TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema
veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Ootamine on ootajale
pikk aeg. Teatavasti tegi
Vabariigi Valitsus Tahkuranna ja Häädemeeste
vallale sundliitmise ettepaneku, et uus tekkiv
ühendvald liita loodava
Saarde valla külge. Kuigi
volikogude poolt esitati
eitavad seisukohad Vabariigi Valitsusele varem, siis
riigiisad kasutasid ära
maksimaalse aja ja teatasid
mitteliitmisest alles viimasel
lubatud päeval. Seega jäi
ühinemisleping jõusse ja
on küll kahe omavalitsuse
vahel sõlmitud, kuid väga
palju tööd on vaja nüüd
kiiresti ära teha. Alustasimegi juba läbirääkimistega ning püüame
juulikuu esimese poole
jooksul läbi arutada, kui
palju me jõuaksime ja palju
oleks üldse valmisolekut
enne ühinemist tööd ette ära
teha, et uus omavalitsus
saaks peale valimisi rutem
sisuliselt tööle hakata.
Olulisemate asjadena vajavad läbirääkimist eelarvega
seonduv, struktuur ja
juriidilised alusdokumendid, kindlasti on vaja
korraldada konkurss lipu ja
vapi leidmiseks.
Teine pikk ootamine
seondus
Uulu-Pärnu
kergliiklustee I etapi
ehitusega. Avasime hanke
26. aprillil, kuid pakkujate
dokumentide ebakõlade
ning tõendusmaterjalide
otsimisele kulus aega üks
päev üle kahe kuu. Siis
jõustus otsus, millega
kuulutasime nõuetele vastavaks ja parimaks Eesti
Teed AS ja E-SILD OÜ
ühispakkumuse, mis kuue
esitatud pakkumuse hulgas
oli summalt alles kolmas.
Kergtee esimese etapi
ehitamise raames rajatakse
ca 1 km kergteed, ligi 3 km
valgustust Uulust Kulla
teeni ja sild Uulu kanalile.
Tööd peaksid lõppema
novembriks.
Aprillikuus võttis volikogu vastu Teehoiukava,
millega jaotati ära 2017. a.
investeeringud. Sel aastal on
plaanis mustkatted rajada
(Järg 3. lk)
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Uulu Põhikooli lõpetas 48. lend
1.rida vasakult
Kaari Pulst
(lõpetas kiituskirjaga),
Sondra Udu,
Cätlin Sutt,
Kelly Roosilill
(lõpetas kiituskirjaga),
õpetaja
Marikka Metsis,
Kertu Järv,
Ethel Saarnak,
Angela Absalon,
Karl Buntsev
(lõpetas kiituskirjaga).
2.rida vasakult
Magnar Siinmaa,
Andreas Saarep
(lõpetas kiituskirjaga),
Kaspar Lootus,
Oliver Kihu,
Joosep Orasmäe,
Karl Sommer.
3.rida vasakult
Maido Kaiste,
Silver Tõnisson,
Kenet Jets,
Marlon Väin,
Joosep Jaaniste.

Sa astud nüüd eilsest homsesse
nagu tunnelist valguse kätte,
sest Sina just tõestasid,
et leiad sealt kõigi lätete lätte.

Kuigi sedagi tead, et homsest,
vaid homsest peab otsima venda.
Ja kõikidest teedest raskeim
on tee läbi iseenda.

Parimad koolide lõpetajad
volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul
Tahkuranna valla tunnustuse avaldamise korra järgi
tunnustatakse valla elanike registris olevaid õpilasi
põhikooli ja gümnaasiumi eriti eduka lõpetamise puhul.
Tunnustusena kutsutakse edukad lõpetajad koos
vanematega volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule
ning neile määratakse rahaline preemia.
2016/2017 õppeaastal lõpetas 51 Tahkuranna valla
registris olevat õpilast põhikooli või gümnaasiumi,
seejuures 17 õpilase lõputunnistuse keskmine hinne oli 4,5
või kõrgem. Need õpilased saidki kutse volikogu esimehe
ja vallavanema vastuvõtule, mis toimus 27. juunil
külakeskuses Tahku Tares. Vastuvõtul osalejatele laulis
imeliselt meie valla elanik Tauno Tamm, lisaks oli Tahku
Tare pererahvas katnud maitsva pidulaua.
Tahkuranna Vallavalitsusel on siiralt hea meel, et nii
paljud koolilõpetajad on saavutanud kõrged õpitulemused.
Soovime, et edasised õpingud oleksid sama edukad ning et
põhikooli lõpetajaid saaks kolme aasta pärast taas
vastuvõtule kutsuda.
Avaldame tunnustust eduka gümnaasiumi lõpetamise
eest:
Uku-Laur Jagomägi Pärnu Koidula Gümnaasium
Polina Luzanova
Pärnu Koidula Gümnaasium
Kairit Merilaht
Pärnu Koidula Gümnaasium
Kerstin Ollo
Pärnu Ühisgümnaasium
Avaldame tunnustust eduka põhikooli lõpetamise eest:
Angela Absalon
Uulu Põhikool
Joosep Jaaniste
Uulu Põhikool
Carmen Juninen
Pärnu Vanalinna Põhikool
Jevgeni Korjagin Pärnu Tammsaare Kool
Kaspar Lootus
Uulu Põhikool
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ja kordaminekute
rohket
Tegude
Reiko Mengel
Pärnu Mai Kool
Cätlin Sutt uut aastat!
Uulu Põhikool
Joosep Orasmäe
Uulu Põhikool
Eliise Talts
Paikuse Põhikool
Caspar Lääne

Pärnu Mai Kool

Karl Sommer

Uulu Põhikool

Põhikool
TahkurannaUulu
Vallavolikogu,
Tahkuranna
Vallavalitsus
Uulu Põhikool
Egle Rumberg, humanitaarnõunik

