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Jüriööjooks 2017
Juba 24-ndat aastat
järjest koguneb Tahkuranna
vallarahvas jüriööjooksule.
Sel aastal toimus üritus
24.aprillil. Avamisele,
võistkondi registreerima
ning starti oli vaatamata
jahedale ilmale tulnud hulk
vallarahvast.
Nagu juba eelnevatele
aastatele tavaks on saanud
toimus kõige pisematele
osalejatele jooks Pätsu
platsil. Sel aastal oli
lastejooksu esijooksjaks ja
tõrvikuhoidjaks Lõvi Leo
(lõvipoiss ja politseinik, kes
abistas kõiki, kellel abi
vaja). Lastejooksul osales
38 last ning kõik jooksjad
said ühe hea magusa
suutäie.
Põhijooksu starti rivistus
sellel aastal 19 võistkonda
(eelmisel aastal 15 võistkonda) esimese vahetuse
jooksjaid. Kui spordiklubi
Tahk kauaaegne esimees
Jüri Kõresaar stardilipu
langetas sai jooks hoo sisse.
Esimesena
jõudis
finišisse Jõulumäel suusaklubi Jõulu võistkond ajaga
12.40, mis on 12 sekundit
parem kui eelmisel aastal.
Nemad on ka üldvõitjad
ning ilusa kuldse karika
omanikud.
I grupp KÜLAD
1.Võiste noored, aeg
14.02 Oliver Leppik, Greta
Tamm, Reiko Mengel,
Robin Roosmaa, Kelli
Järvoja, Riivo Klein, Ülle
Järvoja.
2.Leina küla, aeg 14.09
Päär Suursild, Annika
Maasing, Teet Suursild,
Geir Suursild, Lagle Suursild, Evert Saarnak, Ere
Raudsepp.

3.Laadi küla „Kiired
ketsid”, aeg 14.52 Kaupo
Reinsalu, Monika Kunder,
Kerol Kiviselg, Kaido
Reinsalu, Krista Puks, Taavi
Kunder, Sille Tohver.
II grupp 1.–3 klass
1. Uulu PK 3.klass, aeg
16.53 Devin Borisov, Brita
Ojamets, Angeliina Maasing, Romet Alviste,
Elisabel Helstein, Mariann
Rebane, Rebeka Nora
Jürgens, Kerhard Kiviselg,
Sten-Erik Aljas, Erki Kuuse,
Lisette Kunder.
2.Tahkuranna LAAK
1.–3.klass, aeg 17.06 Kahro
Lääne, Markus Tasalain,
Kaupo Loorents, Crisette
Salujärv, Heleri Meremägi,
Laura Laine, Kaur Kaldoja,
Rico Luik, Oskar Klein,
Priit Järvoja, Aaron Juurikas, Kevin Soosalu,
Simona Kärsin, Anette Õis,
Triinu Lumiste, Teet
Järvoja, Max Markus Lees,
Elina Loorents, Meel
Suursild, Eliis Arro.
3. Uulu PK 2.klass, aeg
17.23 Alexander Pärnaste,
Hanna
AndreTohver,
Lisanna Onno, Henri
Merivälja, Armin Luik, Jass
Harjaks, Ron Sebastian
Tamm, Aleks Janson,
Hannes Valk, Marten Saar,
Karmen Kõresaar.
4. Uulu PK 1.klass, aeg
17.47.
III grupp 4.–6.klass
1. Tahkuranna LAAK
4.–6.klass, aeg 18.12
Rauno Juninen, Margitta
Miilimäe, Henri Kaldas,
Sophia Juhanson, Rihard
Klein, Johanna Aedma,
Mariann Must.
2. Uulu PK 6.klass, aeg
18.14 Merily Kopelmaa,

Terhi Kuuse, Kail Kivisaar,
Arto Afanasjev, Alice
Võsanurm, Andri Maasing,
Linda-Mai Jõesalu.
IV grupp 7.–9.klass
1. Uulu PK 8.klass, aeg
13.57 Harly Lehismets,
Rachel Reidla, Andry
Afanasjev, Ranno Sutt,
Deborah Puusepp, Mihkel
Kersalu, Suzanna Puusepp.
2. Uulu PK 7.klass, aeg
19.05 Sigrid Tõnisson, Elise
Jõgiste, Kloria Pint, Andres
Pihu, Sander Sommer.
V grupp seltsid,
ühendused, suguvõsad,
külalised
1. Suusaklubi „Jõulu,”
aeg 12.40 Simo Teearu,
Raileen Lelle, Marten
Tasalain, Taavi Tammik,
Sirle Allikivi, Risto Vaher,
Ehtel Saarnak.
2. Jõulu harrastajad,
aeg 13.50 Reimo Madissoo,
Katrin Valk, Priit Põder,
Rando Teearu, Merje Luik,
Dag Kivila, Klaarika Rüütel.
3. „Segasumma,” aeg
14.04 Ragnar Hõbemägi,
Paula Kübar, Aare Jõumees,
Karl Jõumees, Kaidi Keir
Kukk, Matiss Haritonovs,
Marta Jõumees.
4. „Minu sõber,” aeg
17.28
5. MP-Dance Tiim, aeg
17.59.
Kõige noorem jooksja
oli Anee Afanasjev ja
vanim osaleja Ülle Pae.
Oli vahva ja tervislik
õhtupoolik.
Tänud kõikidele osalejatele ja korraldajatele.
NB! Võistkondades
osalejate nimed kirjutatud
osavõtjate kaartidelt.
Tiiu Sommer

Jalgpallimatš Naisemehed-Poissmehed
1.mai traditsiooniline jalgpallimatš NAISEMEHED vs. POISSMEHED toimus 52.
korda. Huvi jalgapallimatši vastu on jätkuvalt suur. Võistkonnad moodustatud sai matš
alguse, avasõnad spordiklubi Tahk presidendilt Jüri Kõresaar ja pall veeres platsile.
Mängu esimene poolaeg lõppes tulemusega 1: 1, teisel poolajal ei löödud ühtegi väravat.
Peakohtuniku otsusega mängule lisaaega ei tulnud vaid otsustati penaltite kasuks. Mängu
lõpptulemuseks 3 : 2 naisemeeste võiduga.
Teist aastat järjest selgitasime välja ka parimad väravalööjad 2–3.a., 4–5a. ja 6 –7.a.
vanuserühmades.
6 –7aastaste parimad:
2 –3aastaste parimad:
I koht – Mattias Must
I koht – Kaute Rahu
II koht – Ekke Rahu
II koht – koht Oskar Robin Vahenurm
III koht – Kirke Rahu
III koht – Mattias Arumäe
4 –5 aastaste parimad:
I koht – Rasmus Ville Rang
II koht – Gregor Kopelmaa
III koht – Hugo Carl Vilu
2017 võitja meeskond NAISEMEHEDT
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:

Mai 2017

Vallavolikogus otsustati:

04.aprillil

25.aprillil

27.aprillil

• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
10.09.2014.a korraldus nr 235 „Uulu külas Laadi tee 7
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine,
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamine”.
• Anda nõusolek Tõnis Metsale nelja (kõrge) puu maha
raiumiseks Reiu külas, Pulga tee 14 kinnistul.

• Anda nõusolek puude raieks Uulu külas Mõisa vkt 1
(katastriüksuse tunnus 84801:001:0098) kinnistul.
• Anda nõusolek üksikute puude raieks Tahkuranna vallale
kuuluval Reiu külas asuval Silla tee 2 (katastriüksuse
tunnus 84801:001:1291) kinnistul.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Männiku
kinnistu (pindala 5,61 ha, katastriüksuse tunnus
84801:001:1737) jagamisega kaheks.
• Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Männiku, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Männikupõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M)
100%.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras 01.09.2017
kuni 30.04.2018 vabastatuks Kaie Merila.
• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
31.12.2017 vabastatuks Asta Holter.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Moodustada Tahkuranna Vallavalitsuse ajutine komisjon
Tahkuranna valla noorsootöö kvaliteedi hindamise
enesehindamise läbiviimiseks.
Määrata komisjoni tegevuse lõpptähtajaks 31. mai 2017. a.
Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis
alljärgnevalt:
Esimees: Egle Rumberg – Tahkuranna Vallavalitsuse
humanitaarnõunik
Liikmed: Ege Altmart – Tahkuranna valla noorsootöö juht
Astrid Rosenberg – Tahkuranna valla noorsootöötaja
Annika Kersalu – Uulu Põhikooli huvijuht
Määrata komisjonile järgmised ülesanded:
o andmete kogumisele kaasaaitamine;
o individuaalne hindamisvormide täitmine;
o enesehindamise konsensusseminaril ja teistel kokkusaamistel osalemine.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 2 Uulu
Põhikoolile ürituse „Jüriöö ülestõusu tähistamine ja
lastele ajaloolise tausta tutvustamine“ läbiviimiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 3
Tahkuranna Avatud Noortekeskusele Tahkuranna valla
lastekaitsepäeva läbiviimiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 4 MTÜle Võiste Sadamaarendus Avatud sadamate päeva
korraldamiseks.
• Tunnistada hankes “Tahkuranna Lasteaed Algkooli
lasteaia rekonstrueerimine“ Meris OÜ poolt esitatud
pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 68 722 eurot
ja 44 senti koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Tunnistada hankes “Tahkuranna Lasteaed Algkooli
lasteaia rekonstrueerimine - kahe rühmaruumi mööbli
ostmine“ Virelton Pluss OÜ poolt esitatud pakkumus
vastavaks ja parimaks hinnaga 20 428 eurot ja 15 senti
koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Esitada projektiidee EV100 sünnipäevakingituste
taotlusvoorule.

• Algatada Tahkuranna valla arengukava aastateks 20172020 muutmine.
Kehtestada arengukava eelnõu ettepanekute esitamise,
avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:
- Ettepanekute esitamiseks korraldada rahvakoosolekud
Uulus Tahkuranna Vallavalitsuse ruumides 23.05.2017
kell 18.00;
Võistes külakeskuses Tahku Tares 24.05.2017 kell 18.00.
- Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks
20.06.2017;
- Avalikustada arengukava eelnõu alates 03.07. kuni
11.08.2017 (vähemalt 3 nädalat).
- Korraldada arengukava avalik arutelu Uulus Tahkuranna
Vallavalitsuse ruumides 14.08. 2017 kell 16.00.
- Esitada arengukava esimeseks lugemiseks Tahkuranna
Vallavolikogunkäesoleva aasta augustikuu istungile.
• Anda nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks Pärnu
Vesi AS-ile (registrikood 10120395, aadress: Vingi 13,
80013 Pärnu linn) alljärgnevalt (kehtivuse alguse ja lõpu
kuupäev):
Reiu veehaare
01.07.2017-01.07.2024;
Heitvee ja sademevee väljalasud 01.07.2017 - tähtajatu.
• Seada SW Energia OÜ, äriregistrikood 10552918,
asukoht Tehnika tn 1, Paikuse alev 86602, Paikuse vald,
Pärnu maakond kasuks sundvaldus avalikes huvides
toimiva kaugküttetorustiku talumiseks 99-le kinnistule
(otsusega võimalik tutvuda valla kodulehel dokumendiregistris).
• Seada Tahkuranna valla, äriregistrikood 75023378,
asukoht Pargi tee 1, Uulu 86502 kasuks sundvaldus
avalikes huvides toimiva veetorustiku talumiseks 108-le
kinnistule;
Seada Tahkuranna valla, äriregistrikood 75023378,
asukoht Pargi tee 1, Uulu 86502 kasuks sundvaldus
avalikes huvides toimiva kanalisatsioonitorustiku
talumiseks 62-le kinnistule;
Seada Tahkuranna valla, äriregistrikood 75023378,
asukoht Pargi tee 1, Uulu 86502 kasuks sundvaldus
avalikes huvides toimiva sademeveetorustiku talumiseks
93-le kinnistule.
Otsusega võimalik tutvuda valla kodulehel dokumendiregistris.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu
28.04.2006.a otsus nr 37 „Detailplaneeringu algatamine”,
millega algatati Lepakülas Pihlakase kinnistu
detailplaneering ning kinnitati selle lähteülesanne.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 27.05.2014 otsuse nr
41 „Tööandja sõiduauto kasutamine“ p 2 ja kehtestada
see alljärgnevas redaktsioonis:
„2. Määrata p 1 nimetatud ametiauto garazeerimiskohaks
Uru kinnistu Murru küla Are vald Pärnumaa“.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 27.05.2014 otsuse nr
41 „Tööandja sõiduauto kasutamine“ p 7 ja kehtestada
see alljärgnevas redaktsioonis:
„7. Ametiauto kasutamisel isiklikuks otstarbeks tuleb
vallavalitsusele auto kasutus hüvitada 0,20 eurot/km.“.
• Mitte nõustuda 14. veebruaril 2017.a Häädemeeste
Vallavolikogule, Saarde Vallavolikogule, Surju
Vallavolikogule ja Tahkuranna Vallavolikogule esitatud
haldusreformi seaduse § 9 lg 2 kohase Vabariigi Valitsuse
ettepanekuga ehk Vabariigi Valitsuse määruse
„Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja
Tahkuranna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine”
muutmine” eelnõuga.
Taotleda Vabariigi Valitsuselt Häädemeeste, Saarde, Surju
ja Tahkuranna valla haldusterritoriaalse korralduse
muutmise menetluse lõpetamist.
Kinnitada Tahkuranna Vallavolikogu 02.01.2017.a
otsuses nr 2 „Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine”
väljendatud soovi moodustada Häädemeeste valla ja
Tahkuranna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus,
mille nimeks saab Häädemeeste vald.
Esitada otsus Pärnu maavanemale.
Otsusega võimalik tutvuda valla kodulehel dokumendiregistris.
• Anda vallavalitsusele luba võtta vajadusel arvelduslaenu
AS SEB Pangast kuni 400 000 eurot jooksvate kulude
katteks tagasimakse tähtajaga hiljemalt 22.12.2017. a.
• Kinnitada Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2017-2020.
• Omandada Tahkuranna valla omandisse Reiu külas
Tamme kinnistu (katastrinumbriga 84801:001:0185)
jagamisel tekkiv kinnistu orienteeruva pindalaga kuni
1000 m2, hinnaga 3 000 eurot, millest 1 000 eurot kanda
omaniku arvele eellepingu sõlmimise käigus.
Vallavalitsusel sõlmida kinnistu omanikuga notariaalne
võlaõiguslik eelleping, mille hinnaks on 1000 eurot ja
mis ei kuulu tagastamisele, juhul kui kinnistu omanikust
mitteolenevatel põhjustel jääb kinnistu jagamata ja ostumüügileping sõlmimata.
• Omandada Tahkuranna valla omandisse Reiu külas
Tammeoksa kinnistu (katastrinumbriga 84801:001:1443)
jagamisel tekkiv kinnistu orienteeruva pindalaga kuni
3200 m2 hinnaga 10 000 eurot, millest 2 500 eurot kanda

