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MÜRAMEE sõidab KOOLITANTS 2016 finaali
23. jaanuaril toimus
Pärnu kontserdimajas
KOOLITANTS 2016 tantsufestival. Väikesed ja
suured tantsusõbrad tulid
kokku Pärnu-, Saare- ja
Läänemaalt ning laval sai
näha 635 tantsija esitusi.
Esitamisele tulid estraadi-, tänava-, show-, vabaja laste- /mudilastetantsud,
kooli- ja Eesti-teemalised
tantsuseaded.
Meie väikesed tantsurühmast Müramee ja suuremad Tahkuranna tantsutiimist olid sellel aastal
kohal.
2015 sügisel alustas
Müramee
tantsuseade
õppimisega ja lavaküpseks
sai see tantsunumber just
Koolitants 2016 ajaks.
Arglikud ülesastumised
meie valla jõuluüritustel
aitasid kaasa lavanärvi
kasvamisele ja nii oligi, et
Koolitants 2016 festivalil
olime juba enesekindlamad
ja julgemad tantsima.
Esinemine tehtud, jäime
ootama tulemusi. Eripreemiaid meile ei jagatud
ja tuli oodata päris
hilisõhtuni, et teada saada,
kes on Pärnu-, Saare- ja
Läänemaa edasipääsejad.
Pärnu linna ja maakonna
esinejatest pääsesid zürii
otsusel edasi Koolitantsu

finaali: trupp Müramee
tantsuga “Helesinine
hellus”– tantsijad Anee
Afanasjev, Meel Suursild,
Sofia Helene Pukk, Rika
Eeskivi, Anna-Liisa Mätas, Lisete Reier, SusannaLota Susi, Krethel
Kiviselg, Eleanor Ojatamm, Kirke Rahu,
Amelia Talson, Saara
Sofia Jürgens, Eleanora
Krüger, Madleen Luik,
Caroly Kopelmaa, Karmen Kartau, Jaanika
Orasmäe, Vaike Kütt,
Cristelle Marii Merirand,
Ketu-Kerti Rüütli ja
Kristiina Bogdan.
Aprillikuu
alguses
astuvad finaalis üles ka
Laine Mägi tantsukool
numbritega “Maa, vesi, õhk,
tuli – Avatar”, “Jaht” ja
“Selfiemaania”, tantsukool
WAF Dance tantsudega
“Kullakaevajad” ja “Koloriitne monoliitsus”, rühmitus D.R.E.A.M “Las ma
lahutan su meelt” ja Black
and Brownie noored tantsuga “Tegelikult popping”.
Koolitants 2016 finaal
on väikeste mürajate jaoks
loteriivõit ja minu jaoks
töövõit.
PILDI AUTOR - Pille Hanko/Kuma Foto

Vallarahvas näeb eesti tantsuetendust

27. veebruaril vallutab
Tallinna Tantsuakadeemia
tantsutrupp UPPSAR
(www.uppsar.blogspot.com)
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse. Juba varavalges
starditakse päevalaagriga,

kus algab tantsuetenduse
Päris Armas Sõbralik Kamp
eelproovid. Etenduses
näidatakse kaasaegseid
töötlusi uutest 5 aasta
jooksul loodud eesti rahvatantsudest. Tantsijad toovad

välja olukorra, kuidas tants
mõjutab meie elusid ja
kuidas emotsoonid mõjutavad tantsu.
(Järg 4. lk)

Anu Nõmm
Müramee juhendaja
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
12. jaanuaril
• Kompenseerida Tahkuranna valla elanike registris olevate
alla 3-aastaste laste lapsehoiuteenuste kulud Pärnu
Titutriinu lastehoius alljärgnevalt:
- Eeva Jürgenson´ile tütre Rosanna Liivia Jürgensoni
lapsehoiuteenuse kulud alates 1. jaanuar kuni 29. veebruar
2016 a. arve esitamisel summas kohamaksumus –
(miinus) 21,50 eurot.
• Anda luba Orienteerumisklubile West lastele suunatud
laagrite läbiviimiseks SA Jõulumäe Tervisespordikeskuses ajavahemikul 19.märts kuni 26.märts
2016.aastal ning 19.oktoober kuni 25.oktoober
2015.aastal.
• Viia läbi riigihange Reiuranna tee rekonstrueerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Tiiu
Sommer.
• Väljastada projekteerimistingimused Keskkonnaprojekt
OÜ-le, esindaja Tanel Vaabel, Häädemeeste-Metsaküla
fiidrite rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Toomas Lauterile Võiste alevikus
Pikk tn 17 kinnistule kinnise maakütte soojussüsteemi
puuraugu rajamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna
Vallavalitsusele Reiuranna tee ja Reiu ranna parkla
kommunikatsioonide projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Aivi Org‘ile Leina külas Kalju
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Jaanus Nuudile Reiu külas
Pihlaka tee kinnistule kanalisatsioonitorustiku rajamisel.
• Väljastada kasutusluba Jaanus Nuudile Reiu külas
Pihlaka tee kinnistule külmaveetorustiku rajamisel.
• Väljastada kasutusluba Vesta Rüütlile Tahkuranna külas
Rüütli kinnistule kõrvalhoone püstitamisel.
• Väljastada kasutusluba Sendmer OÜ-le, esidaja Kadi
Talts, Reiu külas Raemetsa tee 2 ja Raemetsa tee 4
kinnistule tuletõrje-veevõtukoha püstitamisel.
19.jaanuaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 1
Kärnataja MTÜ-le jääraja võistluse korraldamiseks Võiste
karjääris.
• Kinnitada täiendava maamaksuvabastuse saajate
nimekiri.

