TAHKURANNA VALLA AJALEHT

APRILL

Vallavanem KAREL TÖLP

Eelmises Oma Lehes
lõpetasin artikli lubadusega
jätkata järgmises lehes
ülevaate andmist omavalitsusreformist. Kui eelmisel
korral kirjutasin, et volikogul on vaja teha märtsi
volikogus rasked otsused
Pärnu linnast ja Saarde
vallast saadetud läbirääkimiste ettepanekute osas, siis
vahepeal läks olukord veel
huvitavamaks – nimelt
esitas läbirääkimiste kutse
ka Häädemeeste vald.
Tahkuranna Vallavolikogu istung toimus 30.
märtsil ja sinna oli vallavalitsuse
poolt
ette
valmistatud kaks eelnõud.
Eelnõudes kajastatud seisukohad olid varasemalt
heaks kiitnud nii vallavalitsus kui vallavolikogu
majandus-, eelarve- ja
planeerimiskomisjon. Neist
eelnõudest esimesena arutleti ühisesse eelnõusse
liidetud Saarde vallaga ja
Häädemeeste vallaga läbirääkimiste alustamise üle.
Varasemalt oli teada, et
Häädemeeste ja Surju
vallavolikogud olid juba
varem andnud nõusoleku
Saarde vallale läbirääkimiste alustamiseks, lisaks oli
Surju vallavolikogu Pärnu
linnaga läbirääkimiste
alustamisest keeldunud.
Tahkuranna Vallavolikogu
kõik 13 volikogu liiget
toetas läbirääkimiste alustamist ja nimetas läbirääkimistega tegelema 4
esindajat: vallavanem Karel
Tölp, volikogu esimees
Argo Mengel, vallavalitsuse
liige Urme Raadik ja
vallavolikogu liige Merike
Saks. Järgmise punktina
arutas volikogu Pärnu linna
ettepanekut ja häältega 8:5
otsustati läbirääkimisi mitte
alustada. Kui Pärnu linna
esindajad lihtsalt saatsid
läbirääkimistega
alustamiseks volikogu
otsuse, ilma et oleks varem
üldse kohtutud ning teineteise seisukohti ja
muresid kuulatud, siis teiste
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Tahkuranna Avatud Noortekeskus
sai üheksa aastaseks

Vallavanema veerg
valdadega oleme kohtunud
tänaseks korduvalt. Esimesed kohtumised toimusid
juba enne Saarde volikogu
ettepanekut. Tavaliselt on
kaks väga rasket küsimust –
uue omavalitsuse nimi ja
keskuse asukoht. Nime
teema läks vähemalt
läbirääkimiste ajaks dokumentidele kirjutamiseks
meil väga lihtsalt, välja
pakutud Liivimaa nimi
sobis kõigile osapooltele,
ühe variandina on läbi
käinud ka Põhja-Liivimaa
vald. Keskuse koha pealt oli
meie nõudmine Uulu, sest
logistiliselt on see kõige
paremini kättesaadav. Kuid
võrreldes varasemate mujal
toimunud ühinemistega ei
saa me kindlasti teha nii, et
Uulust palju suurematesse
keskustesse ei jääks alles
ametnikke, kel nööbist
haarata ja kes kohapealsed
probleemid kiiresti ära
suudaks lahendada.
Kuhu läbirääkimised
jõuavad, on raske öelda.
Ajaraamistik saab tänaseks
isegi veel mitte kordagi
Riigikogus lugemisel olnud
seaduseelnõu taustal olema
väga kitsas. Samas, järjest
enam kostub arvamusi, et
sundliitmine ei õnnestu ja
see jäetakse sootuks füüsiliselt tegemata. Erinevate
arvamusliidrite poolt välja
toodud kahtlustustele on
viimasel ajal hoogu andnud
isegi Riigikogus koalitsioonis olevad liikmed.
Lõplikud otsused teeb
ühinemiste teemal mõistagi
vallavolikogu, seega ärgem
rutakem sündmustest ette.
Selge on aga see, et
läbirääkimistele määratud
esindajad on meil esile
tõstmist väärt ja (seda mitte
nn „teki tirimise“ mõttes,
vaid töörühm koosneb
inimestest, kes suudavad
pidada sisukaid ja tervikpildist lähtuvaid arutelusid.
Üks on kindel, kui ühinemine toimub ja tervikut ei
teki, siis kaotavad kõik. Küll
aga on 4 KOV vahel terviku
tekitamine, eriti piirkonnas,
kus paljud inimesed üksteist
tunnevad/teavad ja muredki
suhteliselt sarnased, tunduvalt tõenäolisem, kui
kümne ja enama liitujaga
nn. Suur-Pärnus. Tegelikult
on sinna tänaseks mitmeidki
mõrasid tekkinud ja „päeva
lõpuks“ võib vabalt juhtuda,
et Pärnu linnaga ei ühine
mitte ükski omavalitsus.

2016

Täna on siiski seis veel
pigem nii, et ühinejaid on.
31. märtsil ja 1. aprillil
korraldas Pärnumaa Omavalitsuste Liit Viljandimaal
kevadseminari, kus osalesid
Pärnumaalt peaaegu kõik
vallavanemad/linnapead ja
volikogude esimehed.
Peamiseks teemaks oli
mõistagi haldusreform ning
teise päeva lõpuks olid
kutsutud Pärnumaalt Riigikokku valitud saadikud,
kellelt ootasime ettekandeid
ja vastuseid haldusreformile
ja meie poolt tõstatatud Via
Baltica teemale. Kahest
päevast kokkuvõtte tegemiseks kuluks ilmselt ära
suurem enamus ajalehe
mahust, seega üldistavalt
võiks öelda, et esinejatest
tänase halduskorralduse
jätkumist ei näinud ega
soovinud keegi. Küll aga
rääkisid kõik vajadusest
teostada sisuline riigireform
samal ajal ja kindlasti
haldusreform koos omavalitsuste kohustuste ja
rahakoti sisendite üle vaatamisega. Paraku aga seda
Toompeal olevad poliitikud
teha ei taha ja seetõttu
mingit erilist kasu ja
sünergia tekkimist praktiliselt keegi ühinemistest ei
näe. Soovitus on teha
oluliselt rohkem ja sisukamat koostööd omavalitsuste vahel, seda ka Pärnu
linnaga ja ka linna enda
poolt. Veel jäi kõlama, et
reformi eesmärk on liita
väga väikesed vallad ja
uueks etteantud valla miinimumsuuruseks pannakse
5000 elanikku, seega reform
ei ole planeeritud selleks, et
liita valdasid suurte linnadega nagu Pärnu. Ühinemistest kõige positiivsemalt rääkis Viljandi valla
esindaja, sest viimatiste
KOV valimiste järgi
moodustatud rõngasvald
ümber Viljandi linna elab
hästi. Tõesti, see on
arutlusel olnud ka Pärnu
ümbruse omavalitsuste
vahel, kuid see seaks
maakonna tasakaalustatud
arengu kreeni ja pikemas
perspektiivis nõrgestaks see
kogu maakonda. Seetõttu on
käitutud riigimehelikult ja
seda sammu ei ole astutud.
Kõige negatiivsema ettekande ühinemiste teemal
tegi Hiiumaal ühinenud
endise Kõrgessaare valla
(Järg 2. lk)

23.märtsil tähistasid Tahkuranna Avatud Noortekeskuse sõbrad noortekesuse
üheksandat sünnipäeva. Sellel korral toimus sünnipäevapidu noortekeskuses, kuhu oli
kogunenud üle 60 noore. Üheskoos tantsiti, võisteldi ja söödi noorte endi valmistatud
sünnipäevatorti. Peol esines mustkunstnik Aleksandr Zamashka, kelle etteaste noortele
veel tükiks ajaks kõneainet pakub. Noortekeskuse sünnipäeval käisid külas Tahkuranna
valla vallavanem Karel Tölp ja humanitaarnõunik Lene Hirvela, samuti tulid meid
õnnitlema Paikuse Avatud Noortekeskuse noored koos noorsootöötajaga. Peo viisid
läbi meie oma tublid noored Martina, Reelika, Aron, Maris!
Suured tänud ka kõigile õnnitlejatele ja noortele, kes noortekeskust ikka
külastavad!
Merit Reinhold, noorsootöö juht
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Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
• Väljastada kasutusluba Vello Saarman‘ile Merekülas
Killi tee 21 kinnistule üksikelamu püstitamisel.

01.märtsil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike Orava
Tantsupeo registreerimistasu hüvitamisel summas á 15
(viisteist) eurot inimese kohta, kogusummas 105 (ükssada
viis) eurot ja kanda see MTÜ Uhlapere Selts
arveldusarvele:
Aina Henning, Annika Kersalu, Sirje Kõresaar, Riina
Luik, Taivo Luik, Alan Karus, Meelis Pukk.
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas tegutsevatele
seltsidele Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse eelarvest
vastavalt korraldusele.
Tegevustoetus kantakse üle seltside arveldusarvetele
I kvartali jooksul.
Uulu KSK juhatajal Anu Nõmmel sõlmida lepingud
seltsidega raha sihipäraseks kasutamiseks.
Kõikidel seltsidel esitada nii lepngu sõlmimise korral kui
arvete esitamisel toetuse kasutamise kohta aruanne
lepingus märgitud tähtajaks.
• Võtta vastu Võiste alevikus menetletav Riia mnt 33
kinnistu detailplaneering.
• Korraldada Killi tee 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise menetlus
avatud menetlusena.
• Väljastada projekteerimistingimused Jüri Roosipõllule
Võiste alevikus Ringi tn 2 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras ajutiselt
vabastatute nimekiri.
• Mitte arvestada renditasu ega esitada selle eest tasumiseks
arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones asuvate
apteegiruumide kasutamise eest alates 01.jaanuarist 2016
kuni 31.detsembrini 2016.
• 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 eelpool
nimetatud ajavahemikul.
• Jätkata OÜ Mai Apteek Uulu Haruapteegi tegevuse
toetamist alates 01.jaanuarist 2016 kuni 31.detsembrini
2016 summas 105 (ükssada viis) eurot kuus.
09.märtsil

