TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Häädemeeste vallavolikogu
esimene istung

Uus volikogu
1. rida vasakult: Esta Vesik, Merike Saks, Aule Kink, Eneli Hein
2. rida: Madis Mätas
3. rida: Virgo Vahenõmm, Lennart Sünt, Ants Järvesaar, Kalmer Metsaoru
4. rida: Andrus Soopalu, Margus Must, Argo Mengel, Ants Järv
5. rida: Henn Saar, Lembit Künnapas
6. rida: Ahti Kukk, Tanel Antson, Ago Pajuväli, Urmas Aava.
Häädemeeste valla valimiskomisjon registreeris Häädemeeste Vallavolikogu liikmed
23. oktoobril 2017.a otsusega nr 9. Volikogus on 19 liiget.
Uue koosseisu esimene istung toimus reedel, 27. oktoobril 2017. a algusega kell 14.00
Uulu Kultuuri ja Spordikeskuses.
Esimesel istungil valiti volikogu esimees ja aseesimees ning kuulati ära vallavalitsuste
lahkumispalved. Volikogu esimeheks valiti 12 poolthäälega Andrus Soopalu ja
aseesimeheks 12 poolthäälega Argo Mengel. Volikogu esimehe kandidaatiks esitati ka
Urmas Aava, kes sai 7 poolthäält ja volikogu aseesimehe kandidaadiks Lembit
Künnapas, kes sai samuti 7 poolthäält.
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ÜHESKOOS EDASI!
Tänaseks on meie
kõikide koduvald jõudnud
uude arenguetappi. See on
kindlasti harjumatu, aga
samas arvatavasti huvitav
olukord kogu valla rahvale.
Valimised on läbi ja
nüüdseks reaalsus see, et
kahele senisele naaber
vallale on valitud üks ühine
volikogu ja alates valimis
tulemuste väljakuuluta
misest on tegemist ühe
vallaga.
Valimisliit Koostöö,
valimisliit Ühtne Koduvald
ja Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond moodustasid
Ühisfraktsiooni.
Toimunud on uue
volikogu esimene istung,
kus valiti volikogu esimees
ja aseesimees. Mind valiti
12 häälega uue Hääde
meeste valla volikogu esi
meheks ja sama häälte
arvuga sai aseesimeheks
Argo Mengel. Olen tänulik
saadud usalduse ja võima
luse eest. Samas on see suur
vastutus ning väljakutse,
juhtida ühendvalla volikogu
ja esindada valda, mis on
tänaseni töötanud erinevatel
vereringetel ja kahe eraldi
seisva südame jõuga.
Loodan väga, et üheskoos
suudame nende südamete
jõud ühendada ning tekitada
ühtse, hästi toimiva vere
ringega, ühendvalla.
Olles ise üle kolme
kümne aasta apteekrina
seisnud rannarahva parema
tervise eest, kutsun kõiki
seisma oma koduvalla
väärtuste eest. Tore oleks,
kui kõik valla elanikud
räägiksid edaspidi julgelt ja
avalikult kitsaskohtadest
ning oleksid valmis tegema
ka esmapilgul ebapopu
laarseid ettepanekuid, kui
see tuleb kasuks meie
ühisele paremale homsele.

Foto PP Madis Sinivee

Tulevikku vaadates,
peame nägema oma
võimalusi, mitte takistusi.
Märksõnadeks on kindlasti
ühine panustamine ja
koostöö. Suur õnn on teha
koostööd inimestega, kelle
oskustes ja kohusetundes ei
pea kahtlema. Olgu nendeks
volikogu liikmed, valla
valitsus, allasutuste tööta
jad, külade esindajad,
ettevõtjad või ettevõtlikud
inimesed.
Hea vallarahvas, me
hakkame ühiselt kirjutama
uue Häädemeeste valla
ajalugu. Aeg ei jää seisma ja
arengutega minnakse kind
lasti edasi. Iga uus algus on
ebamugav ning võõras, aga
üheskoos suudame harjuda
kõige uuega; näidata
rannarahva lahkust ning
hoolivust üksteise ja
külaliste vastu.
Iga valla suurim varan
dus on elanikud, kes siin
õpivad, töötavad või oma
vanaduspõlve veedavad.
Eesmärk on meil ju üks:
Häädemeeste vald peab
olema hea paik elamiseks

ning mõnusaks peatus
paigaks külalistele. Selleks
peame tegema investee
ringuid ning vajadusel
ümberkorraldusi, et inime
sed tahaksid siin jätkuvalt
elada ja need, kes on mujale
läinud, leiaksid tee tagasi.
Ainult koos suudame antud
lubadused ja eesmärgid
realiseerida. Tahame, et
edasised arengud oleksid
meie vallaelanikele turva
tunnet pakkuvad. Igasugune
arendustegevus nõuab aga
ressursse ning tehes
investeeringuid, tuleb meil
hoida eelarvedistsipliini ja
hoiduda tuleb emotsiooni
del põhinevatest otsustest.
Piiriäärse vallana oleme
vastutavad ka selle eest, et
Eestit külastavad turistid
tahaksid siin kauem viibida
ning sooviksid ikka ja jälle
tagasi tulla.
Peame seisma elutäht
sate teenuste säilimise,
kaasajastamise ja võima
lusel ka tagasitoomise eest,
sellesse üheskoos panus
tades. Ühte hoides ja koos
tegutsedes on uus koduvald
oma kauni maalilise
loodusega kindlasti tuge
vam ja jätkusuutlikum.
Hea vallarahvas – olgem
valmis pakkuma lahendusi
koduvallas kaasaegsema
elukeskkonna loomiseks
läbi aktiivse ja motiveeritud
mõttetegevuse. Ainult
ühises koostöös saame me
valdade liitumisel tekkinud
uue valla panna hingama
ühes rütmis.
Soovin kõigile tugevat
tervist, ühiseid ettevõtmisi,
ühtekuuluvustunnet ja
traditsioonide hoidmist!
Andrus Soopalu
vallavolikogu esimees

Head OMA LEHE lugejad ja vallakodanikud!
Alates jaanuarist 2017 hakkab tänase Tahkuranna ajalehe Oma Leht ja
Häädemeeste ajalehe Koduvald asemel ilmuma ühine vallaleht,
millele on vaja lehelugejate abiga leida uus nimi.
Kutsume Teid ülesse osalema ajalehe nimekonkurssil.
Kuni 1.detsembrini 2017 ootame Häädemeeste vallas ilmuvale valla
ajalehele nime.
Nime variandid saata või tuua kinnises ümbrikus koos esitaja nime ja
kontakttelefoniga, emaili aadressiga Häädemeeste valla
Tahkuranna Vallavalitsusse Uulu küla Pargi tee 1 või
Häädemeeste Vallavalitsusse Pärnu mnt 13.
Oma Lehe toimetus
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
19.septembril
 Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
 Toetada Tahkuranna valla elanike registris olevate laste
osalemist Budapestis Euroopa meistrivõistlustel laste
fitnessis alljärgnevalt:
Annika Absalon
130,00 eurot
Angela Absalon
130,00 eurot.
 Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 18
Kärnataja MTÜle Romuralli korraldamiseks Võiste
alevikus, Käärdi tn 3B.
 Lõpetada rendileping OÜga O&O Trading (massaazi
ruum). Sõlmida rendileping FIE Elme Eeskiviga.
 Kinnitada Uulu KSK hinnakiri.
 Kehtestada Tahkuranna LasteaedAlgkooli koolimaja
ruumide hinnakiri.
 Korraldada Viigi tee 4 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise menetlus
avatud menetlusena.
 Väljastada ehitusluba Vesoka OÜle, esindaja Madis
Mätas, Tahkuranna külas Allika tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
kinnistutele vee ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
 Väljastada ehitusluba Jõulumäe Tervisespordikeskus
SAle, esindaja Eido Tasalain Leina külas Jõulumäe
tervisekeskuse kinnistule Teenindus ja curlingumaja
püstitamiseks.
 Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Laadi küla, Oravapesa
kinnistu (katastritunnus 84801:001:1880).
 Hankedokumentide kinnitamine:
 Riigihanke „Tahkuranna valla teeäärte niitmine 2018
2012" parima pakkuja kinnitamine.
 Riigihanke „Lumetõrje Tahkuranna valla teedel 2017
2021" 1, 2 ja 4 piirkonnas parima pakkuja kinnitamine.
 Lihthanke “Võiste sotsiaalmaja eluruumi remont”
parima pakkuja kinnitamine.
 Riigihanke „Lumetõrje Tahkuranna valla teedel 2017
2021" pakkumuse tagasi lükkamine.

maksmine).
 Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 19 Kaie
Segeri Tantsustuudiole Eesti Linetantsu 20. juubeli ürituse
korraldamiseks Uulu KSKs.
 Kinnitada vallaeelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu
valimisteks eraldatud vahendite jaotus.
 Pikendada hajaasutuse programmis toetuslepingute
sõlmimise tähtaega kuni 31.12.2017.a.
 Anda nõusolek puu raieks Tahkuranna vallas Võiste
alevikus asuval Riia mnt 11a (katastriüksuse tunnus
84801:005:0120) kinnistul.
 Väljastada projekteerimistingimused Sven Kurmile Uulu
külas Metsaääre kinnistule kasvuhoone rajamiseks.

