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Kooliaasta algus Tahkuranna koolides
Uulu Põhikooli I klass

Tahkuranna Lasteaed-Algkooli I klass

Vasakult esimene rida: Ketu-Ketri Rüütli, Karolin Jõe, Grete Pärnpuu,
Kirke Rahu, Jessika Borisova, Madleen Luik, Mirell Võsanurm, SusannaLota Susi, Meelike Udu, Walfried Alexander Schneider.
Vasakult teine rida: Kerdo Kirschbaum, Katry-Mary Burk, Kennerth Ööpik,
Kennet Saar, Rasmus Aedma, Cristelle Marii Merirand, Jürgen Rahu,
Mathias Must, Andre Pihu, Eerik Jõgiste, klassijuhataja Annika Kersalu.

Vasakult: klassijuhataja Lea Anniko, Chris-Kennet Leetsaar, Eleanora
Krüger, Janelle Aaslaid, Analota Helin, Deivid Soosalu.

On linnupojad kasvand juba suureks
ja puude lehil mõni koltund triip,
kuid suvesoojus püsib veel su juures:
järv, kaldaliiv ja pilve mahe tiib.

Jäi seljataha memme lihtne tare,
tee kaevu juurde - lõhnav, kastemärg.
Sa astud... Ja saab üha lähemale
taas koolimaja, uksel rõõmus pärg.

Sa äigad käega... Läbisegi alles:
vee virvlemine... korvis mustikad...
Ja tuntud sagin kooliõues alles,
kõik sõbrad endistviisi lustakad.

Käisime Laste Vabariigis
2017. aasta on Eesti laste ja noorte kultuuriaasta, mille
raames tiirutab mööda Eestit Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud elamustuur Laste Vabariik. 31.
augustil enne tihedat kooliaasta algust peatus tuuri
haagisauto Kilingi-Nõmmes. Otsustasime meiegi minna
oma kambaga kaema-uudistama, mida põnevat seal
pakutakse ning millistest vahvatest tegemistest saab osa
võtta. Avatud olid mitmed töötoad, kus sai meisterdada
toreda Jääajakeskuse mammuti, teha tutvust suuhügieeniga
ning kõige populaarsemaks osutus mobiilne puidu- ja
metallitöötuba Merkuur. Kõikides peatuspaikades oli tuuri
alal avatud vabalava kohalikele noortele, siis otsustasime
kasutada sedagi võimalust ning oma etteaste tegid Anu
Nõmme ning Liina Ojatamme juhendatavad tantsutüdrukud. Laste Vabariigis saavad lapsed Laste Vabariigi
passi. Nii saavad neist sümboolselt Laste Vabariigi
kodanikud. Laste Vabariigi pass annab tasuta või
soodustingimustel sissepääsu paljudesse muuseumitesse ja
elamuskeskusestesse üle Eesti – nende Laste Vabariigi
sõprade juurde, kellega koos on sündinud Laste Vabariigi
labürint-mänguala. Meiega kaasas olnud lapsed on
nüüdsest uhked passiomanikud. Laste Vabariigi
tegemistega saab kursis olla veebilehel www.minaka.ee.
Oli tore ja tegus päev. Aitäh osalejad, aitäh juhendajad,
aitäh korraldajad!
Ege Altmart
noorsootöö juht

On... oli suvi... Olid pihus rakud,
laup higine ja naerud, naljad suus...
Nüüd tõemeeli seisad lävepakul
ja ütled: “Tere, kooliaasta uus!”
Leili Andre
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Vallavalitsuses otsustati:
11.juulil
• Määrata Häädemeeste valla valimiskomisjoni asukohaks
Häädemeeste vallamaja aadressil Pärnu mnt 13,
Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu
maakond.
• Kinnitada FIE Enno Tammekivi poolt esitatud hinnapakkumine ning eraldada Tahkuranna valla Uulu-Pärnu
kergliiklustee ehitamise omanikujärelvalveteenuse
teostamiseks raha 7200 (seitse tuhat kakssada) eurot.
Eraldada p 1 nimetatud summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 28.juuni 2017
korralduse nr 215 „Pakkumuse edukaks tunnistamine”
punkti 1 ja kehtestada see alljärgnevad redaktsioonis:
„1. Tunnistada „TLAK trassid ja kõnniteed” hankes
(TLAK trassid ja kõnniteed vee- ja kanalisatsioonitrass
hoonest kuni kaevuni K5) Meris OÜ poolt esitatud
pakkumus peale osapoolte vahel toimunud läbirääkimisi
parimaks hinnaga 35 998 (kolmkümmend viis tuhat
üheksasada üheksakümmend kaheksa) eurot ja 80 senti
koos 20% käibemaksuga.”.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
18.juulil
• Eraldada täiendavalt Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
rekonstrueerimisel lisanduvate tööde tarvis raha 5659
(viis tuhat kuussada viiskümmend üheksa) eurot ja 85
senti.
Eraldada p 1 nimetatud summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Kuulutada välja avalik konkurss Uulu Põhikooli direktori
vaba ametikoha täitmiseks.
• Moodustada Uulu Põhikooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks läbiviidava konkursi komisjon järgmises
koosseisus:
Komisjoni esimees Karel Tölp – vallavalitsuse esindaja;
Komisjoni sekretär Maia-Liisa Kasvandik – vallavalitsuse
esindaja;
Komisjoni liikmed:
Aivo Pedak – vallavolikogu esindaja;
Ardo Vakk – vallavolikogu esindaja;
Herme Koit – Uulu Põhikooli hoolekogu esindaja;
Kaja Stimmer – Uulu Põhikooli esindaja;
Annely Kuningas – Uulu Põhikooli esindaja.
28.juulil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist 14.-18.06 Holstre-Polli suusalaagris, 9.–14.07 Jõulumäe suusalaagris ning 25.–29.07
Otepää suusalaagris kogusummas 130 (ükssada
kolmkümmend) eurot: Henriko Ojaveer.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 13 Pärnu
Klubile Tervisesport Pärnu 33. aastajooksu korraldamiseks.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 14 MTÜle Tahku rannarahvas Hapukurgifestivali korraldamiseks
Külakeskus Tahku Tare territooriumil.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 29.
märtsi 2016 korraldusega nr 93 „Ehitusloa väljastamine”
MTÜ-le Võiste Külaselts väljastatud ehitusluba
Tahkuranna külas Tare kinnistul asuva külakeskuse Tahku
Tare osaliseks rekonstrueerimiseks (projekti nr 234/2016
alusel).
• Väljastada ehitusluba Johan Lahesoo‘le Leina külas
Maneezi kinnistule maneezi püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Kalle Ruubelile Reiu külas Haaviku
tee 11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Kooskõlastada “Külakeskuse Tahku Tare saunaruumide
rekonstrueerimisprojekti”, projekteerija Peeter Tilk, alusel
tehtavad ümberehitustööd vastavalt 17.07.2015
Tahkuranna vallavalitsuse ja MTÜ Võiste Külaselts vahel
sõlmitud Tasuta kasutamise lepingu punktile 4.1.3.
• Väljastada ehitusluba Võiste Külaselts MTÜ-le, esindaja
Anne Kalda, Tahkuranna külas Tare kinnistul asuva
külakeskuse Tahku Tare rekonstrueerimiseks (saunaruumide rekonstrueerimisprojekti, töö nr 269/2017
alusel).
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja vallavanem Karel Tölp, Reiu külas Reiuranna
tee laiendamisel (Reiuranna tee L2 ja Reiuranna tee L3).
• Jätta Sirje Jõgiste poolt 19. juulil 2017 esitatud vaie
Tahkuranna Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusele nr 208
rahuldamata.
8. augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 15 MTÜle Selts Raeküla Uhla-Rotiküla II elamusjooksu
korraldamiseks 20.08.2017.
• Anda põhimõtteline nõusolek J Kärpi kasutuses olnud
tööarvuti müümisega temale hinnaga 150 eurot.
• Vastu võtta Laadi küla Mäeotsa tee 11 kinnistu
detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada avalik väljapanek

ja vajadusel avalik arutelu.
• Väljastada ehitusluba Control AB OÜ-le, esindaja Britt
Vaher, Reiu külas Kuukivi tee 8 kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele,
esindaja vallavanem Karel Tölp, Laadi külas Mäeotsa tee
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisel.
15.augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist Vilnius Cup’17 jalgpallivõistlustel
summas 50 (viiskümmend) eurot: Aaron Rüütel.
• Väljastada välireklaami paigaldusluba LVM OÜ-le
(esindaja maakler Ats Rääk). Reklaami paigaldamise
asukoht on Reiu küla, Pea kinnistu (84801:001:0965).
Reklaami pinna suurus on 6 m2. Paigaldusloa kehtivusaeg
01.07.–31.12.2017.a.
• Kinnitada Uulu Põhikooli direktori ametikohale Egle
Rumberg alates 22.08.2017 ning vallavanemal sõlmida
temaga tööleping.
• Korraldada ajutiselt äraoleva ametniku, humanitaarnõunik Lene Hirvela lapsehoolduspuhkusel viibimise
ajaks vaba ametikoha täitmise konkurss.
Teenistusse võetakse ametnik määratud tähtajaks kuni
Lene Hirvela ametikohale naasemiseni.
Moodustada nimetatud vaba ametikoha täitmiseks
läbiviidava konkursi komisjon järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees
Karel Tölp
Komisjoni liikmed
Ulvi Poopuu
Klaudi Tints
Egle Rumberg
Norman Talson.
• Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 20
kalendripäevaks ajavahemikul 16.august kuni
05.september 2017.a. (01.01.2016-31.12.2016 kalendriaasta eest 10 päeva, 01.01.2017-31.12.2017 kalendriaasta
eest 10 päeva).
• Kinnitada Leonhard Weiss Energy AS poolt esitatud
hinnapakkumine Tahkuranna vallas tänavavalgustuse
projekteerimiseks summas 3960 (kolm tuhat üheksasada
kuuskümmend) eurot. Hind sisaldab 20% käibemaksu.
• Väljastada ehitusluba Ene Kütt´ile Merekülas Killi tee 1
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil
Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Metsaküla küla, Ranna
kinnistu (katastritunnus 84801:004:0301).
• Väljastada kasutusluba Andrei Litvinovile, Laadi külas
Ura tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamisel.
22.augustil
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
28.06.2016. a korraldus nr 193 „Haldusakti muutmine”,
millega muudeti Tahkuranna Vallavalitsuse 17.02.2010.
a korralduse nr 50 punkti 1.1 ja lisale.
• Anda põhimõtteline nõusolek Punga tee 8 kinnistu
jagamiseks.
• Määrata maaüksustele järgmised koha-aadressid ja maa
sihtotstarbed:
Lähteülesande nr AT030924011, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Lepaküla, Laanepõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa
(011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030924008, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Lepaküla, Niidu, sihtotstarbega maatulundusmaa
(011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030618083, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Lepaküla, Lepiku, sihtotstarbega maatulundusmaa
(011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030924096, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Leinaküla, Aasa, sihtotstarbega maatulundusmaa
(011; M)
100%
Lähteülesande nr AT030924064, Pärnumaa, Tahkuranna
vald, Tahkuranna küla, Laanepõllu, sihtotstarbega
maatulundusmaa
(011; M)
100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Uulu külas Uuejõe kinnistu
(pindala 10,70 ha, katastriüksuse tunnus 84801:001:0522)
jagamisega.
• Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
Ahti, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Jaanuse, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Liini, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100%;
Uuejõe, sihtotstarve: maatulundusmaa (011; M) 100 %.
Uute maaüksuste juurdepääs avalikult kasutatavale teele
määrata reaalservituudiga mööda Uuejõe teed.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgneva Tahkuranna valla elanike registris
oleva lapse osalemist European Childrens Cup 2017
jalgpallivõistlustel Vilniuses summas 50 (viiskümmend)
eurot: Ekke Rahu.
• Väljastada ehitusluba Oleg Salnikov‘ile, Reiu külas Pulga
tee 16 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Puurkaevumeistrid OÜ-le, esindaja
Ardo Lünekund, Lepakülas Pihlakase kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Kooskõlastada kavandatava puurkaevu asukoht aadressil

Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Võiste alevik, Riia mnt
22 kinnistu (katastritunnus 84801:005:0191).
• Väljastada kasutusluba Talvi Lehe´le, Reiu külas Puukooli
tee 6 kinnistul asuva üksikelamu laiendamisel.
• Kinnitada alljärgnevad hankedokumendid ja korraldada
hanked:
- Lihthange „Võiste Sotsiaalmaja kahe eluruumi remont”
kinnitamine
- Riigihange lihtsustatud hankemenetluse hankedokumendi „Tahkuranna valla teeäärte niitmine 2018-2021"
kinnitamine.
- Riigihange lihtsustatud hankemenetluse hankedokumendi „Lumetõrje Tahkuranna valla teedel 2017-2021"
kinnitamine.
• Arutati läbi vallavolikogu 31.08 istungi päevakorda
esitatavad eelnõud.
29.augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada alljärgnevaid Tahkuranna valla elanike registris
olevate laste osalemist European Childrens Cup 2017
jalgpallivõistlustel Vilniuses summas á 80 eurot:
Kerdo Pärnpuu, Marten Saar, Mathias Must.
• Kompenseerida Tahkuranna valla elanike registris oleva
alla 3-aastaste lapse lapsehoiuteenuste kulud Pärnu
Titutriinu lastehoius alljärgnevalt:
Daner Siitan, 04.septembrist kuni koha vabanemiseni
Uulu Lasteaias.
• Kinnitada 28.08.2017 esitatud projekti “Rüütli kinnistu
joogiveesüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale
(Puurvesi OÜ) 3940 (kolm tuhat üheskasada
nelikümmend) eurot ja 00 eurosenti vastavalt sõlmitud
toetuslepingule nr 6-11/13 ning esitatud kuludokumentide
alusel.
• Kinnitada 18.08.2017 esitatud projekti “Uuple kinnistu
joogiveesüsteem” aruanne ning teha väljamakse teostajale
(Puurvesi OÜ) 4524 (neli tuhat viissada kakskümmend
neli) eurot ja 00 eurosenti vastavalt sõlmitud
toetuslepingule nr 6-11/13 ning esitatud kuludokumentide
alusel.
• Väljastada alljärgnevad kasutusload:
Talvi Lehe´le, Reiu külas Puukooli tee 6 kinnistule
abihoone püstitamisel.
Fenser Holding OÜ‘le, esindaja Marko Karu Uulu külas
Laadi tee 2 kinnistule tööstushoone (muu tööstushoone)
laiendamisel.
Marko Karu‘le, Tahkuranna külas Mere tee 3 kinnistule
üksikelamu püstitamisel.
• Kinnitada hankedokumendid ja korraldada hange:
Lihthange „Männiküla tee sadevesi”.

TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Uulu

31. august 2017 nr 7

Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 3
„Õpetajate töötasustamise alused”
muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 2 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2014 määruses nr 3
„Õpetajate töötasustamise alused” tehakse järgmised
muudatused:
1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 3. Üldhariduskoolides töötavate õpetajate töötasu
alammäärad
(1) Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärana
rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud
õpetaja töötasu alammäära.
1
(1 ) Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär kuus
on vastavalt kehtivale kutsetunnistusele:
1) vanemõpetaja, tase 7 – 1250 eurot;
2) meisterõpetaja, tase 8 – 1350 eurot.”
§ 2. Määruse rakendamine ja jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi
Teatajas avaldamist.
(2) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.
Argo Mengel
Vallavolikogu esimees

Tahkuranna valla ajaleht

September 2017

Lk. 3

Vallavolikogus otsustati:
31.augustil
• Toimus Tahkuranna valla arengukava aastateks 2017-2021
I lugemine.
• Toimus Tahkuranna valla 2017.aasta I lisaeelarve I
lugemine.
• Kinnitada Tahkuranna valla 2017-2018 aasta
huvihariduse ja huvitegevuse kava vastavalt lisale.
Nimetada Tahkuranna valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava eest vastutavaks isikuks Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja Anu Nõmm.
Tahkuranna Vallavalitsusel esitada Tahkuranna valla
noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2018
01.juuli 2017.a seisuga Haridus- ja Teadusministeeriumile
või tema volitatud asutusele 2017.aasta 1.septembriks.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2014 määrust nr
3 „Õpetajate töötrasustamise alused”.
• Algatada Reiu külas Jürgensoni kinnistu detailplaneering,
eesmärgiga anda kinnistule ehitusõigus ühe üksikelamu
rajamiseks, vt. Lisa 1 – planeeritava ala skeem.
Kinnitada Reiu küla Jürgensoni kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohad vastavalt lisale.
Kinnistule juurdepääsu rajab detailplaneeringust
huvitatud isik omal kulul.
Sõlmida leping kinnistu omanikuga detailplaneeringu
koostamise korraldamiseks ja koostamise rahastamiseks.
Mitte algatada Reiu küla Jürgensoni kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Reiu küla Jürgensoni kinnistu 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).
• Mitte algatada detailplaneeringu koostamist Merekülas
Karu tee 7 (katastritunnus 84801:001:1570) maaüksusel.
• Lisada Mereküla Karu tee 19 ja 21 kinnistute
detailplaneeringu planeeringualale Muuli tee 1 kinnistu.
Kinnitada Mereküla Karu tee 19, 21 ning Muuli tee 1
kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohad vastavalt
lisale.
Sõlmida leping kinnistu omanikuga detailplaneeringu
koostamise korraldamiseks ja koostamise rahastamiseks.
• Lõpetada Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2014 otsusega
nr 7 algatatud Tõllapulga tee 1 detailplaneeringu
koostamine.

• Lõpetada Tahkuranna Vallavolikogu 22.02.2007 otsusega
nr 9 algatatud Metsaääre detailplaneeringu koostamine.
• Kehtestada Laadi külas Mäemetsa kinnistul
(katastriüksuse number 84801:001:0917) läbiviidud
Mäeotsa III detailplaneering.
• Nõustuda osaühing Eesti Geoloogiakeskus (registrikood
10140653, aadress: Kadaka tee 82, Mustamäe linnaosa,
Tallinn) Järvakandi, Pärnu-Jaagupi, Pärnu, Häädemeeste
ja Ikla baaskaardilehtede geoloogilise kaardistamise
üldgeoloogilise uurimistöö loa andmisega.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 03.10.2008. a otsuse
nr 61 “Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna
kehtestamine” punkti 1 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
“1. Määrata vee-ettevõtjaks Tahkuranna vallas Reiu külas
Kalevi puiesteel AS Pärnu Vesi, registrikood 10120395,
kus varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu
veega ja korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist
reovee ärajuhtimist ja puhastamist. Määrata
vee-ettevõtjaks Tahkuranna vallas Reiu külas Golfi tee
piirkonnas AS Pärnu Vesi, kus varustab kliendi kinnistu
veevärki ühisveevärgi kaudu veega. Kehtestada
AS Pärnu Vesi tegevuspiirkond vastavalt lisadele.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 19.01.2016. a otsuse
nr 3 “Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna
kehtestamine” punkti 2 ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
“2. Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks
Tahkuranna haldusterritoorium (v.a Reiu külas Kalevi
puiestee piirkond ja Golfi tee piirkond, sealjuures Golfi
tee piirkonnas korraldatakse vaid kliendi kinnistu
kanalisatsioonist heitvee ärajuhtimist ja puhastamist).
Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks loetakse tema valduses
või hallata olevat veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi,
mille kaudu vee-ettevõtja teostab kinnistute veega
varustamist, heitvee ärajuhtimist ja heitvee puhastamist.”
• Taotleda Keskkonnaministeeriumilt Merekülas Kanali
tee, katastriüksuse tunnus 84801:001:1745, pindala 3890
m², sihtotstarve transpordimaa (007; L) - 100% tasuta
võõrandamist Tahkuranna vallale.
• Taotleda Keskkonnaministeeriumilt Merekülas Muuli tee,
katastriüksuse tunnus 84801:001:1747, pindala 2552 m²,
sihtotstarve transpordimaa (007; L) - 100% tasuta
võõrandamist Tahkuranna vallale.

Uulu Põhikoolil uus direktor

Uulu Põhikoolis uus õpetaja

Minu nimi on Egle
Rumberg ja sellest õppeaastast olen Uulu Põhikooli
uus direktor. Varasemalt
olen töötanud matemaatikaõpetajana Sindi Gümnaasiumis ning humanitaarnõunikuna Tahkuranna
Vallavalitsuses. Minu
peamine eesmärk vallavalitsusse tööle asudes oli teada
saada, kuidas toimub
hariduse korraldus koha-

likus omavalitsuses. Ametis
oldud aja jooksul sain hea
ülevaate valla haridusasutustest, nende toimimisest ja tegevustest.
Tulenevalt eelnevast olen
kindel, et Uulu Põhikool on
heal tasemel kool. Koolis
töötavad kvalifikatsioonile
vastavad õpetajad ning
suurepärased tugispetsialistid. Uulu Põhikooli
õpilased on õppinud headele õpitulemustele ning
esikohti on saavutatud nii
olümpiaadidel kui ka
spordivõistlustel. Asun
koolijuhi ametisse lootuses,
et minu juhtimise all saab
Uulu Põhikoolist veel
parem kool.
Egle Rumberg
Uulu Põhikooli direktor

Sellest õppeaastast on Uulu Põhikoolis uus õpetaja Argo
Kruusmägi, kes viib läbi 6.–9. klassi poiste kehalise
kasvatuse tunde. Argo Kruusmägi on varasemalt töötanud
õpetajana Saaremaa Spordikoolis ning Pärnu-Jaagupi
Gümnaasiumis. Hetkel töötab ta Pärnu Jahtklubis
peatreenerina ning lisaks korraldab ja juhib ta Purjespordikooli tööd.
Argo Kruusmägi on valitud parimaks treeneriks 2003.
aastal Eesti Jahtklubide Liidu ning 2005. aastal Saare
maakonna poolt.

Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis uus
tööõpetuse õpetaja. Enn Kübar
Enn Kübar ütleb enda kohta
nii:
Sõbralikes suhetes oma
abikaasa ja lastega, Spordiklubi
Raudmees president, suguluses
Nipernaadiga, kultuurinautleja,
raamatuneelaja, korilane, gurmaan,
romantik, nalja mõistan ja vahel
teen ise ka (eelistavalt mustakarva).

