TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Päike on hakanud käima
üha kõrgemalt ja teotahet
toovat päevavalgetki on
järjest enam, kuid 14 puuduvat elanikku tõmbavad
tegutsemisele korralikult
käsipidurit.
Vabariigi
valitsus loeb haldusreformi
käsiraamatut punkt punkti
järel ega jäta komagi
märkamata, rääkimata
mõistlikest tõlgendamistest
ja erisuste andmisest.
Tõeline õnn oleks võinud
saabuda meie õuele, sest
tarkade inimeste poolt
koostatud seadus nii räägib
vähemalt 5000 elanikuga
valdade puhul. Valitsuse
poolt tehtud Saarde ja
Häädemeeste valla ühinemisettepanekus ei räägita
paraku kuskil, et meil jäi
sellest puudu 0,28 %. Seega
sisuliselt ei oleks uus vald
jätkusuutlik ja tuleks liita.
Jah, meile on korduvalt
mõista antud, et peale
põhjenduskirja koostamist
lubatakse ühineda Tahkuranna ja Häädemeeste vallal
omavahel ja Surju ning
Saarde vallal omavhel nii, et
rahvaarv jääb alla nõutud
5000 inimese. Paraku
valdadele saadetud ühinemisettepanek seab meile
vastamiseks 3-kuulise
tähtaja ja sealt Vabariigi
Valitsusele veel ühe kuu ehk
maksimaalselt 15. juunini.
Üsna kindel võib olla, et
valitsus enne tähtaja lõppu
erisusi ametlikult jagama ei
hakka, sest muidu paneks
lumepalli veerema. See seab
aga meid olukorda, kus me
ei saa päris 100 % kindlad
olla enne valitsuse otsust,
kas liigume edasi kahekesi
või neljakesi. Teised uued
omavalitsused aga on juba
alustanud valdkondlikke
sisulisi läbirääkimisi, et
peale 17. oktoobrit oleks
juba lihtsam koos edasi
liikuda. Meid aga pannakse
olukorda, kus haridusasutused on juba pikkadel
suvepuhkustel ja ülejäänud
inimesed kohe minemas
puhkustele. Kas see on
üdini halb? Ei, ma ei arva

nii, teinekord keeruliste
asjade kiire lahendamine
ongi tulemuslikum. Paraku
oleme lihtsalt olukorras, kus
Vabariigi Valitsus ei
suutnud võtta vastutust
erisuse andmisel nii väikse
elanike arvu puudumisel,
seega ligemale neljaks
kuuks oleme lihtsalt
ootereziimil.
Tahkuranna valla arendamisel aga ootereziimi ei
ole ja see töö käib täistuuridel edasi. Veebruari
lõpus võttis volikogu vastu
ca 3,9 miljoni euro suuruse
valla eelarve, kus investeeringud moodustavad
eelarvest ligi 35%. Suurematest asjadest on juba töös
Reiuranna tee ja Uulu
tööstusala. Äsja avasime
hanke Reiu ranna trasside,
tee ja parkla rekonstrueerimiseks, kus parimaks
pakkumuseks oli Lemminkäinen Eesti AS pakkumus
ca 137 tuhande euroga.
Peale pikka arutelu
komisjonis ja väiksemat
arutelu volikogus, otsustas
volikogu eelarve vastu võtta
koos selle investeeringuga.
Ehitused on mahukad ja
kallid, selle raha eest
pesemisvõimalusi ja hoonestust randa ei saa, kuid
suur algus saab tehtud ning
tuleb edasi liikuda maapinnalt kõrgemale ulatuvate
rajatiste projekteerimisega.
Hetkel käib ekspertiisi
järgselt Uulu-Pärnu kergliiklustee projekti parandamine. Loodame hankesse
jõuda kuu jooksul ja
ehitamisega alustada enne
suve algust. Suured tööd on
veel plaanis Võiste lasteaia
juures ja sealsete tööde
eelarveks kinnitas volikogu
ca 130 tuhat eurot. Suur
muudatus oli ka palkade
juures, kus volikogu
otsustas tõsta peaaegu
kõikide valla eelarvest palka saavate inimeste palkasid
15%. Kui vallas eelmisel
aastal palgatõusu ei olnud,
siis kooliõpetajatel tõstis
riik palkasid suurelt juba
mitmendat aastat järjest, sel
aastal lausa ca 20% võrra.
Suurt rõõmu teeb külaliikumise aktiviseerumine
ja vabatahtliku töö tegemise au sisse tulemine.
Järjest on loodud mitu
Naabrivalve piirkonda,
viimati Mereküla piirkonda,
aktiivselt tegutsevad mitmed piirkonda arendavad
(Järg 3. lk)
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Mälestushetked
Konstantin Pätsi ausamba juures
Tahkuranna valla ja
Pärnu
aukodaniku
Konstantin Pätsi sünniaastapäeval kogunes
sadakond inimest riigimehe sünnikohta püstitatud ausamba juurde.
Auvahtkonnas seisid
Kaitseliidu
Pärnumaa
maleva Kikepera malevkonna Tahkuranna rühma
mehed. Samas asusid ka
Eesti lipu seltsi liikmed oma
lippudega.
Mälestuskogunemise alguses laulis
Uulu segakoor hümni,
lauljaid dirigeeris Annely
Kuningas. Järgmisena kõlas
Rene Eespere „Ärkamise
aeg“.
Järgnesid pärgade asetamised koos sõnavõttudega.
„Praegu käib Eestis
vilgas arutelu, kas üldse ja
kuhu me peaksime esimesele presidendile pealinnas
ausamba püstitama,“ sõnas
Pärnu maavanem Kalev
Kaljuste. Ta küsis: „Milleks
see arutelu, milleks need
erinevad süüdistused, eriti
inimeste vastu, kes ei saa
enam enda kaitseks midagi
öelda. Kas me siis tõesti ei
austa rahvana oma suurkujusid, oma esimest
presidenti!“ Kaljuste rääkis
sellestki, et riigi sajandaks
juubeliks püstitatakse Pärnu
Kuninga tänava põhikooli
ette ausammas Eesti
Päästekomitee liikmetele
Konstantin Pätsile, Jüri
Vilmsile,
Konstantin
Konikile ja Endla rõdult
iseseisvuse manifesti ette
lugenud Hugo Kuusnerile.
„Me oleme suured siis, kui
mõtleme ja toimetame
suurelt, oskame näha ette ja
mäletame vaadata seljataha,
oskame nautida praegust
hetke,“ kinnitas maavanem.
Tahkuranna vallavolikogu esimees Argo Mengel
ütles, et vaatamata haldusreformile ei kao
Tahkuranna küla nimetus
ära, kuigi tulevase valla
uueks nimeks nimetati
Häädemeeste vald. Mengel
rääkis vajadusest muuta
ausamba ümbrus jalgadele
sõbralikumaks, et märgade
ilmadega oleks inimestel
parem tunne seisatada Eesti
Vabariigi I presidendi
mälestusmärgi juures. Tööd
peaksid valmima Eesti

Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.
Pikemalt kõneles MTÜ
Konstantin Pätsi muuseumi
juhatuse esimees Trivimi
Velliste, kes asetas pärja
ühiselt ausamba taastaja
Arvo Põllustega. Velliste
nimetas sündi kõige
alguseks ja elus kõige
tähtsamaks sündmuseks.
„Eesti riigi sünnilooga
kaasneb tähelepanuväärne
sümboolika sellest, et täpselt
44 aastat enne Eesti
Vabariigi väljakuulutamist
sündis sealsamas ausamba
läheduses poisslaps, kes
seisis ühe peamise isikuna
meie riigi sünni ettevalmistamise juures,“
osundas Velliste. „Konstantin Päts oli kahtlematult
esimene võrdsete hulgas,
kui kasutada muistsete
roomlaste väljendust. Ta oli
Eesti Päästekomitee tegelik
juht ja sündiva riigi
ettevalmistaja.“ Jah, minu
seljataga on mälestusmärk
presidendi sünnipaigas,
aga sünnikoht ei asenda
kunagi riigi pealinna.
Velliste tõi hulga näiteid
kaugemalt ja lähematest
riikidest, kus nende
pealinnadesse on püstitatud
mälestusmärgid oma riigi
esimestele juhtidele. Ta
küsis, mis on meil Tallinnas
samaväärset välja pakkuda?
Tallinna südalinnas on
ainult ühele riigipeale
mälestusmärk, aga see
paigaldati Boriss Jeltsinile.
Velliste küsis, kas me
tahamegi ainult selle

mälestusmärgiga minna
vastu Eesti riigi sajandale
juubelile ja kas see ongi
eesti rahva teadlik valik?
„Jah, minu seljataga on
mälestusmärk presidendi
sünnipaigas, aga sünnikoht
ei asenda kunagi riigi
pealinna. Pealinnadel on
omakorda sümboolne ja
märgiline tähendus.“
Lõpetuseks avaldas
Velliste soovi, et ka
Tahkuranna mälestussammas püsiks veel sada,
paremal juhul tuhat aastat ja
koos mälestussambaga
püsiks sama kaua eesti keel.
Sõna saanud Pärnu
abilinnapea Meelis Kukk
rääkis sünni geneetilisest
koodist, mis sobib hea
võrdlusena Pärnumaale,
kus sündis Konstantin Päts
ja kus loeti esmakordselt
ette Manifest kõigile

Eestimaa rahvastele.
Pärja asetasid samuti
Kaitseliidu Tahkuranna
rühm ja IRL-i Pärnu
Väärikate klubi esinaine
Mari Suurväli, kes on väga
paljude aastate kestel alati
kohal olnud. „Teeme koos
Eesti riigi paremaks. Elagu
Eesti!“ lausus Suurväli.
Viimasena asetas pärja
Pärnu EKRE-t esindades
Heldur Paulson. Temagi on
külastanud presidendi
sünnipaika väga ammusest
ajast alates.
Viimase laulu ajal jäi
koor rahva sekka, et
inimesed võisid paremini
kaasa
laulda
saksa
rahvaviisile loodud laulu
„Mu isamaa armas“.

Tegude ja kordaminekute rohket uut aastat!

Urmas Saard

Tahkuranna Vallavolikogu, Tahkuranna Vallavalitsus
Tekst kylauudised.ee
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Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
7.veebruaril
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris oleva lapse,
Richard Kiviselg, osalemist Riias toimuval „Open Latvian
Championship 2017" võistlustel summas 50 eurot ja
Tallinnas toimuval „Spotlight Challenge 2017" võistlusel
summas 20 eurot.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
30.01.2007.a korraldus nr 38 „Detailplaneeringu
algatamine”.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba OÜ-le RF Maak
(esindaja juhataja Mare Liidemaa). Reklaami paigaldamise asukoht on Reiu küla, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee
133. km. Reklaami pinna suurus on 8 m2. Paigaldusloa
kehtivusaeg 01.02.-28.02.2017.a.
• Tunnistada hankes “Pärnu linna ja Uulu küla sidumine kergliiklustee rajamine Muuli teelt Uulu kanali sillani ja
sillast Uuluni sh uue kergliiklus silla rajamine ning
kergliiklustee Postiteelt Uuluni valgustamine, projekti
ekspertiis” Tinter Projekt OÜ poolt esitatud pakkumus
vastavaks ja parimaks hinnaga 4 250.- (neli tuhat kakssada
viiskümmend) eurot koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Väljastada projekteerimistingimused Kirjanurk OÜ-le
elektroonilise sidevõrgu liinirajatise (ELA SA 108 UuluVõiste-Häädemeeste, Kabli, Surju-Kilingi-Nõmme)
ehitusprojekti koostamiseks Tahkuranna valla haldusterritooriumil.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja vallavanem Karel Tölp, Reiu külas Ranna
kinnistule parkla rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja vallavanem Karel Tölp, Reiu külas Ranna ja
Reiuranna tee L3 kinnistutele tee rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja vallavanem Karel Tölp, Reiu külas Ranna
kinnistule veetorustiku rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja vallavanem Karel Tölp, Reiu külas Ranna
kinnistule kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja vallavanem Karel Tölp, Reiu külas Ranna
kinnistule elektriliitumisühenduse rajamiseks.
14.veebruaril
• Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike registris
olevate laste osalemist Riias toimuval Open Latvian
Championship 2017 võistlustel summas 37 (kolmkümmend seitse) eurot lapse kohta:
1.1 Karmen Kartau
1.2 Caroly Kopelmaa
1.3 Terhi Kuuse
1.4 Anee Afanasjev
1.5 Krethel Kiviselg
1.6 Saara Sofia Jürgens
1.7 Iti-Mai Mätas
1.8 Anna-Liisa Mätas
1.9 Iiris Reier
1.10 Crete Sinimäe
1.11 Jaanika Orasmäe
1.12 Rika Eeskivi
1.13 Debby-Keira Sepp
1.14 Angela Kaiste
1.15 Eleanor Ojatamm
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna külas Pätsi
katastriüksusele valgustusega jalgtee projekteerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Lillepõllu kinnistu
liitumisühenduse rajamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Anda nõusolek puude raieks Võiste alevikus Mäe tn 4
(katastriüksuse tunnus 84801:005:0149), Ringi tn 12
(katastriüksuse tunnus 84801:005:0148) ja Pikk tn 2a
(katastriüksuse tunnus 84801:005:0144) kinnistutel.
• Anda nõusolek puude raieks Tahkuranna vallale kuuluval
Võiste alevikus Sadama tn 12 (katastriüksuse tunnus
84801:005:0302) kinnistul.
• Anda nõusolek puude raieks Tahkuranna vallale kuuluval
Võiste alevikus Sadama tn 12 (katastriüksuse tunnus
84801:005:0302) kinnistul ja eraomandis olevatel
Sadama tn 10 (katastriüksuse tunnus 84801:005:0205)
ning Kivi tn 3 (katastriüksuse tunnus 84801:005:0174)
kinnistutel.
Maha saetud puud jäävad Tahkuranna valla sotsiaalmaja
kütteks.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Linnu
kinnistu (pindala 7571 m², katastriüksuse tunnus
84801:004:0152) jagamisega kaheks.
Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:

