud ilusa aja eest.
Sellest kõigest on ilusad
mälestused.
Noh, aga ega mina ei saa
ju kuigi kaua tegevusetult
kodus istuda. Päris mitu
kuud leinasin Piigasid, siis
sai mõõt täis ja otsustasin
minna Uulu Uhlapere
seltsimajja segakoori proovile. Paremat “saagiaega”
minu jaoks poleks küll
oodanud. Natuke kõhe oli
küll, aga soov oli tugev ja
ma võitsin. Kõigepealt
hakkas silma Tõnis.
Rääkisin talle oma tahtest
teha bänd-ansambel. Ta
mõtles vähe ja jäi nõusse.
Teiseks oli seal Jüri. Teadsin
varasemast, et ta mängib

kitarri. Jüri võttis väheke
mõtlemise aega – kitarri ju
ka polnud. Pisukese aja
pärast oli ka Jüri nõus
tulema. Siis astus uksest
sisse üks natuke tuttavana
tunduv proua, see oli Eha.
Tema oli siia sõitnud
Viljandimaalt, 70 km kauguselt sooviga laulda kooris.
Rääkisin tallegi oma
soovist. Silmad hakkasid tal
kohe särama – ta tundvatki
puudust laulmisest ja
muusika tegemisest. Nii
olime ansamblis juba
neljakesi: Tõnis Tamm –
basskitarr, Jüri Türn –
akustiline kitarr, Eha Lihtne
– laul ja mina, Maimu
Puistama – akordion.
Kutsusin ka Pillipiiga Marguse Võistest akordioniga,
kuid tänaseks on ta kahjuks
tervislikel põhjustel eemale
jäänud. Eha ettevõtmine,
tulla nii kaugelt laulma,
tundus algul väheke
hullumeelne, aga selgus, et
tahe muusika järele on nii
suur, et ta võimaldab endale
seda luksust, sõita nädalas
kord Uulu proovile.
Tänaseks laulab ta veel
ansamblis “Kuldneiga” igati
tubli.
Tahan tänada Uhlapere
Seltsimaja omanikke Aina
ja Peeter Henningut, kes
muretsesid bändile akustilise kitarri ja terve komplekti helitehikat. Praeguseks
on meil olemas ka trummide
komplekt. Selle eest suured
tänud Tahkuranna vallale.
Trummidel mängib Toivo
Merimaa. Meie bändi
nimeks on TantsuDuur ja
nüüd pole muud kui areneda
ja veelkord areneda, sest täis
koosseis on olemas. Juba on
olnud mitmeid esinemisi ja
kutseid mängule.
TantsuDuuri kollektiivi
tänusõnad kuuluvad Uhlapere seltsimaja perenaisele
proua Anu Kersalule selle
eest, et tänu temale oli meid
talvel proovi päevadel alati
ees ootamas soe tuba.
Samuti tuline tee ja kohv
ning suupisted juurde.
Aitäh Sulle, Anu!
Mulle on öeldud, et sa ei
peaks ju üldse tegutsema,
sest sul pole vastavat
muusikalist haridust. Jah,
nii see tõesti kahjuks on, aga
mulle on kõrgemalt poolt
antud anne, mida pole
igaühel ja mille olen pärinud
oma isalt ning ma olen selle
üle uhke ja tegutsen omal
moel, aga inimesena ma
uhke ei ole.
Nüüd veel – mul on
tekkinud uus salasoov – kui
saaks valla pealt kokku
uued rahvamuusikud –
Pillipiigad. Repertuaar
ilusatest vanematest lauludest on väga suur. Kahju
on seda tegevusetut
lauluvirna kodus vaadata.
Kui keegi on asjast huvitatud, võtke palun ühendust.
Usun, et laulvaid pensionäre
on vallas palju. Tulge
laulma!
Jätkugu mul ikka tervist,
aga julge hundi rind on
rasvane.
Soovin kõigile muusikaja muidu inimestele ilusat
suve ja tugevat tervist.
Maimu-Aliise Puistama
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MTÜ Tahkurandlane
koostöös Tahkuranna vallaga
kutsub kõiki valla elanikke ja huvilisi