Maakonna kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale
Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14
järjekordse, seekord kahekümnenda, maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele
on oodatud kõik Pärnu maakonnas elavad abielupaarid, kel
sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti
abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud (60
kooseluaastat).
Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu
Maavalitsuse kantselei telefonidel 44 79724, 44 79760 või

44 79720. Samuti võib maavalitsusest ise läbi astuda ja
kabinetis 202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) või kabinetis
100 (I korrus) austamispäevale nime kirja panna.
Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja
briljantpulmapaare, tänu kellele saab meie noorem
põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest.
Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile
eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on eeskujuks
kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad.

• Taotleda Keskkonnaministeeriumilt Merekülas Muuli tee
L1, katastriüksuse tunnus 84801:001:1748, pindala 2638
m², sihtotstarve transpordimaa (007; L) - 100% tasuta
võõrandamist Tahkuranna vallale (lisa 3).
• Lubada Tahkuranna Vallavalitsusel võtta 2017. aasta
eelarveaastat ületavaid rahalisi kohustusi ligikaudu 273
(kahesaja seitsmekümne kolme) euro suuruses summas
aastas seoses Uulu-Pärnu kergliiklustee I etapi projekti
elluviimiseks ja sellest tulenevalt isikliku kasutusõiguse
seadmisega Kanali tee, Muuli tee ja Muuli tee L1
maaüksusele.
• Võtta laenu 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot UuluPärnu kergliiklustee I etapi finantseerimiseks seoses
ehitustööde hinna kallinemisega ning Reiu ranna ja
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli Võiste lasteaia investeeringutega tagasimaksmise tähtajaga kuni 01.09.2027.
• Anda vallavalitsusele luba hanke, millise puhul
hankeleping sõlmitakse tähtajaga üle ühe eelarveaasta,
korraldamiseks alljärgnevalt:
Hanke korraldamine laenu võtmiseks kokku summas
60 000.- (kuuskümmend tuhat) eurot Uulu-Pärnu
kergliiklustee I etapi, Reiu ranna ja Tahkuranna LasteaedAlgkooli Võiste lasteaia investeeringute finantseerimiseks;
Lubada korraldada hange tagasimakse tähtajaga kuni 10
(kümme) aastat.
• Korraldada avalik konkurss „Häädemeeste valla
sümboolika konkurss” Häädemeeste valla ja Tahkuranna
valla ühinemise teel moodustuvale Häädemeeste vallale
sümboolika leidmiseks vastavalt lisatud avaliku konkursi
tingimustele.
• Moodustada avaliku konkursi „Häädemeeste valla
sümboolika konkurss” läbiviimiseks ja pakkumiste
hindamiseks ajutine 8-liikmeline komisjon, mille
koosseisu kuuluvad 4 komisjoni liiget Tahkuranna vallast
ja 4 komisjoni liiget Häädemeeste vallast.
• Nimetada avaliku konkursi läbiviimise ja hindamise
komisjoni liikmeteks Tahkuranna valla esindajatena MaiaLiisa Kasvandik, Kärt Kiviselg, Argo Mengel ja Lennart
Sünt.
• Toimus Tahkuranna valla 2017.aasta I lisaeelarve II
lugemine, lisaeelarve vastuvõtmine.

TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Uulu
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Tahkuranna valla 2017.aasta
I lisaeelarve vastuvõtmine
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Tahkuranna
Vallavolikogu 29.veebruari 2012 määruse nr 7 “Tahkuranna
valla põhimäärus” § 57 alusel
§ 1. Tahkuranna valla 2017.aasta I lisaeelarve
(1) Võtta vastu Tahkuranna valla 2017. a I lisaeelarve
vastavalt määruse lisale 1:
1) eelarve kogumaht
4 176 804.eurot;
2) põhitegevuse tulud
2 655 842.eurot;
3) põhitegevuse kulud 2 495 821.eurot;
4) investeerimistegevus 548 132.-eurot;
5) finantseerimistegevus 329 400.eurot.
(2) Lisaeelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve
lahutamatu lisa (lisa nr 2)
(3) Lubada Tahkuranna Vallavalitsusel võtta jooksvalt
eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud
sihtfinantseerimise ja tasandusfondi vahendeid.
§ 3. Reservfond
Reservfondi suuruseks kinnitada 10 423.- eurot.
§ 4. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse seaduses ettenähtud korras.
Argo Mengel
Volikogu esimees
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Häädemeeste valla sümboolika konkursi
tingimused
1. KONKURSI EESMÄRGID
1.1. Konkursi eesmärgiks on leida Häädemeeste valla ja
Tahkuranna valla ühinemise teel moodustuva Häädemeeste
valla ametlik sümboolika – vapp ja lipp.

•

2. KONKURSI TINGIMUSED
2.1. Konkursi korraldajateks on Häädemeeste Vallavalitsus
ja Tahkuranna Vallavalitsus. Konkursi organisatoorsed
toimingud viib läbi Tahkuranna Vallavalitsus
(tahkuranna@tahkuranna.ee, tel 4448890).
2.2. Konkurss on avalik, osavõtumaksuta ja üheetapiline.
2.3. Konkurss kuulutatakse välja Häädemeeste valla ja
Tahkuranna valla veebilehtedel, vallalehtedes, infot
levitatakse muudes info-, meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.
2.4. Konkurss toimub eesti keeles.
2.5. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise
isikuna. Osaleja võib esitada mitu konkursitööd.
2.6. Konkursil ei või osaleda komisjoni liikmed ja konkursi
korraldamisega otseselt seotud isikud.

•

3. KONKURSITÖÖ
3.1. Konkursile tuleb esitada nii vapi kui lipu kavand.
3.2. Konkursile esitatud kavandid võivad sisaldada seni
kasutusel olnud elemente Häädemeeste valla ja Tahkuranna
valla sümboolikast.
3.3. Konkursile esitatava lipu kavandil tuleb välja tuua
pikkuse-laiuse suhe. Selgituskirjas tuleb välja tuua lipu
normaalmõõtmed.
3.4. Esitatav sümboolika peab vastama heraldika reeglitele,
vt https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded.
4. KONKURSITÖÖ ESITAMINE
4.1. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 25. septembril
hiljemalt kell 13.00.
4.2. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel kinnises
ümbrikus Tahkuranna Vallavalitsusse, aadressil Tahkuranna
Vallavalitsus, Uulu, Pargi tee 1, 86502 Pärnumaa,
märksõnaks „Häädemeeste valla sümboolika konkurss“.
4.3. Konkursile saabunud materjalidega kinnine ümbrik
registreeritakse Tahkuranna Vallavalitsuse kantseleis ning
ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
4.4. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö
materjalid tuleb esitada kinnises ümbrikus, mille sees on
lisaks teine kinnine ümbrik konkursil osaleja andmete kohta.
Konkursi materjalid ja ümbrikud varustada märksõnaga,
millega osaleja esineb konkursil. Ümbrik osaleja andmetega
avatakse hindamiskomisjoni poolt pärast konkursi
tulemuste kinnitamist.
4.5. Konkursitöö tuleb esitatada A4 formaadis paberil (vapija lipukavand eraldi lehel) ning elektroonilisel infokandjal
pdf-formaadis (CD või DVD või mälupulk või muu
üldlevinud infokandja).
4.6. Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi
elemente:
• vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi
lehel);
• vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp
eraldi lehel);

•

•

vapi kasutamise eskiislahendust kirjaplangil,
majasildil ja visiitkaardil;
kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse
tähenduse kohta ning piirkonna
eripäraga arvestamise kohta (kuni üks A4 lehekülg);
konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavaid ja
illustratiivseid materjale;
sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

5. HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE
5.1. Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse
mõlema omavalitsuse veebilehtedel.
5.2. Konkursile esitatud kavandeid hindab Häädemeeste
valla ja Tahkuranna valla 8-liikmeline komisjon.
5.3. Komisjonil on õigus kaasata eksperte, kes ei oma
otsustamisel hääleõigust. Eksperdil on õigus osa võtta
hindamiskomisjoni nõupidamistest.
5.4. Kõik komisjoni liikmed hindavad lipu ja vapikavandeid
10 punkti süsteemis, hinnangute alusel moodustub lipu- ja
vapikavandite pingerida (see tähendab, et kõrgeima
hinnangu võivad saada lipu ja vapi kavandid erinevatelt
esitajatelt).
5.5. Komisjon esitab välja valitud kavandi Riigikantseleile
arvamuse saamiseks.
5.6. Konkursi tulemused koos võitjate nimedega
avaldatakse omavalitsuste teabekandjatel pärast konkursi
tulemuste selgumist.
5.7. Hindamiskomisjonil on õigus sobivate vapi- ja
lipukavandi puudumisel esitada ettepanek kuulutada
konkurss nurjunuks.
6. AUHINNAFOND
6.1. Konkursi auhinnafondiks on 1000 eurot, mis jaguneb
vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil
osalenud töö autori vahel. Auhinnafondi summad
maksustatakse Eesti Vabariigis kehtivate riiklike
maksudega, mille kulu kannab korraldaja.
6.2. Komisjon võib auhinnafondi eeldatava tasemega
kavandite puudumisel konkursi luhtunuks tunnistada ja jätta
auhinnad välja andmata.
6.3. Auhinnad makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul
peale konkursi võitja avalikustamist ning sümboolika
autoriõigusi ja kasutamist puudutava lepingu sõlmimist.
7. KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS
7.1. Konkursitöid autorile ei tagastata.
7.2. Konkursi korraldajal on õigus avalikustada konkursile
esitatud töö sisu, näidates ära töö autori nime. Juhul kui
autor ei soovi oma nime avaldamist mittevõidutöö juures,
peab ta sellest märgusõnaga kinnises ümbrikus olevate nime
ja kontaktandmete juures sõnaselgelt teada andma.
7.3. Konkursi võitnud töö omand ja autori varalised õigused
lähevad täies mahus konkursikorraldajale üle tähtajatult
konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Konkursi
võitnud autoriga sõlmib korraldaja vastavasisulise lepingu
hiljemalt 1 kuu jooksul konkursi tulemuste avalikustamisest.
Lepingus sätestatakse töö tehnilised tingimused.
7.4. Autoriõiguse tasu sisaldub auhinnafondis.

4- ja enamalapselise perede tasuta sõit Pärnumaa avalikel
bussiliinidel
Alates 1. septembrist
hakkas kehtima Pärnu
maavanema 18.08.2017.a.
korraldus nr 1-1/17/305
„Avaliku teenindamise
lepingu alusel maakonna
bussiliiniveo sõidukilomeetri tariifi, piletihinna ja
sõidusoodustuste
kehtestamine“.
Selle korralduse p. 8.2.
kohaselt saavad Pärnu
maakonna avalikel bussiliinidel tasuta sõidu õiguse
4- ja enamalapselise pere
liikmed, kes on rahvastikuregistri
andmetel
Pärnumaa kohalike omavalitsuste elanikud. (nimetatud korralduse alusel ei
saa tasuta sõita Pärnu

linnaliinidel, küll aga
ülejäänud maaliinidel, sh
Sindi ja Sauga liinid)
Korralduse p. 10.4.
kohaselt toimub 4- ja
enamlapseliste pere liikmete tasuta sõidu võimaldamine vastavate kohalike
omavalitsusüksuste poolt
kinnitatud
ja
MTÜ
P ä r n u m a a
Ühistranspordikeskusele
edastatud taotluste alusel.
Vastav soodustus kantakse bussikaardile (st
seotakse inimese isikukoodiga) Pärnumaa
Ühistranspordikeskuse
poolt Pärnu bussijaama
klienditeeninduspunktis.