- Linnu, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
- Ramsi, sihtotstarve: maatulundusmaa (011;M) 100 %.
• Väljastada projekteerimistingimused Eltel Networks
AS-le elektroonilise sidevõrgu liinirajatise (ELA 098
Sindi-Paikuse-Raeküla-Uulu-Surju multitorus fiiberoptiline kaabel) ehitusprojekti koostamiseks Tahkuranna
valla haldusterritooriumil.
• Väljastada ehitusluba Vesoka OÜ-le, esindaja Madis
Mätas (juhataja), Reiu külas Tõllapulga Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
21.veebruaril
• Toetada Tahkuranna valla elanike registris oleva lapse,
Merily Kopelmaa, osalemist Võrus toimuval XXII
Judoturniir Võru Kevad 2017 võistlustel summas 50
(viiskümmend) eurot.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Londi kinnistu
(pindala 7,9 ha, katastriüksuse tunnus 84801:001:0304)
jagamisega kolmeks.
Määrates katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
:
- Londipõllu, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M)
100%;
- Londimetsa, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M)
100%;
- Londi, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%.
• Tunnistada hankes “Tahkuranna külas Pätsi
katastriüksusele valgustusega jalgtee projekteerimine”
Järve & Tuulik OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks
ja parimaks hinnaga 2 892.- (kaks tuhat kaheksasada
üheksakümmend kaks) eurot koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Lükata tagasi „Lillepõllu kinnistu liitumisühenduse
rajamine” hankes esitatud pakkumused ning lõpetada
hankemenetlus.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna vald 25
raamatu trükkimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, sotsiaalkorteri üürile andmine).
28.veebruaril
• Algatada Võiste aleviku Jaago kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on ühe ühepereelamu ja abihoonete
ehitamiseks ehitusõiguse andmine.
Kinnitada Võiste aleviku Jaago kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohad.
Mitte algatada Võiste aleviku Jaago kinnistule koostatava
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
16.12.2014.a korraldus nr 320 „Võiste aleviku Jaago
kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamine”.
• Lubada kasutada ühist jäätmete kogumiskonteinerit kuni
31.detsembrini 2017. a alljärgnevalt loetletud
jäätmevaldajatel:
Jrk. Ühiskonteineri
nr.
asukoht
Kinnistu aadress

1.

Laadi tee 23,
Uulu küla
2. Laadi tee 23,
Uulu küla

Jäätmetekkekoht

Jäätmevaldaja
nimi

Kinnistu aadress

Laadi tee 23,
Uulu küla
Laadi tee 16,
Uulu küla

Männik Maila
Kadri Hunt

• Lugeda korraldatud jäätmeveost erandkorras kuni
31.12.2017 vabastatuks alljärgnevalt nimetatud
jäätmevaldaja:
Jrk. Jäätmetekkekoht Jäätmevaldaja
nr. Kinnistu aadress
nimi

1.

Rooli tee 13,
Laadi küla

Helju Lindmaa

Märts 2017

Mitteliitunuks
lugemise
põhjus

Kinnistul ei
toimu eluja äritegevus

• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 18. septembri 2012. a
korralduse nr 291 punkt 2 ning kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
„2. Määrata Pendi maaüksuste sihtotstarbeks sotsiaalmaa,
alaliigina ühiskondlike ehitiste maa (016; Üm) 100%.”.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 13.
(Järg 3. lk)

22.veebruaril
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn
12915) kasuks Tahkuranna vallale kuuluv järgmine
kinnistu:
Tahkuranna vald, Tahkuranna küla, Supluskoha maaüksus
(katastritunnus 84801:001:1845), koormatava ala suurus
71 m2.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn
12915) kasuks Tahkuranna vallale kuuluv järgmine
kinnistu:
Tahkuranna vald, Tahkuranna küla, 8480020 Tanevi tee
mü (katastritunnusega 84801:004:0707), koormatava ala
suurus 36 m2.
• Seada Elektrilevi OÜ, äriregistrikood 11050857, asukoht
Kadaka tee 63, Tallinn, kasuks sundvaldus avalikes
huvides toimiva elektrivõrgu talumiseks järgneval
kinnistul:
Laadi küla, Ura tee 13 kinnistu, katastriüksuse tunnusega
84801:001:0968, registriosa numbriga 892106,
koormatava ala suurus 36 m².
Ura tee 13 kinnistu omanik on Helve Lecompte sünd.
02.04.1960. a.
• Tunnistada kehtetuks alljärgnevad haldusaktid:
- 30.05.2008 otsus nr 35 “Detailplaneeringu algatamine”
– Piirumi küla Mereveeru
- 25.05.2007 otsus nr 28 “Detailplaneeringu algatamine”
– Reiu küla Tammetõru
- 27.08.2009 otsus nr 46 “Detailplaneeringu algatamine”
–Tahkuranna küla Rätsepa
- 16.12.2005 otsus nr 96 “Detailplaneeringu algatamine”
– Uulu küla Kalle
- 28.09.2007 otsus nr 56 “Detailplaneeringu algatamine”
– Uulu küla Salu
- 03.10.2008 otsus nr 57 “Detailplaneeringu algatamine”
– Võiste aleviku Rahvamaja
- 30.11.2007 otsus nr 98 “Detailplaneeringu algatamine”
– Reiu küla Lasteaia
- 28.11.2008 otsus nr 70 “Detailplaneeringu algatamine”
– Uulu küla Mõisa
- 25.11.2010 otsus nr 63 “Detailplaneeringu algatamine”
– Leina küla Ujumiskoha
- 30.11.2007 otsus nr 98 “Detailplaneeringu algatamine”
– Võiste aleviku Kihnulaiu
• Kutsuda tagasi Uulu Põhikooli hoolekogust Tahkuranna
vallavolikogu esindaja Lene Hirvela.
Nimetada kooli pidaja esindajana Uulu Põhikooli
hoolekogusse Egle Rumberg.
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2017. a eelarve vastavalt
määruse lisale 1:
1) eelarve kogumaht
3 910 931 eurot;
2) põhitegevuse tulud
2 616 475 eurot;
3) põhitegevuse kulud
2 522 011 eurot;
4) investeerimistegevus
182 575 eurot;
5) finantseerimistegevus
29 400 eurot.
Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu
lisa.
Reservfondi suuruseks kinnitada 73 000 eurot.
• Anda vallavalitsusele luba hanke, millise puhul
hankeleping sõlmitakse tähtajaga üle ühe eelarveaasta,
korraldamiseks alljärgnevalt:
- Hanke korraldamine laenu võtmiseks kokku summas
175 000.- (ükssada seitsekümmend viis tuhat) eurot Uulu
tööstusala, Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi, Reiuranna
tee, Reiu ranna ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli Võiste
lasteaia rekonstrueerimiseks;
- Lubada korraldada hange tagasimakse tähtajaga kuni
7 (seitse) aastat.
• Tahkuranna Vallavolikogu 27.veebruari 2014 määruses
nr 3 “Õpetajate töötasustamise alused” tehakse järgmised
muudatused:
1) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja
sõnastatakse see järgmiselt:
„1) õpetaja
1000 eurot;”
2) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse
see järgmiselt:
“2) vanemõpetaja
1200 eurot.”
3) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse
see järgmiselt:
„1) pedagoog (eriharidusega)
840 eurot;”
3) paragrahvi 4 lõike 1 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse
see järgmiselt:
„2) pedagoog (kõrgharidus)
980 eurot.”
• Tahkuranna Vallavolikogu 27.veebruari 2014 määruses
nr 4 “Hallatavate asutuste töötajate töötasustamine”
tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„§ 2. Töötasu määrad
(1) Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja teenistujate töötasumäärad kuus on järgmised:
1) kultuuri- ja spordikeskuse juhataja 905 – 1040eurot;
2) raamatukogu juhataja
735 – 845
3) raamatukogu hoidja
620 – 690
4) infojuht
890 – 1025
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Vallavolikogus otsustati:
5) ringijuht, pikapäevarühma õpetaja 810 – 850
6) huvijuht
850 – 980
7) sekretär
850 – 890
8) õpetajaabi
475 – 550
9) peakokk
660 – 760
10) kokk
600 – 690
11) köögitööline
460 – 530
12) töökoja meister
600 – 690
13) koristaja, pesupesija
470 – 510
14) remonditööline
600 – 690
15) laborant
700 – 750
16) kalmistuvaht
470 – 500
17) heakorratööline, aednik, majahoidja 470 – 500
18) noorsootöötaja
750 – 865
19) logopeed
1000 – 1150
20) treener-õpetaja
890 – 980
21) sotsiaalpedagoog
940 – 1200".
• Tahkuranna Vallavolikogu 28.märtsi 2013 määruses nr 8
“Tahkuranna Vallavalitsuse palgajuhend” tehakse
järgmised muudatused:
1) paragrahvi 5 lõike 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„1) I palgagrupp – 1240–1430 eurot;”.
2) paragrahvi 5 lõike 3 punkti 2 muudetakse ja
sõnastatakse see järgmiselt:
„2) II palgagrupp – 1165–1315 eurot;”
3) paragrahvi 5 lõike 3 punkti 3 muudetakse ja
sõnastatakse see järgmiselt:
„3) III palgagrupp – 955–1165 eurot;”
4) paragrahvi 5 lõike 3 punkti 4 muudetakse ja
sõnastatakse see järgmiselt:
„4) IV palgagrupp – 500 eurot.”.
• Määrata vallavanem Karel Tölp´i töötasuks alates 01.01.
2017.a 2005 (kaks tuhat viis) eurot kuus.
• Kuulati informatsiooni:
- Tõnu Kivis annab ülevaate õiguskorrast Tahkuranna
vallas möödunud aastal.
- Karel Tölp annab ülevaate Vabariigi Valitsuse ettepanekust haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
- Marie Selberg tutvustab volikogu liikmetele vastust
Mereküla laiendamise taotlusele.
- Reet Sai kaitseb oma seisukohta Mereküla laiendamise
osas.

Vallavalitsuses otsustati:
•
•
•

•

•

•

detsembri 2016. aasta korraldus nr 377 „Haldusakti
muutmine”.
Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hoolduse lõpetamine).
Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 19 kalendripäevaks ajavahemikul 01.märts kuni 19.märts 2017.a.
(01.01.2016-31.12.2016 kalendriaasta eest).
Viia läbi riigihange laenu võtmiseks Tahkuranna valla
2017. aasta investeeringute finantseerimiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
Tunnistada hankes “Reiu ranna puhke- ja supluskoha
juurdepääsu ning peatuskoha ehitamine” Lemminkäinen
Eesti AS poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks
hinnaga 137 904 (ükssada kolmkümmend seitse tuhat
üheksasada neli) eurot ja 80 senti koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
Tunnistada hankes “Tahkuranna vald 25 raamatu trükkimine” Joon OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks ja
parimaks hinnaga 4 554.- (neli tuhat viissada viiskümmend neli) eurot koos 20% käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
Kinnitada Tahkuranna valla hankeplaan 2017.aastaks.