20.augustil 2013
külakeskusse Tahku Tare

IV Hapukurgifestivalile
kell 11.00

K.Pätsi mälestusmärgi juures
ajalootund
kell 12.00
IV Hapukurgifestivali avamine
12.15- …
Kultuuriprogrammid, huvitavad
esinejad, õpitoad kurk-käsitöökala, ostupromenaad jpm.
ETV Ilus Maa teeb meie selle aasta Hapukurgifestivalist saate. Eriti ootame Tahkuranna valla
kohalike toodete valmistajaid festivalile müüma.
PS! edaspidi täpsem kava koduleheküljelt
www.rannatee.ee ja
www.facebook/hapukurgifestival ning külades
asuvatel teadetetahvlitel.
Info tel. 5219722

…üks lauluviis
või killukene päikest taevas,
üks sõna hea,
mis muudab kauniks kõik…
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Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

• TEATED •

Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid – neis peitubki võlu …
Juuli kuu
22. juuli Aino Kartus
25. juuli Aino Kets
14. juuli Heljula Mengel
02. juuli Aita Elleste
01. juuli Sulev Rumask
30. juuli Maimu-Aliise Puistama
24. juuli Enn Keeman
31. juuli Raivo Sommer

93
85
82
80
70
70
65
65

Augusti kuu
24. august Erna Toomsoo
07. august Vello Tõnno
02. august Ille Ennusaar
18. august Olga Jastreb
09. august Asso Luur
14. august Semen Samusevich
29. august August Tali
10. august Mare Kuuse
11. august Milvi Maadre
15. august Mare Hunt
30. august Einar Kelder
13. august Endel Joala
18. august Aita Adams
25. august Rein Patsich

91
85
83
83
81
80
80
65
65
65
65
60
60
60

Kallis ema
Maimu-Aliise Puistama!
Aitäh, et oled meil olemas,
mingu sul alati kõik hästi.

Toiduabi abivajajatele
Eesti Punase Risti vahendusel jõuab
Euroopa Liidu toiduabi valda.
Abi on mõeldud eelkõige lastega peredele, üksikvanematele, toimetulekuraskustega puudega
inimestele ja töötutele.
Toiduabi hakkame jagama augusti kuus, sotsiaaltöötaja
vastuvõtupäevadel.
Klaudi Tints, sotsiaalnõunik
tel. 4448896 Uulus, 4456075 Võistes, mobiil 5084640.

Seoses juhataja puhkusega
8. juulist 21. augustini (kaasa arvatud)
on Võiste Raamatukogu avatud
NELJAPÄEVITI kell 9.00–18.00

Uhlapere Selts kutsub
kõiki inimesi, kes laulust lugu peavad

UNETUTE LAULUÖÖLE
12 juuli kell 21.00 Uulu parki
(Vihma korral seltsimajja)
Laulame koos TantsuDuuriga suve rõõmsaks!

Uulu postkontor suletud 15.–29.juulini 2013,
seoses puhkusega.

Lp. Pillipiigad!

Sinu lapsed

Palun tooge enda käes olevad rahvariided
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse valvelauda
augustikuus.

Maastiku- ja kinnisvarahooldus (muruniitmiseja -trimmerdamise tööd – krundid, kraavid jne)
Aumera OÜ, Tahkuranna valla ettevõtjalt.
Info tel. 56636851, rainis3@hot.ee.

Sünnid
GETTER NAIRIS 28.05.2013
Pirje Esingu ja Karol Nairise peres 3. laps

Vee Grupp OÜ teostab vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitust, septikute
paigaldust ning kaevetöid väike
eksavaatoriga.

