TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Järjekordne aasta on
lõppenud, aasta mille lõpu
eel, ehk 19. detsembril sai
Tahkuranna vald 20. aastaseks.
Kui eelmisel talvel oli
juba ammu paks lumi maas
siis tänavu ei ole isegi
külma päeva olnud. Olenemata ilma vingerpussidest on kalender liikunud
omasoodu edasi ja aasta
2011. on minevikuks saanud, ning vald käib oma 21.
aastat.
Selle 20-ne aasta jooksul on juhtunud palju
tähelepanuväärseid asju.
Selle 20-ne aastaga on
renoveeritud ja uue kuue
saanud praktiliselt kõik
valla hooned, Reiu ja Laadi
külades on elanike arv pea
kahekordistunud, ilma lasteaiata olnud Uulu külla on
rajatud 4 rühmaga lasteaed
ja kohti on veel puudugi.
Uue katte on saanud paljud
kruusateed, maha on pandud esimesed kilomeetrid
musta katet ja kergliiklusteid.
Tahkuranna valla elanikud on selle 20 aastaga
võitnud olümpiamängudel
ja maailmameistrivõistlustel, mitmed tänased
võrkpallikoondislased on
leidnud siia endale sobiva
elukeskkonna, maestrona
juhatab läbi aegade tugevaimat Eesti jalgpallikoondist Laadi küla mees, aga
eelkõige elavad siin edasipürgivad, töökad ja tublid
inimesed.
Juubeliaasta algas euro

käibeletulekuga. Uus raha
otseselt vallaelu muutnud ei
ole. Küll on see tublisti
arendanud peast arvutamise oskust. Ma ei tea öelda,
kuidas teiega lood on, aga
terve aasta jooksul pole ma
veel muid hindasid eurodes
selgeks saanud, kui bensiinihinna ja Tahkuranna
valla sünnitoetuse.
Sündivusega on meil
vallas asjad päris hästi,
lisaks juba juttu olnud Uulu
Lasteaiale on lastega täidetud Võiste lasteaed, millel
täitus sel sügisel 30 aastat.
Kingituseks renoveerisime
seal 4 ruumi, kaasaarvatud
lasteaia saali, kus peeti suve
lõpus ka sünnipäeva pidustused. Lasteaia saamisloost
tegi ülevaate vapimägi
kavaler Andres Ilves. Olenemata riigikordadest,
lasteaia suurusest, kooliga
liitmisest, kohaliku võimu
muutustest, on terve selle 30
aastat suutnud lasteaia
juhina vastu pidada Krista
Saarse.
Suuri töid ei ole tehtud
mitte ainult kaugemas minevikus vaid ka käesoleval
aastal. Lisaks mitmetele
teedeehitustele toimusid
suured torustike ehitustööd
Uulus ja Reius. Tänaseks
päevaks on kõik tööd
lõpetatud – suurte rahade
valda toomise eest suured
tänud Tiiu Sommerile,
Meinhard Tilgale ja SW
Energiale.
Sünnipäevaks, nagu kingina, saabus valda rõõmustav kiri Keskkonna Investeeringute Keskusest, kust tuli
positiivne vastus Uulu pargi
ja tammeallee rekonstrueerimise rahastusele. Vana
mõisapargi ja tammeallee
rekonstrueerimisega on
Uulu külast saamas üks
ilusamaid vallakeskuseid.
Soovin Teile edukat ja
rõõmude rohket uut aastat!

Tuleb uus, sa teed ta ise, ise - oma jõuga,
oma mõtte, oma tahte, südame ja nõuga.
Tee ta selline, mis oleks kõigist läinust parem,
selline missugune ta iial pole olnud varem.

Õnnelikku uut aastat!
Tahkuranna
Vallavolikogu ja Vallavalitsus
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Klaudi Tints – tänane vapimärgi kavaler
Valla vapimärki antakse
Tahkurannas alates 1998.
aastast.
16.detsembril, valla
20.aastapäeva üritusel, anti
üle Tahkuranna valla vapimärk nr 17.
Tahkuranna valla vapimärk nr 17 kavaler 2011.
aastal on valla sotsiaalnõunik Klaudi Tints.
Valla vapimärk omistati
Klaudi Tints´ile kauaaegse
töö eest Tahkuranna valla
sotsiaalnõunikuna. Sotsiaalnõunikuna töötab ta
alates 1.oktoobrist 1992,
seega 19 aastat. Oma ametis
on tulnud tal tegeleda inimeste probleemidega hällist
hauani. Sotsiaalhoolekande
igapäevase töö peamiseks
eesmärgiks on võimaldada
igal inimesel ise toime tulla,
kindlustades vajalike teenuste kättesaadavuse võimalikult harjumuspärases
keskkonnas ja kodu lähedal.
Sotsiaaltöötaja peab abistama peamiselt seda elanikkonda, kes ei tule
enesega toime – vanurid,
puuetega inimesed, töötud,
ajutised töövõimetud, vanemliku hoolitsuseta lapsed
jt. Sotsiaaltöötaja töö on
suunatud ennetavale tegevusele, tagada võimalus
iseseisvalt elada ning toime
tulla, kindlustades inimestele toetuste ja teenuste
võimalikult käepärase
kättesaadavuse vastavalt
vajadustele.
Klaudi töö sotsiaalprobleemide lahendamisel eeldab elutarkust ja oskust näha
võimalusi olukorra leevendamiseks, samas tuleb tal
olla väga mõistev ja toetav.
Sotsiaaltöötajalt eeldatakse tolerantsust ja pühendumust, pingetaluvust,
empaatiavõimet ja ehedust,
iseseisvust otsustamisel ja
vastutustunnet, samuti väga
head suhtlemisoskust ning
koostöövõimet. Neid omadusi on Klaudi oma pikkade
tööaastate jooksul meile
kõigile näidanud.
Karel Tölp, vallavanem:
Klaudi ei ole lihtsalt
sotsiaalnõunik, ta teeb oma
tööd innuga, vahel lausa
tundub, et ta teeks seda sama
asja ka ilma ametita.
Andres Ilves, vallakodanik, endine kolleeg:
On möödunud juba
rohkem, kui 25 aastat sellest
ajast, mil Klaudi asus tööle
sel ajal tegutsenud Võiste
karusloomafarmi. Temale
antud tööülesanded omandas kiiresti ning sulan-

seletada ja selgitada tuleb
mitmeid kordi kuni inimene
asjast aru saab. Sotsiaaltöötaja töö on seinast seina,
ütleks isegi, lõputu võitlus ja
tõestamine. Oma seisukohti
ja abivajajate vajadusi on
vaja tõestada nii vallavalitsusele kui sotsiaalkomisjonis, Klaudi on sellega
edukalt hakkama saanud.
Pärnu maakonna sotsiaaltöötajad tunnevad Klaudit
kui sõbraliku, heatahtliku ja
mõnusa seltsilisena.
Ta on ära teinud suure ja
tänuväärse töö, tervist ja
jõudu talle selles töös.