Vallavanema veerg
külaseltsid nagu Tõlla ja
Võiste külaselts, aga ka
teised. Äsja korraldas
suurejoonelise ja eduka
talgupäeva Võiste lasteaia
õuel Tahkuranna LasteaedAlgkooli hoolekogu ning
on lubatud, et see ei jää
juba lähiajal ainukeseks
aktsiooniks. Hea meel oli
näha nõnda paljusid
aktiivseid inimesi, kes nii
omal jõul kui tehnika abil
tegid ära väga suure töö

(Algus 1. lk)

kahe vana kuuseheki
langetamisel ja koristamisel. Väga tore oli ka näha,
et mitmed perekonnad
kaasasid töötegemisse oma
lapsed.
Suur tänu kodanikualgatuse puhul eestvedajatele Raili Kers, Maia-Liisa
Kasvandik ja Eneli Kimmel
ning loomulikult ka kõigile
osalejatele.
Talguteküllast kevadet!
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Seletuskiri Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve
III lugemise juurde
Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve on koostatud
lähtudes 2011. aasta algusest kehtima hakanud “Kohaliku
omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest” (KOFS).
Eelarve koostatakse kassapõhiselt ja viieosalisena:
põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade
muutus. Oluline muutus on artiklite jaotuses. Sama
tegevusala kulud võivad olla erinevates eelarve osades.
Seega näiteks allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis,
kui erinevates eelarve osades selle allasutuse artiklid
summeerida. KOFS uue jaotuse eesmärgiks on KOV
eelarvete läbipaistvuse tõstmine ja investeeringute, toetuste
ja finantseerimistegevuste eraldamine – selgemalt välja
toomine.
Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud
selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha
laekumine või väljamaksmine. Eelarve peab olema
tasakaalus. See kokku moodustab eelarve tulemi. Eelarve
on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve
on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ja eelarve on
puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1
punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse vallaeelarve
vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel
arvestada valla arengukavas sätestatut.
Tahkuranna valla arengukava aastateks 2017-2020 on
vastu võetud Tahkuranna Vallavolikogu 01.12.2016.a
määrusega nr 16.
Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile.
Vallaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada
üksnes ettenähtud otstarbeks. Vallaeelarve täitmisel on
põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja
kulude täielik ja õigeaegne laekumine ning õigusaktidega
Tahkuranna vallale pandud ülesannete täitmiseks vajalike
kulutuste õigeaegne finantseerimine vallaeelarves
ettenähtud mahus.
Tahkuranna vald on seadnud eesmärgiks tõsta avalike
teenuste kvaliteeti, luua soodsad võimalused ettevõtlusega,
sh turismitegevusega alustamiseks/parandamiseks,
parandada teedevõrku ja uuendada vee-ja kanalisatsiooniobjekte, tagada valla kultuuri-, spordi- ja seltsielu
jätkumiseks vajalikud tingimused, tagada kõigi elanikkonna
gruppide rahuldav elukvaliteet, anda kõigile lastele
võimalus omandada alusharidust koduvallas, tagada
võimalused kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks, tagada
valla üldine heakord ja juurdepääsud rannale ning kaldale
ja tagada elukeskkonna turvalisus.
2016. aasta eelarve täitmine
Eelarve tuludeks ja kuludeks oli 2016. aastal koos
pangajäägiga planeeritud 3 802 014.- eurot.
Tuludena laekus eelarvesse 3 102 997.- eurot ja
kulutasime 3 097 234.- eurot. Pangajääk aasta alguses oli
166 832.- eurot ja aasta lõpus 58 711.- eurot, ehk 108 121.eurot väiksem kui aasta alguses. Tulude/kulude ja jäägi vahe
ei ole päris ühesugune seetõttu, et eelarves näidatakse arvud
ilma sentideta ja ümardustest tekivad seetõttu vahed sisse,
tabeleid vaadates peab ka arvestama, et pangajääk ei ole
otseselt liidetav tulu. Lisaks oli aastavahetuse eel valla poolt
tasutud Reiuranna tee ja Uulu lasteaia ehitajatele arved,
millede eest ei olnud EAS-ist tagasi laekunud vallale veidi
üle 100 tuhande euro. See raha on aastavahetuse seisuga
arvestuses kassapõhise eelarve tõttu vaid ainult kulude
poolel.
Suuremate investeeringutena teostati Uulu lasteaia
sõimerühma ja ventilatsiooni ehitus summas 303 270.eurot, osaliselt Reiuranna tee rekonstrueerimine summas
80 904.- eurot, ülejäänud teede ja valgustuste ehitusi kokku
233 405.- eurot, Pargi tee 3 hoones perearsti ja
teenindusruumide rekonstrueerimine ja ehitus koos
ventilatsiooniga 31 204.- eurot, hajaasustusele 41 560.eurot ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli lasteaias maaküte,
rühmaruumide elekter koos valgustusega, lagede soojustamine ja vundamendisoojustus koos sadeveesüsteemide ja
kõnniteedega 95 730.- eurot.
Eelarvesse laekus suurematest tulude erinevustest ca 116
tuhat eurot enam üksikisiku tulumaksu, mida eelarve
koostamise juures juba ei suurendatud võrreldes 2015. a.
tegeliku laekumisega võrreldes. Rohkem laekus ka muude
kaupade ja toodete eest ca 16 tuhat (peamiselt väiksemad
projektid), teede ehitusele ca 4 tuhat, tasandusfondi ca 9,5
tuhat eurot ja ca 5,5 tuhat eurot hariduskulude tagastust
erakoolide õpilaste pealt.
Eelarvesse laekus planeeritust vähem ca 7 tuhat eurot
hajaastuse programmi raha, sest maakonnas taotleti raha
üle ja seejärel jagati omavalitsuste vahel proportsionaalselt,
Uulu lasteaia investeeringuteks ca 70 tuhat, sest eelarve oli
suurem kui hankel saadud hind ning valmis saanud töö eest
oli veel osa raha aastavahetuse seisul EAS-is. Projektidest
Reiuranna tee ja Uulu tööstusala tööd algasid küll 2016.

aastal pihta, kuid ühtegi tulu eelmise aasta jooksul ei
laekunud ning Reiu ranna rekonstrueerimiseks on plaanis
taotlus esitada käesoleva aasta märtsis. Metsa oksjonilt
laekunud summa kokku oli 94 tuhat, kuid sellest 2 400.eurot oli osalemistasu ja eelarve tulude real on see
konteeritud muude tulude all. Eespool nimetamata muud
tulud olid väiksemad seetõttu, et Lottemaalt ca 7,5 tuhat
eurot pidi laekuma 2016. aastal, kuid laekub 2017. a. Laene
võtsime vähem, kuna Reiuranna tee ja Uulu tööstusala
investeeringud olid pooleli.
Kulutused on olnud planeeritust väiksemad turvalisuse
real, sest planeeritud 10 tuhande euro suurune investeering
valvekaameratele jäi ajanappuse tõttu tegemata. Ligemale
40 tuhande euro suurune kokkuhoid on olnud ka teede real,
kuid tegelikult on väga suur osa Reiuranna tee investeeringust tegemata, ehk tee ehitus jäi varajase lume tõttu
pooleli, kuid ülejäänud teede ehitus on tegelikult läinud ca
20 tuhat eurot planeeritust kallimaks, lisaks oli ülekulu teede
hoolduse real. Teede ehituse tegi peamiselt kallimaks Siimu
tee alt välja tulnud muld, mis tuli sealt välja kaevata ja
asendada liivaga, kokku kulus selleks ca 8 600.- eurot, lisaks
Viira tee ja Karu tee valgustamata lõigu ehitus ca 1,7 tuhat
eurot, Mõisa tee ja mere vaheliste kraavide puhastamine
ca 1,7 tuhat eurot, järelevalve ca 2,1 tuhat eurot ja ülejäänud
ca 15 erineva objekti lisakulud seoses väiksemate lisatööde
või mahtude erinevusega võrreldes hangetega. Oluliselt
väiksem kulu oli ka hajaasustuse programmis, kuna 2016.
a. kevadel esitatud taotlustest tegelikult suudeti ellu viia
sama aasta jooksul vaid üks projekt, ülejäänud kulu on 2015.
a. sügisel esitatud taotluste elluviimisest. Reiu rannas
jõudsime teostada vaid projekterimise, taotluse toetuse
saamiseks saame esitada veebruaris, Uulu tööstusalal
algasid tööd alles detsembris ja Oma Lehe real põhjustab
väiksemad kulud 25. aastapäevaks planeeritud raamatu
väljaandmistähtaja pikenemine. Uulu lasteaia ca 40 tuhande
eurose kokkuhoiu tingis ehitushanke odavnemine esialgsest
arvestusest ning mõningane ehituse valmimise hilinemine,
mille tõttu hoidsime veidi kokku personalikulusid.
Kulutused on olnud planeeritust suuremad vallavalitsuse
real ca 19 tuhat eurot, millest ca 11 tuhat on personalikuludelt, kus eelarvesse ei olnud ekslikult arvestatud
järelevalveamtniku töötasu, lisaks struktuurimuudatuse järel
juurde lisandunud nõuniku töötasu ja aasta lõpul makstud
preemiaid ja lisatasusid. Ca 5 tuhat olid suuremad
majanduskulud, millest ca 3 tuhat eurot toetused, mida
maksame noortele sportlastele võistlustel käimiseks, kuid
peamise lisakulu tekitas sinna hoopis tublide õpilaste
vastuvõtt ja valla 25. aastapäeval tänukirjade ja muude
tunnustustega kaasas käinud rahalised preemiad.
Tänavavalgustuse real tekkis ülekulu majanduskuludes, ehk
elektritarbimiselt. Tahku Tare real tekitas ülekulu lagunema
hakanud parkla pindamine, noorsootööl projektid, Uulu
Põhikoolis tekkis kokku ca 7 tuhande eurone ülekulu,
millest ca 1,5 tuhat oli investeering uue keedukatla
ostmiseks, ca 1,5 tuhat palkadele ja ca 4 tuhat eurot
õpikutele. Samuti oli ülekulu õpilaspearaha kuludes, kuid
neid kulusid on raske ette ennustada, sõltub laste arvust
teiste omavalitsuste koolides ja huvihariduses, ning
toimetulek on riigilt laekuv raha, kus kulu sõltub abivajajate
hulgast.
2017. aasta eelarve maht
Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve III lugemisel on
tulude, kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks 3 910
931.- eurot. Esitatud eelarve on 723 746.- euro võrra
suurem kui 2017. aasta eelarve I lugemiseks ja 69 722.euro võrra suurem kui II lugemisel. Tahkuranna valla
eeldatavad põhitegevuse tulud on 2 616 475.- eurot.
Põhitegevuse kulud koosnevad neljast osast: antavad
toetused tegevuskuludeks summas 118 140.- eurot,
personalikulud 1 440 566.- eurot, muud kulud 73 150.eurot ja majandamiskulud 890 155.- eurot, s.h reservfond
73 000.- eurot. Kokku põhitegevuse kulud 2 522 011.- eurot.
Kokku põhitegevuse tulem 94 464.- eurot.
Investeerimistegevus kokku 182 575.- eurot.
Investeeringuid on plaanis 1 362 100.- euro eest, mis
moodustab 34,8 % eelarve mahust.
Seisuga 01.01.2017 oli Tahkuranna valla rahaliste
vahendite jäägiks 58 711.- eurot.
Netovõlakoormus on 5,73 %, lubatud on 20 %.
I Tulud
Tulude maht on 2017. aasta eelarves 3 910 931.- eurot.
2017. aasta eelarve I lugemisega kinnitatud tulude maht oli
3 187 185.- eurot. Põhitegevuse tulusid on planeeritud 2 616
475.- eurot.
Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik
laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised arengutendentsid, sh. teave menetluses olevast riigieelarvest.
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Seletuskiri Tahkuranna valla 2017. aasta eelarve III lugemise juurde
Toetused

Joonis 1 Eelarve 2017.a tulud

Maksud
Maksudena on laekumisi kavandatud 1 505 000.- eurot,
mis moodustab kogutuludest 38,5%.
Tulumaksu on 2017. a. eelarves planeeritud 1 452 000.eurot, maamaksu 52 000.- eurot ja reklaamimaksu 1 000.eurot. Kui 2016. aastal tõusis tulumaksu tegelik laekumine
ca 115 tuhande euro võrra, siis käesoleva eelarvega on
planeeritud 2017. aastal tulumaksu laekumise tõusuks
kokku ca 96 tuhat eurot. Samas prognoositakse majanduses
suuremat tõusu kui 2016. aastal, elanikke lisandus ca 45
inimest ja kui 2016. aastal vald ise palkasid ei tõstnud, siis
käesolev eelarve palgatõusudega koos annab kindlasti oma
osa tulumaksu laekumisse. Jaanuaris laekus tulumaksu
enam 8% võrreldes 2016. aastaga, seega võiks olla oodatav
tulumaksu laekumine ca 108 tuhat eurot, kuid elanike arvu
tõus ja valla palgafondi tõus avaldavad eeldatavalt sellele
omakorda mõju.