17.oktoobril
 Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
 Tunnistada Uulu–Pärnu kergliiklustee II etapp.
Keskkonnamõjude hankes Skepast&Puhkim OÜ poolt
esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga 8 400.
eurot koos 20% käibemaksuga.
 Tunnistada Uulu–Pärnu kergliiklustee II etapp.
Projekteerimine hankes Skepast&Puhkim OÜ poolt
esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks hinnaga
35 160. eurot koos 20% käibemaksuga.
 Väljastada ehitusluba Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutusele, esindaja Toomas Kallaste, (projekteerija
Haiti Jürmann, Kirjanurk OÜ) Uulu külas, Metsakülas,
Tahkuranna külas, Võiste alevikus ja Piirumi külas
elektroonilise sidevõrgu liinirajatise – multitorus fiiber
optilise sidakaabli rajamiseks/paigaldamiseks järgmiste
kõrvaltingimustega:
 Enne ehitamise alustamist sõlmida maaomanikuga
notariaalne IKÕ leping.
 Juhul kui maaomanikuga ei ole kolme kuu jooksul alates
ehitusloa väljastamisest notariaalset IKÕ lepingut
sõlmitud – tühistab Tahkuranna Vallavalitsus väljastatud
ehitusloa.
 Väljastada kasutusload alljärgnevalt:
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp, Uulu
26.septembril
 Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
külas Uulu tööstusala kinnistutele kergliiklustee rajamisel.
maksmine, üürilepingu lõpetamine).
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp, Uulu
 Toetada Tahkuranna valla elanike registris olevate laste
külas Uulu tööstusala kinnistutele juurdepääsuteede koos
osalemist Taekwondo võistlustel Latvian Open Amber
platsidega rajamisel.
Cup 2017 alljärgnevalt: Damir Sobolev50 eurot.
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp, Uulu
 Lisada Tahkuranna Vallavalitsuse 17.10.2006 korraldu
külas Uulu tööstusala kinnistutele reoveekanalisatsiooni
sega nr 467 algatatud Margiti kinnistu detailplaneeringu
rajamisel.
planeeringualale Poi kinnistu (katastriüksuse tunnus
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp, Uulu
84801:001:0498).
külas Uulu tööstusala kinnistutele veetorustiku rajamisel.
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp, Uulu
külas Uulu tööstusala kinnistutele tuletõrjeveevarustuse
03.oktoobril
 Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
rajamisel.
maksmine).
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja Karel Tölp, Uulu
 Anda nõusolek 10 puu raieks Tahkuranna vallas Reiu
külas Uulu tööstusala kinnistutele tänavavalgustuse
külas asuval Pulga tee 20 (katastriüksuse tunnus
rajamisel.
84801:001:1194) kinnistul.
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja vallavanem Karel
 Määrata maaüksustele järgmised kohaaadressid ja maa
Tölp Reiu külas Ranna ja Reiuranna tee L3 kinnistutele
sihtotstarbed:
elektrikaabli (REIU RANNA PUHKE JA SUPLUS
1.1 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Metsaküla küla,
KOHA JUURDEPÄÄS NING PEATUSKOHT)
Surju metskond 128,
rajamisel/paigaldamisel.
Sihtotstarvetega: maatulundusmaa (011; M) 100%
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja vallavanem Karel
1.2 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Metsaküla, Surju
Tölp Reiu külas Kuukivi tee 9, Ranna ja Reiuranna tee
metskond 129,
L3 kinnistutele veevarustuse (REIU RANNA PUHKE
Sihtotstarvetega: maatulundusmaa (011; M) 100%
JA SUPLUSKOHA JUURDEPÄÄS NING PEATUS
1.3 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Reiu küla, Surju
KOHT) rajamisel.
metskond 130,
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja vallavanem Karel
Sihtotstarvetega: maatulundusmaa (011; M) 100%
Tölp Reiu külas Kuukivi tee 9, Ranna ja Reiuranna tee
1.4 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Võiste alevik, Surju L3 kinnistutele kanalisatsiooni (REIU RANNA
metskond 131,
PUHKE JA SUPLUSKOHA JUURDEPÄÄS NING
Sihtotstarvetega: maatulundusmaa (011; M) 100%
PEATUSKOHT) rajamisel.
1.5 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Tahkuranna küla,
 Tahkuranna Vallavalitsusele, esindaja vallavanem Karel
Surju metskond 132,
Tölp Reiu külas Ranna kinnistul asuva parkla (REIU
Sihtotstarvetega: maatulundusmaa (011; M) 100%
RANNA PUHKE JA SUPLUSKOHA JUURDEPÄÄS
1.6 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Piirumi küla,
NING PEATUSKOHT) laiendamisel.
Luitemaa looduskaitseala 48,
Sihtotstarvetega: kaitsealune maa (010; H) 100%
24.oktoobril
 Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
1.7 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Piirumi küla,
Luitemaa looduskaitseala 49,
maksmine)
 Toetada Tahkuranna valla elanike registris olevate laste
Sihtotstarvetega: kaitsealune maa (010; H) 100%
1.8 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Piirumi küla,
osalemist 2017 WADF World Dance Championship
Luitemaa looduskaitseala 50,
võistlustel alljärgnevalt: Caroly Kopelmaa 93 eurot;
Sihtotstarvetega: kaitsealune maa (010; H) 100%
Krethel Kiviselg 33 eurot; ItiMai Mätas 93 eurot.
 Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike registris
1.9 Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Võiste alevik,
Luitemaa looduskaitseala 51,
olevate laste osalemist Lithuanian Cup 2017 võistlustel
Sihtotstarvetega: kaitsealune maa (010; H) 100%
Klaipedas á 50 eurot: Angela Kaiste, Sigrid Tõnisson,
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Tahkuranna
Rika Eeskivi, Jaanika Orasmäe, Anee Afanasjev, Saara
vallas käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud maa
Sofia Jürgens, Debby Keira Sepp, Karmen Kartau.
 Eraldada Tahkuranna valla eelarve reservfondist 5000
üksuste osas.
 Ehitusloa väljastamine Aivo Aunisele Reiu külas Priidu
(viis tuhat) eurot MTÜle Tõlla Külaselts projekti „Tõlla
kinnistule tiigi rajamiseks.
mängulinnak” omaosaluse eest tasumiseks.
 Tunnistada Laenu võtmine Tahkuranna valla 2017.aasta  Väljastada välireklaami paigaldusluba Pindi Kinnisvara
investeeringute finantseerimiseks III hankes AS SEB Pank OÜle (esindaja Tatjana Arend). Reklaami paigaldamise
poolt esitatud pakkumus vastavaks ja parimaks laenu
asukoht on Reiu küla, Pea kinnistu (84801:001:0965).
2
marginaaliga 1,05%.
Reklaami pinna suurus on 5,7 m
. Paigaldusloa
 Pikendada Kati Aasoviga sõlmitud eluruumi üürilepingut
kehtivusaeg 01.11.–30.04.2018.a.
 Väljastada projekteerimistingimused Andro Looring‘ule
(Mõisa väikekoht 115) kahe aasta võrra.
Reiu külas Viigi tee 4 kinnistule üksikelamu püstitamise
projekti koostamiseks.
10.oktoobril
 Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
(Järg 3. lk)
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Vallavolikogus otsustati:
  Kinnitada Riiklikusse teeregistrisse esitatud andmete
muudatused.
 Vastu võtta Tahkuranna valla arengukava aastateks 2017
2021.
 Algatada Tahkuranna valla ühisveevärgi ja –kanalisat
siooni arendamise kava aastateks 20152026 muutmine.
Korraldada muudatusettepanekute tegemiseks rahva
koosolek Uulus, vallamaja volikogu saalis 19.oktoober
2017 algusega kell 17.00.
Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks
23.oktoober 2017 kell 13.00.
 Nõustuda Võiste liivamaardla Võiste liivakarjääri
mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa
andmisega ja keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmisega kui loa andmisel võetakse arvesse järgmisi
tingimusi:
1.1. Kaevise väljaveoks karjäärist peab kasutama kõige
lühemat teed Via Balticani, st 8480019 Linnu teed.
Väljavedu tuleb kooskõlastada eelnevalt kohaliku
omavalitsusega.
1.2. Tulenevalt asjaolust, et kaevandatud materjali
väljavedu hakkab toimuma kohalikule omavalitsusele
kuuluvat teed mööda, peab kaeveloa omanik tagama
8480019 Linnu tee (katastriüksuse tunnus
84801:004:0713) korrashoiu kaevandamise perioodil. Tee
kvaliteedi säilimiseks tuleb kaevandamise perioodi
jooksul kaeveloa omanikul tellida 8480019 Linnu tee
mustkattega kaetud 200meetrise lõigu pindamine
vähemalt iga kolme aasta tagant (igal kolmandal aastal
suvel juuni kuni 15. augusti jooksul). Lisaks tuleb
kruusakattega lõiku regulaarselt greiderdada ja vajadusel
kruusa peale vedada.
1.3. Säilima peab olemasoleva metsatee kasutamise
võimalus, mida mööda liiguvad Võiste aleviku elanikud
tänasel päeval Jõulumäe Tervisespordikeskusesse.
Nimetatud teelõik jääb JohanRaisi (katastriüksuse tunnus
84801:004:0460) ja Surju metskond 4 (katastriüksuse
tunnus 84801:005:0211) kinnistutele.
 Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ (registrikood 11050857, Kadaka tee 63, Tallinn, Harju
maakond) kasuks Tahkuranna vallale kuuluvad järgmised
kinnistud:
o
Tahkuranna vald Laadi küla Mäeotsa tee kinnistu
nr 3155606 katastritunnusega 84801:001:1173,
koormatava ala pindala 27 m 2.
o
Tahkuranna vald Laadi küla Mäeotsa tee 24
kinnistu nr 3155406 katastritunnusega 84801:001:1171,
koormatava ala pindala 18 m 2.
o
Tahkuranna vald Laadi küla 8480012 Karjamõisa
tee kinistu nr 3832606 katastritunnusega
84801:001:1495, koormatava ala pindala 26 m 2.
Algatada Uulu küla Nõmmemetsa detailplaneering, mis
hõlmab Nõmmemetsa ja Nõmmekäbi kinnistut,
eesmärgiga moodustada kolm üksikelamu krunti ning üks
ärimaa sihtotstarbega kinnistu.
Tahkuranna Vallavalitsusel väljastada detailplaneeringu
lähteseisukohad.
Tahkuranna Vallavalitsusel sõlmida leping kinnistu
omanikuga detailplaneeringu koostamise korraldamiseks
ja koostamise rahastamiseks.
Tahkuranna Vallavalitsusel sõlmida notariaalne leping
detailplaneeringuga ettenähtud avalikus kasutuses olevate
rajatiste väljaehitamiseks detailplaneeringust huvitatud
isiku kulul.
Mitte algatada Uulu küla Nõmmemetsa detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist hindamist. Uulu küla
Nõmmemetsa detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on
Tahkuranna Vallavolikogu (Pärnumaa, Uulu 86502, Pargi
tee 1, (tel 44 48890) ja detailplaneeringu koostamise
korraldaja Tahkuranna Vallavalitsus (Pärnumaa, Uulu
86502, Pargi tee 1, Tel. +372 44 48890).
 Lõpetada Tahkuranna Vallavolikogu 20.01.2006 otsusega
nr 2 algatatud Reiu küla Oja kinnistu detailplaneeringu
koostamine.
 Lubada Tahkuranna Vallavalitsusel võtta 2017.aasta
eelarveaastat ületavaid rahalisi kohustusi kuni 67 000 euro
suuruses summas seoses riigihanke UuluPärnu
kergliiklustee 2.etapi ulatuses KMH ja projekteerimise
läbiviimisega.
 Anda 1. jaanuaril 2018. a jõustuva kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse 61 lõikes 1 nimetatud omavalit
susüksuste ühiselt täidetav ülesanne, maakonna arengu
kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne
alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks mittetulundus
ühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
Anda 1. jaanuaril 2018. a jõustuva rahvatervise seaduse
§ 10 lõikes 1 sätestatud ülesanded alates 1. jaanuarist
2018. a täitmiseks mittetulundusühingule Pärnumaa
Omavalitsuste Liit.
Anda maakonna kultuurikorralduse valdkondade
ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks mitte
tulundusühingule Pärnumaa Omavalitsuste Liit.
 Kehtestada Tahkuranna valla hankekord.
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Tahkuranna valla ajaleht