ajavahemikul 26.detsember kuni 31.detsember 2016.
• Kutsuda tagasi OÜ Vesoka juhatuse liige Meinhard Tilk.
Kinnitada OÜ Vesoka juhatuse liikmeks alates 04.02.2016
Madis Mätas.
• Sõlmida rendileping OÜ-ga Klep Pargi tee 3 asuvate
kaupluseruumide ja ca 2/3 pindala ulatuses praeguse
laoruumi kasutamiseks tähtajaga 10 aastat.
• Anda OÜ-le Vesoka üle Kurgi alajaama mõlemad
elektriliitumised.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Vesoka,
esindaja Meinhard Tilk, Reiu külas Tõllapulga
survekanalisatsioonitorustiku (s.h. ühendus Pärnu linna
ühiskanalisatsiooniga) rekonstrueerimise projekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Polar Yacht
Manufactory OÜ, esindaja Mirjam Mühlmann, Uulu külas
Soometsa tee 9 kinnistule ajutise ehitisena kahesektsioonilise PVC hoone projekti koostamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Piirumi küla, Kaasiku
kinnistu (katastritunnus 84801:005:0389).
• Väljastada ehitusluba Hannu Heino Tapio Törmälehtole
Reiu külas Pihlaka tee 11 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Hannu Heino Tapio Törmälehtole
Reiu külas Pihlaka tee 10 kinnistule kõrvalhoone
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Uulu külas Uulu tööstusala
kinnistutele kergliiklustee rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Uulu külas Uulu tööstusala
kinnistutele juurdepääsuteede koos platsidega rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Uulu külas Uulu tööstusala
kinnistutele reoveekanalisatsiooni rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Uulu külas Uulu tööstusala
kinnistutele veetorustiku rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja Karel Tölp, Uulu külas Uulu tööstusala
kinnistutele tuletõrje-veevarustuse rajamiseks.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
28.veebruarini 2018 vabastatuks alljärgnevalt loetletud
jäätmevaldajad:
Jrk
nr.

JäätmetekkeJäätmevaldaja
koht
nimi
Kinnistu aadress

Mitteliitunuks
lugemise
põhjus

1.

Ringi tee 2,
Võiste
Ringi tee 7,
Laadi küla

kinnistut ei
kasutata
kinnistut ei
kasutata

26.jaanuaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Anda luba Suusaklubile Jõulu lastele suunatud laagrite
läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses alljärgnevalt:
ajavahemikul 31.juuli kuni 05.august 2016;
ajavahemikul 23.oktoober kuni 30.oktoober 2016;

ÜLESKUTSE
Lugupeetud vallarahvas!
Pöördume 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)
Täname Teid juba ette.
Annate oma panuse raamatu
„25 aastat Tahkuranna valda“ koostamisel.
Vajadusel rohkem infot
Lene Hirvela
lene.hirvela@tahkuranna.ee
Tel. 444 8896

2.

3.

Ringi tee 14,
Laadi küla
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Roosipõld Jüri
Säde Helgi

1.jaanuaril
• Kuulati Tõnu Kivise ettekannet turvalisusest Tahkuranna
vallas.
• Projekti “Turvaliselt Lottemaale – Lottemaa parklast
Lottemaale viiva Reiuranna tee rekonstrueerimine”
heakskiitmisel „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuste „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
(töökohtade loomine)“ ja „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste
kättesaadavuse parandamine)“ EAS-i poolt, Tahkuranna
vald garanteerib omaosaluse summas (maksimaalselt)
40 000 (nelikümmend tuhat) eurot.
Punkt 1 rakendub alljärgnevatel tingimustel:
! Hiljemalt 15.02.2016 esitada Lottemaa Teemapark OÜ
poolt vallavalitsusele garantiikiri omaosalusest 1/3
tagamise kohta;
! omaosaluse tasumise tähtajaks on Lottemaa Teemapark
OÜ poolt tasumisele kuuluv omaosaluse summa kantud
Tahkuranna Vallavalitsuse arveldusarvele.
Anda vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks laenu
võtmiseks summas kuni 40 000 eurot.
• Toimus Tahkuranna valla 2016.aasta eelarve II lugemine.
• Võeti vastu Tahkuranna valla arengukava aastateks
2015-2019.
• Projekti “Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu
kaasajastamine (rekonstrueerimine ja arendamine)”
heakskiitmisel „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese
ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja
piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuste
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)“ ja „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)“
EAS-i poolt, Tahkuranna vald garanteerib omaosaluse
summas (maksimaalselt) 150 000 (ükssada viiskümmend)
eurot.
Anda vallavalitsusele luba hanke korraldamiseks laenu
võtmiseks summas kuni 150 000 eurot.
• Määrata vee-ettevõtjaks OÜ Vesoka, registrikood
10498834, asukohaga Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna
vald, Pärnumaa, vee- ja kanalisatsioonivarustusteenuse
osutamiseks.
Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Tahkuranna
valla haldusterritoorium (v.a. Reiu külas Kalevi puiestee
piirkond). Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks loetakse tema
valduses või hallata olevat veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi, mille kaudu vee-ettevõtja teostab
kinnistute veega varustamist, heitvee ärajuhtimist või
heitvee puhastamist.
• Omandada osaühingult Klep (registrikood 10413832)
657/10000 kaasomandiosa Uulu külas asuvast Pargi tee
3 (end Uhla) kinnistust (katastritunnus 84801:001:1438).
• Anda otsustustuskorras OÜ Klep kasutusse Pargi tee 3
asuvad kaupluseruumid ja ca 2/3 pindala ulatuses
praeguse laoruumi rendilepingu tähtajaga 10 aastat.
• Kinnitada avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks
AS Metsä Forest Eesti (reg nr 10326257) kasvava metsa
raieõigus Silla tee 4 maaüksuse eraldistel 3, 4, 6, 7 ja
osaliselt eraldisel 8, kokku 7 ha lageraiet hinnangulise
raiemahuga 2900 tm (miinus seemnepuud). Müügi hind
on 91 600 eurot.
• Kehtestada Reiu külas Pulga tee 29 detailplaneering,
mille eesmärgiks on suurendada Reiu külas Pulga tee 29
kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigust.
• Nõustuda kontsessioonilepingu pikendamisega uue hanke
tulemuste selgumiseni, kuid mitte kauemaks kui kaheks
(2) aastaks.
• Anda põhimõtteline nõusolek volikogu esimehele ja
vallavanemale naaberomavalitsustega läbirääkimiste
pidamiseks ühinemise osas.