2017. aasta eelarvesse on toetusi planeeritud 1 920 748.eurot. Toetused moodustavad eelarvest 49,1%.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu
laekub vallale 83 039 eurot teede remondiks, mida on ca
1 150.- eurot enam võrreldes eelarve II lugemisega. Lisaks
planeerime toetusi: Maavalitsuselt hajaasustuse programmi
osas 13 000.- eurot (2016. a. tegeliku laekumise järgi) ning
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest 480 000.- eurot Uulu
tööstusala infrastruktuuri rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi ehitamiseks
275 400.- eurot, Uulu Lasteaia rekonstrueerimise järgselt
35 245.- eurot, mida laekus eelarve II lugemise prognoosist
6 345.- eurot enam ja pooleli oleva Reiuranna tee
ehitamiseks 130 000.- eurot ning Leader programmist
40 000.- eurot Reiu ranna parkla ja selle ümbruse
rekonstrueerimiseks. Muid saadavaid toetuseid on
planeeritud 2 870.- eurot.
Käesoleva eelnõu järgi on riigieelarvest Tahkuranna
vallale tasandusfondi suuruseks planeeritud 861 194.- eurot,
mida on 10 227.- eurot enam kui eelarve II lugemise ajal.
Lisaks
Pangajääk oli aastavahetusel 58 711.- eurot.
Laenu võtmist on planeeritud 175 000.- eurot, mida on
40 000.- eurot enam kui eelarve II lugemise ajal planeeriti
võtta. Laen on plaanis võtta Uulu tööstusala ja Reiu ranna
rekonstrueerimisel ning TLAK rühmaruumide ja UuluPärnu kergliiklustee I etapi ehitusel omaosaluste maksmiseks.
II Kulud
Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on kavandatud
2017. aasta eelarves 3 910 931.- eurot Tahkuranna valla
2017. aasta eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud
eelkõige kulutused omavalitsusele seadustega pandud
kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud
kulutused.
Eelarve analüüs:
Kuluvaldkond

2016
II lisaeelarve

Üldised valitsussektori teenused
Joonis 2 Üksikisiku tulumaksu laekumine 2011-2017 .a 1

406 200

10,39

12 000

12 000

0,31

1 147 860

1 311 050

33,52

4 000

4 000

0,10

124 150

84 350

2,16

4 270

4 590

0,12

241 105

238 755

6,10

1 720 072

1 588 810

40,62

Sotsiaalne kaitse

114 444

117 976

3,02

Finantseerimine

123 260

143 200

3,66

3 802 014

3 910 931

100

Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vabaaeg, kultuur
ja religioon
Haridus
Joonis 3 Maamaksu laekumine 2011 –2017.a
1

2011-2016 täitumine, 2017.a prognoos

2017

310 853

Avalik kord
ja julgeolek
Majandus

1

2017. a.

III lugemine osakaal %

Kokku

Muud tegevustulud
Kaupade ja teenuste müügist on laekumisi kavandatud
251 472.- eurot, mis moodustab kogutuludest 6,4%.
Riigilõivu laekumist on planeeritud 5 000.- eurot.
Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub vallasekretäri
toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa
väljastamise eest võetav riigilõiv ja kauplemislubade
riigilõiv. Laekumine liitumislepingutelt 2 000.- eurot.
Laekumine õiguste müügilt (peamiselt OÜ Golfer) 35 000.eurot hoonestusõiguse tasu. Laekumine muude kaupade ja
teenuste müügilt 4 000.- eurot. Laekumine üüri ja
rendituludelt 13 000.- eurot. Laekumine spordi- ja
puhkeasutustelt 1 500.- eurot, muudelt toodetelt ja teenustelt
3 850.- eurot ja Maavalitsusest toetatud töötamise eest
4 474.- eurot. Laekumisi haridusasutuste majandustegevusest on kavandatud 53 000.- eurot (lasteaia toiduraha,
tasuline toitlustamine koolis, teistelt omavalitsustelt
koolituskulude katteks). Laekumist vee erikasutusest on
planeeritud 12 000.- eurot, saastetasudelt 3 713.- eurot ja
eespool nimetamata muudelt tuludelt 13 935.- eurot.
Haridusasutuste tegevusest on laekumist planeeritud
viisteist tuhat eurot vähem, sest mujalt omavalitsustest on
Uulu koolis käivate laste arv vähenenud. Muude tulude
hulgas on ca 7 500 euroga Lottemaa kaasrahastus Reiuranna
tee rekonstrueerimisel. Lisaks on plaanis müüa maad
100 000.- euro eest Rail Balticale ette jääval osal Silla tee
ümbruses.

01 Üldised valitsemissektori teenused
Siia on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite –
Tahkuranna Vallavolikogu ja Tahkuranna Vallavalitsuse
tegevuseks; muud üldised teenused; kulud Tahkuranna valla
osalemiseks omavalitsuste ühistegevuses; reservfond ja
valitsussektori võla teenindamine (laenud, intressid).
Kuludeks kokku on planeeritud 406 200.- eurot.
Vallavolikogus on 13 liiget ja komisjonid. Eelarvesse
on kulusid planeeritud 14 630.- eurot. Kulu on planeeritud
sisuliselt 2016. aasta tasemele. Kahe lugemise vahel on välja
võetud personalikulude tõus.
Valimised – käesoleva aasta oktoobris toimuvad
kohalike omavalitsuste volikogude valmised. Eelarvesse on
valimiskomisjonide majandus- ja personalikulusid
planeeritud 4 300.- eurot. Kulu on planeeritud varasemate
valimiste korralduskulude tasemele.
Vallavalitsuses kajastatakse vallavanema, vallasekretäri,
sekretäri, pearaamatupidaja, raamatupidaja, planeerimisnõuniku, humanitaarnõuniku, sotsiaaltöö spetsialisti,
arendusspetsialisti, registripidaja, järelevalve ametniku,
maa- ja keskkonnanõuniku ning ehitus- ja kommunaalnõuniku töötasukulud. Kui ametnik täidab mitut
funktsiooni, siis kulude klassifitseerimisel lähtutakse
suurema osatähtsuse põhimõttest. Kui vastavate ametnike
majandamiskulusid pole võimalik tegevusalade kaupa eraldi

näidata, siis klassifitseeritakse need kulud vallavalitsuse
kuludena. Vallavalitsuse real on 2 990.- eurot noorte
sportlaste premeerimiseks ja erinevateks kultuuri- ja vaba
aja sisustamise üritusteks. Kokku on eelarvesse
vallavalitsuse kulutusi planeeritud 292 400.- eurot, mis on
võrreldes 2017. aasta eelarve II lugemisega suurenenud
13 272.- eurot seoses palgafondi suurendamisega.
Reservfondi on planeeritud 2017. aasta eelarvesse
73 000.- eurot. Reservfondis peab olema vähemalt 1%
eelarvest. Kui esimese kahe lugemise vahel on seda summat
suurendatud 48 000.- euro võrra, sest ligemale pool maa
müügist planeeritud tulust on arvestatud reservfondi, siis
kolmandaks lugemiseks on seda 10 000.- euro võrra
vähendatud.
Muud üldised teenused 2017.a. eelarvesse on
planeeritud 17 000.- eurot. Siin näidatakse EMOL´i
liikmemaks ning POL’i liikmemaks, Pärnumaa
Spordiliidu tegevustoetus, maakondlike ühisürituste kulude
katmine, PEAKi tegevustoetus ning maakondlike haridusja noorsooürituste kulude katmine.
Valitsussektori võla teenindamiseks plaanitakse kulusid
4 000.- eurot, see kulub pangalaenu intressideks. Summat
on tõstatud 550.- eurot seoses pangalanu vajaduse
suurenemisega.
Õppelaenu makseteks on kavandatud 870.- eurot.
02 Riigikaitse
03 Avalik kord ja julgeolek
Kuludena on ettenähtud rahalised vahendid korteri
majandamiseks 12 000.- eurot, sellest 10 000.- eurot on
plaanis kulutada Uulu asulasse sissesõiduteedele videokaamerate paigaldamiseks.
04 Majandus
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused
maakorraldusele, vallateede korrashoiuks, ja muuks
majandusalase tegevuse haldamiseks. 2017. aasta eelarvesse
on kokku planeeritud majandusele 1 311 050.- eurot.
Maakorralduse all on arvestatud maade munitsipaliseerimise, maamõõtmise, advokaadi- ja notarikuludeks
12 800.- eurot.
Vallateede korrashoiu kulud on planeeritud tagamaks
aastaringselt valla teedevõrgu ja tänavate korrashoidu. 2017.
aasta eelarves on planeeritud kokku 187 100.- eurot. Sellest
40 000.- eurot on kavandatud teede hoolduseks, 83 100.eurot teede renoveerimiseks, millest kõik on riigilt otse
laekuv raha ja mida on III lugemiseks suurndatud 1 100.euro võrra ning 64 000.- eurot Reiuranna tee
rekonstrueerimiseks. Täpsem investeerimise maht ja kohad
selguvad teehoiukavaga.
Teede ehitamiseks riigi poolt makstav toetus ei ole piisav,
küll on aga uus valitsus koalitsiooniprogrammi kokku
kirjutades seda teemat tõsisemalt käsitlenud, seetõttu võib
teedele laekuv raha lähiajal tõusma hakata.
Muudeks majandamiskuludeks on planeeritud 85 150.eurot. Sellest 17 830.- eurot arvutihooldus ja koristaja
töötasu, 23 200.- eurot kinnistute-, hoonete- ja ruumide
majandamiskulud, 30 000.- eurot rajatiste majandamiskulud
ja III lugemisega on lisandunud 5 000.- eurot Matsi tn 9
kinnistule veevõtukoha rajamiseks..
Reiu ranna ja parkla rekonstrueerimiseks 140 000 .eurot. Raha on plaanis kulutada Lottemaa väravast algava
tee ning rannas oleva parkla rekonstrueerimiseks. Lisaks
on plaanis rajada parklasse sadevete süsteem ning
paigaldada vee- ja kanalisatsioonitrassid Kuukivi teelt
parklasse. Summat on eelarve kahe I ja II lugemise vahel
suurendatud 43 000.- euro võrra ja III lugemiseks veel
35 000.- euro võrra. Tööde teostamiseks on tehtud hange
ja väikseim hind on ca 137 tuhat eurot.
Uulu tööstusala infrastruktuuri rekonstrueerimiseks
562 000.- eurot. Raha on plaanis kulutada Uulu tööstusala
teede, trasside, tänavavalgustuse, veevõtukohtade ja
kergliiklusteede ehitamiseks ning rekonstrueerimiseks.
Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi kuludena on eelarvesse
planeeritud 324 000.- eurot. Selle käigus ehitatakse uus
kergliiklustee Uulu alates Via Baltica parklast kanalini
mööda Viisnurga puhkebaasist, kanalile sild ja sealt tee kuni
Muuli teeni ning valgustus Uulust kuni Kulla teeni Reiu
külas.
05 Keskkonnakaitse
Kulutused on planeeritud jäätmekäitlusele 4 000.- eurot.
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu ja kommunaalmajanduse alla kuuluvad kulud
veevarustusele, tänavavalgustusele, elamu- ja
kommunaalmajanduse haldamisele ning heakorrale. 2017.
aastal on selleks kokku planeeritud 84 350.- eurot. Summa
suur vähenemine võrreldes 2016 aastaga on peamiselt
tingitud hajaasustuse toetuse vähenemisest. Vahepealsel ajal
ei küsinud osad Pärnumaa vallad maksimaalselt lubatavat
summat täis.
Veevarustuse kuludeks on planeeritud 20 000.- eurot,
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mida on lugemiste vahepeal suurendatud 15 000.- euro
võrra seoses investeerimisvajadusega Mäeotsa piirkonnas,
kus kanalisatsioonisüsteemile on vaja lisada üks uus pumpla
koos lühikese torustikuga.
Hajaasustuse programmi kuludeks on planeeritud kokku
30 000.- eurot, millest pool on valla vahenditest ja pool
riigi poolt. Kogu projekti mahust võib see moodustada
maksimaalselt 66,7 %. Ligemale pool mahust on 2016 aastal
laekunud taotluste finantseerimiseks ning teine pool 2017.
aastasse planeeritud osa.
Tänavavalgustuse kulude all on arvestatud 22 000.- eurot
majanduskuludeks, mida on lugemiste vahepeal 4 000.euro võrra suurendatud seoses 2016. a. tegelike elektrikulude suurenemisega.
Kalmistute hooldamiseks on eelarveprojektis 12 350.eurot, millest 8 850.- eurot personalikuludeks ja 3 500.eurot inventarile, rajatiste majandamiskuludeks ja Pärnu
linnale Uulu kalmistu hoolduskuludeks.
07 Tervishoid
Kulud on ettenähtud valla perearsti ja apteegi
majanduskulude ja personalikulude katmiseks summas
4 590.- eurot.
08 Vabaaeg, sport, kultuur
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile,
vabaajale, kultuurile ja noorsootööle. Kultuuri halduskulude
eesmärgiks on avalike raamatukogude ülalpidamiskulude
katmine, kohaliku kultuurielu edendamine, ülevallaliste ja
piirkondlike kultuuriürituste toetamine, laste sportlik
kasvatus, vallalehe toimetamine. Kulude kogumahuks on
2017. aasta eelarvesse planeeritud 238 755.- eurot.
Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse (KSK) eelarve on 130
700.- eurot. Kulutused on ette nähtud KSK juhataja,
treenerite ja ringijuhtide töötasudeks, seda 66 000.- eurot,
Jõulumäe toetuseks 2 000.- eurot ja 51 700.- eurot
majandamiskuludeks, milledeks on inventari soetamine,
administreerimiskulud, koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite
majandamine, erinevad üritused, külade ja seltside
toetamine, spordiürituste läbiviimine ning 10 000.- eurot
sihtotstarbelisi eraldusi erinevate ürituste ning külade ja
seltside toetamineks.
Uulu raamatukogu kuludeks on planeeritud 19 580.eurot. Selles sisaldub raamatukogu juhataja töötasu,
raamatute ja ajakirjanduse tellimine, bürookulud,
koolituskulud ning inventari kulud.
Võiste raamatukogu eelarveks on kavandatud 21 075.eurot. Eelarvesse on planeeritud raamatukogu juhataja
töötasud, koolituskulud, kütte- ja elektrikulud, raamatute
ja ajakirjanduse tellimine ning kulud inventarile.
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste – Oma Leht
eelarves – kokku 13 350.- eurot – kajastuvad vallalehe
trükkimine, tööjõukulud ja kojukanne. Summa on tõusnud
oluliselt seoses valla 25. aasta kohta koostatava raamatu
trükkimisega.
Noorsootöö kuludeks on planeeritud 29 390.- eurot, see
sisaldab personalikulusid 21 040.- eurot, noorteühenduste
liikmemaks 150.- eurot ja majandamiskulusid 8 200.- eurot.
Tahku Tare kuludeks on planeeritud 23 000.- eurot,
millest 21 000.- eurot majanduskuludeks ja 2 000.- eurot
investeeringute omaosalusteks.
Pätsiplatsi hooldamiseks on plaanis kulutada 1 660.eurot, mis kulub kinnistu hooldamiseks.
09 Haridus
Hariduskulude eesmärgiks on kindlustada valla koolides
riiklike õppeplaanidega ettenähtud põhiharidus, tagada
vajadustele vastav arv kohti lasteaedades ning tingimused
lastele alushariduse omandamiseks, õpilaste sõidusoodustus
sõiduks kooli ja koju, eelistades valla koolide teeninduspiirkonnas õppijaid, samuti ülekanded teistele linnadelevaldadele nende laste eest, kes õpivad teistes koolides, ning
kulutused huviharidusele.
Hariduskuludeks on 2017. aasta eelarve eelnõus
planeeritud 1 588 810.- eurot. Tahkuranna valla eelarvest
moodustavad kulutused haridusele 40,62%.
Hariduskulude eelarvest kaetakse koolide pedagoogilise
personali tööjõu- ja koolituskulud, osalised kulud õpikutele
ja õpilasüritustele ning investeeringutele ja koolitoidu
kulud.
Uulu Lasteaeda on planeeritud 319 750.- eurot. Eelarve
sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid. Eelarve ülisuur vähenemine on
tingitud lasteaiale 5 rühma ehitamisega, mis sai tehtud 2016.
aastal. Ehituskulusid oli planeeritud 350 000.- eurot.
Oluliselt on eelarves suurenenud personalikulu, sest
arvestatud on 15% palgatõusuga ning rühma lisandumisel
on tööle võetud õpetaja ja kaks abiõpetajat.
Tahkuranna Lasteaed Algkoolile on planeeritud 463
850.- eurot, eelarve sisaldas 90 000.- euro suurust
investeeringut, nüüd I ja II lugemise vahel on seda summat
suurendatud 128 000.- euroni.
Eelarve sisaldab tööjõu-, administreerimise-, lähetuse-,
koolituse-, hoonete majandamise-, inventari-, toiduainete-, meditsiini-, õppevahendite kulusid. Eelarve sisaldab
Järgmisele lehele
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TULUD
Põhitegevuse tulud
Pv. Soet saadud sihtfin.-ne
Pv . Müügist saadud tulu
Laenu võtmine