15. märtsil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Muuta Tahkuranna vallas Reiu külas asuva katastriüksuse
lähiaadressi järgnevalt:
Praegune
lähiaadress
Silla tee 48

Katastriüksuse
tunnus
84801:001:1427

Uus
lähiaadress
Pihlaka tee 6

• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 3
Kaitseliidu Pärnu Malevale väliharjutuse „Läänetorm
2016“ läbiviimiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Margus Noormetsale Uulu külas Jassi kinnistule üksikelamu projekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Illimar Helinile
Tahkuranna külas Metsaääre kinnistule saunamaja
projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Philip Andrew Roder‘le Võiste
alevikus Ranna tn 4 kinnistule abihoone laiendamiseks.
• Väljastada ehitusluba Janno Lepp‘ale Laadi külas Siimu
tee 21 kinnistul üksikelamu ümberehitamiseks.
22.märtsil
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 4
Kaitseliidu Pärnu Malevale väliharjutuse „Läänetorm
2016“ läbiviimiseks.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada projekteerimistingimused Vesoka OÜ-le,
esindaja Madis Mätas, Reiu külas Tõllapulga
survekanalisatsiooni lõigus Silla tee 4 – Kalevi pst,
rekonstrueerimise ja laiendamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste Külaselts
MTÜ-le, esindaja Anne Kalda, Tahkuranna külas Tare
kinnistul asuva külakeskuse „Tahku Tare” osalise
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
29.märtsil

• Kinnitada Tahkuranna valla hankeplaan 2016.aastaks.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena valla 25.aastapäeva
ürituse toitlustamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Piirumi küla, Jääratsi
kinnistu (katastritunnus 84801:005:0221).
• Väljastada ehitusluba Pärnu Rotary Klubi MTÜ-le,
esindaja Urmas Rahnel, Reiu külas reformimata riigimaal
(EHAK kood: 6925) Pärnu linnapiiri vahetus läheduses,
Paide mnt äärse parkla põhjapoolsele küljele) asuvale
Reiu-Raeküla terviserajale Vabaõhu-jõusaali rajamiseks. (kasutusotstarve 24129, muu nimetamata spordivõi puhkerajatis).
• Väljastada kasutusluba Riigimetsa Majandamise
Keskusele, esindaja Aarne Pupart, Reiu külas Taimla
kinnistule kontorihoone püstitamisel.

• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada ehitusluba MTÜ-le Võiste Külaselts, esindaja
Anne Kalda, Tahkuranna külas Tare kinnistul asuva
külakeskuse Tahku Tare osaliseks rekonstrueerimiseks.
• Väljastada ehitusluba Tanel Tootsile Võiste alevikus Pikk
tn 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Kinnitada hajaasustuse programmi hindamiskomisjon
koosseisus: Alar Vahtra
Karel Tölp
Ulvi Poopuu
Ardo Vakk
Tiiu Sommer.
Kinnitada komisjoni esimeheks Alar Vahtra.
Määrata eelistatud sihtrühmadeks lastega pered.
Määrata prioriteetseks valdkonnaks veesüsteemide
rajamine.
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(Algus 1. lk)

Tahkuranna Vallavalitsuse teade

Teehoiukava
Tahkuranna Vallavolikogu on algatanud Tahkuranna
valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks
2015–2018 muutmise.
18.aprilli kella 14.00-ni 2016 on võimalik kõigil
valla elanikel esitada muudatus-, täiendus- ja
parandusettepanekuid
aadressil tahkuranna@tahkuranna.ee või
postitatult Uulu 86502 Tahkuranna Vallavalitsus.
Laekunud muudatusettepanekute
AVALIK ARUTELU toimub
esmaspäeval, 18.aprillil kell 17.00
majanduskomisjoni istungil
Tahkuranna vallamajas
Senise Tahkuranna valla Teehoiukavaga on
võimalik tutvuda: http://tahkuranna.kovtp.ee/
teed_ja_tanavad

vallavanem. Tema ettekandest jäi peamiselt kõlama, et
isegi Kärdla-suguse väikelinnaga liitudes väiksem
partner kaotab ning tihti
puudub maainimese ja
linnainimese vahel teineteise mõistmine. Via Baltica
teemal tõime välja eelmisel
aastal loenduses saadud
andmed ja arutlesime tee
veoautodele tasuliseks
muutmise üle. Kuna
numbrid on väga suured
(Maanteeameti andmetel
ca 8 500 autot ööpäevas,
valla tellitud loenduse
põhjal aga ca 14 000 autot
ööpäevas), siis kohalolnud
Riigikogu liikmed lubasid
võtta selle teema lähiajal
tõsiselt arutlusele Tallinnas.
Tänaseks on varem rahastuskavades olnud Via
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Baltica arendus poliitiliste
mängude (loe: Tartu mnt)
tõttu sootuks riigi teehoiukavast välja tõstetud,
kuigi siin on liiklus tihedam.
Eriti karmiks teeb liiklemise
väga suur veoautode osakaal, mis Tartu mnt-l on ca
10%, siin aga ca 18%
kõigist liiklusvahenditest.
Peale haldusreformi oli
volikogus otsustamisel veel
mitmed eelnõud, üks neist
oli Teehoiukava muutmise
algatamine. Seoses sellega
ootame Teie ettepanekuid
hiljemalt 18. aprill kella
kaheks päeval.
Rahulikku meelt ja
konstruktiivseid arutelusid
haldusreformi teemal!

30.märtsil:
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluv järgmine kinnistu:
- Võiste alevik, Riia mnt 2 mü (katastritunnusega
84801:005:0319), koormatava ala suurus 289 m2 (Lisa
1).
Elektrilevi OÜ kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on:
- õigus omada ja majandada kinnistul maatükiga püsivalt
ühendatud elektrimaakaabelliini;
- õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud tehnovõrgu
või -rajatise ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks,
remontimiseks ja likvideerimiseks;
- õigus kasutada tehnovõrgu või -rajatise juurde
pääsemiseks vajalikku maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh
tehnovõrgu või -rajatise majandamiseks vajalike sõidukite
ja tehnikaga.
• Kinnitada Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused
ja kord.
• Delegeerida Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud
kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded Tahkuranna
Vallavalitsusele, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse
§ 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra
kehtestamine, § 113 lõike 4 alusel riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
tingimuste ja korra kehtestamine ning § 133 lõike 6 alusel
toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.
• Delegeerida Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku
omavalitsuse üksuse ülesanded Tahkuranna Vallavalitsusele.
• Anda MTÜ-le TÕLLA Külaselts Tahkuranna vallale
kuuluv hoonestamata Silla tee 2 kinnistu katastritunnusega 84801:001:1291 tasuta kasutamiseks tähtajaga
15 aastat.
• Algatada Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2015–2018 muutmine.
Kinnitada muudatusettepanekute esitamise ajaks
18.04.2016. a. kell 14.00 ning korraldada esitatud
ettepanekute arutamiseks avalik arutelu samal päeval kell
17.00.
• Nõustuda Saarde Vallavolikogu ja Häädemeeste Vallavolikogu ettepanekutega haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga
selgitada välja tingimused ja võimalused ühtse omavalitsusliku haldusüksuse moodustamiseks.
Volitada haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle
läbirääkimisi pidama Argo Mengel, Karel Tölp, Urme
Raadik, Merike Saks.
• Mitte nõustuda Pärnu Linnavolikogu ettepanekuga
läbirääkimiste alustamiseks Are, Audru, Halinga,
Häädemeeste, Koonga, Paikuse, Sauga, Surju, Tootsi, Tori
ja Tõstamaa Vallavolikogudega ning Pärnu ja Sindi
Linnavolikogu uue haldusüksuse moodustamiseks 14
kohaliku omavalitsuse üksuse baasil.

Pärnu Maavalitsus annab teada,
et valminud on Pärnu maakonna
planeeringu eskiislahendus
Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava
maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks
21.12.1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule.
Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest
planeeringust Eesti 2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast
2030+. Arvestatud on teiste riigi tasandi strateegiliste
dokumentide ja riskianalüüside ning kohalike omavalitsuste
üldplaneeringutega.
Olulisemad teemad, mida planeeringus käsitletakse on
asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna
väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik;
tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel
kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel
ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal.
Planeeringuga on seatud asustuse suunamise tingimused
ja edasise planeerimise üldised põhimõtted. Planeering on
aluseks üldplaneeringute ja muude arengudokumentide
koostamisele.
Maakonnaplaneeringut koostatakse koostöös maakonna
kohalike omavalitsustega, naabermaavalitsustega,
ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste
asutustega ja huvitatud osapooltega.
Planeeringumaterjalidega oli võimalik tutvuda
21.märtsist kuni 06. aprillini 2016 Pärnu Maavalitsuse
veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnumaakonna-planeering.
Täiendav info Pärnu Maavalitsusest Tiiu Pärn, tel
4479762, tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee, Raine Viitas, tel
4479762, raine.viitas@parnu.maavalitsus.ee
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Hajaasustuse programmi taotlusvoor on
avatud alates 1. aprillist 2016