kinnistut ei
Vallavolikogus
otsustati:
kasutata

Lindmaa Helju

Tahkuranna naisrühm Ülejala
osaleb II Eesti naiste tantsupeol
Tahkuranna naisrühm Ülejala osaleb 12. juunil Jõgeval
toimuval II Eesti Naiste Tantsupeol MeheLugu.
Naisrühma koosseisus on peole registreerunud 12
tantsijat. Rühma juhendab Tiiu Pärnits.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on lugu mehest ja
naisest: sellest, kuidas mehed näevad naisi ja naised mehi.
Tantsulavastuses põrkuvad kaks maailma – avatud ja
elurõõmus ning suletud ja kibestunud. See on lugu, milles
on kirge ja armastust, aga ka viha ja põlgust. Lugu aitavad
jutustada Ivo Linna ja Tiit Sukk.
Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. aasta Eesti suurimaks
rahvakultuuripeoks.
Etenduse lavastab mitmete üldtantsupidude lavastaja ja
liigijuht Ülo Luht ning selles lööb kaasa üle 5000 tantsija
enam kui 400 rühmast.
Peo muusikajuht on Toomas Lunge ja tekstide autor
Heiki Vilep.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu toimub Jõgeva
linna staadionil 12.juunil. Kavas on peaproov ja kaks
kontsertetendust.
Pileteid etendustele müüb Piletilevi.
Tulge oma naisrühmale kaasa elama!
Vaata lisaks http://www.naistetantsupidu.ee
Raivo Suni
II Eesti Naiste Tantsupeo teabejuht

Jõulupakkide kättesaamisest!
Kodused eelkooliealised lapsed ja mujal koolides
õppivad põhikooli õpilased on saanud jõulupakke
kätte alates 21. detsembrist Uulus igal tööpäeval,
Võistes igal neljapäeval.
Jõulupakid on saanud ka 80 ja vanemad vanaduspensionärid.
Kommipakke saab kätte veel kuni 15.02.2016.
aastani.
Klaudi Tints, sotsiaaltöö spetsialist
4448896; 5084640
4456075 (Võiste)
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Tuleohutusest Tahkuranna vallas
Tahkuranna
vallas
toimus 2015.aastal 16
tulekahju. Neist neli eluhoonetes ja 12 väljaspool
hooneid. Hoone tulekahjude tekkepõhjuseks oli ühel
juhul hooletus lahtise tule
kasutamisel, ühel juhul
hooletus kütteseadme
kasutamisel, ühel juhul rike
elektriseadmetes. Ühel
juhul oli hoone täielikult
hävinenud, selliselt ei olnud
võimalik tekkepõhjust välja
selgitada.
Mõned
soovitused
uueks tuleohutusaastaks.
Teeme ometi oma
küttesüsteemid ohutuks!
Küttesüsteemid vajavad
regulaarset puhastamist.
Kõige parem on kui seda
teeks korstnapühkija. Korterelamus peabki selle eest
hoolitsema kutseline korstnapühkija. Ühe korteriga
elamus võib neli aastat ise
puhastada, igal viiendal
aastal tuleb samuti kutseline
korstnapühkija tellida.
Lisaks puhastamisele
tuleb jälgida ka järgmisi
nõuandeid:
- Küdevat kütteseadet
tuleb hoida pideva järelevalve all.
- Pane tuhk mittepõlevast materjalist anumasse.

- Tuleb vältida ülekütmist – küta korraga üksnes
üks ahjutäis puid. Kui
sellest toasooja saamiseks ei
piisa, on ohutu kütta üks
ahjutäis hommikul ja teine
õhtul. Metallkestaga kaminate, ahjude puhul – paar
kolm halgu korraga.
- Kütta tuleb kuivade
puudega – ka õuest, kaetud
riidast toodud puudel on
suur niiskuse sisaldus.
Arvestada tuleb puude
kütteväärtusega. Näiteks
lepal on see väiksem, saarel
suurem.
- Ahju või pliiti tuleb
kütta lahtise siibriga –
vaegpõlemine tekitab tahma.
- Kütteseadmed vajavad
normaalseks põlemiseks
õhku – nõukogudeaegsed
hõredad eluruumid (õhu
loomulik juurdevool igalt
poolt) tehakse remondi
käigus „termoseks“, õhu
juurdevoolu ruumi enam ei
ole ja kütteseade lihtsalt ei
tõmba. Õhu juurdevooluks
ruumi paigaldatakse välisseina ventilatsiooni klapp.
Suitsuandur igasse
kodusse
Õigesse kohta paigaldatud ja töökorras andur
annab meile ruumi mingil

põhjusel levivast suitsust
aegsasti märku. Andur tuleb
paigaldada lakke ja kui on
suur majapidamine, tuleb
paigaldada andur kindlasti
ka igale korrusele. Anduri
tööshoidmiseks ei ole vaja
midagi muud, kui andurit
aeg-ajalt tolmust puhastada
ja vajadusel paigaldada uus
patarei. Patarei vahetamise
vajadusest annab andur
lühikeste piiksatustega ise
märku.
Kelle kodud suitsuanduriga varustatud, võivad olla
kindlad, et nende rahulik
ööuni on valvatud. Suitsuandur küll ei muuda su kodu
tuleohutuks, kuid tulekahju
korral avastab selle kiiremini kui inimnina või -silm.
Hooli enda lähedastest
Vaadake üle ka oma
lähedaste ja naabrite kodud.
Kas neil on seal ohutu? Kui
märkate, et neil on abi vaja,
siis aidake neid ise või
andke neist teada. Me kõik
peame mõistma seda, et kui
jätame märkamata, võib
juhtuda õnnetus, mis lõppkokkuvõttes võib puudutada ka neid, kes on oma
kodudes teinud kõik, et
õnnetusi ei juhtuks. Meie
soovitame kindlasti probleemi ees silmi mitte kinni

panna ning võtta telefon ja
helistada nt kohalikku
omavalitsusse, päästeametisse,
politseisse.
Rohkem teie tegema ei pea,
aga võite olla kindlad, et
probleemiga hakatakse
tegelema. Kui need samad
koostööpartnerid ei tea, et
teil on probleem, siis nad ei
saa sellega ju tegeleda.
Päästeameti visiooniks
on jõuda aastaks 2025
päästealase turvalisuse
tasemelt võrdsele positsioonile Põhjamaadega.
Tegemist on ambitsioonika
ülesandega, aga kui me
saame selle poole liikuda
igaühe, kes enda turvalisuse
eest hoolib, sealhulgas ka
Tahkuranna vallakodanike
kaasabil, siis on kõik
võimalik. Siit ka üleskutse
meile kõigile – võtame
endale 2016. aastal eesmärgiks järgida eelpoolnimetatud lihtsaid soovitusi.
Siis oleme koos ühe pika ja
vajaliku sammu turvalisuse
nimel astunud.
Jaak Jaanso
Tuleohutuskontrolli büroo
juhataja
Päästeameti Lääne
päästekeskus