Kandidaatide esitamisest
Tahkuranna valla vapimärgi
saamiseks ja teiste tunnustuste
saamiseks
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Tehtud tööle joon alla

Tahkuranna Vallavolikogu kehtestas oma 25.novembri
2010 määrusega nr 17 uue Tahkuranna valla vapimärgi
statuudi. Selle kohaselt antakse valla vapimärk kandidaadile
üle valla aastapäeva tähistamisel, mis tänavu toimub
21.detsembril.
Kirjalikke ettepanekuid vapimärgi kandidaatide
ülesseadmiseks ootab vallavanem kuni 1.detsembrini,
misjärel ta esitab kandidaadid vapimärgi omistamise
otsustamiseks Vapimärgi Nõukogule.
Vapimärgi andmise ettepaneku esitamise õigus on
igaühel.
Meeldetuletuseks veel niipalju, et Tahkuranna valla
vapimärk antakse Tahkuranna valla elanikele, erandina ka
Eesti ja välisriikide kodanikele, kellel on erilisi isiklikke
teeneid Tahkuranna valla ees. Igal aastal võidakse anda
üldreeglina üks vapimärk, erandkorras kaks, märk antakse
vaid üks kord ühele isikule.
Tahkuranna valla vapimärgi on saanud tänaseks
kakskümmend meie valla kodanikku – Peet Maruste,
Lehte Rinaldo, Asta Kütt, Uno Saat, Kaljo Ruubis, Enn
Tasalain, Saima Vaher, Andrus Veerpalu, Andres Ilves,
Arkadi Kallaste, Jüri Kõresaar, Eevi Vallek, Hilde Pulk,
Sirje Kõresaar, Tiiu Pärnits, Ilmar Tõnisson, Klaudi
Tints, Krista Saarse, Kalmer Metsaoru ja Tõnu Kivis.
Tahkuranna valla vapimärki ei anta postuumselt.
Lisaks vapimärgile tunnustatakse:
Tahkuranna valla parimat sportlast.
• Tahkuranna valla parima sportlase nimetus on valla
aasta tunnustus, millega märgitakse ära sportlikke
saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees ja
naissportlasele ning sponsorile, võistkonnale või treenerile,
kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev;
Valla parimat kultuuritegelast.
• Valla parima kultuuritegelase nimetus on valla aasta
kultuuriauhind, millega tunnustatakse kultuurilisi algatusi,
loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide
hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või
ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev;
• Tahkuranna valla tänukirjaga tunnustamine.
Tahkuranna valla tänukiri on tunnustus, mis antakse
isikule või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena
oluliste teenete eest vallahüvanguks või seoses tähtpäe
vaga.
• Tunnustuse “Parem keskkond” saaja
autasustamine
Tunnustus “Parem keskkond” on tunnustus, mis antakse
isikule või kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud
hoone või rajatise korrastamise eest.
Ettepanekuid tänukirjaga tunnustamiseks võivad esitada
vallavolikogu esimees, volikogu komisjonid ja volikogu
liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, valla
allasutuste juhid, hoolekogud ja nõukogud, seltsid ja
seltsingud, füüsilised isikud.
Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult
esildisena hiljemalt 1.detsembriks 2017 vallavalitsusele.
Esildises tuleb näidata:
1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse nimi;
2) tänukirja andmise põhjendus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.
Ettepanekud tänukirjade väljaandmiseks vaatab läbi ja
kinnitab vallavalitsus. Vallavanem ja volikogu esimees
võivad tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava
taotluse ja vallavalitsuse kinnituseta.
Tahkuranna Vallavalitsus

Vallavalitsuses otsustati:
 Väljastada ehitusluba Kristina Kasekamp‘le Uulu külas
Nõmmeoksa kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
 Väljastada kasutusluba
 Veronika Kielas‘le Reiu külas Raemetsa tee 4 kinnistule
üksikelamu püstitamisel.
 Andres Karjusele Laadi külas Uuetoa kinnistule
üksikelamu püstitamisel
 Kuulutada välja konkurss OÜ Vesoka juhataja leidmiseks.
Moodustada konkursi läbiviimiseks komisjon koosseisus
Komisjoni esimees
Karel Tölp
Komisjoni liikmed
Tiiu Sommer, Alar Vahtra,
Argo Mengel, Ulvi Poopuu.
 Kuulutada välja nimekonkurss alates jaanuarikuust
Häädemeeste vallas ilmuvale ajalehele (Tahkuranna
ajalehe Oma Leht ja Häädemeeste ajalehe Koduvald
ühinemisel) nime leidmiseks. Nimetada Tahkuranna
Vallavalitsuse poolt komisjoni liikmeteks Karel Tölp,
Argo Mengel, Tiiu Sommer.

28. septembril toimus Tahkuranna vallavolikogu
viimane istung. Peale päevakorras olnud teemade läbimist
suundusid volikogu ja vallavalitsuse liikmed ringsõidule,
et tutvuda viimase aasta jooksul valminud objektidega.
Esimesena külastati Reiu randa, mis on saanud asfaltkattega
parkla ja uued trassid tänu Leader projektitoetusele.
Merekülas vaadati üle kergliiklustee ja silla ehitamine üle
Uulu kanali, toetus “Linnapiirkonna jätkusuutliku arengu
meetmest. Uulu tööstusküla avati lindi läbilõikamisega
volikogu esimehe, vallavanema ja ettevõtjate esindajate

poolt. Uulu tööstusala kaasajastamist toetas Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meede. Viimase koosseisu
volikogu liikmed ja vallavalitsuse ametnikud istutasid
üheskoos kergliiklustee äärde 26 pihlakat “Granatnaja”.
Peale Võiste lasteaia vastremonditud rühmaruumide
ülevaatamist suunduti Tahku Taresse, kus anti üle tänukirjad
ning mälestusplaadid.
MaiaLiisa Kasvandik,
planeerimisnõunik

HÄÄDEMEESTE VALLA VALIMISKOMISJON
OTSUS
23. oktoober 2017 nr 9

Häädemeeste,
Volikogu liikmete registreerimine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõiked 1 ja 3
ning arvestades valimistulemuste protokolliga, Häädemeeste valla valimiskomisjon
o t s u s t a b:
1. Registreerida valitud Häädemeeste Vallavolikogu liikmed alljärgnevalt:
VALIMISRINGKOND NR 1
Andrus Soopalu (Valimisliit Ühtne Koduvald)
Tanel Antson (Valimisliit Rannatee)
Urmas Aava (Valimisliit Rannatee)
Aule Kink (Valimisliit Ühtne Koduvald)
Kaarel Born (Valimisliit Rannatee)
Algis Perens (Valimisliit Ühtne Koduvald)
Esta Vesik (Valimisliit Rannatee)
Virgo Vahenõmm (Valimisliit Ühtne Koduvald)
Lembit Künnapas (Eesti Keskerakond)
Harald Kalmet (Valimisliit Rannatee)
VALIMISRINGKOND NR 2
Karel Tölp (Valimisliit Koostöö)
Kalmer Metsaoru (Valimisliit Koostöö)
Argo Mengel (Valimisliit Koostöö)
Madis Mätas (Valimisliit Koostöö)
Lennart Sünt (Valimisliit Koostöö)
Merike Saks (Valimisliit Ühtne Koduvald)
Henn Saar (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
Margus Must (Eesti Keskerakond)
Eneli Hein (Valimisliit Koostöö)
2. Käesoleva otsus avalikustada 23. oktoobril 2017.a Häädemeeste ja Tahkuranna
veebilehtedel.
3. Volikogu liikmete volitused algavad otsuse avalikustamisele järgneval päeval
(24.oktoobril 2017.a.).
4. Kui huvitatud isik leiab, et valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, võib
ta esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebus tuleb esitad kolme päeva
jooksul arvates käesoleva otsuse tegemisest.
5. Otsus jõustub allakirjutamisega.
Külliki Kiiver
Valimiskomisjoni esimees