Korralduse p. 7 kohaselt
antakse isikutele, kellel on
tasuta sõidu õigus, kuid
kellel ei ole veel bussikaarti,
esimene kaart tasuta
(tavahind 2 €). Tasuta kaarte
väljastavad bussijaama
kassad. Bussikaardina saab
kasutada ka Pärnu linna
koolides kasutusele võetavat uut elektroonilist
õpilaspiletit.
Seoses eeltooduga anname teada, et Tahkuranna
vald ootab taotlusi valla
kodanikelt, kellel on 4- ja
enamalapselised pered ja
kes soovivad tasuta sõidu
õigust kasutada.
Taotlused peavad iga 4-

ja enamlapselise pere liikme
kohta sisaldama alljärgnevaid andmeid:
Isiku nimi, isikukood,
tasuta sõidu õiguse
kehtivuse lõpukuupäev.
P.S. Bussikaart tuleb
igakordsel bussi sisenemisel
valideerida. Kui isikustatud
bussikaardile ei ole kantud
isiku nime ja sünniaega või
isikukoodi ning fotot, tuleb
bussis sõidusoodustuse
tõendamiseks esitada lisaks
bussikaardile ka isikut
tõendav dokument.
Maavanema korraldus
on leitav Tahkuranna valla
koduleheküljelt,
ww.tahkuranna.ee
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Õpilaste tasuta sõit Pärnu
maakonna avalikel bussiliinidel
2017/ 2018 õppeaastal
Mis muutub alates 1.
septembrist 2017.a. võrreldes varasema korraga
Alates sellest õppeaastast seotakse õpilase tasuta
sõiduõigus Pärnu maakonna
avalikel bussiliinidel iga
õpilase isikukoodiga ning
selle kaudu isikustatud
bussikaardiga, mida õpilane
bussis kasutab. Kogu õpilaste tasuta sõiduõiguse
väljastamisega seotud
tegevus on bussifirmadest
üle viidud MTÜ-sse Pärnumaa Ühistranspordikeskus
(PÜTK).
Varasemalt bussifirmade
poolt väljastatavad õpilaste
tasutasõidu kaardid sellest
õppeaastast enam ei tööta,
sest kõigis bussides on uued
kassaseadmed, mis loevad
ainult uusi bussikaarte, nn
„viipekaarte“.
Kuidas toimub tasuta
sõiduõiguse taotlemine
Üldharidus- ja huvikoolid esitavad oma tasuta
sõiduõigust vajavate õpilaste nimekirjad kohalikele
omavalitsustele kinnitamiseks samal kujul ja sama
moodi kui varem. Taotlustes peab olema kirjas
vähemalt iga õpilase nimi,
isikukood, kool, elukoha
omavalitsus, taotletavad
erinevad kooli-, kodu- ja
ümberistumispeatuste
vahemikud, sõidukordade
arv nädalas, periood ja
sõidukordade arv taotletavas perioodis.
Kohalikud omavalitsused edastavad kinnitatud
taotlused tasuta sõiduõiguse
vormistamiseks Pärnumaa
Ühistranspordikeskusele
aadressil vilja@pytk.ee ,
telefon 17018.
Need taotlused, mida
omavalitsused on jõudnud
augustikuus vedajatele ära
saata, saadeti vedajatelt
edasi PÜTK-sse ning
omavalitsused neid uuesti
saatma ei pea.
Kuidas ja kui kiiresti
vormistatakse õpilasele
tasuta sõiduõigus
Tasuta sõiduõigus (sõidukordade arv, peatuste
vahemikud, tähtaeg) seotakse PÜTK töötaja poolt
õpilaste isikukoodiga.
Kohe, kui see on tehtud,
hakkab see ka kehtima.
Kõik need tasuta sõidud,
mis kehtivad 2017 esimese
õppeveerandi lõpuni, püüame koostöös piletisüsteemi
arendajaga, AS Ridango,
vanast süsteemist uude
automaatselt üle tuua.
Sellega läheb paar nädalat
aega, sest tegemist on
kümnete tuhandete andmeväljadega, mida tuleb enne
üleslaadimist kontrollida ja
vajadusel parandada.
Loodame kõigi õpilaste
tasuta sõidu õiguse siduda
isikukoodidega hiljemalt
24. septembriks.
Kuidas õpilane oma
tasuta sõiduõigust bussis
kasutada saab
Õpilased saavad tasuta
sõiduõigust kasutada oma
isikustatud bussikaarti igal
bussi sisenemisel valideerides.
Bussikaardiks sobib
Pärnumaa Ühiskaart, Pärnu
ja ümbruskonna koolide
e-õpilaspilet, ISIC-kaart,

Tallinna, Tartu jm ühiskaardid jne.
Tasuta sõiduõiguse saab
bussikaarti valideerides
ainult siis, kui bussikaart on
isikustatud. Isikustamine on
konkreetse bussikaardi
sidumine isikukoodiga.
Seda saab teha iseteehttps://
ninduses
parnu.pilet.ee/personalise
või müügipunktides.
Kui bussikaardil ei ole
pilti ja nime, tuleb bussis
kaasas kanda ka pildiga
dokumenti.
Bussikaardi valideerimiseks tuleb see asetada
vastu validaatorit.
Kuidas õpilane omale
bussikaardi saab
Kui õpilased saavad
koolist e-õpilaspileti, siis
saab seda bussikaardina
kasutada. Ülejäänud tasuta
sõiduõigusega õpilased,
kellel ei ole bussikaarti,
saavad esimese Pärnumaa
Ühiskaardi oma koolist
tasuta. PÜTK toimetab
tasuta jagatavad Pärnumaa
Ühiskaardid koolidesse
esimesel võimalusel, septembri esimestel nädalatel.
Kui bussikaart ära kaob,
saab müügipunktidest osta
uue kaardi. Kui kadunud
bussikaart oli isikustatud, ei
lähe sõiduõigused ja
bussiraha kaduma vaid
kanduvad uue kaardi
isikustamise käigus kohe
uuele kaardile üle.
Müügipunktideks on
Omniva postkontorid Pärnu
linnas ja maakonnas,
R-kioskid, Selverite infoletid ja Bussijaama kassad.
Mida teha, kui bussikaart ära kaob või ei tööta
Kui bussikaart ära kaob,
saab müügipunktidest osta
2 € eest uue kaardi. Kui
kadunud bussikaart oli
isikustatud, ei lähe sõiduõigused ja bussiraha
kaduma vaid kanduvad uue
kaardi isikustamise käigus
kohe uuele kaardile üle.
Bussikaardi kaotamise
korral tasub kõigepealt
helistada või meilida 24 h
töötavatele AS Ridango
infotelefonidele: tasuta
telefon 611 8000 või
tasuline telefonil 11 800,
e-mail info@pilet.ee ja
kaart sulgeda. Siis ei saa
sellel olevat raha või
sõiduõigust keegi kasutada.
Samasse kohta tasub
helistada või kirjutada ka
siis, kui kaart ei tööta.
Muudes küsimustes
tasub helistada esmaspäevast reedeni kell 9.00 –
16.00 Pärnumaa Ühistranspordikeskusesse telefonil
17018
või
meilida
info@pytk.ee
Kui kaua bussikaart
kehtib ja mida sellega veel
teha saab
Bussikaardil ei ole
kehtivuse aega. Kehtivuse
aeg on aga kaardiga (st
isikukoodiga) seotud sõiduõigustel. Bussikaardi kohta
uuri lähemalt iseteeninduse
lehelt internetis https://
parnu.pilet.ee
Isikustatud bussikaart
võimaldab osta õpilastele
mõeldud tunni- ja perioodipileteid nii Pärnu linnas,
(Järg 5. lk)
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Uulu lV laulupüha jäädvustas kodukoha ajalugu
Uulu lV laulupüha
toimus 7. juulil. Möödunud
on 150 aastat esimesest
Pärnu kihelkonna laulupäevast Uulus.
Pidu algas kell 13.30
meeleoluka rongkäiguga
puhkpilliorkester Saxon
saatel Hirveaiast Uulu
parki. Päevajuht oli Viljar
Soomre. Pargis juhatas
Pärnu piirkonna segakooride ühislaulmist dirigent Annely Kuningas.
Pidulisi tervitasid Uulu
segakoorist Ivo Orasmäe,
Tahkuranna valla volikogu
esimees Argo Mengel, Sten
Weidebaum Laulupeo Sihtasutusest. Pargis avasid l
laulupüha mälestuskivi idee
algataja Henn Saar, Ivo
Orasmäe ja Argo Mengel.
Kivile on kirjutatud: „1867
Uulu l laulupüha Siin
laulsid esimest korda koos
Pärnu kihelkonna koorid
Mälestuskivi paigaldas
Uulu Segakoor 2017“. Kivi
õnnistas sisse Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Enn
Auksmann.
Kell 15.00 toimus
kontsert Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses, kus esinesid ühendkoorid; segakoorid; Uulu Segakoor,
dirigent Annely Kuningas;
Audru Valla Segakoor,
dirigendid Tiia Tamm,
Annely Kuningas; Sindi
Laulukoor, dirigendid Kristel Reinsalu, Ester Murrand;
Pärnu M. Lüdigi nim
Meeskoor, dirigent Evelin
Mei ning Treimani Segakoor, dirigent Tiia Soomre;
Tori Segakoor, dirigent Kalli
Rõõmusaare; külalised: Läti
Islice Segakoor; Läti rahvatantsurühm „Lidums“;
Tarvastu Segakoor „Üits
viis“, dirigent Karin Taukar.
Laulud kõlasid võimsalt!
Kuulajatele meeldis väga
meeskoori laul „Üle Maarjamaa“, mis tormilise
aplausi järel kordamisele

tuli. Hea oli kuulata Läti
segakoori esituses eestikeelset laulu „Ma kõndisin
vainul“, mis on tuttav ka
Eesti koorilauljatele ja
kordusesinemisel ühinesid
Läti kooriga saalis Eesti
koorid. Kontserdi eelviimaseks palaks oli Eesti
laulupidude hümniks kujunenud laul “Ta lendab

olid koduvallas valmistatud
hõrgutised. Ka lätlastel oli
sisukas kingikott korraldajatele.
Kell 18.00 jätkus pidu
simmaniga Roosiaias.
Koorijuhid istutasid roosipeenrale kaks roosi.
Tantsumuusikat tegid Viljar
Soomre, hiljem Rudo Must.
Ühislaulmiseks olid kokku
köidetud laululehed uhke
kaanepildiga, pildil laulab
lindude koor. Ühislaulmisele aitasid kaasa Viljar ja
Tiia Soomre. Ühislauludeks
olid „Ütle meri, mu meri“,
„Viljandi paadimees“, „Ma

Õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonna...

