TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Haridusasutustes on
kevad pereheitmise aeg, nii
oli see ka sel aastal. Lasteaia
lõpetas kahe lasteaia peale
kokku rekordarv lapsi – 36.
Tahkuranna koolis lõpetanuid ei olnud, sest 6. klassis
ühtegi õpilast ei olnud, kuid
Uulu Põhikooli lõpetas 14
last. Küll aga saab olema
lasteaias lõpetanud laste
arvelt Tahkuranna koolis
järgmisel aastal laste arv
ilmselt suurim, ehk üle 40
ning Uulu Põhikoolis üle
paljude aastate suurim, ca
140, täpsed numbrid
selguvad 1. septembril.
Head meelt teevad Uulu
Põhikooli lõpetanute eksamitulemused, kus saavutati
keskmistena tulemused
tublisti üle Eesti keskmiste.
28.06. korraldasime tublidele põhikoolide ja
gümnaasiumite lõpetanud
Tahkuranna valla noortele
Tahku Tares vastuvõtu.
Üritusele olid kutsutud
lapsed koos vanematega.
Kui Uulu Põhikoolis olid
väga head tulemused, siis
tegelikult peab kiitma kõiki
erinevate koolide lõpetanuid, sest keskmise hindega
4,5 või enam lõpetasid kooli
17 Tahkuranna vallas elavat
last, neist üks kuldmedaliga.
Vestlesin vastuvõtul mitme
lapsega ja peab tunnistama,
et väga iseteadlikud ja
hakkajad noored, uusi
valikuid vaadatakse kui
võimalusi ja eelistatakse
raskemaid väljakutseid. Edu
kõigile kooli lõpetanutele
valikute tegemisel!
Esitasime käesoleva
aasta alguses Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusse
(EAS) taotlused Reiuranna
tee rekonstrueerimiseks
ning Uulu tööstusala teede
ja trasside rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks. Pärnumaal oli eelnevalt hindamistulemuste
alusel koostatud 19
objektiga nimekiri, kus
paiknesime vastavalt 5. ja
12. kohal. EAS-i esitati I
vooru taotlusi 12, kuid
peaaegu poole suurema
summa eest kui raha oli.
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EAS tegi aga taotluste alusel
uue hindamise meetme
määruses toodud kriteeriumite alusel ning selle
tulemusel selgus, et maakonnas saavad rahastuse
kokku 6 taotlust, kusjuures
mõlemad meie taotlused,
kokku summas ca 630 tuhat
eurot. Seega saab käesoleval
aastal rekonstrueeritud
Reiuranna tee ning töödega
alustatakse Uulu tööstusalal, kus peaks tööd
lõppema järgmise aasta
juuniks.
Kirjutasin eelmises
lehenumbris Uulu Lasteaia
laiendusest, kuid kahjuks ei
läinud asjad nii nagu
lootsin. EAS avastas, et
ainus pakkuja oli jätnud ühe
nõutud dokumendi pakkumusele lisamata ja nõudis
uue hanke korraldamist.
Iseenesest puudu olev paber
mitte midagi ei oleks ehituse
juures mõjutanud ja keegi
poleks sellest kahju ega
kasu saanud, kuid EAS-iga
vägikaika vedu kuskile ei
vii. Seega tuli meil teha uus
hange, kus osales samuti
ainult see sama üks pakkuja.
Loodame, et nüüd EAS
kontrolli käigus esitatud
pakkumuses puuduseid ei
leia ja saame sõlmida
lepingu. Paraku võtsid EASiga hankedokumentide
kooskõlastamine ja hanke
läbiviimine aega, seetõttu
lükkub lasteaia V rühma
avamine vähemalt septembri keskpaika.
Maikuu volikogu eelselt
avasime teede ehituse
hanked, kus selgus, et
pakkumused olid ligi 1/3
võrra väiksemad planeeritust. Volikogu lubas
seepeale korraldada uue
hanke Reiukooli teel ja
endiste ROOL suvilate
piirkonna teedel. Lisaks
tegime elanike soovil ja
nendepoolse ehituse kaasrahastuse abil hanke Kivialliku teel. Ka need hanked
tulid odavamad ning
korraldasime veel kolmanda
hanke. Juunikuu volikogu
istungil kinnitas volikogu
muudatustega Teehoiukava
ja sel aastal saavad tehtud
veel peale eelmises Oma
Lehes loetletud teede
Reiukooli tee ja Pargi tee
pindamine, Kivialliku tee,
Rooli tee, Rooli põik, Ringi
tee, Linnu tee (esimesed 200
m) ja Munta tee (esimesed
350 m) mustkatte rajamine.

(Järg 2. lk)

Esireas vasakult:
Andra Hunt,
Kirke Habakukk,
klassijuhataja
Ly Soosaar,
Martina Puusepp,
Janne Piiri,
Reelika Veso.
Teine rida vasakult:
Erko Kaur Närep,
Janar Aniste,
Raidar Nurm,
Markus Kaljur,
Marten Vainult.
Kolmas rida:
Kevin Voll,
Khenor Pae,
Siim Pärnala,
Anti Kuusk.

Tublid lõpetajad volikogu esimehe
ja vallavanema vastuvõtul
Hariduse olemus on
sügavalt eetiline, kuna
toetub arusaamale sellest,
kes on inimene ja kuidas
peaks elama. Haridus
tähendab mitte ainult
teadmiste omandamist, vaid
ka inimese kasvamist ja
kujunemist.
T a h k u r a n n a
Vallavolikogu esimees ja
vallavanem kutsusid 28.
juunil 17 tublit koolilõpetajat koos vanematega
vastuvõtule, kelle keskmine
hinne ulatus 4,5 ja
kõrgemale. Põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetajatele
anti kaasa kiitused tehtud
töö eest ja ka rahaline
preemia. Vallavanema
kõnest käi kajama, et tublid
noored peale koolide
lõpetamist ei unustaks oma
lapsepõlvekodu ja siia
tagasi suunduksid.
Tahku Tare pererahvas
oli külalistele katnud
maitsva pidulaua, mille
ümber arutati tulevikuplaane. Gümnaasiumi
lõpetajate hulgas nähti
edasiõppimise võimalustena matemaatika-füüsika
õppesuunda, infotehnoloogia alast õpet, kuid ka
filmikunsti. Noormehed
pidid oluliseks läbida ka
ajateenistuse.
Nii suurt hulka tublisid
ja tarkasid noori ei olegi
varasematel aastatel vastu-

võtule kutsutud, see näitab,
et noored väärtustavad
järjest rohkem head haridust. Erilised õnnesoovid
kuld- ja hõbemedalitega
lõpetanutele.
Avaldame tunnustust
heade tulemuste eest
Gümnaasiumi lõpetamisel:
KULDMEDAL
Susanna Rein Pärnu
Koidula Gümnaasium
HÕBEMEDAL Kristo
Karl Aedma Pärnu Koidula
Gümnaasium
Heino Sass Pärnu
Koidula Gümnaasium
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Andra Aljas Sütevaka
Humanitaargümnaasium
Mariann-Krõõt Mätas
Pärnu Ühisgümnaasium
Avaldame tunnustust
heade tulemuste eest
Põhikooli lõpetamisel:
KIITUSKIRI Martina
Puusepp Uulu Põhikool
KIITUSKIRI Kaisa
Kask
Sütevaka
Humanitaargümnaasium
KIITUSKIRI KarlEnrik Kriis Sütevaka
Humanitaargümnaasium
KIITUSKIRI Heleri
Keeman Sütevaka Humanitaargümnaasium