Pea meeles!
• Helkurist on kasu
ainult siis, kui oskame seda
eesmärgipäraselt kasutada.
• Pimedal ajal jalgsi
liikudes peaks helkur täis
kasvanud inimesel asetsema
umbes põlve kõrgusel.
• Kasutuses oleva helku
ri elueaks loetakse maksi
maalselt kaks aastat ja selle
möödudes tuleks kontrolli
da helkuri efektiivsust ning
vajadusel soetada uus.
• Helkuri kasutamine on
jalakäijatele kohustuslik.
Seda ütleb ka liiklusseadus
järgnevalt: „Halva nähta
vuse korral või pimedal ajal
teel liikudes peab jalakäija
kasutama helkurit või
valgusallikat. Sisuliselt on
halb nähtavus pime aeg või
ilmastikust tingitud ajutine
olukord, kus nähtavus on
alla 300 meetri.”
• Helkur on hea vahend
inimese või muu objekti
märkamise suurendamiseks
pimedal ajal.
• Helkuri valimisel ei
tohiks määravaks saada
selle hind, vaid tema efek
tiivsus ja kasutusmugavus.
• Väike asi aga suur
„võim”.
• Valgusallikana võime
kasutada ka telefonis ole
vaid lampe, kuid neile ei saa
alati kindel olla. Külma ja
niiske ilmaga kipuvad akud
kiirelt tühjenema ja töö
kindlus sellega seoses
kahaneb.
• Kõige kindlam ja oda
vaim elukindlustus on siiski
helkur.
• Hoolige üksteisest ja
aidake hoolida ka teistel
ning pöörake julgelt
tähelepanu, kui tuttavatel,
lähedastel või sõpradel
puudub pimedas liigeldes
helkur.
Ohutut liiklemist kõi
gile!
Heidi Sosi
Noorsoopolitseinik
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Keskküla talli võistlushooaeg

November 2017

On aeg kokkuvõteteks
„Ei ole paremaid,
halvemaid aegu.
On ainult hetk,
milles viibime praegu.”

See võistlushooaeg oli
Keskküla tallis tagasi
hoidlikum, noorte grupp
alles kogus oskusi ja
vanemad sõitjad tegelesid
põhiliselt noorte hobuste
ettevalmistusega. Kuid
auhinnalisi sõite oli ikkagi
päris palju – Birgit Hint ja
Birgit Säinas tegid häid sõite
trakeenide arvestuses. Taisi
arendas oma noort hobust,
kus esmatähtis puhtus ja
kindel rütm, ei mingit
kihutamist. Loodame jõuda
järgmisel aastal Eesti
Meistrivõitlustele juunio
ride klassis, kus tõkete
kõrgused 125–130, kuid see
pole sugugi kerge. Mariann
ratsastas noort poni ja
tulemuseks Noorponide
tšempionaadil puhta sõi
duga jäi esikohta jagama.
Väikesed võistlejad olid
vaprad Toris, kus võist
lejatel tuli sõita lausa sopas.
Pärnumaa MV pisiponide
arvestuses saavutas kuld
medali Enel Lauter
Viktoorial ja pronksmedali
Loore Mets Viktoorial.
Oktoobri algul valmis
meil maneez. Ettevalmistus
tööde juures olid suureks
abiks Heiko Tasalain, Tarmo
Mätas ja alati appiruttav
naabrimees Arno – väga,
väga suur aitäh, Teile!
Maneez annab võima
luse ka talvel kvaliteetset
trenni teha, lapsed on tublid
ja mulle väga meeldib

järjest hoogu koguv hobi /
tädiratsutajate punt – nad on
nii rõõmsad ja õpihimu
lised!
Siin kommentaarid meie
asjaosalistelt:
Karolina (10aastane)
Mulle meeldib ratsuta
mine, sest saab olla värskes
õhus ja tegeleda hobustega,
annab palju häid emot
sioone. Olen muutunud
rahulikumaks ja enesekind
lamaks.
Marina Kaldas (Katre
vanaema)
Ratsatrennis käies õpi
vad lapsed loomadega
suhtlema, kasvab kohuse
tunne, julgus, reaktsioon.
Elina (hobiratsutaja)
Ratsutamine pole ainult
võistlussport, minu jaoks on
ta mõnus hobi ja elustiil.
Toomas Lauter (Eneli
isa, Rinelli vanaisa)
Mul on väga hea meel,
et minu tütar ja pojatütar
Teie tallis trennis käivad,
tüdrukud tulevad alati koju
positiivses meeleolus,
meeldib see, et siin tallis on
turvaline.
Rinell Lauter (11aas
tane)
Tore, et nüüd on uus,
suur maneez, kus on väga
mõnus trenne ja võistlusi
pidada.
Piret Jurkatam (hobi
ratsutaja)
Keskküla tall on väga
mõnus ja kodune tall, kust

pärast trenni lahkud meeletu
positiivse energiaga. Suur
rõõm ja õnn on äsja val
minud maneez!
Aitäh, Anne!
Angelika Suiste (hobi
ratsutaja)
Käisin juba lapsena
Anne juures trennis, Nüüd
suurena uuesti alustades
tundus kõik tuttav ja
samasugune tore treener on
ta ka praegu. Ma isiklikult
soovitan soojalt – täis
kasvanud, võtke julgus
kokku ja tulge trenni! Kuiv,
tuulevaikne maneez, ainult
naudi ratsutamist ja hobu
seid!
Enel Lauter (14aas
tane)
Mulle väga meeldib, et
iga kuu on treening
võistlused!
Taisi Viire (2015 a.
Eesti Meister poniklassis)
Ratsutamine on osa
minu elust, iga vaba hetke
veedan tallis, tihti jõuan
koju alles õhtul kell 8.
Arvatakse, et ratsutamine
on lihtne, aga tegelikult on
see väga tõsine spordiala,
lisaks pead veel suutma
mõista hobust, et saavutada
hea koostöö ja see kõik
võtab tohutult aega.
Tulge ratsutama!
Anne Lahesoo
Keskküla talli treener

suvehooaja lõpetamisega
kolme tähtpäeva: mälestus
märgi ja Mereküla nime
taastamist ning MTÜ
Pulverk loomist.
Viis aastat tagasi
Mida veel? Oleme
alustasime tol ajal veel Reiu istutanud roose, hooldanud
külas Uulu muuli juures
Roosiaeda, niitnud uju
kogukonnana tegutsemist.
miskohta hõlpsamaks
Alustasime tookord rahva
pääsemiseks, paigaldanud
rahaga kunagise siin olnud
infotahvli, varjualuse ja
ausamba taastamisega, sest teadete tahvli. Omaette
meie nägime selles vanade
peatükk on suurest Reiu
aegade meenutamise ja küla külast väiksema Mereküla
eraldamine, mida tahame
elus uue ajastu alguse
märki.
kogukonnana tegutsemisel
2012.aasta septembri
selgete piiride tarbeks.
kuu „ Oma Lehes” on sellest Oleme korraldanud koos
juttu pikemalt ja Tahku
töös Uulu kooliga õpilastele
ranna valla kodulehelt saab konkursid „Pärijata pole
seda lugeda. Siinkohal on
pärandit” ja „ Minu suvi”. Ja
paslik meenutada, et ava
nii mõndagi veel. On millest
õhtul olnud ajurünnakult
rääkida.
saime muude mõtete hulgas
Kuidas edasi? Praegu on
kaasa idee “MÕTLE
õige aeg uute sihtide
SUURELT !”
seadmiseks. Seda enam, et
haldusreform toob siiakanti
Vahepealse viie aasta
muudatusi. Valimiste eel
jooksul on olnud vaja seda
räägiti palju kogukondade
ideed korduvalt meelde
toetamisest. Kuidas ja
tuletada.
milliseid kogukondi toe
Mida siis oleme viie
tatakse pole ilmselt veel
aasta jooksul teinud?
otsustatud.
Traditsioonidel on teata
Millal võiks olla kirju
vasti kogukonna sidumisel
tatud järgmised laused?
suur mõju. Kalendrit
„Kus kohtukäsu peale
vaatamata võib kindlasti
vallad kogukonnaks
maikuu alguses reha kaasa
kokku seatakse (maakogu
võtta ja tulla „ Teeme ära!” konnaseadus §2), seal see
talgute päeval Roosiaeda.
jääb esialgu valdade enda
Kindlasti teeme siin lõket
hooleks, oma leppimist
jaanilaupäeval 23. juunil ja mööda arvata, kuidas ja
muinastulede õhtul augusti mis kaubaga vallalaekad
kuu viimasel laupäeval.
üheks kogukonnaks (lae
Tänavu sai täis 150
kaks) peavad kokku
aastat esimesest laulupühast pandud saama. Kui nemad
siinkandis. Selle tähis
isekestis leppides korda ei
tamiseks panime Roosiaeda saa, siis teeb Ülevaataja
pingi ja oleme juba juuli
kohus neile seda mööda,
kuus kahel korral kokku
kuidas iga kord vajadus
tulnud andmaks märku, et
näitab, oma otsuse”.
laulutraditsioon pole siin
Usun, et te ei arvanud
kandis kuhugi kadunud.
ära. Selle „kirja peale on
Septembrikuus tuleme
suur Keisri Herra omma
kokku, et tähistada koos
käega kirjutanud.”Tuleb

nõnda korda sata”. Selo
Ilinskoje, 11. Junik. p.
aastal 1866. Tundub tuttav
olukord? Ei ole midagi uut
siin päikese all?
Praegu on järelikult
ülim kokkulepete tegemise
aeg. See tekitab küsimusi.
Kuidas ja milles kokku
lepitakse? Veidike ette
vaatlikuks teeb ka, et praegu
on nagu vaikus enne tormi.
Mida peetakse silmas
rääkides kogukonnast?
Kuidas hakatakse neid
pidama partneriteks või
hakatakse asju ajama üle
ma ja alama suhtena nagu
seni? Kuhu on kadunud
soov rahvale rääkida, mille
üle aru peetakse? Mille üle
arutatakse? Kas võimu
joonte paika panemisel
arvestatakse tulevasi ühi
seid vajadusi, s.t. kahe valla
ühisosa või püütakse
üksteist üle trumbates
säilitada oma endist Status
Quod? Küsimusi kui palju.
Varasemate valimiste eel
on ikka lubatud kogu
kondade soove arvestada.
Minu kogemus kogukonna
asjade ajamisest räägib
sellest, et otsuseid tehakse
sageli meeldib  ei meeldi
skaala järgi. See tähendab,
et arvestatakse oma emot
sioone, mitte fakte. Eelnevat
segadust arvestades teengi
ettepaneku, et ootamata ära,
millal jõutakse volinike
otsusteni alustada rahvaga
rääkimist. Esimene võima
lus oleks kokku kutsuda
kogukondi esindavad
ühendused ja aru pidada,
mida nemad vallavõimudelt
ootavad ja kuidas nad
kohalikku elu toetada
saavad.
Reet Sai
MTÜ Pulverk