Kaari Pulst
Kelly Roosilill
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Vallavalitsuses otsustati:
06.juunil
• Anda nõusolek Merekülas Piirisaare ja Metsaääre
katastriüksuste piiride muutmiseks vastavalt OÜ
Kinnisvaraekspert Pärnu maamõõtja Dag Kivila poolt
koostatud katastriüksuste plaanidele.
Määrata katastrüksustele järgmised lähiaadressid ja
sihtotstarbed:
Piirisaare, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 95%
ja ärimaa 5% (002; Ä);
Metsaääre, sihtotstarve: elamumaa (001; E).
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
16.05.2017. a korraldus nr 145.
• Anda nõusolek Merekülas Killi tee 2 ja Karu tee 17
katastriüksuste piiride muutmiseks vastavalt Maamõõdubüroo 4X4 maamõõtja Marko Siigla poolt
koostatud katastriüksuste plaanidele.
Määrata katastrüksustele järgmised lähiaadressid ja
sihtotstarbed:
Killi tee 2
- sihtotstarve elamumaa 100 %;
Karu tee 19 - sihtotstarve elamumaa 100 %;
Karu tee 21 - sihtotstarve elamumaa 100 %;
Karu tee 23 - sihtotstarve elamumaa 100 %.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist Saaremaa Cup 2017 jalgpalliturniiril
summas 50 (viiskümmend) eurot: Kerto Jets.
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist 3.–4. juunil Riias toimuvatel
taekwondo võistlustel kogusummas 75 (seitsekümmend
viis) eurot:
Damir Sobolev.
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist 14.–18.06 Holstre-Polli suusalaagris
ning 9.–14.07 Jõulumäe suusalaagris kogusummas 104
(ükssada neli) eurot: Henri Eljandi.
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist 24.–29. juulil Taanis Dana Cup
turniiril summas 130 (sada kolmkümmend) eurot lapse
kohta:
Jaagup Orasmäe.
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
olevate lapse osalemist 24.–29. juulil Taanis Dana Cup
turniiril summas 130 (ükssada kolmkümmend) eurot lapse
kohta:
Andreas Jaaniste.
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris ning Uulu
Lasteaia nimekirjas oleva lapse lasteaiatasu ning
toiduraha tasumisel alljärgnevalt:
Kristi Stimmer’i tütre Adeele Filevski kohatasu ning
toitlustustasu Uulu Lasteaias 100% ulatuses perioodil
01.05.2017 –31.12.2017.
• Tunnistada hankes “Laenu võtmine Tahkuranna valla
2017.aasta investeeringute finantseerimiseks II“ AS SEB
Pank poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks
laenu marginaaliga 0,90%.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Tunnistada hankes “Tahkuranna valla teede mustkatted“
esitatud pakkumused vastavaks ja parimaks alljärgnevalt:
Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus Männiku tee
osas vastavaks ja parimaks hinnaga 39 047 (kolmkümmend üheksa tuhat nelikümmend seitse) eurot ja 28
senti koos 20% käibemaksuga;
Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus Muuli tee osas
vastavaks ja parimaks hinnaga 25 681 (kakskümmend viis
tuhat kuussada kaheksakümmend üks) eurot ja 80 senti
koos 20% käibemaksuga;
Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus Savi ja Ranna
tänavate osas vastavaks ja parimaks hinnaga 14 944
(neliteist tuhat üheksasada nelikümmend neli) eurot ja
73 senti koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Laadi ja Minnulaane tee
ristmiku projekteerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Kinnitada 16.05.2017 esitatud projekti “Vanarahu
kinnistu kanalisatsioonisüsteem” aruanne ning teha
väljamakse teostajale (Balti Puurkaev OÜ) 2686,53 (kaks
tuhat kuussada kaheksakümmend kuus eurot ja
viiskümmend kolm eurosenti) vastavalt 21.11.2016
sõlmitud toetuslepingule nr 6-11/18 ning esitatud
kuludokumentide alusel.
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna
Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp (vallavanem), Laadi
külas Laadi ja Minnulaane tee ristmiku projekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Aleksandr
Kononovile Laadi külas Ura tee 3 kinnistule abihoone
projekti koostamiseks.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras 01.09.2017
kuni 30.06.2018 vabastatuks Indrek Tichler.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 6
MTÜ-le Uulu Segakoor ürituse „Uulu IV laulupüha,
segakooride laulupäev“ läbiviimiseks;
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 7
MTÜ-le Tõlla Külaselts Reiu küla kogukonna Jaanitule
korraldamiseks;
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• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 8
MTÜ-le A2K Spordiklubi A2K Pärnu Jalgrattasarja IV
etapi läbiviimiseks.
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist Saaremaa Cup 2017 jalgpalliturniiril
summas 50 (viiskümmend) eurot: Jass Harjaks
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist Pärnu Spordikooli ujumislaagris
09.07-15.07.2017 Pärlseljal summas 60 (kuuskümmend)
eurot: Kerhard Kiviselg
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist Pärnu Spordikooli ujumislaagris
09.07-15.07.2017 Pärlseljal summas 60 (kuuskümmend)
eurot: Richard Kiviselg
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist Hawaii Expressi poolt korraldatavas
jalgratta võistlussarjas 01.07.17, 15.07.17, 12.08.17,
26.08.17 ja 09.09.17 summas 60 (kuuskümmend) eurot:
Krethel Kiviselg.
• Kinnitada 9.06.2017 esitatud projekti “Gera kinnistu
joogiveesüsteem” aruanne ning teha väljamakse
teostajale (Puurvesi OÜ) 3419,53 (kolmtuhat nelisada
üheksateist eurot ja viiskümmend kolm eurosenti)
vastavalt 22.11.2016 sõlmitud toetuslepingule nr 6-11/
16 ning esitatud kuludokumentide alusel.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba Etno Art OÜ-le
(esindaja juhataja Ahti Tedremäe). Reklaami paigaldamise
asukoht on Reiu küla, Talli kinnistu (84801:001:0102).
Reklaami pinna suurus on 3 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg
10.06.-31.08.2017.a.
• Väljastada projekteerimistingimused Reaalprojekt
OÜ-le Reiu külas Tõllapulga ristmiku laienduse ja
Motellikompleksi kinnistule parkla ja juurdepääsuteede
projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Silver Särevile Reiu külas Kulla
tee 9 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Kaljo Poldovile Lepakülas Lohu
tee 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
20.juunil
• Kutsuda vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule ja määrata rahaline preemia alljärgnevatele
Tahkuranna valla õpilastele põhikooli ja gümnaasiumi
eriti eduka lõpetamise puhul (lõputunnistuse keskmine
hinne vähemalt 4,5) á 65 eurot:
Angela Absalon, Joosep Jaaniste, Uku-Laur Jagomägi,
Carmen Juninen, Jevgeni Korjagin, Kaspar Lootus, Polina
Luzanova, Caspar Lääne, Reiko Mengel, Kairit Merilaht,
Kerstin Ollo, Joosep Orasmäe, Kaari Pulst, Kelly
Roosilill, Karl Sommer, Cätlin Sutt, Eliise Talts.
• Määrata maaüksustele järgmised koha-aadressid ja maa
sihtotstarbed:
Lähteülesande nr AT030924011, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Lepaküla, Laanepõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa (011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030924008, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Lepaküla, Niidu, sihtotstarbega maatulundusmaa
(011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030618083, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Lepaküla, Lepiku, sihtotstarbega maatulundusmaa
(011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030924096, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Leinaküla, Aasa, sihtotstarbega maatulundusmaa
(011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030924064, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Tahkuranna küla, Laanepõllu, sihtotstarbega
maatulundusmaa (011; M)
100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Uulu külas Uuejõe kinnistu
(pindala 10,70 ha, katastriüksuse tunnus 84801:001:0522)
jagamisega.
Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt
(lisa 1):
Ahti, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Jaanuse, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Liini, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Uuejõe, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100 %.
Uute maaüksuste juurdepääs avalikult kasutatavale teele
määrata reaalservituudiga mööda Uuejõe teed.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 9
Kaitseliidu Pärnumaa Malevale Kaitseliidu sõjalissportliku võistluse Admiral Pitka Luurevõistlus
korraldamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 10
MTÜ-le Võiste Külaselts jaanitule korraldamiseks Võiste
Suveaias.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 11
MTÜ-le Minu Sõber Koerte agility võistluste läbiviimiseks Uulu kooli staadionil.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna LasteaedAlgkooli parkla ehitamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna LasteaedAlgkooli trasside ja kõnniteede ehitamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.