11.aprillil
• Toetada Marliis Miilimäe osalemist „Majowa nutka“
muusikakonkursil Poolas summas 130 eurot.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada Mihkel Kersalu osalemist EYBL (Euroopa
Noorte Korvpalliliiga) võistlustel Riia summas 40 eurot:
• Toetada Kerto Jetsi osalemist Saku Cup’17 jalgpallivõistlustel Sakus summas 80 eurot.
• Jätkata OÜ Mai Apteek Uulu Haruapteegi tegevuse
toetamist alates 01.jaanuarist 2017 kuni 31.detsembrini
2017 summas 105 eurot kuus.
• Kinnitada hajaasustuse programmi hindamiskomisjon
koosseisus
Maia-Liisa Kasvandik
Ulvi Poopuu
Tiiu Sommer
Karel Tölp
Alar Vahtra
Ardo Vakk
Kinnitada komisjoni esimeheks Maia-Liisa Kasvandik.
Määrata eelistatud sihtrühmadeks lastega pered.
Määrata prioriteetseks valdkonnaks veesüsteemide ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamine.
• Viia läbi riigihange Tahkuranna valla haljasalade
hooldamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Alar
Vahtra.
18.aprillil
• Toetada Kerdo Pärnpuu osalemist Saku Cup’17
jalgpallivõistlustel Sakus summas 80 eurot.
• Toetada Aaron Rüüteli osalemist Saku Cup’17
jalgpallivõistlustel Sakus summas 80 eurot.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Mäeotsa kanalisatsioonipumpla rajamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Kinnitada ja väljastada projekteerimistingimused Airi
Kästik‘ule (Kästik) Mereküla külas Muuli tee 5 kinnistule
abihoone projekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Marvi Arnek‘ile
Metsakülas Sipelga kinnistule abihoone (hobusetalli)
projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Ranno Maripuu‘le Reiu külas Pulga
tee 22 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Tahkuranna Vallavalitsuse teade
Ettepanekuid Tahkuranna valla arengukava
2017–2020 muutmiseks ja täiendamiseks
saab esitada vallavalitsusele
kuni 20.juunini 2017.a.
Rahvakoosolekud muudatusettepanekute
tegemiseks toimuvad alljärgnevalt:
Uulus – 23.mai 2017.a algusega kell 18.00,
vallamaja II korrusel, volikogu ruumis;
Võistes – 24.mai 2017.a algusega kell 18.00,
külakeskuses Tahku Tare.
Arengukava 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.
Senise arengukava tekstiga saab tutvuda
valla kodulehel: http://tahkuranna.kovtp.ee/
valla_arengukava
Uulu ja Võiste raamatukogudes ning valla
kantseleis tööpäevadel.

Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa
hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse
kaasamise koosolek
Keskkonnaamet annab teada, et on algatanud Luitemaa
looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava
koostamise aastateks 2017-2026.
Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks
olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud
tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga
ning maksumusega.
Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub
avalikkuse kaasamise koosolek:
29. mail 2017 kell 16.00 Häädemeeste Seltsimajas
(Suurküla tn 2, Häädemeeste alevik).
Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud,
ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.
Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda alates 5. maist
2017 Keskkonnaameti kodulehel kiirelt kätte rubriigist
kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskava avalikustamised alt.
Lisainfo: Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist
Jana Galadi, e-post: jana.galadi@keskkonnaamet.ee,
tel: 447 7379.
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Teehoiukava 2017

omaniku arvele eellepingu sõlmimise käigus.
Vallavalitsusel sõlmida kinnistu omanikuga notariaalne
võlaõiguslik eelleping, mille hinnaks on 2500 eurot ja
mis ei kuulu tagastamisele, juhul kui kinnistu omanikust
mitteolenevatel põhjustel jääb kinnistu jagamata ja ostumüügileping sõlmimata.

• Tunnistatakse kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu
31.05.2012 määrus nr 12 „Tahkuranna valla ehitusmääruse uue redaktsiooni kehtestamine“.
Kuulati vallavanem Karel Tölp´i informatsiooni:
• Rail Baltica alla jääva valla omandis oleva maa
edaspidisest saatusest;

• Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi riigihanke tulemustest.
Hinnad tõusnud väga kõrgele.
Arutelu tulemusena otsustati: kutsuda kokku erakorraline
volikogu laenu võtmise otsustamiseks.
• Tahkuranna Lasteaed-Algkool sai konkursi tulemusena
uue direktori - valituks osutus tänane sama kooli õpetaja
Kerli Õismets.
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Vallakodaniku mõtteid kevadel 2017
Mulle kingiti raamat
„Tahkuranna vald 25”.
Olen selle toreda raamatu
üle tõsiselt rõõmus. 25
aastat on vanus, kus saadakse täiskasvanuks. Ka
vald on saanud täiskasvanuks. Ikkagi juubel.
Sellisel puhul vaadatakse, mida on tehtud ja mis
jäi tegemata. Mis läks hästi
ja mis halvasti. Vaadatakse
tulevikku ja tehakse plaane.
Kuna elan Reiu külas Reiu
tee elamurajoonis, siis näen
ma valla asju siinse mätta
otsast. Mis Uulus või
Võistes toimud, jäägu see
nende elanike arutada.
Halvasti oleks läinud
siis, kui Reiu külla keset
elamurajooni oleks spoonitehas ehitatud. Vald tahtis
tehast iga hinna eest.
Elanikud olid sellele raudselt vastu. Küsimus läks
kuni valitsuse ja presidendini välja. Võitis kaine
mõistus. Selle asemel on
nüüd tulevikku vaatav
elamurajoon. Loota on, et
majandusel hakkab paremini minema ja inimestel on
raha rohkem.
Praegu on veel mõned
vabad krundid saadaval.
Tulevad majade omanikud
ja vald saab noori töökaid
inimesi juurde. Golfiväljak
on kenasti valmis ehitatud.
Aega läks, aga asja sai.
Esialgu küll tekitas palju
vastuseisu. Minagi olin üks
neist. Raiuti suur ala
linnalähedast kaitsemetsa
maha. Hävitati loomade ja
lindude elupaigad. Elanikel
kadus meelispuhkeala. Eks
iga asi nõua ohvreid, aga
asemele saime hoopis ilusa
korrastatud ala, kus on ka
meil meeldiv jalutamas
käia. Anname talle nüüd siis
õnnistuse. Saagu tal palju
kliente ja toogu vallale palju
kasu.
Maade erastamisel erastati isegi endised valla teed
kruntide sisse ja väljasõidud
ära.
Rajatud on Lottemaa
lõbustus-mängupark, mis on
laste ja noorukite ning
nende vanemate poolt
ülimalt hästi vastu võetud.
Ta on isegi rahvusvaheliselt
tuntuks saanud. Ainuke

häda on see, et suvi on nii
lühike. Kuulda on, et
mõeldakse, kuidas seda
aastaringselt kasutada
saaks. Muidu võib juhtuda,
et kevadeks kassikesed
unustavad näugumise ja
koerakesed haukumise.
Nüüd meie elust-olust.
Mis oli, see oli. Kes vana
asja meenutab, sel silm
peast välja, ütleb vanasõnagi. Nii et jätame
eelnevad volikogud ja
vallavalitsused sinnapaika
ja vaatame praegust. Hästi
on see, et praeguse volikogu
ja vallavalitsuse aegu oleme
saanud oma elu-olu korda.
Saime uue kanalisatsiooni ja
veevarustuse süsteemi. Uue
puurkaevu, mille vesi on
väga hea kvaliteediga.
Saime tänavatele tolmuvaba kõvakatte, vahetati
oksüdeerunud elektrijuhtmed plastikkattega
juhtmete vastu välja. Meil
on välisvalgustus, vastavalt
vajadusele puhastatakse
teed lumest samal päeval.
Kui küsida, mida meie veel
tahaksime, siis ei oskagi
enam midagi soovida. Kõik
need teenused oleme saanud
praeguse vallavalitsuse ajal.
Tänu tema töötajatele, mille
eest neile suur tänu. Kõigi
valla töötajatega ei ole
minul kokkupuudet olnud,
kuid kellega olen asju
ajanud, olen rahule jäänud.
Kui on mingisugune küsimus, lähed valda või
helistad ja saad samal
päeval asjad korda või
võetakse menetlusse. Eriti
aga tahan esile tuua
vallavanemat härra Karelit,
Tiiut, Klaudit, Alarit, MaiaLiisat ja Mariet. Nemad on
mind alati kuulda võtnud,
asju arutanud ja ka lahenduse leidnud.
Kuna elan ühe jalaga
maal, teisega linnas, siis
tahes tahtmata võrdlen ma
asjaajamist linna ja vallaga.
Erinevus on nagu öö ja
päev.
Et ei oleks tühje sõnu,
toon mõne näite. Oman
Uulu surnuaial matuseplatsi.
Linnavalitsuse
otsusega sõlmitakse linnavalitsuse majandusosakonna ja matuseplatsi

omaniku vahel hauaplatsi
kasutamise leping. Kaks
aastat olen taotlenud
lepingu sõlmimist või platsi
erastamist, kuid siiani ei ole
seda saanud teha. Platsi
saamise kohta on mul isegi
linnavolikogu vastav otsus.
Tehke järeldused suhtumisest. Nii, et kes tahavad
haldusreformi käigus linna
alla minna, mõelgu veel
tõsiselt järele.
Mis siis halba on või oli.
Ei olegi!
Kindlasti ütleb nüüd
mõni selle jutu peale, et
vaat, kus kukkus kiitma.
Eestlane, mina nende
hulgas, on kiitusega üpris
kitsi. Talle meeldib enam
halvustada ja viriseda. Ega
minulgi kiidusõna nii
kergelt üle huulte tule. Kuid
hea tunne on, kui saad
tõdeda, et mõned asjad on
hästi. Paljudki meie hulgast
on tänu ja kiituse ära
teeninud.
Muret teeb tulevik.
Loodan, et liitumiskõnelustel naabritega põhiküsimustes saame meile
vastuvõetavad lahendid.
Keskus peaks jääma Uulu.
Vallavanemaks jääks Karel
Tölp. Ka töötajate osas
oleks hea, kui oma valla
inimesed jääksid enamuses
tööle. Volikogu liikmeid
peaks kummalgi poolel
olema võrdne arv.
Mis nimesse puutub, siis
nimi ei riku meest. Olgu see
siis Tahkuranna või Häädemeeste vald, pealegi nimi
ei ole igavene.
Usun ja loodan, et
Häädemeeste inimesed on
heatahtlikud ja tahavad
meiega liituda. Hoidku
jumal, et kiusu ei hakataks
ajama. See ei vii kuhugi.
Alati tuleb leida kompromiss. Targem annab
järele. Peame endile sisendama, et nemad on nüüd
meie „OMAD” ja meie
nende „OMAD.” OMAD
hoiavad kokku. Kui nii
ühineme on meie tulevik
helge.
Valla rahvale aga palju
tervist ja ilusat kevadet.
Lugupidamisega Mart
Kenk, parteitu pensionär
Reiu külast
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Elukoha registreerimisest
Rahvastikuregistris
peavad kajastuma inimeste
kehtivad ja korrektsed
elukohaandmed, et riik ja
omavalitsused saaksid täita
elanike ees oma kohustusi.
Inimesed peavad hoolitsema registrisse kantud
andmete õigsuse eest nii
Eestis kui välisriigis asuva
elukoha puhul.
Rahvastikuregistrisse
kantud elukoha andmetel on
õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja
kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel ja -küsitlustel, mille
korraldamisel võetakse
need aluseks.
Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja
kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma
territooriumil elavatele
elanikele avalikke teenuseid
ning tõhustada teabevahetust ja koostööd.
Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid
osutada siis, kui on tagatud
maksude laekumine elanikelt ning on teada, kui palju
inimesi on omavalitsusüksuse oma alalise elukohana registreerinud.
Kui tegelikult elab
omavalitsuse territooriumil
inimesi rohkem, võib teenuste kvaliteet kannatada
ning kahju ei saa mitte
üksnes ebakorrektsete elukoha andmetega inimesed,
vaid ka need, kes on
registreerimiskohustust
korralikult täitnud.
Rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadressi
muutmise aluseks ei ole
inimese asumine või
paigutamine haiglasse,
hoolekande- või kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse.
Elukohateadet on võimalik esitada esitatava
elukoha aadressi järgsele
valla- või linnavalitsusele:
• kohale minnes;
• saates posti teel ja
lisades elukohateatele koo-

pia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega
leheküljest;
• saates digitaalse allkirjaga e-posti teel;
• kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas Eesti.ee (vajalik IDkaardi, ID-kaardi lugeja ja
ID-kaardi PIN-koodide
olemasolu).
Elukohateate peavad
allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised
isikud, välja arvatud eestkostetavad.
Elukohateates
esitatakse ühe elukoha
aadressiandmed. Koos
elavad isikud võivad esitada
elukohateate ühiselt ning
kindlasti tuleb teatel esitada
ka alaealiste laste andmed.
Teatel kinnitatakse allkirjaga rahvastikuregistrisse
kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust.
Elukohateates
märgitakse elukohana
ruumi aadress, mis peab
olema alaliseks elamiseks
kasutatav elamu või
korter (Kasutusluba ei ole
vajalik). Erandina ei tehta
seda siis, kui inimene
soovib elukohana registrisse
kanda talle kuuluva ehitatava hoone või muu talle
kuuluva ruumi aadressi või
kui inimene tõendab, et
kasutab elukohana ruumi,
mis pole eluruum.
Koos elukohateatega
võib soovi korral esitada
ka oma sidevahendite
andmed, näiteks e-posti
aadressi, postkastinumbri,
telefoni- või muu sidevahendi numbri või ka muu
ruumi aadressi, kui ta elab
pikemat aega või aeg-ajalt
muus kohas või kui tema
elukohana on märgitud
üksnes linn, vald, linnaosa
või osavald.
Kui inimene ei ole
elukohateates märgitud
ruumi omanik, tuleb lisada
teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast
dokumendist, näiteks üüri-

lepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel
või nõusolekut eraldi
dokumendina.
Kui inimene soovib
registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi
aadressi, peab ta elukohateatele lisama kõigi
kaasomanike või nende
esindajate nõusoleku. Kui
ruumi omanike vahel on
kaasomandi kasutamise
kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku
asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.
Alaealise lapse elukoha
registreerimiseks tuleb
esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik
nõusolek. Nõusolek tuleb
esitada ka siis, kui alaealise
lapse elukoht esitatakse
Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek
tuleb märkida või lisada
elukohateatele.
Vallavalitsus kontrollib
elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul
alates teate saamisest. Kui
teade vastab nõuetele,
kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.
Registrisse kandmisest
võib vallavalitsus keelduda:
• kui inimene ei ole
elukohateates nimetatud
eluruumi omanik ja tal
puudub omaniku luba või
leping eluruumi kasutamiseks;
• kui tegemist ei ole
eluruumiga (kehtivad mõningad erisused);
• kui elukohateates esitatud andmed on puudulikud;
• kui inimene on esitanud elukohateates valeandmeid.
Iris Hahlberg
sekretär
tel. 444 8890
tahkuranna@tahkuranna.ee