Karl Valgepea eeskuju omaealistele
Oleme Oma Lehes Karl
Valgepeast ja tema saa
vutustestt kirjutanud ka
varem, aga julgelt võib
öelda, et see sportliku
olemisega vanahärra on
eeskujuks kõigile omaea
listele.
Tema järjekordne saa
vutus on ikka spordi vallas
ja jätkuvalt orienteerumine,
kuid seekord juba klass
M8589 ehk teisisõnu
85aastane mees tegi järje
kordselt ilma.
14. oktoobril toimusid
KolgaVeskil, Varbla vallas,
Pärnumaal Varbla orien
teerumisvõistlused (Orien
teerumisklubi West avatud
võistlused ja Pärnumaa
Meistrivõistlused).
Orienteerumisraja
pikkuseks oli 5,2 km ning
kontrollpunkte rajal 16.
Vaatamata vihmasajule
õnnestus Karl Valgepeal
läbida kõik kontrollpunktid
ja saavutdada Pärnumaa
meistrivõistluste I koht
vanusegrupis M85.
Kuidas Sa üldse jõuad
veel tegelda spordiga,
teised sinuealised on ammu

loobunud isegi kodust välja
tulema.
K: Läksin ja proovisin
kui jõuan lõpuni siis jõuan,
kui ei, siis jätan pooleli.
Kerge ei olnud, maastik oli
ebatasane ja mägine, mis
võttis ikka võhmale küll.
Segajaks oli kindlasti ka
lakkamatu vihm.
Miks Sa seda teed?
K: Ma teen seda juba
alates 1975. aastast, läksin
ja jäingi seda tegema ehk
teisiti öeldes ei suuda lahti
lasta. See on spordiala kogu
eluks, kus käsikäes on
vaimne ja füüsiline pin
gutus, mis arendab. Olen
orienteerunud 15 välisriigis
ja lisaks Lätis, Leedus,

Venemaal, Ukrainas, aga
neid ma ei pea välis
riikideks.
Minu vanuseklassis oli
osalejaid kolm, teiste
vanuseklassidega kokku
ikka mitmed bussitäied.
Kui järgmine kord
öeldakse, et Karl lähme
võistlema, kas oled mineja?
K: Kui tervis lubab lähen
ikka.
Oled ka kõva reisimees,
kas sellel aastal reis juba
tehtud.
K: Käisin ära, sep
tembris Bulgaarias kuldsetel
liivadel. Ilmaga ei vedanud
eriti, 3 päeva oli ilus, 3
päeva oli tuuline ja jahe. Ilus
koht, palju sakslasi on seal,
valitses saksa keel. Linnade
elatustase on kõrgemal järjel
kui maal. Giidid ei uskunud,
et minuealine mees võttis
ette nii pika reisi. Aga mina
olen reisiga väga rahul. Kui
tervist on, teen sporti ja
reisin ka järgmisel aastal.
Aitäh Karl ja ikka tervist
ning jõudu.
Karl Valgepeaga ajas
juttu Tiiu Sommer

November 2017

Tahkuranna valla ajaleht

Lk. 5

Raamatukogupäevad 2017
Uulu raamatukogus

20.–30. oktoobrini toi
musid üleriigilised raamatu
kogupäevad „Kohtume
raamatukogus!”
Oktoobrikuul külastasid
aktiivselt väikesed ja suured
raamatusõbrad raamatu
kogu. Raamatukogu sai 21
uut lugejat.
12. oktoobri õhtul
kohtusid raamatukogus
klubi „Ajaradadel” liikmed,
et õnnitleda suviseid
sünnipäevalapsi ja arutada
jooksvaid küsimusi.
Täiskasvanud õppija
nädalal kogunesid lasteaia
õpetajad koolitusele „Uued
raamatud lasteaiaõpetaja
töölaual”. Seal tutvustati
aasta jooksul raamatukokku
saabunud raamatuid.
Õpetajatele jagati soovitus
nimestikud uudiskirjan
dusest, nende abil valitakse
hiljem raamatuid.
16. oktoobri pärast
lõunal tutvustati lasteaia
saalis uusi raamatuid
lastevanematele ja lastele.

Samas oli raamatu välja
panek „Lugemiseks ja
ettelugemiseks lastele”.
18.–20. oktoobrini olid
raamatukogutunnid uuest
lugemisvarast Uulu Põhi
kooli õpilastele. Siin nad
nägid ja kuulsid, milliseid
toredaid raamatui on lastele
ja noortele ilmunud.
Koolilapsed lugesid üks
teisele katkendeid ette ja
võtsid raamatuid läbi luge
miseks kaasagi.
Raamatukogu külastasid
lasteaialapsed. Mesimum
mid vaatasid pildiraamatuid
ning kuulasid jutukesi
kokatädidest ja nende tööst.
Liblikatele loeti ette
loomalugusid ja vaadati
pildiraamatuid loomadest.
Raamatud „Kuldkiharake ja
kolm karu” ning „Kakuke”
võeti rühma kaasa, kus
lapsed hakkasid tegema
OMA RAAMATUT. Lepa
triinud registreeriti raamatu
kogu lugejateks, sest nemad
lähevad järgmisel aastal

Võiste raamatukogus

kooli. Iga laps sai rühma
kaasa võtta ühe raamatu.
Jaanimardikatele räägiti
raamatukogust ja raamatu
test ning nad vaatasid uusi
lasteraamatuid. Mõni päev
hiljem nad joonistasid
raamatukogus.
Tulge Uulu raamatu
kokku vaatama laste kuns
tinäitust raamatukogu
päevadest!
Raamatukogus oli
raamatunäitus “Lugejate
lemmikraamatud” ja laste
aias raamatunäitus lasteaia
töötajate „Lapsepõlve
lemmikraamatud”
Kuu viimasel reedel
osalesin Raamatukogupäe
vade pidulikul lõpetamisel
Pärnu Keskraamatukogus,
kus mind õnnitleti Aasta
raamatukoguhoidja
nominendi tiitli puhul.
Häid lugemiselamusi
kõigile!
Helje Pulk
Uulu raamatukogu
juhataja

Damiri edusammud
Damir Sobolevist, kui
vahvast võitlejast ja
Taekwondoga tegelejast
kirjutasime oma juunikuu
ajalehes (artikkel Võistleja
Damir Sobolev). Vahepeal
on Damir teinud kõvasti
trenni ja käinud paljudel
võistlustel.
6.–7.oktoobril toimusid
Taekwondo meistrivõist
lused Riias Salaspilsis, kus
omas vanusegruppis sparing
oli kuus võistlejat ning
Damir sai seal kolmanda
koha. Riias olid koos
Baltikumi riigid ning kohal
oli ka Maailma Taekwondo
Föderatsiooni esindus
WTF).
16. ja 17.oktoobril
toimusid XI KohtlaJärve
linna lahtised Taekwondo
meistrivõistlused, Estonian
Taekwondo Cup 11.
KohtlaJärvel oli kohal
kaks riiki – Eesti ja Vene
maa. Sparing võistlejaid oli
väga palju, Damiri vanuses
ja kaalu kategoorias oli

Igal aastal toob oktoobrikuu
lõpp endaga kaasa üle
eestilised raamatukogu
päevad, seekord juba 27.
korda.
Võiste Raamatukogus
avasime raamatukogupäevad
18. oktoobril kirjandusliku
pärastlõunaga, mis oli
pühendatud kirjaniku ja
luuletaja Karl Ristikivi
105. sünniaastapäevale.
Tänusõnad kuuluvad Anu
Lepikule ja Elvi Leitile, kes
kirjaniku elu ja loomingut
tutvustasid. Kohalolijate
rõõmuks luges Elvi ette kaks
Ristikivi mõtlemapanevat
luuletust ja nii sai tähistatud
ka ettelugemispäev.
2017. aasta on kuulutatud
laste ja noorte kultuuri
aastaks ja nii otsustasime
koostöös Võiste Noortetoa ja
Tahkuranna kooliga kor
raldada õpilastele 20.
oktoobril eesti keelele ja
eesti lastekirjandusele
pühendatud päeva. Hommik
algas ettelugemispäeva
tähistamisega, kus iga klassi
soravamad lugejad kogu
kooliperele vahvaid tekste
ette lugesid. Seejärel avanes
minul võimalus tutvustada
lastele viimastel aastatel
ilmunud eesti kirjanike poolt
kirjutatud lasteraamatuid.
Hea meel on tõdeda, et nii
mõnedki tutvustatud raa
matud leidsid juba samal
päeval endale noored
lugejad.
Ja siis algas orienteeru
mismäng, kus kuues punktis
oli vaja täita erinevaid
ülesandeid. Põneva seik
lusmängu tegevused mõtles
välja noorsootöötaja Astrid
Rosenberg. Kaasatud olid
võistluspaikadena kool,
noorsootuba, Tahku Tare,
lasteaed ja raamatukogu.
Kõik osalenud kuus võist
konda olid väga tublid, aga
võitjaks osutus Marianni
juhitud meeskond. Pari
matele kuulusid auhinnad ja
lõpetuseks sõime kõik Tahku
Tare tegevusjuhi Anne Kalda