Vesokal uus juhataja

Alates 4.veebruarist
on OÜ Vesokal uus juht
Madis Mätas. Endine juht
Meinhard Tilk otsustas
minna väljateenitud puhkusele. Vald leidis Vesokale
uue juhi konkursi korras,
kuhu laekus 8 sooviavaldust.
Olen nüüdseks 24aastane ning valdav osa
minu elust st. lapsepõlvest
on möödunud Tahkuranna
vallas, beebina Leina külas
vanavanemate kodukohas
ning kui jalad juba kandma
hakkasid siis Lepakülas Oja
talus. Põhikool sai eeskuju-

likult lõpetatud Uulu Põhikoolis ning pärast Koidula
Gümnaasiumi lõpetamist
asusin mõneks ajaks
kodukohast kaugemale.
Omandasin Bakalaureuse
kraadi Tartus, Eesti Maaülikoolis Maamajandusliku
Ettevõtluse ja Finantsjuhtimise erialal, misjärel asusin
elama ja töötama Pärnu
linnas. Kodust lahkumise
ajast alates olen alati
koduvalda tagasi igatsenud.
Mind ei ole kunagi köitnud
suurlinna tuled, vaid pigem
maalähedus ning siin elavad
tasakaalukad ja ratsionaalsed inimesed. Sestap saigi
pere uueks elukohaks valitud Uulu küla ning veidi
enne möödunud talve lõppu
asusin Tahkuranna valla
kommunaalettevõtte OÜ
Vesoka juhataja ametikohale. Olles nüüdseks
lähemalt tutvunud ettevõtte
olukorraga, leian, et teha on
palju ning aega nõuab see
omajagu. Minu kui juhataja
ülesandeks on ettevõtte
jätkusuutlik juhtimine, mistõttu olen üheks põhiliseks
eesmärgiks seadnud val-

Kevadeks rattad alla
Kevad on käes ja talvekorterist välja toodud
jalgrattad. Siinkohal oleks
mõistlik meelde tuletada
mõned reeglid ja mõtted
seoses ohutu rattasõiduga.
Selleks, et jalgrattaga
teel ohutult liigelda, peavad
sellel olema töökorras
pidurid ja signaalkell. Ees
valge ja taga punane ning
vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel kollane või valge
helkur. Pimeda ajal või
halva nähtavuse korral
sõites, peab jalgrattal
põlema ees valge ja taga
punane tuli. Need pole
jalgrattal pelgalt iluasjad,
vaid aitavad olla kaasliiklejatele nähtav ja kuuldav.
Heameel on selle üle, et
kergliiklusteed leiavad
järjest rohkem kasutamist
nii sihtpunktide vahel liikumiseks kui ka sportimiseks.
Kohas, kus kergliiklusteed
ristuvad mootorsõidukitele
mõeldud teedega, tuleb
nende ületamisel olla
tähelepanelik, et peateel
liikuvale sõidukile ette ei
tormataks. Meile on teada
juhtumeid, kus autojuhtide
hea tähelepanelikkus on ära
hoidnud liiklusõnnetuse,
mis jalgrattaga kõrvalteelt
peateele ette sõitmisega
võinuks juhtuda. Seega
jälgime alati liiklusreegleid
ja katsume olla tähelepanelikud!
Iseseisvalt võib sõiduteel jalgrattaga liigelda
vähemalt 10-aastane laps,
kes on läbinud jalgrattaga
sõitmise koolituse ning
omab selle tõendamiseks
juhilube. Neid tuleb kindlasti kaasas kanda kõigil 10–
15-aastastel liiklejal. Samuti
on kuni 16-aastastel jalgratturitel kohustus kanda
kinnirihmatud jalgrattakiivrit. Kiiver on vajalik
ennekõike jalgratturi enda
elu ja tervise kaitseks ning

kuigi kohustus kiivrit kanda
on kuni teatud vanuseni,
soovitan seda teha ka kõigil
täiskasvanutel jalgratturitel.
Lisaks jalgratastele ilmuvad kevadel liiklusesse
taas ka mopeedid ehk
rahvakeeli „rollerid“. Tuletan meelde, et mopeedijuht peab olema vähemalt
14-aastane ning omama ka
juhtimisõigust. Kindlasti
peab mopeed olema tehniliselt korras, registreeritud
ja omama kehtivat kindlustust. Juht ja sõitjad
peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit ning
alla 12-aastast last ei tohi
sõidutada mopeedi tagaistmel, kus enda kinnihoidmine ohuolukorras ei
ole selles vanuses veel
jõukohane.
Selleks, et sõidurõõmu
jätkuks teile terveks suveks,
tuleb kindlasti läbi mõelda,
kus ja kuidas te oma kaherattalisi hoiate. Kui lahkute
oma jalgratta juurest kas
või hetkeks, lukustage see
kindlasti! Meie piirkonnas
on jalgrattavargused pigem
erandiks, aga sellest hoolimata saame enda vara
kaitseks ennetavalt palju ära
teha. Tuleb jälgida, kas koht
kuhu te jalgratta või
mopeedi ööseks jätate, on
turvaline. Tõenäoliselt tunnete ja usaldate enamikke
oma naabritest, kuid hoovi
või lukustamata trepikotta
pääseb sisse igaüks. Sealhulgas ka see inimene, kelle
kavatsused ei pruugi kõige
ausamad olla. Seetõttu
soovitan kindlasti kortermaja elanikel võimalusel
trepikodasid lukus hoida või
siis trepikodadesse jäetud
jalgrattad kindlasti lukustada.
Turvalist sõitmist!
Tõnu Kivis
piirkonnavanem
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laelanikele vajalike ja sealjuures kvaliteetsete teenuste
pakkumise. Kui vallakodanikud on meie tegemistega
rahul ja saavad meie
teenustele loota, on OÜ
Vesoka roll Tahkuranna
vallas täidetud ning ühtlasi
jätkusuutlikkus tagatud.
Hetkel tegeleme vee- ja
kanalisatsiooniga, valla
kinnistute hooldamise ja
elanike prügimajandusega,
kuid tulevikus näen OÜ
Vesokat ka kui vallakodanikele enamlevinuid haldusteenuseid pakkuvat
ettevõtet. Kõige sellega
tegeledes ei suuda aga alati
kõiki probleemseid kohti
esialgu märgata. Sellest
tulenevalt on mul palve
meie valla inimestele –
edastage OÜ Vesokat puudutavad ettepanekud ja
tähelepanekud otse minule.
Vahetu ja otsekohene informatsioon on probleemi
kiirel lahendamisel kõige
olulisem!
Mõnusat kevade jätku!
Madis Mätas

Kogukonna
turvalisuse
koolituspäev
Külakeskuses Tahku
Tare toimub 22. aprillil
kell 14.00 koolituspäev „Ei
zebrat ega 50 ala – ikkagi
saan hakkama“.
Siseministeerium avas
maavalitsuste kaudu kogukondliku turvalisuse 2015.
aasta väikeprojektide toetusprogrammi, millest võttis
MTÜ Võiste Külaselts osa,
et panustada kogukondliku turvalisuse loomisse.
Projekti on kaasatud
piirkondlik politseikonstaabel Tõnu Kivis, kellega
koostöös seati tegevuste
eesmärgid.
Koolituspäeva tegevused:
22. aprillil on noortel
jalgratturitel võimalus
harjutada jalgratta valitsemist ja parandada sõiduoskust, mille eesmärgiks on
valmistada noori ette
paremini toime tulema
jalgratturina tänavaliikluses.
Politsei koostöös OÜ
Autosõit koolitajaga viib
läbi täiskasvanutele liiklusloengu, et õpetada,
parandada, kujundada ja
kinnistada Via Baltica ääres
liiklemise teadmisi ja
oskusi. Samuti jagab politsei jalgratturitele jalgrattatulede komplekte.
Kohal on ka Eesti Punase
Risti Pärnumaa Selts, kes
viib läbi esmaabi õpet ning
tutvustab esmaabivahendeid.
Ootame koolituspäevale
kõiki huvitundjaid!
Projektijuht
Egle Vutt

01.aprillist 2016 algab
hajaasustuse programmi
taotluste vastuvõtt Are,
Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga,
Paikuse, Saarde, Sauga,
Surju, Tahkuranna, Tori,
Tõstamaa, Varbla ja Vändra
vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega
tuleb esitada paberil või
digitaalselt allkirjastatuna
vallavalitsusse hiljemalt
03.juuni 2016.
Hajaasustuse programmi
eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide
ja juurdepääsuteedega
seotud tegevusi. Juhul kui
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse
ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda
hajaasustuse piirkonnas
elavad füüsilised isikud, kes

vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt
selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on
taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist (2016 1.jaanuarist) kuni toetuslepingu
sõlmimiseni majapidamine,
millele ta toetust taotleb;
3. taotlejal ei tohi
taotluse esitamise hetkel
olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka
kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama
taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti
tulemus ei oleks poolik,
vaid jõuaks tervikliku
lahenduseni. Näiteks peab
projekti lõpptulemusena
olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu
heitvee nõuete kohase
kanaliseerimissüsteemi,
juurdepääsutee olema
kasutuskõlblik aastaringselt
või peab olemas olema
leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne
toetus programmist on ühe
majapidamise kohta 6500
eurot. Programmist eralda-

tud toetuseks loetakse ka
ajavahemikus 2011 kuni
2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse
veeprogrammist ning hajaasustuse programmist
saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja omaja kaasfinantseering peab
kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti
kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib
alustada alles pärast seda,
kui projekti osas on tehtud
rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping. Uuringud,
projekteerimine, riigilõivud,
notaritasud, teostusjoonised
ja veenanalüüsid on teatud
juhtudel abikõlblikud enne
toetuslepingu sõlmimist.
Tahkuranna vallas on
määratud prioriteetseks
valdkonnaks veesüsteemide rajamine ja eelistatud sihtrühmaks lastega
pered.
Alar Vahtra
ehitus- ja kommunaalnõunik
444 8893, 5300 6898
alar@tahkuranna.ee