2 616 475
960 645
100 000
175 000

Finantstulu
Pangajääk

100
58 711

Tulud kokku

KULUD
Põhitegevuse kulud
Põhivara soetus
Laenu intress
Laenu tagasimaks

-2 522 011
-1 239 000
-4 320
-145 600

Kulud kokku

-3 910 931

128 000.- eurot kulutusi lasteaia rühmaruumide
rekosntrueerimiseks, mööblile, vundamendi soojustuseks,
sadeveetorusike ning kõnniteede rajamiseks ja kinnistule
uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks. Peaaegu
15% võrra on suurendatud palgafondi osa, mis tuleb vallast.
Riigipoolne õpetajate palgatõusu suurus on samuti ca
15%.
Uulu Põhikoolile on planeeritud 562 540.- eurot. Eelarve
sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid. Uulu Põhikooli eelarve sisaldab
5 000.- eurot keemiaklassi tõmbekapi ostu ja paigaldust ja
1 200.- euro ulatuses korvpallipoiste treeneri kulusid.
Ligemale 15% võrra on suurendatud palgafondi osa, mis
tuleb vallast. Riigipoolne õpetajate palgatõusu suurus on
ca 20%.
Koolitoidu raha eraldab riik summas 23 000.- eurot Uulu
Põhikooli ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli lastele
koolilõuna kulude katmiseks. Varasemalt oli antud rida
vastavate allasutuste eelarveridadel, kuid riigi soovil
paremaks kulude kontrollimiseks tuli see välja tuua omaette
eelarvereana.
Õpilasveole on kavandatud 22 000.- eurot.
Õpilaspearaha all kajastatakse kulusid õpilaste kohta,
kes käivad väljaspool valda asuvates huvialakoolides,
koolides ja lasteaedades. 2017. aastaks planeeritud eelarve
kogusumma on 190 000.- eurot, mida on kahe lugemise
vahel suurendatud 10 000.- euro võrra.
Suusaspordile ehk suusaklassile on kavandatud 7 670.eurot. Kulutusi tehakse vaid siis, kui on kindel suusaklassi
rahastus Suusaliidu poolt.

3 910 931

10 Sotsiaalne kaitse

Pearaamatupidaja : V. Jürgenson

Tahkuranna valla hankeplaan 2017. aastaks Kinnitatud
Tahkuranna Vallavalitsuse
28.02.2017.a korraldusega nr 67
Hanke nimetus

Eeldatav Menetluse
maksumus liik
(euro)

Eeldatav
korraldamise
aeg

Hankelepingu
täitmise
tähtaeg

Hanke eest
vastutav
isik/täitmise
eest
vastutav isik

Rahastamise
allikas

324 000

A

L
01.04.2017

Mai kuni august 2017

Karel Tölp

EAS, KOV

2. Mäeotsa
kanalisatsioonipumpla

15 000

L

01.04.2017

Mai kuni august 2017

Karel Tölp

KOV

3. Uulu
Valvekaamerad

10 000

L

01.07.1017

Juuli-september 2017

Karel Tölp

KOV

4. TLAK
vundamendisoojustus,
kõnniteed, haljastus

18 000

L

10.04.2017

Juuli kuni august 2017

Karel Tölp

KOV

5. TLAK vee- ka
kanalisatsioonitrassid

12 000

L

10.04. 2017

Juuli kuni august 2017

Karel Tölp

KOV

6. Lumekoristus
2017–2021

50 000

A

10.05.2017

November 2017 kuni
aprill 2021

Alar Vahtra

KOV

20 000

L

10.05. 2017

Juuni 2018 kuni
oktoober 2021

Alar Vahtra

KOV

1. Uulu-Pärnu
kergliiklustee I etapp

7. Teeäärte ja
kraavide niitmine
2018–2021
8. Mustkatte rajamine
vallateedel vastavalt
teehoiukavale

40 000

L

10.05.2017

Juuni kuni
september 2017

Karel Tölp

KOV

9. Teede remont ja
ehitus

33 100

L

10.05. 2017

Juuni kuni
september 2017

Karel Tölp

KOV

Madalapalgaliste tulumaksu tagastustest
Tänavu 15. veebruarist saavad eelmisel aastal madalat palka
teeninud inimesed taotleda töötasult aasta jooksul tasutud tulumaksu.
Tagastust saab taotleda ligi 100 000 täiskasvanut, kes töötasid 2016.
aastal täistööajaga vähemalt kuus kuud ja teenisid aastas kokku alla
7818 euro ehk keskmiselt alla 651 euro kuus.
Tagasimakset saab taotleda 2017. aasta tulu-deklaratsiooni
esitamisega, see laekub sarnaselt tulumaksu tagastusega hiljemalt
30. juuniks. Maksimaalne tagasimakse on kuni 709 eurot.
Madalapalgaliste tagasimakse asendub järgmisel aastal 500eurose maksuvaba tuluga kõigile kuni keskmist palka saavatele
töötajatele. 500 eurot on maksuvaba tulu kuni 1200 euro suuruse
maksustatava kuusissetuleku korral.
Taotlemise tingimustest ja arvutuskäigust loe lisaks maksuameti
kodulehelt.

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

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi
hoolekandeasutustele, ostetud teenuseid hooldekodudest,
kõiki kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetusi,
sotsiaalse kaitse alase tegevuse haldamist. 2017. aasta
eelarves on neid kulutusi planeeritud kokku 117 976.- eurot.
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves
arvestatakse kulutusi hooldekodudest lepingute alusel
ostetud teenustele. Planeeritud eelarve on 11 000.- eurot.
Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves
toetused puuetega inimestele ja nende hooldamiseks kokku
7 500.- eurot.
Lastehoiuteenus 3 700.- eurot.
Puudega lapsed 3 700.- eurot.
Vajaduspõhine peretoetus 6 000.- eurot.
Riiklikuks toimetulekutoetusteks on 2016. aasta
eelarvesse planeeritud 37 740.- eurot.
Sotsiaalmaja eelarvesse on planeeritud 2016. aastal
16 816.- eurot, millest 1 746.- eurot kulub personalikuludeks
ja 6 000.- investeeringuteks. Plaanis on rekonstrueerida kaks
väikest tuba.
Muuks sotsiaalseks kaitseks on eelarvesse planeeritud
31 520.- eurot, see kajastab sünni- ja matusetoetusi, muid
sotstoetusi ja majanduskulusid.
Finantseerimistehingud
Finantseerimistehingutena on kajastatud pangalaenude
tagasimaksmise vahendid 143 200.- eurot. 2017. aastal
planeeritav pangalaen on arvestatud võtta nii, et
tagasimaksed algavad 2018. aastast, senini tasume ainult
intresse.

Joonis 4 Eelarve 2017.a kulud
Karel Tölp
Vallavanem
Viiu Jürgenson
Pearaamatupidaja
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Kuidas Sinust sai MK võistluste juhataja assistent?
18. ja 19. veebruaril
toimus Otepääl Tehvandi
suusakeskuses Maailmakarikaetapp suusatamises.
Maailmakarikaetapp
Otepääl on olnud alati
kõrgelt hinnatud nii
sportlaste, spordisõprade
kui ka rahvusvahelise
Suusaliidu – FISi - poolt
ning selle tunnustuseks
toimub MK etapp siin
Tehvandil juba neljateistkümnendat (14) korda.
Sajad korraldusega seotud
inimesed panusatavad MK
etapi õnnestumisse ja
hoolitsevad, et oleks, mida
vaadata ja kogeda.
Mitte igakord ei juhtu, et
koduvalla neiu satub
võistluste juhataja assistendiks. Kuid sellel aastal
just nii oli. Selleks neiuks
oli Metsaküla külas elav
Adeele Arnek, kes on
mitmetel aastatel Tahkurannas olnud väga edukas
suusatamises ja osalenud
valla eest erinevatel
suusavõistlustel.
Küsime Adeelelt endalt
kuidas tal õnnestus saada
võistluste juhataja assistendi koht. Kas selleks oli
vaja kandideerida või
mängisid siin kaasa muud
asjaolud.
Sellele kohale konkurssi
kui sellist ei olnud, võistluste juhatajal endal on
täitsa vabad käed abilise
valimisega. Olen kahe
viimase aasta sügisel
osalenud rahvusvahelise
suusaliidu poolt korraldatavatel murdmaasuusatamise kohtunike koolitustel, neil kogutud
teadmised ja praktilised
oskused ning minu enda
kogemused suusatajana olid
piisavad, et jääda oma

oskustega silma ning saada
pakkumine
assistendi
kohale. Peale mõningast
mõtlemist vastasin jaatavalt
ning nii see roll sellel korral
minu täita jäi.
Räägi nüüd lähemalt,
milles seisnes Sinu roll
ettevalmistusperioodil ja
võistluste ajal.
Ettevalmistusperioodil
üheks suuremaks ülesandeks oli korralduskomitee
erinevate valdkondade
juhtidelt võistlus nädalavahetuse ajakavade kogumine ning nendest ühtsete
päevaplaanide koostamine.
Samuti tuli tutvuda radade
kaartide ja erinevate
plaanidega (kaamerate
asukohad, reklaamide
asukohad). Võistluste ajal
oli minu toimetada eessõitjate juhendamine, et
millal ja kui tihti nad rajal
peavad olema, see sõltub
väga palju ilmast, näiteks
kui lund või vihma sajab on
neid vaja tihedamini, et
kõigil võistlejatel oleks
võrdsemad tingimused, ilma
sajuta vaid enne võistlust ja
peale võistlust. Toimetasin
ka võistlusrajal treeneritele
mõeldud alade välja vaatamise ja maha märkimisega, nende alade puhul
tuli jälgida palju kaamerate
ja reklaamide asukohti.
Samuti tuli ürituse ajal
jooksvalt erinevaid ülesandeid mida tuli lahendada.
Mis jäi eriti meelde?
Kuna see oli minu jaoks
esimene nii suur üritus,
mille korraldamises mul
õnnestus osaleda, on väga
raske midagi eraldi välja
tuua. Kogu protsessi
jälgimine ja selles kaasa
löömine andis mulle juurde

käigus õnnestus lähemalt
näha ja kuulda mida
soomlased on MMi ettevalmistuseks teinud ning
millised mured ja rõõmud
on olnud suurvõistlust
korraldades.
Õppetöö
käigus tutvusime ehitiste ja
rajatistega, tutvusime kogu
võistluskeskusega ning
erinevate valdkondade juhid
tutvustasid meile oma
tegevusi.