SIIM-SANDER PERKONS 02.06.2013
Janely Rohtla ja Kristjan Perkonsi peres 2. laps

CAROLA LAUTER 26.06.2013

Tel. 5217415, veegrupp@gmail.com
Lugupidamisega
Tõnis Ennok
Vee Grupp OÜ
Tel. 5217415

Katre Põlluste ja Envar Lauteri peres 1. laps

Mis juhtus?

AIN TOOMLA
29.05.1948–31.05.2013
Metsaküla küla

13. juunil kell 15.37 käisid Lääne-Eesti pommigrupi
demineerijad Tahkuranna vallas Reiu külas, kus golfiväljaku
rajamistööde käigus oli leitud lennukipomm. Demineerijad
selgitasid välja, et tegemist oli lennukipommiga FAB-50, mis oli
maasse püsti aetud ja millel puudus päissütik ning stabilisaator.
Lennukipomm transporditi politsei eskordi saatel sündmuskohalt
hävituskohta ning hävitati. Tuletame meelde, et leides lõhkekeha,
ei tohi seda ise liigutama asuda vaid koheselt helistada
häirekeskusesse telefonil 112. Lõhkekeha ohtlikust hindavad
demineerijad ning ka pealtnäha kehvas seisus pomm või miin
on plahvatusohtlik.
26. juunil kell 08.44 käisid Lääne-Eesti pommigrupi
demineerijad Tahkuranna vallas Reiu külas, kus hävitasid rajatava
golfiväljaku alal 100 kilogrammise vene päritolu lennukipommi.

Väljaandja:
Lehe makett:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak
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Pärijata pole pärandit
Kultuuripärandi aasta raames toimus käesoleva aasta
aprillis-mais Uulu Põhikooli ja MTÜ Pulverk eestvedamisel
Uulu koolis oma pere mälestuste kogumise ja esitamise
konkurss. Konkursile laekus hulgaliselt õpilaste töid ja täna
avaldame konkurssitöö “Memm, kes pani minule nime.”

MEMM, KES PANI MINULE NIME
Memm – Marie Hunt on
sündinud 07. 04. 1893. Ta
oli sündinud Reiu jõe ääres
Selja talus. Ta elas 107aastaseks. Oli minu vanavanaema. Päriselt oli
vanaema tädi (kasuema). Ta
elas Vaskräämas. Kuus õdevenda on kõik ammu mulla
all. Isa elas 51-aastaseks,
ema 84-seks. Marie elas
koos oma 75-aastase tütre
Ainoga mitte kaugel oma
sünnikohast, Vaskrääma
külas Sarapuu talus
Pärnumaal. Samas talus,
mille Marie mees sai
vapruse eest Vabadussõjas.
Leseks jäi Marie juba 54
aastat tagasi. ”Pärast oli mul
siin üks õpipoiss, see sai
ameti selgeks, läks minema,” rääkis ta oma hilisematest meessuhetest.
Lastelaste ja lastelastelaste
arvestus kipub Mariel sassi
minema. ” Mina neid tean.
Üks sündis alles 14. aprillil.
Aga kõik nad käivad mind
vaatamas ja igaüks kallistab
mind. Ega ma kardagi, mul
on kõvad luud, vana hunt on
ikka vana hunt.”
Marie üks õde suri väga
noorelt, kuna tal oli pahaloomuline haigus. Ta õel oli
kaks last: vanem oli
7aastane Leili Leesment ja

väiksem 7kuune Anne-Mari
Buravkova. Mari võttis enda hoole alla Leili
(vanaema) ja Mari õe Liisa
võttis enda hoole alla Anne-Mari. Nii saigi Mari
minu vanavanaemaks ehk
memmeks.
MINA – Anu Kivilo
sündisin 14.04.1999. Olen
sündinud Paikuse vallas
Sillakülas Paisuotsa talus
Pärnumaal.
Olin viimane lapselapselaps, keda ta viimati
nägi. Olin üheaastane, kui
memm suri. Mulle pani
nime memm, nimeks sai
Anu. Memmel oli mõeldud
kolm nime: Liina, Eva ja
Anu. Memm mõtles natuke
ja ütles: ” Nimeks saab Anu,
sest Anu on õige ilusam
nimi.”
Ma ei olnud ainuke,
kellele pani nime memm.
Memm pani samuti ka minu
onu Märdile nime. Vanaema
rääkis mulle, et kui ta titaga
koju tuli, oli memm kohe
hõisanud: “Näe, Märt tuli
koju.”
Mina olen tema üle väga
uhke.
Koostas Anu Kivilo
Uulu Põhikool VII klass