dumine farmikollektiiviga
läks libedalt. On olnud aus
enda ja kaasinimeste suhtes,
öeldes oma arvamuse
otsekoheselt välja. Olles hea
suhtleja, peab lugu heast
seltskonnast. On tagasihoidlik ning ei meeldi, kui teda
või tema tegemisi tahetakse
esile tõsta. Viieaastase
karusloomafarmis töötamise järel asus Klaudi valla
sotsiaaltööd korraldama.
Alguses oli palju võõrast.
Tihti nõudsid abi need,
kellel seda vaja polnud ja
jälle need, kes oleks vajanud
abi, jäid ise tagasihoidlikuks. Kogemused tulid
aastatega. Palju tuli istuda
täienduskoolitustel ning
küsida abi kolleegidelt.
Kuldset keskteed on väga
raske leida, kuigi seda on nii
tihti vaja teha. Nagu elus
ikka, on ka Klaudil tulnud
üle elada valusaid kaotusi.
Ta on nendega ise hakkama
saanud ning läinud elus
edasi, andes abi ja tuge
teistele kes seda vajavad.
Aastatega on Klaudist
saanud üks valla pikema
staaziga ametnikke, kes on
pälvinud paljude vallakodanike tänu ja lugupidamise.
Olen kindlalt seda meelt, et
valla aastapäeval Klaudile
antud valla vapimärk on
antud õigele inimesele, kes
kohusetruult on aidanud
lahendada paljude vallakodanike muresid.
Palju tervist ja jõudu
edaspidiseks!
Epp Klooster, Pärnu
Maavalitsus haridus- ja
sotsiaalosakonna juhtaja:
Klaudi on meie maa-

konna sotsiaaltöö üks alustaladest – niikaua kui
taasiseseisvumise järgne
sotsiaaltöö olemas on, ikka
on tegev olnud ka tema.
Klaudi on tegija – ta ei
kaeble ja sama võib öelda
ka Tahkuranna rahva kohta
tervikuna – Klaudi toimetab oma tegemised nii, et
inimesed on asjadegas kursis ja rahul.
Klaudi on väga hea
kaaslane – sõbralik ja
seltskondlik. Tal on alati
olemas oma arvamus,
kuidas abivajajate elu saaks
ja tuleks reaalselt paremaks
muuta.
Arvan, et üks miinus
võib tal olla – iseenda vajaduste suhtes on ta alati
olnud väga-väga tagasihoidlik ja nii võib vahel
juhtuda, et tema enda mured ja vajadused võivad
jääda tahaplaanile.
Helga Matvere,
Pärnu Maavalitsus
sotsiaalhoolekande
peaspetsialist:
Klaudi on väga kohusetruu sotsiaaltöötaja, tema
käest ei ole kunagi vaja mitu
korda andmeid küsida, ta
esitab need koheselt.
Maavalitsuse sotsiaalosakonda ei ole tema
tööaastate jooksul tulnud
ühtegi kaebust, millest
saame järeldada, et tööd
tehakse hästi. Kui aga
tullakse maakonna sotsiaalosakonnast abi otsima,
siis järelikult ei usuta ega
usaldata oma sotsiaaltöötajat. Sotsiaaltöö on väga
raske töö ja sageli ei saa
inimesed asjadest aru ning

Tahkuranna
valla
eakate arvamusi Klaudist:
- Klaudi, oled tubli ja
tegus oma tegemistes. Jõudu
edaspidiseks!
- Olen küll sinuga vähe
kohtunud, kuid oled jätnud
mõnusa inimese mulje.
- Kui olen tema poole
oma palvetega pöördunud.
on minu soovid alati
täidetud.
- Ole tubli tüdruk edasi,
alati pea püsti!
- Oled tore inimene, ajad
asju kus vaja.
- Senise kontakti järgi
(peamiselt telefoni teel) olen
saanud asjatundlikku nõuannet.
- Ilus, lahkeilmeline
proua.
- Rahvatarkus ütleb, et
asendamatuid ei ole, kuid
mina olen veendunud, et
meie sotstöötaja oma heatahtlikkusega (vast liialtki)
on asendamatu. Kutsediplom ei taga sooja südant…
Hirm hakkab, et kes saab
tema mantlipärijaks… See
on väga raske ja vastutusrikas amet.
Kadri ja Tiina,
sõbrannad:
Klaudi elab endast läbi
kõikide oma klientide mured. Ta hoiab võrdselt kõiki
oma kliente, sest kõik on ju
inimesed. Muretseb kõikide
eest, ta on suure südamega
inimene. Me kuuleme rääkimas teda enda lastest ja
lastelastest harva, alati
räägib ta rohkem probleemsete perede lastest ning
kui kellelgi on abi vaja,
jõuab ta alati õigel ajal
kohale. Meile on ta olnud ja
jääb heaks ja elurõõmsaks
kambajõmmiks.
Aitäh, Sulle Klaudi
mõistmise, tolerantsuse ja
pühendumuse eest.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
13.detsembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Pikendada Endel Joala’ga, Fevronika Aas’aga, Malle
Lille’ga ja Maarika Lehissaar’ega elamispinna
üürilepingut Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi
1 alates 01.01.2012 kuni 31.12.2012
• Mitte rahuldada Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi
taotlust rahalise toetuse saamiseks.
• Teha 2011.aasta Tahkuranna vapimärgi kavalerile Klaudi
Tintsile rahaline kingitus summas 100 eurot.
• Premeerida Tahkuranna valla parima sportlase nimetuse
omistanud Geir Suursilda summas 100 eurot.
• Premeerida alljärgnevaid valla tänukirjade saajaid:
Roman Fosti
50 eurot;
Madis Kiin
50 eurot;
Juta Lemmik
50 eurot;
Annika Maasing
50 eurot;
Annely Lihtne
50 eurot;
Anu Taveter
50 eurot;
Anu Nõmm
50 eurot;
Juta Müllerstein
50 eurot;
Enda Lorents
50 eurot;
Mare Nee
50 eurot;
Iris Ristmäe
50 eurot;
Tiiu Sommer
50 eurot;
Alar Vahtra
50 eurot;
Renate Lind
50 eurot.
• Premeerida Kaunis Kodu 2011 konkursil osalenud ja
tunnustust pälvinud osavõtjaid alljärgnevalt:
perekond Tallermo Reiu külast kinkekaart väärtusega
100.- eurot Bauhofilt;
Uulu Lasteaed kinkekaart
väärtusega 100.- eurot Bauhofilt.
• Toetada Karmen Stimmeri osalemist Eesti esindajana
IFMSA peaassambleel Ghanas ajavahemikul 03.–
09.03.2012 summas 50 eurot
• Anda kirjalik nõusolek Gold Optika OÜ rändkauplusele
Tervisebuss Tahkuranna valla territooriumil
alljärgnevateks peatuskohtadeks:
Võiste alevikus PMÜ kaupluse juures asuv parkla;
Uulus vallamaja juures asuvas parklas.
• Määrata Reiu külas Silla Elamud Teine muutmine
detailplaneeringu realiseerimise tulemusel tekkiva liikluspinna kohanimeks Lepiku tee ja määrata selle
ruumikuju.
• Määrata Reiu külas liikluspindadele kohanimed ja
ruumikujud järgmiselt:
Haaviku tee
Pihlaka tee
Tammiku tee
Kuusiku tee
Silla tee
• Nõustuda Tahkuranna vallas Silla Elamud Teine
detailplaneeringualal (hõlmab kinnistuid Silla tee 61, Silla
tee 63, Silla tee 64, Silla tee 65, Silla tee 66, Silla tee 67,
Silla tee 68, Silla tee 69, Silla tee 70, Silla tee 71, Silla
tee 72, Silla tee 73, Silla tee 74, Silla tee 75, Silla tee 76,
Silla tee 77, Silla tee 78, Silla tee 79, Silla tee 81 ja Silla
tee) ala jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata
katastriüksuste nimed, aadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
Silla tee sihtotstarve transpordimaa
(007; L)100%
Jõekalda sihtotstarve üldkasutatav maa (0017; Üm)
100%
Lepiku tee L1 sihtotstarve transpordimaa
(007; L)100%
Lepiku tee L2 sihtotstarve transpordimaa
(007; L)100%
Lepiku tee L3 sihtotstarve transpordimaa
(007; L)100%
Lepiku tiik
sihtotstarve veekogude maa
(006; V) 100%
Lepiku tee 1 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 3 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 5 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 7 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 9 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 11 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 13 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 15 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
Lepiku tee 17 sihtotstarve elamumaa (001; E)100%
• Korraldada valla omandis oleva sõiduauto Ford Mondeo
Turnier (reg. nr 741 AXM) otsustuskorras müük ilma
enampakkumist korraldamata.
Avaldada müügikuulutus vähemalt ühes kuulutusteportaalis ja valla koduleheküljel müügihinnaga 2300
eurot. Hinna määramisel on arvesse võetud Suve Auto
AS poolt antud eksperthinnangut (1250 eurot).
• Väljastada projekteerimistingimused Marek Udule
Metsaküla külas Sondra kinnistule üksikelamu
püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Mare Liidemaale Reiu külas
Kulla tee 8 kinnistule väikeehitise (saun) püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Kristiina Aedmale
Tahkuranna külas Kurvekese kinnistule abihoone
püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Kristjan Reale Reiu külas Pulga
tee 13 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