Meeldetuletuseks koeraomanikele
Viimasel
ajal
on
sagenenud kaebused, mis on
seotud järelevalveta jäetud
koerte tegevusega. Tuletame
meelde, et vastavalt
Tahkuranna Vallavolikogu
28.veebruar 2003.a määruse nr 9 “Koerte ja kasside
pidamise eeskiri Tahkuranna vallas” paragrahv 4
“avalikus kohas viibimisel
peab koera omanik tagama
järelvalve oma koera üle,
vältimaks tema lahtipääsemist. Koer võib viibida
avalikus kohas ainult rihma
otsas või suukorviga.
Koera omanik on
kohustatud tagama koera
reostuse kohese koristamise
kui see on reostanud üldkasutatava ruumi, transpordvahendi, hoovi, tänava,
õppeplatsi või muu avaliku
koha. Keelatud on viibimine

koeraga kalmistul, kaubandus- ja toitlustusettevõtte territooriumil,
spordi- või mänguväljakul,
haridusasutuse territooriumil ja avalikel kultuuriüritustel, v.a. selleks
ettenähtud kohad ja
üritused; ujutada koera
väljakujunenud supluskohtades.
Järelevalveta koerad
võivad käituda ettearvamatult või terroriseerida
(ründamise või haukumisega) avalikult kasutataval teel liikujaid ja seega
ei ole tagatud avalikus
kohas viibijate turvalisus.
Teiseks probleemiks
hakkab tiheasustatud aladel
ja avalike kohtades olema
koerte poolt tekitatud
reostus. Tuletame meelde,
et koera poolt tekitatud

reostuse peab koristama
koera omanik.
T a h k u r a n n a
Vallavalitsus ei saa lubada
olukorda, et kellegi järelevalveta jäetud koerad
ohustavad avalikult kasutataval teel liikujaid,
häirivad pideva haukumisega või reostavad
avalikke kohti.
Juhime tähelepanu asjaolule, et järelevalveta jäetud
koera omanik vastutab
koera poolt toimepandud
tegude eest ja korvab
kannatanule kõik kahjud.
Kui koeraomanik ei
suuda tagada koera pidevat
kinnipidamist, tuleb kaaluda
koera pidamise lõpetamist.
Tahkuranna
Vallavalitsus
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Tahkuranna valla ajaleht

Jäätmeid sortides hoiad tervist ja ümbritsevat keskkonda
Igal aastal tekib Eesti
kodumajapidamistes
jäätmeid ligikaudu 400 000
tonni ehk 300 kilogrammi
inimese kohta. Raske on
öelda, kuidas jaguneb
jäätmete teke proportsionaalselt aasta peale, kuid
võib oletada, et kevadise
suurpuhastuse käigus tekib
neid suurel hulgal. Mida
teha suurpuhastuse käigus
tekkinud jäätmetega? Milline on õige ja keskkonnasõbralik viis neist
vabanemiseks?
Sageli tundub inimestele, et lihtsaim võimalus
prügist vabaneda on seda
põletada. Üsna tihti võib
näha, et lõkkesse lähevad
vanad riided, kasutu mööbel, vanarehvid, plastmaterjalid jne. Lõkke tegemine
on kevadise koristaja jaoks
mugav – põletades saab
kõigest lahti ning pealegi
tasuta. Keskkonna suhtes on
vanarehvide, mööbli, pakendite ja muu sellise
põletamisel tegemist aga
korvamatu kahjuga. Töötlemata/immutamata puidu
põletamine on keskkonnakaitseliselt aktsepteeritav,
kuid muude jäätmete
põletamine ei ole.
Põletamise ohtlikkusest
Plastide keerulist ja
muutlikku koostist arvestades ei tohi neid kodus
põletada. Lõkkes on põlemistemperatuur väga madal
ja põlemine ei ole täielik.
See tähendab, et tekib palju
ohtlikke aineid, mis suure
tõenäosusega langevad
maha kas põletaja enda või
tema naabrite krundil. Nii

tehes mürgitab põletaja ära
nii enda kui ka naabrite
sügisesed aiasaadused,
maapinna ning ohtlikud
ained jõuavad ka põhjavette.
Ka muid majapidamises
tekkivaid jäätmeid, nagu
kasutuseta ja katkised
riided, kasutu mööbel,
vanarehvid ja muud säärast
ei tohi panna lõkkesse.
Põhjused on samad, mis
plastide puhul – koduses
lõkkes ei ole põlemistemperatuur piisavalt kõrge
ning ohtlikud ained ei „põle
ära“ vaid langevad meie
enda ümbrusesse.
Kuidas mõjutab jäätmepõletus õhukvaliteeti
ning inimeste tervist
Põlemisel ja põletamisel
tekkivad saasteained, mis
jagunevad kaheks – tahked
ja gaasilised. Ohtlikud
saasteained ei pruugi avaldada kohe mõju vaid nende
ladestumine organismi on
pikk protsess ning mõju
võib erinevate tervisehädadega avalduda alles
aastaid hiljem. Välisõhu
mõju tervisele sõltub nii
saasteainest kui nende
kogustest, saasteallikast,
inimese tervislikust seisundist ja tema varem
põetud haigustest, inimese
east ja veel mitmetest
muudest teguritest. Tervisemõjud ilmnevad akuutselt,
põhjustatuna lühiajalistest
kõrge saastetasemega episoodidest või kroonilisena,
põhjustatuna pikaajalistest
mõõdukalt kõrgematest
saastetasemetest. Haiguste
tekkepõhjus on sageli
mitme teguri kompleksne

pikaajaline koosmõju, kus
õhusaaste on toiminud
kaasava faktorina. Enam on
mõjutatud tundlikud isikud
(lapsed, vanurid, rasedad,
haiged), kes võivad kogeda
negatiivseid nähte ka siis,
kui neid teistel ei esine.
Peamised õhusaaste tagajärjel tekkivad terviseprobleemid on erinevad
hingamisteede ja südameveresoonkonnahaigused.
Kasutud asjad vii
jäätmejaama
Jäätmehoolduse
korraldamine on kohalike
omavalitsuste ülesanne,
hõlmates olmejäätmete,
ohtlike jäätmete, ehitus- ja
lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse
jäätmete käitlemist. Kohalik
omavalitsus saab jagada
täpsemat infot, kas ja kuhu
on võimalik jäätmeid viia
ning kas selle eest ka tasu
nõutakse. Kõik ebavajaliku
– vanamööbel, vanad autorehvid, plastid jmt – saab,
sõltuvalt omavalitsusest
(küsi omavalitsusest infot!)
viia jäätmejaama.
Pane tähele!
• Paljud prügi põletamise käigus tekkivad
ühendid on püsivad ning
akumuleeruvad toiduahela
tipus – aias põletatud
jäätmete suits kandub
lähedal asuvale karjamaale,
kariloomade organismis
talletuvad need ühendid
toiduga ning inimesed
lõpptarbijatena omastavad
need liha ja piima süües
• Jäätmepõletustehases toimub jäätmete

põletamine stabiilselt kontrollitud keskkonnas temperatuuril 1000–1100 °C,
mille abil põlevad toksilised
õhusaasteained ära või
püütakse need filtritega
kinni. Lahtiselt jäätmeid
põletades toimub põlemine
ebastabiilselt ning madalamatel temperatuuridel ja
seetõttu toimub mittetäielik
põlemine, millega kaasnevad ohtlike ühendite teke
• Ka papist pakendid
võivad sisaldada plasti,
kemikaale ja värve, mille
põlemisel tekkinud toksilised ühendid on keskkonnale ohtlikud
• Mida madalam on õhu
saastatuse tase, seda
madalam on elanikel hingamisteede (nii pika- ja lühiajalised) ning südameveresoonkonnahaigustesse
haigestumine
• Maailma Terviseorganisatsiooni uuringud näitavad, et vähendades
tahkete osakeste (PM10)
põhjustatud saastet 70
mikrogrammilt 20 mikrogrammile kuupmeetri kohta,
saab vähendada õhukvaliteediga seotud surmade arvu
umbes 15 protsenti.
• Eestis läbi viidud
uuring (Orru et al 2011)
näitas, et keskmine statistiline eluiga lüheneb eriti
peente osakeste (PM2,5)
sisse hingamise tõttu
keskmiselt viis kuud ja
kokku põhjustavad need
600 enneaegset surma
aastas.
Kaili Kuusk,
Keskkonnaministeeriumi
keskkonnakorralduse
osakonna nõunik

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine
on kohustuslik ning vajalik
Sellel kevadel täitub
Eestil neli aastat ametlikult
marutaudivabaks riigiks
saamisest.
Hoolimata
sellest, et tegu on hea
uudisega, on olukorral ka
oma varjukülg.
Viimaste aastate riiklik
lemmikloomade vaktsineerimise statistika kõneleb
üsna selgelt, et loomaomanikud on pannud
võrdusmärgi riigi marutaudivabaduse
ning
võimaluse vahele jätta oma
lemmikloom marutaudi
vastu vaktsineerimata.
Loomatuditõrje seaduse
kohaselt on omanikul
kohustus lasta oma lemmikloomale regulaarselt
teha marutaudivastane
vaktsiinisüst. See seadusepügal ei ole ajale jalgu
jäänud.
Kahjuks ei ole nakkushaiguse vabadus kunagi
miski, mis on iseenesestmõistetav. Eriti vähepüsivaks võib osutuda
eeldus
jääda
selles
surmavaimast nakkushaigusest kestvalt puutumata
põhjusel, et marutaudi
võivad nakatuda kõik
loomaliigid. Lisaks tuleb
arvestada, et haigustekitaja
põhiliseks laialikandjateks
Euroopa regioonis on

metsloomad, täpsemalt
rebased ja kährikud, kellel
pole riigipiirist sooja ega
külma. Eesti vahetus
naaberriigis, Venemaal, on
haigustekitaja laialt levinud.
Marutaudist põhjustatud
surmajuhtumid on piiri taga
loomade hulgas tavapärased ning surmajuhtumid
inimeste hulgas ei ole
haruldased.
Globaliseeruvas maailmas reisivad inimesed
pidevalt ühest riigist teise,
sealhulgas ka loomaomanikud, kes reisivad
koos lemmikloomadega.
Harvad ei ole olukorrad, kus
lemmikloom võetakse
endale kas plaanitult või
vahel ka spontaanselt
võõrast riigist. Nõuetekohaselt marutaudi vastu
vaktsineerimata ning haigestunud lemmikloomaga
on samuti võimalik haigus
pikkade vahemaade tagant
Eestisse sisse tuua.
Marutaud on nakkusohtlik ning ühtviisi surmav
nii inimestele kui loomadele. Haigusesse nakatutakse peamiselt haige
looma hammustuse tagajärjel, kui sülg satub haava.
Viiruse ülekanne võib
toimuda ka siis, kui haige
looma sülg satub silma,

ninna, suhu või värskele
haavale. Naka-tunud loom
võib ise veel silmnähtavalt
haige olemata nakatada
suurt hulka inimesi või
loomi, sest looma süljes
võib haigust põhjustav
viirus esineda üldjuhul 4
kuni 10, vahel isegi kuni
kaks nädalat enne, kui
haigusnähud ilmnevad.
Maailmas sureb iga päev
sadu inimesi marutaudi,
kusjuures ~95% juhtudest
saadi nakkus koeralt.
Seega on näiliselt lihtne
otsus – jätan oma lemmiklooma marutaudi vastu
vaktsineerimata – seotud
väga suure riskiga. Kuigi
riik vaktsineerib ohustatud
piirialadel
metsloomi
regulaarselt marutaudi vastu
ning jälgib lemmikloomade
liikumist, on need meetmed
eelkõige suunatud haiguse
ennetamiseks riiklikul
tasandil. Oma lemmiklooma, lemmikuga kokkupuutuvaid lähedasi ning
tuttavaid, samuti kõiki teisi
inimesi ja loomi saab
otsesest marutaudiohust
säästa siiski vaid iga
loomaomanik ise. Marutaud
on küll surmav, aga täiel
määral ennetatav. Haiguse
ärahoidmiseks ei ole vaja
teha muud, kui pöörduda

loomaarsti poole ning lasta
vähemalt kord kahe aasta
jooksul kass või koer
marutaudi vastu vaktsineerida.
* Marutaud on 99,9%
surmav, kuid 100% ennetatav.
* Vaktsineerimine on
ainus kaitse marutaudi
vastu!
* Vaktsineeri oma koera
ja kassi regulaarselt marutaudi vastu.
* Ära lase oma loomi
hulkuma!
* Väldi kokkupuuteid
võõraste kodu- ja metsloomadega.
* Õpeta lastele, et
võõraid kodu- ja metsloomi
ei tohi puutuda.
* Kui sinu lemmikloom
saab pureda, siis teavita
sellest loomaaarsti.
* Kui saad hammustada, pöördu kiiresti
traumapunkti või perearsti
poole.
* Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega
reisimise reegleid.
Enel Niin,
Veterinaar- ja Toiduameti
marutaudivastase
vaktsineerimise
projektijuht