Uus abivahendite teenuse korraldus kehtib 1.jaanuarist
Koos
uue
aasta
algusega hakkas Eestis
kehtima uus abivahendite
korraldus, mis lubab
abivahendi osta või rentida inimese enda valitud
ettevõttest ja sobivaima
hinnaga. Riik kompenseerib abivahendi vastavalt piirhinnale. Kallimate
abivahendite puhul on
võimalik taotleda erimenetlust.
Kui inimesel on kehtiv
isikliku abivahendi kaart
olemas, võib abivahendi
saamiseks pöörduda otse
abivahendeid pakkuva
ettevõtte poole. Seejuures
soovitame hinnapakkumisi
nüüdsest küsida ettevõtetest
üle Eesti, et leida endale
sobivaima funktsionaalsuse
ja maksumusega abivahend
(ettevõtete nimekirja leiab
Sotsiaalkindlustusameti
http://
kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
abivahendid-3/).
Abivahendi soetamisel ei
ole inimene seega enam
seotud elukohajärgsete
ettevõtete ja maakonnaga –
raha liigub koos inimesega.
Infot abivahendi hindade
kohta võib küsida ettevõtetelt ka telefoni teel.
Abivahendi soodustused
jäävad.
Kui varasemalt kompenseeris riik teatud protsendi
abivahendi hinnast, siis
nüüd on abivahenditele
kehtestatud lisaks piirhinnad, mille siseselt on
kättesaadavad kaks kolmandikku enam kasutusel
olevatest abivahenditest.
Piirhinna sees kehtib ka
abivahendi soodustus.
Kui vajalik abivahend
on keerukam ja kallim,
inimene vajab mitut abivahendit või on raskusi
omaosaluse tasumisega,

tuleb esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes
vana süsteemiga, kus
kallima ja keerulisema
abivahendi taotlemine võis
kesta ka 8–9 kuud, on nüüd
taotluse läbivaatamise
maksimaalne aeg 30 päeva
ja vajaduse korral kaasab
Sotsiaalkindlustusamet
eksperte.
Taotluse vorm on leitav
ameti kodulehelt (http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
-> blanketid -> abivahendi
blanketid). Posti või e-posti
teel taotlust esitades tuleb
lisada koopia kehtivast
arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani sellest
lehest, kus on kirjas isikuandmed ning lehest, kus on
abivahendi vajadus kas
nimetuse või kirjeldusena
välja toodud. Taotlust saab
esitada ka klienditeeninduses. E-posti teel tuleb
taotlus saata aadressile
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Vastus saadetakse taotlejale
posti teel ja see tuleb
ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta koos isikut
tõendava dokumendi ning
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaaniga. Kui taotleja
on avaldanud soovi saada
otsus e-posti teel, peab ta
selle välja printima koos
kinnituslehega ja ettevõttesse kaasa võtma.
Uue isikliku abivahendi
kaardi ja duplikaadi saab
Sotsiaalkindlustusametist
Kui inimesel on esmakordselt vaja abivahendit,
tuleb esmalt saada tõend
pere- või eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib olla
tõendile märgitud nii
nimetuse või kirjeldusena
kui ka ISO koodina.
Abivahendi vajadus võib
olla välja toodud ka

rehabilitatsioonimeeskonna
poolt koostatud rehabilitatsiooniplaanis.
Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani olemasolul
tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või saata taotlus
isikliku abivahendi kaardi
saamiseks posti või e-posti
teel. Posti või e-posti teel
taotlust esitades tuleb lisada
koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaan sellest lehest, kus on
kirjas isikuandmed ning
lehest, kus on abivahendi
vajadus kas nimetuse või
kirjeldusena välja toodud.
Posti või e-posti teel kaarti
taotlejale saadetakse isikliku abivahendi kaart posti
teel. Väljastatud kaardiga
saate juba otse ettevõtete
poole pöörduda. Ka kaardi
duplikaadi saamiseks tuleb
pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.
Abivahendite soetamisel
võib esineda olukordi, kus
teatud abivahendite grupi
eelarve on mõnel hetkel
suletud. Sellisel juhul tekib
Sotsiaalkindlustusameti
juurde üleriigiline järjekord,
kuhu inimese suulise
sooviavalduse alusel lisab
teda abivahendeid pakkuv
ettevõte. Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet abivahendi
soovijale sellekohase teate,
millega tuleb 60 päeva
jooksul pöörduda või võtta
ühendust endale sobiva
abivahendit pakkuva ettevõttega. Kaasa tuleb võtta:
järjekorra saabumise teade,
isikut tõendav dokument,
kehtiv isikliku abivahendi
kaart ja arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorrateate
ettenäitamisel.