• Väljastada kasutusluba Valdber OÜ-le Leina külas
Vahtra kinnistule masinakuuri püstitamisel
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Lepa maaüksuse
(katastriüksuse tunnus 84801:001:0091) jagamisega
eraldi katastriüksusteks ja määrata katastriüksuste nimed,
lähiaadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Sikametsa sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
Krissu sihtotstarve elamumaa
(001; E) 100%
• Kehtestada Tahkuranna valla õpilaskoha tegevuskulu
esialgseks maksumuseks ühe õpilase kohta 2012.
eelarveaastal:
- Uulu Põhikoolis
1 092 eurot aastas;
- Tahkuranna Lasteaed- Algkoolis 2 352 eurot aastas;
- Tahkuranna Lasteaed- Algkoolis
ühe lasteaialapse kohta
2 388 eurot aastas;
- Uulu Lasteaias
ühe lasteaialapse kohta
2 328 eurot aastas.
Tegevuskulu on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.
21.detsembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Kinnitada Võiste alevikus Matsi t sadevete kaevu ja
torustike ehitamiseks OÜ Omatec poolt esitatud
hinnapakkumine summas 3552 eurot esitatud
pakkumistest parimaks. Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Müüa valla omandis olev sõiduauto Ford Mondeo Turnier
(reg. nr 741 AXM) otsustuskorras ilma enampakkumist
korraldamata Illimar Helin´ile hinnaga 2700 eurot.
• Väljastada projekteerimistingimused EE Jaotusvõrk OÜle Reiu külas Tukaotsa tee 1 kinnistu elektriliitumisühenduse projekti koostamiseks
• Väljastada projekteerimistingimused EE Jaotusvõrk OÜle Reiu külas Reiva kinnistu elektriliitumisühenduse
projekti koostamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Eiko Tasalainile Leina külas
Metsaääre kinnistule puurkaevu rajamiseks
• Väljastada ehitusluba KÜ-le Reiu 55 Reiu külas Reiu
maja kinnistul asuva 55 korteriga elamu rekonstrueerimiseks
• Väljastada kasutusluba Urmas Aavale Piirumi külas
Angervaksa kinnistule masinakuuri püstitamisel
• Väljastada kasutusluba EE Jaotusvõrk OÜ-le Piirumi
külas Angervaksa kinnistu elektriliitumisühenduse
püstitamisel
28.detsembril
• Pikendada Avo Alloja‘ga elamispinna üürilepingut
Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi 1–10 alates
01.01.2012 kuni 31.12.2012
• Väljastada kasutusluba FIE Aare Jõumehele Uulu külas
Jõumehe kinnistule laohoone püstitamisel
• Kinnitada Nurme Teedeehitus OÜ poolt esitatud tööde
üleandmise-vastuvõtmise akt Uulu keskasula teede
pindamiseks summas 2 462 eurot ja 52 senti.
Eraldada nimetatud summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Algatada Uulu külas Kase veevõtukoha detailplaneering,
mille eesmärk on tuletõrje veevõtukoha rajamiseks ehitusõiguse andmine, ning kinnitada selle lähteseisukohad
• Tühistada vallavalitsuse 21.12.2011 korraldus, millega
otsustati kinnitada Võiste alevikus Matsi t sadevete kaevu
ja torustike ehitamiseks OÜ Omatec poolt esitatud
hinnapakkumine – tegija loobus.
• Muuta 89 maaüksuse lähiaadressid. Korraldus on
kättesaadav valla veebileheküljel www.tahkuranna.ee.

Isikut tõendavad dokumendid
aeguvad
Aastail 2012 – 2014 lõppevad korraga kehtivusajad Eesti
kodaniku isikut tõendavatel dokumentidel (dokument), mis
on väljastatud alates 2002. aastast kümneaastase ja alates
2007. aastast viieaastase kehtivusega. Sel perioodil
mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode
teenindustes klientide arv, pikenevad ootejärjekorrad ning
võrreldes praegusega ka dokumendi kättesaamise ooteaeg.
Eeltoodust tulenevalt palume elanike mõistvat suhtumist.
Ühtlasi palume kontrollida oma dokumentide kehtivusaega ja esitada taotlus uue dokumendi saamiseks
aegsasti, soovitavalt umbes 6 kuud enne selle kehtivusaja
lõppemist. Samuti palume dokumendi kättesaamisel
arvestada 30-päevase tähtajaga.
Lisaks soovitame 15-aastastele ja vanematele Eesti
kodanikele, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku
pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart), esitada taotlus uue
ID-kaardi saamiseks posti või e-posti teel – ID-kaardi
taotluse esitamiseks ei pea isiklikult teenindusse kohale
tulema, kuid dokumendi kättesaamiseks tuleb siiski
pöörduda teenindusse.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh
taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on
võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt
www.politsei.ee rubriigist teenused, e-posti aadressil
teeninduskeskus@politsei.eevõi infotelefonil 612 3000.
Lääne Prefektuur, kodakondsus- ja migratsioonibüroo
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Vallavolikogus otsustati:
22.detsembril
• Toimus Tahkuranna valla 2012.aasta eelarve I lugemine
• Algatada Tahkuranna valla põhimääruse muutmine.
Muudatusettepanekud esitada vallavalitsuse kantseleisse
09.jaanuariks 2012.
• Delegeerida Tahkuranna Vallavalitsusele ruumiandmete
seaduses § 53 nimetatud aadressitoimingute läbiviimine
• Algatada Uulu küla Tankla detailplaneering, mis hõlmab
endast Kraavi, Tuff ja Vahetüki kinnistut ja kinnitada
lähteseisukohad
• Anda mittetulundusühingule Tahkuranna Kultuuriselts
Tahkuranna vallale kuuluva Suveaia kinnistu katastritunnusega 84801:005:0337 tasuta kasutamiseks
tähtajaga 15 aastat.
Tahkuranna Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühinguga Tahkuranna Kultuuriselts vara tasuta kasutamise
leping.
Tahkuranna Kultuuriselts on kohustatud kultuuriga
tegelevale volikogu alatisele komisjonile igal aastal
detsembrikuu koosolekul aru andma lepingu täitmisest
ja kõigist tegevustest, mis on seotud Võiste Suveaiaga
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluv
8480016 Tahku tee katastriüksus katastritunnusega
84801:004:0708. Katastriüksuse asukoht Tahkuranna
vald, Tahkuranna küla, pindala 0,4 ha, sihtotstarve
transpordimaa 100%, koormatava ala pindala 664 m2.
Jaotusvõrk OÜ kasuks seatava isikliku kasutusõiguse
sisuks on õigus rajada 326 m pikkune 0,4 kV
elektrimaakaabelliin, mille kaitsevöönd on piki kaabelliini
kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest
kaablitest 1 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid ja kaablikapp, mille kaitsevöönd 2m ümber
kapi.
• Kuulati vallavanema informatsiooni reservfondi
kasutamisest II poolaastal.