maakonnas kui ka teistes
linnades ja maakondades,
kus on kasutusel Ühiskaart.
Bussikaardile saab
laadida raha piletimüügikohtades kui ka maaliinide bussijuhi kaudu.
Kuidas saab sõita
septembrikuus, kui kõigil
õpilastel bussikaarte veel
ei ole
Sarnaselt eelmistele
aastatele kulub septembrikuu sõiduõiguste vormistamisele. Loodame uue
süsteemi toimima saada
alates 25. septembrist. 1.24. septermbrini soovitame
õpilastele kaasas kanda
eelmist sõidukaarti, millel
on lubatud marsruut ja
õpilase nimi kirjas. Kui
kaart on kadunud või pole
seda varasemalt olnudki,
saab samuti probleemideta
sõita. Bussijuhid ja
kontrolörid teavad olukorda
ja suhtuvad mõistvalt.
Bussikaardi
kaasas
kandmine ja vajadusel
esitamine annab kindlustunde lapsele, et ei teki
vaidlust selles, kas tegemist

mesipuu poole“ ühendkooride esituses. Dirigent
Evelin Mei juhendas koori
kui ka saalis lauljaid.
Kiitmata ei saa jätta Läti
segatantsurühma väga
hoogsat esinemist.
Kontserdi lõpul tänas
Ivo Orasmäe kõiki kollektiivide juhte suurepärase
koostöö eest. Kingikottides

(Algus 4. lk).

on ikka kooli või huvikooli
ja kodu vahelise sõiduga.
Siiski, kedagi maha ei
tõsteta.
Järgmisel aastal oleme
tänu uuele piletisüsteemile
juba tunduvalt operatiivsemad.
Mõned
selgitused
peatuste vahemike kohta
tasutasõidu taotlemisel
Taotletatavate peatuste
vahemike osas tuleb
arvestada, et need vastaksid
õpilase erinevatele sõiduvajadustele. Vahemike algja lõpp-peatused peavad
lapse poolt kasutataval
bussiliinidel olemas olema.
Näited:
• õpilasele taotletakse
tasuta sõiduõigust peatuste
vahemikus Suigu – Pärnu
bussijaam.
Õpilasel võib olla aga
lisaks sellele vajadus
mõnikord kasutada Are
peatust ja neid busse, mis
Suigusse ei sõida. PärnuJaagupi ja Pärnu bussijaama
vahel sõitvate busside
sõiduplaanides ei ole Suigu
peatust. Nende busside

kassasüsteem ei saa seetõttu
aktsepteerida tasuta sõitu
Suigu ja Pärnu vahel.
Õpilasele tuleks taotleda
lisaks veel tasuta sõiduõigus
peatuste vahemikus Are –
Pärnu bussijaam, sest need
peatused on otsebusside
sõiduplaanis olemas.
• õpilasele taotletakse
tasuta sõiduõigust vahemikus Ahaste – Pärnu
bussijaam
Õpilasel võib olla aga
aeg-ajalt vajadus kasutada
ka busse, mis sõidavad
Audru kooli peatuseni ning
keeravad siis ära Tõstamaa
poole. Selliste busside
sõiduplaanis Ahaste peatust
ei ole, mistõttu ei ole
kassasüsteemil võimalik
tuvastada lubatud peatuste
vahemikku. Õpilasele tuleks
taotleda lisaks vahemikule
Ahaste – Pärnu bussijaam
veel tasuta sõiduõigus
peatuste vahemikus Audru –
Pärnu bussijaam, et ta saaks
kasutada erinevaid busse.
• õpilane saab kasutada
erinevaid „kodupeatusi“,
mis asuvad kodust sobival

kaugusel, kuid erinevatel
maanteedel, mida läbivad
erinevad bussid. Näiteks
Audru vallas, Rebasefarmis
elav õpilane saab kasutada
peatusi „Karuslooma“ ja
„Rebasefarmi“. Talle tuleks
taotleda vahemikud Karuslooma – Pärnu bussijaam ja
ka Rebasefarmi – Pärnu
bussijaam.
• õpilasele taotletakse
tasuta sõiduõigust vahemikus Madise – Vabaduse
park.
Need peatused on liini
nr. 57 sõiduplaanis, mida
teenindab ATKO Bussiliinid. Õpilasel võib olla aga
aeg-ajalt vajadus kasutada
ka Hansa Bussiliinide
busse, millel nimetatud
peatusi sõiduplaanis ei ole.
Õpilasele tuleks taotleda sel
juhul ka tasuta sõiduõigus
vahemikus Jänesselja –
Pärnu bussijaam.
Andrus Kärpuk
MTÜ Pärnumaa
Ühistranspordikeskus
juhataja

lõbus õllepruulija“ jne. Igal
kooril oli Roosiaias oma
pesapaik. Ilusat ilma tulid
nautima ka teised valla
elanikud, kes kuulasid ja
vaatasid või müüsid oma
kaupa. Eriti lõbusaks läks
siis, kui tantsijatega ühinesid külalised Lätimaalt.
Tantsudele tuli särtsu juurde
ja laul „Kurzeme“ kõlas
lausa kahes keeles korraga.
Aga iga pidu saab ükskord
otsa ja mere ääres lõppes ka
Uulu päikesepaisteline
laulupüha koos päikeseloojanguga.
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Uulu LambaVest 2017
Juba neljandat aastat
toimus Uulu pargis kohaliku
kultuuri- ja toidufestival
Uulu Lamba Vest.
Päikeselisel päeval sai
nautida nii head toitu, kui
värvikirevat kultuuriprogrammi. Laada alale oli
kohale tulnud hulgaliselt
kauplejaid. Toimusid küladevahelised spordivõistlused ja Tahkuranna valla
nimepäeva tervituskontsert.
45 minutilise tervituskontserdi täitsid oma valla
esinejad – tantsuselts Ülejala ning väikesed ja suured
tantsulapsed. Aasta 2017 on
laste- ja noortekultuuriaasta,
meie valla tantsulapsed
esinesid 30-minutilise
kavaga. Siinkohal täname
südamest tantsuõpetajaid/
treenereid Eneli Rüütli,
Liina Ojatamm, Martina
Puusepp, Anu Nõmm.
Valla nime on tähistatud
aastast 1995. Nagu ikka iga
uus sündmus on põnev ja
rahvarohke, kuid mida
aastaid edasi tõusevad
nõudmised korralduses ning
tegevustes. Aastatega vähenes ka osalejate arv ning
kadus huvi seista oma küla
eest. Hoolimata sellest
toimus valla nimepäeva
küladevaheline võistlus,
tugevamad spordiinimesed
olid kohal ja võistlesid
rõõmuga.
Nimepäeva spordivõistluste juhendis oli kirjas viis
spordiala: kalapüük, võrkpall, aeruvise, üksik uitaja
ning Tahkuranna Rammumees ja Rammunaine.
Kalapüügi võitis Laadi küla
võistkond Avo Vilsaar ja
Maido Zukker, teine koht
Võiste I võistkond Marten
Teas, Veiko Teas, kolmas
koht Võiste II Rico –
Markus Luik, Madis Kiin.
Võrkpalli võistkondasid
kahjuks ei registreerunud.
Aeruviske võistlusel aga
osales 11 võistlejat – koht
Madis, II koht Tarmo, III
koht Tõnu. Üksikuitaja
võistlusalal osales 9
võistlejat – I koht Martin, II
koht Merike, III koht Kädi.
Tahkuranna Rammumees
aastal 2017 on Elton Jets
ning Tahkuranna Rammunaine aastal 2017 on Ülle
Kolberg. Täname sprodi-

Võistlustöid hindasid
Eesti Grilliliidu kohtunikud.
Võistluse protokoll ja
pildigalerii on avaldatud
lehel: www.grillimess.ee/
grillisündmused.
Uulu Lamba Vest ja
Eesti meistrivõistlused
lambaliha grillimises said
teoks tänu Liivi Lahe
Kalanduskogu poolt rahastatud projektile “Kohaliku
kultuuri- ja toidufestivali
Uulu Lamba Vest korraldamine” ning Tahkuranna
Vallavalitsuse,
Eesti
Grilliliidu, OÜ Blauinvesti
ja MTÜ Randlased koostööle.

Eripreemiad atraktiivseimate grilliaparaatide eest
pälvisid Faja da Ovelha,
Karksi-Nuia Vabatahtlikud
Päästjad ja The Helsinki
Distilling
Company.
Eripreemia fantaasiavoorus
atraktiiseima grillilaulu eest
pälvis võistkond The
Helsinki Distilling Company.

alalde ellukutsujat Argo
Mengelit ning tema abilist
Reiko Mengelit.
Tutvustati ka kalandusja merendustraditsioone,
kohal oli politsei ennetustelk ja toimus OÜ Weiss
põllumajandustehnika ja
Pärnumaa Vanatehnika
klubi vanade autode näitus.
Elus koduloomadega olid
kohale tulnud Ranna Rantso
ja alpakadega Wile Farm.
Mikkeni Lambatalu näitas,
kuidas pügada ja töödelda
villa ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
viis läbi kalatoitude õpituba.
Muusikalist vahepala
pakkusid ansambel Viljavelled ja Elumees. Toimus
Raadio Elmar suvepidu
koos õhtujuht Lauri

Hermanni ja DJ Andrew-ga.
Päeva peaesineja oli
ansambel Shanon.
Neljandat korda toimusid ka Eesti meistrivõistlused lambaliha grillimises.
Võistlusel
osales
9
võistkonda: Faja da Ovelha,
Campingaz Team, Arboris,
Dreamer BBQ Semud,
Karksi-Nuia Vabatahtlikud
Päästjad, The Helsinki
Distilling Company, Kabli
Grill Team, Coca-Cola ja
Kalahammas.
Võisteldi kolmes võistlusvoorus. Esimeses voorus
grilliti lambakarreed, teises
voorus lambakaela ja
kolmandas ehk Kaupmehe
fantaasiavoorus valmistati
võistlustöö võistkonna poolt
vabalt valitud toorainetest,

Korraldajad tänavad ka
SPONSOREID:
URMAS ORG,
LAURI VAREP,
ARVO TÕNISMÄE,
RAIKO GUSTAVSON,
TAAVI RAADIK,
INTRAC PÄRNU.
WEISS OÜ,
KARJAMÕISA TALU
FARM.
Kohtume taas 28. juulil
2018. aastal Uulu Pargis.
Iris Halberg
MTÜ Randlased

kuid roa grillitav põhikomponent pidi olema
lambaliha
teemaline.
Karreevooru võitis võistkond Coca-Cola. Lambakaelavooru võitsid võrdsete
punktisummadega võistkonnad Faja da Ovelha ja
Karksi-Nuia Vabatahtlikud
Päästjad.Kaupmehe
fantaasiavooru võitis võistkond Dreamer BBQ Semud.
Fantaasiavoorus pälvis
eripreemia atraktiivseima
esitluse eest võistkond
Dreamer BBQ Semud.
Võistluse üldvõitjaks
ehk tiitli Eesti parim
lambaliha grillija 2017
pälvis võistkond Dreamer
BBQ Semud. Auhinnalise
2. koha saavutas Coca-Cola
ja 3. koha Faja da Ovelha.