KIITUSKIRI Brigitt
Lõhmus Pärnu Vanalinna
Põhikool
Janne Piiri Uulu
Põhikool
Marliis Miilimäe Pärnu
Mai Kool
Maritte-Greteliis Saks
Pärnu Mai Kool
Evert Saarnak Pärnu
Mai Kool
Andra Hunt Uulu
Põhikool
Kethe Ana Põldma
Raeküla Kool
Cryslin
Sinimäe
Kuninga tn Põhikool

Lk. 2

Tahkuranna valla ajaleht

Juuli 2016

Vallavalitsuses otsustati:
14.juunil

28.juunil

• Muuta Tahkuranna vallas Uulu külas asuva katastriüksuse
lähiaadress järgnevalt:
Praegune
Katastriüksuse
Uus
lähiaadress
tunnus
lähiaadress

• Kutsuda vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtule ja määrata rahaline preemia alljärgnevatele
Tahkuranna valla õpilastele põhikooli ja gümnaasiumi
eriti eduka lõpetamise puhul (lõputunnistuse keskmine
hinne vähemalt 4,5):
Susanna Rein
65 eurot;
Kristo Karl Aedma
65 eurot;
Heino Sass
65 eurot;
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse17.02.2010.a korralduse
nr 50 punkti 1.1 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„1.1 Tahkuranna vallas, Võiste alevikus, Maru tänav pindala 2250„
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 18.09.2012.a
korralduse nr 287 punkti 2 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
„2. Määrata Matsi tn 9 maaüksuse maakasutuse
sihtotstarbeks üldkasutatav maa (017; Üm)“.
Kinnitada Kooli tee teenindusmaa järgmiselt:
1.1. Tahkuranna vallas, Uulu külas, Kooli tee - pindala
1617 m2 .
Määrata munitsipaliseeritava maaüksuse nimeks Kooli
tee.
Määrata Kooli tee maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa (007;L) 100%.
• Kinnitada Viira tee L 1 teenindusmaa järgmiselt:
1.1. Tahkuranna vallas, Reiu külas, Viira tee L1 - pindala
4792 m2 .
Määrata munitsipaliseeritava maaüksuse nimeks Viira tee
L1.
Määrata Viira tee L1 maaüksuse sihtotstarbeks
transpordimaa (007;L) 100%.
• Kinnitada ühisveevärgiga liitumise tasu suuruseks ühe
liituja kohta Reiu külas Viktoria kinnistu, Reiujõe tee 1,
30 ja 31 ning Reiusilla tee 1-11 kinnistute puhul (kokku
15 kinnistut) 1 000 (üks tuhat) eurot.
• Liitumistasu suurus kujuneb alljärgnevalt: Ehitustööde
maksumus 14 900,00 eurot jagada 15 kinnistule (993
eurot), millele lisandub veel lisatööde maksumus 5
liitumiskoha väljaehitamiseks.
• Juhul, kui ehitustööde kogumaksumus koos liitumiskohtade ja maakraanide väljaehitamisega seotud
lisatöödega kujuneb suuremaks kui 1000 eurot kinnistu
kohta, kannab ülejäänud kulutused OÜ Vesoka.
1. Liitumislepingud liitujatega sõlmib OÜ Vesoka.
2. Anda otsustuskorras Tahkuranna valla munitsipaalomandis oleval Karu tee 12 kinnistul katastritunnusega
84801:001:1484 asuv Tukaotsa tee pumpla Allan Mägi´le
tasuta kasutusse tähtajaga 5 (viis) aastat või ajani, mil
tekib vajadus leping lõpetada või lisandub tarbijaid.
3. Sõlmida Allan Mägi´ga vara kasutamise leping
elektrienergia kasutamiseks, ühtlasi kohustada teda
teostama vara igapäevaseid hooldustöid
4.Korraldada Kure tee 1 kuni 28 kinnistutele majutushoonete püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise
menetlus avatud menetlusena.
5. Väljastada projekteerimistingimused Jaanus Metsnikule Uulu külas Nõmme kinnistul asuva elamu ümberehitamise projekti koostamiseks.
6. Väljastada projekteerimistingimused Ragnar Lall‘ile
Merekülas Karu tee 22 kinnistule abihoone püstitamise
projekti koostamiseks.
7. Väljastada projekteerimistingimused Lauri Varepile
Leina külas Vahtra kinnistule üksikelamu püstitamise
projekti koostamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Reimo Leolile Reiu külas Viira
tee 37 kinnistule aiamaja püstitamiseks.
9. Väljastada ehitusluba Väino Ruulile Reiu külas Pihlaka
tee 4 kinnistule abihoone püstitamiseks.
10. Väljastada kasutusluba Golfer OÜ-le, esindaja Marko
Kaldoja, Reiu külas Klubi kinnistule abihoone (Driving
Range) püstitamisel.
• Kinnitada 28.06.2016 esitatud projekti “Järve kinnistu
joogivee- ja kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha
väljamakse teostajale (OÜ RK Keila Puurtööd) 6500,00
(kuus tuhat viissada) eurot ja 00 eurosenti vastavalt
05.01.2016 sõlmitud toetuslepingule nr 6-11/5 ja esitatud
kuludokumentide alusel.
• Anda “Hajaasustuse veeprogrammi” toetusprojekti alusel
toetused järgmistele isikutele ja projektidele:

1.1 Ülla

84801:001:0757

Matsi

• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kutsuda vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtule ja määrata rahaline preemia alljärgnevatele
Tahkuranna valla õpilastele põhikooli ja gümnaasiumi
eriti eduka lõpetamise puhul (lõputunnistuse keskmine
hinne vähemalt 4,5):
Brigitt Lõhmus
65 eurot;
Marliis Miilimäe
65 eurot;
Maritte-Greteliis Saks
65 eurot;
Evert Saarnak
65 eurot;
Cryslin Sinimäe
65 eurot;
Mariann-Krõõt Mätas
65 eurot;
Andra Aljas
65 eurot;
Kaisa Kask
65 eurot;
Karl-Enrik Kriis
65 eurot;
Heleri Keeman
65 eurot;
Kethe Ana Põldma
65 eurot;
Martina Puusepp
65 eurot;
Janne Piiri
65 eurot;
Andra Hunt
65 eurot.
• Mitte toetada Karl Saat´i avaldust sponsorluse saamiseks.
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris oleva lapse
Ranno Sutt osalemist SKL Jõulu suvistes laagrites (viis
erinevat laagrit) 12.06.2016 kuni 26.08.2016 summas 130
(ükssada kolmkümmend) eurot.
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris oleva lapse
Marliis Miilimäe osalemist konkursil „Kuldsed talendid
kuldses Prahas“ 27.–1. juuli 2016. summas 100 (ükssada)
eurot.
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris oleva lapse
Kaisa Kask osalemist konkursil „Kuldsed talendid
kuldses Prahas“ 26.–30. juuni 2016. summas 100 (ükssada) eurot.
• Anda nõusolek Tahkuranna Avatud Noortekeskusele laste
suvekooli läbiviimiseks alljärgnevalt:
o Tahkuranna valla laste suvekool 2016 toimub 15.-17.
augustini 2016 Uuskalda Spordi- ja Puhkekülas LääneNigula vallas Läänemaal;
o Suvekooli juht on Merit Reinhold ja kasvataja Anu
Nõmm. Mõlemad on läbinud vastava koolituse ja sooritanud noortelaagri ja projektlaagri kasvataja kvalifikatsioonieksami. Vabatahtlikuna abistab suvekooli
läbiviimisel Astrid Rosenberg.
o Suvekoolis osalev laps peab olema Tahkuranna valla
elanike registris ning tema vanus peab jääma vahemikku
7–12 aastat;
o Osaleja omaosalus on 20 eurot/inimene, raha kanda
Tahkuranna Vallavalitsuse a/a EE 921010902001672004
SEB Pangas.
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna
Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp, Reiu külas Silla teel
veetorustiku laiendamise projekti koostamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 11 MTÜle Tahku rannarahvas Hapukurgifestivali korraldamiseks
20.08.2016 Tahkuranna vallas Tahku Tare territooriumil.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 12 MTÜle Uhlapere Selts Uulu jaanitule korraldamiseks
22.06.2016 Tahkuranna vallas Uulu külas Uulu pargis.
• Tunnistada Laenu võtmine Tahkuranna valla 2016.aasta
investeeringute finantseerimiseks hankes Danske Bank
AS poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks laenu
marginaaliga 0,97%.
• Tunnistada Tahkuranna valla teedeehitus II hankes
Nurme Teedeehitus OÜ poolt esitatud pakkumus
Kivialliku tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga 6 724.(kuus tuhat seitsesada kakskümmend neli) eurot ja
55 senti koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada Tahkuranna valla teedeehitus II hankes
Nurme Teedeehitus OÜ poolt esitatud pakkumus Rooli
tee, Ringi tee ja Ringi põik osas vastavaks ja parimaks
hinnaga 17 586.- (seitseteist tuhat viissada kaheksakümmend kuus) eurot ja 19 senti koos 20% käibemaksuga.
• Tunnistada Tahkuranna valla teedeehitus II hankes
Lemminkäinen Eesti AS poolt esitatud pakkumus
Reiukooli tee osas vastavaks ja parimaks hinnaga
17 166.- (seitseteist tuhat ükssada kuuskümmend kuus)
eurot ja 85 senti koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujatega hankelepingute sõlmimise menetlust.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna valla teede
ehitamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.

Toetuse saaja: Jaanus Jõesalu
Projekti nimetus: „ Nõmmküla kinnistu joogiveesüsteem”,
Projekti maksumus 6546,00 Eurot, millest toetuse summa
4364,00 Eurot,
Projekti oma- ja kaasfinantseering on 2182,00 Eurot.
Tööde teostamise aeg 15.august 2016 –15.november
2017.
Toetuse väljamaksmise tingimused:
• ehitusluba puurkaevu rajamiseks, ehitusteatis ja
ehitusprojekt veetorustiku rajamiseks
• kasutusteatis puurkaevule ja veetorustikule
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Toetuse saaja: Kadri Madissoo
Projekti nimetus: „ Uuple kinnistu joogiveesüsteem “,
Projekti maksumus 6786,00 Eurot, millest toetuse summa
4524,00 Eurot,
Projekti oma- ja kaasfinantseering on 2262,00 Eurot.
Tööde teostamise aeg 15.august 2016–15. november
2017.
Toetuse väljamaksmise tingimused:
• ehitusluba puurkaevu rajamiseks, ehitusteatis ja
ehitusprojekt veetorustiku rajamiseks
• kasutusteatis puurkaevule ja veetorustikule
Toetuse saaja: Vesta Rüütel
Projekti nimetus: „ Rüütli kinnistu joogiveesüsteem “,
Projekti maksumus 5910,00 Eurot, millest toetuse summa
3940,00 Eurot,
Projekti oma- ja kaasfinantseering on 1970,00 Eurot.
Tööde teostamise aeg 15.august 2016 – 15.november
2017.
Toetuse väljamaksmise tingimused:
• ehitusluba puurkaevu rajamiseks, ehitusteatis ja
ehitusprojekt veetorustiku rajamiseks
• kasutusteatis puurkaevule ja veetorustikule
Toetuse saaja: Luule Paluoja
Projekti nimetus: „Pärli kinnistu juurdepääsutee“,
Projekti maksumus 15843,76 Eurot, millest toetuse
summa 6500,00 Eurot,
Projekti oma- ja kaasfinantseering on 9343,76 Eurot.
Tööde teostamise aeg 15.august 2016–15. november
2017.
Toetuse väljamaksmise tingimused:
• Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama
aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee avalikult
kasutatava teeni.
• Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille
kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema
kinnistut läbivat juurdepääsutee ehitamist ja kasutamist.
Toetuse saaja: Jaanus Jõesalu
Projekti nimetus: „Nõmmküla kinnistu kanalisatsiooniveesüsteem”,
Projekti maksumus 3300,00 Eurot, millest toetuse summa
2136,00 Eurot,
Projekti oma- ja kaasfinantseering on 1164,00 Eurot.
Tööde teostamise aeg 15.august 2016 –15. november
2017.
Toetuse väljamaksmise tingimused:
• ehitusteatis ja ehitusprojekt kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks
• kasutusteatis kanalisatsioonisüsteemile
Toetuse saaja: Aive Haljak
Projekti nimetus: „Sarapuu kinnistu kanalisatsioonisüsteem”
Projekti maksumus 2340,00 Eurot, millest toetuse summa
1560,00 Eurot,
Projekti oma- ja kaasfinantseering on 780,00 Eurot.
Tööde teostamise aeg 15.august 2016–15. november
2017.
Toetuse väljamaksmise tingimused:
• ehitusteatis ja ehitusprojekt kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks
• kasutusteatis kanalisatsioonisüsteemile.
Toetuse saaja: Alar Hunt
Projekti nimetus: „Sillaotsa kinnistu joogiveesüsteem”
Projekti maksumus 5700,00 Eurot, millest toetuse summa
3406,00 Eurot,
Projekti oma- ja kaasfinantseering on 2294,00 Eurot.
Tööde teostamise aeg 15.august 2016–15. november
2017.
Toetuse väljamaksmise tingimused:
• ehitusluba puurkaevu rajamiseks, ehitusteatis ja
ehitusprojekt veetorustiku rajamiseks
• kasutusteatis puurkaevule ja veetorustikule.