Abivahendite süsteemi
muutustest on teavitatud ka
kohalike omavalitsuste
sotsiaaltöötajaid. Nende
käest saab küsida nõu ning
abi taotluste vormistamiseks, Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ettevõtte
leidmiseks või muul viisil
abivahendi kättesaamiseks,
näiteks hinnapakkumiste
küsimiseks ning vajadusel
transpordi organiseerimiseks.
Abivahendite loetelu
leiab Astangu Puudealase
Teabe ja Abivahendite
Keskuse leheküljelt http://
www.abivahendikeskus.astangu.ee/

abivahendi-teatmik/
abivahendi-teatmikuallalaadimine/ .
Küsimuste tekkimisel
tasub võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga kas
e-posti
teel
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee,

infotelefonil 16106 või
minna enda jaoks sobivaimasse klienditeenindusse, mille asukohad leiab
ameti kodulehelt http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
klienditeenindused/.
Kuidas käib piirhinna
arvestamine (näited 70%
soodustuse korral)?
Odavam abivahend:
müügihind: 20,00 piirhind:
27,80
riigi poolt ülevõetav osa:
20,00 x 0,70 = 14,00
kasutaja omaosalus:
20,00-14,00 = 6,00
Kallim
abivahend:
müügihind: 35,00 piirhind:
27,80
riigi poolt ülevõetav osa:
27,80 x 0,70 = 19,46
kasutaja omaosalus:
35,00-19,46 = 15,54
Merlin Veinberg,
Sotsiaalkindlustusameti
sotsiaalteenuste üksuse
abivahendite nõunik
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Reiu külas Pulga tee 29 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
Tahkuranna Vallavolikogu kehtestas oma 19.01.2016.a
otsusega nr 7 Reiu külas Pulga tee 29 kinnistu
detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on
suurendada Reiu külas paikneva Pulga tee 29 kinnistul
kehtiva Tõllapulga kinnistu detailplaneeringuga määratud
ehitusõigust. Planeeritava ala suurus on 1371 m 2 .
Tahkuranna valla üldplaneeringu järgi on ala maakasutuseks
väikeelamumaa. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas
Tahkuranna valla üldplaneeringuga, mis on kehtestatud
Tahkuranna Vallavolikogu poolt 31.05.2012. a määrusega
nr 11.
Otsusega saab tutvuda Tahkuranna vallamajas: Pargi tee
1, Uulu küla 86502, Tahkuranna vald, Pärnumaa tööpäeviti
kell 8.30 kuni 17.00 (reedeti kuni 16.00).
Planeerimisnõunik Marie Selberg

Enimlevinud küsimused
seoses jäätmeveoga
Hea Tahkuranna valla
elanik!
Ragn-Sells AS on
Tahkuranna vallas korraldatud jäätmeveo teenuste
kontsessiooni lepingu alusel
teenindanud
alates
01.03.2013. Kindlasti on
tekkinud erinevaid küsimusi
seoses kogu teenindusega.
Siinkohas toome välja
mõned vastused enamlevinud küsimustele
Minu teenindus satub
riigipühale, kas siis ikka
tühjendus toimub?
Jah, toimub küll. Vedaja
teenindab graafikus olevatel
päevadel, olenemata selle
sattumisest riigipühale.
Mul ei ole järgmise
aasta graafikut, kus ma
selle saan?
Kliendid, kes on RagnSells’ile edastanud oma
e-aadressi, saadetakse automaatselt üks kord aastas
(üldjuhul novembri lõpus)
iga järgneva aasta kohta
graafik. Tavapostiga graafikut saadetakse välja ainult
jäätmevaldaja tellimuse
alusel, kuna see on tasuline
teenus (0,97 senti).
Graafikute info leiate ka
Ragn-Sellsi iseteenindusest
w w w. r a g n s e l l s . e e /
iseteenindus. Iga järgmist
tühjenduspäeva on võimalik
ka ise välja arvutada, võttes
arvesse selle, et tühjendus
on alati ühel kindlal nädalapäeval. Näiteks tühjendus
toimub 24.12.2015 ja tühjendussagedus on 84 päevase (12 nädalat x 7 päeva)
intervalliga, siis järgmine
tühjendus toimub 17.03.
2016.
Erakliendid, kes on
edastanud Ragn-Sellsile
oma e-maili saavad lisaks 2
päeva enne tühjenduspäeva
ka meeldetuletava sõnumi.
Alati, kui tekib küsimusi
konteineri tühjendamise või
mõnel muul jäätmeveoga
seotud teemal, saate pöörduda klienditoe poole.
Ragn-Sellsi klienditugi
15155 töötab E–R 8.00–
17.00. Välismaalt või üle
Eesti helistades kasutage
numbrit +372 6060 439,
nendele kõnedele kehtib
teie telefonioperaatori teenustasu. Kõik küsimused on
oodatud e-maili aadres-sile
info@ragnsells.ee.
Tellimused palume saata
tellimus@ragnsells.com.
Kiireim viis info samiseks

on kasutada kodulehte
(www.ragnsells.ee) või
i s e t e e n i n d u s t .
Iseteenindusest, kodulehelt
ja e-poest laekunud tellimustele vastame eelisjärjekorras.
Soovisin
vedajalt
konteinerit rentida/osta,
kuid vedaja ei ole konteinerit ikka veel toonud.
Milles asi?
Segadus on tõenäoliselt
tekkinud sellest, et tagastatud lepingusse ei ole tehtud
märget, et soovitakse vedajapoolset konteinerit. Piisab
sellest, kui lepingu peale
kirjutatakse omakäeliselt,
millist konteinerit soovitakse, kas rentida või osta ja
kas soovitakse paigaldust.
Millal mulle arve
saadetakse?
Arved väljastatakse teeninduskuule järgneva kuu
alguses kliendi poolt
soovitud saatmiskujul – kas
siis e-arvena või tavapostiga
saadetud. Arve tasumise
perioodiks on 14 päeva
alates arve väljastamisest.
Lisaks
Palume graafikujärgsel
tühjenduspäeval tuua konteiner võimalikult lähedale
jäätmeveoauto peatumiskohta. Üldjuhul võib ratastel
kuni 600L konteiner asuda
mitte kaugemal kui 10 m
auto peatumiskohast ja ning
800L ja suurem konteiner
peaksid asuma kõva pinnaga
alusel selliselt, et jäätmeveok saaks vahetult
juurde sõita. Täpsema konteineri asukoha kokkuleppimiseks võib ühendust võtta
ka meie klienditeenindusega.
Hetkel on ilmad olnud
küll lumevabad, kuid
soovime siiski tähelepanu
juhtida talvistele oludele.
Talvel, lume korral, tuleks
kindlasti tühjenduskorra
eelselt puhastada konteineri
ümbrus ja konteineri kaas
lumevabaks. Jäätmeveo
autol peab olema piisav
ruum manööverdamiseks.
Kindlasti tuleb ka teed
liivatada.
Meeldivat koostööd
soovides
Alar Vahtra
Ehitus- ja kommunaalnõunik
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Jaanuarikuu Tahkuranna koolis