väga palju uusi kogemusi ja
teadmisi, see on ka see mida
ise hindan kõige rohkem.
Käisid just alles Lahtis
põhja suusaalade MM, mis
oli selle käigu eesmärk?
Kuna selline suurvõistlus toimub kodule nii
lähedal väga harva, siis oli
see juba üks põhjuseid,
miks Lahtisse minek sai

Noortekas tehtud ja tulemas
...vana tuttavat te ei tunne
See on ju märts!
Nii on kirjutanud Ellen
Niit oma luuletuses
„Märts”. Just märtsis on
tulemas noortekeskusel suur
sünnipäev. Meie Tahkuranna Avatud Noortekeskus
saab 23. märtsil juba 10aastaseks. Pidu saab
toimuma iga ilmaga Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
saalis. Jälgi reklaami!
Märtsile eelnes veebruar
ja tuisukuu lahutamatuks
osaks on sõbrapäev. Meie
tähistasime sõbranädalat
puzlevõistluse, viktoriini ja
diskoga ning tegime küpsisekooki, vahva oli.
Üks tähtis asi veel. Juba
jaanuaris kuulutas ajakiri
„Käsitöö” välja käsitöökonkursi lastele ja kuna
meie vahvatel lastel meeldib
väga meisterdada, siis
otsustasime meiegi sellest
osa võtta. Tublidel tüdrukutel valmis vahva nööpidest seinavaip. Veebruari
alguses saabus meieni

teade, et saavutatud sai
konkursi 1. koht. Lisaks
auhinnaks saadud lõngale ja
heegelnõeltele, mis peaksid
peagi meieni jõudma, saime
küllakutse ajakirjade „Käsitöö” ja „Nipiraamat toi-

metusse”, kuhu sõidame
31.märtsil.
Kaunist päikeselist
kevadet kõigile
Ege Altmart
noorsootööjuht

päevakorda võetud. Näha
murdmaasuusatamise,
kahevõistluse kui ka
suusahüpete
maailma
paremikku nii lähedalt
tiitlivõitlustel on hoopis
teine emotsioon kui kodus
telekast jälgides. Lisaks
suurepärastele elamustele
võistlusradade ääres osalesin õpperühma töös, mille

Oled ise olnud üsna
pikalt tegev suusatamises
ja üsna edukas, kuid miks
Sinu suusataja tee katkes?
2012. aasta augustis
juhtunud õnnetuse tagajärjel vigastada saanud käsi
ei lasknud 100% treeningutele
pühenduda,
alguses ma jätkasin
treenimist, kuid talvel
polnud tulemused kuigi
head ning vigastus polnud
ka paranenud. Peale seda
tegin enda jaoks väga raske
otsuse ning valisin spordist
loobumise tee, kuna pidasin
tervist olulisemaks. Alguses
oli väga raske kõike
spordiga seonduvat teha ja
näha, kuna hing ihkas väga
võistlusradadele tagasi, kuid
ajaga muutus kõik paremaks. Tänaseks olen leidnud enda tee spordi juurde
tagasi, seda nii korralduses
kaasa löömisega, kui ka
osaledes erinevatel rahvaspordiüritustel, läbides nii
jalgrattal, rulluiskudel kui
joostes erinevaid distantse.
Olen seadnud endale uued
eesmärgid ning enam ei
mängi rolli kohad võistlusprotokollis, vaid hoopis
üritustelt saadud emotsioonid ja elamused.
Tean, et oled hõivatud
mitmete erinevate asja-

dega. Millega igapäevaselt
tegeled?
Igapäevaselt töötan
Sportlandi
kaupluses
klienditeenindajana ning
kirjutan Eesti Maaülikoolis
bakalaureuse astme lõputööd. Igapäevase töö kõrvalt
veedan enamused vabad
nädalavahetused erinevatel
spordiüritustel, neil nii
osaledes kui korralduse
poole pealt abistades. Alates
2014. aasta kevadest toimetan vabatahtlikuna Eesti
Akadeemilise Spordiliidu ja
Eesti Firmaspordi Liidu
poolt korraldatavate ürituste
õnnestumise nimel. 2015.
aasta sügisest olen ennast
koolitanud läbi rahvusvahelise suusaliidu poolt
korraldatavate koolituste
murdmaasuusatamise
kohtuniku ametiks. Möödunud aasta talvest olen
tegev ühes spordiüritustel
ajavõttu pakkuvas tiimis.
Kõigi nende tegevuste
juures on peamiseks
eesmärgiks koguda kogemusi, oskusi ja teadmisi, mis
tulevad edaspidises elus
kindlasti kasuks.
Mida soovid Tahkuranna valla elanikele?
Olge võimalusel aktiivsed ja võtke osa erinevatest
üritustest. Osalege, olge
kaasaelajateks või piiluge
korralduslikku poolt, neist
kõigist on võimalik saada
väga häid elamusi ja
kogemusi. Tuleb olla ise
aktiivne ja avatud erinevatele pakkumistele, siis on
kõik võimalik.
Adelega ajas juttu
Tiiu Sommer

Tahkuranna valla ajaleht
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VEOAUTOJUHI JA BUSSIJUHI
AMETIKOOLITUSED PÄRNUS

Enne sõbrapäeva allkirjastati vallas neljapoolne
leping vallavalitsuse, politsei, Eesti Naabrivalve ja
Mereküla naabrivalve
sektori vahel vallas neljanda
naabrivalve piirkonna moodustamiseks. Liitujateks
olid küla 11 majapidamist.
Sektori vanema Allan Mägi
sõnul oli mõte naabrivalvest
juba mõnda aega. Külarahvaga ühisel sügis-suvisel
koosolemisel, kus osales ka
Eesti Naabrivalve esindaja,
arutati ja jõuti arusaamisele
naabrivalvega liitumise
kasulikkusest. Kaasa aitas
selleks teadmine, et suvisel
ajal on liikvel võõrast
rahvast ja sotsiaalmeediast

Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis
olete oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel
autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Pärnus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning
sõidumeerikute süvaõppega.
Tõeliselt praktilised, kasulikud ja kaasahaaravad
autojuhtide ametikoolitused.
Ametikoolituste ajakava:
• 06.–09.04.2017
• 04.–07.05.2017
• 08.–11.06.2017
Asume Pärnus Swedbanki ärimaja teisel korrusel
(Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 5886 7665 või külasta meie
kodulehte www.ametikoolitus.ee
saadud
info
mujal
toimuvate varguste ja
huligaansuste
kohta.
Lisaboonuseks
on
Naabrivalve liikumisega
kaasnev ühtekuuluvustunne
ja ühise tegutsemise rõõm.
Paigaldatud naabrivalve
sildid annavad teada, et
piirkonna inimesed suht-

levad omavahel ja hoolivad
üksteisest. Naabrivalvega
liitumine on odavaim turvalisuse tõstmise viis.
Kui Sina aitad naabrit,
aitab tema Sind.
Sõbralik naeratus ja
TERE naabrile on esimene
samm, et muuta tõeliseks

koduks piirkond, kus elate.
Naabrivalvega liitumisest huvitujad leiavad ka
vajalikku infot MTÜ Eesti
Naabrivalve kodulehelt
:www.naabrivalve.ee.
Jüri Siim
Eesti Naabrivalve
maakondlik arendusjuht

Võiste noortetoa 6. sünnipäev
27. Jaanuaril toimus
Tahku Tares Võiste
noortetoa kuues sünnipäev.
Sünnipäeva stiiliks valisime
80ndad, nii said ka
sünnipäevalised endale
selga värvilised riided ja
juuksed sätitud kõrgele
patsi! Alustasime päeva
kokkamisega, kus valmistasime sünnipäevaks salatit
ja snäkke. Suured ja
maitsvad tordid kinkis meile
MTÜ Võiste Külaselts,
suur-suur aitäh Teile!
Sünnipäev sai alguse
noorsootöötaja kõnega, kus
rääkisin kui suur rõõm on
töötada nii fantaasiarikaste
noortega. Lisaks sai näidatud külalistele Võiste
noortetuba tutvustavat
videot ja tänatud aasta
aktiivsemaid noortetoa
külastajaid ning tegusaid
noori. Meile esinesid
noortetoa tantsutüdrukud,
tantsugrupp Happy, üllatuskülalised, kelleks olid
breikarid. Üllatuskülalised

meeldisid külalistele väga,
saal oli täis kilkeid ja
aplodeerimist. Sünnipäeval
saime mängida erinevaid
mänge ja 80ndate tantsuliigutusi saime näidata
discol.
Peo lõpul sai mindud
väga võistlushimuliseks,
kus moodustasime noortest
eraldi tantsugrupid, kes
hakkasid omavahel võistlema tantsimises. Küll tehti
saltosid, spagaate, hüppeid
ja veel erilisi tantsuliigutusi.
Võiste noortetuba täienes
erinevate mängude näol:
twister, pangaga monopol,
reaalsuskontroll 3, kaardimängud, tantsumatt ja
scrabble.
Aitäh külalistele, kes Te
ürituse nii rõõmsaks ja
tantsuliseks tegite!
Võiste noortetoa
noorsootöötaja
Astrid Rosenberg.

PÄÄSTEAMETI TEADE
Soovitame tungivalt veekogude jääle enam mitte minna.
Väga erinevate temperatuuride ja oludega ilmad on
kindlasti nii mere- kui ka siseveekogude jääd mõjutanud
ning enam ei ole jääl ohutu. Palun ärge seadke ennast
asjata ohtu. Tuletage meelde ka lastele, et jääle ei ole
enam mõistlik minna.
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“MINA KA!” aasta tuules
2017 on laste ja noorte
kultuuriaasta, mille tunnuslause on “MINA KA!” ning
märksõnad iseolemine ja
koostegutsemine innustavad
lapsi kõigest osa saama ja
ise ka elamusi looma.
Esimesed elamused saime
kätte jaanuaris KOOLITANTS 2017 Pärnu
eelvoorust, kus vahvad
tantsutüdrukud esitasid
kava “Noolemäng”. Kohtunike tagasiside lastetantsu
kavale oli positiivne –
kompositsioon tugev, tehniline sooritus tugev.
Saatuslikuks sai seekord
kava muusika, mis oli liialt
võimas lastetantsu kategooriale kuigi tantsijad
püsisid rütmis ja kava
sooritati hästi. Pead norgu ei
lase ja ikka treenime edasi!
Küünlakuu 11. kuupäeval sättisime sammud
pealinna poole, et olla
stardis Spotlight Challenge
võistlustel Rhythmic Dance
kategoorias. Seekord solo ja
duo kavadega. Mini staar
kategoorias sai Anna-Liisa
Mätas julguse eripreemia,
laste vanuserühmas jõudis
finaali 4. kohale DebbyKeira Sepp ning noored 1
vanuserühmas võitis esikoha Iti-Mai Mätas.
19.veebruari
varahommkul startis kogu meie
tiim Riia poole, et võistelda
iga- aastasel Läti lahtistel
meistrivõistlustel. Suurvõistlusel olime tantsuplatsil koos venemaa ja
valgevene tantsijatega.
Esimese stardi tegid
algajad laste kategooria
võistlejad–Jaanika
Orasmäe, Krethel Kiviselg,
Anee Afanasjev, Rika
Eeskivi, Debby- Keira
Sepp, Saara-SofiaJürgens ja
Caroly Kopelmaa. Poolfinaali jõudsid Caroly,
Anee, Saara Sofia ja DebbyKeira. Finaalis säras
Krethel, tulemuseks 4. koht.
Teise stardi tegid kõige
väiksemad Mini Kids
vanuses võistlejad Anna Liisa Mätas ja Eleanor
Ojatamm. Eleanor astus
võistlustulle päris esimest
korda. Anna -Liisa saavutas
3.koha ja tõi koju pronksmedali.
Juuniorite kesktaseme
tantsijad Crete Sinimäe,
Terhi Kuuse, Iiris Reier,

Lk. 9
Pärnu Lahe Partnerluskogu avab
taotlusvoorud projektitaotluste
vastuvõtuks

Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla,
Koonga, Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas
tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt,
sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt:
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 20.03.2017 kella 8.00-st kuni
24.03.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroeettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille
liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.

