TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Head
Oma
Lehe
viimase numbri lugejad!
Omavalitsuste reform ei
võimaldanud Tahkuranna ja
Häädemeeste vallal omaette
jääda ning peale läbirääkimiste lõpus toimunud
ootamatut virvarri olid
vallad viimased nn.
vabatahtlikud ühinejad.
Tänaseks on valitud uus
volikogu, volikogule esimees ja aseesimees ning
kinnitatud komisjonide liikmed. 30. novembri volikogu
istungil valiti vallavanem
ning kinnitati vallavalitsuse
koosseis.
Tänan kõiki VL Koostöö
valijaid, samuti volikogu
istungil minu kandidatuuri
toetanud volikogu liikmeid!
10 aastat tagasi Tahkuranda
tööle tulles ei tundnud ma
siit peaaegu mitte kedagi.
Nüüd suuremat valda juhtima asudes päris nii öelda ei
saa, sest Häädemeeste kant
mulle tänaseks nii võõras ei
ole. Kuid pean tunnistama,
et teadmised on siiski üsna
minimaalsed ja vajavad
täiendamist. Valla juhtimine
on meeskonnatöö ja parim
tulemus saavutatakse, kui
on palju asjalikku infot ja
kogu volikogu koosseis on
huvitatud valla arengust
ning jäetakse kõrvale
isiklikud soovid, nagu see
Tahkurannas on olnud.
Vallavalitsus ei pidanud
midagi tõestama ega
võitlema tuuleveskitega,
kogu energia läks valla
arendamisse. Loodan, et
selline konstruktiivne töötegemise õhkkond saab
valitsema ka tulevases uues
Häädemeeste vallas ja
püüan sellele isiklikult
kaasa aidata.
Moodustatud 7-liikmelisse vallavalitsusse kinnitas
volikogu Maia-Liisa Kasvandiku, Toomas Abeli,
Priit Sommeri ja Ants
Järvesaare. Maia-Liisa Kasvandik on pärit Hääde-

meestelt, kuid elab Leina
külas ja olnud Tahkuranna
Vallavalitsuses planeerimisnõunik juba ligemale 11
aastat ning Toomas Abel on
olnud kauaaegne Häädemeeste valla abivallavanem.
Priit Sommer ja Ants
Järvesaar on vallavalitsuses
piirkondlikud esindajad
ning ei ole ametnikud. Piit
Sommer kuulus eelmises
koosseisus Tahkuranna
Vallavolikokku ja Ants
Järvesaar
on
olnud
pikaaegne Häädemeeste
Vallavolikogu liige ning oli
mõnda aega vallavanem,
lisaks on tal Riigikogu
kogemus. Mõneks ajaks
jäävad vallavalitsuse koosseisus vabaks kaks kohta,
kuhu on planeeritud avaliku
konkursi korras otsitavad
abivallavanemad.
Vallavalitsuse ees seisvatest tegevustest vajavad
kõige kiiremat lahendust
juba detsembrikuu jooksul
uus struktuur ja järgmise
aasta eelarve koostamine
ning volikogule esitamine.
Suur väljakutse saab olema
kahe omavalitsuse inimeste
liitmine, et tekiks ühtse
kogukonna tunne. Lahendusi tuleb hakata otsima
elanike arvu vähenemisele
Häädemeeste piirkonnas.
Ühtse valla loomist
oleme tegelikult juba
esimeste tegudega alustanud. Vallavolikogu esimees ja vallavanem on
valitud volikogu poolt nii, et
volikogu esimees sai
valijatelt enim hääli
Häädemeeste ringkonnas
ning vallavanem Tahkuranna ringkonnas. Hiljuti
kuulutasime välja konkursi
ühisvalla ajalehele nime
leidmiseks ning 1. detsembriks esitati ligemale
paarkümmend ettepanekut.
Lisaks oleme teinud 2018.
aasta kalendri tänase
Häädemeeste valla turismiettevõtete tutvustamiseks
kõigile uue valla elanikele.
Kalender jõuab vallas igasse
postkasti.
Soovin kõigile rahulikku
jõuluaega ja head aasta
lõppu!
Häädemeeste
vallavanem
Karel Tölp

DETSEMBER 2017

NR. 233

Väikelaste vastuvõtt

Maailmas palju su tarvis uut on ja imelist.
Maailmas väga on tarvis last sinunimelist.
Vaikselt vaatad ja harjuda püüad
iga maailma imega.
Elu ise sind endasse hüüab
uue ilusa nimega.
Tahkuranna Vallavalitsusel on ilus iga-aastane
traditsioon, kutsuda isadepäeva paiku pisikesed uued
vallakodanikud volikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtule. Selle aasta 15. novembril olid päevakangelased, kes on sündinud vahemikus mai 2017 kuni
november 2017 emmede-issidega kutsutud Tahku Tare
külakeskusesse. Lauad olid kaetud ja tuba oli soe ning ritta
laotud sepa poolt sepistatud nimelised lusikad ning
mänguasjad ootasid põnevusega oma uute omanikega
tutvumist. Väikese muusikalise eeskavaga esinesid
külalistele Tahkuranna Lasteaed-Algkooli I klassi lapsed.
Tervitussõnad ja õnnitlused pisikestele pidulistele ning
värsketele lapsevanematele andsid volikogu aseesimees
Argo Mengel ja vallavanem Karel Tölp.
Võiste Raamatukogu poolt oli kingituseks igale lapsele
Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt koostatud beebiraamat

„Pisike puu“, mis on mõeldud kingitusena alates 2015.
aastast ning sellele järgnevatel aastatel Eestis sündivatele
lastele.
Õnnitlused ja kingitused jagatud, tehti hulgaliselt ilusaid
pilte, söödi head ja paremat külakeskuse perenaiste poolt
lauale pandut ja veedeti koos mõnusalt aega.
Teretulemast uutele pisikestele vallakodanikele:
Ruudi Pajo (30.04.2017), Kris Keron Leemet
(10.05.2017), Rodric Sarapuu (06.06.2017), Lisette
Saagim (07.07.2017), Hugo Kuusemets (08.07.2017),
Lucas Dominic Kongus (16.08.2017), Jakob Grosšmidt
(15.09.2017), Serenity-Eha Sarapik (18.09.2017), Nele
Kaljuste (04.10.2017), Robin Leetsaar (05.10.2017),
Marten Mahla (12.10.2017), Marily Vaht (02.11.2017).
Fotograafi poolt peol tehtud pilte saab valla kantseleist
ning selleks palume kaasa võtta oma mälupulk.
Soovime kõikidesse peredesse õnne ja armastust!
Klaudi Tints
Sotsiaaltöö spetsialist

Toimekat ja säravat aasta lõppu
ning rahulikku pühadeaega kõigile
uue Häädemeeste valla
praegustele ja endistele elanikele!
Häädemeeste Vallavolikogu
Häädemeeste Vallavalitsus

Lk. 2

Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
02.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike registris
olevate laste osalemist Klaipedas toimuval Lithuanian
Cup 2017 võistlustel summas 50 (viiskümmend) eurot:
1.1 Eleanor Ojatamm.
• Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike registris
olevate laste osalemist esimese lume treeninglaagris Levil
1.2 Ranno Sutt
130 eurot;
• Eraldada Häädemeeste valla Tahkuranna Vallavalitsuse
eelarve reservfondist 4000 (neli tuhat) eurot OÜ-le Vesoka
Võiste alevikus Allika tänava elamutele veevarustuse ja
ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimaluste tagamiseks.
• Viia läbi ostumenetlusega hange Häädemeeste valla
(endise Tahkuranna valla) 3. piirkonna teedel lumetõrje
teostamiseks aastatel 2017-2021.
Ostumenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Alar
Vahtra.
• Väljastada ehitusluba Elle Hein´ale (Hein) Võiste alevikus
Riia mnt 22 kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Hille Salusoo´le (Salusoo) Laadi
külas Laadi tee 43 kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Marvi Arnekile (Arnek) Metsaküla
külas Sipelga kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Põderlaid OÜ-le, esindaja Jan Pulk,
Metsaküla külas Ranna kinnistule väiketootmise hoone
(mahetoodete turustuskeskuse hoone) püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Tofik Rza-Kulijevile Laadi külas
Pihla tee 15 kinnistule üksikelamu püstitamisel.
09.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Eraldada Peeter Kivi‘le elamispind Sotsiaalmajas
aadressil 86501 Võiste alevik, Ringi tn 1 tuba nr 7 ja
sõlmida kahepoolne üürileping alates 15. novembrist
2017.a. kuni 31. detsembrini 2018.a.
• Eraldada Juhan Kuusk‘ile elamispind Sotsiaalmajas
aadressil 86501 Võiste alevik, Ringi tn 1 tuba nr 7 ja
sõlmida kahepoolne üürileping alates 15. novembrist
2017.a. kuni 31. detsembrini 2018.a.
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras
vabastatute nimekiri.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 12.
detsembri 2006 korraldusega nr 565 „Ehitusloa
väljastamine” OÜ-le Lepanto Invest väljastatud
ehitusluba Reiu külas Viigi tee 4 kinnistule kahepereelamu
püstitamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Tahkuranna küla,
Metsa tee 8 kinnistu (katastritunnus 84801:004:0669).
16.novembril
• Väljastada projekteerimistingimused Raido Kirschbaumile, Laadi külas Urvalinnu kinnistule üksikelamu ja
abihoone projekti koostamiseks
• Väljastada ehitusluba Andro Looring‘le, Reiu külas Viigi
tee 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Valeri Jegorov‘ile Reiu külas
Pulga tee 21 kinnistul ümberehitatud üksikelamule.
• Väljastada kasutusluba Merle Adamson‘ile Merekülas
Piirisaare tee 8 kinnistule püstitatud suvemajale (suvila).
• Tunnistada hankes „Lumetõrje Häädemeeste valla (endise
Tahkuranna valla) 3. piirkonna teedel 2017-2021" Surju
PM OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks
hinnaga 44 (nelikümmend neli) eurot ja 40 senti
lumekoristuse tunni kohta koos 20% käibemaksuga.
• Eraldada tegevustoetust MTÜ-le Võiste Külaselts 200
(kakssada) eurot 04.11.2017 toimunud ürituse
korraldamisel tehtud kulutuste katmiseks.
• Kompenseerida Häädemeeste valla elanike registris oleva
lapse Suzie Kordmaa lasteaia kohamaks Pärnu linnas
asuvas Ülejõe lasteaias kuni koha vabanemiseni Uulu
Lasteaias lasteasutuse poolsete arvete esitamisel summas
kohamaksumus – (miinus) 23,50 eurot.
• Kinnitada Uulu Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnev:
Karel Tölp
pidaja esindaja;
Maarika Puussepp
lapsevanemate esindaja
Marika Luik
lapsevanemate esindaja
Herme Koit
lapsevanemate esindaja
Aina Henning
kooli toetavate organisatsioonide
esindaja
Kaja Stimmer
õpetajate esindaja
Lenne Vaher
kooli vilistlaste esindaja
• Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu
koosseis alljärgnev:
Argo Mengel
pidaja esindaja;
Maia-Liisa Kasvandik lasteaia lapsevanemate esindaja
Eneli Hein
lasteaia lapsevanemate esindaja
Raili Kers
kooli lapsevanemate esindaja