Koerte ja kasside pidamisest
Tahkuranna valla territooriumil
Taaskord on sagenenud juhtumid seoses lahtiselt
hulkuvate koertega Tahkuranna valla territooriumil.
Siinkohal oleks sobilik taaskord üle korrata teemat puudutav
info ning rakendatavad sanktsioonid.
28.02.2003 aastal on Tahkuranna vallavolikogu poolt
vastu võetud määrus, mis kehtestab koerte ja kasside
pidamise korra Tahkuranna vallas. Määruse punkti 2
alapunktides toodud info kohaselt võib koera ja kassi
pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas
ehitises või territooriumil. Territoorium (ala) peab olema
piiratud selliselt, et on välistatud koera väljapääsemine.
Koera ketistamise korral ei ole territooriumi piiramine
kohustuslik. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab
vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides
sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise
tingimustele. Lisaks on omanik kohustatud vajadusel
tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale
territooriumile sildiga «Kuri koer» või muu sildiga koera
olemasolu kohta. Omanik peab tagama ameti- või
tööülesandeid täitvate isikute ohutuse ning koera või kassi
pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.
Punkti 4 alusel peab koeraomanik tagama avalikus kohas
järelevalve oma koera üle, vältimaks tema lahtipääsemist.
Avalikesse kohtadesse tohib koeri viia ainult rihma otsas
või suukorviga. Samuti on omanik kohustatud tagama oma
koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui see on
reostanud üldkasutatava ruumi, transpordivahendi, hoovi,
tänava, õppeplatsi või muu avaliku koha.
Kui aga koera-või kassiomanik on eksinud kehtestatud
reeglite vastu, on kohalikul omavalitsusel õigus teha neile
vastavasisuline ettekirjutis. Teisel juhul on politseil õigus
alustada väärteomenetlus kohaliku omavalitsuses
korralduse seaduse alusel.
Kohaliku omavalitsuses korralduse seadus (KOKS) §
66´3 näeb koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise
eest ette kuni 400€ suurust rahatrahvi ning kui eeskirjade
rikkumisega on põhjustatud varaline kahju või inimesele
tervisekahjustus, võib rahatrahv ulatuda kuni 800€-ni.
Seetõttu panengi kõigile koera- ja kassiomanikele
südamele, et kui Te olete otsustanud võtta endale lemmiku,
siis tagage ka kindlasti olukord, kus ei oleks võimalik tema
territooriumilt väljapääsemine ning teiste loomade ja isikute
ohustamine.
Piirkonnapolitseinik Anni Tuulmägi
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Rahvaloendus
hakkas vastuseid otsima
31. detsembril algas Eesti üheteistkümnes rahva ja
eluruumide loendus, mis lubab selgust luua paljudes
tähtsates küsimustes Eesti elanike kohta. Selleks, et
tulemused ikka täpsed oleksid, on loenduse küsimustele
vastamine igale Eesti elanikule kohustuslik.
„Loendusel osalemine on tõepoolest kohustuslik. Ainult
siis, kui meil on täpne ja ajakohane statistika meeste ja naiste
arvust ning erineva vanuse, hariduse ja elukutsega inimeste
paiknemisest, saame oma ühiskonnale seada mõistlikke
tulevikusihte,” rääkis Pärnu ringkonnajuht Vilja Alamaa.
Rahvaloendus on ainus võimalus vajalikke andmeid
saada ja seetõttu on loendusel osalemise kohustus kirjas ka
riikliku statistika seaduses. Loenduse metoodikajuhi, Tartu
Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiidu sõnul pole
selles midagi uut – juba 1922. aastal, kui toimus iseseisva
Eesti Vabariigi esimene rahvalugemine, oli küsimustele
vastamine kohustuslik. „Tol ajal öeldi ka, et rahvalugemine
annab rahvale silmad ning et rahvas, kel puuduvad
rahvalugemise andmed, ei tunne iseennast. Need on minu
arvates igati ilusad mõtted, mis sobivad ka tänasesse päeva,”
rääkis Ene-Margit Tiit. „Kasutagem siis seda võimalust, mis
meil on ja anname ka tänasele Eestile silmad, et näha,
millised me tegelikult oleme.”
Vastused ainult statistika tegemiseks
Ringkonnajuht Vilja Alamaa teab, et kohalikud inimesed
on loenduse eel juba väga põnevil – kui palju meid siis
ikkagi on. „Loendusel kogutud andmed aitavad vastata
paljudele olulistele küsimustele. Inimeste paiknemise järgi
saab teada, kas teede ja ühistranspordivõrk vastab inimeste
vajadustele ja milliste sotsiaalteenuste järgi hakkab eri
piirkondades vajadus tekkima,” tõi ringkonnajuht vaid
mõned näited selle kohta, miks loendus on meile kõigile
vajalik.
Neile ja teistele tähtsatele küsimustele vastamiseks on
vaja üksnes statistikat. See tähendab, et loendusel kogutud
isikuandmed on kaitstud ja neid ei anta edasi kolmandatele
osapooltele. Ka riigiasutustele mitte. „Rahvaloendusel
esitatud andmetest kellelegi mingeid õiguslikke tagajärgi
küll kindlasti ei tule,” ütles Alamaa. „Neid andmeid ei anta
mitte kellelegi edasi ja statistika tegemisel eraldatakse
vastustest ka inimeste isikuandmed. Seega ei pea keegi ka
kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või
pensionimaksed. “
Esimest korda saab e-loendada
Selleks, et andmete kogumine oleks kõigile võimalikult
mugav, on loendajate käsutuses sülearvutid ja päris esimest
korda võimalik end ka ise interneti teel loendada.
„Rahvaloendus algabki 31. detsembril just e-loendusega,
kus terve kuu jooksul on võimalik kõigile küsimustele
vastata hoopis internetis,” rääkis ringkonnajuht Vilja
Alamaa. „Eks see on ju teada, et meie inimesed on võibolla natuke häbelikud ja ei taha võõrale inimesele endast
kuigi palju rääkida. Seepärast ongi väga mugav, et igaüks,
kel ID-kaart või pangakoodid olemas, võib loendusankeeti
täita ka täitsa omaette, arvuti taga istudes,” selgitas Alamaa.
Interneti teel loendusel osalemiseks peab olema
võimalus kasutada arvutit ja internetti ning veebilehel
asuvasse ankeeti sisselogimine toimub ID-kaardi või
internetipanga kaudu. Koht ei ole seejuures oluline: olgu
selleks siis enda või oma lähedaste kodu, töökoht,
raamatukogu või koguni buss. E-loenduse keskkonnas on
olemas kõik vajalikud juhendid ja abi saab küsida ka
Statistikaameti infotelefonil 625 9100 või e-posti teel
aadressil klienditugi@stat.ee. E-loenduse ajal vastab
infotelefon kõigil nädalapäevadel kell 8–22,
küsitlusloenduse ajal veebruaris ja märtsis esmaspäevast
reedeni kell 8–18.
Tuleb ka rahvaloendaja
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua, võib oodata
hoopis rahvaloendaja külastust – nemad hakkavad inimesi
külastama alates 16. veebruarist ja teevad seda kuni märtsi
lõpuni. Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim
aeg, jätab loendaja teatise oma kontaktandmetega. „Siis
tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks
sobiv aeg,” ütles ringkonnajuht.
Statistikaameti palgatud 2200 rahvaloendajat hakkavad
inimesi külastama alates 16. veebruarist. Neid tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse kirjadega salli järgi. Tavapärase
paberankeedi asemel märgivad nad vastused sülearvutisse
ja kunagi ei küsi inimestelt nende sissetulekut.
„Tõesti, ühtegi rahvaloendajat enne 16. veebruari ei tule
ja nemadki külastavad vaid neid inimesi, kes pole osalenud
e-loendusel või kui e-ankeet on jäänud lõpetamata.
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on
leitav aadressil www.REL2011.ee.
Rahva ja eluruumide loendus 2011
•
31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
•
E-loendus: 31. detsember 2011–31. jaanuar 2012
•
Küsitlusloendus: 16. veebruar–31. märts 2012
•
Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab
salli ja sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi
ja enne 16. veebruari Teid loendama ei tule.
•
Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Karin Volmer, Statistikaamet