Vallavanema veerg (Algus 1. lk)
Lisaks rekonstrueerime
Maru ja Vaariku tänavad
ning Mõisa tee mereäärse
kehvas seisus oleva osa.
Lootsin, et käesolevas
lehes on võimalik juba
pikemalt kirjutada haldusreformist, kuid läbirääkimised on osutunud
keerukaks. Vahepeal on
toimunud kõigi 4 valdkonna
komisjonide koosolekud,
hariduse teemadel on
kohtutud lausa kahel korral.
Toimunud on ka kaks
läbirääkimiste juhtrühma
koosolekut, kuid sisulisi
kokkuleppeid peaaegu

ikkagi ei ole. Lisaks on veel
varasemalt ühtse seisukoha
leidnud Liivimaa valla nime
kasutamise Kohanime nõukogu sisuliselt keelustanud.
Positiivne on, et viimase
koosoleku lõpus jõudsime
kokkuleppele lähitulevikus
tehtavates tegevustes ja
määrasime tähtajad. Hetkeolukorda iseloomustab
klassikute poolt öeldud
lause: nii kaua, kui kõik pole
kokku lepitud, pole midagi
kokku lepitud.
Head suve jätku!

Juuli 2016

Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:

Tahkuranna Vallavalitsuse
teated

30.juunil
• Taotleda Tahkuranna valla munitsipaalomandisse
Tahkuranna vallas Uulu külas asuv Kooli tee maaüksus
vastavalt asendiskeemile.
• Taotleda Tahkuranna valla munitsipaalomandisse
Tahkuranna vallas Reiu külas asuv Viira tee L1
maaüksus vastavalt asendiskeemile.
• Kehtestada Võiste alevikus menetletav Riia mnt 33
kinnistu detailplaneering
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 28.04.2016 otsuse nr
23 „Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2016–2019 kinnitamine“ lisa alljärgnevalt:
o Muuta 2016. a. investeeringute summasid vastavalt
toimunud hangetele alljärgnevalt (eurodes):
! Jõe tee 13 000, uus summa 12 770
! Reiujõe tee 7 000, uus summa 7 042
! Sadama tänav 7 000, uus summa 1 545
! Siimu tee 28 000, uus summa 26 047
! Siimu bussipeatus 7 000, uus summa 1 825
! Silla tee 63 000, uus summa 43 900
! Tahku tee 10 000, uus summa 3 158
! Vana-Paradiisi tee 5 000, uus summa 6 757
! Viira sisetee 35 000, uus summa 15 176
! Viira tee 10 000, uus summa 8 593
! Vaariku tänav 17 000, uus summa 8 271
o Lisada 2017.a investeeringutest ja teehoiukava väliste
teedena 2016.a investeeringuteks vastavalt toimunud
hangetele alljärgnevad teed (eurodes):
! Kivialliku tee mustkate koos elanike omafinantseeringuga 6 724
! Reiukooli tee pindamine 17 166
! Rooli tee, Ringi tee ja Ringi põik mustakte 17 586
! Linnu tee esimese 200 m mustkate 6 604
! Munta tee esimese 350 m mustkate koos elanike
omafinantseeringuga 8 481
! Mõisa tee mereäärse osa rekonstrueerimine 16 569
! Pargi tee pindamine 1 778.
o Vähendada 2016. a. investeeringute summasid alljärgnevalt (eurodes):
! Taimla tee 10 000, uus summa 6 296.
o Suurendada teehoiukava 2016. a. investeeringute
kogusummat ca 5 800 euro võrra, mis lisandub täies
ulatuses elanike omafinantseeringute arvelt.

Tahkuranna valla arengukava 2015–2019
eelnõu avalikustatakse
19.juuli kuni 10.august 2016.a.

kassasse, ning kui tähtaeg
on näiteks 2019. aasta
juulis, tuleb töötukassasse
pöörduda alles kolme aasta
pärast.
Mis muutub uue hindamisega?
Kui hindamine on läbitud, saab inimene töötukassalt otsuse, kas tal on täielik,
osaline või puuduv töövõime. See tähendab, et kaovad
ära harjumuspärased protsendid.
Osalise ja puuduva
töövõime korral on inimesel
pärast hindamist õigus
saada töövõimetoetust.
Puuduva töövõimega inimene saab töötukassalt
toetust olenemata sellest,
kas ta töötab, ei tööta või
otsib tööd. Osalise töövõimega inimeselt oodatakse
aktiivsust. See tähendab
tööotsimist, töötukassa
teenustel osalemist (sh
koolitus, rehabilitatsioon),
töötamist, õppimist, alla
3-aastase lapse kasvatamist
või puudega inimese hooldamist.
Töövõimetoetus on
2016. aastal puuduva
töövõime korral 11,25 eurot
päevas ning osalise töövõime korral 6,41 eurot
päevas. 30-päevases kuus
tähendab see vastavalt
337,5 ja 192,3 eurot.
Toetuse suurus sõltub ka
sissetulekust: kui kuu sissetulek ületab 90-kordset
päevamäära (2016. aastal
1012,5 eurot bruto), väheneb töövõimetoetus iga
piirmäära ületava euro
kohta 50 senti. See tähendab, et toetus väheneb alles
siis, kui vähenenud töövõi-

Teade
Tahkuranna vallas Reiu külas Kure tee 1 kuni 28
kinnistutele
majutushoonete püstitamiseks
projekteerimistingimuste andmise
avatud menetluse kohta

Laekunud muudatusettepanekute avalik arutelu
toimub 11.august 2016.a kell 18.00
volikogu saalis, vallamaja II korrusel.

Tahkuranna vallavalitsus avalikustab projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõu Reiu külas Kure
tee 1 kuni 28 kinnistutele majutushoonete ehitusprojektide
koostamiseks.

Senise arengukava tekstiga saab tutvuda
valla kodulehel: http://tahkuranna.kovtp.ee/
valla_arengukava
Uulu ja Võiste raamatukogudes ning
valla kantseleis tööpäevadel.

Projekteerimistingimuste eesmärk on Kure tee 1 kuni
28 kinnistutele püstitatavate majutushoonete arhitektuursete
tingimuste muutmine selliselt, et oleks lubatud püstitada
kuni 2-korruselisi hooneid lisaks viilkatusele ka
lamekatusega ning viimistlusmaterjalidena saaks kasutada
lisaks Golfikompleksi detailplaneeringus väljatoodule ka
krohvi, betooni, terast ja klaasi.

!"!"!"!"!