• Tunnistada hankes “Laadi ja Minnulaane tee ristmiku
projekteerimine“ Eesti Teed AS poolt esitatud pakkumus
vastavaks ja parimaks hinnaga 6 454 (kuus tuhat nelisada
viiskümmend neli) eurot ja 80 senti koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Jätta vastu võtmata Võiste alevikus Tidreko kinnistul
(kinnistu number 2573706, katastriüksuse tunnus
84801:005:0326) menetletav Tidreko detailplaneering.
• Kinnitada Elektrilevi OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
uue võrguühenduse loomiseks tarbimiskoha aadressiga
19333 Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee L3 Uulu küla
Tahkuranna vald Pärnu maakond summas 2 568 (kaks
tuhat viissada kuuskümmend kaheksa) eurot. Hind
sisaldab 20% käibemaksu.
• Kinnitada hajaasustuse programmi toetuste saajate
nimekiri.
28.juunil
• Sotsiaalhoolekande ettepanekute kinnitamine (toetuste
maksmine).
• Liita Laadi küla Jõekääru (katastriüksuse tunnus
84801:001:1652) ja Jõeranna (katastriüksuse tunnus
84801:001:1653) maaüksused üheks kinnistuks vastavalt
Jõeranna detailplaneeringule.
Määrata liitmisel tekkinud kinnistu aadressiks Jõekääru.
Määrata kinnistu pindalaks 9114 m² ja katastriüksuse
sihtotstarbeks 100% elamumaa.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Lepaküla küla,
Pihlakase kinnistu (katastritunnus 84801:004:0529).
• Osaleda Võiste alevikus (Käärdi tn 3a 84801:005:0282)
tuletõrje-veevõtukoha rajamisel ca 50% ulatuses
kogumaksumusest ning eraldada selle tarbeks raha 6 000
(kuus tuhat) eurot.
Eraldada p 1 nimetatud summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Tunnistada hankes „TLAK trassid ja kõnniteed“ hankes
Meris OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks
hinnaga 41 620 (nelikümmend üks tuhat kuussada
kakskümmend) eurot koos 20% käibemaksuga.
• Lükata tagasi „TLAK parkla” hankes esitatud
pakkumused ning lõpetada hankemenetlus.
• Jätta kvalifitseerimata e-hanke avatud hankemenetluse
Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapp. Ehitustööd (viitenumbriga 184411) raames alljärgnevad pakkujad:
• HIGHWAY ENGINEERING OÜ (12853618).
Mittekvalifitseerimise põhjuseks on pakkuja poolt
majandusliku ja finantsseisundile esitatud nõuete,
samuti tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud
nõuete mittetäitmine;
• Osaühingu Tilts Eesti filiaal (10074620). Mittekvalifitseerimise põhjuseks on pakkuja tehnilisele ja
kutsealasele pädevusele esitatud nõuete mittetäitmine.
• Kvalifitseerida e-hanke avatud hankemenetluse UuluPärnu kergliiklustee I etapp. Ehitustööd (viitenumbriga
184411) raames alljärgnevad pakkujad:
• Aktsiaselts Eesti Teed (12249762) ja E-SILD OÜ
(12412899);
• Lemminkäinen Eesti AS (10114029);
• Nordpont OÜ (12583892);
• osaühing TAVT (10900963).
Kvalifitseerimise aluseks on esitatud nõuete täitmine.
• Tunnistada vastavaks e-hanke avatud hankemenetluse
Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapp. Ehitustööd
(viitenumbriga 184411) raames alljärgnevad pakkujate
pakkumused:
• Aktsiaselts Eesti Teed (12249762) ja E-SILD OÜ
(12412899);
• Lemminkäinen Eesti AS (10114029);
• Nordpont OÜ (12583892);
• osaühing TAVT (10900963).
Vastavaks tunnistamise aluseks on hankedokumentatsioonile vastava pakkumuse esitamine.
• Tunnistada edukaks e-hanke avatud hankemenetluse
Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapp. Ehitustööd
(viitenumbriga 184411) raames alljärgneva pakkuja
pakkumus:
• Aktsiaselts Eesti Teed (12249762) ja E-SILD OÜ
(12412899).
Edukaks tunnistamise aluseks on vastavaks tunnistatud
pakkumustest madalaima maksumusega pakkumuse
esitamine.
• Sõlmida hankelepingu ühispakkujate Aktsiaseltsi Eesti
Teed (12249762) ja E-SILD OÜ’ga (12412899).
Hankelepingu maksumuseks on 506 212,78 eurot
(käibemaksuga).
• Viia läbi riigihange Uulu–Pärnu kergliiklustee II etapi
projekteerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Leho
Tamvere.
• Viia läbi riigihange Uulu–Pärnu kergliiklustee II etapi
keskkonnamõjude hindamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Leho
Tamvere.
!
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Vallavolikogus otsustati:
TAHKURANNA VALLAVALITSUS
MÄÄRUS