Tahkuranna valla ajaleht
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Pimedas liigeldes kanna helkurit
Viimasel ajal on väga
palju õnnetusi juhtunud
jalakäijate ja jalgratturitega.
Tänases ajalehes selgitame
kui vajalik on helkuri kandmine.
Halva nähtavuse korral või pimeda ajal
liigeldes peab jalakäija
kandma helkurit või
kasutama valgusallikat.
Kui senikehtinud nõue
kohustas helkurit kandma
vaid kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes
(tingimused, mis vastasid
enamjaolt maantee liikluskeskkonnale), siis uus
liiklusseadus näeb ette
pimeda ajal liigeldes üldist
helkuri kandmise kohustust. Seega, helkurit tuleb
pimeda ajal kanda ka
asulas.
Jalakäijahelkur
on
Euroopa Liidu direktiivi
kohaselt isikukaitsevahend,
mille turvalisusnõuded on
kehtestatud vastava standardiga. Nõuetekohasel
helkuril või selle pakendil
peab olema tähistus CE

EN13356 (LS § 11 lg 4).
Korralik helkur on hästi
märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt 150m ja
kaugtulede valgusvihus
vähemalt 300m kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt,
eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede
valgusvihus alles 30–40 m
kauguselt. Pimedas sõites
häirivad juhti veel vastusõitvate autode tuled,
kriimustused ja mustus
esiklaasil või vihm ja udu.
Halb ilm võib peaaegu
poole võrra vähendada seda
teepikkust, millel autojuht
helkurita jalakäijat märkab.
Halvemal juhul on see vaid
15–20 meetrit, mis ei ole
piisav, et juht suudaks
pidurdades jalakäijale
otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto
peatumisteekond kuival
teekattel ligikaudu 70
meetrit. Märjal või lumisel
teekattel on peatumisteekond märgatavalt pikem.
Korralik helkur on auto
lähitulede valguses nähtav
juba 130–150 meetri

kauguselt. Autojuhile jääb
siis piisavalt aega, et
reageerida ja mööduda
helkurit kandvast jalakäijast
ohutult.
Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele
püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid. Helkur tuleb
riietele kinnitada nii, et see
oleks nähtav võimalikult
mitmest suunast. Kuna
maanteel peab kõndima
vasakpoolsel teepeenral, siis
tuleb rippuv helkur paela ja
haaknõelaga kinnitada enda
riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele.
Helkur peab jääma
rippuma umbes põlve kõrgusele – samal kõrgusel
asetsevad ka sõidukite
tuled. Oluline on jälgida, et
helkur jope või mantli ääre
alt välja paistaks. Pimedas
liikudes suurendab jalakäija
ja jalgratturi märgatavust ka
hele riietus. Helkuri toime
põhineb tema ehitusel:
helkur peegeldab temas
olevatele peegelpindadele
langenud valguskiire tagasi

valgusallika suunas. Kui
helkuri pind on kraabitud
või kulunud, tuleks helkur
uue vastu vahetada, kuna
tema valgustpeegeldav toime on märgatavalt väiksem
kui tervel ja puhtal helkuril.
Jalgrattur nähtavaks
Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka jalgratturil.
Põhivarustusena peavad
igal jalgrattal olema kollased või valged helkurid
vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel (nt kodarahelkurid)
ning ees valge ja taga
punane helkur. Lisaks peab
pimedas sõites rattal põlema
ees valge ja taga punane tuli.
Jalgratturil nagu ka pimedas
autost väljunud juhil on
enda nähtavaks tegemiseks
soovitav kasutada helkurmaterjaliga varustatud
ohutusriietust. Autojuhil
nõutav ohutusvest peab
vastama standardi CE
EN471 2-klassi ohutusriietuse nõuetele.

Eesti lipu heiskamisest
Kõik korralised Eesti
lipu päevad on selleks
aastaks selja taga. Kokku oli
meil 15 korralist ja kaks
erakorralist lipupäeva, kaks
viimast olid kahjuks leinapäevad. Sel aastal
lisandub ka üks uus lipupäev – hõimupäev. Riigi- ja
omavalitsusasutuste eeskujul kasutatakse Eesti
lippe enam ka isiklikel ja
perekondlikel tähtpäevadel.
Kokkuvõtvalt võime öelda,
et lippe lehvib aina rohkem
ning Eestimaa on sinimustvalgem. Suur aitäh
teile selle eest!
Lipuheiskamise käigus
on juhtunud mõningaid
episoode, mis on meile
kõigile õpetlikud ning
millest siinkohal ka pikemalt juttu teen.
Kõige sagedasem komistuskoht lipuheiskamisel
on kulunud lipp. Heisatav
lipp peab olema puhas ja
terve. Kui lipu sinine ja

must laid on liialt pleekinud, või valge laid on
muutunud halliks/kollakaks, siis tuleb see lipp
asendada uuega. Samuti
tuleb sagedasti üle vaadata
lipu lehvise servad, need
kipuvad kõige enam narmendama. Määrdunud ja
rebenenud lipp on hoolimatuse ja ükskõiksuse
märk ning sellise lipu
lehvimine ei tee au ühelegi
inimesele, rahvale, asutusele ega riigile.
Järgmisena eksitakse
väljakujunenud proportsioonide vastu. Tänaval võib
näha liiga lühikese varrega
majalippe lehvimas, kõrgesse lipumasti heisatakse
normaalsuuruses lipp või
majalipule kinnitatav leinalint on liialt lühike.
Tavapäraselt on lipuvarda
pikkus kolm lipu laiust,
lipumasti heisatava lipu
laius on ligikaudu 1/6
lipumasti kõrgusest ja

leinalindi pikkus on umbes
kaks lipu pikkust. Seega,
majalipp kinnitatakse umbes 3 meetri pikkuse
lipuvarda külge; normaalmõõtmetes (1,05x1,65 m)
lipp sobib kuue meetri
pikkusele lipumastile, kõrgema lipumasti lipp peab
proportsionaalselt olema
ka suurem; ja leinalindi
pikkus on umbes 3,3
meetrit.
Kolmandaks probleemiks on teiste lippude
heiskamine koos Eesti
lipuga leinapäeval. Leinapäeval või üleriigilisel leinapäeval heisatakse Eesti
lipud leinalipuna. Kuna
Eesti lipp peab olema
heisatud kõige auväärsemasse positsiooni, siis
peavad leinalipuna olema
heisatud ka kõik teised
heisatavad lipud. Kuna
välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide lippe
ei tohi leinalipuna heisata

ilma lipuomaniku vastava
korralduseta, siis üldjuhul
välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide lippe
ei tohi leinalipuna me
heisata. Vastuolu vältimiseks asendame leinapäeval
välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide
lipud leinalipuna heisatud
Eesti lippudega ning riigi- ja
omavalitsusasutuste lipud
heisatakse koos Eesti
lipu(de)ga leinalipuna.
Eeltoodud eksimused on
siiski vaid tühine osa
üldpildist. Korralistel lipupäevadel heisatakse Eesti
lipud regulaarselt riigi- ja
omavalitsusasutuste ja
avalik-õiguslike juriidiliste
isikute asukoha hoonetele.
Ning see ongi peamine.
Gert Uiboaed
Riigikantselei
sümboolikanõunik
tel 693 5683