Külli Klein
kooli lapsevanemate esindaja
Terje Eesnurm
kooli õpetajate esindaja
Anzelika Pilden
lasteaiaõpetajate esindaja
• Kinnitada Tahkuranna Uulu Lasteaia hoolekogu koosseis
alljärgnev:
Karel Tölp
pidaja esindaja;
Eva Metsatalu
õpetajate esindaja;
Gerli Jürima
rühma vanemate esindaja;
Kadi Valdaru
rühma vanemate esindaja;
Eve Kartau
rühma vanemate esindaja;
Monika Kunder
rühma vanemate esindaja;
Sille Tohver
rühma vanemate esindaja.
24.novembril
Arutati läbi ja otsustati esitada 30.11.2017 volikogu
istungile alljärgnevad eelnõud:
1. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine.
2. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude
kinnitamine
3. Revisjonikomisjoni liikme valimine ja koosseisu
kinnitamine
4. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kehtestamine
5. Palgajuhendi kehtestamine
6. Häädemeeste vallavanema valimine
7. Tööandja sõiduauto kasutamine
8. Hüvitise maksmine
9. Vallavanema töötasu määramine
10. Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri
kinnitamine.
11. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
12. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine.
13. Häädemeeste valla esindajate ja nende asendajate
nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu.
30.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kinnitada 27.11.2017 esitatud projekti “Uulu küla
Lepiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine”
aruanne ning teha väljamakse teostajale (Balance Tiim
OÜ) 3412,16 (kolm tuhat nelisada kaksteist eurot ja
kuusteist senti) eurot vastavalt sõlmitud toetuslepingule
ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Lõpetada Tahkuranna küla Lülle-Juhani kinnistu
detailplaneeringu koostamine.
Lõpetada alljärgnevate detailplaneeringute menetlemine:
Laadi küla Kuuse kinnistu detailplaneering, Laadi küla
Kõrvitsa kinnistu detailplaneering, Mereküla Laugu
kinnistu detailplaneering, Reiu küla Reiu-Veski kinnistu
detailplaneering, Reiu küla Sorja kinnistu detailplaneering, Uulu küla Valjuotsa kinnistu detailplaneering.
• Väljastada kasutusluba Veiko Janson‘ile, Laadi külas
Laadi tee 34 kinnistule üksikelamu ja abihoone
püstitamisel.
• Kinnitada valla tunnustuse saajate nimekiri.

Haldusreform tõi muudatusi ka
piirkonnapolitseinike tööpiirkondades
Käesolev aasta on olnud muutuste aeg kohalikele
omavalitsustele – mitmed omavalitsused on liitunud ja
seoses sellega on ka piirkonnapolitseinike töö kohandatud
uute omavalitsuspiiride järgi.
Politsei kohandumine keskkonnaga aitab kaasa
elanikega hea kontakti hoidmisele ja olemasolule. Püüame
enda töös muudatusi rakendada analoogselt kohalike
omavalitsustega ehk sujuvalt ja vaikse üleminuga, mistõttu
toimivad 2018. aasta alguseni senised kontaktid.
Saarde valla piirkonnapolitseinik on Kairi Õilsalu,
e-post kairi.oilsalu@politsei.ee;
Häädemeeste valla piirkonnapolitseinik on Rauno
Lensment, e-post rauno.lensment@politsei.ee;
Saarde- ja Häädemeeste valdades on noorsoopolitseinik
Heidi Sosi, e-post heidi.sosi@politsei.ee.
Senine Tahkuranna ja Surju valla piirkonnapolitseinik
Tõnu Kivis jätkab tööd Pärnumaa piirkonnagrupi juhina
ning teenindab Häädemeeste vallas Võiste aleviku ja
Piirumi küla elanikke.
Tänan kõiki seniseid Surju ja Tahkuranna valla elanikke
suurepärase usalduse eest. Teiega koos oli meeldiv erinevaid
raskusi ületada ning õnnestumistest rõõmu tunda.
Kaunist jõuluootust ja turvalist aastavahetust soovides!
Tõnu Kivis
Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem
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Vallavolikogus otsustati:
09.novembril
• Kehtestada Häädemeeste valla põhimäärus.
• Kinnitada Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja
aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide
esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja
maksmise kord.
• Taotleda Häädemeeste valla munitsipaalomandisse
Häädemeeste valla omandis oleva Häädemeeste alevikus
asuva Aiandi tn 7 (garaaz) alune maa.
• Taotleda Häädemeeste valla munitsipaalomandisse
Häädemeeste valla omandis oleva Papisilla külas asuva
Mäenõlva (silohoidla) alune maa.
• Taotleda Häädemeeste valla munitsipaalomandisse
Häädemeeste valla omandis oleva Papisilla külas asuva
Teeääre (silohoidla) alune maa.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse (registrikood 90010094,
Harju 6, Tallinn, Harju maakond) kasuks Tahkuranna
vallale kuuluvad järgmised kinnistud:
Uulu küla 19333 Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee L3,
kinnistu nr 4369906, katastriüksuse tunnus
84801:001:0608, koormatava ala pindala 51 m2;
Tahkuranna küla 8480017 Mõisa tee, kinnistu nr 3835206,
katastriüksuse tunnus 84801:004:0706, koormatava ala
pindala 7534 m2;
Tahkuranna küla Tare, kinnistu nr 1630406, katastriüksuse
tunnus 84801:005:0189, koormatava ala pindala 352 m2;
Võiste alevik Riia mnt 2, kinnistu nr 2555506,
katastriüksuse tunnus 84801:005:0319, koormatava ala
pindala 455 m2 ;
Võiste alevik Neti, kinnistu nr 2555406, katastriüksuse
tunnus 84801:005:0320, koormatava ala pindala 16 m2 ;
Piirumi küla Kaasiku tee, kinnistu nr 4479606,
katastriüksuse tunnus 84801:005:0416, koormatava ala
pindala 275 m2.
• Seada isiklik kasutusõigus Häädemeeste valla
munitsipaalomandis oleva Häädemeeste vallas Kabli
külas asuva 2130021 Räägu tee L1 katastriüksuse maaala koormamiseks Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse
(registrikood 90010094, Harju 6, Tallinn, Harju maakond)
kasuks. Räägu teed koormatava maa-ala pindala on 18m2.
• Määrata Tahkuranna valla 2017.aasta majandusaasta
aruannet auditeerima OÜ KL Partners (reg nr 10115).
Vallavalitsusel sõlmida vastav leping OÜ-ga KL Partners.
• Määrata Häädemeeste valla 2017.aasta majandusaasta
aruannet auditeerima OÜ KL Partners (reg nr 10115).
Vallavalitsusel sõlmida audiitorleping OÜ-ga KL Partners.
• Anda vallavalitsusele luba võtta laenu AS SEB Pangast
kuni 500 000 (viissada tuhat) eurot projektide lühiajaliseks sildfinantseerimiseks tagasimakse tähtajaga kuni
31.03.2017. a intresside tasumisega igakuiselt.
Vallavalitsusel sõlmida sildfinantseerimise laenuleping.
• Lubada Vallavalitsusel võtta 2017.aasta eelarveaastat
ületavaid rahalisi kohustusi 9597,48 euro suuruses
summas seoses MTÜ Võiste Külaselts LEADER-meetme
raames projekti Külakeskuse Tahku Tare saun ja
invaWC omaosaluse katmisega.
• Nimetada Häädemeeste Vallavolikogu esindajad valla
koolidesse järgmiselt:
Tahkuranna Lasteaed-Algkool Argo Mengel
Metsapoole Põhikool
Lembit Künnapas
Uulu Põhikool
Karel Tölp
Häädemeeste Keskkool
Algis Perens
Häädemeeste Muusikakool
Aire Kallas-Maddison
23.novembril
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse (registrikood 90010094,
Harju 6, Tallinn, Harju maakond) kasuks Tahkuranna
vallale kuuluvad järgmised kinnistud:
Reiu küla, Reiu kooli tee kinnistu, registriosa nr 4500106,
katastritunnus 84801:001:1686, koormatava ala pindala
2463 m2;
Reiu küla, Tõllapulga tee kinnistu, registriosa nr 4421906,
katastritunnus 84801:001:1148, koormatava ala pindala
14 m2;
Reiu küla, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1 kinnistu, registriosa
nr 3214306, katastritunnus 84801:001:1251, koormatava
ala pindala 424 m2;
Reiu küla, Tõllapulga tee L1 kinnistu, registriosa nr
3214406, katastritunnus 84801:001:1252, koormatava ala
pindala 651 m2;
Reiu küla, Silla tee 4 kinnistu, registriosa nr 3419806,
katastritunnus 84801:001:1289, koormatava ala pindala
373 m2 ja 55 m2, kokku 428 m2;
Reiu küla, Silla tee kinnistu katastritunnusega
84801:001:1715. Kinnistusraamatus kandmata maa.
Koormatava ala pindala 656 m2.
• Seada isiklik kasutusõigus Häädemeeste valla
munitsipaalomandis oleva Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus asuva Lasteaia tn 1 katastriüksuse
(katastritunnus 21301:006:0143) maa-ala koormamiseks
Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Lasteaia
tn 1 koormatava maa-ala pindala on 178 m²,
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:

•

•

•
•

•

•

projekteeritavad maakaabelliinid pikkusega 2x29 m ja
paralleelkulgemisega tänava alas 150 m. Isiklik
kasutusõigus ulatub maa-alale, mille asend ja ulatus on
fikseeritud käesoleva otsuse lisaks nr 1 oleval asendiplaanil.
Isikliku kasutusõiguse sisuks on LEONHARD WEISS
ENERGY AS poolt koostatud tööprojekti nr TL0391
„Lasteaia tn 1 territooriumi vabastamine Häädemeeste
alevikus Pärnumaal” alusel keskpinge maakaabelliini
ehitamine, omamine, majandamine ja talumine elektrivõrgu rekonstrueerimiseks, teenindamiseks, korrashoiuks,
hooldamiseks. Elektrimaakaabelliinide kaitsevöönd on
piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad
liini äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paiknevad
mõttelised vertikaaltasandid.
Tahkuranna Vallavolikogu 28.06.2012 otsuse nr 25 “Maa
munitsipaalomandisse taotlemine” punkti 1 muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:
“1. Taotleda Häädemeeste valla munitsipaalomandisse
Reiu külas asuvad järgmised maaüksused:
Jooksuraja, Kõnniraja, Metsa, Metsaraja, Sillametsa,
Spordiraja, Terviseraja, Tõllapulga.
Tahkuranna Vallavolikogu 28.06.2012 otsuse nr 25 “Maa
munitsipaalomandisse taotlemine” lisa 1 asendada
lisadega1-8.
Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 10.novembri 2016
otsuse nr 84 „Häädemeeste vallas asuvate teeregistris
registreeritud teede nimekiri” lisana nr 1 kinnitatud
Häädemeeste vallas asuvate teeregistris registreeritud
teede nimekirja ja kinnitada see vastavalt käesoleva
otsuse lisale „Häädemeeste vallas endise (ühinenud)
Häädemeeste valla haldusterritooriumil asuvate
teeregistris registreeritud teede nimekiri”.
Kiita heaks kohtulik kompromiss Maive Musta ja
Tahkuranna valla vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks
tsiviilasjas nr 2-17-2326.
Moodustada Häädemeeste Vallavolikogu juures
tegutsevatena alljärgnevad alatised komisjonid:
1. revisjonikomisjon 3-liikmelisena. Komisjon täidab
kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega revisjonikomisjonile pandud ülesandeid;
2. majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon kuni
15-liikmelisena. Komisjoni ülesanded:majandus-, eelarve
ning planeeringuga seotud küsimused.
3. haridus- ja sotsiaalkomisjon kuni 15-liikmelisena.
Komisjoni ülesanded:haridus- ja sotsiaalvaldkonna
küsimused;
4. kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon kuni 15-liikmelisena. Komisjoni ülesanded:kultuuri, spordi ja
külaeluga seonduvad küsimused.
Tunnistada Häädemeeste Vallavolikogu alatiste
komisjonide esimeesteks valituks:
revisjonikomisjoni esimeheks Margus Must;
majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjoni
esimeheks Merike Saks;
haridus- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks Aule Kink;
kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimeheks Aire
Kallas-Maddison.
Tunnistada Häädemeeste Vallavolikogu alatiste
komisjonide aseesimeesteks valituks:
revisjonikomisjoni aseesimeheks Urmas Aava;
majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjoni
aseesimeheks Lennart Sünt;
haridus- ja sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Ants Järv;
kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni aseesimeheks
Lembit Künnapas.

•

•
•
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• Korraldada ümber Häädemeeste valla ametiasutused
Tahkuranna Vallavalitsus ja Häädemeeste Vallavalitsus
ühinemise teel ning moodustada alates 1. jaanuarist 2018
ametiasutusena Häädemeeste Vallavalitsus.
• Lõpetada seoses ümberkorraldamisega Tahkuranna
Vallavalitsuse (registrikood 75023378) ja Häädemeeste
Vallavalitsuse (registrikood 75000785) tegevus 31.
detsembril 2017.
• Arhiveerida Tahkuranna Vallavalitsuse registrikood
75023378 ja Häädemeeste Vallavalitsuse registrikood
75000785 ning võtta alates 1. jaanuarist 2018 kasutusele
Häädemeeste Vallavalitsuse uus registrikood.
• Kinnitada vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud
alljärgnevalt:
Majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon
Komisjoni esimees
Merike Saks
Komisjoni aseesimees Lennart Sünt
Komisjoni liikmed:
Tanel Antson, Jüri Hanson, Enn
Keeman, Kärt Kiviselg, Uno Lehtla, Viljar Metsaoru,
Madis Mätas, Algis Perens, Ago Raudsepp, Alo Sinimäe,
Norman Talson, Valdar Tamm, Toomas Troska.
Haridus- ja sotsiaalkomisjon
Komisjoni esimees
Aule Kink
Komisjoni aseesimees Ants Järv
Komisjoni liikmed:
Malle Fosti, Ene Ilves, Eneli
Hein, Sale Leppik, Gerli Liiva, Magnus Mõttus, Kaisa
Raadik, Sandra Rebane, Egle Rumberg, Maris Rüütli, Esta
Vesik, Egle Vutt, Kerli Õismets.