Vastavalt Golfikompleksi detailplaneeringule määratakse Kure vkt 1 kuni 28 kinnistutele plaanitavate hoonete
täpsed asukohad koos võimalike hoonestusaladega
eelprojekti koostamise staadiumis, lähtudes arvestusest üks
majutushoone 2000m2 suuruse ala kohta.

TAHKURANNA VALLAVALITSUSE
KOLLEKTIIVPUHKUS
04–26.juuli 2016
Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel
kell 9.00–15.00 vallavalitsuse ruumides.
Tel. 444 8890; 5335 8992.
tahkuranna@tahkuranna.ee
Sündide/ surmade registreerimine
11–26.07 Pärnu Maavalitsuses
(Akadeemia 2, Pärnu)

Projekteerimistingimuste taotleja on Pärnu EKE Projekt
AS, esindaja Teet Aava.
Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda
Tahkuranna Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu) ning
Tahkuranna valla kodulehel 01.juulist 2016 kuni 22.juulini
2016, mille jooksul on võimalik esitada nimetatud
dokumentide osas ettepanekuid ja vastuväiteid.
Projekteerimistingimuste eelnõu
Täiendav info tööpäevadel 9.00-15.00, tel. 4448890,
tahkuranna@tahkuranna.ee

Millest tuleneb erinevus ravimite hindades

Töövõimet hindab juulist töötukassa
Tänavu 1. juulist tuleb
pikaajalise tervisehäirega
inimestel minna esmakordseks töövõime hindamiseks
sotsiaalkindlustusameti
asemel töötukassasse. Kel
juba on kehtiv töövõimetus,
on oodatud hindamisele
isikliku korduvekspertiisi
tähtajal– 2016. aasta sees
sotsiaalkindlustusametisse
ja 1. jaanuarist 2017 juba
töövõime hindamiseks
töötukassasse.
Juuli algus toob töövõimesüsteemis muudatused esialgu vaid neile
inimestele, kel ei ole varem
püsivat
töövõimetust
tuvastatud või kellel tehti
seda enne 2010. aastat.
Kuue kuu jooksul enne
töövõime hindamise taotluse esitamist tuleb ära käia
oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul
ning seejärel esitada taotlus
töötukassale.
Töövõimet hindab inimese esitatud taotluse ja
terviseandmete põhjal eraldi
ekspertarst, kes küsib
vajadusel lisainfot ka teistelt
sama inimesega tegelenud
arstidelt ja spetsialistidelt.
Seejärel teeb töövõime
kohta otsuse ja maksab
töövõimetoetust töötukassa.
Praeguste töövõimetuspensionäride ja teiste püsiva
töövõimetusega inimeste
töövõime hindamise aeg
sõltub sellest, millal saabub
uus korduvekspertiisi tähtaeg. Kui see on juba tänavu,
tuleb endiselt pöörduda
sotsiaalkindlustusametisse.
Kui tähtaeg on näiteks
tuleva aasta märtsis, tuleb
pöörduda juba töötu-
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mega inimese brutopalk
ületab 1012,5 eurot.
Maksusoodustuse
saamine tööandjale lihtsamaks.
Lisaks eelnevale muutub
lihtsamaks ka sotsiaalmaksu
hüvitamine. Nimelt, riik
maksab vähenenud töövõimega töötajate eest osa
sotsiaalmaksu ise ning
alates 1. juulist liigub ka see
töötukassa alla ja saab
lihtsama korralduse. Kui
praegu tuleb tööandjatel
sotsiaalmaksu hüvitamise
taotlus esitada iga kuu, siis
edaspidi üks kord ühe
vähenenud töövõimega
töötaja eest.
Sotsiaalmaksu hüvitatakse töötaja eest, kellel on
nn vana süsteemi järgi
vähemalt 40-protsendine
püsiv töövõimetus ning uue
süsteemi järgi osaline või
puuduv töövõime. 2016.
aastal on see summa kuni
128,70 eurot kuus. Sotsiaalmaksu soodustust saavad
äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja
füüsilisest isikust ettevõtjad
inimeste eest, kes töötavad
nende juures töölepingu
alusel.
Rohkem infot töövõimereformi kohta ning kuidas ja
millal taotleda töövõime
hindamist leiab veebia a d r e s s i l t
www.töövõimereform.ee.
Samalt lehelt leiab ka kõik
vajalikud viited töötukassa
ja sotsiaalkindlustusameti
pakutavatele teenustele.
Arne Kailas,
Sotsiaalministeeriumi
töövõimepoliitika juht

Sama toimeainega ning
samal kujul (tabletid, siirup
vm) ravimeid on Eestis
müügil erinevatelt ravimitootjatelt. Seejuures
vastavad need kõik toime,
ohutuse ja kvaliteedi osas
ühesugustele nõuetele ning
erinevus patsiendi jaoks
seisneb peamiselt hinnas.
Üldistatult võib öelda, et
eelkõige kulgeb hinna
erinevus originaalravimite
ja geneeriliste ravimite
vahel. Tulenevalt oma
valikust on inimestel võimalik ainuüksi ühe ravimi
pealt säästa kümneid
eurosid aastas.
Soodsam hind ei
tähenda kehvemat ravimit
Originaalravim tähendab, et ravimitootja on
toonud turule uudse ravimi,
kus toimeaine või manustamisviis on senisest erineva
mõjuga. Geneerilised ravimid on originaali koopiad,
millel on tõendatult sama
toime ja ohutus. Kuna
uudsele ravimile müügiloa
saamiseks eelneb pikk ja
kulukas kliiniliste uuringute
periood, on originaali
omanikul mõne aasta vältel
ainuõigus ravimit toota ja
müüa. Seda nimetatakse
patendiajaks. Selle perioodi
jooksul on tal võimalik
teenida tagasi ravimi väljatöötamiseks
kulunud
investeeringud ning säilitada huvi ka edasiseks
arendustegevuseks.
Geneeriliste ravimite
tootjad saavad alustada
ravimi tootmist ja turustamist pärast ravimi
patendiaja lõppu, ilma et
peaks kordama algselt
tehtud uuringuid. Nii on
justkui pool teed käidud ja
sellest tulenevalt saab
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ravimit turustada madalama
hinnaga. Küll aga peab ka
iga geneeriline ravim läbima
testid, millega saab tõendatud originaalile sarnane
ravitoime ja ohutus inimestele. Konkurentide
turule saabudes võib
juhtuda, et ka originaali
tootja langetab ravimi hinna
geneeriliste preparaatidega
samale tasemele.
Erinevus ravimi hinnas
kujuneb ostja jaoks ravimifirmade kehtestatud
hinnast. Haigekassa hüvitab
ravimite kulu kindlustatutele kuni piirihinnani.
Kui patsiendile on välja
kirjutatud või ta soovib osta
ravimit, mille hind on
piirhinnast kõrgem, tuleb tal
kehtiva piirhinna ja ravimi
müügihinna vahe ise katta.
Piirhinnad kehtestatakse
sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite
grupile, mis kantakse
soodusravimite loetellu.
Loetelu
uuendatakse
regulaarselt kord kvartalis
(1. jaanuaril, 1. aprillil, 1.
juulil ja 1. oktoobril) ning
samaaegselt võivad muutuda ka ravimite piirhinnad.
Ravim, mis näiteks juuni
lõpus on patsiendile
soodsaim, ei pruugi seda
juuli algusest enam olla.
Seega tasub iga ostu juures
küsida apteekrilt nõu
soodsaima pakendi kohta.
Küsi apteekrilt soodsaimat ravimit
Üldjuhul kirjutab arst
retseptile toimeaine nimetuse. Sel juhul on apteekril
kohustus pakkuda ostjale
sobivate ravimite hulgast
soodsaimat. Kuigi üldiselt
on määratud toimeaine
piires erinevate ravimpreparaatide vahetamine