Lk. 5

Lugupeetud kohalikud ettevõtjad

Käesoleva aasta 29. juulil toimub Uulu pargis taas üritus
Uulu Lamba Vest , mille raames tähistame valla nimepäeva
ning toimub Grilliliidu eestvedamisel Eesti
Meistrivõistlused Lamba liha grillimises. Sellel päeval
toimub veel Uulu pargis palju huvitavaid ettevõtmisi. Üheks
tegevuseks on ka kohaliku käsitöö- ja toidulaat.
Kutsume üles kõiki Tahkuranna valla toidutootjaid ja
käsitöömeistreid sellel päeval osalema oma toodanguga.
Kõigile Tahkuranna valla toidutootjatele ja käsitöömeistritele on müügikoht tasuta.
Palun andke oma osalussoovist juba aegsasti teada.
Helistades telefonil 4448897 või 5089266 Tiiu Sommer või
saatke e-mail: tiiu.sommer@tahkuranna.ee.
NB! Uulu Lamba Vest 2017 on jätkusuutlik üritus, mis
toimub juba neljandat aastat. Üritame kaasata võimalikult
palju Tahkuranna valla ettevõtjaid (talunikke) oma tootmist
ning toodangut tutvustama, reklaamima ja ka turustama.
Ettevõtjaid ootame alates toidust ja käsitööst kuni puutöö,
traktorite ja elus loomadeni välja. Näitame kogu Eestimaale,
mille kõigega me siin koduvallas hakkama saame.
Oodatud on kõik toredad pakkumised, mis ühele
korralikule festivalile sobilik.
Täpne ürituse päevakava esitlus saab olema juulikuu
valla lehes. (Oma Leht)
MTÜ Randlased
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Hajaasustuse programm taas
avatud

Suusahooaeg 2016/2017
Aprilli teisel nädalal
saime tänavuse suusahooaja
lõppenuks lugeda.
Eesti suusatamine elab
ja areneb tänu kunstlume
tootmisele. Jõulumäel, kus
töötavad Eesti parimad
kunstlumeradade meistrid,
jagus suusalund aprilli
keskpaigani. Nüüdseks on
soe ilm suusaraja jooksuradadega asendanud ja
sportlased alustasid hooajajärgset üleminekuperioodi, et uueks hooajaks
keha ja vaimu taastada.
Mitmeaastane
loodusliku lume puudus ei
ole laste ja noorte seas
suusatamise atraktiivsust
vähendanud. Ka sel hooajal
olid treenerite talvekuud
tihedalt täidetud treeningute
ja algõpetuse tundidega.
Lisaks tihti öötundideni
kestvad võistlussuuskade
määrimised ning sagedased
võistlused nädalavahetustel.
Töö lastega on tore ja
innustav. Samas tuleb ausalt
tunnistada, et hooaja lõpuks
on korraks nii sportlastel kui
treeneritelgi tühjakspigistatud sidruni tunne. Aga see
läheb peagi üle.
Kiitust väärivad tublid
lastevanemad, kes oma lapsi
Jõulumäele kohale sõidutavad ning noortele suusatajatele spordiharrastusel
toeks on.
Meie suusatajad osalesid
Pärnumaa Talimängudel,
kus Tahkuranna vald saavutas suusatamises kindla
esikoha.
N14 vanuseklassis: II
koht Kaisa Pung, 4. koht
Annabel Helin, 7.koht Terje
Teele Taveter.
M14 vanuseklassis: I
koht Päär Suursild, 4. koht
Henriko Ojaveer, 5. koht
Vladislav Boiko, 7.koht
Rihard Klein, 8. koht Henri
Eljandi, 9. koht Taavi
Lumiste.
M16 vanuseklassis: II
koht Ranno Sutt; N16 I koht
Sirle Allikivi, II koht Ethel
Saarnak.
M18 vanuseklassis: I
koht Marthen Tasalain, II
koht Ronan Leol.
N vanuseklassis III koht
Thea Kask;
N35 vanuseklassis III
koht Karin Tamm, 4. koht
Ene Saar, 5. koht Klaarika
Rüütel;
N45 I koht Kadri
Madissoo, III koht Anu
Taveter.
M vanuseklassis oli meie
parim III kohaga Romet
Sutt, 4. Taavi Tammik,
5.Taavi Valter Taveter.
M40 III koht Janek
Punkov, 5. Reimo Leol, 12.
Margus Kask.
M50 vanuseklassis tõi
Tahkuranna vallale esikoha
Jüri Vahar, 6. koht Henn
Ojaveer.
Teatesõitudes tõid vallale esikohapunktid T14
vanuseklassis Getter Ennok,
Leandra Vaher ja Annabel
Helin; M14 klassis I koht
Vladislav Boiko, Kaarup
Kask ja Henriko Ojaveer;
M18 klassis Marthen
Tasalain, Hendrik Peterson

ja Ranno Sutt; naiste
arvestuses teatesõidu võidu
said Kadri Madissoo, Karin
Tamm ja Anu Taveter.
Meeste võidukasse meeskonda kuulusid Janek
Punkov, Taavi Tammik ja
Romet Sutt.
Tahkuranna vallale
olulisemaks suusasündmuseks olid märtsis toimunud 13. Eesti Maatalimängud Otepääl.
Keerulistes ilmastikuoludes ja raskel maastikul
võisteldes saavutasime 27
valla seas tubli kuuenda
koha.
Hea esituse tegid
esimesel võistluspäeval
teatesõidus N16 vanuseklassi tüdrukud Sirle
Allikivi, Mirjam Jakobson
ja Ethel Saarnak, saavutades
III koha. Üllatusena tuli N35
vanuseklassis naiste teatesõidus II koht, kooseisus
Kadri Madissoo, Kristel
Kaubi ja Anu Taveter. Tubli
4. koha sõitsid tihedas
konkurentsis välja M16
vanuseklassi poisid, Päär
Suursild, Hendrik Peterson
ja Ranno Sutt. Samale
kohale tulid 27. meeskonna
seas M40 vanuseklassis
Janek Punkov, Veiko
Savvest, Andres Kalmer.
Individuaaldistantsidel
seekord medaleid ei tulnud,
konkurents oli üllatavalt
tihe. Parima individuaalse
tulemuse sõitis N45 välja
Kadri Madissoo, kes
saavutas 4. koha, kolmas
koht jäi kuue sekundi
kaugusele, 8. Anu Taveter.
Äramärkimist väärivad veel
M16 vanuses Hendrik
Petersoni 5.koht ja Ranno
Sutt 8. koht ning M18
vanuseklassis Marthen
Tasalain 8. koht.
Kõige nooremad, kes
alustasid suusatreeningutega eelmisel sügisel, said
teha
oma
esimesed
suusavõistlused Jõulumäe
suusasarjas, mis koosnes 5
etapist.
N8 vanuseklass: I koht
Meel Suursild, II koht AnnTeele Antso, III koht Helen
Tamm.
M8 vanuseklass: II koht
Oskar Klein, III koht RicoMarcus Luik, 4. koht Kaur
Kaldmäe.

Pärnumaa Talimängud Jõulumäel N14
I koht Tahkuranna tüdrukud.
Vasakult Leandra Vaher, Annabel Helin, Getter Ennok

Vanemates vanuseklassides tegid head stardid:
N10 vanuseklassis: III
koht Lisette Kunder; N12
klassis III koht Getter
Ennok.
M10 klassis: II koht Teet
Järvoja, III koht Priit
Järvoja, 4. koht Marten
Saar, 7. koht Mats-Madis
Maddison; M12 klassis III
koht Henriko Ojaveer, 4.
koht Oliver Luik, 5. koht
Hendri Eljandi, 6. koht
Taavi Lumiste.
Treenerite töö hindamine ja suusaklubide
paremusjärjestus pannakse
vabariiklikul tasemel paika
Eesti täiskasvanute ja noorte
meistrivõistlustel saavutatud tulemustega. Aasta
alguse esimesed nädalavahetused möödusid pingeliste Eesti noorte meistrivõistlustega (ENoMV).
M16 vanuses tuli Simo
Teearu kolme-kordseks
Eesti meistriks. Korraliku
arengu tegi sellel aastal
Ranno Sutt, ENoMV laeks
jäi teatesõidu neljas koht
aga Swedbanki ja Hawaii
Expressi noorte-sarjas
suutis Ranno mitmel
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võistlusel välja sõita esikolmiku koha ning jäi ka
sarja kokkuvõttes kolmandaks. M14 vanuseklassis
tegi tublid sõidud Päär
Suursild, saavutades noortesarjas kuue võistluse
kokkuvõttes kolmanda
koha, ENoMV-lt 5.koht nii
individuaalselt kui ka
teatesõidus. Esile tõstmist
väärivad Leina küla poisid
Marten Tasalain ja Evert
Saarnak, tõsise treeningvisadusega suutsid poisid
eelmise aasta teise kümne
kohtadelt ennast M18 vanuses esikümnesse murda.
Parimateks kohtadeks
Marthenil kaks korda 6.koht
ning Evertil kaks korda
9.koht. Noorsportlased on
motiveeritud tööd jätkama.
Uue hooaja sihid on
kõrgemad, ettevalmistusperioodi plaanid on tegemisel. Veidi puhkust ning
siis uue hooga edasi.
Täname hea koostöö
eest Tahkuranna vallavalitsust, Jõulumäe Tervisespordikeskust ja kõiki
tublisid lapsevanemaid.
Treenerid Kadri ja Anu

Pärnumaa Talimängud Jõulumäel M14 II koht Tahkuranna poisid,
vasakult Henri Eljandi, Oliver Luik, Rihard Klein, I koht Henriko Ojaveer, Vladislav
Boiko, Kaarup Kask

4. aprillist 2017 algas hajaasustuse programmi taotluste
vastuvõtt Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu,
Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori,
Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb
esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse
hiljemalt 6. juuni 2017.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud
tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga
liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas
elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta
toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine,
millele ta toetust taotleb;
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike
maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
Samuti peab elamu, mille tarbeks toetust taotletakse,
olema rajatud seaduslikult.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab
vastama taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid
jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti
lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu
heitvee nõuetekohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas
olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe
majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajasustuse
elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning
hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja
ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt 33,33% projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti
osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on
sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine,
riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid
on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu
sõlmimist.
Taotlusvormid ja lisainfo leiate Pärnu maavalitsuse
kodulehelt: http://parnu.maavalitsus.ee/hajaasustuseprogramm
Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust Tahkuranna
vallavalitsuse kontaktisikuga, kelleks on planeerimisnõunik
Maia-LiisaKasvandik, tel 53006898,
e-post maialiisa@tahkuranna.ee.

Lastevanemate rahulolu koolide ja
noorsootööga
Tahkuranna Vallavalitsus ei ole varasemalt
uurinud lastevanemate
rahulolu Tahkuranna valla
koolide ja noorsootööga.
Rahulolu uurimine on
oluline, sest saadud
tulemused annavad võimaluse hinnata tehtud tööd
ning pöörata koolide
arendamisele rohkem tähelepanu. Kuni 21. maini on
võimalik kõikidel lastevanematel, kelle lapsed
Tahkuranna valla koolides
õpivad, vastata rahuloluküsitlusele. Ankeedis on
küsimused koolide, koolitoidu, koolikiusamise ning
noorsootöös osalemise
kohta. Igas küsimuste
rühmas on võimalik esitada
ka omapoolseid ettepanekuid.
Andmeid kogub Tahkuranna Vallavalitsus ning
koolidele esitatakse need
üldistatud kujul uuringu
raportina. Kogutud vastused
aitavad Tahkuranna Valla-

valitsust ning haridus- ning
noorsootööasutusi edasiste
tegevuste planeerimisel,
võimalike probleemide ja
kitsaskohtade lahendamisel
ning koostöö tõhustamisel.
Tahkuranna Vallavalitsusel
on siiralt hea meel, et tänase
seisuga on paljud lapsevanemad leidnud selle aja,
et küsitlusele vastata.
Mitmed lapsevanemad on
vastanud küsitlusele põhjalikult ning esitanud ka
omapoolseid häid ettepanekuid. Samas aga on ka
palju neid, kes küsitlusele
veel vastanud ei ole.
Lapsevanemad, kes
soovivad anda oma
panuse valla hariduse ning
noorsootöö arendamisse,
saavad seda teha 21. maini
valla kodulehel https://
tahkuranna.kovtp.ee/
olevale küsitlusele vastates.
Egle Rumberg
humanitaarnõunik
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Tahkuranna LAAK lasteaia laulu-tantsupäev „Simbi-Rimbi
Hiljaaegu, 9.aprillil, käis
samanimeline üritus 20.
korda koos, aga kuidas kõik
alguse sai ja kellega koos?
Toreda nimega lasteüritus on alguse saanud
8.veebruaril, 1997. aastal,
mil laululapsed Uulust,
Uulu mudilasringi lapsed ja
Võistest võtsid laulumõõtu
mikrofoni taga, Võiste
klubis. Siis oli ettevõtmise
nimi Tahkuranna Valla
Laste Laulukarussell, mille
käima lükkajad olid Piret
Variksaar, Tiiu Sommer ja
lahked sponsorid. Karussellil oli zürii. Edulisemad,
Deivi Pindis ja Kaja
Linnumäe, said edasi Pärnu
lauluvõistlusele, kirjutab
toonane Oma Leht.
1998. aastal teisel
Laulukarussellil kaasati
kaasa laulma koolilapsi,
ilmselt Võistest. Üritusel ära
märgatud, et Võiste lasteaialapsed, Marta Toomla ja
Merlin Ööpik, parim duett.
1999. aastal kolmandal
Laulukarusellil, Võiste
rahvamajas, seekord osalejateks ainult Võiste lasteaia
ja Uulu mudilasringi lapsed,
vanusegruppide parimaid
enam ei valitud. Võiste
lasteaiast esines tütarlaste
ansambel koossesius: Katre
Põlluste, Merlin Ööpik,
Pipi-Lota Neostus, Arabella
Neostus, Marta Toomla ja
Veroonika Piirikuus, seda
gruppi võis laulmas kuulda
ka hiljem. Kõigist „häälekandjatest“ edulisemad
osalesid Pärnumaa parimate
laululaste väljaselgitamisel,
kellede esinemise lõppeesmärk oli ETV Laulukarussellil osaleda. Valituks
osutusid Arabella Neostus
ja Kadri Rinaldo. Juhendajateks vastavalt Piret
Variksaar ja Lehte Rinaldo
kirjutab 38-s „Oma Leht“,
aprillikuu number.
Jätkuvalt kroonika ja
„Oma Lehe“ numbrite toel
saab öelda, et 2000. ja 2001.
aastal oli Võiste lasteaed
koostegev Uulu mudilasringiga. Marko Koitla ja
Margus Must olid siis
tänuväärsed helitehnikud.
5-ndal laulukarussellil valiti
ürituse/lauluralli nimeks
Simbi-Rimbi. Esmakordselt
toetas siis etlemisi lisaks
omadele Pärnumaa Kultuurikapital.
2002. aasta karusselli ei
toimunud. 2003. aaastal
toimus 6-s üritus valitud
nime all, Simbi-Rimbi,
esmakordselt Tahkuranna
koolimajas Siiri Metsamägi
juhendamisel. Uulu mudilasringi asemel kaasatud
Võiste lasteaias kooskäivad
beebid. Üritusel oli avalauluks „Tšimbi-Rimbi“,
muusika V. Saveljev, sõnad
M. Pljatskovski, lõpulauluks K.Sillamaa „Saladuste
maja“. Üritusel eesmärk
välja kujunemas. Laulu
valis laps endale eelkõige
ise, õpitud/tuttavate hulgast,
julgem proovis midagi uut.
Iga lapse eripära tõi välja
zürii. Tahkuranna Naisselts
toetas esimest korda helitehnikaga.
2004. aastal oli veel zürii