poolt valmistatud ahjusooja
ülimaitsvat kringlit. Kõige
suuremad tänusõnad tahak
sin öelda Astridile ja õpetaja
Anu Allojale, kellega koos
me selle päeva idee paika
panime. Olgu tänatud ka
kõik teised õpetajad ja Piret
lasteaiast, kes aitasid
orienteerumismängu läbi
viia. Tagasiside lastelt oli
positiivne ja selline päev
esimese veerandi lõpus
võikski ju traditsiooniks
saada!
Vaheajal olid kõik
Tahkuranna kooli õpilased
oodatud soovi korral
raamatukogus raamatu

likul külastasid lasteaia
õpetaja Piretiga raamatu
kogu kõige väiksemad
raamatuhuvilised lasteaia
Päikeskiirte rühmast. Oli
vahva vaadata, millise
rõõmu ja hasardiga väikesed
päikeskiired raamatuid
vaatasid ja nendest lugusid
jutustasid!
Detsembris 95aastaseks
saava raamatukogu uksed
on jätkuvalt kõigile
külastajaile avatud!
Rohkem infot raamatu
kogu tegevuse kohta leiad
aadressidelt:

koguhoidja tööd „proovi
ma.” Tore oli, et Karl Otto
viiendast klassist seda
võimalust kasutas ja ühel
päeval pooleks tunniks
mulle appi tuli. Kulus
natuke õppimist ja juba
toimetaski Karl Otto
raamatukogu programmiga
URRAM väga oskuslikult.
Arutlesime „praktikandiga”
erinevatel raamatukoguga ja
noorte tegevustega seotud
teemadel ning minu jaoks
oli see väga meeldiv
pooltund koos asjaliku
noormehega.
25. oktoobri õhtupoo

https://
www.facebook.com/
voisteraamatukogu

http://
voisteraamatukogu.blogspot.com.ee/

Kui Sul jäi nägemata
suvel hapukurgifestivalil
kurgile pühendatud näitus,
siis tule raamatukokku
näitust vaatama! Lisaks
pakuvad silmailu ka Ille
Helin’i fotod päikese
loojangutest Tahkuranna
vallas.
Kohtume raamatukogus!
Ülle Toomla
Võiste Raamatukogu
juhataja

TÄNU!
Head Tahkuranna valla elanikud!
Ajalooks on saanud järjekordsed kohalike omavalitsuste valimised.
Seekord käis oma häält andmas 1127 aktiivset Tahkuranna valla
valijat.
Täname kõiki, kes valimas käisid ja kes Te usaldasite oma hääle
valimisliit Koostöö nimekirja kandidaatidele.
Oleme valmis jätkama ühisvalla Häädemeeste edendamist ka
järgnevatel aastatel!

Valimisliit Koostöö
kokku seitse võistlejat, kaks
neist oli Moskvast. Esimese
koha sai Tallinna poiss, teise
koha Damir ja kolmanda
koha sai poiss Moskvast.
Lisaks sai Damir neil
võistlustel veel ka kolmanda
koha kui tegi rünnakute ja
kaitsvate liikumiste kombi
natsiooni ehk TULi.
Taekwondo on üks kõige
süsteemsem ja teaduslikum
traditsiooniline Korea

võitluskunst, mis õpetab
rohkemat kui füüsilisi
oskusi ning tugevdab lisaks
kehale ka vaimu ja mõtet.
Tänapäeval on Taekwondo
ülemailmne spordiala, mis
on rahvusvaheliselt tunnus
tatud ning seisab ametlikult
olümpiakavas.
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri ja
Spordikeskuse juhataja

Head valijad!
Suur tänu Teile toetuse ja usalduse eest. Tänu Teile saame panustada
sellesse, et ehitada üheskoos üles uus, ühtne ja hästi toimiv
Häädemeeste vald.
Valimisliit Ühtne Koduvald

Tänan kõiki oma valijaid.
Henn Saar
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Meie vahva Uulu kooli ja vahvate inimeste
oktoobrikuusse jäetud jäljed…

Sügise algus Tahkuranna koolis
Vaatame siis korraks
tagasi oma tegemistele.
25.septembril toimus
koolis spordipäev teemal
„Eesti liigub”. See ei olnud
tavaline spordipäev kaugus
hüpete ja jooksuga. Õpetaja
Kadri oli välja mõelnud
palju toredaid võistkond
likke mänge, mis kõik
nõudsid nii kiirust, osavust
kui ka vastupidavust. Ilm oli
ilus ja kõike nauditi täiega.
Võistkondade kaptenid said
auhinnaks spordisärgid ja
kõik said suud magusaks
pähklite ja rosinatega.
5.oktoobril olid külas
Läti klaasipuhujad. Nad
rääkisid klaasi saamisloo,
tutvustasid puhumistehnikat
ja pakkusid müügiks
klaasist meeneid. Kuulati
hoolega ja osati vastata
esitatud küsimustele. Aga
ramad said ka puhumise ära
proovida. Lastele jäi mäles
tuseks kaunis klaasist
kaelaehe ja uued teadmised
klaasist.
6.oktoobril oli õpetajate
ja õpilaste pidupäev –
tähistasime õpetajate päeva.
Kuuenda ja viienda klassi
õpilased tegutsesid koolis ja
lasteaias. Tore oli see, et
„vanad” õpetajad ei saanud
niisama lobisedes aega
veeta, vaid nad pidid
töötama ikka täiega.
Hommik algas õpilastele
esinemisega. Eks vaata,
mida ikka luuletuse või
laulmise ajal rahva ees
seistes tunned! Siis „Alias”.
Vehi kui palju tahad, aga
haaknõela mõistetavaks
teha ei suutnud. Nojah ja
siis veel lõpetuseks kont
rolltöö, mis lausa higimullid
otsaette võttis.
Aitäh, kuuendikud, teile
õpetajate poolt! Väga toreda
hommikupooliku olite välja
mõelnud!
9.oktoobril käivitasime
projekti „Aastaajad kooli
lähiümbruses”. Õpilastega

tegeles ja neid juhendas
Triin Tamme MTÜst
Aasavili. Seekord olid
vaadeldavateks sügise
märgid aias, metsas ja
veekogus. Väiksemad said
mängida veel toredaid
loodusega seotud mänge.
Veidi küll kippus vihma
tibutama, aga üldiselt see
õues õppimist ei seganud.
Järgmine kord saame kokku
jaanuaris ja siis on juba
peateemaks talv.
13.oktoobril oli pudru
päev. Õpetaja Anu keetis
lastega erinevaid putrusid.
Õpilastel oli võimalik
proovida toortataraputru,
mille valmistas meie

direktor Kerli. Pudrud olid
head ja üle ei jäänud midagi.
19.oktoobril võttis kool
osa projektist „Kino maale”.
Esmakordselt toimuv filmi
festival „Kino maale” teeb
kummarduse Eesti nukufil
mile,mis peab sel aastal oma
60.sünnipäeva.Nii ongi
vanim animatsioon 1957.
ning värskeim 2017. aastast.
Meie õpilased vaatasid
„Välek Vibulast”, mis on
huvitav ka ajaloo seisu
kohast.
20.oktoober oli täis
põnevat tegutsemist. Hom
mik algas ettelugemispäeva
tähistamisega. Igast klassist

SUUREL
SÜGISLAADAL sai iga
õpilane omale kogemusi
ärieluks. Harjutasime suht
lemist, ettevõtlikust, rek
sai keegi esineda ja oma
laami tegemist. See oli kogu
lugemisoskust näidata. Et
kooliperet ja laste kodusid
käimas olid raamatukogu
hõlmav üritus. Kõigile, kes
päevad, siis oli meie
tegid, müüsid ja ostsid –
raamatukogu juhataja Ülle
aitäh!
ka koolimajas, kaasa hulk
Sel sügisel on kõik
uusi ja põnevaid laste
klassid osalenud KIKi
raamatuid. Ta oskas nii hästi projektides: 9. klass käis
Ermistu järve kooslust
rääkida ja huvi äratada, et
uurimas, 3. klass tutvus
juba samal päeval leidsid
paljud raamatud tee õpilaste elektriliste nähtustega Pärnu
Tehnikamajas, 5. ja 6. klass
lugemislauale.
uurisid tegemisi asutuses
Noortekeskuse juhataja
,,Pärnu Vesi,” 4. klass õppis
Astridi eestvedamisel oli
teadmisi jäätmemajanduse
kokku pandud vahva
kohta, 2. klass tutvus
„Aaretejaht”.Võistkonnad
kompassiga, 1. klass veetis
lemmikloomapäeva
Loodusmajas.
Need õppekäigud said
toimuda kahe inimese suure
ettevõtlikkuse ning töö
tulemusena – suur, suur tänu
Teile Tiiu Sommer ja Maie
Sarapik!
Erinevatel spordivõist
lustel on meie väikese kooli
lapsed olnud käbedad.
Kiitus ja tänu osavõtjaile!
Õpetaja Kaja Stimmer,
täname Sind selle vankri
vedamise eest!
Pärnu Maakonna sügis
krossi teatejooksu ja pendel
teatejooksu võistlustel.
Uulu Põhikooli II gupp