ohutu, ei saa välistada, et
arst peab meditsiinilistel
põhjustel retsepti koostama
pakendipõhiselt ehk retseptile kirjutatakse konkreetse
tootja kindla preparaadi
nimetus. Sel juhul peab arst
patsienti teavitama ravimi
asendamise võimalusest ja
tingimustest. Kui ravim ei
ole asendatav, tuleb patsienti teavitada asendamise
keelamisest ja selle põhjusest.
Riigiportaalis
www.eesti.ee on igal ühel
võimalik hõlpsalt veenduda,
kas retsept kirjutati välja
toimeainepõhiselt ja kas
ostetud ravim kuulus hinnalt
soodsamate hulka. Oma
retsepte saab vaadata
riigiportaali retseptikeskuses (E-teenused ! Kodanikule !Tervis ja tervisekaitse"!"Retseptid). Toimeainepõhiselt koostatud
retseptil on märge “Toimeainepõhine” (Retsepti
detailinfo ->Andmed arsti
juures ->Pakendi kood,
nimetus, arv). Konkreetse
pakendi valikul on näha
arsti põhjendus, miks just
selle tootja konkreetne
ravim oli inimesele antud
juhul vajalik (Andmed arsti
juures ->Asendamatuse
põhjendus). Juba välja
ostetud retseptide puhul
saab vaadata, kas ostetud
ravim kuulus soodsamasse
gruppi või oli ruumi
kokkuhoiule. Kindlasti
tasub iga ühel ka ise
ravimite kirjutamise ja
väljastamise protsessis
aktiivselt osaleda.
Keili Kõlves,
Ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht
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Põnevaid tegevusi Tahku Tare õuel

Nagu me teame, siis
Tahkuranna kooli noored
külastavad aktiivselt peale
kooli Võiste Noortetuba,
mis asub külakeskuses
Tahku Tare. Lapsed soovivad pidevalt õues aega
veeta erinevaid tegevusi
tehes. Selleks korraldab
noorsootöötaja erinevaid
üritusi. Kaks aastat tagasi
kui olin ise veel Võiste
noortetoa noorsootöötaja,
saime noortega innustust
ühest TEIP projektist ehk
tervist edendava idee
projektist, mille eestvedajaks on Tervise Arengu
Instituut (TAI). Selle
tulemusena valmistasime
laste ja nende vanematega
meeskonna töövahendeid.
Valmisid meeskonnasuusad,
õngemäng, kile peal veetopside vedamise mäng ja
torude sees pallide veeretamise mäng. See andis
inspiratsiooni edasi laiendada oma õuetegevusi läbi
TEIP projekti konkursi.
Otsustasime kirjutada
projekti „Seikle värskes
õhus”, et luua Tahku Tare

õuele võimalus erinevateks
põnevateks tegevusteks.
Projekti autor on Enel
Lauter, mina juhendaja ning
kaastegevad liikmed Mairo
Nairis, Rihard Klein ja
Annabel Helin. Saavutasime nooremas vanuserühmas II koha
ning
meid
kutsuti 6. mail
tänuüritusele
T e r v i s e
A r e n g u
Instituuti, kus
esitlesime oma
projekti,
nautisime
maitsvaid
suupisteid
ning osalesime
seiklusmängus.

kaalu slacklinel. Seiklusala
on eemaldatav, mis tähendab, et kui külakeskus või
noortetuba on avatud, siis
pannakse lastele ka
atraktsioonid ülesse.
Noortega kirjutasime
küll projekti, kuid ideed
aitasid reaalseks seiklusalaks teha lapsevanemad.
Suur rõõm on tänada Eneli
isa Toomast, Mairo isa
Karolit ja ema Pirjet,
Rihardi isa Kaidot ja ema
Liisi ning muidugi ka minu
pereliikmeid.
Seiklusala on toonud
Tahku Tare õuele erinevaid
inimesi uudistama ja proovima ehk kogu Tahkuranna
valla lastel on võimalus
sellest osa saada ning ka
külastajatel väljastpoolt
meie valda.
Egle Vutt,
vabatahtlik
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HAPUKURGIFESTIVAL 2016
Kuupäev: 20. august 2016
Toimumiskoht: Tahku Tare külakeskus
Täpsem info: Raili Mengel, tel 5622 2500, tahkurannarahvas@gmail.com, FB
hapukurgifestival, www.rannatee.ee/hapukurgifestival
FESTIVALI KAVA 2016
Kell 11.00 - Taasiseseisvumise 25. aastapäevale pühendatud ajalootund K.Pätsi
mälestusmärgi juures Tahkurannas.
Kell 12.00 - Seitsmenda Hapukurgifestivali avamine Külakeskuses Tahku Tare.
Päeva jooksul esinevad Teile
- Mait Trink rahvalike lugudega
- Tantsuselts Ülejala, juhendaja Tiiu Pärnits
- Ansambel Lõõtsavägilased
- TAHKURANNA TIIM - tantsud merekultuuriaastale, esinevad meie valla kõige
pisemad emadega ning loomulikult ka suuremad lapsed ja emadki oma kavaga, juhendaja
Anu Nõmm.
Toimuvad kurgikorvi hoidmise võistlused nii lastele, naistele kui meestele.
Kell 15.00 avab Riina Luik, Parim Maitse 2015 tiitli omanik, oma kurgiteo saladuste
laegast.
Kell 16.00 - Parim Maitse 2015 (ainult kurgist!) väljakuulutamine.
Hapukurgifestivalile paneb punkti sel aastal Karl Madis (alates 18.00).
Hapukurgifestival kestab kuni 21.00ni.
Kurk, kala ja käsitöö!
Kogu päeva vältel jagatakse kurgiretsepte ning kurgi-valmistamise oskusi ja põlvest
põlve kantud teadmisi.
Kalatoite pakub kohvik Liivi Lahe Räimerada. Käsitööd pakuvad kohalikud meistrid.
Koduselt häid maitseelamusi pakuvad kohvik Tahku Tare ja Koduköök, kindlasti on
kohal Terje ja Tõnu oma torusaiadega. Kurgihoidistega on kauplemas kindlasti Kiini pere,
Musta pere, Valeri Petrov, Sirje Metsamägi, Ilona Aava, Rita Luhaoja jpt.
Merekultuuriaastal saavad lapsed meisterdada endale paate. Traditsiooniliselt hüpata
batuudil jpm.
Kõigil, kel on soov osaleda konkursil „Parim Maitse 2016“ - omavalmistatud hoidised
ainult KURGist, palume tuua oma tooted (kindlasti lisada kontaktandmed) MTÜ Tahku
rannarahvas telki kella 14ks.
Kui on soov tulla kauplema, siis andke endast teada kuni 31. juulini tel 5622 2500
(Raili) või e-postil: tahkurannarahvas@gmail.com PS! Kohalikud kauplejad (rõhk
kurgitoodetel) on väga-väga teretulnud!
Festivalile sissepääs on külastajatele tasuta. Sisenemisel antakse Teile maitsta
Tahkuranna kurki.