•

•

Kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon
Komisjoni esimees
Aire Kallas-Maddison
Komisjoni aseesimees Lembit Künnapas
Komisjoni liikmed:
Virgo Vahenõmm, Mai Sepp, Anu
Nõmm, Ivo Orasmäe, Anne Kalda, Monika Kunder, Ahti
Kukk, Anneli Leppik, Henn Saar, Maret Salak, Astrid
Rosenberg, Viljar Soomre, Elton Jets.
Lugeda valituks Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjon järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees
Margus Must
Komisjoni aseesimees
Urmas Aava
Komisjoni liige
Eneli Hein
Tunnistada Häädemeeste vallavanemaks valituks Karel
Tölp.
Kinnitada Häädemeeste valla kasutuses oleva ametiauto
VOLKSWAGEN JETTA, riiklik registreerimismärk
910BGC, eest vastutavaks isikuks vallavanem Karel
Tölp.
Määrata p 1 nimetatud ametiauto garazeerimiskohaks Uru
talu Murru küla Tori vald.
Kinnitada mootorikütuse kulu piirmääraks 300 liitrit kuus.
Ametiautot võib garazeerida väljaspool elukohta, kui see
on seotud teenistusülesannete täitmisega.
Ametiauto kasutamise kohta peetakse ametiauto
kasutamise arvestust ja esitatakse raamatupidamisele
igakuuliselt hiljemalt 10. kuupäevaks.
Üle kehtestatud piirmäära mootorikütuse kulu tasub
vastutav kasutaja.
Ametiauto kasutamisel isiklikuks otstarbeks tuleb
vallavalitsusele auto kasutus hüvitada 0,20 eurot/km.
Ameti volituste tähtaja lõppemise tõttu vabastada
ametist Häädemeeste vallavanem Magnus Mõttus
alates 01. detsembrist 2017.
Maksta Häädemeeste valla endisele vallavanemale
Magnus Mõttus´ele tema volituste tähtajalisel lõppemisel
ühekordset hüvitist seoses volikogude algatusel toimuva
valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse
muudatuse jõustumise tulemusena uue valitsuse ametisse
nimetamisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamise päevale (23. oktoober 2017)
eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise
ametipalga, töötasu või hüvituse 12-kordses ulatuses.
Maksta Magnus Mõttus´ele hüvitis kasutamata
puhkusepäevade eest 67,79 kalendripäeva ulatuses.
Maksta Häädemeeste valla endisele volikogu esimehele
Lembit Künnapas´ele tema volituste tähtajalisel
lõppemisel ühekordset hüvitist seoses volikogude
algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse
korralduse muutmise käigus kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamisega kohaliku
omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale (23. oktoober 2017) eelnenud kahe
aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga, töötasu
või hüvituse kuuekordses ulatuses.
Maksta Tahkuranna valla endisele volikogu esimehele
Argo Mengel´ile tema volituste tähtajalisel lõppemisel
ühekordset hüvitist seoses volikogude algatusel toimuva
valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse
muutmise käigus kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste tulemuste väljakuulutamisega kohaliku
omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale (23. oktoober 2017) eelnenud kahe
aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga, töötasu
või hüvituse 12-kordses ulatuses.
Magnus Mõttusel anda 08. detsembril 2017 asjaajamine
ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle
vallavanem Karel Tölp´ile.
Määrata vallavanem Karel Tölp´i töötasuks 2500 (kaks
tuhat viissada) eurot kuus.
Kinnitada Häädemeeste vallavalitsuse liikmete arvuks
7 (seitse) ja vallavalitsuse struktuur vastavalt juhtimisvaldkondadele alljärgnevalt:
- vallavanem
Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt
seadusega, põhimäärusega ning volikogu poolt antud
pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,
vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla
põhimäärusega pandud ülesandeid;
- vallavalitsuse liige
kõik planeeringutega seonduvad küsimused;
- vallavalitsuse liige
vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste
valla lõikes;
- vallavalitsuse liige
vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna
valla lõikes;
- vallavalitsuse liige
kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega
ning hangetega seonduvad küsimused;
- vallavalitsuse liige
hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja
sotsiaalvaldkonnaga seonduvad küsimused;
- vallavalitsuse liige
kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga
seonduvad küsimused.
Kinnitada vallavalitsuse liikmeteks vastavalt töövaldkondadele:
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Vabakonna tunnustamine
2017
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus tunnustas
tublimaid Pärnumaa aasta tegijaid 2017.
Aasta tegija tunnustuse pälvivad eraisikud ja/või
organisatsioonid, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna
eestvedajad või toetajad ja kelle tegevuse tulemusena
toimuvad Pärnumaa kodanikuühiskonnas märkimisväärsed
arengud ja sündmused.
Pärnumaa Vabakonna aasta tegijate tunnustamine toimus
25. novembril Ühisnädala raames Hotellis Strand.
2017. aasta tunnustamise kategooriate nominentide ja
laureaatide hulka jõudsid ka Häädemeeste valla üritused,
ühendused ja ettevõtjad.
Pärnumaa Vabakonna silmapaistvaim tegu 2017 on
ühenduste või eraisikute algatus (sündmus, teenus, projekt
vms) 2017. aastal, mis on teistest tegudest rohkem esile
tõusnud, sest on kas uuenduslik, vajalik, originaalne või
avaldanud positiivset mõju elule Pärnumaal. Üheks
nominendiks oli ka Uulu IV laulupüha, segakooride
laulupäev.
Aasta hoolivaim äriühing 2017 on ettevõte, mis
panustab aktiivselt avalikkusele suunatud tegevustesse, on
hea koostööpartner vabaühendustele. Laureaadiks kuulutati
Kabli Pagar, FIE Helve Vahenõmm.
Aasta vabaühendus 2017 on MTÜ, SA või seltsing,
mis tegutseb Pärnumaal, mis on 2017.aastal olnud
kogukonnale tugevaks toeks, ellu kutsunud kohalikke
kaasavaid üritusi ning kogukonda abistavaid projekte,
hoolib oma liikmetest ja kogukonnast, koostööaldis teiste
ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega, on teistele
ühendustele innustajaks ja inspiratsiooni. Laureaadiks
kuulutati MTÜ Kärnataja, kes tegutseb Võiste alevikus.
Tiiu Sommer, arendusspetsialist

Foto Pärnu Postimees

Vallavolikogus otsustati:
Karel Tölp - vallavanem.
Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt
seadusega, põhimäärusega ning volikogu poolt antud
pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,
vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla
põhimäärusega pandud ülesandeid;
Maia-Liisa Kasvandik - vallavalitsuse liige
Kõik planeeringutega seonduvad küsimused;
Ants Järvesaar - vallavalitsuse liige
Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste
valla lõikes;
Priit Sommer - vallavalitsuse liige
Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna
valla lõikes;
Toomas Abel - vallavalitsuse liige
Kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega
ning hangetega seonduvad küsimused;
täidetakse konkursi korras - vallavalitsuse liige
Hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja
sotsiaalvaldkonnaga seonduvad küsimused;
täidetakse konkursi korras - vallavalitsuse liige
Kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga
seonduvad küsimused.
• Maksta Häädemeeste Vallavalitsuse liikmetele, v.a. valla
palgal olevatele valitsuse liikmetele, hüvitist.
Määrata hüvitise suuruseks 35 (kolmkümmend viis)
eurot istungi eest.
• Nimetada Häädemeeste valla esindajateks Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Häädemeeste
Vallavolikogu esimees Andrus Soopalu ja Häädemeeste
vallavanem Karel Tölp ning nende asendajateks vastavalt
volikogu aseesimees Argo Mengel ja vallavalitsuse liige
Ants Järvesaar.
• Kehtestada Häädemeeste Vallavalitsuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis.
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Tahkuranna valla ajaleht

Pensionite/hüvitiste
tulumaksustamisest
alates 1.jaanuarist 2018
Alates 1. jaanuarist 2018
on maksuvaba tulu määr
ühes kuus 500 eurot ja
aastas 6000 eurot. Maksusüsteem ühtlustub, ära kaob
täiendav maksuvaba tulu
pensionidele ja kahjuhüvitistele ning kõigile kehtib
üks maksuvabastus.
Sotsiaalkindlustusametis
on tulumaksuga maksustatavateks tuludeks pension,
vanemahüvitis ja kahjuhüvitis. Teised ameti kaudu
makstavad toetused tulumaksuga maksustamisele ei
kuulu (peretoetus, üksi
elava pensionäri toetus jmt).
• Kuni 1200 eurot kuus
saaval inimesel on tulumaksuvaba miinimum 500
eurot kuus.
• Kui saadav tulu jääb
vahemikku 1200-2100 eurot
kuus, siis arvestatakse
maksuvabastust valemi 500(500/900)*(kuu tulu (pension)-1200) järgi.
• Rohkem kui 2100 eurot
kuus teenivatel inimestel
tulumaksuvabastus puudub.
Arvestame uuest aastast
pensionitelt automaatselt
tulumaksuvabastust kuni
500 eurot kuus, kuid mitte
rohkem kui seaduses ettenähtud summas. Vanemahüvitistelt ja kahjuhüvitistelt arvestame maksuvabastusega vaid inimese
avalduse alusel. Kui avaldus
on meile juba esitatud, siis
uut avaldust esitama ei pea.
Kui pensioni saaja
töötab, siis peab ta hindama
oma kogutulu (pension,
töötasu jmt) ja otsustama,
kellele ta oma maksuvaba
miinimumi kasutamise
avalduse esitab (tööandjale,
sotsiaalkindlustusametile
või mõlemale).
Kui täna on pensionär
esitanud tulumaksuvabas-

tuse avalduse sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et
ka edaspidi rakendaks tema
pensionile tulumaksuvabastust üksnes sotsiaalkindlustusamet, siis uut
avaldust ta esitama ei pea.
Kui inimene rakendab
maksuvabastust üksnes
pensionile, siis töötasule
maksuvabastus ei rakendu.
Kui täna on pensionär
esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale ja
soovib, et ka edaspidi
rakendaks tulumaksuvabastust üksnes tööandja,
peab ta ühendust võtma
tööandjaga ja täpsustama,
kas ta peab avalduse uuesti
esitama või mitte. Kui
inimene rakendab maksuvabastust üksnes tööandja
poolt, siis pensionile tulumaksuvabastus ei rakendu.
Kui pensionär soovib, et
maksuvabastust
rakendataks nii pensionilt
kui töötasult, tuleb tal
esitada kindlas summas
maksuvaba tulu avaldus nii
sotsiaalkindlustusametile
kui ka tööandjale. Avalduse
esitamisel peab töötav
pensionär silmas pidama, et
kokku saab tal igakuine
maksuvabastus olla maksimaalselt 500 eurot kuus.
Küsimuste korral palun
helistage telefonil 661 0551
või kirjutage e-postile
tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Inimene saab maksuvabastuse kasutamist kontrollida ja avaldust esitada ka
portaalis eesti.ee-kodanikule-toetused ja sotsiaalabi–tulumaksuvabastuse
taotlemine.
Sotsiaalkindlustusamet
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
facebook.com/
sotsiaalkindlustusamet