Tahkuranna Avatud Noortekeskuse Võiste
noorteoas uus noorsootöötaja
Mul on suur au ja rõõm
olla alates märtsikuust
Tahkuranna Võiste Noortetoa uus noorsootöötaja. See
amet on mulle lähedane just
seetõttu, et olen noortega
alati mingitmoodi seotud
olnud, aga seda Põlvamaal.
Võistega olen seotud olnud
1,5 aastat ning olen siiani
oodanud seda hetke, mil
saan noortega tutvuda ning
neile ka midagi pakkuda.
Valisin Võiste Noortetoa
just seetõttu, et soovisin
enda kodukoha noortega
tutvuda ja anda neile edasi
see võimalus ennast
avastada nagu seda tehti
minu eelmises kodukohas
Ahjal. Põlvamaal sain
aktiivseks nooreks tänu
minu tantsulisele huvile ja
suurele soovile lastele
midagi pakkuda.
Olen andnud tantsuringi
nii Põlva kui ka Tartu
maakonnas, seda alates 12.
eluaastast. Tantsuringidesse olen haaranud erineva
vanusega nii poisse kui ka
tüdrukuid ning stiiliks on
olnud show-hip hop. Ise
olen õppinud: show´i, estraadi, hip hop´i, rahvatantsu, kõhutantsu ja
peotantsu ning läbinud
aeroobika esimese taseme
kursuse.
Mulle meeldib osaleda
väga erinevatel üritustel:
tantsulistel üritustel, disainimisvõistlustel. Olen kaasa
löönud Ahja õpilasmaleva

Sellel pildil olen koos oma Tartu tantsuringiga Perfect,
esinesime minu teise tantsugrupi sünnipäeval

rühmatöös, Ahja suvelaagris
aeroobika läbiviija ning
korraldamistiimis olnud,
Põlvamaa suvetüdruku
võistlusel, viinud noored
koolitantsule, ajujahi korraldamine, Tartu ja Ahja
koolis õpilasomavalitsuses.
Ahja Vallavalitsus ning Ahja
Avatud Noortekeskus tunnustas mind tiitliga Aasta
Noor 2011.Aastal 2012
tunnustati mind Nordea
laval Hea Eeskuju konkursil, kus sain preemiaks
kruiisi Stokholmi.
Vabal ajal meeldib
mulle: näidelda, sportida,
tantsida, mälumäng, laulda
ja ristsõnu lahendada.
Noortetoas võivad
noored oma vaba aega
sisustada mängudega või
osaleda meie ühistegevustes: tantsuring igal

reedel, kokandusring üks
kord kuus, kuldvillak,
videote tegemine, meisterdamine, ristsõnade
lahendamine, piljardi
mängimine, filmide vaatamise õhtud ja palju muid
huvitavaid tegevusi.
Minu eesmärgiks on
anda noortele võimalus
ennast ja enda võimeid
avastada ning neid väljendada. Mul on hea meel
selle üle, et noortel on siin
Võistes koht, kus enda aega
mõistlikult ja huvitavalt
sisustada.
Kogu meie tegemistest
saab teada meie blogist
aadressil:
http://
voistenoortetuba.blogspot.com.ee/

Astrid Rosenberg

Tahkuranna valla ajaleht
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Kodukülastustest – ausalt
Sel aastal viib Päästeamet nõustamisi läbi ligi
tuhandes
Pärnumaa
kodus. Et inimeste hulgas
ei leviks valearusaamad
ega hirm, seletame lahti,
kuidas ja milleks seda
tehakse ja keda külastatakse.
Kodukülastustega alustas
Päästeamet juba 2007.
aastal. Külastuste eesmärgiks on muuta Eestimaa
kodud tuleohutuks, andes
inimestele nõuandeid,
kuidas oma käitumist ning
kodu kütte- ja elektrisüsteemi tuleohutumaks
muuta.
2015. aastal külastati
Pärnumaal kokku 1601
kodu, neist 4 Tahkuranna
vallas. Tulekahjusid toimus
Pärnumaal kokku 313, neist
16 Tahkuranna vallas. Eestis
on 2016. aasta esimese kuu
jooksul tules hukkunud juba
12 inimest ja see on väga
kahetsusväärne! Jah, inimesed surevad iga päev, aga
ilmselt on kõik nõus, et
manala teele tahaks meist
igaüks minna ikka loomulikku teed pidi. Kui nüüd
läheneda probleemile veel
selles võtmes, et iga kuu
hakkab Eestimaal tules
hukkuma kaksteist inimest,
siis aasta lõpuks saaksime
„skoori“ 144. Võrdlusena
võib tuua, et see on umbes
kuue klassi jagu lapsi! Kas
pole mitte liiga palju?
Selleks, et see number
jääks minimaalseks, tahab
Päästeamet läbi käia kõik
Eesti kodud, seega võivad
päästjad sattuda iga inimese
ukse taha. Usume, et
kodukülastuste abil saame
tulekahjude arvu vähendada.

– seega ärge sattuge
segadusse, kui nõustajateks
ei ole mitte päästemasinast
maha hüpanud roobades
mehed, vaid hoopis
päästeriietuses naisterahvad
või tublid vastava rõivastusega vabatahtlikud.
Kui majas on küttekolle,
vaadatakse elanikega koos
üle selle seisukord, kontrollitakse korstnapühkija
akti olemasolu ning
arutatakse muid tuleohutuse
teemasid – tuha hoiustamisest esmaste tulekustutusvahendite omamiseni
välja.
Uuritakse ka suitsuanduri paigaldust ja korrasolekut, elektrisüsteemi ja
-seadmete olukorda ning
tehakse kindlaks, kas lahtise
tule kasutamine hoonete
läheduses on korraldatud
turvaliselt (nt grillimine,
lõkkekoht).
Lisaks sellele märkavad
ja annavad päästjad nõu ka
muude võimalike ohtude
suhtes, mis sõltuvad juba
igast konkreetsest majapidamisest. Näiteks, kas talu
silt on operatiivautodele
märgatav, kas põlevmaterjali ladustatakse maja
ümbruses ohutult, kuidas
käituda põlengu korral.
Tahame rõhutada seda, et
kindlasti võivad inimesed
ise küsida ja uurida, kuidas
ja millele oma kodus
rohkem tähelepanu pöörata,
et õnnetusi ära hoida.

Kindlasti ei peaks keegi
meie külastust kartma ja
reeglina võetaksegi nõustajaid kodudes sõbralikult
vastu. Pärnumaalased
saavad hästi aru, et nõustama ei tulda halva pärast,
vaid ikka selleks, et nende
kodudes vähem tuleõnnetusi juhtuks.
Üks murekoht ongi see,
kui inimesed oma koduukse
meile suletuks jätavad. Selle
põhjuseks võib olla hirm
trahvi saamise ees või
kasvõi see, et toad on
korrast ära. Tahame kõigile
üle korrata, et päästjad ei tee
kellelegi trahvi ja kuna nad
on näinud palju erinevaid
tuleõnnetusi, tasub nende
arvamust ja nõuandeid
kindlasti kuulda võtta.
Tubade korrasolekut ei saa
mõõta turvalisuse hinnaga.
Tuletame meelde ka
seda, et inimesed märkaksid
ka abivajajaid enda kõrval.
Teavitage meid kindlasti
majapidamistest, mis vajavad tuleohutusalast nõustamist või kutsuge meie
nõustajaid endale külla.
Meie kõigi asi on hoolitseda
oma kodu ja lähedaste
turvalisuse eest, lisaks aga
saame kaasa aidata ka oma
kortermaja, küla või eaka
tuttava kodu tuleohutuks
muutmisele. Oma tähelepanekute ja küsimustega
saab pöörduda päästeala
infotelefonile helistades
1524.

Kodukülastuste murekohad

Üheskoos mure lahendamine

Kuidas üks kodukülastus välja näeb?
Esimese asjana tutvustavad nõustajad end,
näitavad oma töötõendit ja
küsivad inimeste nõusolekut kodukülastuse läbiviimiseks. Külastusi teevad
nii meie päästjad, vabatahtlikud kui ka ametnikud

Kui kodukülastuse käigus märgatakse ohtlikku
olukorda või käitumist,
pööratakse sellele kõigepealt inimese tähelepanu
ning arutatakse üheskoos
läbi, mida ta ise ohu
vähendamiseks teha saaks.
Näiteks, kui suitsuandur on
lae asemel sahtlis, paigaldatakse see üheskoos
õigesse kohta. Pliidi ees
seisvatele puudele või tuleohtlikele esemetele leitakse
sobivam koht.
Kui ohtlikku olukorda ei
ole kohe võimalik likvideerida, näiteks katkine
küttekolle või elektrisüsteemi uuendamine,
antakse inimestele ohu
kõrvaldamiseks aega ning
külastatakse neid mõne aja
pärast uuesti. Meie eesmärk
on muuta inimeste mõtteviisi ja harjumusi. Sanktsioone ei pea kindlasti ükski
oma lähedaste ja kodu
turvalisust tähtsaks pidav
inimene kartma.
Üüripindade puhul on
elektri- ja küttesüsteemi
korrasolu ning suitsuanduri
õige paigaldus üürileandja
vastutus. See tähendab, et
elupinda üürile andes
peavad elektri- ja küttesüsteem olema korras ning
suitsuandur laes. Üürnik
aga vastutab anduri ning
süsteemide õige hoolduse
eest, ehk siis puhastab ja
testib igakuiselt suitsuandurit ning tellib õigel ajal
korstnapühkija.
Igaühe kaasabil on
võimalik ühiskonda turvalisemaks muuta. Siinkohal
tahame kiita Pärnumaa
omavalitsusi, kellega teeme
tihedat koostööd, et leida
üles just need majapidamised, mis kõige rohkem ja
kiiremalt päästjate nõustamist vajavad. Nendeks on
näiteks eakad või füüsilise
erivajadusega inimesed,
väikeste lastega pered ja
toimetulekuraskustes
leibkonnad. Suurt tähelepanu pöörame ka kortermajadele, kuna ühes korteris toimuv põleng seab
ohtu ka teiste elanike
kodud.

