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T.A.N.K. tähistas viie aastast sünnipäeva
Noortekeskuse aasta
suurim tähtsündmus on
taaskord maha peetud. Sai
mürtsu, sai pauku, sai tantsu
ja tralli.
Nimelt 23. märtsil pidas
Tahkuranna Avatud Noortekeskus oma viiendat
sünnipäeva. Kuna tegu oli
juubeliga, siis olid ka
plaanid suurejoonelised.
Uhke lava Uulu Kultuurija Spordikeskuse saalis,
heli- ja valgustehnika –
midagi ei jäetud juhuse
hooleks. Soojendusbändiks
ja rahva nö üleskütjaks olid
seekord poisid bändist
Fellesil. Peaesineja Eesti
laulust tuntuks saanud MIA.
Muusikaelamusi jätkus väga
erineva maitsega noortele,
midagi igale ühele. Nagu
kirss tordile olid dj Team
Young ja Restless, mis ei
tähendanud midagi muud
kui, et dj puldis olid meie
oma valla noored tegijad
Erkki Tammik, Alari Linnaste, Andre Mägi, Raili
Pitkmann, Daisy Pukkonen
ja Käroly Reidla. Alates
aasta algusest on nad Marko

Koitla juhendamisel õppinud dj ametit ja said nüüd
oma esimesed ristsed rahva
ees olemisest kätte.
Pärast viite tegutsemisaastat on noortekeskusel
välja kujunenud oma tuumikgrupp, kes oma nõu ja
jõuga abistavad noorsootöötajat. Siinkohal tahaksingi teid kõiki tänada, sest
ilma teieta ei oleks see pidu
korda läinud. Igaühel olid
oma ülesanded. Kes müüs
pileteid, kes tegi fotosid, kes
oli ukse peal tervitaja ametis
ja/või saalis rahva ergutaja.
Tänu heale meeskonna
tööle sünnivadki sellised
üritused.
Aitäh Martin L., Martin
H., Karin, Janar, Mariliis,
Sigrit, Marlen, Deborah,
Karolina, Janeli, Anneli ja
Anu.
Pidu läks korda. Pileteid
müüdi 85 tükki, lisaks veel
üle kümne noore aktiivgrupist. Peol käis umbkaudu
100 inimest. Tore oli näha,
et noortekeskuse sünnipäeva tulevad tähistama nii
7-aastased, 20-aastased kui
ka lapsevanemad. Nii see
peabki olema. Peo lõpp oli
politsei reidi tõttu äkilisem
kui ette planeeritud. Samas
seadustest kinnipidavatel
noortel ei olnud ka midagi
karta. Eks see jääb igaühe
enda südametunnistusele,
sest igal teol on ka alati
tagajärg.
Palju õnne veelkord
Tahkuranna Avatud Noortekeskus ja loodetavasti
jätkub neid sünnipäevapidusid veel aastateks ja
aastateks.
Suured tänud kõigile
esinejatele ja meeskonna
liikmetele.
Noorsootöö juht
Gerda Vares

Kümnes Tahkuranna võrkpalliturniir
93 aastat tagasi alustas
Eestimaa väljakutel edukat
teed üks huvitav mäng –
võrkpall.
17.märtsil, käärdipäeval, kus rahvapärimuste
järgi ei tohtinud sel päeval
tööd teha ja karu pidi ennast
käpuli keerama ning ussikestel-putukatel tuleb uus
elu sisse, kogunesid võrkpallisõbrad Uulu, et sealses
spordihoones läbi viia
Tahkuranna järjekordne
võrkpalliturniir. See turniir

toimus esimest korda
2003.aastal ning on toimunud järjepanu igal aastal.
Esimesed viis aastat võtsid
turniirist osa veteransportlased ja mängud toimusid
Võistes, sealses koolimaja
hubases saalis. Valla palluritega pistsid rinda Pärnu
Maavalitsuse ning Pärnu 60
aastaste veteranide võistkonnad. Kimbutama hakanud tervisehädad hõrendasid mängijate ridu ning
tekkis raskusi võistkondade

komplekteerimisega. Alates
2008.aastast turniiril mängijate koosseis noorenes
ning linna veteranide
võistkonna vahetasid välja
Surju valla võrkpallurid.
Kolm aastat tagasi sai Uulu
spordisaal uue põrandakatte
ning turniir on läbi viidud
seal. Kui esimestel aastatel
aitasid turniiri majandada
sponsorid (OÜ Weiss, OÜ
Uulu Ehitus, OÜ Weiss
Aiand, Jorma Wilen), siis
viimaste aastate turniiridega

seotud kulutusi on aidanud
lahendada Tahkuranna vald.
Tahkuranna turniiridest on
kümne aasta jooksul osa
võtnud üle kuuekümne
võrkpalli mängija. Neljal
korral on turniiri võitnud
valla veteranid. Kahel korral
on võitjaau kuulunud valla
ja maavalitsuse noorenenud
võistkondadele. Korra on
turniiri võitnud linna veteranide ning Surju valla
võistkonnad. Käesoleva
aasta turniiril väljusid

võitjana Pärnu Maavalitsuse
pallurid, jättes teiseks meie
valla ning kolmandaks Surju
valla võistkonna. Meie valla
au kaitsesid Karol Nairis,
Oliver Stimmer, Ott Liivaru, Veiko Semjonov, Randar Salujärv, Priit Sommer
ning Erik Sempelson.
Turniiri parima mängija au
kuulus Karel Paisile, kes
mängis Pärnu MV võistkonnas.
Turniiride korraldamisel
kaasaaitamise eest pälvisid

kiidusõnu Anu Nõmm, Jüri
Kõresaar, Maido Zukker.
Külalismängijate tänusõnad
korraldajate aadressil ning
soov, et selline tore traditsioon jätkuks ka järgnevatel
aatatel. Rõõmustav oli ka
see, et mängud ei toimunud
tühjale saalile, vaid pealtvaatajaid, kes mängijatele
kaasaelasid, jätkus.
Spordiklubi “Tahk” liige
Andres Ilves
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Vallavalitsuses otsustati:
05.märtsil

• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, lasteaia õppekulu tasumisest vabastamine)
• Väljastada projekteerimistingimused EE Jaotusvõrk
OÜ-le Metsaküla külas Luuri kinnistu elektriliitumise
projekti kooskõlastamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused EE Jaotusvõrk
OÜ-le Reiu külas Reiu taimla kinnistu elektriliitumise
projekti kooskõlastamiseks
• Väljastada ehitusluba EE Jaotusvõrk OÜ-le Tahkuranna