Uue hooga uude aastasse
Päkapikud on tänaseks
läinud põhjamaale ja metsa
põue kuusejuurte alla
suurest tööst puhkama,
päike astub iga päevaga
pikema sammu ning
inimeste mõtted liiguvad
valgema ja helgema poole.
Jõulureedel käis laste poolt
oodatud ja kardetud Jõuluvana suurest postkastist
kirju välja võtmas. Jõuluvana ning meid kõiki
rõõmustas kirjade hulk,
mida lapsed olid Jõuluvanale kirjutanud. Aitäh,
teile. MTÜ Uhlapere Selts
andis oma panuse pimeda

aja valgemaks muutmiseks.
Maalitud mesilasvaha
küünlad ja heintest jõulusokud kaunistasid kindlasti
kellegi kodu, muutes seda
soojemaks ja lõbusamaks.
Jõulud ja uue aasta pidustused lõpetame diskoga, mis
on mõeldud koolivaheajal
igavlevatele lastele vanuses
kuni 13 aastat.
Jõuludega meie meisterdamiste töötoad ei lõpe.
Juba jaanuaris ootame kõiki
huvilisi voolima omanäoliseid ehteid. Osaleda
võivad kõik huvitatud. Kes
tahab saada eelnevat aimu

voolitavatest ehetest, siis
leiab infot internetis
otsingusõnaga „fimo savi”.
Seekordne meisterdamise
töötuba ning järgnev siidimaali õppetuba veebruaris
on pisikese omaosaluse
tasuga projekti Üheskoos
targemaks raames, mille
põhirahastus saadi Kohaliku
omaalgatuse programmist.
Toomapäeval pidasid
Seltsi liikmed ja laulukoor
ühiselt jõule. Oma esimese
suurema etteaste tegi koor,
keda oli hindama tulnud
komisjon linnast. Komisjon
hindas koori töö suure-

päraseks. Lauljatele algab
jaanuar töiselt. 7 jaanuaril
ootame kõiki koori liikmeid
laululaagrisse. Esimene
suurem ülesastumine avalikkusele toimub laulukooril
veebruaris rahvalikul peol.
Seltsi tegevustest ja
üritustest saab täpsema info
seltsimaja ukselt ning Uulu
raamatukogust.
MTÜ Uhlapere Selts
soovib kõigile teguderohket ja ilusat uut aastat!
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Detsembrikuu uudised Uulu koolist
1.detsembril said lapsed
näha tsirkust Leedust.
Etendus toimus Kultuurija Spordikeskuses. See oli
väga huvitav ja lapsi
kaasahaarav. Lavalt ei
puudunud kassid, koerad,
tuvid ega isegi püütonid.
Soovijatel oli võimalus ka
püütonit lähedalt näha ning
kes soovis, võis ka pai teha.
* Detsembrikuu oli jõulukuu. Kolmel esmaspäeval
toimusid koolis ADVENDIHOMMIKUD:
Teine advendihommik
5.detsembril. Süütasime
teise advendi küünla ja
meile esines 3. klass.
Kolmas advendihommik
12. detsembril. Tervele
koolile laulis 2. klass küünla
laulu. Õpetaja Merike
süütas küünlad, siis laulis
Linda-Mai Jõesalu laulu
väikesest inglist, ning 1.
klassi õpilased esitasid
jõululuuletuse.
Neljas advendihommik,19.detsembril, oli vanas
rahvamajas, kus meile oli
esinema tulnud Annely
Kuninga vokaalansambel
5+, kelle koosseisus oli ka
meie oma kooli õpilane
Laura-Johanna Jõesalu.
Va s k p i l l i a n s a m b e l
„Tibupojad”, keda juhendab
Kaido Kivi, esitas toredaid
ja lõbusaid pillilugusid.
* Võõrkeelte nädal
toimus 5.–9. detsembrini.
Selle raames käis osa Uulu
kooli õpilasi Tallinnas

õppereisil, et näha kuidas
õpitakse Eesti ühes suurimas ja parimas keelegümnaasiumis – Tallinna Inglise
Kolledzis. Külastati inglise
ja vene keele tunde, tutvuti
koolimajaga, saadi aimu
võimalustest, mis selle kooli
õpilastele on loodud.
Kõige sügavama mulje
jättis meie õpilastele selle
kooli õpilaste soov õppida.
Õppimine on selles koolis
popp.
* 9. detsembril vaatasid
1. ja 2. klassi õpilased
Tallinnas Nokia Kontserdimajas, muusikali „Mary
Poppins”.
*10.detsembril toimus
Pärnus, Ülejõe Gümnaasiumis, maakondlik aineolümpiaad geograafias.
Uulu kooli esindasid 7.
klassi õpilased Silver
Põlgaste, Kert Pulst ja Argo
Linnaste ning 9. klassi
õpilastest Madli-Ann Jõesalu.
9. klasside arvestuses sai
Madli-Ann hinnatava 6.
koha. Meie suureks üllatuseks ja rõõmuks võitis 7.
klassi arvestuses SILVER
PÕLGASTE, samas vanuseastmes saavutas Kert tubli
7. koha.
*12.detsembril toimunud Koidulauliku konkursil esindas Uulu kooli
Reelika Veso kahe luuletusega: L.Koidula „Linnu
lennul” ja P.-E.Rummo
„Ole tasa ...”.

Uulu lasteaia tegemised
detsembrikuus

*13.detsembril toimunud Pärnu Maakoolide
võimlemise võistlustel
esindasid tublilt Uulu
Põhikooli treener Anu
Nõmme õpilased Martina
Puusepp ja Angela Absalon.
Aitäh neile ja nende
treenerile!
* Et üheksanda klassi
õpilastel seisab kevadel ees
raske valik – mida teha
edasi, tegid üheksanda
klassi õpilased koostöös
Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistidega
vaimsete võimete ja kutsesobivuse testi. Kõik testis
osalejad said individuaalset
tagasisidet. Kes sai kinnitust
oma valikule, keda panid
vastused mõtlema mida teha
edasi.
*19.–22. detsembrini oli
Uulu koolis õpetaja Evelini
ja teiste selle kooli õpetajate

kõiki päkapikkude abistajaid, eriti Oliveri ja Teele
ema.
Suurem osa ajast kulus
loomulikult jõulupidude
ettevalmistamiseks, et lastel
laulud-tantsud-luuletused
kenasti selgeks saaksid.
Jõulupeod olid vahvad ja
meeleolukad. Vaatamata
sellele, et maa oli must ja
igatsetud lund polnud,
jõudsid vaprad jõuluvanad
oma kingikottidega ikka
tublide laste juurde.
Suur tänu Maarja ja
Karmeni isale, kes tõi
lasteaia saali imeilusa
jõulukuuse.

Soovime kogu vallarahvale tegusat uut aastat!

ühislauludega „Oh kuusepuu” ja „Tiliseb, tiliseb
aisakell”, mis kõigile hästi
tuttavad on. Täname kõiki,
kes aitasid kontserti ette
valmistada ja läbi viia.
* Enne tunnistuste saamist koguneti 22.detsembri
hommikul taas Uulu küla
vanasse rahvamajja, kus
õpetaja Sirje Kõresaare
juhendamisel mängisid
kolmanda klassi õpilased
pildikesi O.Lutsu „Kevadest”, sekka tantsiti ka
rahvalikke tantse. Oli väga
meeleolukas hommik.
Head soovid uueks
algavaks aastaks Uulu
kooliperelt.
Detsembrikuu tegemistest
tegid kokkuvõtte õpetajad
Reine Niin ja Anu Tammik

Võiste lasteaia tegemised
*Jõulukuu alul, 2. detsembril, toimus lasteaias
traditsiooniline advendiaja
käsitööpäev, mille aitasid
läbi viia lapsevanemad Silja
ja Siret. Tänud mõlemale
vanemale, kellede poolt olid
samuti kõik vahendid.