ja Karusell esmakordselt
sisult temaatiline, korraldajad olid kostümeeritud
tegelased, kelledega mindi
reisile.
2005. aastal toimus
Simbi-Rimbi Eesti Vabariigi
sünnipäeva auks, vahelduvalt lauldi ansamblites koos
Uulu lasteaia lastega. Koos
esinesid ka lasteaiaõpetajad
Uulust ja Võistest V.
Tormise lauludega Pireti
juhendamisel. Esimest ja
viimast korda osales üritusel
vallavanem, kelleks siis oli
Eeri Tammik. Külalisesinejad Uulu põhikoolist,
Lehte Rinaldo õpetusel ja
Tahkuranna laulustuudiost
tütarlaste ansambel P.
Variksaare juhendamisel.
Esines Tahkuranna Lasteaedade mudilaskoor.
2006. aastal 9-s SimbiRimbi koosnes nalja- ja
rõõmulauludest. Olime
märganud, et külalisesinejad on osutunud rõõmsateks vahepaladeks ja lisaks
olime aru saanud, et ka
harivateks, innustavateks
eeskujudeks. 9.-le üritusele
oligi kutsutud mitmeid
esinejaid, sealhulgas vanema generatsiooni esindajad:
„Pillipiigad“ ja Võiste
tantsumemmed.
2007. aastal 10.-l korral
esitati Simbi-Rimbil varem
kõlanud laule, alapealkirjaks „Ajaränd“. Peole
kutsutud kõik tol ajal
esinenud lapsed (sealhulgas
sai näha/kuulda 1999. aastal
kooskäinud tüdrukute
gruppi/ansamblit) ja tegijad.
2008. aastal 11-l korral
„Päike, õhk ja merevesi,
need me sõbrad kolmekesi“,
juhendas lapsi taas Piret
Variksaar. Külalisesinejateks sel korral Anu
Nõmme mudilased ja
lindikavaga võimlemisklubi
GITHA Margit Schmidt’i
juhendamisel. Üritus salvestati esimest korda DVDle, samuti tundis ettevõtmise
vastu huvi Pärnu Raadio.
2009. aastal 12-l korral
„Veere värten vurinaga“ sai
kuulda/näha eesti rahva
pärimuslaule/liikumisi,
külalisesinejateks rahvariietes kergejalgsed Võiste
tantsumemmed, kes juhuse
tahtel sattusid olema
eneseteadmata heas mõttes
peo rekvisiitideks lisaks
ruumi etnilistele kaunistustele, laulukarusselli lõpulauluks kõlas „Laul sai otsa“
(Mustjala) ja juhendajana
sai käe valgeks Maike
Lääne.
2010. aastal „Lust ja
lillepidu“, mis sisaldas
lilledest, kevadest jms
rõõmuküllaseid laule, liikumisi. Külalisesinejad
Uulust, „Müramee“, Anu
Nõmme juhendamisel.
2011. aastal 14-l korral
„Kui neis kingades ma
tantsin“ oli rõhuasetus
tantsulauludel/liikumisel.
Seekord sai kuulda valla
noori kandlemängijaid:
Marliis Miilimäe ja MaritteGreteliis Saks ja Anu Nõmme juhtimisel „Müramee“
uusi esitusi.
2012. aastal 15- l korral

„Sünnipäev on tore päev,
kauaks, kauaks meelde
jääb“, tänati 15 aasta
jooksul korraldajatele
olulisi inimesi. Rahvatantsuring lasteaiast ja
koolist esitas tantsud Ulla
Helina juhendamisel, lisaks
discotüdrukud: Greta Tamm
ja Ülle Järvoja.
2013. aastal 16-l korral
laulu- ja tantsupäev nimetusega „Mutionupidu“.
Teemaks laulud/liikumised
loomariigist. Rahvatantsuring lasteaiast ja koolist
esitas kokku 3 tantsu,
tantsud õpetas siis selgeks

Kardo Ojassalu +
disco-tüdrukud:
Greta Tamm ja Ülle
Järvoja.
„Siilipidu’st” ostsime ja
laenutasime nii
lastele kui täiskasvanutele kostüüme.
Kaasatud ohtralt
Tahkuranna kooli
nooremaid lapsi,
saime öelda, et
üritus tõepoolest
liitis erineva vanusegrupiga lapsed,
teatavasti koostöös
a r e n e v a d /
kinnistuvad

sotsiaalsed
oskused,
märkamine ja teine-teisega
arvestamine, samas esinejate rohkearvulisus lasteaia
noorimatele pisut väsitav.
2014. aastal kandis
muusikapäev pealkirja
„Helisev sõna”, kus
tutvustamist leidsid laulude
tekstide ning viiside autorid.
2015. aastal 18-l korral
laulu-tantsupäev „Kui sõna
selge siis joru julge“, päev
oli pühendatud vanadele
rahvatarkustele ja uskumustele, laulud/liikumised
oli pikitud positiivsete,
edasiviivate, jõudu andvate
eestlaste uskumustega.
Esinesid Tahkuranna kooli
tantsulapsed Egle Vutt’i
juhendamisel.
2016. aastal 19-l korral
tegime sõnapaari SimbiRimbi tolmust puhtaks,
sedapuhku tiirutas lauludetantsude temaatika merest
metsani.
Üritus toimub teadlikult
kevadel, millest varem on
lapsed saanud oma esimesed esinemiskogemused
rühmapidudel, esinedes
oma vanematele, naaberrühma lastele, jõuluvanale,
hulgakesi koolilastele, st
esinemisjulgust on kasvatatud õppeaasta jooksul ja
kulmineerub
suurima
publiku ees. Oma valitud
riided ja jõukohane laul,
mille sõnad selged, annavad
jõudu. Üksi esinemist
harjutatakse samuti, kes
pole selleks valmis, esineb
grupis kui sedagi, valik on
lapsel, millest lugu peame,
ka laulu õppinud laps saab
publikuks olles esinemiskogemuse. Viimased üritused kõik DVD-le võetud,
on oma algus/lõpulaul,
eesmärgid ei ole aja jooksul
muutunud, vahepaladeks
ikka laulu/ringmängud,
kutsutakse külalisesinejaid
meilt ja mujalt, lapsed/
osalised saavad tänukirju ja
kingitusi, soetanud oleme
uusi pille, ka kostüüme
laulude-tantsude ilmestamiseks. Pärnumaa Kultuurkapital, Tahkuranna
Vallavalitsus, sponsorid on
meid aegade jooksul
toetanud. Muutunud on
teemad, laulud ja inimesed.
Korraldajateks on olnud
lasteaiapersonal, meie „ihu“
liikmeks on saanud Ilona
Aava, kes on meile püsihelitehnikuks, Naisseltsi
võimendid on meid aastaid
hästi teeninud. Kool on
meid rõõmuga uksest sisse
lasknud. Traditsioon eeldab
millegi kordumist – sündmuse jms, ja nii saamegi
öelda, et 20-ndat SimbiRimbit sai eduliselt
nauditud. Teame, et seda
päeva ootavad lapsed
vanematega ja me ise –
korraldajad. See päev aastas
on osa meie lasteaia
identiteedist, meie lasteaia
bränd, miks tuua/panna oma
lapsi just Võiste lasteaeda
Signe Ööpik,
alushariduse pedagoog,
Tahkuranna LAAK
lasteaiast.
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Lõppes 5. mälumänguhooaeg
18.aprillil peeti Tahku
Tares selle hooaja viimane
mälumäng. Juba viiendat
aastat käivad Tahku Tares
koos inimesed üle kogu
valla, et panna proovile
teadmisi eri valdkondades
spordist kirjanduseni,
ajaloost muusikani.
Võistlejaid on aastate
lõikes olnud erineval hulgal,
sel hooajal osales seitse 5liikmelist võistkonda, kuid
kuna meeskonnaliikmed
vahetusid, siis mängijaid oli
kokku üle 40. Küsimusi
koostasid ja esitasid MaiaLiisa Kasvandik, Ülle
Toomla ja Mart Lemmik.
Hooaja arvestuses tuli
esimesele kohale võistkond

Männiku
Talukamber
(MTK), kellele see oli juba
neljas hooajavõit. Võistkonda kuulusid: Valve
Sommer, Märt Hunt, Maido
Zukker, Andres Tammsalu,
Valeri Hahiljev.
Teise koha saavutas
võistkond Metsaranna
koosseisus Ly Aava, Triin
Laidoner, Marvi Arnek,
Urmas Aava, Veiko Arnek.
Kolmanda koha sai
Mereküla võistkond, mille
esmakoosseisus olid Maire
Säde, Henn Saar, Margus
Veberson, Reet Sai.
Eriti suur heameel oli
näha kasvamas peale uut
põlvkonda mälumängijaid

Võiste noortetoa esindajate
näol eesotsas noortetoa juhi
Astrid Rosenbergiga ja alati
heatujuliste noortega.
Aitäh Tahku Tare
lahketele perenaistele, kes
igaks mänguõhtuks küpsetasid pirukaid ja finaalüritusel tervitasid meid uhke
tordiga. Lisaks täname
Tahkuranna Vallavalitsust
auhinnaraamatute eest.
Kõige suurem tänu aga
kõigile mängijatele, kes on
viie aasta jooksul mälumängudel osalemisega nii
oma kui ka teiste elu
teadmisteküllasemaks
teinud!
Korraldajate nimel
Maia-Liisa Kasvandik

Vanaema aed
Aprilli lõpp oli Uulu
ajaloo huviliste klubi jaoks
tegus. Meie väike klubi sai
endale nime! „Ajaradadel”.
Me kõnnime mööda
erinevate ajastute radasid,
kaevame ürikutes, räägime
möödujatega, paneme kirja
tähelepanekuid. Pidasime
esimest talgupäeva. Saime
tööle
blogi
https://
ajaradadel.wordpress.com/
Avasime esimese näituse.
Uulu raamatukogus saab
vaadata mais näitust „Vanaema aed”. Möödunud aastal
räägiti palju vanematest
aedadest, mille väärtusi
võiks uuesti välja tuua. See
andis idee üles otsida seda,
mida meie vanaemad aias
kasvatasid ja ilusaks-heaks
pidasid. Et vanaemad on
erinevates vanustes, siis oli
raske otsustada, millist
ajastut valida. Sorteerides
erinevaid ajakirju ning
ajalehti tundsin, et minu
vanaemade aiad on pärit
30-ndate aastate lõpu ja
40-ndate aastate alguse
soovitustest. Seetõttu edastan 1938. aastast „Pärnu
Teataja” soovitused aiapidajatele. Kirjaviis on suures
osas muutmata.
1938. aastal koostasid
Aiandus- Mesinduse Keskseltsi nõukogu Pomoloogia
komisjon viljapuude sortimendi nimekirja, mida
lubatakse viljapuukoolides
müügi jaoks kasvatada.
Viljapuude sordid määrati kolme rühma: põhisortiment, laiendatud sortiment
ja asjaarmastajate sortiment.
Põhisortimenti arvati need
sordid, mis meil täiesti
talvekindlad ja vastupidavad
ning turgudel nõutavad ja