Tahkuranna Vallavalitsus
kuulutas välja konkursi

VÄRVID VALDA
12.juunist – 20.septembrini 2013.a. saavad kõik
Tahkuranna vallas ehitist omavad elanikud
esitada vallavalitsusse avaldusi konkursile
“Värvid valda.”
Konkursile esitatud avaldused hinnatakse kahes
kategoorias.
I elamud ja vähemalt 60m 2 aluspinnaga
kõrvalhooned.
II Piirdeaiad, hooned, millede aluspind on alla
60m2; hooned, milledel värvitakse ainult uksed,
akende ja uste piirded, aknaraamid ja piidad,
räästakastid, katuse hari, korstnad vms.
Registreerimismärkega avalduse alusel saab
konkurssil osaleja osta värve 25% letihinnast
odavamalt Ehituse ABC ja Teknos OÜ kauplustest.
Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon teeb kõigi
konkursil osalenud ehituste ülevaatuse
ajavahemikul 24.–25.septembr 2013.aastal.
Tahkuranna Vallavalitsus annab välja kolm
peapreemiat (á 300 eurot) ja kaks teist preemiat
á 100 eurot). Kõik preemiad leiavad omaniku
loosiga. Loosi tõmmatakse 26.septembril
Tahkuranna Vallavolikogu korralisel istungil.
Konkursi info ja avalduse vormid on
kättesaadavad Tahkuranna vallavalitsuse
kantseleis ja Tahkuranna valla koduleheküljel
www.tahkuranna.ee.

Juuli 2013

Võiste noortetoa suvised tegemised
Noortekeskuse kogukonna arengut toetavate
noortealgatuste fond ehk
NAF toetusel korraldasid
Tahkuranna LasteaedAlgkooli 5. ja 6. klassi
noored meelepärased üritused.
22. juunil toimus Tahku
Tares „Tütarlaste ilupäev”,
mille eestvedajaks olid
endised 6. klassi tüdrukud.
Päevast võttis osa 18
tüdrukut. Ilupäeval õppisid
tüdrukud erinevate punutiste tegemist, said värvida
juuksesalke selleks mõeldud värviliste kriitidega, mis
peale pesemist maha tuleb.
Maarja Punupatside esindaja tegi kõikide tüdrukute
juustesse kenad punutised.
Paralleelselt punumisega
töötas ka küüntelakkimise
töötuba. Tüdrukud olid ette
valmistanud ka väikse
snäkilaua, kus peale lõunaaega maiustati ja jagati
muljeid päevast. Kui
soengud tehtud ja küüned
kaunistatud, suundusid
tüdrukud enda ilu jäädvustama fotole. Kohal on
Pai Fotostuudio esindaja
Marjaana Vaher, kes mõnusas rütmilises hoos tegi
ilusaid ja huvitavaid
ülesvõtteid tüdrukutest!
Päev oli kiire, tegus ja täis
positiivseid emotsioone.
Kindlasti on soov viia sel
suvel läbi teinegi „Tütarlaste ilupäev”, kus tuletame
meelde õpitut ning lisame
juurde huvitavaid tegevusi.
25. juunil toimus Tahkuranna poiste Vabadussõja
militaarmäng, mille eestvedajaks olid endised 6.
klassi poisid. Päevast võttis
osa 9 poissi, projekt oli
kirjutatud 10-le osavõtjale.
Projekt oli suunatud
Võidupüha tähistamisele,
mistõttu sai üritus nimeks
Vabadussõja militaarmäng
paintballi varustusega.
Mängu viis läbi NastyDog –
Pärnu Paintballi klubi.