Lõppeva aasta viimane
kuu oli Uulu lasteaias täis
ootusärevusi, toimetamisi ja
mänge.
Vanemate kaasabil valmistuti jõululaadaks. Kõikidel oli võimalus kaasa lüüa
erinevates töötubades, mida
viisid läbi aktiivsed lapsevanemad. Lastega koos
meisterdatud käsitööd
leidsid aga laadal uued
omanikud. Jõululaadast
saadud tulu läks rühmade
fondi. Avaldame siinjuures
tänu kõikidele laada ettevalmistuses ja läbiviimises
osalenud lapsevanematele.
Aitäh! Samuti täname

juhendamisel Käsitöönädal.
Toimusid mitmed töötoad.
Meisterdati piparkooke,
valmistati kauneid lumehelbeid, jõuludeks aknakaunistusi ja kaarte, volditi
kinkekarpe. Õpetaja Ennu
eestvedamisel valmisid
puust mitmesugused jõulukingid. Toimus ka käsitööteemaline viktoriin.
* 20. detsembril oli
koolisööklas pidulik Jõululõuna. Täname meie kokatädisid maitsvate jõuluroogade eest.
* 21.detsembri õhtul
toimus Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses Uulu kooli
J Õ U L U K O N T S E RT.
Lisaks õpilastele oli tulnud
ka palju külalisi, lapsevanemaid. Kontserdil olid
teadustajaks Sigrit Salusoo
ja helimeheks Argo Linnaste.

Esinejateks olid kõikide
klasside, esimesest üheksandani, õpilased. Nad
esitasid laule, tantse ja ka
luulepõimikuid. Lisaks
klasside etteastetele esinesid veel solistid ja ka
ansambel. Esimest korda
astus publiku ette ka Uulu
kooli mudilaskoor – Laulunööbid, kelle esituses kõlas
4 laulu.
Lisaks kooliõpilastele
esinesid ka Uulu lasteaia
vanemate rühmade lapsed.
Silmailu pakkusid spordiklubi Tahk päris väikesd
ning ka veidi suuremad
võimlejad. Kohal olid ka
Tantsuklubi MP-dance
tantsijad.
Kontserdi lõpus tuli ka
kauaoodatud Jõuluvana,
kellel jagus kingitusi nii
õpilastele kui ka Tahkuranna vallavalitsusele ja
Uulu kooli tublile hoolekogule. Täname lahket
Jõuluvana. Üritus lõppes

* Valmis taieseid müütasime “Võiste” laadal
hoolekogu abiga, tänud
Gerlile. Saadud eurode eest
soetame lasteaiale vajalikud
kunstivahendid oskuste
jagamiseks tulevikus.
* Laadale olime ka kutsutud etlema, täname Naisseltsi kutse eest. Julged
etlejad olid Annabel, AnniMarii, Mairo, Kahro, Taavi,
Triinu, Priit ning Teet.
Täname lapsi ja vanemaid
samuti.
* Lasteaias jätkusid ja
lõppesid advendihommikud. Hoolekogu poolt sai
rühmadesse, saali kaharad
kuused – meie tänusõnad!
Rannakarbid tõid kodust
alul vaatamiseks kuuseehteid, kuid lõpuks jõudsid
need kõik kuusele. Hiiglama
hiilgav kuusk tuli – küljes
tükikesed kodudest. Nii
armas kuusk, ise ei paista
väljagi – ütles üks laps.
Täname vanemaid koostöö
eest!

* Lasteaiamaja särab nii
seest kui väljast vilkuvate
elektrifitseeritud pirnide
valguses – täname ingel
Railit ja ingelfirmat, valgete
jõulude maaletoojat, Artus
Pro’d.
*Traditsiooniline Piparkoogipidu sai rühmades ka
ära peetud. Rannakarpidel
(4–7a) edenes pidu rõõmuga, lõbusate säraküünalde saatel. Lapsed tõid
kodust erinevaid vorme ja
taignarulle, mida oli huvitav
uurida ja üldse teada saada,
milliseid (vormilt, materjalilt, suuruselt) neid üldse
olemas olla võib. Eks me
loendasime, arvutasime, kes
soovis võis taignalõpust
voolida mõne numbrigi jt
asju. Glasuurimine edenes
ka hästi, seda määriti nii
pealepoole kui manustati
sissepoole.
* Võiste lasteaia lapsed
võtsid osa usina väikekollektiiviga Jõuluvana
postkasti täitmisest oma
soovidega Võiste Rahvamaja juures. Loosiõnn
naeratas ka Rannakarpidele
tervikus ja paljudelepaljudele lastele kui
avamisel käisime. Üks
soovidest läks samuti täide,
nimelt sadas meie unistuste
kohaselt natukenegi lund.
Täname Kultuuriseltsi, kes

laste ja heas mõttes
lapsemeelsete jõuluaja
rikkamaks on teinud.
Detsembrikuus olemegi
kuidagi tublilt osalenud oma
valla kogukonna kultuurielus.
* Rühmade jõulupidudel
sai pidutsetud ja ilutsetud
vanemateta ja vanematega,
aga kindlalt jõuluvanaga,
kes sõitis/käis pakke lunastamas. Peod võtsime
“filmilindile”, tänud onu
Peetrile.
* Ja veel mõned tänuväärsed teod: Rannakarbid
tänavad kõiki vanemaid,
kes meid jõulude ajal
meeles pidasid ja veel, et
lõite kaasa vanavara tutvustamisel, tuues lastele
vana-aja esemeid vaatamiseks. Anni-Marii ema ja
Anni-Marii’d täname omatehtud jõulupärja eest, mis
kaunistab rühma välisust.
Täname Markuse vanemaid
õunte, vajalike liimipulkade, seedrikäbide eest.
Marianni ema vahva värvi
muutva küünla eest, Simo
ema täname vajalike õppevahendite eest, JoosepTanieli pere täname DVDde eest. Üks vanem tegi
ilmselt ise ja tõi suured
punast värvi kotid, tähtsate
kingituste tähtsal päeval
toomise tarbeks, täname!
Täname oma lasteaia-

ametivendi Teevit ja Sirjet,
kes meie jõulupeol abiks
olid. Ilma Sirjeta oleks meil
kostüümide vahetus päris
raskeks läinud. Ja ilma
Kertuta poleks meil
fotojäädvustusi peost,
täname! Arvan, et peame
oskama tähele panna/
märgata ja väärtustada,
kasvõi pealtnäha pisikesi
tegusid. Pisikestest saavad
alguse suured teod, lasteaed
koosnebki väikestest asjadest. Siinkohal on hea
öelda, et lapsevanemad
toetavad vägagi lasteaeda,
kohta, kus on nende lapsed
suurema osa päevast. Kes
on saanud, on seda teinud
oma võimaluste piirides,
võimalused on aga erinevad
ja nii ongi. Peab ütlema, et
oskus vastu võtta on ka
oskus, seda meie oskame.
Ehk lähemas tulevikus,
nüüd juba vanemate osaluse
kasvades on ka lasteaia
võimalused suuremad sisustamaks nö Meie laste
aega täisväärtuslikumalt.
Järgmises numbris aga
võib olla räägime mõne
sõna rahvatantsust, hoiame
senikaua põnevust.
Head uut algavat
aastat!
Võiste lasteõpetaja
Signe Ööpik
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Huvitegevused Uulu KSK-s aastal 2012
TANTSULINE VÕIMLEMINE