I koht pendelteatejooksus
ja seda teiste koolide ees
terve vahetuse pikkusega!
Võistkonda kuulusid:
Caroly Kopelmaa, Krethel
Kiviselg, Henri Merivälja,
Hannes Valk, Rebeka
Nora Jürgens, Aurelia
Kaasik, Richard Kiviselg,
Hanno Valk, Leandra
Vaher, Ralf Christoffer
Pihlak, Mihkel Kersalu,
Harly Lehismets, Andra
Klaas ja Deborah Puu
sepp.
Neile lastele omistati
Uulu kooli poolt
septembrikuu tegijate
staatus.
Teatejooksu krossis
Pärnu maakonna I–III
klassi tüdrukute arves
tuses III koht:
Caroly Kopelmaa,
Krethel Kiviselg, Saara
Sofia Jürgens.
Paljud Uulu kooli
teatejooksu võistkonnad
olid napilt neljandad ja
viiendad maakonna 15
võistkonna hulgas. Nii et
igatpidi tublid lapsed!
Lisaks kõigile eelnevalt
nimetatutele olid Uulu kooli
esindamas Jass Harjaks,
Lisette Kunder, Devin
Borisov, Merily Kopelmaa,
Kaarup Kask, Suzanna
Puusepp, Kevin Laastau.
Pärnu maakonna kooli

noorte orienteerumis
võistlustel oma vanuse
gruppides
I koht  Agnes Võsanurm
I koht  Alice Võsanurm
III koht  Rebeka Nora
Jürgens
III koht  Richard Kivi
selg.
4. koht  Hanno Valk
5. koht  Rudolf Harald
Kiviselg
6.7. koht  Ralf Cristof
fer Pihlak
6.7. koht  Tanel Tamm.
8.9. klasside Pärnu
maakonna jalgpalli võist
lustel 5.6. koht.
Võistkonnas mängisid
Alex Lepp, Jaagup Oras
mäe, Karl Eerik Sommer,
Romet Henning, Andreas
Jaaniste, Mihkel Kersalu,
Kevin Laastau, Markus
Tammik, Harly Lehis
mets.
Uulu kool õnnitleb meie
kooli õpetajat Sirje Kõre
saart 2017. aasta duatloni
sarja Eesti meistritiitli
puhul!
Jõudu Sulle koolipere ja
uute saavutusteni!
Uulu kooli pere

pidid koos ja sõbralikult
läbima kolm punkti:
raamatukogu, Tahku Tare ja
kooli ning lahendama
erinevaid ülesandeid. Päev
oli sügiseselt kaunis ja igati
sobilik õues liiku
miseks.Ühiselt tegutsesid
koos nii suured kui ka
väikesed. Ja siis päeva
üllatus – õunakringel, mis
aitas taastada kulutatud
energiavarud! Täname
Annet Tahku Tarest magusa
ja maitsva kringli eest!
Kõik sai tehtud ja võiski
minna esimesele vaheajale.

Pärnumaa noortekeskuste kokkutulek Tahkuranna Võiste Noortetoas
Igal aastal on Pärnumaa
noortekeskustel kujunenud
traditsiooniks kaks korda
aastas korraldada kokku
tulek erinevates noortekes
kustes. Sellel korral jõudiski
järg meie, Võiste Noortetoa
kätte ja olime seda rõõmsalt
valmis korraldama.
Kokkutuleku suurimaks
eesmärgiks on Pärnumaa
noortele tutvustada teisi
Pärnumaa noortekeskusi ja
tutvuda uute noortega.
Samuti on meil kombeks
seada noortekeskustele
kodune ülesanne ja meie
valisime selleks playbacki.
20. oktoobril sai Tahku
Tare saal kaunistatud,
peolaud kaetud, ettevalmis
tused tehtud ja Pärnumaa
noortekeskuste kokkutulek
sai alata. Esmalt tutvusime
noortega, seejärel olid

Võiste Noortetoa noored
valmis võistlusmänge
tegema. Mänge viisid läbi
Greta Tamm, Margitta
Miilimäe, Marliis Miilimäe,
Grit Lelle, Merili Tiik. Suur
suur aitäh Teile, mu sõbrad!
Kui mängud mängitud,
siis ootas meid juba särav
üllatuskülaline saatest
“Väikesed hiiglased”
Annika Absalon. Annika
esitas kaks tantsulist
etteastet ja noored said
Annikale esitada küsimusi
nii saate tegemise kui ka
staari enda kohta. Hiljem
said kõik soovijad väikese
hiiglasega pilti teha ja
autogrammi küsida. Elevust
kui palju. Suursuur aitäh
Annikale, kes säras ja oli
avameelne noorte küsimus
tele vastamises. Soovin veel
tänada Annika ema Sigrid

Absaloni, kes oli meile
vahvaks fotograafiks.
Pärast üllatuskülalist
said noorsootöötajad hin
nata noorte fantaasiarikkaid
meisterteoseid ning nauti
sime publikuna vahvaid
playbacki etteasteid ja
Aliase teatrit.
Üllatusi oli sellel peol
palju! Kes soovis üllatusena
esineda laulmisega ja kes
soovis mitut playbacki
esitada.
Te kõik olite võistlus
himulised ja väga nutikad,
tulevased ja praegused
staarid! Aitäh kõikidele
noortekeskustele, kes said
meie üritusel osaleda!
Võiste Noortetoa
noorsootöötaja
Astrid Rosenberg
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Pillimeeste tänu
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• TEATED •
Tahkuranna rahvale kirikuteavet

Aeg voolab kui jõgi
ja kaasa sind kannab.
Aeg juustele eluhõbeda annab,
aeg kauneid aegu meelde toob
ja sooja tunde südamele loob

Lahkunute mälestamist – surnute püha peame liturgiag
laupäeval 18. novembril algusega kell 11.00.
Kristuse sünni püha teenistus toimub 24. detsembril
algusega kell 20.00.
Ülempreester Ardalion Keskküla

Novembri kuu
04.
07.
10.
06.
18.
23.
05.
21.
27.
12.
05.
05.
11.
13.
15.
22.
23.
23
28.

Palkide saagimine lintsaega,
tule kasvõi ühe palgiga.
Helma Sipelgas 94
Tel: 5013429
Arkadi Kallaste
94
Mart Kenk
86
Viie aasta möödumise järel toimus Tahkuranna
Salme Lehiste
85
LasteaedAlgkooli meeldivas saalis taas pillimeeste
Harald Kumm
85
kokkutulekkontsert. Pillimeeste suurim tänu kuulub Võiste
Halumasina teenus
. Tel 5252696.
Amilda-Villentine
külaseltsi tegusatele prouadele, kes taaselustasid toreda
Grosšmidt
85
ürituse, mis tõi kokku pillimehi – naisi nii Pärnu
maakonnast kui ka Märjamaalt ja Lihulast.
november Mart Lyra
84
Kontserdi avas väsimatu Henno Sepp, kes oma
november Liia Koppel
83
suupilliloo pühendas Tahkurannast pärit akordionist Toivo
november Anatoly Stepanov 82
Adamsoni mälestuseks. Sellele järgnes ühismäng, kus said
november Veera Kotšegina 81
koos mängida kõik, kellel oli pill kaasas. Ühismängus
november Valentina Samusevich 80 mängisid eesti lõõtsad, karmoskad ja loomulikult
november Elle Rahu
70
akordionid. Mängiti solistina, duetina kui ka ansamblitena.
Tahaks loota,et see tore üritus muutub uuesti igaaastaseks
november Rein Adams
65
traditsiooniks ja rohkem vallarahvast leiaks tee sellele
november Vesta Rüütel
65
üritusele.
november Ilme Tamm
65
Veel kord suur tänu kõigile, kes selle ürituse heaks
november Alli Afanasjeva
65
kordaminekuks abi osutasid.
november Enno Tammekivi 60
Pillimeeste nimel
november Ülle Künnarpää 60
Ago Allikvee
november Kadri Tähe
60

november
november
november
november
november
november

Noortel igav ei hakka!

S ünni d

TV3 ja heategevussaade
“Inglite aeg” paluvad abi!
Märka hädasolijat ja
anna temast teada!
Kui olete märganud
enda kõrval hädasolijat,
palun andke meile temast
teada! Nimelt tahame väga
aidata hädasolijaid, kuid
nendeni on raske pääseda,
sest tihtipeale ei jõuagi
abivajajate lood meieni.
4aastase kurdi Sandri loo
saimegi just vallavalitsuselt
ning tänu sellele sai Sander
kuuljaks!
TV3e heategevussaade
„Inglite aeg” tuleb taas ja
seda juba neljandat korda.
Oleme tänu Eesti rahva
abile suurte summadega
toetanud inimesi ja pere
kondi, kelle eluteele on
saatus veeretanud raskusi,
millest ainult oma jõudu
dega on väga keeruline välja
tulla. „Inglite aeg” on ainus
heategevussaade, milles

kogutud summa läheb
jagamisele saates osalenud
abivajajate vahel ja nii
teavad inimesed täpselt,
kelleni nende annetusraha
jõuab.
TV3 palub märgata Sul
abivajajat – kui oled ise
hädas või tead kedagi, siis
anna abivajajast märku juba
nüüd. Ükskõik, kui väike
või suur üks mure võib
tunduda – kirjuta meile
aadressil
aita@tv3.ee.
Aitame ja märkame, sest
üksteist peab hoidma.
Rohkem infot leiad
www.tv3.ee/ingliteaeg
Kõik küsimused on
oodatud!
Kadi Poll
PR ja turundusspetsialist
Tel 6 220 247
Kadi.Poll@tv3.ee