Mina jään!
Mina jään, oma kodukohta, siin on mõnus elada!
Suvine noorte laulu- ja tantsupidu möödus küll kehva ilmaga, aga osalejate rõõm ja
soojus suutis sündmuse muuta südamlikuks ja emotsioonidest rikkaks. Meie Uulu kooli
mudilaskoor laulis laulukaare all koos tuhandete eakaaslastega, osales rongkäigul, sebis
ringi tohutus rahvahulgas lauluväljakul, sõi mõnusat laulupeosuppi, nohistas magada
täispuhutaval krigiseval matkamadratsil. Kõik olid väga-väga mõnusad ja tublid. Tänud
teile, kallid lauljad!
Õpetaja Annely ja õpetaja Ülle tänavad ka laululaste vanemaid, kes hoolitsesid, et
kõik vajalik oleks reisikotis.
Tänu meie suurepärasele bussijuhile, kes oskas leida head parkimiskohad, oli lahke ja
vastutulelik.
Rongkäigus olid meile abiks härrad Tõnis Tamm, Ivo Orasmäe ja õpetaja Evelin.
„Laule õpib meie koor, Uulu jääda on me soov!“ – see oli meie rongkäigu hüüdlause.
Kõlab ju kenasti, kas pole!
Jääb veel märkida, et loodame järgnevatel laulu- ja tantsupidudel näha enam kollektiive
meie kodukandist, sel aastal olime meie ainukesed.
Uute pidudeni õpetajad Annely ja Ülle.
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Head teed Hapukurgifestival!
Kohtume Tahkuranna kurgifestivalil 20. augustil 2018
MTÜ Tahku Rannarahvas tänab KÕIKI südamest ja siiralt abi eest
korraldamisel ning kaasalöömisel!!!
Kord aastas üheskoos
tõestame nii endale kui oma
külalistele, et Tahku rannarahvas armastab KURKI!
Samavõrd KALA ja teeb
kaunist KÄSITÖÖD!
Sündmuse toimumist
toetas Tahkuranna vald,
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu, Euroopa Merendusja Kalandusfond, Koduköök
OÜ. Kuldsponsoriks oli
Ilmataat!
Parim Maitse tiitli pälvis
sel aastal Juta Arujõe oma
kurgihoidisega Särtsukas.
Palju õnne!
Korraldajate jaoks ülevaim hetk oli, kui õhtuses
Kanal2 Suvereporteris anti
Kadrioru lossi Roosiaiast
sõnajärg üle Tahkuranda,
kus peeti viimast Hapukurgifestivali. Peatselt sai
üle Eesti Kanal2 vaatajaskond kogu Eestimaal
videoklipi vahendusel osa
Tahkurannas külakeskuse
Tahku Tare hoovil toimunust. Saade on järelvaadatav!
Elevust tekitas fotonäitus KURK, KALA ja
KÄSITÖÖ Tahkurannas
läbi aegade, mis sai teoks
tänu oma kandi hobifotograafidele Lilian Õis, Rein
Kaupmees ja Ille Helin.
Ajaloolised fotod olid pärit
Inge Must, Kaire Roder ja
Anne Aaslaid erakogudest.
Näituse
kunstiline
toimkond: Kaja Kivis, Marii
Lääneja Maike Lääne.

————————
Olete oodatud külakeskuses Tahku Tare 10.
septembril kell 14–17, mil
toimub september – Eesti
toidu kuu raames kurgi
teemaline pärastlõuna!!!
Tahkuranna kurgiteo
saladustelaegas avaneb
kell 14.00.
Avatud on külakeskus
Tahku Tare kohvik.
Lisaks saab:

- kaeda fotonäitust
KURK, KALA ja KÄSITÖÖ Tahkurannas läbi
aegade,
- kuulda erinevaid kurgilugusid;
- osa saada parimatest
kurgimaitsetest Eestis;
- kaasa osta erinevaid
kurgihoidiseid!
Mis see kõik maksab?
Kurgiteosaladusest
osasaamine – TASUTA!

Tahkuranna marineeritud kurk 1,7 L purk 5eurot
Õnneloos – iga loos võidab!
2 eurot.
PS!
Tahkuranna
marineeritud kurgi ja
õnneloosi soetamisega
toetate Tahkuranna kurgifestivali korraldamist!
ME ARMASTAME
TAHKURANNA KURKI!
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Turvaliselt liigeldes uude
kooliaastasse
Seiklusrohke
suvi
möödub alati kiiresti ja
lõppeb oodatust varem.
Samas on algamas teistmoodi põnev aeg – uus
kooliaasta.
1. september on tähtis
päev paljudele lastele ja
lapsevanematele. Selleks, et
koolitee kulgeks turvaliselt,
tasub meelde tuletada
mõningad põhitõed.
Esimesse klassi minevate laste vanematel tasub
koos lapsega läbi käia kogu
koolitee. Sinna juurde võiks
lapsevanem rääkida, mida ja
kuidas liikluses jälgida, kus
tohib teed ületada ja kuidas
seda ohutult teha.
Kui laps peab minema
kooli bussiga ja iseseisvalt,
siis oleks paslik läbi rääkida,
mida teha olukorras, kui
laps jääb bussist maha. Kui
lapsel on olemas telefon, on
lihtne helistada vanemale ja
öelda, et ta ei jõudnud bussi
peale. Kui lapsel helistamise
võimalust pole, siis tuleks
last julgustada sellistes
olukordades abi paluma
näiteks õpetajalt.
Kui laps hakkab koolis
käima jalgrattaga, siis tuleb
meeles pidada, et jalgrattaga
üksinda sõiduteel liiklemiseks peab laps olema
vähemalt 10-aastane ja 10–
15aastasel jalgratturil peab
selleks olema jalgratturi
juhiluba. Lapsevanema või
tema poolt volitatud
täiskasvanu järelevalve all

tohib sõiduteel liigelda
vähemalt 8-aastane jalgrattur. Alla 16-aastane
jalgrattur ja sõitja peavad
teel jalgrattaga sõites
kandma kinnirihmatud
jalgratturikiivrit ja jalgratas
peab olema tehniliselt
korras. Sellised nõuded on
tingitud lapse vanusest ja
arengust tulenevatest iseärasustest.
Laps üksinda liikluses
on ohus, sest kuigi ta näeb
hästi ette, ei erista ta küljelt
lähenevat samamoodi nagu
täiskasvanu väljaarenenud
silm. Kindlasti tuleb lastele
anda aega harjumiseks.
Autojuhid peaksid koolide
ja lasteaedade läheduses
valima sõidukiiruse selliselt, et vajadusel oleks
võimalik reageerida ootamatustele.
Lisaks tasub alati üle
korrata elementaarsed viisakusreeglid avalikus kohas
käitumiseks. Avalikuks
kohaks on nii bussipeatus,
pood, kool, ühissõiduk kui
ka kõik teised kohad, mis on
määratlemata isikute ringile
kasutamiseks.
Soovin kõigile ilusat
algavat õppeaastat, arvestage kaasliiklejatega ja olge
turvaliselt liigeldes eeskujuks teistele!
Heidi Sosi
noorsoopolitseinik
heidi.sosi@politsei.ee
tel. 6123521

Armsad kooliõpilased ja
lapsevanemad!
Lääne päästekeskus soovib teile kõigile edukat ja ohutut
kooliaastat! Paneme vanematele südamele, et lisaks
liiklusohutusele tuleb lastele selgitada, kuidas üksi kodus
olles, vanemate tulekuni, ohutult oma vaba aega veeta.
Korrake kindlasti üle ohutud toidutegemise nipid. Tuletage
meelde, et ülemeelikus meeleolus ei tohi kõõluda akendel
või rõdul. Ärge unustage, et lahtine tuli ja selle kasutamine
ei ole mõeldud väikelastele. Arutage üheskoos läbi seegi,
kuidas kutsuda endale abi ja tuletage meelde, et kõigepealt
tuleb abi kutsumiseks helistada hädaabinumbril 112.

Küttekolded korda!
Sügis on jõudsalt ning pöördumatult lähenemas ja ilmad
muutumas niiskemaks ning jahedamaks. See tähendab ka
kütteperioodi kätte jõudmist ning küttekollete aktiivsemat
kasutusele võtmist. Päästjad on saanud esimesed
väljakutsed tahmapõlengutele, mis kahjuks näitab, et
suveperioodi ei ole kasutatud otstarbekalt ja korstnapühkijat
ei ole kutsutud küttekoldeid hooldama. Nüüd on aga
viimane aeg seda veel teha.
Tõenäosus, et saate korstnapühkija enda kodu
turvalisust kontrollima ja seda lähima paari nädala jooksul,
langeb iga tunniga. Sügis on olnud läbi aegade nende meeste
töö kõrghetk ja hilinejad peavad ootama oma järge ligi kuu
või isegi rohkem. See aga tähendab, et puhastamata
küttekoldes võib tekkida tahmapõleng ja võimalus, et riskite
kogu oma varaga, väga suur. Seega – kiirustage, kodanikud
küttekollete omanikud, kiirustage!
Kel aga korstnapühkija juba käinud ja lõõrid puhtaks
tehtud, siit teile mõned soovitused. Kui küttekollet ei ole
pikemat aega kasutatud, ärge laduge esimesel kütmisel ahjuvõi pliidikollet kohe pilgeni puid täis. Esialgu pange väike
kogus pilpaid või paberit, et küttekolde käigud ja korsten
üles soojendada. Nii tagate, et esimesel kütmisel „ei aja
ahi suitsu sisse“. Kui pliidil on kaks siibrit – ”suvine“ ja
„talvine“, siis tehke mõlemad alguses lahti. Ja veel,
küttekollete siibritel on kaks asendit, kas kinni või lahti,
tõmmet reguleeritakse küttekolde õhuvõtu avadega, mitte
siibritega.
Sooja tuba soovides Indrek Laanepõld
Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja
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Häirenuputeenus päästab - kuus aastat kõikjal Eestis
Medi häirenuputeenus on igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud tervelt kuus aastat.
Selgitasime välja, kuidas häirenupp hättasattunuid
aidanud ja mitmekümnel inimesel lausa elugi päästnud on
ning kuidas teisedki abivahendid oma kodus kauem elada
võimaldavad.
Häirenupp on maailma kõige lihtsam abivahend.
Üldjuhul on selle kasutaja eakas või liikumispuudega
inimene, kes kannab kodus ja kodu lähistel viibides randmel
või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu. Õnnetuse
korral – olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi
tulekahju, vajutab hätta sattunu punast nuppu. Seejärel
helistab spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon – mis on
paigutatud inimese koju – Medi kõnekeskuse operaatorile.
Temaga suheldes selgitatakse välja kohapealne abivajadus.
Operaator saadab vajadusel kohale hoolealuse enda
usaldatava isiku – lähedase, naabri, sotsiaaltöötaja,
kriitilisemal juhul ka kiirabi või päästeameti. Häirenupu
eesmärk ja suurim kasu ongi kohene teavitamine
abivajadusest ning abi kiire saabumine. Paljudel juhtudel
on abi saamise kiirus kriitiline, et minimeerida õnnetuse
tagajärgi. Medi on aastatega lahendanud kümneid olukordi,
kus ilma häirenuputa oleks hädasolija mitmeid tunde või
lausa ööpäevi oma kodus abita olnud. Häirenupuga
saadakse abi üldjuhul vähem kui tunniga, mis on hätta
sattudes ja abi oodates tohutu vahe.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks käsitsi nupu
vajutamisele ka kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur algatab tugeva põrutuse korral häirekõne
automaatselt sel juhul, kui inimene pärast kukkumist enam
ei liiguta. Nii saab info võimalikust õnnetusest hoolealuse
abilistele edastatud kasvõi meelemärkuse kaotusega
lõppenud kukkumise järgselt.
Võrreldes mobiiltelefoniga on häirenupul mitmeid
olulisi eeliseid. Häirenupp on randmel alati käepärast, mitte
nagu telefon, mis kipub kodus ikka kindlas kohas olema.
Häirenupp on veekindel, sellega võib ka duši all käia, kus
on libe ja servad, millest üle astudes on kukkumisoht veelgi
suurem. Samuti ei saa häirenupp ootamatult tühjaks, patarei
kestab aastaid. Medil on kuue aasta jooksul korduvalt ette
tulnud olukordi, kus mobiil on inimesel kaasaski, kuid seda
ei suudeta või osata käsitleda. Häirenupul on vaja vaid üht
nuppu vajutada või teeb sellegi ära kukkumisandur.
Häirenupu vajutus on palju lihtsam ja mugavam kui telefoni
käsitlemine, eriti ärevas ohuolukorras, kus isegi noortel ei
tule numbrid meelde.
Häirenuppu kasutatakse Eestiski üha sagedamini
ohtlikes tootmistes, laborites, taastusraviasutustes ja mujal,
kus üksinda viibiv isik õnnetuse tagajärjel ootamatult abi
vajada võib. Aeg-ajalt vajavad häirenuppu nooremad ja
üldjuhul terved inimesed, näiteks operatsioonijärgselt
taastudes, mil kukkumisoht suurem või haigushoog kasvõi
ajutiselt üksi kodus olles abivajaduse tingida võib.
Kasulikum on igasugusteks ootamatusteks valmis olla kui
hiljem kahetseda ja pikaajalise tervisekahjustusega riskida.
Medi häirenupulahendusega saab ühendada spetsiaalse
suitsuanduri, mis on kodudes niikuinii kohustuslik. Kui
tavapärane suitsuandur piiksub vaid lokaalselt, siis
hoolekandetelefoniga seotud suitsuandur algatab koheselt