Jaanuarikuu Uulu koolis

See oli meeldivalt külm
ja talvine kuu. Jaanuarisse
jagus kõike: vaheaega,
õppimist ja talve nautimist.
Suur rõõm oli lastel suusatamisest, eriti I klassi
õpilastel, kes väga vahvalt
hakkama said. Suuski jagus
kõigile, samuti suusatamisrõõmu. Tore, et paljudel
lastel on enda suusavarustus. Täname selle eest
lapsevanemaid!
Traditsiooniliselt oleme
jaanuaris välja selgitanud
tublimad matemaatikud. Nii
selgi aastal.
Peastarvutamises olid
edukad järgmised õpilased:
I klassis - Laura Laine,
Aaron Juurikas, Teet
Järvoja
II klass - Kahro Lääne,
Markus Tasalain, Simo
Virnhoff

Uus, 2016. aasta on
kestnud juba terve kuu ja on
aeg kirja panna ka meie töid
ja tegemisi.
Kõigepealt soovime
kogu valla rahvale õnnelikku 2016. aastat ja kõikide
soovide täitumist!
Nüüd veel paar üritust
detsembrikuust.

III klass - Sophia Juhanson, Mairo Nairis,
Taavi Lumiste
IV klass - Anni- Marii
Männi, Kirke Kirt ja
Kaili Kirt
V klass - Henri Kaldas
ja Johanna Aedma.
Arvutamise ja nuputamises:
I klassis olid arvutamises
tublid Chrisette Salujärv,
Teet Järvoja ja Priit
Järvoja. Nuputamises olid
tulemused üsna tasavägised:
Teet Järvoja, Laura
Laine, Aaron Juurikas ja
Kevin Soosalu said võrdselt
ühesuguse punktisumma.
Puudus 1 õpilane.
II klass -Kahro Lääne
III klass - Sophia Juhanson
IV klass - Kirke Kirt ja
Anni-Marii Männi

V klass - Johanna Aedma.
27. jaanuari toimus meil
kooli ühine klassiõhtu, mille
läbiviijateks olid kolm
toredat 8. klassi tüdrukut,
kes oma loovtöö raames
korraldasid meie kooli
õpilastele vahva ürituse.
Jooksmist ja mängimist oli
palju! Kõhudki said oma –
näksimist jätkus küllaga.
Suur tänu tegijatele!
Ees on ootamas veebruar oma uute huvitavate
tegemistega. Seniks rõõmsat
meelt ja tugevat tervist
kõigile!

Vallarahvas näeb eesti tantsuetendust
Tantsulavastuse proovidesse kaasatakse ka meie
valla rahvatantsurühmad
Ülejala ja Uhlatajad. Kahele
rühmale õpetatakse etenduse ühte osa ning õhtupoolikul on võimalik kõigil,
kel huvi eesti rahvatantsu
vastu, seda näha.
Eesti Pidu kahes majas
algab kell 19.00 Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses, kus etendub POPfolk
tantsuetendus ning Märt
Agu juhendamisel saavad
kõik pealtvaatajad osa Eesti
tantsujämmist.
Rahvuslikud riided
selga ja tule jämmile. Võta
kokku oma sõpruskond ja
kaasa piknikukorv/piknikulina ning jämmime kõik
koos! Tantsuetenduse
vaatamiseks võid istuda
põrandal, laual või toolil...
Kui tantsujämm peetud, liigume kõik koos
ühistantsuga Uhlapere
seltsimajja ning jätkame
kahe maja pidu nii kuidas
oskame ja jaksame.
Tantsuks mängib Mait ja
Margus bänd.
Veebruraris alustatud
popfolk tantsuetendus

* 8. detsembril toimus
maakonnas geograafiaolümpiaad, millest võttis
osa meie kooli 8. klassi
õpilane Kelli Roosilill, kes
saavutas oma vanuses
kahekümne nelja õpilase
hulgas 7. koha, mis on igati
tubli tulemus.
* Detsembris käis meie
koolis külas nn „Psühhobuss“, kus õpilased said
teadmisi selle kohta,
kuidas töötab inimese aju.
Üritus oli mõeldud kesk-

mise ja vanema astme
õpilastele. Võtsin ka ise
sellest osa ja nägin, et
õpilastele pakkus neile
näidatu huvi. Tore päev oli!
Nüüd siis jaanuarikuu
juurde:
* 14. jaanuaril toimusid
Pärnumaa JAB vanuseklassi
sisekergejõustiku võistlused
Pärnu kergejõustikuhallis.
Arvestust peeti linna- ja
maakoolidele koos.
Uulu kooli esindasid
tublilt Deborah Puusepp,
Angela Absalon, Martina
Puusepp, Ethel Saarnak ja
Kelly Roosilill.
Kaks auhinnalist kohta
saavutas Kelly Roosilill,
kes sai kõrgushüppes II
koha ja tõkkejooksus III
koha. Aitäh Kõigile!
* 23. jaanuaril toimus
maakonna keemiaolüm-