EVGENI KANAMART
02.04.1932-25.10.2017
Võiste alevik

SERENITY-EHA SARAPIK

18.09.2017

Ema Maria Alas,
isa Silver Sarapik

NELE KALJUSTE

04.10.2017

Ema Enelin Kannu,
isa Kert Kaljuste

ROBIN LEETSAAR

05.10.2017

Ema Jane Talts,
isa Ivo Leetsaar

MARTEN MAHLA
Kerli ja Kristjan Mahla

12.10.2017

Kui september on veel
mingil määral sisseelamise
kuu peale kosutavat suve
vaheaega ning Huvipesas
reklaamitud tegevused alles
kogusid hoogu ja huvilisi,
siis oktoobris käib töö juba
täies hoos.
Kõikidesse värskelt
loodud huviringidesse
koguneb igal kooskäimise
korral väga palju huvilisi,
seega rõõm on tõdeda, et
meie noortel on suur huvi
nii kokkamise, disc golfi,
seiklemise kui igasuguste
tantsuliste tegevuste vastu.
Septembrikuu viimasel
päeval osalesime Eesti ANK
korraldatud, üleeestilisest
matkaprojektist, mis sai
alguse noorsootöötajate
initsiatiivist ning on pühen
datud Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale. Käisime koos
Are, PärnuJaagupi ja
Võiste noortetoa noortega
matkal KablistIklani ning
ühtekokku läbisime 18
matkakilomeetrit. Tore
matkapäev päädis ühise
piknikuga Kabli loodus
jaama piknikuplatsil.
Võtsime osa 9.–29.
oktoobril esmakordselt
toimunud filmifestivalist
Kino maale, mis tegi sel
korral kummarduse Nuku
filmi loomingule ja

vaatasime vanu nukufilme.
Loomulikult käisime iga
aastasel Pärnumaa noorte
keskuste kokkutulekul, mis
sel korral sai teoks Võiste
noortetoa eestvedamisel.
Oli igati lõbus ja vahva
sündmus, kus sai palju
esineda, osaleda erinevates
tegevustes ning sõlmitud
uusi tutvusi.
9.–15. oktoobril toimus
Tahkuranna Valla noortele
vanapaberi kogumise
kampaania “Väärtuslik
vanapaber“ ja ühtekokku
kogusime sel aastal 901 kg
paberit ning 200 kg pappi.
Kõige usinamad kogujad
olid sel korral: Andres Pihu,
Mariann Rebane, Joosep
Jaaniste, Kennet ja Marten
Saar, Analota Helin,
Eleanora Krüger, Emma
Kalnin, Kaur Kaldmäe,
Triinu Lumiste, Anelle
Kurm, kelle auhinnaks on
novebri alguses ühine
kinokülastus vaatamaks
filmi “Peletiste perekond“.
Noortekeskuses ja noor
tega võetakse alatasa ette
miskit põnevat. Jälgi
reklaami, et miskit olulist ei
jääks märkamata.
Ege Altmart
Noorsootöö juht

ARNO RINALDO
04.10.1948-04.10.2017
Uulu küla

Väljaandja:
Lehe makett:

KALEV KAELUSSOO
25.11.1956-16.10.2017
Võiste alevik

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak
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Tahkuranna valla ajaleht

Oktoober Võiste lasteaias
Aasta viimane veerand on
käes. Oktoobrikuu pakkus
meile pisut päikest, rohkesti
vihma ja kuu lõpupoole
võimaluse meisterdada selle
hooaja esimesed (lootkem
kooris, et mitte ainsad...)
lumememmed. Lasteaiaelu
on tuurid üles võtnud ja siin
Sulle, hea lugeja, väike
ülevaade meie ettevõt
mistest.
Septembri lõpupäevisse
jäi meie lasteaia sünnipäev.
Sedakorda tähistasime seda
ühise spordipäeva ja kringli
söömisega.
5. oktoobril külastasid
Tahkuranna Lasteaed
Algkooli klaasipuhujad.
Rannakarbid võtsid ette
käigu koolimajja, said osa
Klaasi Imelisest Maailmast,

klaasikunsti saladustest ning
naasid isiklike armsate
klaasehetega.
6. oktoobril tähistasid
kool ja lasteaed üheskoos
õpetajate päeva. Koolist
saabus lasteaeda 6 noor
pedagoogi, kes viisid sel
päeval läbi planeeritud
tegevusi ning kellega nii
lapsed kui õpetajad väga
rahule jäid. Sama päeva
õhtupoolikul alustas poiste
tööõpetuse õpetaja Enn
Kübar lasteaia saalis
Rannakarbi rühma lastega
nn nikerdusringi hooaega.
13. oktoobril (mis
muide, oli reede) näitasid
Rannakarbid üles täielikku
ebausu puudumist. Vaikselt
rühmaruumis kehva mai
nega päeva möödumise
ootamise asemel istusid
nemad hoopis bussi ja

sõitsid Pärnusse vaatama
etendust „ Kunksmoor ja
kapten Trumm”. Reis sujus
viperusteta ja etendus oli
vahva!
17. oktoobril olid meie
lasteaias külas Häädemeeste
Päästekomando töötajad,
kes Rannakarpe tulest
targemaks koolitasid. Õue
peal ootavat päästeautot
uudistasid hiljem mõlema
rühma lapsed.
20. oktoobril, etteluge
mispäeval, luges AnniMarii
Männi Rannakarpidele ette
I. Tomuski raamatut
„Rasmuse vuntsid”. Samale
päevale langes ka projekti
„Kino maale” üritus –
lasteaiapere vaatas ühes
koos E. Tuganovi nukufilmi
„Ott kosmoses”
Aastaid on Rannakarbi
rühma lapsed sügiseti

külastanud meie eakate
Jututuba. Koos vanaema
dega mõistatati ning arutleti
kõnekäändude ja rahvalike
ütlemiste üle. Uudse asjana
võeti seekord ette vana
emade lähem tutvustamine
digimaailmaga: lapsed olid
valmis õpetama program
meerimismängu.
Oktoobrikuu sünnipäeva
lapsele oli juba lasteaias
meisterdatud kingitus ning
lasti kõlada sünnipäeva
laulul. Rannakarbid tänavad
lahkeid vastuvõtjaid ja
Tahku Tare perenaisi
imemaitsva koogi eest!
Selline oli linnulennult
vaadatuna kullakarvaline
oktoober Võiste lasteaias.
Õnnelikku aasta viimase
veerandi jätku kõigile!
Võiste lasteaia pere
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Uulu lasteaia oktoobrikuu tegemistest
Kui septembri lõpp
näitas veel ilusaid päikselisi
päevi, siis oktoobri algus tõi
kaasa sügiseselt rõsked ja
niisked ilmad. Lepatriinud
kaunistasid lasteaia aknad
sügislehtede vitraaziga, mis
muutis lasteaia ruumid
looduslähedaseks ja pidu
likuks.
Sellele kaunile värvi
kirevale ajale on langenud
õpetajate pidupäev ja
lasteaia sünnipäev. Sünni
päevapidu “Päike, vihm ja
vikerkaar” lõi tunde, et ka
meie oleme osake sellest
looduse värvimängust. Rüh
made vahel jagati ära
vikerkaare värvused,
milleks meil tuli ennast
sellel päeval võluda. Tänu
tublidele peredele õnnestus
see hästi. Peo juhtivateks
tegelasteks olid Päike ja
Vihmapilv, kellega koos
maalisid lapsed oma muu
sikaliste ja liikumisnumbri
tega vikerkaarele värvi
kaared. Õpetaja Piret oli
kõigile rühmadele lõbusad
ja meeleolukad numbrid
selgeks õpetanud.

uurisid putukate elu sügisel.
Toas oli tore jälgida, kuidas
kapsaröövikute käes leht
kapsas kaob kui võluväel. Ja
mis neist röövikutest talvel
saab? Raamatunädalal oli
rühmas raamatute näitus ja
käidi ka raamatukogus
lindude raamatuid uurimas.
Rühmas valmisid ka 2
omatehtud raamatut.
Lepatriinud käisid
matkal mere ääres lootuses
näha luikesid, kes val
mistuvad lennuks lõuna
maale, kuid luikede asemel
kraaksatas vaid paar varest
puude latvades. Põnev oli
vaadata sillaehitust kanali
juures. Ootused on suured:
“Saaks ta juba valmis!”
Lasteaia sünnipäeva nädalal
valmistati koos maailma
maitsvaim tort. Suur tänu
Jako emale tordipõhjade
eest!
Jaanimardikad rääkisid
erinevatest ilmastikunäh
tustest ja maalisid aasta
aegu. Arutati, millised on
lindudele ja loomadele
iseloomulikud tegevused
sügisel. Uuriti puid ja tehti

uusi raamatuid lastele
ettelugemiseks.
Pesamunad Sipelgad
sagisid asjalikult nii toas kui
õues. Osade Sipelgate jaoks
oli emmest issist lahusolek
keeruline ja aegajalt kippus
pisargi silma, kuid tänu
tublidele „lasteaia emme
dele” saadi raskustest üle.
Tasapisi harjutakse ühise
elurütmiga ja õpitakse
targematelt krutskeidki.
Tarkus tuleb tasapisi ja
kõige tähtsam on siiski see,
et lapsed tulevad hommikul
aeda rõõmuga.
Lasteaia personal osales
Sihtasutus Innove toel 1.06
– 31.09.17 „Alushariduse
parimate praktikate jaga
mise õpiürituse” raames
koolitustesarjas „Läbi
väärtuste muutunud õpi
käsituse põhimõtete raken
damine Uulu lasteaias”.
Lisaks osalesid õpetajad nii
Pärnu Rajaleidjas kui Surju
lasteaias toimunud täiend
koolitustel.
Seoses järskude öökül
madega langesid kirevad
rüüd puudelt ning park ja

Mesimummid uurisid,
mida peab sööma, et
suureks ja terveks kasvada.
Käidi tutvumas kokkade ja
raamatukoguhoidja tööga.
Loeti ja lavastati muinas
juttu “Kakuke”. Rühmas
tegid lapsed ise võileibu ja
küpsetati vahvleid.
Liblika rühma lapsed

ka oma “Puuraamat”.
Raamatunädalal tutvuti
raamatukogu tööga ja
kuulati raamatukogu juha
taja esituses toredat muinas
juttu. Rühmas püüdsid
lapsed leida sõnadele
sobivaid riime ja kogu
lasteaia lapsevanematele
tutvustati ühel õhtupoolikul

lasteaia hooviala mattus
lehelaviini alla. Lehtedes oli
tore sahistada ja hullata ning
ka veidi tööd teha. Lapsed
aitasid usinasti lehti riisuda
ja kottidesse toppida.
Rõõmsat ja tegusat
sügise jätku soovides,
Uulu lasteaia pere