automaatse häirekõne ja Medi kõnekeskuse operaator
kutsub vajadusel päästeameti välja. Seda kasutavad nii
üksikutes metsataludes kui suurlinna korterites elavad
inimesed, sest õnnetus võib tabada igaüht ja ka kortermajas
ei oska naabrid iga hetk seinte taga juhtunut kahtlustada.
Medi häirenuputeenusega on abi ühe nupuvajutuse või
suitsuanduri automaatse häirekõne kaugusel.
Kuue aasta jooksul on Medi häirenuputeenuse abil
erinevaid muresid lahendatud ja abilised koju saadetud üle
600 korral, sealhulgas üle 30 kiirabi ja isegi üks politsei
väljakutse. Pea kolmekümnel korral on häirenupp
aidanud hoolealuse elugi päästa, mille üle on õnnelikud
nii hoolealused, lähedased kui ka väärt teenuse pakkuja
töötajad.
Teine, paljudele noorematelegi vajalik ja meil uudne
abivahend on automaatne ravimidosaator, mis Soomes,
Rootsis ja mujalgi juba 25 aastat kasutusel olnud. Hõlpsalt
käsitletaval seadmel on 28 eraldi ravimilahtrit, kuhu
hooldaja või lähedane ravimid valmis paneb. Täpselt
määratud kellaaegadel annab ravimidosaator meloodia ja
punase tulukese vilkumisega märku, et on aeg tablett võtta.
Ravimidosaator tagab, et unustama kippuv inimene õigel
ajal just õige ravimi manustab. Lihtne lahendus välistab
valede ravimite võtmise ja võimaliku üledoseerimise.
Paljude haiguste puhul on ravimi õigeaegne võtmine ju
erakordselt oluline, hoides ära traagilised tagajärjed ja
elukvaliteeti kahjustavad tüsistused.
Unustama kippuvatel inimestel aitab oma kodus
turvaliselt elada ja sooja toitu valmistada elektriline
pliidivalvur. Lahendus sobib kõikidele elektripliitidele,
hoides ära kõrbema läinud toidust tekkida võiva tulekahju
ning ohu varale ja eludele. Pliidivalvur mõõdab nii
temperatuuri pliidi kohal kui sisse lülitamise lubatud aega
ning lülitab pliidi välja enne, kui võimalik süttimisoht üldse
tekib. Pliidivalvur on erakordselt tarvilik ühisköökides,
sotsiaalkorterites ja -majades ning üksinda elavatel eakatel.
Kui hajameelne eakas või dementne isik peaks uitama
minema, aitab tema asukohta tuvastada väike ja ülilihtne
positsioneerimise abimees. Lähedane või hooldaja saab
oma nutitelefonist alati vaadata, kus inimene asub. Samuti
saab tellida automaatse teavituse, kui inimene hakkab
liikuma või jääb pikemaks ajaks liikumatuks. Nii teab
vajadusel huvi tunda, kas kõik on korras.
Medi häirenuputeenus, automaatne ravimidosaator,
elektriline pliidivalvur ja kaduma läinud eaka asukoha
tuvastamise lahendused tagavad eakale lähedasele tema
enda kodus ja kaugemalgi kõrgema turvatunde ja kõigile
hoolivatele lähedastele hingerahu.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181, e-postiga
info@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee. Vajadusel
suheldaks ka linna või valla sotsiaalosakonnaga, et vajalikud
abivahendid saamata ei jääks ja igaüks saaks end oma kodus
kindlalt tunda ja kauem iseseisvalt elada.
Medi häirenuputeenus | tel 661 8181 | info@medi.ee |
www.medi.ee | www.häirenupp.ee

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

Laupäeval, 16. septembril on Tahkuranna vallas
järgmised kogumispunktid:
Reiu küla, 1 kogumispunkt - Raemetsa kortermaja
prügikonteinerite tagune plats.
Mereküla, 1 kogumispunkti - Reet Saia elamise juures.
Uulu küla, 2 kogumispunkti - vallamaja juures parklas
ja kortermajade vahel konteinerite juures.
Lepaküla, 1 kogumispunkt - Lepaküla bussipeatuse
kõrval platsil.
Leina küla, 1 kogumispunkt - Jõulumäe parklas.
Piirumi küla, 1 kogumispunkt - Tautsi ja Pärna tee ristis.
Võiste alevik, 2 kogumispunkti - Sadama tn 11/13
kortermajade prügikonteinerite juures ja - Võiste PMÜ
kaupluse taga tuletõrje veevõtukoha kõrval.
Tahkuranna küla, 1 kogumispunkt - suvila piirkond,
kiriku taga asuvatest postkastidest paremat kätt edasi
metsatuka taga paremal pool kurvi peal.
Piirumi küla, 1 kogumispunkt - Kaasiku tn ristmiku
kõrval (Kasula, Sihvaka, Tamme ja Palitsa mü nurgal).
NB! Kogumisringil ei võeta vastu olmejäätmeid,
ehitusjäätmeid ega muid tavajäätmeid!

Tahkuranna valla ajaleht
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MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
avab taotlusvoorud
projektitaotluste vastuvõtmiseks

• TEATED •
Perepäev Tahku Tare õues
16. september kell 11.00–15.00
Tule ja ole koos perega!
Müügil riided
Saad degusteerida selle aasta hoidiseid
Kohvik pakub suupisteid

Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla,
Koonga, Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas
tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt,
sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt:

RAHVUSVAHELINE EAKATE PÄEVA
tähistamine toimub pühapäeval, 1. oktoobril
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis
algusega kell 12.00.
Buss üritusele alustab sõitu Reiu (Tiblagorsk)
bussipeatusest kell 11.15 ja
Piirumi külast kell 11.35.
Kõik soovijad võetakse tee äärest bussi peale.

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 18.09.2017 kella 8.00-st kuni
22.09.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroeettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille
liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.
Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub 18.09.2017 kella 8.00-st kuni
22.09.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja
turundus.
Taotluste vastuvõtt toimub 18.09.2017 kella 8.00-st kuni
22.09.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Meetmesse 1, 2 ja 3 esitatud projektitaotluste hindamise
tähtaeg tegevusgrupis on 22.12.2017.
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.

Veoautojuhi ja
bussijuhi
ametikoolitused
Pärnus

Tahku Tare salongiõhtute korraldajad annavad
teada, et peale suvevaheaega jätkuvad
salongiõhtud 07.oktoobril algusega 19.00.
Salongiõhtud saavad edaspidi toimuma iga kuu
esimesel laupäeval algusega 19.00.
Oma soovide ja küsimustega salongiõhtute kohta
saate pöörduda tel. 5109678 (Kadri) ja 56643221
(Anne).
Pillimeeste päev toimub
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis
14.oktoober kell 12.00

Sünnid
ARMON SAMUEL SIBUL
ema Sille Toomsalu
isa Toomas Sibul

Sissepääs 2 EUR

16.08.2017

LUCAS DOMINIC KONGUS 16.08.2017
ema Helari Matsik
isa Andres Kongus

Jälgige ka reklaame!

Tantsuselts Ülejala alustab taas!
Tantsuselts Ülejala ja juhendaja Eneli Rüütli
alustavad uut hooaega.
Ootame kõiki tantsuhimulisi naisi oma kollektiivi!
Ees on tulemas suur 2019. aasta üldtantsupidu.
Ühendust saab võtta Tiinaga tel: 56507458 või
Katriga tel: 55519334.

Lp. kutseline autojuht!
Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema,
siis olete oodatud osalema
täiesti uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel
Pärnus.
Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning
sõidumeerikute süvaõppega.
Ametikoolituste ajakava:
05-08.10.2017
02-05.11.2017
07-10.12.2017
Koolituse hind ühele kategooriale 156 eurot. Veoauto
ja buss koos 192 eurot.
Asume Pärnus Swedbank ärimaja teisel korrusel
(Kontserdimaja kõrval).
Helista meile julgelt telefonil 58867665 või külasta meie
kodulehte: www.autosert.ee
Tõeliselt praktilised, kasulikud ja kaasahaaravad
autojuhtide ametikoolitused.

AGO SAAT
07.10.1940-06.08.2017
Uulu küla

ENDEL JOALA
13.08.1953-10.08.2017
Võiste alevik

Väljaandja:
Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

Palkide saagimine lintsaega, tule kasvõi ühe palgiga.
Tel: 5013429

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Väikeste hetkete võlu,
siirate soovide soojus,
õnne Sul toogu - täna ja homme
aastate kaunis reas!
September 2017
21. september
08. september
13. september
06. september
05. september
20. september
15. september
22. september
21. september
02. september
21. september
02. september
06. september
05. september
26. september
28. september
17. september
18. september
20. september
28. september
29. september

Ekateriina Aava
Ilse Merivee
Hilja-Anete Aedma
Johanna Raiend
Fevronika Aas
Imbi Mengel
Uno Eesnurm
Viive Miilimäe
Arvi Jürima
Koidu Hein
Ella Kask
Anu Lepik
Aleftina Soboleva
Aime Tomson
Enn Mihkelson
Linda Lensment
Lembit Abi
Arne Soobik
Ülo Lipp
Liia Järv
Vello Lehissaar

93
90
88
86
85
85
84
83
82
81
81
80
80
70
70
70
65
65
60
60
60

Mis juhtus?
3. juulil kell 1.36 teatati, et Tahkuranna vallas
Tahkuranna külas on tee ääres autolt löögi saanud
vigastatud põder. Keskkonnainspektsiooni infotelefoni
1313 kaudu teavitati kohalikke jahimehi, kes kohale tulid
ja looma piinad lõpetasid.
!
10. augustil kell 11.49 sai häirekeskus teate
sõidukipõlengust Tahkuranna vallas Piirumi külas. Teataja
sõnul oli veoauto kabiini alt näha leeki. Päästjate saabudes
oli sõiduki juht tulekahjule piiri peale saanud, päästjad
kustutasid selle lõplikult.