Suitsuandurita korterid ohustavad
kõiki majaelanikke
Käesoleva aasta Päästeameti tuleohutuskampaania
oli suunatud peamiselt
kortermaja
elanikele.
Kortermaja elanikud on
omavahel tihedalt seotud.
Kui naabril uputab, siis
uputab ka teistel ja kui
naabril puudub suitsuandur,
siis on see ohuks kõikidele
majaelanikele.
16. novembri seisuga on
tules hukkunud 34 inimest,
neist 15 kortermajades.
Kortermajades on toimunud
253 tulekahju, neist 97
Tallinnas ja 55 Ida-Virumaal.
Iga põlengu tõttu saab
kahjustada kellegi vara,
inimeste tervis või kaotab
keegi oma elu. Kortermaja
tuleõnnetuste ennetamises
on igaühe panus oluline, nii
majaelanike kui korteriühistute oma. Selleks, et

põleng kiiresti avastada,
peab igas kodus olema
töökorras suitsuandur.
Tavaliselt on korteri
ühistute koosolekutel tuleohutusteemadest juttu siis,
kui midagi on juhtunud,
oluline on aga arutada neid
teemasid enne, kui midagi
juhtub.
Päästeamet
kutsub
kortermajade elanikke üles
veenduma, et kõikides
korterites on paigaldatud
töökorras suitsuandur.
Kiirematele ühistutele on
preemiaks tasuta tulekustuti, mis paigaldatakse maja
trepikotta.
Täpsemat infot kampaania ning oma korteriühistu
registreerimise kohta saab
a a d r e s s i l t
www.kodutuleohutuks.ee.
www.paasteamet.ee
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Jaanuarist 2018 saab proteeside hüvitist
ainult haigekassa partnerite juures
Alates 1. jaanuarist
2018 saab hammaste
proteeside hüvitist kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on
sõlminud haigekassaga
vastava lepingu. Seoses
muudatusega saab käesoleva aasta proteesiarveid
haigekassale esitada ainult
kuni 31. jaanuarini 2018.
Pärast 31. jaanuarit
esitatud arved enam
tasumisele ei kuulu.
„Palun vaadake üle enda
arved ja küsige ka oma
lähedastelt, kas tänavused
proteesiarved on haigekassale esitatud,“ sõnas
haigekassa esmatasandi
talituse juht Külli Friedemann. Tänu uue aasta
algusest jõustuvale muudatusele hakkab kõigi
haigekassa partnerite juures
üle Eesti kehtima hammaste
proteesidele sama hind.
NB! Käesoleval aastal
ehk kuni 31. detsembrini
2017 makstud proteesiteenuste eest saab haigekassale proteeside hüvitise
taotluse esitada kuni
31.01.2018.
2018. aastasse proteesidega seotud aega kinni
pannes tasub arstilt kindlasti
üle küsida, kas tal on
haigekassaga leping või kas
ta plaanib sõlmida lepingu,
mis annab õiguse proteeside
eest hüvitist saada.
Friedemann selgitas:
„Kuna ka hambaarstide
jaoks on tegu suure muudatusega, palume esimestel
kuudel inimestelt mõistvat
suhtumist. Alustame hambaarstidega proteeside hüvitamise lepingute sõlmimist
detsembris ning kohe uue
aasta alguses ei pruugi veel

paljudel lepingut olla.“
Võimalusel tasub inimesel proteeside aja broneerimisega veidi oodata ja
teha seda jaanuaris või
veebruaris. Nii saab inimene olla vastuvõtule minnes
kindel, et ta saab ka hüvitist
kasutada. Vastasel juhul
peab ta tasuma kogu summa
ise.
Ükski kehtiv hüvitise
summa või jääk ei lähe
inimese jaoks kaduma. „Kui
inimesel on 2017. aasta
lõpus proteeside jaoks
kehtiv hüvitise jääk näiteks
120 eurot, saab ta seda
alates 2018. aasta algusest
ikka kasutada, lihtsalt
haigekassa lepingupartnerite juures,“ lisas Friedemann.
Alates jaanuari algusest
arvestatakse soodustuse
summa alati kohe maha
hambaarsti juures maksmise
hetkel. Enam ei saa inimene
esitada avaldust tagantjärele
haigekassale, sest kogu
arveldus hakkab toimuma
otse proteesitegija ja haigekassa vahel.
Proteeside eest on õigus
hüvitist saada järgmistel
ravikindlustatud
inimestel:
• töövõimetuspensionärid;
• vanaduspensionärid;
• osalise või puuduva
töövõimega inimesed;
• üle 63-aastased ravikindlustatud eakad.
Millal täitub kolm
aastat ja saab uuesti
taotleda hambaproteeside
hüvitist?
Kui eakale pole varem
hambaproteese valmistatud,
algab kolmeaastane periood

260 euro kasutamiseks
kuupäevast, kui hüvitist
esimest korda tarvitati.
Uuesti tekib hüvitise taotlemise õigus, kui sellest
kuupäevast on möödunud
kolm aastat ning inimene
pöördub proteeside parandamiseks või uute
tellimiseks hambaarsti
juurde.
Hüvitise summast kasutamata jäänud osa järgmisse
perioodi edasi ei kandu. Kui
kindlustatu ei tea täpselt, kui
kaua eelmiste proteeside
valmistamisest möödas on,
soovitame seda täpsustada
proteeside valmistajaga või
uurida haigekassast enne
hambaarsti juurde minemist.
Seda
saab
kontrollida ka riigiportaalist
www.eesti.ee „Hambaravija proteesiteenuste info“
kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või
külastades meie klienditeenindusi.

Haigekassa hüvitas 90
päeva jooksul Martale
kasutamata hüvitise osa
59,87 eurot (255,65 eurot 195,78 eurot = 59,87 eurot).
• Alates 01.07.2017
tõusis proteesihüvitise
summa 260 euroni. Kui
Marta kasutab alates
01.07.2017 hambaproteesi
teenuseid, on tal õigus
täiendavale 4,35 eurole.
Kuna nüüd on Marta kogu
proteesihüvitise summa ära
kasutanud, on tal uuesti
võimalik hüvitist saada
alates 2018. aasta 8. maist.
• 2018. aastasse hambaarsti aega kinni pannes
küsib Marta arstilt üle, kas
tal on haigekassaga leping,
mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada.
Alates 2018. aasta algusest
arvestatakse soodustuse
summa alati raviarvelt
maha kohe maksmise hetkel
ja Marta ei pea enam
esitama selleks tagantjärele
haigekassale avaldust.

Näide
• Marta esimesed hambaproteesid
valmisid
195,78 euro eest 7. mail
2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse
eest tasumist tõendavad
dokumendid. Sellest päevas
algas Martal kolmeaastane
hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva
jooksul avalduse saamisest
Marta arveldusarvele
proteesihüvitise 195,78
eurot.
• 2016. aasta novembris
pöördus Marta proteeside
parandamiseks taaskord
arsti poole ning esitas
haigekassale uue avalduse
ja arve 69,78 eurot.

Infokast
Lisainfot proteeside
hüvitise kohta saab
haigekassa kodulehelt
w w w. h a i g e k a s s a . e e /
hambaravi, klienditelefonilt
669 6630 (E-R 8.30-16.30),
klienditeenindustest, saates
allkirjastatud avalduse
info@haigekassa.ee, ning
riigiportaalist www.eesti.ee
rubriigist „Hambaravi- ja
proteesiteenuste info“.
Kaidi Kasenõmm
Tervise edenduse ja
kommunikatsiooni talituse
spetsialist
Tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakond
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Põhjamaade
raamatukogunädal
13.–19. novembrini
toimunud Põhjamaade
raamatukogunädal kutsus
lapsi, noori ja täiskasvanuid
seiklema saarelt saarele
2017. aasta teemaga
„Põhjala saared”. Seoses
Soome riigi 100. juubeliga
oli sel aastal ettelugemiseks
valitud raamatud soome
autoritelt.
Mauri Kunnase „Aarete
saare” kangelased seiklevad
otsides piraatide kadunud
aaret. Maria Turtschaninoffi
raamatus „Maresi” ongi
väikene saar Menos oma
elanikele sünonüüm kodule
ja turvalisusele. Ulla-Lena
Lundbergi poolt kirjutatud
raamat „Jää” räägib loo
noorest kirikuõpetajast ja
tema perest, kes kolivad
väikesele saarele nimega
Örarna.
Raamatukogunädala
selleaastase illustratsiooni
autoriks oli Regina-Luk
Toompere.
16. novembri hommikul
lugesid 5. klassi õpilased
lugusid Põhjala saartest
lasteaia rühmades. Kõige
pisematele on oluline, et
nad tunneksid Eestimaa
saari. Lisandra lugeski
väikestele Sipelgatele loo
Meeliki Saarna raamatust
„Roosi Saaremaa suvi”.
Mesimummidele loeti ette
katkend muinasjuturaamatust „Uljas Trolle
Pennikogu saarelt”. Igale
rühmale oli välja valitud üks
raamat. Veel kuulati lugusid
Hiiumaast ja Kihnu saarest,
aga ka raamatust „Aarete
saar”.
Pärast võimlemise tundi,
kell 11.30, kogunesid
raamatusõbrad raamatukokku, kus nad lugesid
küünlavalgel ette lugusid
soome autorite teostest. Veel