13.märtsil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas tegutsevatele
seltsidele Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse eelarvest
alljärgnevalt:
MTÜ Tahkuranna Kultuuriselts
1468 €
Ülevallaline Jaanipäev Võiste suveaed
400 € (arve)
Kontsert – etendus
800 € (leping)
Tegevustoetus
268 € (aruanne)
MTÜ Tahkuranna Naisselts
1152 €
Rannarahva käsitööpäev
550 € (leping)
Tahku Tare talgud
100 € (arved)
tegevustoetus
502 € (aruanne)
Klubi Elurõõm Võiste, Uulu eakad
383 €
Eakate ekskursioon
383 € (arved)
MTÜ Võiste Pillipiigad
368 €
Külapillimeestepäev
368 € (arved)
TS Ülejala
810 €
Soome – Eesti III tantsupidu
810 € (arved)
MTÜ Tahkurandlane
700 €
Hapukurgifestival 2012
700 € (leping)
Uhlapere selts MTÜ
1273 €
Tegevustoetus
636.50 € (aruanne)
Jaanituli Uulus
318.25 € (arved)
Aastalõpupidu 2012
318.25 € (arved)
SK Tahk
400 €
Tahkuranna Võrkpalliturniir
150€ (arved)
Tahkuranna – Sindi veteranide spordimängud
250 €
(arved)
Keskküla Ratsaspordikeskus
500 €
EMV Ratsaspordis
320 € (arved)
Tegevustoetus
180 € (aruanne)
Ülevallalised üritused
7100 €
Eesti Valdade XX Talimängud
640 €
Jüriöö tõrvikteate jooks
640 €
Tahkuranna valla nimepäeva külaspordipäev
1500 €
Pärnumaa Talimängud
640 €
Pärnumaa Suvemängud
640 €
Rannamängud 2012 Kihnu
1000 €
Eesti valdade suvemängud
640 €
Tulepidu 2012
400 €
Valla aastapäev / aastalõpupidu 2012
1000 €
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 2
Tahkuranna Avatud Noortekeskusele 23.03.2012 kell
20.00 kuni 24.03.2012 kell 01.00 toimuva ürituse
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse Sünnipäevapidu
5 aastat korraldamiseks
• Mitte toetada MTÜ Aino Lepa Ajaloopreemia Pärnumaa
Noortele taotlust rahalise toetuse saamiseks seoses
eelarvevahendite puudumisega
• Toetada Pipilota Neostuse osalemist Riias toimuval
Rahvusvahelisel Karlis Strahli nimelisel noorte flötistide
konkursil summas 50 eurot
• Suunata välislähetusse Itaaliasse 19.–23.märtsini 2012

külas Rüütli kinnistu elektriliitumisühenduse (Palmi AJ
fiider F1 rek) püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Elisa Eesti AS-le Reiu külas Silla
kinnistule tõmmitsatega 60m kõrguse raadiosidemasti
püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Laarmann & Ko AS-le Reiu külas
Kivialliku tee 8 asuva kaksikelamu kasutamiseks
• Muuta Tahkuranna vallas asuvate katastriüksuste
lähiaadressid järgnevalt:

Tahkuranna valla vallavanem Karel Tölp.
Määrata vallavanema asendajaks nimetatud ajavahemikul
planeerimisnõunik Maia-Liisa Kasvandik
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega OÜ
Jaotusvõrk kasuks Tahkuranna vallale kuuluv Silla tee
L1 kinnistu, katastriüksus katastritunnusega
84801:001:1290. Kinnistu asukoht Tahkuranna vald,
Reiu küla, pindala 6,76 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
OÜ Jaotusvõrk kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on:
- õigus omada ja majandada kinnistul maatükiga püsivalt
ühendatud komplektalajaama, 10 ja 0,4 kV maakaabelliine ning liitumiskappe, edaspidi liinirajatised;
- õigus teostada kõiki töid, mis on vajalikud liinirajatiste
ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks
ja likvideerimiseks;
- õigus kasutada liinirajatise juurde pääsemiseks
vajalikku maa-ala jalg- ja sõiduteena, sh liinirajatiste
majandamiseks vajalike sõidukite ja tehnikaga
• Anda luba Andresen OÜ-le reklaami paigaldamiseks
Männimetsa kinnistule Reiu külas vastavalt taotluses
esitatud andmetele
• Määrata Tahkuranna valla teedele kohanimed
alljärgnevalt:
- Karu tee Reiu külas
- Mereküla tee Reiu külas
- Kalmistu tee Metsakülas
- Muuli tee Reiu külas
- Välba tee Piirumi külas
- Uulu kergliiklustee Uulu külas
20.märtsil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, peretoetuse maksmise peatamine)
• Nõustuda Tahkuranna vallas Leina külas Tammanni
maaüksuse (katastriüksuse tunnus 84801:004:0277)
jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata
katastriüksuste nimed, lähiaadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
- Tammanni sihtotstarve maatulundusmaa
(011; M)
100%
- Tamme
sihtotstarve maatulundusmaa
(011; M)
100%
- Anni
sihtotstarve maatulundusmaa
(011; M)
100%
• Väljastada projekteerimistingimused Jaan Pulgale
Metsaküla külas Ranna kinnistule elamu ja kuuri
ehitusprojekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Jaan Pulgale
Metsaküla külas Ranna kinnistule tiigi ehitusprojekti
koostamiseks
• Väljastada ehitusluba EE Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Reiva kinnistu elektriliitumise (Soldati AJ 0,4 kV
elektrikaabel, peakaitse suurendamine) püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Võiste
alevikus ja Tahkuranna külas veetorustiku rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks

• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Võiste
alevikus külas veetorustiku kanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
27.märtsil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Anda luba Orienteerumisklubile West noortele suunatud
laagri läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses
ajavahemikul 17.juuli kuni 20.juuli 2012.aastal
• Algatada Reiu külas Luhajõe detailplaneering, mille
eesmärk on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine
elamumaaks ning ehitusõiguse andmine kuni kahe
üksikelamu rajamiseks ning kinnitada detailplaneeringu
lähteseisukohad
• Algatada Reiu külas Mihkli detailplaneering, mille
eesmärk on kinnistu jagamine kaheks ja ehitusõiguse
andmine ühe üksikelamu rajamiseks ning kinnitada
detailplaneeringu lähteseisukohad
• Väljastada projekteerimistingimused Eha Männartile
Tahkuranna külas Briisi tee 23 kinnistule olemasoleva
aiamaja ümberehitamisel üksikelamuks, projekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Kaspar Pärnpuule
Laadi külas Rooli tee 24 kinnistule olemasoleva aiamaja
ümberehitamisel 2-korruseliseks üksikelamuks projekti
koostamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Ester Tiitsile Reiu külas
Tõlla tee 8 kinnistule aiamaja (kõrvalhoone) püstitamiseks
• Anda nõusolek Juta Müllersteinile ohtlikuks muutunud
puu haru eemaldamiseks temale kuuluval kinnistul
• Anda nõusolek Külli Kleinile puude mahavõtmiseks (15
lehtpuud) temale kuuluval kinnistul.

Vallavolikogus otsustati:
29. märtsil
• Lükata tagasi eelnõu “Teeregistri kannete kustutamine”
• Kehtestada Tahkuranna Vallavolikogu alatiste komisjonide
töövaldkonnad

TAHKURANNA VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Uulu

13.märts 2012 nr 1

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinna kehtestamine
Võttes aluseks Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse
paragrahvi 1 lõike 1, paragrahvi 14 lõike 1 punktid 2 ja 3,
paragrahvi 14 lõike 2, § 14¹ lg 1, Tahkuranna Vallavolikogu
14. aprilli 2000.a. määrusega nr 13 kinnitatud “Veevarustuse
ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra”
ning OÜ Vesoka taotluse, Tahkuranna Vallavalitsus
m ä ä r a b:
§ 1. Kehtestada Tahkuranna valla haldusterritooriumil
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinnad koos 20-lise
käibemaksuga alljärgnevalt
1) tasu tarbitud vee eest
Uulu
1,14 €/m³
Võiste
1,14 €/m³
Pihla
1,14 €/m³
Postitee
1,14 €/m³
Reiu
1,14 €/m
2) tasu heitvee ärajuhtimise eest
Uulu
1,69 €/m³
Võiste
1,69 €/m³
Reiu
2,10 €/m³
Postitee
1,69 €/m³
Pihla
1,69 €/m³.
§ 2. Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
18.12.2007 määrus nr 9 “Veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise hinna kehtestamine”.
§ 3. Käesolev määrus avalikustada vallavalitsuse stendil,
valla elektroonilisel koduleheküljel, ajalehes OMA LEHT.
§ 4. Määrus jõustub 20.märtsil ja seda rakendatakse
01.maist 2012.a.
Karel Tölp
vallavanem