Tänaseks
on Tahku Tare
õuealale valminud seiklusala, kus on
põnev erinevate kiikudega
kiikuda, turnida ning harjutada tasa-

PS! Head autojuhid, palume Teil jälgida liikluskorraldust st mitte parkida VIA Baltica
äärde, vaid parkida selleks päevaks loodud parklatesse. Mõisa tee kuni Tanevi teeni on
20. augustil ühesuunaline.
Hea teada: Hapukurgifestivalil ostude tegemiseks palume varuda sularaha.
Hapukurgifestivali korraldamist toetab Tahkuranna vald.
Festivali korraldab MTÜ Tahku rannarahvas koostöös Tahkuranna Naisseltsi, Motoklubi
Kärnataja, Tegusad Vanaemad, Noored Naised ja Külaselts Võiste´ga.
Päevapiltnik Rein Kaupmees.
Raili Mengel, korraldaja
tel 5219722.

FUN 2016 Reiu rannas
Harrastusurfaritele
suunatud võistlussarja
FUN 2016 hooaja liidrid
selgusid juuni teisel
nädalavahetusel
Pärnumaal Tahkuranna
vallas Reiu rannas.
2016. aasta FUN sari on
4-etapiline, mille 1.etapp
ehk Kullipesa Fun toimus
11–12. juunil võistluskeskusega Reiu rannas. Kohale
olid oodatud kõik surfisõbrad, võistlus toimus
purjelaua-, lohesurfi- ja
aerulaua (SUP)- arvestuses.
FUN-võistlus on lahe ja
oodatud, kuna üheskoos
panevad oma oskused
proovile nii algajad kui juba
kogenud surfihaid. Head
tuuleolud tõid ka sel aastal
Reiu randa mitmed Eesti
tipp-surfarid.
Kahepäevane võistlus
peeti kalda lähedal ja oli
pealtvaatajatele hästi jälgitav. Võistlusrada oli
põnev ning adrenaliini ja
kirge lisas nädalavahetuseks
ennustatud vägagi soodne
(st. tugev) tuuleprognoos.
Aerulauavõistlus nõuab
sportlastelt oskusi saada
hakkama nii tormise mere
lainetega kui Reiu jõe

kitsustega sprindietapil.
SUP-sprindietapid toimusid
laupäeva õhtul Reiu jõel
Reiumaa Motelli juures.
Maiuspalaks võistlejatele loositi kõikide osalejate

vahel välja maailmas väga
tunnustatud ja nõutud uim –
Z-Fin, mille tootmiseks
tegeleb Eesti firma, lisainfo
www.zfins.eu.

Rõõmsate Laste Festival
23. juulil toimub Pärnu
Rannapargis Rõõmsate
Laste Festival. Tegemist on
esimese omataolise tasuta
kogupere festivaliga, mis
tutvustab peredele üle Eesti
perepuhkuse võimalusi ja
kultuuri, esitleb Eesti disaini
ja peretooteid ning pakub
aktiivset tegevust nii ettevõtlikele lastele kui ka
aktiivsetele vanematele.
Festivali põhieesmärgiks
pakkuda peredele kvaliteetset ja arendavat
meelelahutust.
Rohkem
infot:
www.lastefestival.ee
Tervitades Kerstin Raja
tel 55599236
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Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

• TEATED •

Nii ajaratas aastaid keeras Sinu eluteel,
neis mälestusi häid Su ümber elab veel.
Sa nagu hellalt silitada tahaks neid
ja astuda veel kord neid käidud teid ...

Ajakava: UULU LAMBA VEST 2016

Juuli kuu
22. juuli Aino Kartus
25. juuli Aino Kets
05. juuli Helju Tiits
02. juuli Aita Elleste
04. juuli Nadezhda Pool
13. juuli Helga Kaimi
28. juuli Elvi Sommer
19. juuli Miralda Koduste
25. juuli Nadezda Stepanova
05. juuli Tiit Kuld
01. juuli Anne Klein
19. juuli Ants Niine
23. juuli Reet Laansalu
07. juuli Sirje Stern
09. juuli Ivar Venholst
27. juuli Ülo Sommer
31. juuli Jüri Kõresaar
28. juuli Marika Kiviselg
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Augusti kuu
07. august Vello Tõnno
09. august Hilda Doreen Roder
02. august Ille Ennusaar
18. august Olga Jastreb
09. august Asso Luur
14. august Semen Samusevich
29. august August Tali
03. august Evi Koppel
21. august Mia Mihkelson
10. august Ilmar Tõnisson
03. august Arseeni Reimand
01. august Helju Viirg
03. august Vladimir Tsutskov
07.
5 . Jaugust
U U N I GalinaTsutskova
20. august Rein Pill
21. august Luule-Anilla Rosin
15. august Leonid Skvortsov
20. august Ene Petrov
25. august Ellen Valdgraf
28. august Juhan Orasmäe
07. august Tatjana Piirikuus
07. august Elle Palu
12. august Riina Kuusik
29. august Erika Friedrichson
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75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60