14.juunil
• Moodustada kokkuleppel Häädemeeste Vallavolikoguga
Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel
moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu valimisteks 2
(kaks) valimisringkonda:
valimisringkond nr 1, mis hõlmab Häädemeeste valla
territooriumi;
valimisringkond nr 2, mis hõlmab Tahkuranna valla
territooriumi.
Mandaatide arv valimisringkonnas nr 1 on 10 (kümme)
ja valimisringkonnas nr 2 on 9 (üheksa).
• Määrata Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla
ühinemisel moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu
liikmete arvuks 19 (üheksateist).
• Moodustada kokkuleppel Häädemeeste Vallavolikoguga
Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel
moodustatava Häädemeeste valla valimiskomisjon 7liikmelisena.
• Nimetada Häädemeeste valla valimiskomisjoni liikmed
alljärgnevalt:
Juta Gordijenko, Külliki Kiiver, Terje Mägi, Tiiu Savi,
Ulvi Poopuu, Marie Selberg, Klaudi Tints.
• Valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valib
komisjon oma liikmete seast.
• Nimetada Häädemeeste valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks
Iris Hahlberg, Helene Klein.
Kuulati informatsiooni:
1. Jäätmeveo ühishankest.
2. M.Musta poolt esitatud järjekordne hagi kohtusse.
3. Lottemaa tee vastu võetud. Servituut Närepiga sõlmitud.
4. Reiu rannas ehitusest.
5. Uulu tööstusala ehitusest
6. Kergliiklustee I etapist.
7. Kergliiklustee II etapist.
8. Puurkaevude üle andmisest.
9. Lasteaiaõpetajate palkadest.

TEADMISEKS!
TAHKURANNA VALLAVALITSUSE

KOLLEKTIIVPUHKUS
03. – 25.juuli 2017
Kõik Teie kirjad võetakse vastu tööpäevadel
kell 9.00–15.00 vallavalitsuse ruumides.
Tel. 444 8890; 5335 8992.
tahkuranna@tahkuranna.ee
Sündide/ surmade registreerimine toimub
Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia 2, Pärnu)

Tahkuranna Vallavalitsuse teade
Tahkuranna valla
arengukava 2017 – 2020 muutmise
eelnõu avalikustatakse
03.juuli kuni 11.august 2017.a.
Laekunud muudatusettepanekute avalik arutelu
toimub 14.august 2017.a kell 16.00 volikogu
saalis, vallamaja II korrusel.
Arengukava eelnõu tekstiga saab tutvuda valla
kodulehel:
http://tahkuranna.kovtp.ee/uudised-ja-teated
Tahkuranna valla arengukava 2017 – 2020 muutmise
eelnõu avalikustamine.

• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 12
MTÜ-le Randlased ürituse UULU LAMBA VEST 2017
korraldamiseks 29.07.2017 Tahkuranna vallas Uulu
pargis.
• Eraldada Tahkuranna valla eelarve reservfondist 5200
(viis tuhat kakssada) eurot OÜ-le Vesoka Raemetsa
kanalisatsioonipumpla juurdepääsu ehitamiseks.

TRIAL MODE − Click here for more information

Uulu

15.juuni 2017 nr 1

• Valimisjaoskondade moodustamine
• Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 11 lõike 3, § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2
alusel ning Häädemeeste vallavalitsuse ja Tahkuranna
vallavalitsuse kokkuleppel.
§ 1. Valimisjaoskondade arv, numeratsioon ja piirid
(1) Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel
moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu valimisteks
moodustatakse Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla
haldusterritooriumi esimeses valimisringkonnas
(Häädemeeste vald) neli (4) valimisjaoskonda, mille
numeratsioon ja piirid on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 piiridega Arumetsa küla,
Häädemeeste alevik, Jaagupi küla, Krundiküla, Papisilla
küla, Pulgoja küla, Rannametsa küla, Sooküla, Soometsa
küla ja Võidu küla;
2) valimisjaoskond nr 2 piiridega Kabli küla, Majaka
küla, Orajõe küla ja Penu küla;
3) valimisjaoskond nr 3 piiridega Massiaru küla,
Nepste küla, Urissaare küla ja Uuemaa küla;
4) valimisjaoskond nr 4 piiridega Ikla küla,
Metsapoole küla ja Treimani küla.
(2) Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemisel
moodustatava Häädemeeste Vallavolikogu valimiseks
moodustatakse Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla
haldusterritooriumi teises valimisringkonnas
(Tahkuranna vald) kaks (2) valimisjaoskonda, mille
numeratsioon ja piirid on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 piiridega Laadi küla, Lepaküla
küla, Mereküla, Reiu küla ja Uulu küla;
2) valimisjaoskond nr 2 piiridega Leina küla,
Metsaküla küla, Piirumi küla, Tahkuranna küla ja Võiste
alevik.
§ 2. Valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad
(1) Esimeses valimisringkonnas (Häädemeeste
vald) on valimisjaoskondade hääletamisruumide
asukohad järgmised:
1) valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Häädemeeste
vallamajas aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik,
Häädemeeste vald;
2) valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kabli külas
Kabli Seltsimajas aadressil Kabli küla, Häädemeeste
vald;
3) valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Massiaru külas
Massiaru Raamatukogus aadressil Massiaru küla,
Häädemeeste vald;
4) valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Treimani külas
Treimani Rahvamajas aadressil Treimani küla,
Häädemeeste vald.
(2) Teises valimisringkonnas (Tahkuranna vald) on
valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad
järgmised:
1) valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Uulu Kultuurija Spordikeskuses aadressil Pargi tee 1, Uulu küla,
Tahkuranna vald;
2) valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub
eelhääletamise päevadel ja valimispäeval külakeskuses
Tahku Tare aadressil Tare kinnistu, Tahkuranna küla,
Tahkuranna vald.
§ 3. Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda

Vallavanema veerg
Männiku ja Muuli teele ning
Ranna ja Savi tänavale.
Hanke võitis Eesti Teed AS
ning tööde teostamiseks on
juba leping sõlmitud.
Kergliiklustee ehituse tõttu
on tänaseks veel lahtine
Muuli tee mustkatte valmimine sel aastal, sest
kergliiklustee ja silla ehitusel peab sinna ligi pääsema
väga suurte masinatega ja
värske mustkatte võib see
lõhkuda, seega võib
pindamine jääda 2018.
aastasse. Veel on plaanis
ümber projekteerida Laadi
ja Minnulaane tee ristmik
ning valgustuse projekteerimine Reiusilla, Reiujõe,

(1) Esimeses valimisringkonnas (Häädemeeste
vald) korraldab väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda hääletamist valimisjaoskond nr 1
hääletamisruumi asukohaga Häädemeeste vallamajas
aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik,
Häädemeeste vald.
(2) Teises valimisringkonnas (Tahkuranna vald)
korraldab väljaspool elukohajärgset valimisjaos-konda
hääletamist valimisjaoskond nr 1 hääletamisruumi
asukohaga Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil
Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald.
§ 4. Valimisjaoskond rahvastikuregistrisse kohaliku
omavalitsuse täpsusega kantud valijatele
(1) Esimeses valimisringkonnas (Häädemeeste
vald) saavad valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud Häädemeeste valla
täpsusega, hääletada valimisjaoskonnas nr 1
hääletamisruumi asukohaga Häädemeeste vallamajas
aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik,
Häädemeeste vald.
(2) Teises valimisringkonnas (Tahkuranna vald)
saavad valijad, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud Tahkuranna valla täpsusega,
hääletada valimisjaoskonnas nr 1 hääletamisruumi
asukohaga Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses aadressil
Pargi tee 1, Uulu küla, Tahkuranna vald, Pärnu maakond.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas
avaldamist.