Paintballi varustusse kuulus
marker, millega tulistati,
kaitseriided ja kiiver.
Militaarmängus õpiti luuramist, täpsust, tähelepanelikkust, kiiret reageerimist ja
meeskonnatööd, mis on igas
eluolukorras oluline. Idee
toetus aktiivsele füüsilisele
tegevusele, kus kulus palju
energiat, mille tulemusena
tekkis positiivne enesetunne. Oluline on toetada
noorte ideid, luua võimalusi
huvitavateks tegevusteks.
Hetkel poisid plaanivad
korraldada rannajalgpalli
ning otsivad uut võimalust
uueks paintballiks.
10. juulil algusega
14.00 toimub NAF raames
viimase projekti läbiviimine, kus Playstation 3-ga
peetakse MX vs ATV:
Alive turniirid.
Ootame rohket osavõttu! Enne seda kindlasti
tulge ja mängige käed
soojaks!
Võiste noortetuba
külakeskuses Tahku Tare
avatud T, K, R kell 13.00
– 18.00.
Egle Vutt
Võiste noortetoa
noorsootöötaja

Juunikuised tervitused
Uulu lasteaiast
Lõpuks on kätte jõudnud
kauaoodatud soe suvi ja
puhkuste aeg. Juunis ja ka
augustis tegutsevad meie
majas vähendatud koosseisude tõttu liitrühmad, kuna
paljud lapsed ja töötajad on
puhkusel. Suveilmadele
kohaselt veedavad lapsed
enamuse ajast õues kas siis
mängides või käies rühmaga
õppekäikudel suvist loodust
imetlemas. Vanematel lastel
on hea võimalus noorematele kaaslastele õpetada
uusi (loe: keerulisemaid)
mänge, sest eks liitrühm ole
kui üks suur pere, kus
vanem aitab nooremat ja
suurem väiksemat.
Juunis külastasid meie
lasteaeda TÜ Rakvere
Kolledzi õppejõud, kes
osalesid Jõulumäel EAHJÜ
üldkogu seminaril. Imetleti
meie superhäid õuesõppe
tingimusi, läbiviidud tegevustest koostatud metoodi-

list materjali nii kirjas kui
pildis ja õpetajate entusiasmi. Võib-olla meil
avaneb võimalus need
materjalid ka trükikirjas
avaldada. Aitäh, kallid
õpetajad, kes te olete selle
suure töö ära teinud!
Ega õpetaja päris üksi,
ilma abiliseta ka rühmas
toime ei tule, sestap olgu
suur tänu avaldatud teilegi
kallid õpetajaabid!
Sel aastal oli väga tubli
meie lasteaia hoolekogu,
kes tõepoolest toetas, abistas ja HOOLIS. Täname!
Suur tänu ka kõigile
toredatele lapsevanematele,
kes olid valmis koostööks ja
pakkusid küsimatagi oma
abi. Aitäh!
Soovime kõigile toredat suvepuhkust ja kohtume augustis!
Uulu Lasteaia pere

TAHKURANNA VALLA LASTE
SUVELAAGER
JÕULUMÄE TERVISESPORDIKESKUSES
12.–15. AUGUST 2013
Laagris osalemiseks vajalik jalgratas ja
rattakiiver, registreerimisel anda
teada, kellel on olemas ja kellel mitte,
vajadusel saame komplekteerida.
Ootame laagrisse lapsi vanuses 8–13
aastat. Osaleda on võimalik 30 lapsel.
NB! Lastelaagris osalev laps peab
olema Tahkuranna valla elanike
registris.

Registreerimine toimub ainult
lapsevanema poolt ajavahemikul
22. juuli – 02. august 2013.
Registreerida saab Uulu Kultuurija Spordikeskuses noorsootöö juhi
juures E–R kella 11.00–19.00.
Info telefonidel 44 48898
noortekeskus@tahkuranna.ee

või