11.00 - Eesti Kohaliku Taluniku/Ettevõtja Toidu ja
Kaubalaat (11.00–18.00)
- Elus koduloomade väljanäitus RANNA
RANTSO (11.00–18.00)
- Sel aastal TAAS kohal ka kaunid ALPAKAD
(11.00–18.00)
- Põllumajandustehnika näitus (kohalikud
ettevõtjad 11.00–18.00)
- Villa töötlejad (Mikkeni Lambatalu) oma telgi
ja vahenditega (11.00–18.00).
11.30 - Ürituse pidulik avakõne
12.00 - Võistkondadele toidukorvide üleandmine
ja võistlusküpsetamise algus
12.30 - Tahkuranna valla NIMEPÄEVA tervituskontsert (3x15 min). Valla artistid
13.30 - Uulu Lamba Vest 2016 – võistkondade ja
ettevõtjate tutvustamine, intervjuud
14.00 - Esineb JÜRI HOMENJA (14.00–14.30)
- Pärnumaa Vanatehnika klubi – vanade autode
näitus (14.00–17.00)
- Kohalik Konstaabel tutvustab reaalset
olukorda sattudes autoavariisse
- Pärnu Politseijaoskonna merepäästeüksuse
(SAR) päästevahendite tutvustus
- Rahvatantsurühm Kuu
15.00 - Esineb JÜRI HOMENJA (15.00-16.00)
- Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises
1. võistlusvooru tööde avaliku pimehindamise
algus kohtunike telgis
16.30 - Esineb VILJO TAMM & AGU TAMMEORG
(16.30–17.30)
- Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises
2. võistlusvooru tööde avaliku pimehindamise
algus kohtunike telgis
17.30 - Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises
3. võistlusvooru - fantaasiavooru tööde avalik
esitlus
18.30 - Algab Raadio ELMAR SUVEPIDU –
Õhtujuht LAURI HERMANN
DJ Andrew (valib muusikat kuni südaööni).
19.00 - Esineb BRIGITA MURUTAR – Loosime
välja Jalgratta (19.00–20.30)
20.00 - Pidulik auhinnatseremoonia – võitjate
autasustamine

Sünnid
KAROLA MITT

21.00 - Päeva peaesineja - BLACK ROKIT versus
Peeter Oja Live kontsert
23.00 - Suurejooneline ILUTULESTIK – jätkupidu
hommikuni Uhlapere Seltsimajas

15.06.2016

ema AINIKA TRUUS
isa TARMO MITT

HENDRIK STRANDSON
13.07.1990-15.06.2016
Võiste alevik

Väljaandja:

Lk. 5

Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak
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Seoses juhataja puhkusega 11. juulist 17. augustini
(kaasa arvatud) on Võiste Raamatukogu avatud
NELJAPÄEVITI kell 9.00–18.00

Heinamaade niitmine ja septikute tühjendamine.
Lentsius OÜ Tel: 5175667

Lk. 6

Tahkuranna valla ajaleht

Juunikuu Võiste lasteaias

Juuli 2016

Juunikuu tegemised Uulu lasteaias

Käesoleva Oma Lehe
jõudmisel Sinu kätte, hea
lugeja, on jaanikuu ohjad
juulikuu kätte visanud ning
suur suvi käes. Heitkem veel
korraks pilk selja taha,
kuidas veetsid oma päevi
Võiste lasteaia mudilased.
Alustuseks väike ülevaade maikuu „sabadest”.
28. mail toimus Vallikäärus Pärnumaa 2. Võimlemispidu Meremuinasjutt.
Rannakarbi rühma lapsed
olid jaanuari algusest saadik
juhendaja Liina Ojatamme
käe all esmaspäeviti harjutanud, et peole pääseda.
Tubli töö tasuks oligi tore
päev Pärnus, täis ühist kava
lihvimist, lustimist mänguväljakul ning esinemist
suurele huviliste hulgale
õhtul.
30. mail panid Päikesekiire rühma väikesed ja
suured koos peredega

1. reas: Sofia Helene, Liandra, Damir, Anee, Rika, Karl, Saara
Sofia, Karmen, Andro, Tarmo, Vaike.
2. reas: Kristiina, Ardo, Kim, Helen, Amelia, Ekke, Madli, Kerdo,
Jaanika, Krethel, Caroly, Kerto ja Sten-Erich.
3. reas: õpetajad Juta, Piret, Piia ja õpetaja abi Ene.
Käes on suur suvi ja
puhkuste periood. Nii ka
meie lasteaed on oma
viimase, XII lennu teele
saatnud ja kulgeme suvises
meeleolus. Lõpetajaid oli
sel kevadel eriti palju,
kokku 24 last, kes enamuses
alustavad sügisel kooliteed
Uulu Põhikoolis. Head
kooliteed!
Juuni alguses oli lasteaialastele organiseeritud
vahva õhtupoolik noortekeskuse rahva poolt, mille
eest täname Meritit ja tema
tiimi.
Et oleks midagi lastele
õpetada, peavad ka õpetajad
oma teadmisi koolitustel

lõppevale lasteaia-aastale
punkti rõõmsa peoga.
Maikuu viimane päev on
traditsiooniliselt see päev,
mil kogu Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli pere
veedab üheskoos mõnusa
hommikupooliku mängides
ja grillipidu pidades.
Fotodele jäädvustas ürituse
õpetaja Anu Alloja.
Juunikuu esimene päev
leidis lasteaia rahva taas
koolimaja poole rühkimas.
Sel aastal toimus meie
koduvalla noorsootöötajate
poolt korraldatud lastekaitsepäeva üritus nimelt
Tahkuranna kooli õuealal.
Kõige menukamad tegevuskeskused meie mudilaste
meelest olid politseipunkt,
Lotte ja muidugi batuut.
Juunis toimetasid Päikesekiired ja Rannakarbid
koos samas rühmas. 1.
juulist kuni 14. augustini on
lasteaed suletud: toimuvad
tööd elektri- ja küttesüsteemi renoveerimiseks.
Eeldatavalt ootab meie maja
lapsi taas alates 15.
augustist.

Koolilaadal,
7. augustil
2016.a.
Tahku Tares
kell 11.00
MARABU FASHION
SPRAY
TEKSTIILIVÄRVID ja
ALADINE TEMPLID
Ootame teid avatud
töötuppa.
Palun võtke kaasa
tennised või t-särk, mida
soovite dekoreerida. Väga
hästi sobivad juba kasutatud, heledad puuvillased
tennised või särgid.
Töötoas osalemise hind
2 EUR.
Vajalik eelregistreerimine 1. augustiks, mob.
5109678
Juhendab AS Vunder
tootekoolitaja Sirle Saarepere

Kaunist suve kõigile!
Võiste lasteaia pere
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täiendama. Nii käidi Audrus
ja Kihnuski kogemusi ning
tarkusi juurde saamas. On
toimunud juba ka kaks
haldusreformi-teemalist
haridusjuhtide alamtöögrupi koosolekut, kus
kaardistati nelja liituva
omavalitsuse hariduskorraldust.
Suvine rühmade töökorraldus veidi erineb
ülejäänud õppeaasta rutiinist, eriti veel nüüd, kui
ootame pikisilmi oma
ruumidesse remonti. Praegu
käib majas asjade pakkimine kastidesse-kiledesse,
kuna betoonitolmuga koos
saame toimiva ventilat-

siooni ning alla korrusele
uued rühmaruumid kõige
vajalikuga. Kogu lasteaed
läheb taas täistuuridel tööle
alates augusti eelviimasest
nädalast, mil hakkame
ootama ka uusi lapsi lasteaiaga harjuma. Hetkel on
välja kuulutatud konkurss
vabade õpetajate ametikohtadele ja loodame, et
saame alates uuest õppeaastast oma perre toredad
ning sõbralikud pedagoogid.
Kena puhkuseaega ja
ilusat suve kõigile!