Aprill 2016
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
avab taotlusvoorud projektitaotluste
vastuvõtmiseks
Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla,
Koonga, Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas
tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt,
sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt:
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 25.04.2016 kella 8.00-st
kuni 29.04.2016 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja
väikeettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud,
mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.
Meede 2. Aktiivne kogukond ja meede 3. Romantilise
Rannatee ühistegevus ja turundus.
Taotluste vastuvõtt toimus 04.04.2016 kella 8.00-st kuni
08.04.2016.Taotleda said tegevuspiirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud
omavalitsused.
Meede 4. Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine.
Taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt kuni vahendite
lõppemiseni meetmes.
Taotleja on kohalik tegevusgrupp.
Meetmesse 1, 2 ja 3 esitatud projektitaotluste hindamise
tähtaeg tegevusgrupis on 20.06.2016.
Täpsem informatsioon strateegia, meetmete,
hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta
on kodulehel www.plp.ee.
Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida
telefonil 4331053, 5092261 või plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt
PRIA e-teenuse keskkonnas.
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.

Teeme Ära 2016
Teeme Ära talgupäev peetakse taas mai esimesel
laupäeval, 7. mail, mil iga kogukond saab ise otsustada
talgupäeva tööd ja tegemised. Seega kõik inimesed ja
organisatsioonid üle Eestimaa on oodatud talguveebi
(www.teemeara.ee) kirja panema 7. maiks kavandatavaid
talguid ning kutsuma talgulisi lähedalt ja kaugelt kaasa
lööma.
Talgute registreerimine läks lahti 17. märtsil ning
talguliste kirjapanek algab 18. aprillil Teeme Ära
kodulehel, selleks ajaks on registreeritud juba paras valik
talguid, mille seast endale sobiv leida.

MTÜ TÕLLA Külaselts korraldab
30.aprillil heakorratalgud.
Kogunemine kell 9.00 külaplatsil.
!"!"!

ÜLESKUTSE
Kallis vallarahvas, pöördun Teie poole seoses
sellel aastal toimuva Tahkuranna valla 25.
aastapäeva ettevalmistustega: otsime fotosid, mis
on tehtud ajavahemikul 1991–2015 avalikest
üritustest ja valla territooriumil olevatest hoonetest.
Fotosid ootame Tahkuranna vallavalitsuses, Uulu
ja Võiste raamatukogus (fotodest tehakse kohapeal
koopia ja originaalid tagastatakse omanikule)
Tänan Teid juba ette.
Annate oma panuse raamatu „25 aastat
Tahkuranna valda“ koostamisel.
Rohkem infot Lene Hirvela
lene.hirvela@tahkuranna.ee

Tel. 444 8896

Riigi
Metsamajandamise
Keskus
võtab tööle
hooajalisi töötajaid
Pärnumaale Reiu taimlasse:
– kevadhooajaks (aprill-mai),
kelle tööülesanneteks on taimede
väljakaevamine, sorteerimine ja
pakendamine;
– taimekasvatushooajaks
(juuni-oktoober), kelle tööülesandeks on
taimede hooldamine.
Soovijatel võtta ühendust telefonil 526 2977
Rein Anniko

MTÜ Pulverk ootab talgulisi laupäeval,
7. mail kell 10.00 Roosiaeda.
!"!"!"!"!

Hea Uulu keskasula elanik,
tule Sinagi talgupäevale!
Talgupäev „Teeme ära” vajab Sinu kaasalöömist.
Olen aastaid jälginud meie Kaatsitee olukorda. Uulu
mõisa park, tamme allee ja Kaatsitee on üks tervik ja
unikaalne puiestee Pärnu maakonnas üldse.
Teeme Eesti 100 aastapäevaks puiestee korda,
alustades seda juba sellel aastal „Teeme ära”
talgutega.
Kutsun Teid ühiselt tegutsema 7.mail kell 10.00.
Meie valla üks visiitkaardidest on kaatsitee!
Lugupidamisega
Henn Saar, vallakodanik
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Tulge skvottima
Kevadekuulutajad on
kohal. Päike sulatab kohe
viimase lume ja käes on õige
aeg alustada kevadtöödega.
Juba mitmed aastad on meil
tavaks tulla mai alguses
Roosiaeda korrastama. Nii
ka seekord. 7. mail kell
10.00 on siia skvottima
oodatud kõik, kes tahaksid
käed külge panna Roosiaia
ja mere ääre korrastamisele.
Miks
skvottima?
Sisuliselt olemegi olnud
skvotterid – läksime võsastunud paika, alustasime
korrastamist. Linnas võib
korteriukse enda järel
sulgeda, tänavad pühitakse
ja pargid riisutakse ikka
puhtaks. Aga maal? Kui
maaelaniku jaoks ühtib
kodu piir tema krundi
piiriga, kes siis peaks
hoolitsema selle eest, et
mere äär oleks prügist
koristatud, mere kaldal rohi
ja pilliroog niidetud ning
vaba pääs merele tagatud?
Vabatahtlikud skvotterid.
Skvotterid on teatavasti
mitte kasutuses oleva või
mahajäetud maa-ala või
hoone omatahtsi hõivajad
ja korrastajad ühistegevuste
korraldamiseks.

Pärnumaa aasta küla
2015.a. tiitel Pärnumaa
Kodukandilt ning Tahkuranna valla aastapäeval
antud tänukiri ja seinaplaat
„ Parem keskkond”, mis on
mõeldud vallapoolse austusavaldusena oluliste
teenete eest valla hüvanguks, tekitasid tunde, et
meid on märgatud, meie
tegevust toetatakse ja et me
pole enam skvotterid.
Tunded võivad vahel
olla petlikud. Julgustatud
tunnustustest planeerisime
ka selleks suveks korraldada
vähemalt kahed talgud
maikuus ja korrapäraselt
niita pilliroogu ning muru,
hooldada roose. Traditsiooniliselt tahtsime rahvast
kokku kutsuda jaanipäeval
ja muinastulede õhtul. Oli
mõte esmakordselt tähistada
esimesel rahvuslikul ärkamisajal Roosiaias toimunud
nelja laulupäeva pinkide
asetamisega ja ühislaulmisega. Tahtsime alustada
kunagi siin E. Valleki eestvedamisel loodud terviseraja taastamisega. Nüüdseks
on selgunud, et meie
tegevusplaanidest vääris
toetamist ainult viimane.

Kellele on vaja naabreid?

Mis oli otsustamisel kriteeriumiks pole teada, võibolla on vallal rasked ajad.
Järelikult oleme ikkagi
veel skvotterid ja õige on
kutsuda: Tulge skvottima
7. mail Roosiaeda. Kellel
selleks päevaks juba
plaanid on tehtud, siis on
võimalik osaleda kordustalgutel, mis on praegu
kavas teha 21. mail. Kaasa
võtke palun rehade kõrval
ka võsa lõikamiseks trimmereid ja saage. Peale tööd
sööme koos nagu tavaks
talgusuppi ja torti, millega
tähistame Mereküla nime ja
aasta küla tiitli saavutamist.
Kindlasti peame nõu, mida
tuleks teha, et meie tegevused vallas toetuskõlblikeks osutuksid.
Oma valmisolekust 7.
mail osa võtta talgutest
palun andke teada telefonidele 53 484121,
56484777 või meilile
a a d r e s s i l :
uulupulverk@gmail.com .
Reet Sai
MTÜ Pulverk

Võimalused laste suvisteks tegevusteks leiad
SUVETEGEVUSTE MESSILT
Suve veetmise võimalus
maal vanaema juures
muutub aina haruldasemaks. Lapsed kipuvad
jääma vanemate tööloleku
ajaks üksi ning üha enam
veedetakse aega toas
arvutimänge mängides.
Seetõttu on aina olulisem
lastele suveks sobivate ja
meeldivate tegevuste leidmine. Selleks annab hea
võimaluse 1. mail Pärnu
Kaubamajakas toimuv suvetegevuste mess.
Suvetegevuste mess
koondab lapse suvised
võimalused: puhke-, õpi-,

töö- ja spordilaagrid, aktiivsed tegevused ja kultuurisündmused ning viib kokku
tegevuste pakkujad ning
suvetegevuste otsijad –
lapsed-noored ja lapsevanemad.
Külastajatel on võimalik
messil aktiivselt kaasa lüüa.
Päeva jooksul pakuvad
laagrite ja suveürituste
korraldajad mitmeid põnevaid tegevusi, mida saab ka
kohapeal lõbusate mängude
näol järgi proovida.
Laagrivõimalusi tutvustavad nii suurte üleEestiliste kui ka Pärnumaa
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laagrite korraldajad. Kohal
on näiteks Taevaskoja laager, TaimAUT laager, Pärnu
Noorte Vabaajakeskus,
Pärnu Õpilasmalev, Lindi
suvekool, Aasavili loodushommikud, Rajaleidja,
Päästeala laager. Rahvusvahelisi võimalusi tutvustavad Archimedes noorteagentuur ja Work&Travel.
Hea ülevaate saab ka
suvistest tantsulaagritest –
näiteks JJ Street ja Happy
Dancers suvelaagritest ning
spordivõimalustest – Tatjana Jaansoni sõudetrennist,
Kivisaare ratsatalu treeningutest, MyFitnessi võimalustest ja paljust muust.
Messil lõbustavad lapsi
maskotid, üles pannakse
„Minifarmi mängumaa“ ja
„Me ehitame linna“ maja,
kohal on Jääaja Keskus ja
Tartu Skatetown rulluisukeskus. Pärnu Surfiklubi on
väljas oma lohedega. Valgeranna seikluspark tutvustab
ronimisvarustust ja teeb
mänge.
Messi toetavad: Sõõrikubaar, A le Coq, Kadarbiku, Zefiir Catering,
Kuurordigalerii Central,
Kaja Keraamika jt.
Info eksponentide kohta
jääb nädalaks pärast messi
Pärnu Kaubamajakasse
tutvumiseks.
Eksponentide jaoks on
messile registreerimise
tähtaeg 15. aprill. Mess on
külastajatele tasuta.
Lisainfo:
www.galerii.turundustugi.ee/
mess ja Facebookis https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
Suvetegevustemess
Piret Hallik-Sass
Tel: +372 5660 5860
E-post:
piret@turundustugi.ee

Uhlapere seltsimajas
toimus esimene teatriklubi
õhtu Alburahva Teatri
seltsis. Näidendi teemaks
meie igapäevane igav
külaelu, kuhu toovad vürtsi
kõik väikesed kõrvalekalded ja muutused. Kas
uudishimu naabri toas
toimuva nägemiseks on
meelelahutus, patt või
turvalisuse tagamine? Kas
tegemist on „usaldusväärse
naabrivalvega” või lihtsalt
„naabri Valvega”? Ja kui
naabrinaise toas või õues
toimetab võõras mees, kas
peaks ennast üles lööma ja
külla tulema või helistama
naabrinaise mehele? Asjadest võime rääkida tõsiselt,
irooniaga või naeruga läbi
pisarate. Teatrirahvale
meeldisid meie publik ja
saal. Loodame nendega
taaskohtuda uuel sügistalvel.
Alburahva
näidatu
haakus kurval moel Tahku
Tares toimunud turvalisuse
päevaga, kus vestlusringis ja
rahvaga kohtumas olid
Punase Risti, politsei ning
päästeameti spetsialistid.
Olin ise veendunud, et tean
nendest asjadest päris palju
- esmaabi koolitustel
käidud, päästeõppusi läbi
elatud ja läbi viidud – mida
mul enam õppida on! Kuid
oli.