koos venemaa ja valgevene
staarklassi tantsijatega.
Oma soolokava esitamine
nõudis 100% pingutust ja
seda ka Iti-Mai tegi. Disco
Dance rühma kavadega
saavutasid juuniorid 2. koha
ja lapsed 4. koha.
Käes on märts ja sõidud
võistlustele ei rauge, juba
4. märtsil osaleme võimlemisfestivalil ja püüame
hoida Uulu Põhikooli lippu
kõrgel. Märtsis ootab meid
ees EDO Spring Cup 2017
Tallinnas ja Kuldne Karikas
2017 Pärnu eelvoor Pärnu
Kontserdimajas.
Aprill ja maikuugi on
meil tegude- ning elamusterohked, kuid sellest kõigest
edaspidi.
“MINA KA!” aasta on
teinud elamusterohke stardi.
Olen südamest tänulik
suurtele ja väikestele
tantsijatele, kes tulevad
treeningule sära silmis ning
tahavad kogeda uut ja
põnevat. Kummardus lapsevanematele, et toetate ja
elate kaasa oma laste
treeningutele, võistlustele.
Tänusõnad Tahkuranna
vallavalitsusele ning teistele
toetajatele.
Angela Kaiste ja Kirke
Heinsalu tegid stardi
kolmandana. Poolfinaali
jõudsid Crete, Iiris, Angela
ja Kirke. Finaalis särasid
Angela 3. koht pronks

medal, Kirke 2.koht hõbemedal ja Iiris jäi 5. kohale.
Juuniorite staarklassis
võistles Iti-Mai Mätas, tema
tulemuseks finaali 6. koht. Ei
ole kerge olla võistlusplatsil

Anu Nõmm
Treener ja pöidlahoidja
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja

Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni
17.03.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.
Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni
17.03.2017 kella 16.00-ni. Taotlejad on tegevuspiirkonnas
tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud
omavalitsused.
Meetmesse 1, 2 ja 3 esitatud projektitaotluste hindamise
tähtaeg tegevusgrupis on 20.06.2017.
Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2017.a.
rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja
projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel
www.plp.ee.
Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida
telefonil 4331053, 5092261 või plpparnu@gmail.com.
Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA
e-teenuse keskkonnas.
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.
Postiaadress: Lihula mnt.10, Audru alevik, 88301
Pärnumaa, Estonia
Reg. aadress: Pärna allee 7, Audru alevik, 88301, Pärnumaa,
Estonia
Reg. nr. 80194047, Mob +372 509 2261, tel/fax +372 433
1053
E-mail: mercedes@plp.ee, plpparnu@gmail.com
Koduleht: www.plp.ee
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Vastlakuu Tahkuranna koolis

Uudiseid Uulu koolist

Aasta kõige lühem kuu
on selja taha jäänud. Mida
tegime?

* 28.jaanuaril toimunud
füüsikaolümpiaadil
saavutas Kelly Roosilill
1. koha ning Karl Buntsev
4.koha. Kiitus õpilastele
ning neid juhendanud
õpetaja Pärt Kukk´ele!
* Matemaatikaolümpiaadil osalesid 9.klassi
õpilased Kelly Roosilill,
Andreas Saarep, Karl
Buntsev ja Kaspar Lootus.
Kelly arvates läks tal
keskmiselt ja ta võib rahul
olla. „Olümpiaadid annavad kogemusi ja teadmisi
juurde, saab ennast proovile
panna“, ütles ta.
*Inimeseõpetuse
olümpiaadist võtsid osa
Getter Ennok ja KeitiAlexandra Lepik 5.klassist, Terhi Kuuse ja Alice
Võsanurm 6.klassist, Elise
Jõgiste ja Jaagup Orasmäe 7.klassist ning Agnes
Võsanurm ja Jan Marcos
Lepik 8.klassist.
Agnese arvates olid
olümpiaadi küsimused
keeruliselt sõnastatud ja
mitmeti mõistetavad.
Getter: „Lihtne oli, peaaegu kõike oskasin.”
* Bioloogiaolümpiaadil
võtsid teistega mõõtu Alice
Võsanurm, Elise Jõgiste,
Kaari Pulst, Kelly Roosilill, Suzanna Puusepp ja
Ranno Sutt.
Ranno arvates tuleb
enne olümpiaadi ikka rohkem vaeva näha.
* 9. klassi õpilased
Kaari Pulst, Kelly
Roosilill, Joosep Orasmäe, Joosep Jaaniste,
Andreas Saarep, Karl
Buntsev, Oliver Kihu ja
Kaspar Lootus osalesid
elektroonilisel ühiskonnaõpetuse olümpiaadil.
Kaari: „On läinud paremini, aga kõige tähtsam
polegi koht, vaid osavõtt.
Mulle sai selgeks, et kirjalik
olümpiaad on parem kui
arvutipõhine“.
* Algklasside Varia
viktoriinil käis meie kooli
esindamas 3.klassi võistkond koosseisus Romet
Alviste, Devin Borisov ja
Sten-Erik Aljas.
„Viktoriinil küsiti erinevaid küsimusi, oli
piltküsimusi ja pidi nimetama presidendid,” rääkisid
viktoriinil
osalenud
noormehed.
* 7.veebruaril külastasid
6. ja 9.klass Riigikogu ning
kohtusid Mart Helmega.
Maido rääkis: „Kõige
enam meeldis vaade Pika
Hermanni tornist ning
istungi pealt vaatamine”.
”Mulle muidu Mart Helme
eriti ei meeldi, aga ta oskab
väga huvitavalt rääkida,”
muljetas Sondra. Merily:
„101-st riigikogu liikmest
oli kohal vaid 43!“
Samal ajal toimus
õpetajatele Tebo õpiveebi
koolitus, mis jõudis meieni
tänu õppelajuhataja Evelinile. Selles veebikeskkonnas on võimalik leida nii
uusi inspireerivaid materjale teistelt õpetajatelt kui
ka jagada enda materjale
ning koguda ja luua

Sõbrapäev. No üks
ütlemata tore ja magus päev
oli. Hommikul tuldi kooli,
koolikott seljas ja koogitaldrik näpus. Kell 9 alustas
tööd kohvik. Ja oli, mida
osta! Küpsetajad võivad
vabalt osaleda koogiküpsetamise telesaates.
Lauad olid lookas kirjudest
koertest ja kiisudest,
muffinitest, šokolaadikookidest, soolastest suupistetest, värskest leivast...
No pani ikka suu vett
jooksma küll! Kaupmehed
olid rõõmsad, hinnad
rahakotile soodsad ja
keskpäevaks oli järel ainult
koogipuru. Ostjaid oli palju,
kassad kopsakad ja küllap
järgmisel aastal on kohvik
jälle avatud. Tänu küpsetajatele ja osalejatele!
Kevad oma talgutega
tulekul, 4.klassi lapsed
võtsid juba kohad sisse ja
alustasid talgutega matemaatikas. 7. aprillini kestvatel talgutel on võimalik
harjutada erinevaid oskusi
tänapäevatehnikaga.
Eesti Vabariik 99.
Klassid said pidupäevale

kohase kaunistuse ja
tundides rääkisime Eestist ja
tema ajaloost. Punkti pani
osalemine Pätsi platsis
toimunud mälestushetketel.
Rõõmus bussisõit, lehvivad
rahvuslipud, lastelegi
arusaadavad sõnavõtud,
pärgade asetamine – kõik
see lasi meeldivalt osa saada
riigi pidupäevast ja aitas
kaasa ühtse rahvustunde
tekkimisele.
Vastlapäev. See on ka
päev, mida pikisilmi
oodatakse. Talveataat oli
taevaluugid lahti unustanud
ja kooli juures olev küngas
oli saanud valge vaiba ja
ootas liulaskjaid. Siiski
võtsid nii väikesed kui ka
suured jalad suuna Jõulumäe poole, sest kõik
soovisid järgmiseks aastaks
pikki linu. Oh seda lusti ja
rõõmu! Mäest üles, mäest
alla, üksi, mitmekesi,
kummuli ja kelgu peal.
Hõissa!No on ikka tore
traditsioon!
Rõõmsat kevadeootust!

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)

huvitavat õppesisu õpilastele. Eelneval aastal
osalesid õpetaja Marikka,
Annika ja Gerli digiõppekoolitusel, mistõttu
olid meie kooli õpetajad
üsna pädevad antud
keskkonda kasutama.
* 8. veebruaril toimusid
saalijalgpalli võistlused
Kilingi-Nõmme Spordihoones, kus osalesid meie
koolist 2. ja 3. klassi
õpilased Karl Martin
Veber, Hannes Valk,
Marten Saar, Devin
Borisov, Henry Sebastian
Tõnts, Kerhard Kiviselg,
Evert Kose, Rebeka Nora
Jürgens.
Karl Martin, Hannes ja
Marten kommenteerisid

kaasas”. Mariann toetavalt: „Lahe oli, olin esimest
korda!”.
* Jaanuaris osalesid 6. –
8. klass Pärnu Muuseumis
animatsiooni töötoas, kuna
tagasiside õpilastelt oli
niivõrd hea, siis otsustas ka
9. klass end sel alal proovile
panna. Kuna tegemist oli
reedese päevaga, siis
nimetavad õpilased seda
naljaga Raju Reedeks.
Töötoas valmis neil kolm
animatsiooni: „Kirg”, „Massiivne dab” ning „Sardelli
seiklused”.
* 14. veebruar toimus
vahva sõbrapäev. Hommik
algas sellega, et kõik, kes sel
päeval koolis olid, said
rinda numbri ja pidid leidma

võistlusi järgnevalt: „Me
kaotasime Paikusele ja
võitsime Vändrat kui ka
Kilingi-Nõmmet. Kuid
Vändra võitis Paikust...
tekkis surnud ring ning me
langesime välja. Ron
Sebastian ja Jass 2. klassist
lisasid: „Järgmisel aastal
osaleme kindlasti meie ka,
ootame seda juba!” Rebeka
Nora oli ainuke tüdruk, kes
võistlustest osa võttis, tema
meenutus on põnev: „Sain
palliga näkku... sain väga
haiget, mulle pandi külma
peale ning kui parem
hakkas läksin mängu
tagasi.”
* 21. veebruaril toimusid
rahvastepalli võistlused
Sindis. Meeskonda kuulusid
3. klassist Devin Borisov,
Henry Sebastian Tõnts,
Romet Alviste, Kerhard
Kiviselg, Evert Kose,
Rebeka Nora Jürgens,
Mariann Rebane ja 2.
klassist Hannes Valk.
Devini sõnul nad ühe
mängu võitsid ja kaks
mängu oleks peaaegu
võitnud:) Kuid siinkohal
tunneb Rebeka Nora
rõõmu: „Rahvastepalli
võistlused olid lõbusad,
kuna Mariann oli ka

sama numbriga paarilise.
Leiutasuks oli pulgakomm.
Õpilasesinduse meeskond
viis läbi sel päeval ka
loteriid, pidas kohvikut ja
postkontorit. Kohvikus olid
imemaitsvad hõrgutised
ning loteriis huvitavad
üllatused – saadud tulu
läheb heategevuseks Pärnu
supiköögile. Väga meeldis
lastele sõbrapäeva posti
jagada kui ka sõbralt posti
saada!
* 17. veebruaril vaatasid
4.–6.klassi õpilased Rahvusraamatukogus VAT teatri
etendust „Pal tänava
poisid“. Kalle-Rasmuse
arvates oli etendus lahe.
„Kõige lahedam oli sõja
koht“, ütles ta. Kristani
arvates oleks näitlejaid
võinud rohkem kui 4 olla.
* Reaalainete nädala
raames korraldati peast
arvutamise võistlusi. 1.–4.
klassi lapsed arvutasid
naturaalarve. 1. klassist
Krethel Kiviselg oli kõige
kiirem, 2. klassist oli tubli
peastarvutaja Mirjam
Rohtoja ja 3. klassist
Romet Alviste, kelle sõnul
nende klass võistles
arvutiklassis internetiportaalis miksike.ee ning

kõige suurem arv, mida ta
oskas peast arvutada oli
50 000. 4. klassist oli väga
hea arvutaja Richard
Kiviselg. Järgnevalt 5.–6.
klass, kes arvutasid murdarve. 5. klassi parim Keiti
Alexandra Lepik ütles:
„Ma olin oma võidus
kindel!” ja 6. klassi parim
Jasper Must, kes oli väga
kiire ka sudokude lahendamisel. 7.–9. klass murdsid
pead positiivsete ja
negatiivsete arvudega. 7.
klassi parim Sander
Sommer, 8. klassist Ranno
Sutt ja 9. klassist Kaspar
Lootus.
* 4.–9. klassi õpilastel
oli võimalus osa saada ka
füüsika ja keemia katsetest.
7. klassi Aron Kivilo
sõnab: „Tegime soojuspaisumise katset ja vaatasime, kuidas maailm
pöörleb ümber enda telje.
Kes soovis, sai täita ka
töölehte, kus tuli neid
katseid lahti seletada, mida
me tunnis olime teinud... ma
soovisin ja sain hindeks 5.”
4. klassist Rudolf Harald
Kivi meenutab: „Katseid oli
palju, alustasime tulekatsetega. Oli auk, kust
metallpall sai läbi kukkuda.
Kui aga metallpalli kuumutasime, siis pall enam
läbi ei kukkunud. See
tõestas, kui metalli kuumutada, siis ta tõesti
paisub.”
Keemiakatsetest jäi 5.
klassi Janno Eeskivile
meelde, et nad tegid
võltsverd ning vedelik
muutis värvi erilise paberi
tõttu.
Vaata
pilte
keemiakatsetest.
h t t p : / / q - r. t o / b a j K f i