tunti huvi „Minu...” sarja
raamatute vastu, mis on
seotud Põhjamaadega.
Laenutati järgmisi raamatuid: „Jää”, „Minu
Ahvenamaa”, „Minu Helsingi”. Ettelugemise tund
pakkus huvi kõigile ja
arvati, et järgmisel aastal
loeme jälle.
17. novembril tähistati
Põhjamaade raamatukogunädalat Uulu Põhikooli
raamatukogus. Üritust viis
läbi õpetaja Maie, lugejaid
juhendas õpetaja Ly. 5.
klassi poisid lugesid ette
hommikuhämaruses
küünlavalgel järgmistest
raamatutest: Elliki, Liina
„Uljas Trolle Pennikogu
saarelt”, Kunnas, Mauri
„Aarete saar”, Jõgisalu,
Harri „Maaleib”. Kuulajateks olid 1.–4. klassi
õpilased. Õpetaja Gerlil oli
laupäeval sünnipäev ja
lapsed otsustasid, et lõpetavad koosviibimise sünnipäevalauluga.
Raamatukogu külastajatele, ürituste korraldajatele
ning osalejatele kingiti
Põhjamaade raamatukogunädala kaarte.
Suur tänu Kersti Liivale
Maavalitusest, kes jagas
meile ilusaid plakateid,
kaarte ja häid raamatuid!
NB! Advendiajal saab
raamatukogus vaadata
näitust vanaaegsetest
jõulukaartidest.
18. detsembril kell
18.00 on raamatukogus
klubiõhtu „Ajaradadel”.
Ilusat jõuluaega!
Helje Pulk
Uulu raamatukogu
juhataja
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Meie teekond Tõlla külaplatsi valmimisel
Külaliikumine sai alguse
2014. aastal, mil loodi MTÜ
TÕLLA Külaselts eesmärgiga olla Reiu küla
arengu ja kogukonna
aktiivse elu eestvedajaks.
MTÜ 3-liikmelise juhatuse
(Annika, Riina ja Üllar)
tegevus on olnud 3. aasta
jooksul aktiivne ning sihipärane.
Täna kuulub külaseltsi
91 liiget, liikmetega koos 90
last. Ühingul on oma logo
ja vaim.
T a h k u r a n n a
Vallavalitsuse ja MTÜ
TÕLLA Külaseltsi vahel on
sõlmitud tasuta kasutamise
leping külaplatsi kasutamiseks asukohaga Silla tee
2, kuni 31. märts 2031.a.
Aja jooksul oli kinnistu
Silla tee 2 võsastunud ja
maa-alal oli palju pehkinud
puid. Talgutöödesse kinnistu puhastamiseks kaasati
paljud piirkonna elanikud
nii uuselamurajoonist,
endistest suvilakooperatiividest kui ka Raemetsa
elamust.
2016. aastal valmis Silla
tee 2 MÄNGUVÄLJAKUTE EELPROJEKT
arhitekt Riho Jagomägi
poolt.
Aprillis 2016, LEADER-MEEDE 2 esitatud
projektitaotlus külaplatsile
spordiplatsi ehitamiseks jäi
rahuldamata.
Tahkuranna Vallavalitsuse ja valla töötajate toel
otsustasid meie kogukonna
aktiivsed
perekonnad
(kokku 15) 2016. aastal ise
koos peretuttavatega juurida
Tõlla külaplatsilt puujuurikad, puhastada pinnas ja
külvata muru. Saigi valmis
spordiplats. Külaplatsile
ehitati sissesõidutee, spordiplatsi lähedale maetud
puujuurtele veeti peale
muld, külvati muruseeme ja
nii sai külaplats liumäe.
Ühisürituste tarbeks on
korrastatud ja kujundatud
kena lõkkease ja piknikupingid. Spordiväljakule on
paigaldatud korvpallikonstruktsioon ja jalgpalliväravad.
„TÕLLA“ külaseltsi
põhieesmärgiks on heategevusliku tegevuse kaudu küla
inimsõbraliku elukeskkonna
ning külatraditsioonide
alalhoidmine ja arendamine,
küla majandus-, sotsiaalse- ja kultuuri arengule
kaasaaitamine, avalike
ürituste korraldamine, külaelanike vaba aja veetmise
korraldamine ja noorte
külaellu kaasamine.
2017.a märtsis esitati
uus projektitaotlus „Tõlla
mänguväljak“ Pärnu Lahe
Partneluskogu
kaudu
PRIA-sse
eesmärgiga
soetada külaplatsile laste
mängulinnak ja kiige
komplektid. Tervisespordiga tegelejate tarbeks
rippkangid, rööbaspuud,
shoulder machine, venitussein ja võrkpalli metallpostid hülsside ja võrguga.
Samuti katusealune, mida
kasutada väliõppeklassina

ja koosviibimise kohana
eakamatele.
Projekti otseseks ees-märgiks oli kogukonnale
tähtsa avaliku ruumi rajamine aastaringseks kasutuseks, mis omakorda loob
head eeldused uute kogukonnale ja erinevatele
sihtrühmadele suunatud
tegevuste ja teenuste välja
arendamiseks nii paranevad
seltsi- ja ühistegevuseks
vajalikud tingimused.
2017. aasta hilissuvel
tuli positiivne otsus
LEADER projektitoetus
MEEDE 2 „Aktiivne Kogukond“ toetada
MTÜ
TÕLLA Külaseltsi projekti
„Tõlla mängulinnak“ summas 32694 eurot.
Ehitustegevuse kuludest
84% on Tiptiptap OÜ poolt
teostatud.
Kevadel 2018 valmib
katusealune õuesõppe ja
ühisürituste korraldamiseks.
Kui Te elate või olete
seotud kuidagi teistmoodi
Reiu külaga ja soovite
meiega ühineda, siis saate
meiega kontakti kirjutades
tollamtu@gmail.com
NB! Meie tegemistel
hoia silma peal ka
facebookis!
https://
m.facebook.com7groups/
tollakulaselts
Koosloomes oleme
vaimselt rikkad ja hingelt
tugevad. Meil on hea ja
sõbralik kogukond ja puhas
elukeskkond, kus külaelanikud tahavad elada ja kuhu
külaline tagasi tulla.
TÕLLA külaseltsi teekonna panid paberile
Annika, Jana ja Merike
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
November Tahkuranna koolis
Tiina Tootsi luuletus
„November” ütleb, et
punased on marjad meie
hoovi pihlakal. Suvel
pihlamarjadesse peitis end
kuum päiksekiir, mis meile
vastu naerab hämaras
novembriski. Ja tõsi ta oli,
et hallid novembripäevad
olid lühikesed, aga piisavalt
pikad, et märgata ka
hilissügist ilu enda ümber.
November ja isadepäev,
november ja mardipäev,
november ja kadripäev –
need tähtpäevad on tuttavad
meile kõigile.
Traditsiooniks on saanud, et kooli nooremad
õpilased viivad mardirõõmu lasteaeda. Nii ka sel
aastal. Hommik oli täis
erilist saginat: prooviti, kas
mask ikka sobib ja vaadati,
mis riided sõber oli kaasa
võtnud. Paar tundi koolitööd ja siis lasteaeda:
rõõmsalt lustides ja veidi ka
rutates. Väikesed sõbrad
juba ootasid. Kes kuidas?
Enamus rõõmsalt, mõnel
pisemal ka nutuvõru suul,
sest suur kamp veidra
välimusega tegelasi pole
naljaasi. Aga kõik laabus.
Pererahvale jäid maha head
soovid, õnne ja tervist ka
loomulikult
kuhjaga.
Sandikesed olid ka väga
rõõmsad, sest külaskäik
õnnestus ja jagamist ootas
kotitäis ande. Ikka kordaminekuid lahkele pererahvale!

Päevad ruttasid imekiirelt ja ühel novembri
kolmapäeval oli koolimaja
ukse taga kuulda suurt
saginat ja rõõmsaid hääli:
kadriema oli oma perega
ukse taga. Eks pikk teekond
oli väsitav olnud ning
koolipere kutsus aga
külalised lahkesti tuppa
sooja ja puhkama. Ega
tulijad aega raisanud. Uuriti,
kuidas õppimine läheb,
prooviti nutikust ja tehti üks
vahva polkagi koolirahvaga.
Lusti ja rõõmu jagus kõigile.
Tänuks koolilaste poolt suur
kotitäis suupärast maiust.
Lihtne ja ilus ning nii
püsivad edasi meie vanad
kombed ega anna alla
võõrapärasele: „Komm või
pomm?!”
Loomulikult
kulus
peamine tähelepanu õppi-

Novembrikuu uudised Uulu Põhikoolist

misele. Sel õppeaastal
saavad õpilased tunnistused
nelja korra asemel kolm
korda. Esimesed kokkuvõtted saadi kätte 1.detsembril. Hoolsalt käiakse ka
huviringides, mis tegutsevad nii koolis kui ka
väljaspool.
Kätte on jõudnud
aastalõpp ja ilmselt ka kõige
oodatum aeg aastas –
jõuluaeg. Mis sest, et väljas
pole ühtki hange ja kallab
nagu
pangest,
olgu
detsember meile kõigile
siiski üks tore imedeaeg!
Tahkuranna kooli pere

WORLD DANCE hõbemedal
Tšehhis Liberec linnas
toimunud WADF poolt
korraldatud maailmameistrivõistlusest võttis osa kolm
Tahkuranna last – Caroly
Kopelmaa, Krethel Kiviselg
ja Iti-Mai Mätas.
Suurvõistlus algas juba
20. novembril ja kestis 26.
novembrini.Võisteldi mitmes erinevas tantsustiilis
valsist popini. Tahkuranna
tüdrukute võistluspäev oli
23.–24.november ning
nemad võistlesid Disco
Dance tantsustiilis.
Caroly ja Krethel
võistlesid duo ja soolo
kavadega ning Iti-Mai soolo
kavaga.
Tantsuplatsil olid võistlejad Prantsusmaalt, Ungarist, Soomest, Ukrainast,
Poolast ja Tšehhist.
Krethel jõudis oma
soolo kavaga poolfinaali ja
Iti-Mai finaali.
Iti-Mai ettevalmistus oli
suurepärane ja platsi kõrval
seistes nägin, et tuleb vägev
võitlus. Esimestel taktidel
murdis Iti-Mai end kohtu-nike ette ning ei jäänud
kellegile märkamatuks. Just
selline julge ja graatsiline
esiltus avas finaali ukse.
Finaalis tuli võistelda Poola,
Tšehhi, Soome ja Ukraina
tantsijatega.
Autasustamisel hoidsi-

me Eesti koondisega
pöidlaid, et tuleks poodiumi
koht.
Ja kõlas – SILVER
MEDAL GOES ... ITI-MAI
MÄTAS ESTONIA.
Suurepärane tulemus
tantsijale ja kindlasti ka
Eestile.
Hea tagasiside kohtunikelt andis teadmise, et ItiMail jäi esikohast puudu
vaid üks punkt. Seekord viis
kuldmedali koju Soome
tantsija Mette Palkoranta.