Enne suve kontrolli suvila elektrisüsteemi
Pool aastat talvitunud
suvilad saavad kevadel ja
suvel uue hingamise kui
järjest rohkem inimesi
linnast maale kolib. Eesti
Energia uute teenuste juht
Andrus Alase sõnul on
oluline seisnud hoone
elektrisüsteem enne kasutamist üle vaadata.
Suvekodu elektrisüsteemi nõuded ei erine igapäevase elupaiga nõuetest.
Ei maksa arvata, et suvilas
saab justkui lihtsamalt läbi.
Elektrisüsteemi rikkest
alguse saanud tulekahju ei
hüüa tulles. Seepärast tuleb
pikemat aega seisnud elektriseadmed ja -süsteemid üle
vaadata ning veenduda, et
nende seisund pole talve
jooksul halvenenud.
Elektrisüsteemi
kahjutekitajad
Eriti tähelepanelikult
tuleb kontrollida hooneid,
kus on niiskus sees. Rõskus
põhjustab elektrisüsteemi
rikkeid, mis ei pruugi endast
kohe märku anda. Niiskus
elektrikaabli katteisolatsioonis võib kaablis lühise
tekitada alles mõne aja
pärast. Kuna oht ei ole
silmale nähtav, peaksid
spetsialistid kontrollima

vedelike ja rõskusega kokku
puutunud lüliteid, pistikupesi või elektrikilpi.
Füüsilisi vigastusi on
lihtsam märgata. Lisaks
juhuslikule löögile või peale
kukkunud raskusele, võivad
elektrisüsteemi tõrkeid
põhjustada ka närilised.
Selliste leidude korral tuleks
taas pöörduda spetsialisti
poole. Ise parandamine ei
pruugi anda ootuspärast ja
ohutut tulemust ning võib
kaasa tuua täiendavaid
riske.
Kui suvilasse ostetakse
uusi ja võimsamaid kodumasinaid või muid seadmeid, tuleb hinnata, kas
elektrisüsteem peab kasvanud koormusele vastu. Kui
elektrisüsteem vastab
nõuetele, ei tohiks täiendava
võimsuse rakendamisel
midagi juhtuda. Liiga suure
võrgukoormuse puhul
rakendub kaitseautomaat
või kaitsekork ning tarbija
saab märguande, et elektrivõrk on üle koormatud.
Sel juhul on lubamatu
elektrisüsteemi kaitsmeid
omal algatusel suuremate
vastu vahetada. Kaitseautomaadid ning sulavkaitsmed ja -korgid ei ole
mõeldud kodutehnika, vaid

elektrisüsteemi kaitsmiseks.
Ülekoormus põhjustab
elektrisüsteemi kahju,
tõstab juhtmestiku ja
ühenduskohtade temperatuuri ning võib lõppeda
põlenguga.
Elektrisüsteemi
seisukorra hindamine on
tehniliselt keeruline protsess. Isegi kogenud elektrik
ei näe ilma erivarustuseta
juhtmete, kaablite ja
ühendusklemmide seisukorda. Lühiste ja elektrilöökide eest kaitsev kaablite
ning elektriseadmete isolatsioon võib keskkonna mõjul
muutuda, nii et kaabli
soonte vahel toimub
ootamatu läbilöök, mis võib
omakorda ettearvamatult
lõppeda.
Elektrisüsteemi audit
annab täpse ülevaate
elektrisüsteemi seisundist
Elektrisüsteemi seisundi
ning peidetud vigade kohta
annab selge ülevaate
elektrisüsteemi audit ning
elektrisüsteemi parameetrite
mõõtmine. Elamispindadel
pole regulaarne kontroll
kohustuslik, kuid soovitame
seda siiski teha. Vanemaid
elektrisüsteeme tuleks üle
vaadata iga viie aasta ja
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uuemaid iga kümne aasta
järel.
Auditi maksumus sõltub
nii hoone suurusest kui ka
asukohast ning jääb umbes
150–500 euro vahemikku.
Soodsam on tellida audit
koos naabriga, sest nii on
transpordi- ja ajakulu
väiksem. Elektrisüsteemi
tuleb kindlasti lasta
kontrollida siis, kui tegemist
on täiesti uue süsteemi ning
elektrisüsteemi juurde- või
ümberehitatud osa toitevõrku liitmisega.
Meelespea
• Talvel jõude seisnud
suvila elektrisüsteem tuleb
kevadel alati üle vaadata!
• Pööra tähelepanu
elektrisüsteemi füüsilistele
vigastustele ja võimalikele
niiskuskahjustustele!
• Lase spetsialistil teha
iga viie või kümne aasta
järel elektrisüsteemi audit
ning mõõdistustööd!
Triin Küttim
Energiamüügi
kommunikatsioonijuht,
Eesti Energia AS
Tel:+372 50 63 238
http://www.energia.ee

seetõttu suurel viisil äriotstarbeks kasvatamiseks
võib soovitada.
Milliseid viljapuu sorte
valida? Soovitusi 1938.
aastast.
Põhisortimenti kuuluvad õunapuud: Liivi
kuldrenett, Liivi sibulõun,
Tartu roosõun, Tšernogus,
Treboux seemik, Filippa.
Laiendatud sortimendi
õunapuud: Cronselsi õun,
Valge klaarõun, Okerö,
Boisen, Krügeri tuviõun,
Nietshneri (Rae) maasikõun, Suislepa õun, Tallinna
pirnõun, Sügisjoonik, Antonovka, Paide taliõun.
Kirsipuude põhisortimenti arvati: Ostheimi
veiksel, Säilisveiksel, Nattkirss.
Pirnipuud: meie oludes
on tulunduslike pirnipuude
kasvatamine teostatav vaid
üksikutes paremates kohtades selleks sobivate
sortidega. Üldiselt pirnipuu
eelistab keskmise raskusega, sügavapõhjalist, toiteainerikast maad, mis on
niiskepoolne, vett ja õhku
läbilaskev. Rasked savimaad ei ole pirnipuu
kasvatamiseks kõlbulikud.
Sortidest on sobivad kasvatamiseks:
*Flappi lemmik – õitseb
hilja, vili valmib oktoobris,
puu kannab vara, nõuab aga
korralikku võraharvendust,
eelistab rammusat ja
lupjasisaldavat mulda.
* Metsa nauding –
valmib oktoobris, hoidub
novembrini, vajab rammusat ja lubjarikast maad,
halbades oludes jääb vili
väikeseks ja kannatab
kärntõbe.

* Tervishoiu nõunik –
valmib septembris ja säilib
paar nädalat, pole mulla
suhtes eriti nõudlik.
Ploomipuud vajavad
korralikuks edenemiseks
sooja ja pikka sügist, neid
tuleb asetada aias soojale ja
külmade tuulte eest kaitstud
kohale. Nad vajavad eriti
sooja, rammusat ja liigvee
all mittekannatavat lupjasisaldavat maad.
Sobivad on:
* Emma Leppermann –
valmib augustis, vara ja
rikkalikult kandev puu.
* Kuninganna Wiktooria – valmib septembris,
külmal ja vihmasel suvel vili
kannatab ja väärtus jätab
siis soovida, puu kannab
rikkalikult ja hakkab noorelt
kandma.
Oullinsi (ulääni) renklood – valmib augustis,
kollase värvusega ploom,
tugeva ja lopsaka kasvuga,
eelistab sooja, sooja põhjaga maad.
* Tsaar – tumesinise
koorega ploom, valmib
augustis, kannab vara,
rikkalikult ja korrapäraselt.
* Wilhelmine Späth –
mustjassinine
ploom.
Valmib augustis, kohane
töötlemisploomina, kannab
noorelt, rikkalikult ja
korrapäraselt.
Lilledest soovitati peenrasse 1938. aastal: adoonis,
saialill, koreopsis (neiusilm), ilulina, magun,
keerispea, kalifornia magun,
klarkia, aedkukekannus.
Ilusat kevadet ja kohtumiseni näitusel!
Ajaradadel kõndijad
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Mais saab PRIAst taotleda pindalatoetusi
2.–22.05 saab PRIAst
taotleda pindalapõhiseid
otsetoetusi, üleminekutoetusi ning Maaelu
arengukava pindala- ning
loomapõhiseid toetusi.
Hilinenult on võimalik
taotlust esitada kuni 16.
juunini, kuid siis vähendatakse toetust 1% iga
hilinetud päeva eest.
Enne taotlusvooru algust
saab e-PRIAs joonistada
põlde ning avatud on taotluste eeltäitmine. Eeltäidetud taotlusi saab ära
esitada alates 2. maist.
Alates 1.aprillist saab
e-PRIAs joonistada poollooduslike koosluste alasid
ning edastada Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.
2. maist saab koosluste alad
taotlusele ja PRIAle esitada.
Selle aasta suuremad
muudatused
Varasematel aastatel
juba rakendatud toetusmeetmetele on lisandunud
kaks üleminekutoetust
(põllumajanduskultuuri
üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus),
mida saab taotleda 2010.
aastal määratud toetusõiguste alusel, täpsem info
toetusõiguste kohta on
PRIA
kodulehel
www.pria.ee.
2017. aastal ei pea
põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohtu
kokku koguma.
Taotlejad, kes peavad
täitma rohestamise nõudeid
ja kelle kasutuses on 2017.
aastal püsirohumaa tagasirajamise kohustuse arvutamise aluseks olnud maad,
ei tohi püsirohumaid
rohkem üles harida ja
vajadusel peavad ülesharitud püsirohumaad tagasi
rajama määratud hektarite
ulatuses. Tagasirajatavad
püsirohumaad tuleb taotlusel märkida maakasutustüübiga TAR. Nõude
täitmata jätmisele järgneb
rohestamise toetuse vähendamine.
Maastikuelementidena
säilitamisele kuuluvate
toetusõiguslike kraavide
pindala arvestatakse alates
2017. aastast koos nende
serval ja nõlval ning serva
ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 m
laiuselt. Metsaäärse kraavi
pindala hulka arvatakse
üksnes kraavist põllu poole
jääv puittaimestik, kraavi

põhi ning metsa poole jääv
nõlv kuni servani. Kraavi
põhi, põllupoolne nõlv ja
serv
peavad
olema
visuaalselt tuvastatavad.
Puu- ja köögivilja
kasvatamise otsetoetuse
(PKV) puhul on pirnipuu
minimaalne istutustihedus
muudetud 270 puult 100
puule ha kohta. Viinapuu,
kultuurmustikas, kultuurjõhvikas, ebaküdoonia ja
aroonia ei ole enam PKV
toetusõiguslikud. PKV
toetusõiguslike kultuuride
hulka on lisatud valge
peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk brokoli,
nuikapsas, lehtkapsas,
brüsseli kapsas ja hiina
kapsas.
Pirnipuude minimaalset
istutustihedust on sarnaselt
PKV otsetoetusega muudetud ka mahetoetuse
(MAH) ning keskkonnasõbraliku puuvilja- ja
marjakasvatuse (KSA)
toetuse puhul.
KSA toetatavate kultuuride loetelu täieneb nelja
uue kultuuriga – harilik
sarapuu, söödav kuslapuu,
kurdlehine kibuvits ja
harilik pihlakas. Samadele
kultuuridele kehtestati
mahetoetuse puhul istutustihedused.
Ravim- ja maitsetaimede
kultuuridena ei ole enam
toetusõiguslikud harilik
kurgirohi, kõrvenõges,
harilik orashein, harilik
sigur ja harilik võilill.
Keskkonnasõbraliku
majandamise (KSM) mesilaste korjealade rajamise
lisategevuse toetuse määr
tõuseb 193 euroni hektari
kohta aastas.
2017. aastast alates ei
või võtta uut KSM, KSA,
KSK, MULD, SORT, PLK
ja MAH kohustust sellise
maa kohta ega suurendada
kohustust sellise maa arvelt,
mis Harju, Rapla ja Pärnu
maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt
määratakse Rail Balticu
raudtee trassikoridori asukohaks. Trassikoridor on
nähtav Maa-ameti kaardirakenduses.
Taotluse esitamine
Toetusi tutvustavaid
materjale ja taotlusvorme
PRIA klientidele koju ei
saada. Info meetmetega
seotud nõuete ja toetuste
taotlemise kohta avaldame
kodulehel (vt rubriike

Ta i m e k a s v a t u s,
Loomakasvatus, Nõuetele
vastavus) ja info täieneb
jooksvalt, kui ilmuvad
täiendustega määrused.
Nõuded on põhjalikult
selgitatud juhendites „Abiks
taotlejale“. Infomaterjale
võib küsida ka PRIA
maakondlikest teenindusbüroodest.
PRIA soovitab toetustaotluse täita elektrooniliselt
vanas e-PRIAs https://
epria.pria.ee/epria/, vt
„Teenused“ menüüs alajaotus „Pindalatoetused“.
Kes ei ole veel PRIA
klient või kliendiandmeid
on vaja muuta, saab need
toimingud teha uue e-PRIA
teenuses “Kliendi andmed”.
Pindalatoetuste taotlemisega seotud e-teenuste
kasutamiseks on vaja IDkaarti koos paroolidega või
Mobiil ID-d, samuti saab
siseneda pangaparoolidega
Eesti.ee kaudu.
Toetuste taotlemist ePRIAs kergendab iga
toetuseliigi juures leitav
lisainfo, mis annab taotlejale teada tema kohustuste
või toetusõiguste andmed.
Samuti teeb süsteem
esmased kontrollid nõuete
osas. Taotlejale kuvatakse
erinevaid teateid taotluses
esinevate ebatäpsuste kohta
ning tal on võimalik oma
taotlust veel muuta.
Teenindusbüroodes saab
kasutada e-PRIA kliendiarvuteid ning paluda
juhendamist büroo töötajalt.
Infot võib küsida otsetoetuste infotelefonil 7377 679.
Ka tänavu on võimalik
kõigil pindalatoetuste taotlejatel pöörduda taotluste
vastuvõtuperioodi ajal
konsulentide poole e-PRIAs
kasutamise tasuta juhendamise saamiseks. Nõuandekeskuste ja konsulentide kontaktid leiate aadressil http://www.pikk.ee/ .
Kes ei esita taotlust ePRIAs, võib selle saata
digitaalselt allkirjastatult
aadressil info@pria.ee, viia
või postitada teenindusbüroosse või PRIA keskuse
aadressil.
Soovitame taotluse täita
juba aegsasti ning mitte jätta
seda viimastele päevadele!
Alates 2018. aastast on
võimalik pindalatoetuseid
taotleda ainult e-PRIA
kaudu.
PRIA teabeosakond

Riigi
Metsamajandamise
Keskus
võtab tööle hooajalisi töötajaid
Pärnumaale Reiu taimlasse:
– kevadhooajaks (aprill-mai),
kelle tööülesanneteks on taimede väljakaevamine, sorteerimine ja
pakendamine.
Soovijatel võtta ühendust telefonil 526 2977 Rein Anniko
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Preemiareis Tallinasse
Juhtus
see
juba
veebruari kuus, kui ajakiri
„Käsitöö“ kuulutas välja
käsitöökonkursi lastele.
Otsustasime meiegi toredate
ja tegusate tüdrukutega, kes
käivad kolmapäeviti meisterdamas, sellest osa võtta.
Mõeldud-tehtud. Vaatasime
mis põnevat on meil
ajapikku kappidesse kogunenud ning mida huvitavat
annab sellest meisterdada.
Meie valikusse kuulusid
tükk kangast, üks lips ja
suur karbitäis nööpe ning
sellest kõigest valmis
nobedate näpukeste all uhke
seinavaip. Töö valmis,
pildid saadetud, asusime
tulemusi ootama. Ootaja
aeg on pikk aga tulemus
seda väärt, saavutasime
esikoha ja preemiareisi
Tallinnasse ajakirja toimetusse. Märtsikuu viimasel päeval me selle reisi ette
võtsime...
Päeva alustasime lumiselt Pärnumaalt bussisõiduga pealinna poole. Eks tee
oli pikk ja aeg-ajalt
tüdrukud ikka uurisid
kaugel see Tallinn on. Kõik
aga teavad, et ega ta nii väga
kaugel olegi ja peagi
paistsid suurlinna uhked
kõrghooned. Esmalt külastasime Nuku muuseumi, kus
meid ootas tore giid Iti, kes
korraldas meile ülimalt
vahva rännaku läbi teatrimaailma. Saime teha
varjuteatrit, tunda kuidas
maitsevad poroloonist tordid ja saiakesed, kui
keeruline on kanda erinevaid maske ja kostüüme
ning esmaettekandele tuli
meie käpiknukkude lühilavastus „Siilipidu“.
Aitäh Iti Niinemetsale,
nukumuuseum on nii põnev
koht, kuhu soovitame kõigil
minna.