Ulvi Poopuu
vallasekretär
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Riigi rahastatav lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele
1.Lapsehoiuteenuse põhimõtetest
Lapsehoiuteenus on mõeldud last vahetult kasvatavale
isikule (lapsevanem, eestkostja või perekonnas hooldaja),
et tagada nende parem toimetulek ja toetada nende
töötamist. Vastavad rahad teenuse osutamiseks on riik
eraldanud kohalikule omavalitsusele. Lapsevanemal on
õigus ise otsida oma lapsele sobiv lapsehoiuteenuse osutaja.
Teenust tuleb planeerida umbes kuu aega ette, sest teenust
ei ole võimalik taotleda ootamatult tekkinud abivajaduse
puhul.
2.Teenusele õigustatud isikud
Õigust lapsehoiuteenust saada on raske või sügava
puudega last kasvataval isikul kuni selle kalendriaasta
lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:
Lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
Lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste
sotsiaalteenustega (välja arvatud lapse perekonnas
hooldamine);
Laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
3.Teenuse maksumus
2012.a. on lapsehoiuteenuse maksimaalseks
maksumuseks 371 eurot kalendriaastas. Kui lapsehoiuteenuse hind ületab riiklikult kehtestatud maksimaalse
maksumuse, siis peab õigustatud isik (lapsevanem) ise (või
aitab kohalik omavalitsus) katma ülejäänud kulud.
4.Teenusele suunamine
Lapse seaduslik esindaja esitab taotluse koos nõutavate
dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele:
Lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
Lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
Arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia lapsele

puude raskusastme määramise kohta;
Perekonnas hooldamise lepingu koopia või eestkostja
määramise otsus (vajalik perekonnas hooldaja ja eestkostja
puhul).
Kui kõik dokumendid on nõuete kohaselt esitatud, teeb
kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise
kohta 10 tööpäeva jooksul.
Kohalik omavalitsus, lapse seaduslik esindaja või
perekonnas hooldaja ning lapsehoiuteenuse osutaja vahel
sõlmitakse teenuse osutamiseks haldusleping.
Lepingu järgi tasub kohalik omavalitsus lapsehoiuteenuse osutajale teenuse eest esitatud arvete alusel.
5.Lapsehoiuteenuse osutaja
Teenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja,
juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on tegevuskohajärgse
maavanema antud kehtiv tegevusluba.
Kui kohalikul omavalitsusel jääb riigi poolt eraldatud
rahalisi vahendeid teenuse osutamiseks üle, võib
omavalitsus kasutada neid vahendeid sügava ja raske
puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste
osutamiseks ja arendamiseks volikogu kehtestatud
tingimustel ja korras.
Lapsehoiuteenuse korraldamist reguleerivad õigusaktid on:
Sotsiaalhoolekande seadus
Tahkuranna Vallavolikogu 19.12.2007 määrus nr.18
“Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamise kord”
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Tahkurannas omad pritsumehed!
Tahkuranna valla mehed tulid kokku ja olid mures
kevadiste põlengute pärast. Vastutustundetult põletatakse
nii kulu kui roogu. Kevadeti on põlenguid palju ja nii pole
abi alati kohe oodata, sest kustutuse järjekorrad on pikad
ning pääste komandod Pärnus ja Häädemeestel.
Sellest olukorrast pääsemiseks otsustasime luua oma
vabatahtlike pritsumeeste komando. Pöördusime oma
murega Lääne-Eesti päästeameti poole ja meile tuldi
meeleldi vastu.
Selgus, et pealikuks on seal meie valla mees Ivar
Kaldasaun, kes oli nõus meid abistama ja jagama juhtnööre
edasiseks.
Moodustasime MTÜ Tahkuranna Priitahtlik Pritsumeeste Ühing.
Pääseteamet annab meile tuletõrjeauto ja kogu varustuse,
mis kuulub ühe pritsumehe varustamiseks kaasaegse riietuse
ja tehnikaga. Väljaõppe ja sireen sõidukijuhi koolituse
annab meile riigi kulul pääseteamet.
Komando hakkab paiknema Võistes ja pesapaigaks
valisime Võiste Rahvamaja. Nimetatud rahvamaja on olnud
ju ajalooski pritsumeeste majana kasutusel.
Kellest saab pritsumees? Pritsumeheks saamiseks on

vaja pöörduda loodud ühingu poole. Anname soovijale
ankeedi, kuhu on vaja 2 passipilti. Nõutud on ka kehtiv
tervisetõend (see on neile, kes tahavad aktiivseks
pritsumeheks saada).
MTÜ-sse astumiseks on sisseastumismaks 10 eurot ja
aastamaks ka 10 eurot.
Pritsumeestega võib liituda igaüks, kes tunneb, et koos
saame üle igast mäest. Kõik osalised ei pea olema ju
pritsumehed. Oodatud on ka muusika- ja kultuuriinimesed.
MTÜ-sse on oodatud ka noored motosportlased ja
spordihuvilised. Motosportlasi saab kasutada metsa eksinud
inimeste otsingutel. Tegevust hakkab olema kuhjaga, tuleb
vaid ise olla aktiivsem ja astuda MTÜ Tahkuranna
Priitahtlikud Pritsumeeste Ühingu liikmeks.Tänaseks on
oma sooviavalduse esitanud juba 18 vallakodanikku.
Olete kõik oodatud ja turvalist kevadet Teile!
Info: e-mail:tahkuranna.pritsumehed@gmail.com
telefon: +37256266839.
Lugupidamisega asutajaliikmed:
Peeter Henning, Taivo Luik ja Tony Võsanurm

Kevadtööd Uhlaperes
Kevadine hooaeg hakkab oma hoogu sisse saama.
Kella keeramine tõi endaga
kaasa pikad valged õhtud.
Kui tööinimene saab
vaimuväsimust teisendada
rehavarre najal lihasväsimuseks, kopsud värsket
õhku täis tõmmata ning
uuele päevale vastu astuda
teadmisega, et kaks korda
sai ikka rehaga tõmmata ka.
Maja ukse ees seistes
kuuleb kõrv rõõmsaid
trillereid õuekase otsast,
taeva all liiguvad pikad rivid
linde, kes oma kodupaika
tagasi tulevad. Ennast taevasse vaatama unustanud
inimlapse mütsi alla sigineb
mõte – kevad on käes.
Sadagu lund, kase koore all
jooksevad mahlad mahlakuul just nagu mullu ja
tunamullu ning kevad tuleb
niikuinii.
Varsti on künnipäev, kui
tuleb kasvõi ainult üks vagu

künda. MTÜ Uhlapere Selts
asub maarahvale kohaselt
välisemate tegevuste kallale
ning jätab sisemised
tegemised väliseid toetama.
Tubase hooaja lõpetame
13.04 kell 19.00 retropeoga kõigile tantsuhuvilistele „Aasta siis oli ...”,
muusika on valitud
kuldsetest 60–70-ndatest.
Oodatud on kõik, kel aastaid
üle 18.
Märtsi algul kogunes
Uhlapere Seltsi majja
Tantsuklubi Olavi Kõrre
muusika järgi vanu häid
seltskonnatantse tantsima.
Et head tunnet, mis tuleb
enda liigutamisest, sõpradega jagada, siis kutsume
kõiki meie seltsiga kaasa
liikuma vanadel mõisarahva
jalutusradadel Pärnumaa
Terviseedenduse nõukogu
ja Pärnumaa Kodukandi
algatatud päeval „Küla
liigub – 2012 sammu