(Algus 1. lk)

piaad. Meie kooli 8. klassi
õpilane Kelly Roosilill
saavutas 5. koha (osavõtjaid 19) ja 9. klassi
õpilane Marten Vainult 4.
koha (osavõtjaid 17).
* 26. jaanuaril võitles
kaks Uulu kooli võistkonda Teaduslahingus.
Teaduslahing on võistlus
koolinoortele, mis toob
õpilased põnevasse loodusja täppisteaduste maailma. Igapäevaelus ettetulevatele probleemidele ja
teaduslikele küsimustele
pannakse käed külge ning
leitakse läbi katsetamise ja
meeskonnatöö lahendus.
Teaduslahingus võtavad
mõõtu 7.–9. klasside kolmeliikmelised võistkonnad üle
kogu Eesti. Sel aastal oli
rekordarv osalejaid: 170
võistkonda sajast koolist.
Eelvoorude tulemused
maakonniti alles selguvad.
9. klassi võistkonda kuulusid: Janne Piiri, Andra
Hunt ja Marten Vainult.
8. klassi võistkonda Kelly
Roosilill, Karl Buntsev ja
Andreas Saarep. Õpilased
leidsid, et see oli üks vahva
võistlus.
* 29. jaanuaril toimus
eesti keele olümpiaad, mille
tulemustest räägime veebruarikuu uudistes, sest
praeguseks pole need veel
teada.
Praegu on toimumas
veel mitmed olümpiaadid,
sest jaanuar, veebruar ja
märts on tavaliselt olümpiaadide kuud.
Hoiame siis koos meie
õpilastele pöialt!
Uulu kooli tegemised
jaanuaris pani kokku
õpetaja Maie Sarapik

saab jätku juunikuus
Võiste suveaias, tähistamaks Tahkuranna valla
25. aastapäeva.

Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja

KELLY ROOSILILL
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Lp. koduomanikud ja kortermajade
ühistud, kõigile neile, kes soovivad
odavama hinnaga soojusenergiat.

KUTSUB
VILNIUSE KÄSITÖÖLAADALE
4.03–5.03.2016
REISIKAVA:
REEDE, 4.03.2016
Reede pärastlõunal stardime Pärnust Vilniusesse.
Väljasõit Tõstamaalt 13:00, Pärnu-Jaagupist 13:30, Pärnust
14:00, Uulust 14:30. Sõit läbi Läti ja Leedu. Teel teeme
sirutuspeatusi. Õhtuks jõuame Vilniusesse. Majutume
hotelli.
LAUPÄEV, 5.03.2016
Hommikusöök hotellis.
Kell 10.00 sõit laadale. Veedame pika päeva
käsitöölaadal, nautides Leedu käsitöömeistrite töid ja
tegemisi. Kaziukase laat on iga-aastane Leedu käsitöölaat,
kus saavad kokku Leedu käsitöömeistrid ja folkesinejad.
Traditsiooniliselt toimub Kaziukase laat kõige lähemal
pühapäeval St.Casimiri päevale. Pidustuste juured ulatuvad
juba 17. sajandisse. St Casimir oli Poola kuninga ja Leedu
suurvürsti Casimir Neljanda poeg. Peale St. Casimir
pühakuks kuulutamist hakkasid leedukad tähistama
St. Casimiri päeva suurte pidustuste ja laadaga. Viimastel
aastatel toimuvad laada väiksemad osad ka väljaspool
Vilniust, nagu näiteks Klaipedas ja Kaunases. Isegi Hrodnas
Valgevenes, linnas kus St.Casimir suri.
Kell 18.00 alustame sõitu kodu poole. Hilisõhtul jõuame
tagasi Eestisse.
Hind 95 eurot
Hind sisaldab: Bussitransporti, 1 ööbimist hotellis koos
hommikusöögiga, käsitöölaada külastust.
Info ja registreerimine hiljemalt 01.03.2016
info@venderloo.ee
Kalvin Eisenschmidt tel. +3725189441
Palun kõigil kaasa võtta ID-kaardid või passid.
Soovitame teha reisikindlustuse.

OÜ Estlife toob maale Austrias toodetud
Guntamatic pellet- ja hakkepuidukatlaid
12-1000 kW-ni.
Hakkepuidukatlad mitte ainult ei säästa biomassiga
kütmise kulusid võrreldes õliküttega, vaid täisautomaatsed Guntamatic katlad lubavad koduomanikel
nautida kodusoojust samal ajal kui katel automaatselt end
puhastab, uut kütet laeb, süütab ja kütab!
Vaata kodulehte www.estlife.ee või helista 53049955

• TEATED •
14.veebruaril kell 11.00
Uulu Kultuuri- ja spordikeskuses
TAHKURANNA 14.VÕRKPALLITURNIIR
Mängivad Surju, Sindi ja Tahkuranna
võistkonnad
Oodatud on rohkearvuline publik

Lugupeetud Tahkuranna valla elanikud!

Sünnid
JOHANNES ORG
RASMUS ORG

18.12.2015
18.12.2015

ema: Leenu Org
isa: Tõnis Matvejev

KARL-MARKUS KARU

30.12.2015

ema: Airi Kästik
isa: Marko Karu

Teen puidutöötlemise töid.

LAURA-ELISE BOGDAN 19.01.2016
ema: Kerli Demidov
isa: Denis Bogdan

KASPER TILK

Pea iga päev käib postiljon vallas küsimas,
kuhu panna selle või tolle inimese kiri. Nii
rändavad prügiveo- ja telefoniarvetega ning
muud kirjad läbi vallamaja, otsides kohta kuhu
need panna.
Selleks, et postiljon saaks tuua Teie kirja
TEILE kohale on vaja POSTKASTE, kuhu kirjad
panna.
PALUN SOETAGE OMA MAJAPIDAMISELE
POSTKAST!

22.01.2016

ema: Karin Laas
isa: Ragner Tilk

Minu töökoda asub Jõekalda tee 105
(endine Reiu kanala(parfifarm)).
Soovijail palun ühendust võtta tel. 51924444.

Müüa lõhutud küttepuid koos transpordiga ning
ehituslikku saematerjali.
Teostame ka metsa- ja võsaraiet. E.E. Forest OÜ.
Info telefonil +372 52 31 051.

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Et iga päev Sul oleks
isemoodi kaunis
ja igas uues päevas
isemoodi rõõm!