Kus peaks kodus asetsema esmaabikarp? Kas
laste eest peidetult või
köögikapi peal? Mida peaks
sisaldama üks korralik
esmaabikarp? Vastuseks
saime, et esmaabikarbi sisu
peaksid oskama kasutada
kõik kodakondsed kõige
väiksemast alates. Igapäevased tabletid pole esmaabi.
Ja mida kõike võiks kodus
olla igaks kümneks hädajuhtumiks!
Kõige informatiivsemaks ja tähtsamaks oli
kohtumine politsei ametnikega. Mõtlema pani küsimus, millise firma ja mis
marki DVD mängija kellegi
kodus on. Tõesti ei tea.
Praktilised soovitused
fotoseerias andsid mitmeid
mõtteid, mida oma kodus
ellu viia, alustades esemete
pildistamisest ning lõpetades suuremate lukkude
ostmisega.
Päästeameti fotod ja
videod on alati mõtlemapanevad. Nagu vanarahvas
ütles – varas jätab nagi
seina, tuli ei jäta sedagi.
Siiagi üks mõtlemapanev
küsimus: kuidas on teie
kodus suitsuanduri ja
korstna pühkimisega. Ja
kuidas on naabril?
Kahjuks olid mõlema
ürituse kohvipauside saat-

jaks jutud viimase aja
vandaalitsemistest meie
külades. Siin ei saa keegi
öelda, et ei ole minu probleem. Külas toimuv on alati
terve kogukonna mure.
Uhlapere Selts kutsub
15. aprillil taas teatriklubisse. Pärast etendust
mängib tantsuks Rein
Kontus. Pilet eelmüügis või
broneerides 6 eurot, kohapeal 8 eurot.
Südamenädalal traditsiooniline „10 000 sammu
südame heaks!” alustame
kell 11.00 meie seltsimaja
eest, jalutame Mereküla
pulverki ja tagasi. Tule ise
ja võta sõber kaasa!
Eelinfona: Teeme ära
talgupäev on sel aastal 7.
mail. Leia talgukaardilt
lähim talgukoht ja teeme
kodumaa puhtaks ning
ohutuks!
Ilusat kevadet ja kohtumiseni Uhlapere seltsimajas!

Uhlapere
Selts
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Märtsikuu Tahkuranna koolis

Märtsikuu Uulu koolis

Märts oli üks ütlemata
tore kuu! Õpilased said
puhata õppetööst ja õuele
astus kevad. Seekord läkski
väga hästi, sest vaheajal
tervitas päike puhkajaid pea
iga päev. Väsinud pea sai
kindlasti jälle rõõmsaid
mõtteid täis, et viimane
õppeveerand edukalt lõpetada.

Esimesel kevadkuul
hakkasid koolimaja akendest sisse piiluma soojendavad päikesekiired, mis
lapsi juba kevadesse
meelitavad. Meil on aga
käimas tegusad töönädalad.
Mis siis teoksil ja tehtud?
* Märtsikuu algas suusapäevaga Jõulumäel, millest
võttis osa kogu koolipere.
Kõik said suusatada omas
tempos nautides päikeselist
päeva. Lapsed ja õpetajad
saabusid Jõulumäelt reipas
ja rõõmsas tujus, sest päev
oli väga korda läinud. Päeva
korraldasid kehalise kasvatuse õpetajad Kaja ja Johan.
* 3.märtsil toimus maakonnas ühiskonnaõpetuse
viktoriin. Uulu kooli esindas võistkond koosseisus:
Martina Puusepp, Andra
Hunt ja Kirke Habakukk.
Saavutati maakonnas 3.
koht! Nende juhendajaks
oli õpetaja Gerli Jürima.
* 4.märtsil lõppes koolis
trimester ja lapsed said kätte
tunnistused, samal päeval
toimus kooli populaarseim
üritus, kus õpilased tuntud
lauljaid ja bände matkivad
ja sellega palju nalja ja
naeru kaasas käib. Üritus
toimus Uhlapere Seltsimajas ja helitehniku puldis
oli 9.klassi Kirke isa Veevo
Habakukk. Oma etteastega
paistsid teistest enam silma
1. ja 9.klass. Tänud kõigile
osalejatele ja korraldajaile –
see oli koolirahval üks väga
tore ja lõbus päev !
* 4.klasside matemaatika olümpiaadil Pärnu
maakonnas esindas Uulu
kooli Tanel Tamm ning
8.klasside loodusteaduste
olümpiaadil Kelly Roosilill
ja Karl Buntsev.
9.märtsil toimus 1.–

14.märts on emakeelepäev. Seekord valis iga
õpilane ise välja oma kõige
ilusama eesti keele vihiku ja
pani selle välja näitusele.
Valida oli päris raske. Kes
polnud rahul oma käekirjaga, kellel muidu kord
käest. Aga rivi sai siiski
uhke ja vaatamist ning
võrdlemist jagus kõigile. Sai
teha ka väikese järelduse, et
püüan paremini! Klassides
selgitati välja paremad
kirjutajad – kirjatargad.

I klassi tublid olid.
Chrisette Salujärv ja Teet
Järvoja
II klassis Anette-Marie
Õis ja Markus Tasalain
III klassis Mariann
Must ja Taavi Lumiste
IV klassis Anni-Marii
Männi, Kirke Kirt, Kaili
Kirt ja Annabel Helin
V klassis olid tublid
Henri Kaldas ja Johanna
Aedma.

18. märtsil toimus meil
Varia viktoriin. V klassi
õpilased Margitta, Lisette,
Enel, Rihard ja Henri
moodustasid võistkonnad ja
nuputamine võis alata.
Huvitavaid küsimusi oli nii
meie ilusa emakeele, looduse, matemaatika, valla kui
ka ajaloo kohta. Igaüks
üritas parima anda oma
võistkonna tulemusse.
Võistlus oli meeleolukas ja
äratundmisrõõmu pakkuv.
Auhinnaks said kõik kommi
ja lõpetuseks saadi kätte ka
tunnistused. Vaheaeg võis
alata!
28. märtsil külastas
terve meie kool „Endla”

teatrit. Vaatasime Rakvere
külalisetendust „Buratino”.
Etendus oli kirev tegelaste,
tegevuse, kostüümide,
muusika ja tantsu poolest.
Lastele meeldis see, et sai
koos Buratinoga laulda ning
loomulikult oli oluline
õnnelik lõpp. Ka ilm oli
imeliselt päikseline, mis
kõigi tuju rõõmustas. Tore
on alati terve kooliga koos
midagi ette võtta!

3.klasside VARIA viktoriin maakonnas, kus meie
kooli 3.klass saavutas
1.koha.Tublid, kolmas klass
ja õpetaja Evelin Tamm.
*14.märtsil oli koolis
traditsiooniline emakeelepäeva tähistamine, mis algas
raadiosaatega meie keele
erilisusest ja kaunist kõlast.
Sellele järgnes üritus kooli
raamatukogus eestikeelse
teatri teemadel, kus üles
astusid 8.klassi näitlejad
etendusega „Printsess herneteral“, mille lavastas
8.klassi näitetrrupp õpetaja
Ly kaasabil. Kooliperele see
etendus meeldis ja publik
valis KULDSUUKS KAARI PULST´i , kes etenduses
mängis ülemteenri osa.
Publik märkis ära ka
Kristofer Pindi hea rolli
kojanarrina ja Kenet Jetsi
rolli koomilise helitehnikuna. Vahvad näitlejad
olid kõik (Angela Absalon,
Kelly Roosilill, Ethel
Saarnak, Andreas Saarep,
Magnar Siinmaa, Oliver
Kihu, Kaspar Lootus.)
Aitäh! Etendust esitati ka
mudilastele Uulu lasteaias.

Muinasjutuöö Uulu koolis
Juba 4ndat aastat
kogunevad erinevad muinasjututegelased enne
kevadvaheajale minemist
ööseks Uulu kooli – nimelt
on tegemist 1.–5.klassi
Muinasjutuööga. Sel aastal
oli see üritus pühendatud
armastatud kirjanikule
Heljo Männile. Heljo Mänd
tähistas sellel aastal oma
90ndat sünnipäeva.
Õhtune rivistus koolimajas oli põnev, sest siis
olid kohal nii hundipojad
kui ka “Nõiakivist” Ropka

ise. Koos sai maha peetud
suur “Teadmiste Ralli” kui
ka ülilõbus “Rooside Sõda”.
Õhtu lõppes laste omaloominguliste etteastetega,
lavastades Heljo Männi
luulet.
Loomulikult käis öö
juurde ööfilm, ööjooks
koolimajas ja öö “magamine” klassiruumides:)
Suur aitäh õp. Sirjele,
meie armas “peanõid”!
Kaasa lõid ka õpetajad:
Annika, Evelin, Annely,
Kaja ja Gerli.