südame heaks”, mis
toimub 22.aprillil. 23.
aprillil on jüripäev, kui maa
puhastub mürkidest ja annab loa võtta ette tööd, mis
peenrale ja mullapinnale
lähemal. Sügisel alustasime
Kaatsi allee puhastamisega,
kus puhtaks sai esimene osa
teest. Seades oma tegemisi
ilmataadi järgi, plaanime
teha korda teise osa teest.
Kutsume kõiki oma kodukoha – Uulu ilust ja
korrast lugu pidavaid
inimesi Kaatsi alleele
talgutele. Info ürituste
täpsema aja kohta leiab
MTÜ Uhlapere Seltsi maja
juurest, Uulu raamatukogust
ja Uhlapere blogist.
MTÜ Uhlapere Selts
mõtted liiguvad suvise Uulu
III Laulupüha rütmis ja
seoses sellega ootame valla
elanike abi kohaliku ajalooga seotud mälestuste
kogumisel. Kui teil või teie

tuttavatel-sugulastel on alles
fotosid, esemeid, mälestuskirjutisi mõisaajast,
parunist, kolhooside ajast,
laulupühadest ja tunnete, et
need võiksid ka teistele huvi
pakkuda või teil endal pole
neid enam vaja, siis võtame
hea meelega need mälestused möödunud aegadest
enda hoida, näitusele välja
panemiseks ning tulevastele
põlvedele pärandamiseks.
Aprill algab vaikse nädalaga ja järgneva munadepühaga. Kui munadepüha
hommikul päike mängib,
tuleb selle nägemiseks
tõusta vara ja minna kuhugi
kõrgemasse kohta päikesetõusu vaatama. Laste ja
noorte rõõmuks algab kiigeaeg.
Soovime ilusat pühadeaega ja kohtume talgutel.
MTÜ Uhlapere Selts

Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse
§ 126 lõigete 1 ja 4 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus § 22 lõige 1 punkt 37 alusel.
§ 1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejääki võib kasutada Tahkuranna valla
rahvastikuregistris olevate raske või sügava puudega laste
ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning
arendamiseks:
1)
raske või sügava puudega lastele koolivaheajal
toimuvate lastelaagritest osavõtmiseks;
2)
raske või sügava puudega laste rehabilitatsiooni
plaanis ette nähtud teenuste võimaldamiseks;
3)
raske või sügava puudega lastele transporditeenuse osutamiseks;
4)
raske või sügava puudega laste perede nõustamise
korraldamiseks;
5)
raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse
osutajate nõustamise ja koolituse korraldamiseks;
6)
raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja
ja tugiisiku teenuse korraldamiseks.
§ 2. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksva
eelarveaasta 01. oktoobrist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata
rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta
vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arensdamiseks.
§ 3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle
peab arvestust Tahkuranna Vallavalitsus.
§ 4. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras

TAHKURANNA VALLA JÜRIÖÖ
TEATEJOOKS
laupäeval, 23.aprillil stardiga kell 20.10
K. Pätsi ausamba juurest
Jõulumäe Tervisespordikeskusesse
Kell 19.50 Avamine. Eelkooliealiste laste jooks
OSAVÕTJAD: Tahkuranna valla külade, koolide,
seltside ja suguvõsade võistkonnad.
JÕULUMÄEL: Lõkketuli, autasustamine
BUSS: Rae peatusest 19.20, Uulust kooli juurest 19.30,
Võistest PMÜ kaupluse juurest 19.30,
Tahkuranna kooli juurest 19.35.
TAHKURANNA VALLA JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU
Osavõtjad: Tahkuranna valla külade võistkonnad 3 naist
+ 4 meest. Võistkondade arvu suhtes piiranguid ei ole,
soovi korral võib küla välja panna mitu võistkonda.
1.–3. klassi võistkonnadel võib ühte vahetust joosta kuni
3 osavõtjat.
Arvestus:
Arvestust peetakse 4-s grupis:
I grupp – külad (Uulu, Võiste, Reiu, Laadi, Tahkuranna,
Lepaküla, Metsaküla, Piirumi, Leina)
II grupp – koolide 1.–3. klassid
III grupp – koolide 4.–6. klassid
IV grupp – koolide 7.–9. klassid
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised.
Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate poolt).
Autasustamine.
* autasustatakse üldvõitjat rändkarikaga
* iga grupi esimesele kolmele auhinnad
* külalisvõistkonnale grupitunnustus
* autasustamine 15 minutit peale viimase võistkonna
finišit
* peale võistluse lõppu peavad kõik võistkonnad
rinnanumbrid ja teatepulgad tagastama
* buss viib võistkonnad etappide stardipaikadesse ja
võtab peale etapi läbimist kaasa
* kohvik avatud kella 24.00-ni.
Ootame rohket osavõttu!

Kas on veel olemas Tahkuranna kurgi seemet?
Elen Peetsman Sihtasutusest Eesti Maaülikooli Mahekeskus
koostab Põliste koduloomade ja taimede geenipanka teemal
“Põlised koduloomad ja taimed.”
Ta on huvitatud vanade sortide säilitamisest ja nende sortidega
kaasnevatest lugudest-kirjeldustest.
Kas keegi kasvatab Tahkurannas veel endisaegseid
kurgisorte ja on olemas õiget Tahkuranna kurgi seemet.
Andke sellest teada SA Eesti Maaülikooli Mahekeskusele
Aadress: Õssu küla, Ülenurme vald, Tartumaa, 61713
Tel: (+372) 53044004
E-post: mahekeskus@emu.ee.
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Märtsikuu tegemisi Tahkuranna koolis

Uulu Põhikooli tegemised märtsis

• Sel aastal tähistab
eestikeelne kool oma
325.aastapäeva. Oma koolis
tähistame seda sündmust
väikese näitusega. Nii on
võimalik vaadata erinevaid
aabitsaid ja kooliraamatuid.
Lastele on see lihtsalt põnev
vaatepilt, aga täiskasvanutele toovad vanad õpikud
kaasa äratundmisrõõmu –
sellest õpikust õppisin ju
mina omal ajal lugemist!