Edasi suundusime ajakirjatoimetusse. Olime
oodanud seda külaskäiku
suure põnevusega, sest
olgem ausad, ajakirju oleme
sirvinud kõik, aga kus ja
kuidas üks ajakiri ilmavalgust näeb, teavad meist
vähesed. Tallinnas, Niine
tänaval asub esmapilgul üks
täiesti tavaline kollane maja,
mille suur ja väärikas
puidust uks avaneb külastaja lähenedes lausa imeväel
ning avab tee selle maja
imepärasesse sisemaailma.
Ajakirjade kirjastus asub
viiendal korrusel, samas
majas asub ka Nukufilm ja
fuajees oli avatud uhke
näitus nukufilmi tegemistest. Näitus vaadatud,
sõidutaski lift meid kõrgustesse. Sellel korrusel
avanes meile kitsa koridoriga kontorikeste labürint.
Kuna tänapäeval tehakse
ajakiri valmis arvutis siis
vajab iga toimetus vaid
väikest ruumikest. Lastel
tekkis küsimus kuidas siis
vanasti oli, no siis kui asju
veel arvutitega ei tehtud.
Asusime selles labürindis
koputama ustele ning
astusime läbi Käsitöö.
Nipiraamat, Anne ja Stiil,
Kroonika, Ajalugu, Kodu ja
Aed ning Pere ja Kodu
toimetustest vaatamaks
kuidas on praegu ja
uurimaks, kuidas vanasti
oli. Vastuse vanade aegade
kohta oskas anda Pere ja
Kodu peatoimetaja, kes
mäletas kuidas enne
arvuteid lõigati ja kleebiti
valgele paberile ajakirja
kujundus, just seline nagu
näha sooviti ning edasi
liikus see suurde trükikotta,
kus täht haaval laoti
suurtesse trükimasinatesse
sõnad ritta ning seejärel
trükiti ajakiri valmis just

just trükiti mitte ei prinditud
arvutist nagu tänapäeval.
Ajakirjade toimetused
üle vaadatud, konkursi
muljed jagatud ning
auhinnaks/kingituseks
saadud lõngad, heegelnõelad ning kaks vahvat
raamatut vastu võetud,
asusime jalutuskäigule läbi
varakevadise vanalinna.
Teatavasti läheb nii pika ja
põneva päeva peale kõht
tühjaks ning enne koduteele asumist tegime väikese
einepeatuse iga lapse
meelispaigas McDonaldsis,
vahest ju võib. Meil oli üli
vahva päev.
Suvel üritab noortekeskus teha tööd seal, kus on
noored – väljas. Toimuvad
erinevad väliüritused nagu
valla lastekaitsepäeva
tähistamine 01. juunil
vallamaja esisel platsil
algusega kell 9.30 Kõik on
oodatud.
12.–14. juuni 2017
ootame kõiki 7–12aastaseid Tahkuranna
valla elanike registris
olevaid noori Tahkuranna
Valla laste suvekooli
Kihnu. Suvekooli kohtade
arv on piiratud ja osaleda
on võimalik 30 noorel.
Suvekooli registreerimine
toimub 25. mai – 8. juuni
2017 lapsevanema poolt
a a d r e s s i l
noortekeskus@tahkuranna.ee.
Suvekoolis osalemiseks on
vajalik tehniliselt korras
jalgratas ja turvavarustus.
Infot suvekooli kohta
saab tel, 44 48 898 või
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses noorsotöö juhi
käest E–R kella 10.00–
18.00
Ege Altmart
noorsootöö juht
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Aprillikuu Tahkuranna koolis

Jürikuu uudised Uulu koolist

Tujukas ja talvine aprill
on möödas. Täna tervitab
meid kõiki naerusuine mai
ja kutsub juba vaikselt
suvesse.
6.aprill viis nooremad
õpilased lasteaeda. Vaadati
õpetlikku lugu „Marta ja
karu”, mis rääkis jagamisest
ja sõprusest.
13.aprillil olid kõigil
kaasas rehad. Koolimaja
meenutas natuke volbriööd,
sest seina ääres seisid
tööootel luuad ja rehad.
Kampaania „ Teeme ära!” ja
töökad lapsed tegid puhtaks
meie kooli ümbruse.
17.aprillil oli koolis
planetaarium filmiga „ Maa
metsik rünnak”, mis kordas
ja kinnistas teadmisi meie
planeedist Maa.
21.aprillil oli kuuendikel klassiõhtu koos ööbimisega koolimajas. Tegevust oli palju ja hommik
jõudis liiga vara kätte!
Samal päeval lustis I klass
Sarah ja Lukase sünnipäeval.
24.apillil oli jüriööjooksude päev nii koolis kui ka
vallas. Lapsed võtsid jooksu
rõõmuga, sest kõik said ka
jooksu eest suu magusaks.

Nagu ikka, saame jagada
teiega meie kooli tähtsamaid ettevõtmisi koduvalla ajalehe kaudu.
Alustame uudistega
õppetöö valdkonnast, siis
räägime spordist ja lõpetame kultuuriüritustega.

27.aprill tõi koolimaja
muusikat laeni täis. Külas
olid Häädemeeste Muusikakooli õpilased, kes
tutvustasid erinevaid pille
ja kutsusid õpilasi oma
kooli 25.mail katsetele. II ja
III klass käisid samal
hommikul Häädemeestel
tutvumas päästjate tööga.
28.aprillil toimus Jõulumäel kevadkross, kus
osalesid meie tublimad
jooksjad.
30.aprillil oli praktiline
permakultuuri õppepäev,
kus huvilised meisterdasid
valmis peenra koos kompostriga. Kogu päev toimus
tublide lastevanemate
eestvedamisel, kes igal
kolmapäeval lapsi loodusesse kutsuvad. Uus ja tore
üritus!
Töökat ja rõõmsat
maikuud kõigile!

Aprillis toimusid mitmed maakondlikud aineolümpiaadid ja meie koolist
on olnud osalejaid päris
palju. Valmistumine selliseks konkursiks nõuab
lisatööd nii õpetajalt kui
õpilaselt, eriti oluline on just
õpilase soov võimalikult
palju ennast täiendada, teha
lisatööd. Võistlevad ju
maakonna parimad ja
tulemuses võib saatuslikuks
saada imeväike eksimus.
Eesti keele olümpiaadil
osalesid 5. ja 6. klassi
õpilased Anett Aedma,
Keiti Alexandra Lepik,
Alice Võsanurm. Keiti
Alexandra saavutas tubli 7.
koha
Inglise keele olümpiaadil 4.–8. klasside arvestuses
võistlesid Kaspar Rahnu,
Richard Kiviselg, Kail
Kivisaar, Kalle-Rasmus
Rubin, Romet Henning.
Väga tugevas konkurentsis
toodi ära 4.klasside
arvestuses Kaspar Rahnu
poolt II koht. 8.klasside
õpilaste hulgas saavutas
Romet Henning 6.koha, mis
on arvestades osalejate
suurt arvu igati korralik
tulemus. Esikümnesse
mahtus ka Richard Kiviselg
– tubli töö.
Maakonna
käsitöö
konkursil osales 7.–9.
klasside arvestuses Kaari
Pulst. Selle aasta teemaks
oli EHIN
ENNAST
PEOLE. Meie Kaari I koht
on väga hea tulemus. Kaari
sai osaleda ka vabariiklikul
käsitöö konkursil, mis
kindlasti oli heaks kogemuseks edaspidiseks.

niline kevadkrossi ja
jüriööjooksu kuu. 27.aprillil
oli koolis nooremale
vanuseastmele jalgpalli
tutvustav päev. Loodame, et
nii mõnigi veel spordiala
otsiv õpilane otsustab
alustada treeninguid sellel
põneval spordialal.

Aprillikuu tegija
KASPAR RAHNU
tegemiseks, kaitsmine
toimub 10.mail.
28.aprillil osales Rudolf
Harald Kivi JUTUPAUNIKU konkursil. Teda aitas
valmistumisel õpetaja Gerli
Jürima. Kuidas läks, saab
lugeda juba maikuu
uudistes.
Terve nädala tegutses
7.klass Hiiumaa noorsootöö
keskuse eestvedamisel toimunud üritusel KIUSAMISVABA NÄDAL. Üle
terve vabariigi osales 246
klassi. Kõige paremaks
saavutuseks selle nädala
ettevõtmiste tulemusel on
sõbralikumad suhted koolis.
Spordiga on meie
õpilased ikka armastanud
tegeleda. Au sees on
spordiringides käimine ja
meeleldi osaletakse võistlustel. Aprill on traditsioo-

Riias EYBL(Euroopa
Noorte Korvpalliliiga)
viimasel etapil esinesid
edukalt Pauluse korvpalliklubis mängivad ja meie
koolis õppivad noored
sportlased Kaspar Lootus,
Andreas Saarep ja Mihkel
Kersalu. Meeskonna koosseisus võideti õigus
mängida finaalturniiril.
Kaspar Lootus tunnistati ka
turniiri parimaks mängijaks.
Hoiame meie noortele pöialt
ja soovime edu.
Kultuuriuudiste
esinumbriks on kindlasti
meie mudilaskoori suur edu
suvise noorte laulupeo
laulude ettelaulmisel.
Noored lauljad ja dirigent
õp. Annely Kuningas said
igati kenasti hakkama ja
hindajate punktid olid väga
kõrged – 9,4 10-punkti
süsteemis. Meie mudilaskoor on palutud esinema 30.
aprillil kell 12 Kaubamajakasse. Vanemad õpilased vaatasid päris põnevat
teatrietendust JÕUD teatristuudio noorte esituses. Kas
me oskame meile antud
jõudu alati õigesti kasutada, oskame enda kõrval
abivajajat märgata – sellele
otsiti vastust. Loodame, et
midagi kasulikku jõudis
noore inimese teadvusesse.

Noorem kooliaste nautis
meie esindusteatris ESTONIA mõnusat Karlssoni
tembutamist. Juba teatrihoone ise on kaunis ja kui
etendus on ka hoogne,
naljakas ja huvitavate
tegelastega, on teatrielamus
kindlasti positiivne.
Aprillikuu kuutegijaks
meie koolis valiti 4. klassi
õpilane Kaspar Rahnu.
Noormees on maakonnas
inglise keele olümpiaadi II
koha omanik, õpib hästi ja
käib lisaks veel muusikakoolis. Soovime Kasparile
edu jätkata ikka sama tublilt
edasi.
Jürikuu Uulu koolis
lõppes suure Jüriöö ülestõusuga (nagu õpilased seda
ise nimetasid).5.–9. kl
õpilased ja õpetajad
kogunesid reede õhtul
koolimajja, et kuulata
huvitavat ajalooteemalist
vestlust, osaleda põnevas
maastikumängus, istuda
lõkke ääres ja laulda laule
meie Eestimaast. Üritust
vedasid õp. Annika Kersalu
ja õpilasesindus. Muljeid
toimunud ettevõtmisest juba
maikuu kooliuudistes.
Maikuu on kätte jõudmas, koolis kokkuvõtete
tegemise aeg lähedal.
Soovime meile kõigile edu
ja vastupidamist.
Lõpetuseks veel mõned
olulised teated

Kunstiõpetuse konkursil
osalesid Cätlin Sutt, Rachel
Reidla, Alice Võsanurm.
Õpilasi valmistasid
olümpiaadideks ette õpetajad Liie Juhkam, Marikka
Metsis ja Ly Soosaar.

Hea Tahkuranna valla elanik!
Uulus, vallamaja esimesel korrusel
kaupluse kõrval avatud ILUTUBA,
kus pakume erinevaid juuksuri ning kosmeetiku,
maniküüri ja pediküüri teenuseid.
Broneeri aeg: 53978597 Elme (juuksur)
56916940 Alliki (kosmeetik, maniküür, pediküür)

5.–9. kl. esindus osales
iga-aastasel VARIA viktoriinil, kus oli vaja vastata
küsimustele väga erinevatest valdkondadest, näidata
oma nutikust ja silmaringi.
Meie kooli mälumängurid
olid sellel aastal Keiti
Aleksandra Lepik, Tanel
Tamm, Alice Võsanurm,
Keith Richard Pihlak, Agnes
Võsanurm, Joosep Orasmäe.
8.klassil on terve aasta
möödunud loovtöö tegemise tähe all. Nüüd ollakse
valmis oma tööde kaitsmiseks. 28.aprillil on
valminud tööd esitatud
õpetajatele tutvumiseks ja
veel viimaste paranduste

MEIE KOOLI 1.–8. KLASSIDE
PIDULIK KOOLIAASTA LÕPETAMINE ON 5.JUUNIL
KELL18.00
UULU KULTUURI- JA SPORDIKESKUSES
!"!"!
9.KLASSI LÕPUAKTUS
16.JUUNIL KELL 17.00
UULU KULTUURI- JA SPORDIKESKUSES
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Männiku talukambri mälumängu
Männiku Talukambri mälumängude kuues hooaeg sai
läbi. Terve pika talve pole mälumängurid endast märku
andnud, kuid ega see ei tähenda, et neid pole olemas olnud,
tegutseti ikka.
Nüüd on kevad käes ja aeg otsad kokku tõmmata. Aasta
on olnud Männiku Talukambris töine. Meie MTK võistkond
võttis osa külakeskuse Tahku Tare mälumängust, kus võeti
järjekordselt esikoht. Võtsime ametlikult osa „Teeme ära”
üritusest.
Männiku Talukambri mälumängu kuuenda hooaja võitis
võistkond Rool, teine koht SOS ja kolmas Laadi. Kui
ametlik osa läbi sai istusime lauda ja keerutasime jalga,
sest sellel aastal on meil ka pillimees mälumängus, Ruudu
Must. Meil kõigil oli lõbus ja otsus oli, kindlasti jätkame
sügisel.
ILUSAT SUVE!
SOOVIB MÄNNIKU TALUKAMBER

TÄNU!
Uulu kool tänab Sind,

BORIS BAY,
koostöö ja abivalmiduse eest
ja soovib kuldset
pensionipõlve!