Tahkuranna valla ajaleht
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Augustikuu Võiste lasteaias

Soovime kõigile rõõmsat
septembrikuud ja Head Uut
(õppe)Aastat!
Võiste lasteaia pere

Noorte ettevõtlikkuse arendamine

Mul on hea meel selle
üle, et noortel on palju
erinevaid võimalusi ettevõtlikkuse arendamiseks või
üldse ettevõtlikkuse pisiku
saamiseks. Selleks on erinevad laadad, Hapukurgifestival, üritused, loengud,
õppeained koolis jms.
Ka sel aastal osalesime
Võiste Noortetoa noortega
Hapukurgifestivalil
õnneloosi müües. Leian, et
selline suur festival on
noortele arendav kogemus
nii ettevõtlikkuse kui ka
müügitöö valdkonnas.
Õnneloosi meisterdamisel
ja müümisel said noored
aimu, kuidas kujuneb toote
valmistamine, materjali
leidmine, ajakulu, tööjõukulu, toote omahind, ettevalmistamine müügiks ja
toote realiseerimine.
Alustasime ettevalmistustega juulikuu lõpus ning
18. augusti ööbimisel
tegime viimased sammud
õnneloosi õnnestumiseks.
Ööbimine algas meil vahva
üllatusega, kus ettevõtja
Andres Mürk käis tutvustamas hiigel seebimullide

Kooliealiste laste suvepäevad Tahku Tares
Alles oli juulikuu, mil
toimusid Tahku Tares
suvepäevad lastele. Laste
suvepäevad oleme igal
aastal pühendanud loodusele ja vabas õhus läbiviidavatele tegevustele, nii
ka sellel aastal. Suvepäevad
kestsid kolm päeva koos ühe
ööbimisega.
Juba esimesel päeval oli
laste suust kuulda, et miks
suvepäevad peavad kestma
ainult kolm päeva, tahaks, et
iga päev oleks suvepäev
Tahku Tares!
Esimesel päeval tegime
algust tutvumismängudega,
kuna noored olid kokku
tulnud mitmest koolist,
enamus ikka Tahkurannast.
Meisterdasime grupile
loodusest leitavate vahenditega lipu, kirjutasime
lilleõite, kivide, liiva, okste
ja puulehtedega sõna
imeline loodus. Õppisime
tundma erinevaid taimi,
puulehti ja lilleõisi, mida
terve suvepäevade jooksul
noored pildistasid. Esimese
päeva õhtul sai välja

August leidis Võiste
lapsed sedakorda hoopis
Uulu lasteaiast. Oma majas
tänaseni vältav põhjalik
remont nõudis oma ning
meie suur tänu kuulub Uulu
lasteaia lahkele perele, kes
meile kaheks ja pooleks
nädalaks peavarju pakkus.
Praegu, kuu lõpupäevil
oleme oma majja sisse
saanud ning meie lõbus
lasteaiaelu käib kastidekompsude otsas.
Septembri algul loodame elu pisut normaalsematesse rööbastesse saada
ja alustada tegevust mõlemas rühmas. Päikesekiirtega toimetavad algaval
lasteaia-aastal Malle Aedma, Piret Linnumäe ja Teevi
Leppik, Rannakarpidega
Signe Ööpik, Anzelika
Pilden ja Külli Schenk.

tegemist ja lastel oli terve
õhtu sisustatud huvitava,
loova ja arendava tegevusega – mullitamine eriliste
abivahenditega. Suur aitäh
Andres Mürk!
Ööbimisel meisterdasime veel rinnamärke
Hapukurgifestivali
kauplejatele. Õnneloosiks
valmistasime merekarpide
sisse küünlaid, rinnamärke,
klambreid, kõrvarõngaid,
unenäopüüdjaid,
käevõrusid, kaarte ja kommituutusid. Eelmisel aastal
soetasime Hapukurgifestivalil saadud toetuse eest
Võiste Noortetoale uusi
mänge ning Halloweeni peo
tarbeks asju. Sellel korral
täitub noorte unistus
viimistleda endale kolmas
tuba, kus saame meisterdada ja meisterdamisasju
hoida.
Soovime tänada Hapukurgifestivali korraldustiimi, õnneloosi ostjaid ning
müüjaid!
Võiste Noortetuba
Astrid Rosenberg
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kuulutatud võistlus, kus
noortel tuleb igaühel kolme
päeva jooksul teemal
imeline loodus teha foto,
millest hiljem kujuneb Eesti
Vabariik 100. aastapäeva
auks fotonäitus. Fotonäitust saab külastada Tahku
Tares esmaspäevast reedeni. Esimesel päeval
jõudsime veel ette võtta
sõidu loodusesse ehk Kabli
looduskeskusesse ning
Kabli randa. Kabli looduskeskuses võeti meid vastu
rõõmsalt tervitades ning
seal saime näha Tahkuranna
loodusest valminud filmi,
loodusest eksponaate ja
tutvusime õppevahenditega, mis õpetasid loodust
tunnetama.
Teisel päeval said
noored looduses aaretejahti
pidada, kuulata loengut
tervislikust toitumisest,
osaleda muusikaringis
õppides uusi pille ning
tutvuda looduses leitavate
rütmidega. Siinkohal soovime tänada Kleer Suursilda, kes rõõmsalt oli

valmis noortele erinevaid
pille tutvustama. Teise
päeva lõunal käisime matkatiirul ka Võiste karjääris,
kus Anne Kalda tutvustas
noortele looduse tunnetamist läbi enese. Õhtu
möödus grillimisega, kus
maitsesime tokisaia grillil
küpsetades, mis oli väga
maitsev ja magus.
Kolmandal päeval harjutasime etteasteid, mida
õhtul vanematele saime
esitada, teemaks taas
imeline loodus. Viimasel
päeval valmis ka fotonäitus
imeline loodus. Kolmanda
päeva õhtul saime noortega
näidata, mida me suvepäevadel õppinud olime
ning millised etteasted
noored välja olid mõelnud.
Noored õppisid suvepäevadel loodust tundma, meid
ümbritsevast keskkonnast
hoolima ja märkama
ümbritsevat!
Aitäh laste suvepäevadel osalejatele ja korraldajatele!

Jõulumäel toimus tervislike eluviiside teemaline
rahvusvaheline noortevahetus
24. juulist kuni 2.
augustini toimus Jõulumäe
Te r v i s e s p o r d i k e s k u s e s
Erasmus+ programmi rahastatud rahvusvaheline noortevahetus „Healthy(EU)
selfie”, mille korraldas
Eesti mitteformaalne grupp
Movability eesmärgiga tõsta
noorte teadlikkust tervislikest eluviisidest. Noortevahetusel osalenud 42
noort, kes saabusid
Sloveeniast, Bulgaariast,
H o r v a a t i a s t ,
Suurbritanniast, Eestist,
Kreekast ja Hispaaniast,
ühendas ühine eesmärk,
kuidas ülekaalu ja rasvumist
vältida. Jõulumäe Tervisespordikeskus ja Pärnumaa
olid eesmärgi täitmiseks
parim valik oma rohkete
sportimisvõimaluste ja
aktiivtegevuste tõttu.
Selleks, et noori rohkem
julgustada endale ja oma
lähikondlastele toitu valmistama, saada rohkem
teadmisi tervisliku toitumise
kohta ning vähendada kiirja valmistoidu tarbimist,
valmistasid noored iga päev
riikide kaupa kõikidele
osalejatele eine Jõulumäe
kohvikumajas. Iga riik
valmistas noortevahetuse
käigus erinevatel päevadel
ühe hommiku-, lõuna- ja
õhtusöögi ning valis selleks
välja tervisliku retsepti ja
koostisosad. Igale toidu
valmistamise sessioonile
järgnes toitude tutvustamine
teistele osalejatele ning
ühiselt toidu nautimine.
Projekti lõpus toimus
hääletus, mille käigus valiti
riik, kelle toitusid nauditi
kõige rohkem. Igal õhtul
toimusid rahvusvahelised
kultuuriõhtud, kus osalejad
tutvustasid oma rahvuslikke
toite, traditsioone, oma riigi
tervisenäitajaid, populaarseid sportimisvõimalusi ja
rahvussporti.

Jõulumäe Tervisespordikeskuse alal said noored
iga päev sportida. Osalejad
kasutasid meeleldi jõusaali,
ujusid ning mängisid
tennist, võrkpalli, korvpalli
ja sulgpalli ning jooksid ja
matkasid metsaradadel.
Noortevahetuse ajal toimus
sammulugemise võistlus
riikide kaupa, et innustada
noori rohkem liikuma ja
näidata kõndimise tähtsust
füüsiliste tegevuste hulgas.
Noortevahetuse lõpus
kuulutati välja riik, mille
osalejad said kõige rohkem
samme kokku. Arvestust
peeti 8 päeva kohta, mille
jooksul kõndisid kõik
osalejad kokku 310 kilomeetrit.
Noored külastasid ka
käsitöö- ja toidufestivali
„Uulu lamba fest”, kus neil
oli võimalik tutvuda Eesti
kohalike toitudega ja näha
killukest Eesti toidu- ja
laadakultuurist. Festivali
kohta jätkus osalejatel ainult
kiidusõnu ning lisaks oli
osalejatel võimalik samme
koguda, kui nad kõndisid
ühiselt jalgsi Uulust
Jõulumäele tagasi. Noored

said matkata ka Rannametsa-Tolkuse looduse
õpperajal ning vestleda
samal ajal omavahel
tervislike eluviiside teemal.
Pärnu linna tänavatel tuli
noortel läbi viia küsitlus,
mille olid osalejad ise
koostanud. Küsitluse eesmärk oli saada ülevaatlikku
läbilõiget, kui tervislikult
elavad keskmiselt inimesed
ja arutleda tervislike eluviiside reaalse harrastamise
kohta küsitlenute hulgas.
Palju põnevust ja arutelu
tekitas „That Sugar Film”
(2014) vaatamine, mis oli
osalejate jaoks silmiavav ja
üllatust tekitav, kui palju on
toiduainetes
peidetud
suhkruid. Emotsioone
tekitas ka debatt, mille
käigus meeldis osalejatele
arutleda teemal, kas
ülekaalulisel inimesel on
olulisem tähelepanu pöörata
rohkem toidule või liikumisele. Debateerimine andis
võimaluse argumenteerimisoskust arendada ja
tervise valdkonna teemadele
kriitiliselt otsa vaadata.
Osalejad tegid mitmeid
põnevaid tervislike eluvii-

side teemalisi multimeediumeid ning noorte
tubli meeskonnatöö tulemusel valmisid erinevaid
spordialasid tutvustavad
treeningvideod, valmistatud
toitudest kokaraamat ja
menüüanalüüs ning osalejate toiduharjumusi,
kokkamist ja noortevahetust
tutvustavad videod. Lisaks
valmis ka noortevahetuse
tegevusi kajastav blogi
(healthyeuselfie.wordpress.com).
Kõikidel päevadel andsid osalejad ka noortevahetusele tagasisidet ning
palju kiidusõnu said noortevahetuse korraldus, Jõulumäe Tervisespordikeskus
oma rohkete võimalustega,
ilusad metsad ja matkarajad,
Pärnu linn ja Pärnumaa ning
R a n n a m e t s a - To l k u s e
looduse õpperada. Lisaks
sellele annavad noored ka
kuu aega pärast noortevahetuse lõppu tagasisidet,
kuidas nad on õpitut ja
kogetut oma igapäevaellu
rakendanud.
Ülevaate koostas Kersti
Oksaar