Esimese kevadkuu sisse
jäi Uulu kooli perel veel
suusailmu kui ka tubast
tööd. Lisaks õppetööle jõuti
silmaringi avardada mitmetel põnevatel ettevõtmistel.
• 2.märtsil veetis 4.klass
pärast tunde ühiselt aega ja
proovis jõudu Bowlingus.
• 2.märtsil toimus veel
teinegi põnev üritus kooli
väikestele pallimängijatele.
Osaleti 1.–3. klasside Pärnu
mk rahvastepalli võistlustel,
kus Uulu PK võistkond
saavutas peale väga tasavägist poolfinaali tubli
4.koha. Õpetaja Kaja kiidab
kõiki osalejaid tubli võistluse eest. Võistlustel esindasid kooli:
Mihkel Kersalu, Markus Tammik, Andreas
Jaaniste, Madis Lumiste,
Jan Marcos Lepik, Harly
Uibu, Romet Henning,
Carl Mängel, Sten-Eric
Laadre.
• 5.märtsil külastas meid
Sindi Gümnaasiumi esindus, kes tutvustas meie
koolilõpetajatele edasiõppimisvõimalusi nende koolis.
• 6.märtsil tutvustati
õppimisvõimalusi Hansa
Gümnaasiumis, meie üheksandikele käisid oma
gümnaasiumi plussidest
rääkimas meie vilistlased
Kairit Laanepõld ja Sandra
Pärnat.
• 9.märtsil toimus traditsiooniline talispordipäev
Jõulumäel. Peakorraldajaks
õpetaja Kaja Stimmer.
Tema arvamus kordaläinud
spordipäevast oli järgmine:
ilm oli fantastiline, päike
paistis ja külmakraade oli
parasjagu, sai mõnusalt
keeglit mängida, suusatada
ja kelgutada. Nooremad
said ka koos treener Kadriga vigursuusatamist proovida. Igaüks, kes päeva
edukalt vastu pidas, sai
osavõtja diplomi ja suu
magusaks. Aitäh osalejatele, kõik olid vaprad ja
tublid. Päev läks kenasti
korda.
Parematest parimatele
suusatajatele riputati kaela
kadakapuust medalid.
I KOHAD oma vanuseklasside arvestuses saavutasid: Ranno Sutt, Kloria
Pint, Janne Piiri, Joosep
Jaaniste, Anu Kivilo,
Gätriin Gerlein, Martin
Hõbemägi, Sten Pihu.
II KOHAD Andreas
Jaaniste, Mia-Aleksandra
Talu,
Andra
Hunt,
Joosep Orasmäe, Kelly
Hunt, Käroly Reidla,
Hardo Piiri, Aleks Punkov
III KOHAD Andre
Savvest, Johanna-Liisa
Jürgens, Kelly Roosilill,
Maido Kaiste, Maris Mitt,
Madli-Ann Jõesalu, Kristo
Laanepõld, Gränty Reidla.
• Emakeele nädalal
koostasid klassid plakatid
kaunimatest emakeelsetest
sõnadest, millest züriile jäid
silma järgmised kaunimõttelised ja hästikõlavad
sõnad:
1.klassi plakatilt – kullanupuke, päike

Lisaks on raamatuid, mis
tutvustavad Eestis asuvaid
koolimaju ja ka seda, kuidas
vanal ajal koolis õpiti.
Raamatuid vahetame ja
põnevat uurimist peaks
jätkuma pikaks ajaks.
• Tuntud ja armastatud
lastekirjanik Aino Pervik
tähistab sel aastal oma
80.sünnipäeva. Koostöös
raamatukoguga on väljas
palju huvitavaid raamatuid
nii vanemast asjast kui ka
päris uusi. Kõik nad kutsuvad enda juurde – lugema.
Tore on vaadata, kuidas
vahetunnis nii mõnigi
jooksmise asemel sirvib
mõnda raamatut. Nii tekib
huvi ja mis siis muud kui
raamatukokku ja laenutama!
• 7. märtsil külastasid I
ja III klass Pärnu teatrit
„Endla”, et vaadata Rakvere
teatri etendust „Tuhkatriinu”. Vaadata ja kuulata oli
nii lastel kui täiskasvanutel.
Täname näitlejaid meeldiva
elamuse eest!

• Reiko Mengel osales
edukalt Paikusel toimunud
IV klasside matemaatikaolümpiaadil. Tubli!
• 14.märtsil oli emakeelepäev. Seekord vaatasime
„Naksitrallide” põhjal teh-

tud lavastust, mille esitasid
4.klassi õpilased ning
kuulasime, kuidas oskavad
lugeda 1. klassi õpilased.
Seejärel jaguneti meeskondadeks ja algas koostöö
eesti keelega seotud ülesannete lahendamiseks. Ja
oluline oligi seekord just
meeskonnatöö. Igaüks pidi
andma oma panuse. Keelatud ei olnud abimaterjalide
kasutamine – ole ainult tubli
ja leia üles! Oli näha tegutsemislusti ja otsimisrõõmu.
Tublimatele jäi sellest
päevast mälestuseks väike
diplom.
• Kevadet tervitati juba
rõõmsalt kodus ja suveajale
üleminek võeti samuti veel
kodus olles vastu. Küll aga
oli esmaspäeva esimene
tund vaikne ja rahulik, sest
õpilased alles ärkasid. Aga
eluvaim oli varsti jälle tagasi
ja loodame, et õppimislusti
jagub ikka jälle veerandi
lõpuni.

2.klassilt – armastus, Eesti
3.klassilt – aitäh, pääsuke
4.klassilt – kuula, armas
5.klassilt – eestlane, tihane
6.klassilt – lumikelluke,
motokross
7.klassilt – mummuline,
mikroskoop
8.klassil – kodu, suvi
9.klassilt – võrratu, rõõm.
Õpilased võistlesid
klassides ilulugemises,
koostasid uurimusi sellest,
mis teeb meie keele nii
kauniks, murdsid pead eesti
keele olümpiaadidel. Kooliraamatukogus esines vanema kooliastme näitering
tugitooliteatriga. Esitati
vanu armsaid „Pille-Riini
lugusid”. See oli ka suure

Emakeelepäeva
tähistatakse 14.märtsil
Kristjan Jaak Petersoni,
eesti rahvuslikule kirjandusele alusepanija auks.
See päev paneb meid
mõtlema meie omaenda
emakeelele ja selle kasutamisele. Iga eestlane tunneb
uhkust selle üle, et kuigi
meie maa ja riik on väikesed, on riigil siiski ühine
oma keel, milles suhelda.
Kahjuks on meie igapäevasesse kõnekeelde tulnud
probleem, eriti noorte seas,
kus kasutatakse liiga palju
võõrkeelseid väljendeid ja
sõnu ilusate omakeelsete
sõnade asemel. Noored on
harjunud omavahel igapäe-

enamuse lemmiküritus sel
nädalal, midagi päriselt.
Direktor arvas, et meil pole
vajagi Endla teatrisse sõita,
kui meil endil nii toredad
näitlejad. Publik tänab meie
noori näitlejaid, kelleks
olid: Sondra Udu, Anett
Jersova, Reelika Veso ja
Anette Eylandt.
Emakeelenädal lõppes
viimasel 3.õppeveerandi
koolipäeval, mil esinesid
klasside parimad deklamaatorid, kellest võitsid
kuulajate südamed Mariliis
Allikvee ja Gätriin Gerlein
oma siira esinemisega.
2.klassi väikesed näitlejad
etendasid vahva Pipi-loo,
kooliperele laulsid 1.klassi
ansambel, 4.klassi tütarlaste
ansambel ja neidude ansambel õpetaja Reine
juhendamisel.
Täname eesti keele
õpetajaid toreda nädala
eest!
Madli-Ann Jõesalu
9.klassist kirjutab:
Milleks on vaja tähistada emakeele päeva?

vaselt kasutama võõrkeelset
slängi.
Kuid usun, et emakeelepäeval pööravad kõik, ka
koolinoored rohkem tähelepanu oma keelekasutusele.
Korrektsele kõnele ja kirjale
ning mõtlevad selle üle, kui
oluline on eesti keele
säilitamine järeltulevate
põlvede jaoks. Loodetavasti
mõeldakse selle üle pikemalt, kui ühel päeval aastas,
ja harjutatakse end rohkem
oma keeles rääkima.
Eesti keel on väga ilusa
kõlaga. See nagu heliseb ja
teeb südame soojaks nii
päris pisikesel, noorel kui
vanal.
Mina olen õnnelik ja
uhke oma emakeele üle ning
selle üle, et võin omal maal
vabalt rääkida ja kirjutada
mulle armsas ja omases
keeles.
Emakeelepäev on oluline meeldetuletamaks meie
rahvuse ühtsust ja esivanemate pärandatud keelt.
• 13.märtsil võislesid
meie kooli võrkpallurid

õpetaja Ennu eestvedamisel
1012 Pere Võrkpalli Miniliiga Pärnumaa turniiril.
Osalesid 3. ja 6.klassi
segavõistkonnad. Üks võistkondadest saavutas 4. ja
teine 5.koha
• 14.–26. märtsini said
6.–7.klassi õpilased osa
projektist „Kaitse end ja aita
teisi”. Projekti raames
toimusid loengud tuleohutusest, esmaabist, liiklusohutusest. Loengud viisid
läbi Politsei, Päästeameti ja
Punase Risti töötajad.