XII Põhja-Liivimaa festival
Sinul on kodus vanu
kalapüügiriistu, siis ole hea
ja anna sellest teada, ning
too need näitusele.
• Kalasupi keetmise
võistlus, keedetakse 140 l
suppi, mida vallarahvas
saab proovima tulla ja anda
suppidele kriitilisi hinnanguid ning selgitada välja
parima supi.
• Külla tuleb Raio
Piiroja, kes räägib elumuutusest – kuidas ta
leidis tee jalgpallist rannakaluri elukutseni.
• Külla tuleb Pärnu
rahvatantsurühm TuuritTuurit, kes esitab festivalil
tantsuetteaste „Mets on
meite meri“, mis on
humoorikas ja hoogne
tantsukava, milles on omal
kohal õrnus ja ilu. Inimesed,
suhted, loodus – kuidas me
kõik oleme omavahel seotud. Lugu Eesti inimestest,
saatjaks eesti pop-folk
muusika.
• Festival lõpeb traditsiooniliselt ühe suure peoga,
kus seekord tantsutab teid
ansambel Hellad Velled
koos DJ Riho Pruuliga.

Heameel on kutsuda
kõiki meie varasuvisele
Põhja-Liivimaa festivalile!
Festivali kuupäevaks
on 3. juuni ning
algusajaks kell 11.00,
toimumispaik ikka
Häädemeeste suveaed.
Seekord pühendub
festival taas
rannakalandusele.
Kavas on:
• traditsiooniline kogu
päeva jooksul kestev suur
laat ja kirbuturg, kuhu
ootame ostma ja müüma
taimi, käsitööd, head ja
paremat söögipoolist ning
väga loodame näha laadal
palju kalatooteid.
Registreerimine: Marika
Kose, tel 5656 1373,
marika.kose@mail.ee.
• Külla tuleb Vladislav
Korzets, kes korraldab
„Korzetsi õpiköögi“. Õpiköögi eesmärgiks on
tutvustada ning pakkuda
erinevaid kalaroogasid,
mille valmistamisel saavad
käe külge panna kõik
õpiköögis osalejad. Õpiköögi käigus õpetatakse
ning antakse nõu, kuidas
muuta uimelised tõeliseks
maiusroaks.
• Vanade ja uute kalapüügiriistade väljapanek.
Siinkohal kõigile vallaelanikele üleskutse: kui

Info täpsustub ja täieneb
ning on järgmises vallalehes
üleval.
Info: Anneli Lehtla, tel
5559 3118
anneli.lehtla@haademeeste.ee.

Sünnid
ANNABEL ALJASTE 05.03.2017
ema Kadi Tallermo
isa Martin Aljaste

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
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Mis juhtus?
8. aprillil kell 15.32 teatati häirekeskusele, et Uulu
külas Paradiisi teel põles majade läheduses kulu. Põleng
kustutati. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse lõkkest.

ELMAR MITT
27.04.1929-04.04.2017
Võiste alevik

• TEATED •
HEI, Tahkuranna valla EAKAD JA RÕÕMSAD
REISISELLID!
Sõidame kolmapäeval, 7. juunil 2017 TARTU
Külastame ERM-i, AHHAA keskuses olevaid
anatoomiateemalisi näitusi.
Väljasõit kell 7.00 Võistest,
kell 7.10 Uulu bussipeatusest.
Registreerimine 25.maiks 2017.
Võistes telef. 44 60 137 Saima Vaher ja
Uulu Raamatukogus, telef. 4448 881.
Osavõtumaks 19 eurot
(sisaldab muuseumipileteid ja giidide tasu).
Reisisaatja Marje Kaalep, telef. 56228204.
TOYOTA ja MERCEDESE kokkuost
Ostame Toyota, Mercedes marki sõidukeid,võib ka
pakkuda muid marke sõidukeid. Tel 55678016
Pakkuda püsikuid ja amplitesse suvelilli.
Huvi korral helista 5323 3322.
Palkide saagimine lintsaega,
tule kasvõi ühe palgiga. Tel: 5013429

Anneta oma kodumajapidamises
üle olevad asjad uuskasutuseks
Kogu maikuu kestva kogumiskampaaniaga “Toome ära” kutsub
Uuskasutuskeskus inimesi kodus asjatuna
seisvatele asjadele uut elu andma ja neid
uuskasutuseks annetama.
Kui tavaliselt seostuvad inimestel
annetamisega vaid riided, siis uuskasutuseks sobib aga peaaegu kõik
majapidamises leiduv nagu jalanõud,
mänguasjad, raamatud, CD-plaadid, filmid, mööbel, vana
kodutehnika, tekstiil, lauanõud, potid-pannid ja isegi
toataimed.
Tahkuranna valla elanikele kõige lähem annetuskoht
asub Pärnu Uuskasutuskeskuses (Lai 10, Port Artur 2
taga). Annetused on sinna oodatud E–R 10–18 ning
L 10–16. Suurematele esemetele, nagu näiteks mööblile
või kodutehnikale, saab kokkuleppel järele kutsuda ka
kaubiku. Kaubikut saab tellida aadressil
kaubik@uuskasutus.ee
Loe rohkem:www.uuskasutus.ee
ANNIKA ALTMÄE turundusjuht Uuskasutuskeskus
(MTÜUuskasutus)
Tel: +372 565 09526; e-mail: turundus@uuskasutus.ee

Kaunimad õied, mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!

Mai kuu
13. mai Vilma Anderson
11. mai Grete Kaldmäe
07. mai Ali Kõresaar
21. mai Kalju Tammemägi
02. mai Erich Martinson
20. mai Valve Vilk
15. mai Marju Ööpik
09. mai Elmi Voor-Voort
16. mai Aita Selter
07. mai Richard Salmu
08. mai Mare Mihkelson
10. mai Rein Laanepõld
06. mai Jüri Hansson
26. mai Tõnu Metsamägi

Lk. 11

!
14. aprillil kell 14.57 said päästjad väljakutse
Tahkuranna valda Reiu külla, kus auto oli teelt välja sõitnud.
Päästjad eemaldasid sõiduki süttimisohu.
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Jürikuu Võiste lasteaias
Aprillikuul olla suve
silmad ja talve hambad. Sel
aastal näitas aprill meile küll
hoolega hambaid, sellest
hoolimata oli Päikesekiirtel
ja Rannakarpidel ettevõtmisi, mida Sinuga, hea
Oma Lehe lugeja, jagada
tahame.
Aprilli alguspäevil oli nii
lasteaia- kui kooliperel
rõõmus taaskohtumine
Ervin Lillepea teatrirtupiga.
Sedakorda esitati lasteaia
saalis etendust „Marta ja
karu” – meeldetuletus
vanast tarkusest: kui tahad,
et sul sõpru oleks, oska ka
ise sõber olla.
Kuu algul voolisime
valmis paari paraja parve
jagu
linde.
Võiste
raamatukogu juhataja Ülle
Toomla, kes alati meie
äkiliste ideedega kaasa
tuleb, lubas lahkesti oma
volialasse rahva rõõmuks
väikese kevadise linnunäituse üles panna.
Selleaastane Simbi-

Rimbi kandis järjekorranumbrit 20 – igati krapsakas
eas üritus. Lapsed taasesitasid valiku kahekümne
aasta jooksul lauldud
lauludest. Loodame, et
pakkusime vaatajatelekuulajatele äratundmisrõõmu ning meeldiva
hommikupooliku.
Rannakarbi
rühma
külastas Pärnu Rotary klubi
esindus, kes sel kevadel
kohtuvad kõigi lasteaedade
sügisel kooliteed alustavate
lastega. Ajasime mõnusalt
juttu, tegime kohtumise
meenutamiseks üheskoos
pilti ning iga koolieelik sai
endale Pokuaabitsa töövihiku.
Kui Tahkuranna kooli
külastas rändplanetaarium,
ei saanud lasteaia uudishimulik seltskond ometi
kõrvale jääda. Helkurvestid
selga ja kiirmarsil koolimajja silmaringi laiendama!
Kooli saali püstitatud
täispuhutav telk ise oli juba
vaatamisväärsus. Ja et
jänesepoja maailmaruumi
avastamise lugu sai vaadata
pikutades telgi laest...
Aprillikuusse jäi ka
meeldejääv reis Soomaa
kopraradadele. Päikese-

kiired võtsid ette pisut
lühema,
Rannakarbid
pikema matka – ikka jaksule
vastavalt. Nägime õitsevat
näsiniint ja esimest võsaülast, kobraste ja põtrade
tegutsemise jälgi ning saime
katsuda päris ehtsat
hundinahka.
Veebruaris külastas
meid parameedik Merike
Rusi, kes andis lastele
algteadmisi esmaabist.
Nüüd, aprilli lõpus, külastas
lasteaeda terve kiirabi-

brigaad autoga ning nii
Päikesekiired kui Rannakarbid said uudistada,
mismoodi
kiirabiauto
seestpoolt paistab.
Jüripäeva tähistasime
traditsioonilise jüripäeva
jooksuga lasteaia õuealal
väikese eelsoojendusena
õhtusele suurele valla
Jüriöö jooksule.
Soovime kõigile päikeselist ja sooja lehekuud!
Võiste lasteaia pere
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Uulu lasteaia tegemised kevdkuul
Hea uskuda on mõnda väikest imet
ja teada mõnda väikest laulu peast.
Suur ime juhtub õige harva nimelt
ja aariat ei laulda nii heast peast.
Mis viga väikest salmi ümiseda,
et täiemaks saaks mõni tühi viiv.
Suur ime võib sust mööda tümiseda.
Kuid väikene on ühtepuhku siin...
(Pane ainult tähele!)
E. Niit
Kevad on kiirete muutuste ja looduse ärkamise botaseid jalga? Loomuliaeg. Aprill pakkus meile kult – need on ju botase
hulganisti avastamisrõõmu paelad. Naljakas oli vaadata
nii toas kui ka õues. Tuli ka väikesi Sipelga rühma
ainult märgata!
lapsi, kes munadele kleepVäikesed Sipelga rühma sudega pilte peale püüdsid
lapsed uurisid õues keva- võluda, kuid oh õnnetust –
diste sipelgate ronimist ja munad olid ju liiga
askeldamist. Toas aga oli ümmargused! Lepatriinud
tore meisterdada “murupea” viisid läbi ürituse “Nalja
poisse ja tüdrukuid. Lapsed nabani”, kus iga laps esitas
panid kühvliga mulda purki ühe naljaloo või naljaka
ja külvasid sinna sisse nisu triki. Nalja sai tõesti
teri. Iga päev uuriti, kui “nabani”. Lustakaid elapalju on juuksed kasvanud musi pakkusid ka Jaana
ja millal saab neile pai Tringi õpilased, kes esitasid
hakata tegema. Tore oli
jälgida ka sibulate lehtede
kasvamist ja süüa omakasvatatud vitamiine supiga.
Liblika rühma lapsed
uurisid õues vihmausse ja
aitasid neid turvalisemasse
kohta toimetada, sest
vihmaussid on teadagi väga
aeglase minekuga. Toas
jälgisid väikesed Liblikad
kartulite ja sibulate kasvamist ja said teada, et taimed
vajavad kasvamiseks õhku,
valgust, soojust ja vett. Läbi
plastikust pange uuriti, et
valged niidikesed, mis
taimede alla tekivad, ei olegi
ussikesed, vaid on juured.
Tänu Aliisi emmele said
Liblikad maitsta kasemahla,
mis oli väga kosutav. Ja õues
tekkis muidugi kohe küsimus, et kui meie õue peal on
kased, äkki peaks siis mahla
ka jooksma panema?
Jaanimardikad leidsid
õue pealt unise mesimummi, kelle nad toimetasid turvalisemasse kohta
kevadväsimust magama.
“Uinuvat kaunitari” oli hea
uurida – millised tiivad,
jalad, keha... Toas oli lastel
aknalaual enda isiklik
“sibulapeenar”, mida lapsed
ise kastsid. Ja kastmist jälgis
unine kärbes.
Lepatriinu rühma lapsed
uurisid kodukandi veekogusid. Võtsid ette väikese retke
Ura jõe äärde, kus jälgiti vee
voolamist ja mängiti oksaõngega kala püüdmist.
Meie pere kõige suuremad staarid, Mesimummid,
käisid Pärnu Pernova
Loodusmajas, et uurida
kevadlinde, nende pesi ja
mune. Paljudele lastele oli
Loodusmaja külastus esmakordne, seetõttu eriti põnev.
Mesimummid uurisid puhta
vee saladusi: kus kohast ta
tuleb ja kuhu läheb?
Põnevad olid mitmesugused
katsed vedelikega. Peale
avastamisrõõmu pakkus
aprill, naljakuu, rõõmu nalja
teha ja naljast aru saada.
Igapäevane elu pakub
üllatusi ja nalja igal sammul,
tuleb ainult märgata! Kas
pole tore mõistatada, mis
“konksukestega” on tegu,
mille kinnipanemisel laps
abi palub kui ta paneb

meile muusikalise etenduse
Bullerby lastest.
Aprill on ka südame- ja
tervisekuu. Suured tänud
Anu Nõmmele, kes viis läbi
lastele aeroobikatreeningu.
Terve lasteaia pere lustis täie
hooga. Trenn oli tempokas
ja väsitav, kuid samas ka
energiat ja kevadist värskust
pakkuv.
Kevad annab meile
võimaluse rohkem õues
mängida ja liikuda,
loodame, et köhavanad ja
nohupikud näevad seda ja
otsivad endale uued
marjamaad. Lapsed saavad
ka õhtuti mänguväljakul
keha treenida ja vaimu
värskendada.
Täname
Lepatriinude rühma tegusat
Robini isa, kes mänguväljakut aitas parandada.
Toredaid avastusi ja
rõõmsat meelt soovib Uulu
Lasteaia pere!