Võrdsete punktide puhul
oleks tulnud Iti-Mai ja
Mette vahel võitlus ehk redance!
Jätkame treeninguid
ning koolitustel käimisi ja
usun, et suurvõistluste kuld
ei ole enam kaugel.
Iti-Mai, Krethel ja
Caroly tänavad kõiki
toetajaid ja pöidlahoidjaid
Anu Nõmm
treener ja pöidlahoidja

Oktoobrikuu tegijad Uulu Põhikoolis
ALICE VÕSANURM ja AGNES VÕSANURM

* 2.novembril käisid
meie kooli 6.klassi tüdrukud
Keiti Alexandra Lepik,
Triinu Kirschbaum ja
Getter Ennok Paikuse
Põhikoolis Halloweeniteemalisel päeval. Toimusid
rühmatööd, kontsert ja
kodutööna plakatikonkurss.
Meie neiud saavutasid sellel
konkursil I koha.
* Samal päeval külastasid I ja II klass Kurgjal
C.R.Jakobsoni Talumuuseumit. Osaleti programmis
„Eesti toidu aastaring talus“.
Programmi raames valmistasid lapsed ise võid ning
kaeraküpsiseid. Oli väga
tore ja emotsiooniderohke
päev.
* 11. novembril võistles
8.klassi õpilane Jaagup
Orasmäe loodusteaduste
olümpiaadil.
* 14.novembril külastas
kooli Cesise kandlemängijate ansambel. Saime kogu
kooliperega nende esituses
kuulata võluvat kandlemängu.
* 15.novembril võistlesid 4.–5.klassi poisid
edukalt rahvastepallis.
* Samal päeval võistlesid 5.–9.klassi esindajad
maakondlikul „Varia“ viktoriinil.
* 16.novembril oli
meeldiv võimalus 6.–
9.klasside õpilastel külastada Viljandis „Ugala“
teatrit ning vaadata seal

etendust „5 gr sisemist
rahu“.
* 22.novembril osalesid
8. ja 9.klassi võistkonnad
Jäätmeviktoriinis, mis toimus veebis.
* Nii nagu igal aastal,
külastasid ka seekord meie
kooli nii Mardid kui Kadrid.
* Novembris toimus ka
Pärnumaa Pranglimisvõistluste I etapp.
* Oma vanuserühmas
(Oskajad ehk 4.–6.klass),
saavutas 6.klassi õpilane
Triinu
Kirschbaum
vabariigi arvestuses II
koha, 6.klasside arvestuses
vabariigis I koha, samuti
maakonnas I kohad nii
Oskajate arvestuses kui
6.klasside arvestuses.
* 1.–3.klasside ehk Sir-

gujate arvestuses olid
vabariigis Jass Harjaks
38.koht ning 3.klasside
arvestuses 32.koht. Maakondlikult vastavalt 13. ja
12.koht.
* 1.klasside arvestuses
saavutas Jürgen Rahu
vabariigis 24.koha, maakonnas 8.koha.
* Sirgujate (1.–3.klassi)
arvestuses olid veel
maakonnas tublid Ron
Sebastian Tamm 31.koht
(3.klasside arvestuses
25.koht), Mirjam Rohtoja
34.koht (3.klasside arvestuses 27.koht) ja Anelle
Kurm 37.koht (3.klasside
arvestuses 30.koht).
* 2.klasside arvestuses
maakonnas Kerdo Pärnpuu 13.koht, Mathias Must
25.koht, Damir Sobolev
26.koht, Karmen Kartau
29.koht, Krethel Kiviselg
32.koht, Delise Laaneorg
39.koht
* 1.klasside arvestuses
olid veel tublid maakonnas
Kennet Saar 15.koht,
Kerdo K i r s c h b a u m
17.koht, Eerik Jõgiste
21.koht, Katry-Mary Burk
38.koht.
Juba detsembrikuus toimub Pranglimisvõistluste II
etapp, seniks JÄRJEKINDLAT HARJUTAMIST!
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Ajarada
Käesolev Oma Leht
väärib säilitamist ajaloo
tarbeks. Viimane Tahkuranna valla häälekandja.
Järgmised räägivad juba
suure valla tegemistest.
Leidsin väikese raamatukese Ainazist Pärnusse.
Turistidele suunatud, mustvalgete fotode, seletavate
tekstide ja ajaloo tutvustusega. Natuke nagu
prohvetlik – väikeste parandustega ning värvifotodega
kordustrükis olekski Häädemeeste valla turisti käsiraamat. Kasulik mõlema
ühinenud valla inimestele ja
külalistele.
Hetkel toimuv haldusreform pole ajaloos esimene
ega kardetavasti ka mitte
viimane. Väike pilguheit
ajaloos toimunud sarnasele
haldusreformile: 1939.
aasta 1. aprillil ühendati
väikesed vallad suurteks
valdadeks. Meie piirkonnas
kaubeldi Reiu ja Uuluga,
mis jagati suurte valdade
vahel. Eesmärke laialt lahti
ei seletatud. Kuid tulemus
oli sarnane hetkel toimuvale. Võiks ju arvata, et
ajalugu õpetas ja näitas
nõrgad kohad ette ja me
oskame tänapäeva inimese
tarkusega nendest mööda
triivida. Paraku on meie
ümber ajaloo taasesitus.

Tollel ammusel ajal said
viimased vallavanemad
paika 1939. aasta jõuludeks.
Loodetavasti ei kesta seekordsed võimuvõitlused nii
kaua ja inimeste omavahelised probleemid saavad
lahendatud väljapool vallamaja piire.
Aasta hakkab lõppema.
Sel ajal meenutatakse
inimesi, kellega pole ammu
rääkinud, kohtunud. Varem
oli kena komme saata
üksteisele õnnesoove, mille
kaudsem tähendus oli
„minuga on kõik korras”.
Tänased ajad soosivad
odavamat suhtlust. Kui
sedagi. Ajalooklubi lõpetab
selle kalendriaasta vanade
jõulu- ja näärikaartide
näitusega Uulu raamatukogus, kus on vaatamiseks
erinevate ajastute kaardid
meie liikmete erakogudest.
Uuel aastal ootavad
meid suured sündmused ja
pidustused. Oleme nendes
osalised. Hooligem üksteisest ja üksteise tegemistest.
Soovime kõigile jõulurõõmu ja jõulurahu. Kohtume meie kandi üritustel.
Ajaradadel kõndija
Terje Pill
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Teadmiseks!
Käesoleva Oma Lehega saavad lehelugejad tasuta
kaasa valla 2018. aasta kalendri.
Soovime kõigile Oma Lehe lugejatele kaunist
advendiaega ning uusi lugemiselamusi koduvalla
ajalehest, mis jaanuarist kannab nimetust
LIIVIRANNA.
NB! Nimekonkurssile esitati 25 nimevarianti.

Jõulupakkide kättesaamisest!
Kodused eelkooliealised lapsed ja mujal koolides
õppivad põhikooli õpilased saavad jõulupakke kätte
alates 19. detsembrist Uulust igal tööpäeval,
Võistes igal neljapäeval.
Jõulupakid saavad ka 80 ja vanemad
vanaduspensionärid.
Need eakad, kes liiguvad ise või teie lähedased,
kes käivad poes, palun leidke
võimalus pakile järele tulla, alates 22.detsembrist.
Kommipakke saab kätte kuni 31.01.2018. aastani.
Klaudi Tints, Sotsiaaltöö spetsialist
4448896; 5084640, 4456075 (Võiste)

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
See päev toob mälestuste
kaunist kulda, toob rõõme,
õnnesoove häid.
Toob vaasi kauneid lilleõisi,
sest aastaring saab jälle täis.

Külakeskus Tahku Tare kutsub!
MÄNGUDE ÕHTULE
Tulge täitke pimedad sügis- ja talveõhtud
mängude seltsis.
Tahku Tares toimuval mängude õhtul
saab osaleda iga soovija.
Mängude õhtud on igal esmaspäeval algusega 18.00
Võimalik on mängida malet, kabet, koroonat, kaarte jne.