TAHKURANNA VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Uulu

30.juuni 2017 nr 2

• Tahkuranna Vallavalitsuse 15. juuni 2017.a
• määruse nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“
muutmine
• Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse § 11 lõike 3, § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2
alusel ning Häädemeeste vallavalitsuse ja Tahkuranna
vallavalitsuse kokkuleppel.
§ 1. Määruse muutmine
• Tahkuranna Vallavalitsuse 15. juuni 2017.a määruses nr
1 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tehakse
järgmised muudatused:
1) § 1 lõike 2 punktis 1, § 2 lõike 2 punktis 1, § 3
lõikes 2 ja § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa
„valimisjaoskond
nr
1“
tekstiosaga
„valimisjaoskond nr 5 “vastavas käändes;
2) § 1 lõike 2 punktis 2 ja § 2 lõike 2 punktis 2
asendatakse tekstiosa „valimisjaoskond nr 2“
tekstiosaga „valimisjaoskond nr 6 “vastavas
käändes;
3) täiendatakse § 1 lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Valimisjaoskondade piirid esitatakse määruse
lisaks oleval kaardil (lisatud).“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas
avaldamist.
Karel Tölp
vallavanem

Ulvi Poopuu
vallasekretär

(Algus 1. lk)

Kivialliku, Karu, Killi,
Uraveere, Rooli, Ringi ja
Ringi põik teedele.
Kui mitmete töödega ei
ole veel algust tehtud, siis
maikuus sai valmis Reiuranna tee. Pooleli on tööd
Uulu tööstusalal, kuid
siingi alustati asfalteerimisega juba 30. juunil.
Olulisemad osad on lubatud
valmis teha lähipäevil, et
Lamba Vesti ajaks oleks
muru roheline. Kogu ehitus
plaanitakse valmis saada
juulikuu jooksul, mis on 2–
3 nädalat hiljem, kui algselt
planeeriti. Tööde kiirendamiseks jäeti tööd pooleli
Reiu rannas, kuhu aga

viiakse tehnika tagasi ja
jätkatakse kohe, kui Uulus
asfalt pandud saab.
Ehitustööd toimuvad veel
ka Võiste lasteaias, kus on
rekonstrueerimisel mõlemad rühmaruumid ning
ümberehitusse lähevad kõik
välisvõrgud ning õueala.
Tõenäoliselt, vähemalt
sellisel kujul, toimusid
viimast korda Rannamängud. Sel aastal oli
korraldajaks Tahkuranna
vald ning võtsime seetõttu
osa kõikidest aladest. Tänu
väga stabiilsele esitusele
saavutasime kokkuvõttes
tubli II koha. Suur tänu
kõigile osalejatele ja

korraldusmeeskonnale!
Uulu Põhikooli lõpetas
sel kevadel väga tubli lend,
19st lõpetanust koguni 11
lõpetasid keskmise hindega
üle 4,5, lisaks oldi lõpueksamitel enamuses ainetes
terves maakonnas parimad.
Tänan tubli töö eest kogu
lasteaedade ja koolide
personali!
Juunikuus lahkus ametist Tahkuranna LasteaedAlgkooli kauaaegne direktor Krista Saarse. Krista,
rõõmuderohket väljateenitud puhkust! Aitäh Sulle
34 aasta eest, mil juhtisid
Võistes lasteada ja kooli!
Ilusat suve!

Tahkuranna valla ajaleht
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Hajaasustuse programmi taotlusvooru
tulemused Tahkurannas
Tahkuranna vallavalitsus viis läbi järjekordse hajaasustuse programmi taotlusvooru.
Kokku laekus 23 sooviavaldust. Sooviti rajada 8 puurkaevu, paigaldada 2 veepuhastusfiltrit,
10 kanalisatsioonisüsteemi ja parandada 3 juurdepääsuteed. Kokku sooviti toetust 65 743,49
euro ulatuses, riik eraldas aga vallale toetussummaks 14 852 eurot, samapalju lisas vald.
Seega paratamatult kõigile toetusraha ei jätkunud. Vallavalitsus seadis prioriteetseks
kasusaajaks lastega pered ja esmaeelistatud valdkondadeks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise. Seetõttu kujunes ka hindamistabel selliseks, et toetuse said
prioriteetsed grupid ning tegevused. Toetuse sai 10 projekti.
Taotleja

Projekti nimi

Tiia Jaaniste

Kogumaksumus
(eur)

Lepaküla Pihlakase kinnistu
joogiveesüsteemi rajamine
Laadi küla Laadi tee 43 kinnistu
joogiveesüsteemi rajamine

Hille Salusoo

Toetus (eur)

7590,00

5060,00

5862,00

3908,00

Marvi Arnek

Metsaküla Sipelga kinnistu
joogiveesüsteemi rajamine

6694,80

4463,42

Hille Salusoo

Laadi küla Laadi tee 43 kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2340,00

1560,00

Reilika Kiviselg

Uulu küla Jõe kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Tahkuranna küla Tammiku kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi rajamine
Uulu küla Lepiku kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3872,00

2581,46

3528,00

2352,12

5118,00

3412,16

Metsaküla Sipelga kinnistu
kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3829,00

2036,58

Mati Leidur

Laadi küla Nõmme kinnistu
joogivee kvaliteedi parandamine

1674,00

1116,00

Krista Habakukk

Laadi küla Hindriksi kinnistu
joogiveesüsteemi rajamine

7080,00

3214,26

Katrin Valk
Aet Tammik
Marvi Arnek

Riigi esindajad on lubanud, et suure tõenäosusega hajaasustuse programm jätkub ning
kuna programmi reeglid on olnud enamvähem samasugused pikema aja jooksul, siis
soovitan tulevikus taotlust esitada soovijatel juba varakult hoolitseda selle eest, et
õigeaegselt, 1.jaanuariks, oleks tehtud majapidamises reaalselt elavate inimeste
sissekirjutused. Vallavalitsuse korraldused ning hindamiskomisjoni protokollid on
kättesaadavad valla koduleheküljel.
Maia-Liisa Kasvandik
planeerimisnõunik