• 16.märtsil peeti Audru
Gümnaasiumis7.–9.klasside õpilaste kevadballi,
millel ka meie õpilased
külalisteks olid. Tunnustati
koolide aktiivsemaid noori,
meie koolist pälvis tiitli
Martin Leemet.
• 27.märtsil käisid meie
„Laulunööbid” õpetaja
Reinega Pärnu Ühisgümnaasiumis ühislaulmisel.
Mudilaskoori ootab ees
2.juunil Kilingi-Nõmmes
toimuv Pärnumaa laste
laulupidu.
• 28.märtsil viisid loodusõpetuse õpetaja Anu ja
kunstiloo õpetaja Ülle
lapsed Tallinna õppekäigule. Külastati Tallinna
loomaaeda ja Kunstimuuseumit.
Ees ootavad kaunid
kevadkuud ja meiegi liigume ikka edasi, päikesele
vastu!
õpetajad Ly ja Marika

Kuidas kolmas klass vikerraadiost etteütlust tegi
Emakeelepäeval hõisati
raadiost maha etteütlus.
Terve Eestimaa sai oma
keeleoskust katsetada.
Arvasime, et kuna meil on
klassis kolm arvutit,
proovime ka näpud tuliseks
teha. Algus oli põnev ja
närviline. Öeldi, et enne
loetakse kogu tekst ette. Ja
siis see tuli– üks sõna

raskem kui teine. Me ei
saanud arugi, kui pärislugemine algas. Ootasime.
Diktor muudkui luges ja
luges. Lõpuks jõudis teadvusesse, et Kristjan Jaak
Petersoni nimi on juba
kuuldud. Seis muutus
kuumaks. Klaviatuuril
läksid tähed segamini ning
need ei allunud üldse näp-

pudele. Meile tundus, et
lugeja pani tempot muudkui
juurde ja juurde. Läksime
närvi. Saime aru, et raske,
mis raske. Hakkasime ainult
üksikuid sõnu kirjutama.
See meie laeks seekord
jäigi! Tulevikus proovime
uuesti.
Uulu kooli 3. klass
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Külakeskus Tahku Tare ja
lähiaja tegevused
22.aprill kell 11.00
saavad kokku käsitööhuvilised. Teeme kaarte
emadepäevaks ja õpime
tegema takuvitraazi.
25.04.2012–27.04. 2012
kl.9.00–15.00 – algteadmised arvutist, tasuta
kursused (vajalik eelregistreerimine, tel. 55515507).
29.aprill kell 10.00 –
projekt keskaja festivali
raames, koostöös PLPK-ga.
Loeng keskaja riiete valmistamisest ja õpituba – monogrammi tikkimine.
1.mai kell 10.00
Perepäev – jalgratturi
ohutus- ja turvapäev.
Ootame kõiki valla lapsi,
nende vanemaid, vanaemasid-isasid päevast osa võtma. Sisuka päeva korraldamisele aitavad kaasa
Pärnu politseijaoskonna
noorsoopolitsei, maanteeamet, Tahkuranna valla
perearst ja MTÜ Tahkuranna Naisselts. Projekti
finantseerimine on Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Tahkuranna vallavalitsuselt. Ürituse eesmärgiks on teadvustada
jalgrattal liiklejaid, millised
on ohud ja kuidas on neid
võimalik ennetada. Üritusel
on võimalik sooritada
jalgratta eksamit, proovile
panna oma oskused jalgratta
vigursõidul, osaleda viktoriinis. Perearst räägib
sellest, kuidas tuleb kannatanule abi anda. Projekti
teiseks eesmärgiks on rajada
külakeskuse juurde jalgratta
parkla ja paigaldada
rattahoidjad.
5.mai, kell 10.00
TEEME ÄRA! Teeme
korda külakeskuse ümbruse, teeääred ja metsaaluse. Tulge kindlasti kogu
perega külakeskuse talgutele.
11.mai – Emadepäeva
kontsert Tahku Tares
(kellaaeg on täpsustamisel)
13.mai kell 10.00 –
Külakeskuses
Võiste
kevadlaat. Oodatud on
kauplejaid kodukandist ja
kaugemalt.
Külakeskuse elu-olu.
Olen kuulnud sellest, et
inimesed ei tea, mis Külakeskuses toimub. Aga tulge
majja, küsige, vaadake,
tundke huvi ja te saate

teada. Iga Teie ettepanek,
toetus, nõuanne ja soov
(soovitus) on oodatud.
Möödamineja näeb
praegu tellinguid ümber
maja. Juba sügisel alustasime maja fassaadi
rekonstrueerimist, mis
lõpetatakse juuni kuul.
Ehitustöid teeb OÜ Ronella,
finanseerimine PRIA meede 3.2 Külade uuendamise
ja arendamise investeeringu
toetus. Tööde kogumaksumus 50946.51 eurot, millest
10% on omafinanseering,
mida toetab Tahkuranna
Vallavalitsus.
Märtsi lõpul saime
LEADER programmist toetust külakeskuse käsitööruumide ja abiruumide
rekonstrueerimiseks ning
keraamika töötoa sisustamiseks. Projekti kogumaksumus on 36 239.42 eurot,
sellest toetussumma on
31955.35 eurot.
Töid teostab OÜ Termokar, ehitustööd selle
projektiga lõpetatakse juuni
kuul.
Lõpetatud on kogu I
korruse üldkasutatavate
ruumide rekonstrueerimistööd, külakeskuse õppeköök on kaasaegselt sisustatud vajaminevate seadmete ja nõudega. Alustatud
on läbirääkimisi Veterinaarja Toiduametiga, et meie
köök saaks tunnustatud, siis
võib alustada ka toidutegemisega. Hea köögi tunnustäheks on hea kokk. Me
otsime teda ja kindlasti
leiame.
Külakeskuse edasisteks
tegevusteks on koostatud
sotsiaalse ettevõtluse äriplaan, mille aluseks on
külaelanike ettepanekud ja
soovid ning mida rahastas
KÜSK (kodaniku ühiskonna sihtkapital).
Usun, et suvi toob külakeskusesse põnevaid tegevusi, huvitavaid inimesi ja
ka uusi katsumusi. Olen
veendunud, et Tahku Tare
on meie inimestele vajalik.
Ootame Teid külakeskusesse ja soovime kogu
vallarahvale kaunist kevadet.
Lugupidamisega
Renate Lind,
naisseltsi tegevusjuht

11. mail kell 19.00

EMADEPÄEVA KONTSERT
Tahku Tare külamajas
Esineb Eesti Filharmoonia Kammerkoori
meeskvartett Kontsert „ Laulud emale”
NB!
Sissepääsuks on vajalik kontserdipilet, mille saab
soetada Võiste Raamatukogust, külamajast
Tahku Tare ja Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
administraatori käest tööpäevadel alates
16.04.2012.
Piletite arv on piiratud.
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Laadi küla “salaühing” ehk
Laadi külaselts
Kuulsin Uulus ühelt oma
sõbrannalt, et Laadi külas
Männiku talus tegutseb
mingi “salaühing”.
Vale jutt, ei ole mingit
salaühingut ega salatsemist,
vaid on oma Laadi küla
selts.
2011. aasta novembri
keskel kutsusime Laadi
külast ja teistest küladest
inimesi, kes olid kokkutulemisest ja kooskäimisest
huvitatud ning otsustasime
teha oma väikese külaseltsi.
Et kooskäimised hakkasid
toimuma Männiku talu
vanas majas, sai seltsile
nimeks Männiku talukamber. Ametlikult on selts veel
registreerimata, aga ega see
keela meid kooskäia.
Esimeseks ürituseks oli
meil 1.detsembril toimunud
mälumäng. Mälumängu
võistkondi oli esimestel
kordadel neli, hiljem liitus
veel üks. Nüüd on võistlustules viis võistkonda.
Rool, Laadi, Päkapikud,
SOS ja Ellaküla. Igas
võistkonnas kaks inimest.
Ainult Ellaküla võiskonnas
on kolm inimest, kuna üks
nendest käib Soomes tööl ja
on tihti ära.