Hea valla elanik!
Detsemberi kuu
01. detsember Helgi Ermel
21. detsember Karl Valgepea
23. detsember Eva Muuga
07. detsember Aino Liiv
29. detsember Saima Vaher
28. detsember Milvi Kaldas
19. detsember Maire Sillastu
25. detsember Leili Sootamm
28. detsember Ellen Roots
31. detsember Siiri Männikus
02. detsember Mart Tamm
24. detsember Aare Köster

85
85
85
81
81
80
75
75
70
70
65
65

Uulu ilutoas saab nautida erinevaid iluteenuseid:
kosmeetik, maniküür, pediküür, massaaz.
Asume Uulus, vallavalitsuse hoones, kaupluse kõrval!
Broneeri aeg tel. 56916940 Alliki

Sünnid
MARILY VAHT

02.11.2017
Ema Terti Rüütli, isa Mairo Vaht

RONHARD KIVISELG
Reilika ja Kerol Kiviselg

23.11.2017

Mis juhtus?
4. novembril kella 7.07 ajal kutsuti päästjad appi
liiklusõnnetusele Tahkuranna valda Uulu külla. Päästjad
sisenesid teelt välja sõitnud bussi ning aitasid reisijad
sealt välja.
!

12.novembril kell 18.54 sai Häirekeskus teate, et Pärnu
maakonnas Häädemeeste vallas Reiu külas põleb
sõiduauto lahtise leegiga. Sõiduauto põles Reiu
bussipeatusest 150-200 meetrit eemal, inimesed väljusid
sõidukist ise ning keegi kannatada ei saanud. Liiklus oli
sündmuskohal osaliselt takistatud ning liiklust reguleeris
politsei. Päästjad likvideerisid põlengu kell 19.11.
!

17.novembril kella 15 paiku eemaldasid päästjad teele
kukkunud puu Häädemeeste vallas Penu külas.

Väljaandja:
Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

AITA ELLESTE
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Uulu Lasteaia tegemistest novembrikuus
Kuigi sügispäevad on
lühikesed, jõudis meie
lasteaia pere neisse mahutada palju põnevaid ja
lõbusaid askeldusi. Üks
hämar ja salapärane hingedeaja kuu paneb meid kõiki
mõtlema oma lähedastele ja
kallitele.
Lepatriinude rühma (6–
7a) lapsed jalutasid hingedepäeval Uulu kalmistule,
süüdati küünal ja vesteldi –
mõtiskleti tõsistel teemadel.
Väikesed Sipelgate
rühma (1,5–3 a) lapsed ei
ole lasknud end segada
pimedast ja porisest
novembrikuust, igapäevaselt kasutatakse maksimaalselt õues mänguaega, et
tervist tugevdada.
Novembrikuu teine
pühapäev on pühendatud
isadele ja vanaisadele.
Väikesed Sipelga rühma
lapsed veetsid isadega
toreda õhtu, kes käisid
lastega mängimas ja
tantsimas. Emad katsid kena
koogilaua, mille ääres oli
kõigil mõnus juttu vesta ja
suupistet võtta. Lapsed
maalisid isadele kingituseks
kikilipsud. Mesimummide
rühma (3–4a) lapsed kutsusid oma isad lõbusale ja
sportlikule mängupeole, kus
üheskoos lustiti mängides.
Peale mängimist oli kosutav
juua mahlajooki ja natuke
ka maiustada. Liblika rühma
(4–5a) lapsed uurisid kodust
saadud perepilte ja rääkisid
oma vanematest. Eriti
hoolikalt uuriti isa nägu,
sest isale taheti valmistada
isadepäeva üllatust – isa
portreed. Isadepäeval kutsuti isad meisterdama. Suur
tänu Gete-Ly isale, kes
näitas lastele, kuidas valmib
lindude söögimaja. Iga laps
sai ka ise haamriga naela
toksida. Meisterdati ka
rütmipille ja valmistati
võileibu. Pidu lõppes
pikniku ja tantsuga. Jaanimardika rühma (5–6a)
lapsed mängisid koos

isadega mitmeid ühismänge, tantsiti ja esitati isadele
luuletusi ja laule. Lepatriinu
rühma lapsed tähistasid
isadepäeva meisterdades.
Koos isadega tehti puutööd
Uulu kooli käsitöömajas –
juhendas õpetaja Pärt Kukk.
Täname koostöö eest!
Mardipäeval käisid
Lepatriinu rühma lapsed
marditamas Mesimummide
rühmas. Mardid tõid meie
rühma õnne, kontrolliti laste
tarkust, lõid tantsu ja koos
mängisime folkloorset
laulumängu. Oli alles lustlik
päev!
Õpetajate ja lastevanemate ühiste jõududega
pandi välja näitus vana aja
asjadest. Väljapanekut oli
põnev ja hariv vaadata nii
suurtele kui väikestele.
Täname kõiki, kes aitasid
kaasa näituse õnnestumisele.
Tore kogemus oli kogu
meie lasteaia perele Põhjamaade raamatukogunädal
„Põhjala saared”. Uulu
kooli õpilased käisid
rühmades ette lugemas
erinevaid jutte. Aitäh
koolilastele, kes lugesid
kaasahaaravalt! Lepatriinu
rühmas käis veel ette
lugemas Jako ema Maili.
Põnevad lood pajatasid
tontidest, krattidest, vanapaganatest – kuulati põnevusega! Lapsed mõtlesid ja
jutustasid ka oma loo ning
joonistasid sellest pildid.
Jaanimardika rühma
lapsed lavastasid “Punamütsikese” muinasjutu.
Külla olid kutsutud Mesimummid. Tore oli lastel
kohtuda oma õdede ja
vendadega, ning vaadata,
mida on vanemad lapsed ära
õppinud. Ühiselt õpiti
selgeks ringmäng “Torm
tuleb”, mis pakkus lastele
suurt elevust. Seejärel lauldi
koos liigutustega “Kotimängu” ja lõpuks saadi
teada mis oli kotis peidus.
Kõik said üllatuseks

korral. Õues uurisid lapsed
päästeautot, mida kõike
põnevat ja vajalikku seal
leidus. Hüvastijätuks lasid
päästjad üle Uulu kõlavalt
sireeni – taaskohtumiseni
järgisel aastal.
Novembrikuusse mahtus
ka iga-aastane Pärnu linna ja
maakonna noorte solistide
konkurss “Sügisulg”. Meie
lasteaiast osalesid lapsed ka
sellel konkursil õpetaja
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kommi! Oli vahva etendus!
Kadripäeval kogunesid
kaunid kadrisandid mängupeoks saali. Kadripäeva
tähistame ikka rahvakombestiku järgi. Ühisel
mängupeol käis kaval
“hunt” “lambkarja” valvamas ja karjast ninapidi
vedamas. Õnneks ei
juhtunud midagi hullu.
Liblika rühma ja Lepatriinu
rühma ühine mäng lõppes
hoogsa tervise testiga: üle
“aia” hüppamisega. Pidu oli
väga meeleolukas, kus
lustiti ja mängiti erinevaid
folkloorseid laulumänge.

Seejärel viisid õnne
vallamajja Lepatriinud.
Liblikad kadrisanditasid
köögis ja Jaanimardikad
omakorda raamatukogus.
Kadrikostüümides
Mesimummid viisid häid
soove väikestele Sipelgatele. Pidu meeldis lastele
väga!
Lepatriinu rühma lapsed
osalesid üritusel “Tulest
targem”. Häädemeeste
päästekomando rääkis
lastele tuleohutusest, kuidas
vältida tulekahjusi, kuhu
panna suitsuandureid ja
kuidas käituda tulekahju

November – sombune ja
udune kuu, mil aasta laulab
eelviimast salmi...

õpetaja Signe Ööpiku
juhendamisel 2-eurose
mündi kujundamise joonistuskonkursil – soovime
neile edu!
Kõigile teadmiseks: 10.
detsembril osaleme Tahku
Tare jõululaadal uuenenud

Uulu lasteaia pere

UULU LASTEAIA

November Võiste lasteaias

Hingedekuu esimesel
päeval kohtusime lasteaia
saalis üle pika aja Onu
Ervini Lasteteatriga. Seekord oli kaasa toodud väga
tänapäevane lugu nutisõltuvuses jänkuemmest ning
mis sellest asjast niimoodi
veel välja tulla võib.
Meie novembrikuised
sündmused toetusid taas
tugevalt rahvakalendrile.
Võõrustasime koolist saabunud mardisante ning
Rannakarbid käisid (nagu
igal aastal) koolimajja head
karja- ja iga-asja-õnne
viimas.
Novembri teine pühapäev kuulub isadele ja
vanaisadele. Päikesekiired
ja Rannakarbid palusid oma
isad lasteaeda kontserdile ja
koosolemisele.
Rannakarbi rühma asjast
huvitatud lapsed osalevad

Pireti juhendamisel. Väga
tihedast sõelast pääses läbi
lõppkontserdile laulma
Laura Lugu. Suur tänu
kõigile osalenud lastele ja
nende toetavatele vanematele.
Ja ongi käes päkapikkude piilumise aeg! Kena
jõulueelset aega teile
kõigile!

„menüüga”. Ootame kõiki
uudistama, maitsma ja
endale pühadeks soetama!
Käesoleva lehenumbriga
saab üks ajajärk otsa. Aitäh
Sulle, hea lugeja, kellele
meie uudised korda on
läinud.

Soovime teile kõigile
stressivaba pühadeootust ja
loodame kohtuda pisut
muutunud formaadis uuel
aastal.
Parimate soovidega
Võiste lasteaia pere

OLETE OODATUD KAUPLEMA JA
LAADARÕÕMUST OSA SAAMA.
LAADALT SAADUD TULU LÄHEB
RÜHMADE KASSASSE