VANADE KODUMASINATE JA OHTLIKE JÄÄTMETE
KOGUMINE
Laupäeval, 16. septembril 2017
KODUMASINAD – külmkapid, pesumasinad, televiisorid,
elektripliidid, arvutid, tolmuimejad, föönid, röstrid, mikserid.
OHTLIKUD JÄÄTMED – vanad patareid, akud,
päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeet-rid, vanad ravimid,
kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid,
olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid.
Kui te soovite neist vabaneda, siis andke sellest teada kuni 13. septembrini
• Helistades 444 8894 või 5300 6898
• Saates e-kirja marie.selberg@tahkuranna.ee või info@paikre.ee
• Külastades Tahkuranna vallamaja
Registreerumisel teatage:
1. Millises valla poolt määratud kogumispunktis soovite jäätmeid ära anda;
2. Milliseid jäätmeid ja millises koguses soovite ära anda;
3. Nimi, kontakttelefon ja olemasolul e-posti aadress.
PS. Ohtliku jäätmed kogutakse ainult eraisikutelt.
Laupäeval, 16. septembril on Tahkuranna vallas järgmised kogumispunktid:
Reiu küla, 1 kogumispunkt
- Raemetsa kortermaja
prügikonteinerite tagune plats.
Mereküla, 1 kogumispunkti
- Reet Saia elamise juures.

Võiste alevik, 2 kogumispunkti
- Sadama tn 11/13 kortermajade
prügikonteinerite juures.
- Võiste PMÜ kaupluse taga tuletõrje
veevõtukoha kõrval.

Tahkuranna küla, 1 kogumispunkt
Uulu küla, 2 kogumispunkti
- suvila piirkond, kiriku taga asuvatest
- vallamaja juures parklas.
postkastidest paremat kätt edasi
- kortermajade vahel konteinerite juures. metsatuka taga paremal pool kurvi peal.
Lepaküla, 1 kogumispunkt
- Lepaküla bussipeatuse kõrval platsil.

Piirumi küla, 1 kogumispunkt
- Kaasiku tn ristmiku kõrval (Kasula,
Sihvaka, Tamme ja Palitsa mü nurgal).

Leina küla, 1 kogumispunkt
- Jõulumäe parklas.
Piirumi küla, 1 kogumispunkt
- Tautsi ja Pärna tee ristis.
TRIAL MODE − Click here for more information

NB! Kogumisringil ei võeta vastu
olmejäätmeid, ehitusjäätmeid ega muid
tavajäätmeid!

Juuli 2017

Pärnumaa 55. suvemängud
Traditsioonilisi
suvemänge on peetud rohkem kui pool sajandit, 3.
juunil kulmineerusid Audru
vallas 55. Pärnumaa Suvemängud.
Pärnumaa Suvemängude
kavas olid erinevad klassikalised spordialad – köievedu, jalgratta- ja jooksukross, pentank, disc golf,
sulgpall, võrkpall (mehed ja
naised), poiste jalgpall,
jahilaskmine, orienteerumine ja juhtkonna võistlus.
Võistlusel, mis on mõeldud omavalitsuste võistkondadele, võeti üldparemus selgitamiseks 12
erinevast alast arvesse 11
parema tulemused.
Tahkuranna vald oli
seekord oma võistkondadega väljas 10 võistlusalal.
Võrkpall mehed II
koht – kapten Karol Nairis,
Oliver Stimmer, Kardo
Kõresaar, Ott Liivaru.
Sulgpall võistkondlik II
koht – Maris Filippov,
Ilmari Ott, Allar Raja.
Juhtkonna võistlus II
koht – Karel Tölp, Ardo
Vakk, Argo Mengel.
Võrkpall naised VI
koht – kapten Piret Lepik,
Kädi Peterson, Triin Liivaru, Triin Treiblut.

Jahilaskmine X koht –
Gert Krüger, Verner Markus, Janek Must, Andres
Juurikas.
Discgolf VI –VII koht
– Henri Ojatamm, Karl
Aaron Sikka, Karel Tölp,
Annely Lihtne, Argo
Mengel.
Orienteerumises kuulusid võistkonda:
N16 – Tekla Liisa Vilberg, Agnes Võsanurm,
Alice Võsanurm, Mirell
Võsanurm
M21 - Romet Sutt
M35 - Raio Piiroja
M55 - Mati Pilt, Urmas Org
N45 - Marika Pilt
M45 - Ivo Enn
N45 - Katrin Virkus Sule.
Jalgrattakrossis 7.
koht, valla võistlejad:
Sander Stimmer ja Krethel
Kiviselg.
Jooksukrossis saavutas
Tahkuranna vald III koha
kogudes 929 punkti.
Lisaks parimate omavalitsuste arvestusele selgusid ka erinevate alade
individuaalsed parimad.
Meie valla jooksjad olid:
TA – 1500 m
2. koht Raileen Lelle
3. Sirle Allikivi
4. Tekla Liisa Vilberg
TB – 1500 m
4. koht Martina Juhansoo

7. Getter Ennok
10. Kaisa Pung
NV II – 500 m
2. koht Sirje Kõresaar
5. Kadri Madissoo
NV II – 1500 m
1. koht Anu Taveter
2. Sirje Kõresaar
M – 1500 m
2. koht Raio Piiroja
4. Evert Saarnak
21. Karl Valk
PA – 1500 m
4. koht Marten Tasalain
7. Ragnar Lelle
PB – 1500 m
4. koht Päär Suursild
13. Vladislav Boiko
14. Henriko Ojaveer
16. Hanno Valk
17. Kaarup Kask
MV – 1500 m
7. koht Mati Pilt
MV II – 3000 m
5. koht Henn Ojaveer
MV I – 3000 m
5. koht Margus Kask
M – 3000 m
2. koht Raio Piiroja.
Kergejõustikus
saavutas Tahkuranna
vald 8. koha, parimad
tulemused saavuatasid:
NV I - kaugushüpe
1.koht Annely Lihtne
2.koht Annika Maasing
NV I – kuulitõuge
1.koht Annika Maasing
NV I – odavise
1.koht Annely Lihtne
2. koht Annika Maasing
NV I – kettaheide
1. koht Annely Lihtne
2. koht Annika Maasing.
Pärnumaa 55. suvemängudest võttis osa 14
valda ning Pärnu ja Sindi
linn. Kuidas ja kas toimuvad
Pärnumaa suve- ja talimängud peale haldusreformi ei tea täna keegi.
Täname südamest kõiki
sportlasi, kes aitasid
Tahkuranna vallal punkte
koguda ning karikaid ja
medaleid koju tuua.
Jüri Kõresaar
SK Tahk president
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse
juhtaja