* Ajaloonädalal oli
koolimajas avatud näitus
vanadest kooliga seotud
asjadest. „Mulle meeldis
väga üks sulepea, sest see
oli väga vana“, oli Annika
arvamus. Nädala lõpetas
pidulik aktus-konverents
teemal „Hariduselu Uulus
250”, kus ettekannetega
esinesid 8. klassi õpilased
Agnes, Rachel, Ranno ja
Romet.
„Esinemise ajal jalad
värisesid, aga õnneks oli
pult ees“, rääkis oma
esinemisest Agnes.
8.klassi Andrease muljed aktus-konverentsist:
„Mulle meeldis väga üritus
üldse, sest see oli hästi
korraldatud ja seal ei
hakanud igav.“
Toimetasid õpetaja Gerli ja
sotsiaalpedagoog Egle
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Kevadkoristus aias ja kuuris
Eesti 99. sünnipäev on
möödanik, vahukoorekuklid söödud. Vastlad
lõpetavad talve ja juhatavad
sisse kevade. Loodusvaatlejatel on taas võimalus
ennustada ilma nii looduse
kui teaduse järgi. Kuid
kevad tuleb -– varem või
hiljem, aga ta tuleb! Meie
seltskond ootab aprillis
külastajaid Uulu raamatukokku aiandusteemaliste
raamatute ja ajakirjade
näitusele. Näituse paneme
kokku erakogudes olevatest
erinevate ajastute materjalidest ning on avatud mai
lõpuni.
Kuid mida teha märtsis?
Eestlastel on kombeks
kevaditi suurpuhastusi teha.
Sel korral vaadake oma
õues ringi, kas mõnel vanal
tundmatul esemel või
lauajupil, pole peal mingit
märki, mis võiks olla

peremärk. Igal paremal
perel oli liikuvale varale
sisse lõigatud motiiv.
Ette vaadates sügisestele tegemistele ootame
peremärkide fotosid koos
talu ja peremehe nimega
kuni päris oma postiaadressi
saamiseni
uulu@pkr.ee või fotona
koos andmetega Uulu või
Võiste raamatukokku.
Aprillis algavad Eesti
100 üritused. Avaüritus
toimub 16. aprillil, kui
kaotatakse mõtteline piir
Liivimaa ja Eestimaa vahel.
Üritust näeb teleri vahendusel, kuid huvilised saavad
ise kohale minna ja mööda
„piiri” kõndida.
Ilusat kevade algust ja
kohtumiseni 23. märtsil
kell 18.00 Uulu raamatukogus.

Teatriklubi alustab uut hooaega
Oleme oma teatriklubiga tulnud Võistesse koolimajja.
Koolimaja sobib teatrietenduseks üli hästi.
Sedakorda alustame hooaega 18.märtsil 2017 kell 17.00
Häädemeeste harrastusteatri etendusega Järelmäng.
Edaspidi on kavas tuua lavalaudadele üle eesti toredaid
etendusi.
Pileteid etenduse jaoks saab osta Tahku Tarest ja ka
etenduse toimumise päeval kohapealt.
Meeldivaid teatrielamusi!
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• TEATED •
Uulu Apteegis 16. ja 23. märts
Nahadiagnostika - tasuta!
Kehakoostise mõõtmine - 1.50
Tervisetestid - ühe testi hind 1.50
Info ja registreerimine apteegis või telefonil 446 0697
Apteek avatud E 1300–16.30 ja N 8.30–16.00

Tahkuranna Kultuuriseltsi nimel
Taivo Luik

Tahkuranna Õigeusu kirikus on liturgia 18. märtsil
algusega kell 11.00
Teenib ülempreester Ardalion Keskküla.

STAR FM
SUVEKONTSERDID 2017
07.06 Tartu Laululava
08.06 Pärnu Vallikäär
09.06 Rapla Laululava

Terje Pill

Esinevad:
,,BONEY M,, tuntuimad hitid: ,,Rivers of
Babylon“ ,, Sunny“ ,, Rasputin“ ,,One Way
Ticket“ ,,Brown Girl In The Ring“ ,,Daddy
Cool“ jne...

Sünnid
NELE RJABTSOV 11.02.2017

,,JOY ,, tuntuimad hitid: ,, Touch By Touch“
,, Valerie“ ,,Hello“ jne...
,,Koit Toome ja Sarah,, tuntuimad hitid: ,,On
Küll Hilja“ ,, Sellest Saab Meie Suvi“ ,,
Kuum“ ,,Vikerkaar“

ema Kristina Tammik,
isa Aleks Rjabtsov

Õhtu tõmbab käima Allan Roosilehe
SHOW!!!
Lisainfo Piletilevist ja Starfm.ee

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Kauneid hetki Sinu päeva,
naeratus ja sõnad head.
Helgust, valgust – tänutunnet,
toogu rõõmu lihtsad read.

Märtsi kuu
29. märts Hella Saluste
27. märts Helju Kiviselg
07. märts Artur Rinaldo
10. märts Melida Lõssova
23. märts Asta Holter
20. märts Elvi Kreegi
29. märts Faina Babenko
27. märts Eldur Rei
07. märts Leili Õis
23. märts Maret Parts
06. märts Virve-Helene Nuottonen
16. märts Aleftina Kiuševa
29. märts Noomi Luik
30. märts Vello Lilleväli
06. märts Taimi Lilleväli
31. märts Anne Tamm
05. märts Rein Ilau
07. märts Enn Paevere
31. märts Raivo Jürgenson

TOOMAS ÖÖPIK
16.02.1962-11.02.2017
Uulu küla

91
89
87
86
86
85
85
84
83
82
81
81
81
80
70
70
65
65
65

Mis juhtus?
4. veebruaril kell 16.56 kutsuti päästjad Tahkuranna valda
Reiu külla liiklusõnnetusele. Sündmuskohal selgus, et kraavi oli
sõitnud väikebuss ning üks inimene oli sees kinni. Päästjad
eemaldasid sõidukil ukse ning andsid patsiendi üle kiirabile.

Väljaandja:
Lehe makett:

SELMA ARULA
08.09.1928-23.02.2017
Laadi küla

Trükkis:
Küljendus:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel. 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266
trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

*
15. veebruaril kella 12.03 paiku käisid päästjad abis
liiklusõnnetusel Tahkuranna vallas Merekülas. Päästjad andsid
kiirabi saabumiseni kannatanutele esmaabi ning likvideerisid
liiklusõnnetuses osalenud sõidukitel süttimisohu.
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Veebruarikuu tegemisi Uulu lasteaias
Liblika rühma lapsed
valmistasid õpetajate abiga
toredad kaelapaelad.
Ühiselt pidasime sõprade pidu. Sellel aastal
lustisid lapsed teemal
„Sõbrapäev metsas”.
Kodumaa sünnipäevaks
valmistasid lapsed rühmades eesti lipud ja eesti
lipu värvides toredad
motiivid.
Lepatriinude lapsed
joonistasid pildid oma
kodust, millele lisati juurde
koduküla nimetus, ja
presidendi portree.
Eestimaa sünnipäeva
aktusel kinkisid lapsed
kodumaale kingituseks
laule, luuletusi ja tantse.
27. veebruaril külastasid
meie lasteaia lapsed Miku
Mannni Lasteteatri etendust
„Lamba samba”. Etendusest tuli välja, et kui

Veebruar on olnud meie
lasteaias tegutsemisrohke.
Sipelgatest on saanud
tragid sööjad, mängijad ja
õppijad ja jõudumööda
osalevad nad juba ka
lasteaia ühisüritustel.
Liblikad joonistasid
enesest pildi teemal „See
tore laps olen mina”.
Raamatunädalal
külastasid Jaanimardikad
Uulu Raamatukogu. Tänusõnad Heljele, kes lapsi
alati rõõmuga vastu võtab ja
rühmas meisterdasid lapsed
ise ka raamatuid. Nädal
päädis sõiduga Endla
teatrisse vaatama muinasjutu etendust „Rapuntsel”.
Lepatriinud vaatasid
erinevaid filme teemal
„Õnnetus ei hüüa tulles”,
õppisid tegutsema erinevate
õnnetuste korral ja harjutasid vajadusel hädaabinumbrile helistamist.
Veebruarikuu teisel nädalal
aga tutvuti Läti, Soome ja
Venemaa rahvussümboolikaga, vaadeldi naaberriikide asukohta maakaardil
ja prooviti kõnelda võõraid
keeli. Ühistööna valmisid
naaberriike tutvustavad
pildid.
Mesimummid avastasid
oma meeli läbi erinevate
katsete, vaatluste ja aktiivse
tegutsemise, mis oli vägagi
põnev. Lastele meeldib ka
väga mõistatusi lahendada.
Metsloomade elu tundmaõppimisel koostas iga laps
enesele „Mõistatuse vihiku”. Suur tänu SusannaLota isale, kes tõi lastele
vaatamiseks ja tutvumiseks
erinevaid karusnahku.
Mesimummi rühma
lastel on sel poolaastal
võimalus külastada kooli,
kus saab tutvuda oma
tulevase õpetaja ja koolieluga. Lapsed on selle üle
väga uhked ja ootavad
huviga kooliminekut.
Sõbrapäeva
puhul
meisterdasid lapsed rühmades väga loomingulisi ja
armsaid sõbrapäeva kaarte
ning joonistasid oma
sõpradele pilte. Sõpradele
tehti ka meeldivaid üllatusi
lillede, maiustuste ja meenete näol.

unistada suurelt, võivadki
unistused teoks saada.
Tore, et sellel aastal jagas
ilmataat taas meile lund ja
lumi andis lastele võimaluse
kelgumäel möllata. Julgemad proovisid üsna edukalt
ka lumelaua stiilis mäest
laskumist. Vastlapäeval
tegid lapsed oma vastlasõidud kelgumäel ja juba
traditsiooniks saanud sõidu
hobusega.
Lisaks lastele on ka
õpetajad ja õpetaja abid sel
kuul hoolega õppinud,
osaledes erinevatel koolituspäevadel. On kogutud
palju kasulikke teadmisi ja
oskusi, mida lastega jagada.
Meeldivaid hetki teile
kõigile Uulu Lasteaia pere
poolt märtsikuusse!

Talgud Võiste lasteaias
26. veebruaril kogunes
Võiste lasteaia õuele
tuisuilmast hoolimata suur
grupp lapsevanemaid ja
vabatahtlikke, et ühiselt
korrastada lasteaia õueala,
võttes maha ülekasvanud
kuusehekid. Puud varjasid
mänguplatse õhtupäikese
eest ning nende varjus oli
maapind rõske ja külm.
Kuuskede eemaldamisega
muutus õu avaramaks,
valgemaks ja kevadel on
kindlasti seal ka soojem ja
hubasem mängida. Talgute
käigus langetati puud,
laasitud tüved toimetati
sotsiaalmaja juurde kütteks,
oksad põletati kohapeal.
Siinkohal täname Võiste
elanikke kannatliku meele
eest lõkkesuitsu talumisel.

Pika tööpäeva lõpetuseks
lasti hea maitsta Tahku Tare
perenaiste poolt valmistatud
maitsval talgusupil ja
kringil. Muutunud vaade
pani talguliste fantaasia
liikuma, üheskoos arutati,
mida uut ja vajalikku võiks
lasteaia õuele planeerida.
Aitäh kõigile suurtele ja
väiksematele töötegijatele
ning kehakinnituse eest
tänud Tahku Tarele ja
vallavalitsusele!
Talgupäevast võtsid osa
Maidu Aaslaid, Ilona Aava,
Malle Aedma, Kristina
Aedma-Kaldmäe,
Ivo
Aljasmets,
Carmen
Aljasmets, Sirje Hein,
Renee Hein, Raul Jaaniste,
Sophia Juhanson, Marko
Kaldmäe, Kaur Kaldmäe,

Kiira Kaldmäe, Ellen Karus,
Jakob Karus, Alan Karus,
Maia-Liisa Kasvandik, Raili
Kers, Hardo Kers, Kaia
Kiin, Madis Kiin, Eneli
Kimmel, Kaido Klein,
Oskar Klein, Gert Krüger,
Kristiin Kuur, Kalev
Kuusik, Piret Linnumäe,
Rico-Marcus Luik, MariaEmilia Luik, Maike Lääne,
Marii Lääne, Argo Mengel,
Anni-Marii Männi, Anzelika Pilden, Astrid
Rosenberg, Krista Saarse,
Liis Tamm, Veiko Teas,
Karel Tölp, Egle Vutt,
Jolanta Vutt ja Signe
Ööpik.
Tahkuranna LasteaedAlgkooli hoolekogu nimel
Maia-Liisa Kasvandik