Teatrimäng on õpilaste
hulgas populaarne. Emakeelepäeva puhul sai kooli
raamatukogu annetuse ka
Eesti Lastekirjanduse Keskusest – palju uusi toredaid
lasteraamatuid. Uudiskirjandusega käisime tutvumas
Uulu raamatukogus. Maakonna emakeeleolümpiaadil
7.–10.klassidele esindasid
kooli Kelly Roosilill,
Rachel Reidla ja Anti
Kuusk, neist parimad tulemused olid Kellyl.

* 16.märtsil esines 7.–
8. klassile Hessi Veri Swedpangast, kes rääkis õpilastele lähemalt rahaga
seonduvatest teemadest.
Samal päeval käis meie
kooli esindus loomade
varjupaigas, kus anti üle
kooli sõbrapäeva kohvikus
teenitud tulu kodutute
loomade heaoluks.
* 17.märtsil toimus 1.–
4.klasside teadmiste ralli ja
väikeste oodatuim sündmus
koolis – muinasjutuöö.
* 18.märtsil toimus koolis 6.–9.klassi mälumäng
õpetaja Vaike Mändmaa
eestvedamisel. Mälumängus võidutses 8.klassi
võistkond.
* 28.märtsil viidi 9.klassis Pärnu Rajaleidja spetsialistide poolt läbi
individuaalsed karjäärinõustamised, et koolilõpetajate tulevikuväljavaateid
ja kutsevalikuvõimalusi
soovitada.

Külastuskäik loomade varjupaika
Uulu Põhikool otsustas
sel õppeaastal hakata
koguma annetusi loomade
varjupaigale. Koostöös
bioloogiaõpetaja Maie
Sarapikuga koguti loomadele tekke, sööki ja muid
vajalikke asju. Kooli õpilasesindus otsustas sõbrapäeval teha kohviku ja seal
kogutud raha viia varjupaigale. Kohvikus oli
müügil pirukad, koogid,
muffinid ja muud küpsetised. Toimus ka õnneloos,
mis oli väga populaarne.
Kokku koguti 150 eurot.
Varjupaika sõitsime 16.
märtsil õpilasesinduse,
bioloogiaõpetaja ja direktoriga. Ka füüsika- ja

keemiaõpetaja annetasid
meile veel varjupaika kaasa
võtmiseks vajalikke asju.
Terve auto pagasnik oli
loomadele tarvilikke asju
täis. Kohale jõudes võttis
meid vastu varjupaiga
juhataja. Tehti pilt annetustest ja õpilasesindusest.
Meile tehti ekskursioon
varjupaigast, et näeksime
seal olevaid loomi. Nägime
nii varjupaigas elavaid
kasse kui ka koeri. Kirke ja
Kelly käisid ühe koeraga
jalutamas. Oli väga vahva ja
tore päev. Tekitas hea tunde
loomade ees, et saime neile
abiks olla.
Kirke Habakukk ja
Martina Puusepp

Uulu kooli poisid EYBL-is

Juba on niitudel kevadevärve, päike poeb õue, metsa
ja järve.
Juba on põllumees adraga kesal. Kuldnokk loob laule
ja ehitab pesa.
Juba on päevadel oodatud pikkus, peenardel tärkamas
rohetav rikkus.
Ilusat aprilli!

Korvpalliklubi Pauluse
õpilased Mihkel Kersalu,
Andreas Saarep ja Kaspar
Lootus osalesid Audentese
spordikooli võistkonna
koosseisus 24.–27.03 2016
U15vanuseklassi Euroopa
noorte korvapalliliiga etapil
Kaunases, kus selgitati
välja mai keskel superfinaali pääsevad võistkonnad. Audentese klubi
võitis viiest mängust neli ja
tagas sellega superfinaali
koha, mis toimub 19.–22.05

Klaipedas.
Pauluse poiste osa
meeskonna võitudes on
väga suur. Kaspar Lootus
on võistkonna kindel liider.
Kaspar kuulub isikliku
statistika põhjal liiga
absoluutsesse tippu. Visatud
punktide real asub ta kogu
liigas 12,87p mängu kohta
kolmandal kohal, lauapallides 10.20 lp teisel kohal
ja efektiivsuse real 15,00
kolmandal kohal.
Johan Kärp
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TAHKURANNA VALLA JÜRIÖÖ
TEATEJOOKS

Eesti õigeusklikud peavad
ülestõusmispühi koos
Eestimaa õigeusklikud
pühitsevad Ülestõusmispühade juba mõnda aastat
ühel ajal, nimelt juuliuse
ehk vana kalendri järgi.
Õigeusu rahvas peab pühadest kõige olulisemaks
ülestõusmispüha. Aastaid
kestis Eestis vastuoluline
praktika, et Lõuna-Eesti
kogudused pühitsesid seda
püha nn. vana kalendri järgi,
ülejäänud nn. uue kalendri
järgi. Mõnel aastal langesid
püha kuupäevad mõlemas
kalendris kokku, aga suurim
võimalik erinevus on viis
nädalat, nagu käesoleval
aastal. Eriti andis vasturääkivus tunda siis, kui
kalendrite vahe oli üks
nädal. Uue kalendri koguduses pühitseti ülestõusmist, vana kalendri koguduses algas kannatuste
nädal.
Piiskoppide kogu tegi

2011. aastal EAÕK täiskogule ettepaneku ühtlustada ülestõusmispüha ja
sellega seonduvate pühade
pühitsemine, et kõik õigeusklikud elaksid ühtses
kirikuelu rütmis. Täiskogu
hääletas selle otsuse poolt ja
alates 2011. aastast on
praktika nõnda, et ülestõusmise ehk paasa aastati
muutuvate kuupäevadega
tsükkel käib vana kalendri
järgi, aga kindlate kuupäevadega pühad kõigil uue
kalendri järgi. Nii on kõigil
kogudustel olnud vaja
seniseid harjumusi muuta.
Praegu on vaid Soome
õigeusklikud jäänud paasatsükliga uue kalendri kasutajaks. Teistes maades on
aluseks juuliuse kalender.
Ülempreester
Ardalion Keskküla

Sünnid

ESMASPÄEVAL, 25.APRILLIL
Kell 20.00 Avamine
Eelkooliealiste laste jooks (K.Pätsi ausamba juures)
JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU start kell 20.15
K. Pätsi ausamba juurest
Jõulumäe Tervisespordikeskusesse
OSAVÕTJAD: Tahkuranna valla külade, koolide, seltside
ja suguvõsade võistkonnad
TAHKURANNA VALLA JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU
Eesmärk:
Tõhustada tervistavat spordiliikumist vallas ja tähistada
Jüriöö ülestõusu aastapäeva.
Teatejooksu üldist läbiviimist teostavad Tahkuranna
Vallavalitsus, Jõulumäe Tervisespordikeskus koos
spordiklubiga Tahk
Osavõtjad:
Tahkuranna valla külade võistkonnad 3 naist + 4 meest.
Võistkondade arvu suhtes piiranguid ei ole, soovi korral võib
küla välja panna mitu võistkonda. 1– klassi võistkondadel
võib ühte vahetust joosta kuni 3 osavõtjat.
Arvestus:
Arvestust peetakse 4-s grupis:
I grupp – külad/alevik (Uulu, Mereküla, Reiu, Laadi,
Tahkuranna, Lepaküla, Metsaküla, Piirumi, Leina, Võiste)
II grupp – koolide 1. – 3. klassid
III grupp – koolide 4. – 6. klassid
IV grupp – koolide 7.–9. klassid
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised
Distants:

FRED ARNEK

13.03.2016

ema Liis Laane,
isa Fredy Arnek

BERIT OJAMETS

01.03.2016

ema Birgit Ojamets,
isa Aldo Ojamets

ROSETHE KIVISELG

11.03.2016

ema Reilika Kiviselg,
isa Kerol Kiviselg

ANNABETH KEPLER

14.03.2016

ema Helen Kepler,
isa Joosep Kepler

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Õnn pole otsida,
leida ega anda.
Õnne tuleb hinges
ja südames kanda!

Aprilli kuu
08. aprill
18. aprill
27. aprill
03. aprill
02. aprill
16. aprill
28. aprill
10. aprill
27. aprill
29. aprill
13. aprill
29 aprill
08. aprill
08. aprill
13. aprill
21. aprill
26. aprill

Klara Anderson
Elfriede Jõesaar
Elmar Mitt
Kaljo Ruubis
Evgeni Kanamart
Ellen Stern
Ludmilla Kvell
Maie Andla
Helle Eerits
Villem Väliste
Rein Vendla
Raivo Põldver
Alfred Sadam
Heljo Juurikas
Riina Tinno
Lee Loopre
Raul Merivee

I vahetus II vahetus III vahetus IV vahetus V vahetus VI vahetus VII vahetus -

700 m M
300 m N
500 m M
900 m M
400 m N
1000 m M
300 m N

Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate poolt).
Autasustamine: * autasustatakse üldvõitjat
* iga grupi esimesele kolmele auhinnad
* külalisvõistkonnale grupitunnustus
* autasustamine 15 minutit peale viimase
võistkonna finisit
* peale võistluse lõppu peavad kõik
võistkonnad rinnanumbrid ja
teatepulgad tagastama
* buss viib võistkonnad etappide
stardipaikadesse ja võtab peale etapi
läbimist kaasa.
Vallasisene transport:
Rae peatusest 19.30
Uulust kooli juurest 19.40
Võistest PMÜ kaupluse juurest 19.40
Tahkuranna kooli juurest 19.45
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• TEATED •
MTÜ Tahku rannarahvas
kutsub kõiki laatadel ja suurüritustel toiduga kauplejaid.
VETERINAAR- ja TOIDUAMETI TEABEPÄEVALE
Neljapäeval, 21.APRILL KELL 11.00
Külakeskuses TAHKU TARES
! VTA tutvustab nõudeid toidu käitlemisel alustavale
ettevõtjale ja toidu käitlejale, kes tegeleb eraelamus
toidu regulaarse valmistamisega.
! Tegevusloa taotluse esitamisest, ühekordseks kauplemiseks avalikul üritusel.
Ootame aktiivset osavõttu, et ei tekiks arusaamatusi
VTA-ga toiduga kauplejatel suvel Tahkuranna
Hapukurgifestivalil ja Uulu Lambavestil.
Küsimused ja ettepanekud telefonil 53424309 Marje