Tahkuranna valla ajaleht
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• TEATED •

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Seoses juhataja puhkusega
3. juulist kuni 23. augustini (kaasa arvatud)
on Võiste Raamatukogu
avatud NELJAPÄEVITI 9.00–18.00

Nii ajaratas keeras ringe Sinu eluteel,
neis mälestusi häid Su ümber elab veel.
Sa nagu hellalt silitada tahaks neid
ja astuda veel kord neid käidud teid...
Juuli kuu
22. juuli Aino Kartus
25. juuli Aino Kets
05. juuli Helju Tiits
02. juuli Aita Elleste
04. juuli Nadezhda Pool
13. juuli Helga Kaimi
28. juuli Elvi Sommer
19. juuli Miralda Koduste
25. juuli Nadezda Stepanova
04. juuli Helgi Roosma
30. juuli Aino Eisenschmidt
10. juuli Margus Toompere
10. juuli Aime Siitan
28. juuli Eevi Vallek
08. juuli Agnes Tammik
16. juuli Liivi Kadarik
12. juuli Tarmo Õunaaed
28. juuli Merike Saame
28. juuli Spodrite Õunaaed

97
89
85
84
83
83
82
81
81
80
80
75
75
75
70
70
60
60
60

Augusti kuu
07. august Vello Tõnno
02. august Elle Ennusaar
18. august Olga Jastreb
14. august Semen Samusevich
29. august August Tali
03. august Evi Koppel
21. august Mia Mihkelson
10. august Ilmar Tõnisson
28. august Jüri Kosenkranius
29. august Luule-Inna Aljasmets
31. august Ilme Saks
06. august Sirje Leppik
06. august Märt Saare
13. august Anne Tamm
25. august Kallu Pungas
25. august Lehti Lihtne
02. august Kalju Kasepõld
31. august Marje Luik

89
87
87
84
84
83
83
82
75
75
75
70
70
70
70
70
60
60

Sünnid
RODRIC SARAPUU
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06.06.2017

ema STINALI MERIVEE
isa KARDO SARAPUU

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise
õigeusukiriku nimepäeva pühitseme
pühapäeval 13. augustil 2017
Veepühitsus kell 10.00 liturgia kell 11.00
hingepalve surnuaial kell 13.45
Ülempreester Ardalion Keskküla
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, raieõigust ja
põllumaad.
Aus tehing, õiglane hind ja kohene tasumine.
Tel 5080065 info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee”
Septikute tühjendamine ja heinamaade niitmine.
Lentsius OÜ. Tel: 5175667

UULU LAMBA VEST 2017
NIMEPÄEVA TÄHISTAMINE
KÜLADEVAHELINE SPORDIVÕISTLUS
JUHEND
EESMÄRK:
Tahkuranna valla nimepäeva küladevahelise spordivõistluse eesmärk on anda võimalus vallarahvale
ühiseks aktiivseks liikumisharrastuseks ja meelelahutuseks. Selgitada välja aktiivsemad elanikud,
sõpruskonnad, perekonnad olenemata vanusest.
JUHTIMINE:
Üldjuhtimist teostab Tahkuranna Vallavalitsus koostöös
MTÜ Randlased
AEG JA KOHT:
29. juuli 2017.a. Vallamaja esisel aasal.
OSAVÕTJAD:
Kõik Tahkuranna valla elanikud, sõpruskonnad, perekonnad ja Tahkuranna vallast pärit olevad (juuri omavad)
isikud.
REGISTREERIMINE:
Kell 11.00 – 12.00
VÕISTLUSALAD:
1. Kalapüük
Algus kell 6.00–8.00 kogunemine vallamaja ees (püügikoht
selgub võistluse alguses)
2 võistlejat, püük käsiõngega, püütud kalade kogukaal
kaalutakse
2. Võrkpall
Algus kell 12.00
4 mängijat + 1 varu (võistkond võib olla sõpruskond).
Mängusüsteem selgub peale võistkondade regist-reerumist.
3. Aeru vise
Algus kell 13.00 Visatakse aeru, meetrid mõõdetakse.
4. Üksik uitaja
Algus kell 14.00
Kalavõrgu parandamise uile niidi kerimine
5. Tahkuranna Rammumees ja Rammunaine
Algus kell 16.00 Ankru hoidmine sirget kätel.
PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Tulemused selgitatakse välja igal alal ja paremaid
autasustatakse.
AUTASUSTAMINE:
Autasustatakse iga ala esimest kolme individuaalset
võistlejat diplomi ja meenega.

Mis juhtus?
14. juunil kell 11.31 teatati Pärnu maakonnas
Tahkuranna vallas sõiduki tulekahjust. Veoauto
haagis oli süttinud tagaratta laagri rikke tõttu põlema.
Suletud oli üks sõidusuund ning sellega seoses olid
tekkinud ummikud. Vigastatuid ei olnud, põleng
kustutati ja liiklus taastati.

***
19. juunil kella 15 paiku käisid päästjad abis
liiklusõnnetusel Tahkuranna vallas Võistes. Päästjad
eemaldasid sõidukil süttimisohu ning lükkasid tagasi
ratastele.
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MUUD:
Kõik kerkinud küsimused lahendab Tahkuranna vallavalitsuse meeskond.
NB! Alkoholi tarvitanud võistlejal ei lubata liikumisharrastusvõistlustel osaleda.