Tahku Tare annab teada,

Veebruari kuu
07. veebruar
25. veebruar
09. veebruar
28. veebruar
06. veebruar
25. veebruar
14. veebruar
07. veebruar
17. veebruar
20. veebruar
07. veebruar
22. veebruar
23. veebruar
01. veebruar
01. veebruar
06. veebruar
25. veebruar
16. veebruar

Alidia Kaseoja
Maria Peterson
Liidia Väljapõhi
Selda Pulst
Hilde Pulk
Asta Kütt
Asta Pihlaste
Ilse-Alice Pärna
Vello Pärna
Sulev Õis
Herme Arumäe
Juhan Kuusk
Valeri Anderson
Eevi Sadam
Viktor Talts
Valda Jürima
Inge Must
Rein Soosaar

94
88
87
86
85
85
83
80
80
80
75
70
70
65
65
65
65
60

kes tunneb vajadust massaazi
järele, võtku meiega ühendust
telefonidel:
Kai 58158140 ja
Kadri 5109678

Valikus on:
Rootsi klassikaline
Kupu massaaz
Meemassaaz
Parafango massaaz

TIIT RAID
16.09.1970-06.01.2016

Uulu küla

HELJU LILLESTE
28.11.1927-11.01.2016

Reiu küla

Mis juhtus?
16. jaanuaril kell 17.08 said päästjad väljakutse
liiklusõnnetusele Tahkuranna valda Reiu külla. Päästjad eemaldasid
kraavi sõitnud autol süttimisohu.
"
17. jaanuaril kell 5.28 teatati häirekeskusele, et Tahkuranna
vallas Piirumi külas põles elumaja kõrval asuv katlamaja.
Sündmuskohal selgus, et põles umbes 3x6 meetrine katlamaja
katus. Põleng likvideeriti kell 6.50.
"
27. jaanuaril kell 2.24 said päästjad väljakutse Tahkuranna
valda Leina külla, kus põles palkmaja. Päästjate kohale jõudes oli
umbes 6x10 meetrise hoone katus sisse varisenud. Tulekahju
likvideeriti kell 5.14, sündmusele reageerisid Häädemeeste ja Pärnu
kutselised ning Sindi vabatahtlikud päästjad.

Väljaandja:
Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak
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Tahkuranna valla ajaleht

Jaanuar Võiste lasteaias

Pärast jõulukuist rööprähklemist annab jaanuar
otsekui pisikese aja hinge
tõmmata. Siiski-siiski: üht
ning teist sai ette võetud.
Käesoleva aasta algusest
õpivad Rannakarbi rühma
lapsed Liina Ojatamme käe
all igal esmaspäeval võimlemiskava. Usina harjutamise eesmärgiks on osaleda
28. mail Pärnu Vallikäärus
toimuval laste võimlemispeol. Kindlasti saab sellest
mõnus koosolemise päev nii
lastele kui vanematele.
Talispordi nädal oli sel
aastal nii tõeline kui vähegi
olla saab. Kelgutamine,
suusatamine, kelguvedu ja
võistkondlikud mängud said
tehtud nagu peab, paraja
lume ja suure lustiga.

Diplomi ja medali vääriline
oli iga laps, sest võitsid ju
kõik.
Jaanuari lõpupäevil
käisid meil külas sõbrad
RMK Kabli looduskeskusest. Saime rohkem teada
aasta linnust rasvatihasest
ning aasta loomast mägrast.
Põnevust ja uurimisrõõmu
pakkusid kipsist loomajäljed ja purgid...hm...toitumise lõpp-produktidega :).
Hämmastav–aasta
esimene kuu saab kohekohe läbi. Veebruaris ootavad ees vastlad, sõbrapäev
ja Eesti Vabariigi aastapäev.
Rõõmsa kohtumiseni
Oma Lehe järgmises
numbris!

Jaanuarikuu tegemised Uulu lasteaias
Aasta esimene kuu oli
rahulik. Sadas maha kauaoodatud lumi ja lapsed said
talvemõnusid nautida.
Jaanimardika rühma lapsed
joonistasid säravaid uusaasta saluute. Imetleti õues
laste endi poolt ehitud
kuuske, mis meenutas
kauneid ja põnevaid hetki
jõuluvanast, toredast jõulupeost, mis toimus õues.
Meeles peeti ka meil
talvituvaid linde ja hoiti
silm peal nende toidulaual.
Rühmas olevast arvutist
jälgiti talilinnukaamerast
erinevaid linde, kes söögimaja külastasid.
Liblikate rühma lapsed
uurisid talviste paigalindude
elu ja abistamist. Ornitoloogiaühingust käis neile
tarkust jagamas ornitoloog
Thea. Loengust ja neile
näidatud filmist saadi
teadmisi sobivatest linnutoitudest ja kõige parematest linnusööklatest. Iga
laps sai endale väikese
raamatu talvistest paigalindudest. Külastati ka
Pärnus olevat Uue Kunsti
Muuseumit. Näitusel „Eesti
mustrid“ tutvuti eesti
vaibakunstnike tööde etnograafiliste mustritega,
purjekamudelitega ja meremaalidega. Täname Caroly
ema, kes linnaskäigul abiks
oli.
Lepatriinude rühma
lapsed tutvusid samuti meil
talvituvate lindudega ja
uuriti metsloomade elu-olu
talvisel ajal. Kõige toredam
oli lustida kelgumäel ja
sportlikust liikumisest rõõmu tunda. Tutvuti ka põhjaja lõunamaa loomadega.
Mesimummide rühma
lapsed tutvusid samuti
talvituvate lindude eluga.
Koos Liblika rühma lastega
kuulati ornitoloog Thead.

Igapäevasesse argiellu
tõi särtsu õpetlik teatrietendus „Linnakoll ja
Metsatroll”, kus lapsed
õppisid mõistma sõpruse
tähendust, puhtuse vajalikkust, et prügi ei ole ilus
maha visata ja miks peab
käsi ja hambaid igapäevaselt pesema.
Jaanuarikuu lõpus osalesid kõik rühmad talispordipäeval, kus osaleti
võistlusmängudes ja kelgu
vedamises. Muidugi kõige
enam pakkus rõõmu ja lõbu
kelgumäest kelguga alla
laskmine.
Tänusõnad Tahkuranna
Vallavalitsusele ja OÜ
Weissile, tänu kellele on
meil olemas suurepärane
kelgumägi (kui muidugi
lund on) – saab igast küljest
alla kelgutada ja mitu rühma
saab üheaegselt mäe peal
olla.
Kõike ilusat, ega kevad
enam mägede taga ole!
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