Ühiselt korraldasime
puusaagimise talgud ja sõime hernesuppi. Siinkohal
tahaksime tänada Urmas
Orgu, kes varustas meid
sponsorluse korras küttepindudega. Koos oleme
tähistanud veel ka vabariigi
aastapäeva ja naistepäeva.
Männiku talukambrisse
käib meid kokku 15 inimest.
Mälumängu hooaja lõpetame aprilli lõpus ja teeme
suvepuhkuse, et septembris
uuesti alustada. Sügisel aga
ootame mälumängu seltskonda uusi Laadi küla
inimesi, kes ei taha pikkadel
ja pimedatel õhtutel kodus
istuda.
Kallid Laadi küla inimesed, pange suvel pead tööle
ja mõelge, mida võiksime
koos teha ja mis teid
huvitaks.
Kõik ettepanekud on
teretulnud.
Kas
e-kirjaga:
maimokukk@hotmail.com
või telefonil 5149369.
Võid ka Männiku talust
läbi astuda ja oma soovi
öelda.
Maimo Kukk

Sünnid

• TEATED •
Külakeskuses Tahku Tare
25.04.–27.04.2012, kell 9.00–15.00
tasuta koolitus
ALGTEADMISED ARVUTIST
Infotehnoloogia- ja tekstitöö põhimõtted
Windows, internet, elektronpost, ID-kaart jne.
Väikeettevõtjatele, FIE-dele, MTÜ-de, lasteaedade
töötajatele ja seltside/seltsingute liikmetele vabade
kohtade olemasolul ka teistele soovijatele.
Info ja registreerimine Renate Lind, telefon 55515507.
Koolituse viib läbi Abiühing Üheksavägine
Koolituskeskus Viljandimaalt

Hei Reiu küla elanik!
Ootame Sind 5. mail kell 11.00
Reiu randa talgupäevale! Teeme ranna puhtaks!
NB! Võta kaasa kindad, rehad ja saag!
Marko Koitla, Reiu küla elanik

Armas inimene Tahkuranna vallast!
Kui oled unustanud, siis palun too Tiiu Sommerile tagasi
Uulu I laulupühal 1987 filmitud videokasett (VHS).
Probleeme sellest meie omavahelisel suhtlemisel ei
tule.
Seda videofilmi tahetakse Teile näidata Uulu II
laulupühal 16.juunil.
Tiiu Sommer

Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku
puud. Puhastame võsast tee- ja põlluääred,
kraavid. Teostame ka harvendus- ja lageraiet.
RSG Invest OÜ +372 56 88 11 35.

KIIRA KALDMÄE 01.03.2012
Kristina Aedma ja Marko Kaldmäe
peres 2. laps

Alates aprillist töötab
Tahku Tares Uulu juuksur Sigrid.
Tööpäevadel kokkuleppel tel. 55650358.

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Riigi Metsamajandamise
Keskus

Õnn pole otsida,
leida ega anda.
Õnne tuleb hinges ja
südames kanda!
Aprilli kuu
29. aprill Salme Talli
03. aprill Sergei Kaseväli
02. aprill Laine-Elmire Tali
08. aprill Klara Anderson
18. aprill Elfriede Jõesaar
27. aprill Elmar Mitt
03. aprill Kaljo Ruubis
02. aprill Evgeni Kanamart
10. aprill Elly Ostrov
16. aprill Ellen Stern
14. aprill Victor Smolnikov
16. aprill Eha-Maiu Tõnismäe
02. aprill Avo Tomson
05. aprill Madis Tamm
07. aprill Salme Ollino
14. aprill Elvi Krapp
18. aprill Elviine Väljamets

EVA KAASIK
14.11.1944–29.02.2012 Uulu küla
ANTS LEHTLA
27.06.1957–07.03.2012 Uulu küla
AGATE OSTRJAKOVA
04.06.1927–19.03.2012 Uulu küla

võtab tööle hooajalisi töötajaid
Pärnumaale Reiu taimlasse:

91
89
87
86
83
83
81
80
80
80
75
70
65
65
65
65
65

– kevadhooajaks (aprill-mai),
kelle tööülesanneteks on taimede väljakaevamine,
sorteerimine ja pakendamine;
– taimekasvatushooajaks
(juuni-oktoober), kelle tööülesandeks on taimede
hooldamine.
Soovijatel võtta ühendust telefonil 526 2977 Rein Anniko

Mis juhtus?
10. märtsil kell 23.49 käisid päästjad liiklusõnnetusel
Tahkuranna vallas Metsaküla külas, kus kokku olid
põrganud kaks sõiduautot. Päästjad eemaldasid
süttimisohu vältimiseks auto akult juhtmed ning vabastasid
tee liikluseks.
25. märtsil kell 18.20 teatati liiklusõnnetusest Tahkuranna
vallas Leina külas, kus sõiduauto oli teelt välja sõitnud.
Päästjad eemaldasid süttimisohu vältimiseks auto akult
juhtmed ning vabastasid tee liikluseks.
25. märtsil kell 10.50 sai Häirekeskus teate, et Tahkuranna
vallas Tahkuranna külas on inimesed sattunud jääl hätta
ning ei pääse kaldale. Päästjate saabudes selgus, et Pärnu
lahel oli jää liikuma hakanud ning kolm inimest olid kaldast
ligikaudu kolmesaja meetri kaugusel jääl lõksus. Päästjad
võtsid paadi ning aitasid kalal olnud kolm meest kaldale.

Väljaandja:
Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266
AS Pajo trükikoda
Maaja Poolak
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Tahkuranna valla ajaleht

Märtsikuu tegemisi Uulu Lasteaias
Märts on kõigile rühmadele olnud taas väga tegus
ja toimekas.
• Kuu esimsel nädalal
külastas lasteaeda MikuManni teater ja lapsed said
näha õpetlikku lugu
“Kuidas valevorst õpetust
sai”. Kuna sel õppeaastal
pöörame suurt tähelepanu
muinasjuttudes peituvatele
väärtustele, siis loetakse ja
kuulatakse kõigis rühmades
palju erinevaid muinasjutte.
Väikesed Liblikad tegid
oma esimest teatrimängu.
Mängiti muinasjuttu “Ma-

jake tormivarjuks”. Jaanimardikad on aga juba nii
tragid, et jutustavad lühikesi
lugusi näpunukkude abiga.
Mesimummid olid aga
selgeks õppinud näidendi
“Hambahaldjas”ja kutsusid
Lepatriinud ja Jaanimardikad etendust vaatama. Oli
üks õpetlik lugu. Väikesed
Liblikad käisid ka Mesimummide rühmas etendust
vaatamas ja kohviku mõnusid nautimas.
• Emakeelepäeval oli
lasteaias üles pandud raamatunäitus. Lepatriinud
külastasid raamatukogu ja
laenutasid erinevaid huvitavaid raamatuid. Jaanimardikad käisid samuti
õppekäigul raamatukogus.
Raamatukogu juhataja
Helje Pulk rääkis ja näitas,
kuidas raamatuid hoida ja
lugeda. Kuulati katkendeid
Aino Perviku raamatutest.
Mesimummid on sagedased