Väljaandja:
Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

Tahkuranna valla ajaleht
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Juuli 2017

Tahkuranna valla laste suvekool 2017
12. juuni varahommikul
alustas bussitäis pisut
uniseid aga rõõmsaid poisse
ja tüdrukuid sõitu Munalaiu
sadama poole. Algas igaaastane Tahkuranna Valla
Laste suvekool, mis toimus
sel aastal idüllilisel Kihnu
saarel.
Jõudnud
Munalaiu
sadamasse ootas meid ees
äge vihmasadu ja tõusev
tormituul. Meri möllas, laev
kõikus, pisut hirmutav,
ehkki samas isemoodi
kogemus. Kihnugi tervitas
meid vihma ja nii tugeva
tormituulega, et pisematel
matkasellidel oli raskusi
ratastel püsimisega. Jõudes
külavahele vaibusid tuuleiilid ning hoolimata ägedast
vihmasajust jõudsime peagi
oma uude koju, kaunisse
Tolli turismitallu. Toad välja
valitud, riided kuivade vastu
vahetatud, suvekool avatuks
kuulutatud ning jagunetud
kolmeks meeskonnaks,
asusime ratastel avastama
kui suur see Kihnu saar siis
ikkagi on ja mida kõike
vahvat seal tehakse.
Esimesel päeval, lisaks
praamil loksumisele, jõudsime tutvuda kauba valikuga

kõigis kolmes Kihnu kaupluses. Vana rahvamaja
mälestuskivi juures meisterdas iga meeskond omale
lipu ning Kaspar luges ette
kogu Vana Rahvamaja loo.
Praeguse rahvamaja juurest
said poisid esimese stardi
väikesele võidusõidule.
Tutvusime osavate meeste
ja nende tegemistega puutöökojas Kihnu Puukoi.

Väikeselt tiirult tagasi teel
säras taevas päikene ja
kodus ootas kaetud laud,
mmm.....kui maitsvad
kotletid ja rabarberikook.
Pärast õhtusööki sportisime,
viktoriinitasime ning lugesime kokku kõikide eelnevate tegevuste käigus
meeskondadele kogutud
punktid. Päev oli pikk ja
tegus ning peagi pärast

tulede kustumist kostus
lakast vaid... ei kostnudki
miskit, kõik magasid.
Teise päeva hommikul
särasid nii päike kui laste
näod veelgi eredamalt ja
hommikujooks alga! Pärast
kosutavat hommikusööki
haarasime rattad ning
alustasime sõitu Kihnu
muuseumisse, kus meid
jagati kaheks grupiks, ühed

kuulasid põnevat Kihnu
ajalugu kui teised samal ajal
punusid südamepaelu.
Tunnikese möödudes grupid vahetusid ning kõik said
koju kaasa oma kätega
valmistatud paela ja kuhjaga
teadmisi Kihnu elust-olust.
Kohe muuseumi taga asub
Kihnu kool, kus direktorihärra pajatas meile koolist
ja laste tegemistest väikesaarel. Oli taas aeg hakata
kodupoole kiirustama kuna
peagi oli meile oodata
külalisi. Nimelt tulid meile
külla Kihnu pärimuskooli
pillilapsed koos saatjatega,
kelle juhendamisel said
selgeks mõned Kihnu
tantsusammud ja lauldud
Kihnu rahvalaulud. Edasi
kihutasid poisid taas võidu
sõitma ning tüdrukud
valmistusid õhtusteks etteasteteks. Samal ajal sai
tehtud tuli ning kui poisid
tagasi ning tüdrukute kavad
valmis, asusime grillima,
sest täis kõhuga oli etendusi
mõnus vaadata. Õhtu jätkus
muusika saatel discotades,
ehki tantsuplats väga
kasutust ei leidnud ning
peagi selgus, et tegus päev
on jäänud selja taha ning

kõik tasapisi oma pesadesse
magama sättinud.
Kolmanda päeva hommikul tervitas meid päikene,
hommikujooks, imemaitsev
hommikupuder ja ees ootas
pikk rattasõit teise saare otsa
tuletorni. 29-meetrisest
tornist avanes vaade nii
saarele kui ka suurele laiale
merele, kõik käisime ja
nägime. Kuna sõit ühest
saare otsast teise oli pikk ja
väsitav ning soovid erinevad, siis jagunesime
kolmeks ja iga grupp valis
erineva tee, kes millega
tutvuda soovis, sest oli meie
saarel olemise viimane
päev. Tuletornist ja saare
tiirult tagasi jõudnud ei
olnudki enam palju aega kui
tuli asjad pakkida, lõunat
süüa, laager lõpetada,
tänada lahket pererahvast ja
kokka imemaitsvate toitude
eest ning sadamasse teele
asuda. Tagasiteel saatis
meie laevasõitu rahulik meri
ja päikesepaiste ning
sadamas ootas meid koju
sõidutav buss.
Laagri lõppedes jäävad
osavõtjate mälestustesse
kaunis loodus, maitsvad
toidud, lahked saare elanikud, mõnus jalgrattasõit ja
toredad sõbrad. Kas pole
mitte see just kõige tähtsam,
et koju tagasi jõudes näed
enda ees rõõmsaid ja
rahulolevaid väikeseid
nägusid ning kõrvu jääb
kõlama küsimus, „Kuhu me
järgmisel aastal läheme?“.
Erilised tänud
õnnestunud suvekooli
kordamineku eest
laagrikasvatajad:
Anu Nõmm ja
Astrid Rosenberg.

Hea Tahkuranna valla rahvas
ja kõik meie sõbrad/tuttavad/külalised!
Juba kaheksandat aastat korraldame üheskoos
Hapukurgifestivali ja seda ikka 20. augustil! Olete kõik
osalema nii külastajatena kui ka kauplejatena!
Hapukurgifestivali peategelasteks on kurk, kala ja
käsitöö.
Meie festivalipäeva teevad sisukaks erinevad kauplejad
ja esinejad nii koduvallast kui ka kaugemalt.
Kurgifestivali avatuks tantsib traditsioonide kohaselt
tantsuselts Ülejala.
Mait Trink laulab laule, mis teile kõigile on mingil moel
tuttavad. Jagub nii äratundmisrõõmu kui kaasalaulmislusti
Lustlikke laulu- ja tantsulugusid esitab Rahvabändi
saates kuulsaks saanud ansambel Väliharf Kihnu saarelt.
Suveõhtu teeb sumedaks ja tantsuliseks ansambel
L´Dorado.
Tantsu keerutavad meie oma väikesed ja suured
tantsutüdrukud tantsugrupiga Happy.
Elektroonilist muusikat plaanib esitada duo Noizparty.
Peipsimaa maitsed tulevad 20. augustil meile koju
kätte – saame kuulda, näha ja maitsta Peipsimaa kurki ja
kala koos Tauno Laasiku ja Triinu Akkermanniga.
Valime PARIM MAITSE 2017 ja ikka peategelasest
kurgist jpm vahvat ja toredat!
Rõõmsate kohtumisteni 20. augustil ja ikka
Tahkurannas!!!
PS! Kõik, kes soovivad kauplema tulla kui ka kaasa
aidata Hapukurgifestivali ettevalmistustöödes, siis palun
andke endast teada e-postile: tahkurannarahvas@gmail.com
või tel 521 9722.
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Ege Altmart
Noorsootöö juht