Kiriku teated
Tahkuranna õigeusu kirikus toimub kevadliturgia
laupäeval 23. aprillil algusega kell 11. 00
Kiriku ümbruse koristamise talgud on laupäeval,
30. aprillil algusega kell 10.00
Käesolev aasta on ka koguduse juhtorganite valimise
aasta. Koguduse täiskogu koosoleku päev on pühapäev
8. mai. Koosolek algab kell 16.00. Kui selleks ajaks ei ole
kvoorumiks vajalikku arvu koguduseliikmeid kohale
tulnud, algab uus koosolek kell 16.30 ja on otsuseõiguslik
osavõtjate arvust sõltumata. Loomulikult tulevad kõik
tulemisvõimelised koguduseliikmed oluliste asjade
otsustamiseks kohale!
Ülempreester Ardalion Keskküla

14. aprill UULU APTEEGIS
TERVISENÄITAJATE MÕÕTMINE
Mõõta saab kolesterooli, triglütseriidide, veresuhkru
ja hemoglobiini taset. Ühe testi hind 1.50.
Lisaks saab mõõta luutihedust 2 eurot ja määrata
kehakoostise näitajaid (tasuta).

Info ja registreerimine apteegis või telefonil
44 60 697. Apteek avatud: E 13.00–16.30
N 8.30–16.00
uulu@maiapteek.ee
Saen ja lõhun teie puud mobiilse bensiinimootoriga
halumasinaga.
Hind kokkuleppel! Tel 56 625 333

JÕULUMÄEL: Lõkketuli, autasustamine

Mis juhtus?

Ootame rohket osavõttu!
Toetajad: Tahkuranna Vallavalitsus,
Jõulumäe Tervisespordikeskus, SK Tahk

9. märtsil kell 17.28 said päästjad väljakutse Tahkuranna
valda Reiu randa, kus oli umbes 200 meetri kaugusel kaldast
inimene läbi jää vajunud. Pinnaltpäästelüli tõi kannatanu kaldale
ja andis ta üle kiirabile. Samal ajal leidsid päästjad umbes 300
meetri kauguselt kaldast veel ühe läbi jää vajunud kannatanu,
kelle tõid samuti kaldale.

*

90
87
87
85
84
84
82
75
75
75
70
70
65
60
60
60
60

28. märtsil kell 18.49 said päästjad väljakutse Tahkuranna
valda Reiu külla, kus põles valveta lõke, päästjad kustutasid lõkke.

ÜLO MADDISON
28.061942-05.03.2016

Võiste alevik

ELMI SOMELAR
10.11.1923-05.03.2016

Tahkuranna küla

ALEXANDER NINKO
02.05.1963-06.03.2016

Laadi küla

MARGUS HOLLAND
27.12.1962-10.03.2016

Võiste alevik

Tahkuranna valla ajaleht
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Märtsikuu Võiste lasteaias
Kevad on käes! Kõige
parem „nina” on tihastel –
nemad hõikasid juba tükk
aega tagasi: „Sitsikleit!
Sitsikleit!”. Edasi leidsime
õuest lumelaikude vahelt
end mullast välja pressivaid
lumikellukesi ning siis tuli
kõik korraga: päike, munapühad ja kevadine kellakeeramine.
Rühmade aknalaudadel
on kevade märgid ka
selgesti näha: sibulad
kasvatavad pealseid, tärganud on till, petersell,
basiilik ja münt.
Emakeelepäeva tähistasime üheskoos Võiste
raamatukogus. „Päikesekiire” rühma lapsed koos
õpetaja Kerliga olid selleks
puhuks ühiselt kokku
pannud imearmsa luuletuse:
SINU EMA
ILUS ON MINU EMA
ARMAS MÕTE ON
TEMAL.
EESTI KEEL ON
EMAKEEL,
SEDA VÕIKS ÖELDA
VEEL JA VEEL.

Võiste raamatukogu
juhataja Ülle Toomla andis
„Rannakarpidele” lahkesti
võimaluse panna „koridorigaleriisse” üles Merekultuuri aastale pühendatud
näituse „Merepõhja saladused”.
Päästeameti auto lasteaia õuel ei pane Võiste

elanikke enam imestama,
sest vähemalt kord aastas
käivad sõbrad Häädemeeste
komandost meil külas.
Kiirabi külaskäik oli esmakordne ja tekitas kogukonnas pisut ärevust.
Tegelikult oli kõik vägagi
korras – Pärnu kiirabibrigaad leidis aja ning
tutvustas lastele oma tehnikat ja igapäevatööd.
Teatripäeva puhul oli
meie maja seekord armsatest külalistest tulvil. Uulu
lasteaia kahe vanema rühma
lapsed koos õpetajate ning
abidega ja meie oma „Päikesekiired” - „Rannakarbid”

Aprill 2016

Uulu lasteaia tegemistest märstikuus

kohtusid kõigile tuttava
Mõmmiga. Pärast ühist
laulmist, aabitsa uurimist ja
väikest terviseampsu astus
näitleja Ivo Eensalu veel
kord rõõmsa rahva ette, et
oma näitlejatööst rääkida
ning küsimustele vastata.
Kohtumiseni
10. aprillil 2016
kell 11.15 Tahkuranna
kooli saalis Simbi-Rimbi
kevadkontserdil!
Lustilist naljakuud
kõigile!
Võiste lasteaia pere

Ongi käes see kaua
oodatud kevadkuu märts.
Kui kuu alguses oli veel
külma ja sadas ka lund, siis
kuu lõpus oli soojakraade
juba nii palju, et välja
ilmusid liblikad, peenrast
pistsid pead välja lumikellukesed ja märtsikellukused. Naistepäeval
üllatas meie naisperet
vallavanem lilledega ja
kringel saabus SDE poolt.
Õpetajad osalesid juba
teisel väärtuste teemalisel
koolitusel.
Lepatriinude rühma
lapsed tutvusid Aafrikaga ja
uurisid Anna-Liisa isa poolt
tehtud Aafrika reisi pilte
ning kaasa toodud meeneid.
Lisette ema rääkis neile
papüürusest. Väga põnev
maa oli Hiina. Meisterdati
peakatteid ja prooviti süüa
pulkadega riisi – väga raske!
Tüdrukute nädalal tegid
poisid tüdrukutele soenguid,
käed olid natuke kohmetud
kummi keeramisel, aga
soengud tulid vahvad.
Märtsi teisel nädalal
aeroobitsesid meie lapsed
muusika saatel Anu Nõmme
juhendamisel. Oli tore ja
väga aktiivne sportlik
hommik. Suur tänu, Anu, et
sa meil olemas oled!
Emakeele päeva puhul
külastastasid rühmad Uulu
raamatukogu, kus tutvuti
uute põnevate raamatute ja
juttudega. Samuti kuulati
katkendeid ilusast eesti
keeles kirjutatud raamatutest. Lapsed tõid ka
kodudest oma lemmikraamatuid ja tutvustasid
neid teistele, hiljem
joonistasid nad oma
lemmikraamatu tegelasi.
Uulu raamatukogu juhataja
tutvustas samuti laste-

vanematele uusi raamatuid,
mida laps saab ise sirvida ja
mida on lastele sobilik ette
lugeda.
Mesimummid ja Liblikad ühinesid projektiga
„Tere kevad!” Lapsed on
juba märganud esimesi
kevademärke ja neid
andmeid on ka veebipõhiselt edastatud. Rühmas
aknalaual kasvavad sibulad,
mida süües muutub tervis
tugevamaks. Lapsed said
jälgida kuidas seemnetest
kasvas muru. Maasikad
kasvavad jõudsalt ja tore on
vaadata, kuidas õiest
moodustub vili. Kõik
taimed vajavad hoolitsevat
kätt, eks iga laps tahab oma
panuse selleks anda.
Teatrinädalal käis meil külas
I. Lett oma näidendiga
„Imede aed”. Kogu lasteaia
perele meeldis see etendus
väga. Aitäh Ivarile! Vahva
etendus oli ka lasteteatrilt
Mäng. Lavastus kandis
pealkirja „Kuidas saada
heaks.” Lapsed said teada,
et kui teisi abistada ja häid
tegusid teha, siis saabki
heaks. Rühmas mängiti veel

käpiknukkudega ja korraldati endile etendusi.
Mesimummid käisid koos
Liblika rühmaga Võistes
kohtumas näitleja Ivo
Eensaluga, kes mängis
Mõmmit. Koos lauldi,
vaadati üle tähed ja
numbrid, ning peale seda
rääkis
näitleja
oma
näitlejatööst.
Pühade-eelsel nädalal
kaunistati oma rühmasid,
värviti mune ja peeti pidu.
Lihavõttenädalal kogunesid
kõik meie lasteaia rühmad
ühiselt pidu pidama, toimus
„Pidu kanalas”. Mängisime
sportlike elementidega
mänge, laulumänge ja
laulsime ajakohaseid laule.
Lapsed ja personal olid
maskeerunud kanadeks,
kukkedeks, tibudeks või
jänesteks. Siinkohal tunnustussõnad lapsevanematele ja lasteaia personalile vägagi loominguliste
kostüümilahenduste eest.
Lasteaia pere soovib
teile kõigile ilusat kevade
algust!