raamatukogu külastajad,
sest paljud oskavad juba ise
lihtsamaid jutukesi lugeda.
• Lõpuks saabus nii
kauaoodatud kevad. Jaanimardikad märkasid esimestena lasteaia lillepeenras lumikellukesi. Tere,
kevad! Kõigis rühmades
pandi vaasi erinevaid oksi,
et vaadelda pungade arengut. Lepatriinud panid juba
sibulad aknalauale kasvama. Eks kevadel ole ikka
vitamiine väga vaja! Mesimummid jälgivad ja otsivad
kevade märke igapäevaselt
õuest. Looduses toimuvaid
muutusi ja tähelepanekuid
edastatakse koos rühma
õpetajatega veebipõhisesse
andmebaasi. Osaleme projektis “Tere, Kevad!”.
• Mesimummidel toimus põnev matk Soomaale.
Enne matkale minekut tõi
Maarja isa Priit Kõresaar

lastele vaatamiseks kopra
karvakasuka, hambad ja
saba. Lastel tärkas huvi
näha kobrast ja tema kodu
ka looduses. Matka juhtis
Pärnu Loodusmaja õpetaja
Nele Haasma. Lapsed nägid
kobraste ehitatud tammi ja
kuhilpesa. Nähti puid, mille
tüved olid kobraste poolt
näritud. Mõnest haavapuust
oli järele jäänud ainult
näritud otstega kännud.
Need meenutasid lastele
pliiatseid. Matk kopra rajal
pakkus lastele palju vaatlemist, uurimist ja avastamisrõõmu. Peale matka
koostasid lapsed matkapäeviku “Kopra rajal”.
Lapsed said meenutada
matkal kogetut. Joonistati
pildid matkal nähtust ja
pandi ka oma teadmised
kirja. Kui matkapäevik
valmis, siis kutsuti Lepatriinud külla ja jutustati
mõnuga oma matkast kopra
rajal.
Märtsikuu viimasel
nädalal külastasid Mesimummid Pärnu teatrit ja
vaadati kuidas valmib
etendus. Lapsed said teada,
kuidas tehakse lavakujundust, kostüüme ja grimmi
näitlejatele. Teatri tagaruumide külastus oli tõesti
üks maagiline ja põnev koht
lastele.
Lõbusat aprillikuud ja
päiksepaistelisi ilmu kõigile!

Aprill 2012

Võiste lasteaia tegemised
Rahvusvahelisel naistepäeval pidasid Rannakarpide poisid (4–7a) oma
rühma tüdrukuid meeles
kaardi ja isevalmistatud
lillega, millest südamik
kõlbas manustada ja tüdrukud tänasid poisse samaväärselt.
Rannakarbid on liitunud
projektiga Tere Kevad!
2012, mille kaudu on hea
lähendada lapsi loodusele.
Nad õpivad nägema looduses toimuvaid muutusi ning
eristama ja märkama
lihtsamaid taime- ja loomaliike meie looduses ning
jagama informatsiooni
interneti põhiselt. Lisaks on
rühma aknalaual kasvamas
maitseroheline jms, on
kiirekasvulisi ja kasvuaega
võtvaid taimi, lastel on neid
selles osas huvitav jälgida.
Muinasjutunädalal
Rannakarbid lavastasid
emakeelepäevale pühendatud ja rahvusvahelisele
teatripäevale mõeldes,
emakeeles, nukuteatri
etenduse “Rapuntsel ja tema
sõbrad”. Esitasime seda
Päikesekiirte (2–5a) vaatajale/kuulajale ja reklaamiga kutsutud külalistele.

See oli töömahukas protsess, millest võttis kogu
rühm osa: kes ehitas lava,
kes rekvisiite, meil oli lavastaja, suflöör, helitehnik,
jumestaja jt, ka kriitik/
arvamusliider oli meil, keda
aktsepteeriti. Etenduse
võtsime ka filmilindile, sest
oma silm on kuningas. Ka
„Päikesekiired” proovisid
lavastamisega kätt (suud).
Suuremad esitasid väiksematele „Punamütsikese”,
mida ka nooremad vääriliselt hindasid ja väga
korralikult pealt vaatasid.
Tänu rühmas treenitule
oskasid ka kõik päikesekiired käituda rannakarpide
etendusel ning etendusest
rõõmu tunda.
Õues ootavad kõik lume
sulamise lõppu. Tublimad
poisid tassivad lund
hangedest musta maa peale,
et saaks juba kevadest
rõõmu tunda. Ühest kohast
avastasime esimesed lumikellukesed naistepäevaks,
aga lume all peidus on neid
veel palju. Kevade juurde
kuulub ju kindlalt esimeste
lillede avastamisrõõm.
Lõpetuseks täname
Rannakarpide rühmast:

Marianni vanaema, kes
saatis lapselapsega rühmatarbeks erinevaid linikuid
ilu jaoks; Markuse isa, kes
parandas ilma ütlemata
rühmalapse jalatsikapi;
Kaili Kirke pere, kes tõi
mustikaid niisama söömiseks; Marianni, kes lubas
meil näovärvidega teatripäeval nägusid teha; AnniMarii pere, kes tõi/toob
meile maitsvat vahtramahla;
Simo ema, kes meile
meisterdamiseks pabermaterjali tõi. Tänud Teile!
Eks kevadel ole suve
silmad ja talve hambad.
Hoidke oma, ja kui
võimalik, lähedaste tervist
nõndamoodi, kuidas oskate.
Märtsikuu kokkuvõte,
Signe Ööpik ja Malle
Aedma

QR - kood nutitelefonidele.
See viib lasteaia kodulehele.

15. APRILLIL 2012 ALGUSEGA 11.00
TAHKURANNA KOOLI SAALIS

„SÜNNIPÄEV ON TORE PÄEV,
KAUAKS, KAUAKS MEELDE JÄÄB!”

Õpetajate Comenius projekti koosolek
Comenius projektiga
SCLIL (Sports, Culture,
Languages
Integrated
Learning) 2 õppeaastat
tegelenud õpetajad võtsid
projektitöö kokku koolitusreisil Stockholmi 15.03–
17.03.
Laeva konverentsikeskuses peeti mõttetalguid
lõppenud projektist ja seati
sihte edaspidiseks.

Konverentsi keskseks
teemaks kujunes küsimus
“Kuidas edasi?” Analüüsiti
nii õpetajate endi individuaalseid kui ka kooli tugevaid külgi, valmisolekut
meeskonnatööks ja anti
hinnang lõppenud projektile.
Õpetajate töörühmal
valmisid esialgsed kavad ja
plaanid lähiaastateks, mil-

OOTAME KÕIKI HUVILISI!

lega Euroopa kontaktseminarile partnerkoole otsima
minna.
Üksmeelsel hinnangul
elavdavad sellised koostööprojektid koolielu ja on
huvitavaks väljakutseks nii
õpilastele kui õpetajatele.
Marikka Metsis

Meil on Teile rõõmus uudis!

19. märtsil avas uksed TITUTRIINU 2 lastehoid
aadressl Mere pst.12.
Veel on mõned vabad kohad. Laste registreerimisega tegeleb
meie juhataja Merike Angerjärv.
Telefon 56656684, e-mail: ma@titutriinu.ee