Aasta 2011 on „lukku
pandud” ja kõik imelised
võistlused ajaloo arhiivi
kirjutatud. Uue aasta esimestel päevadel meenutan
tehtut ning jagan rõõmu
kogu vallarahvaga.
Detsembrikuu alguses
sõitsime Martina Puusepa,
Deborah Puusepa ja Angela
Absaloni vanematega Rahvusvahelisele Tantsunädalale Poola Mikolajki linnakesse. Meie tüdrukud
esindasid Eestit ja võistlesid
Disco Dance kategoorias.
Esimene päev oli julguse
kogumise päev, sest näha
korraga nii palju ilusaid
kostüüme ja erinevaid
tantsustiile, ajab ikka pea
sassi küll. Järgmine päev
algas treeningutega ning siis
algas võistlus.
Disco Dance laste
kategoorias võistles 68
tantsijat Norrast, Rootsist,
Venemaalt, Ukrainast,
Poolast ja meie kolm vahvat
tüdrukut Eestist. Teadsin, et
võistlus tuleb raske, kuid
salaja soovisin, et kui
vähemalt üks tüdruk saab
esimesest voorust edasi,
olen üliõnnelik.
Peagi saabusid seinale
võistlusprotokollid ja oh
imet, teine edasisaaja Eesti
Angela Absalon, neljas
edasisaaja Eesti Deborah
Puusepp. Nüüd pidid tüdrukud end veel rohkem
kokku võtma ning keskenduma oma soolonumbrile,
kuid teine voor jäi meile
viimaseks. Lõpptulemuseks
Angela Absalon ja Deborah Puusepp 35– 42. koht
Disco Dance soolo laste
kategoorias ning Martina
Puusepp 43.–49. koht.
Kolmikvõidu viisid koju
norrakad Braekken Marte,
Laresen Sofie Bjerknes ja
Moen Sara tantsustuudiost
2Dance Oslo.
9. detsembri hommikul
alustasime tagasi teed kodu
poole, et jõuda 10. detsembril Tartusse EDO
(Estonian Dance Organization) esimesele reitingu
turniirile.
Tartusse tulid võistlema
seekord Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse suured
võimlejad, võisteldi Disco
Dance soolo, duo ning small
groupi kategoorias.
Oma esimese suurvõistluse stardi tegi Iti-Mai
Mätas ning võitis I. koha
(algajate) Disco Dance
soolo kategoorias. Samas

kategoorias tuli poolfinaali
Ülle Järvoja.
Disco Dance soolo
kategoorias võistlesid
Martina Puusepp, Debroah
Puusepp ja Angela Absalon. Martina ja Deborah
lõpptulemuseks jäi koht
poolfinaalis ning Angela
Absalon sai võistelda ainult
ühe vooru.
Disco Dance duo võistluskategoorias saavutasid
õed Martina ja Deborah
pronksmedali.
Disco Dance small
group võistluskategoorias
võistlesid esimest korda
Greta Tamm, Ülle Järvoja,
Crete Sinimäe, Martina
Puusepp, Deborah Puusepp
ja Iti-Mai Mätas.
Disco Dance small group
kava esitatakse 1,30 minuti
jooksul, kavas peavad
olema sooritatud kohustuslikud elemendid spagaadid põrandal, spagaathüpped õhus ja jalahood, lisaks veel erinevad
kätekombinatsioonid.
Meie tüdrukud võitsid
Disco Dance small group
kategoorias II koha ja tõid
koju hõbekarika. Nii kaunist
kingitust poleks ma julgenud loota aastal 2011.
Aitäh, teile, tüdrukud!
Hip Hop kategoorias oli
ainukesena edukas Janeli
Paiba. Janeli saavutas EDO
I reitinguturniiril kolmanda
koha ning tõi koju pronksmedali. Anneli Sommer pidi
seekord leppima 25.–
30.kohaga.
Usun, et eelpool kirjutatu teeb rõõmu sulle hea
lugeja, sest need samad
vahvad lapsed on tulevikus
terved, julged, ambitsioonikad ning eesmärgikindlad
vallakodanikud. Oleme
neile toeks ja hoiame neile
pöidlaid treeningutes, kui ka
võistlustel.
Anu Nõmm
treener ja pöidlahoidja

Esmaspäev kell 17.00–18.30
Treener Anu Nõmm
Neljapäeval kell 17.00–18.00
Õpetaja Helen Solovjev
VÄIKESED VÕIMLEJAD
Esmaspäev, neljapäev
(lasteaialapsed)
kell 16.00–17.00
Treener Anu Nõmm
VÕRKPALL
Teisipäev kell 19.00–21.00
SK Tahk sportlased
KÕHUTANTS
Esmaspäev kell 19.00–20.30
Juhendaja Heivi Tähe
RAHVATANTSURÜHM Ülejala
Esmaspäev, kolmapäev
kell 19.00–21.00
Juhendaja Tiiu Pärnits
SUUSATREENING algajad
Teisipäev
kell 16.45
(Jõulumäe)
Neljapäev kell 16.45 (Uulu KSK)
Pühapäev
kell 11.15
(Jõulumäe)
Treener Kadri Madissoo, tel. 51 11816
edasijõudnud
Teisipäev
kell 16.45
Kolmapäev
kell 16.45
(Jõulumäel)
Reede
kell 16.45
(Uulu KSK)
Pühapäev
kell 11.15
(Jõulumäe)
Treener Anu Taveter, tel. 51 72674
Kolmapäev kell 19.00
Treener Piret Kaldasaun
TERVISE VÕIMLEMINE alates 19. jaanuar kell 10.00
Tervise õpetaja Kai Siidirätsep

• TEATED •
Jõulupakkide kättesaamisest
Jõulupakke saab kätte veel jaanuarikuu jooksul.
Kodused eelkooliealised lapsed ja mujal koolides
õppivad põhikooli õpilased saavad pakid kätte Uulus
igal tööpäeval, Võistes igal neljapäeval.
Jõulupakid saavad ka 80 aastased ja
vanemad vanaduspensionärid.
Need eakad, kes liiguvad ise või teie lähedased kes
käivad poes, palun leidke võimalus pakile järele tulla.
Kommipakke saab kätte kuni 31.01.2012. aastani.
Klaudi Tints, sotsiaalnõunik
tel. 4448896; 5084640
tel. 4456075 (Võiste)

Aiapidajate uus aiahooaeg
Külakeskuses Tahku Tare

ZUMBA AEROOBIKA

22.01.12 kell 12.00 – uute seemnete
tutvustamine ja müük Selteret OÜ poolt.
29.01.12 kell 12.00 – uute seemnete
tutvustamine ja müük Seston Seemned OÜ poolt.

Sünnid
KAISA STIMMER

24.11.2011

Kaja Rinaldo ja Kaido Stimmer’i peres 3. laps

Eneli Käger tuleb rääkima väetistest, väetamistest,
taimehaigustest ja nendest hoidumisest.

OK AUTO OÜ
asukohaga Laadi küla Tahkuranna vald
Plekitööd, värvitööd, avariiliste autode ja
rekkade remont.

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

AVATUD:
Telefon:

Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid – neis peitubki võlu!
Jaanuari kuu
09. jaanuar Hilda Rüster
05. jaanuar Leida Kalm
24. jaanuar Leoniida Merilaht
05. jaanuar Linda Laanemaa
13. jaanuar Salme Raadik
21. jaanuar Aino Sääsk
02. jaanuar Helmi Lepiku
28. jaanuar Vaike Maruste
18. jaanuar Malle Lille
29. jaanuar Neeme Juurikas
15. jaanuar Mati Anvere
20. jaanuar Andres Ilves
22. jaanuar Ivan Gavrijašev
27. jaanuar Nikolay Mitrofanov
01. jaanuar Raimo Saar
24. jaanuar Maie Vakk
30. jaanuar Heino Lilleväli
23.jaanuar Toivo Reima
24.jaanuar Väino Olu

Väljaandja:
Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

88
87
87
85
83
81
80
80
75
75
70
70
70
70
65
65
65
60
60

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

E–R kell 9.00 –18.00
55643 252

Uulu kaltsutare on avatud
R, L kell 13.00 –16.00

UUEL AASTAL UUS VÕIMALUS!
Joogalaadne Tervisevõimlemine
Tere, Hea Teekaaslane, kes sa oled jõudnud keskikka
või kaugemalegi veel. Kingi endale elujõudu ja rõõmu
pakkuv kohtumine endaga
HOMMIKUSES VÕIMLEMISTUNNIS.
Alates 19. jaanuarist 2012.aastal, kell 10.00 – 11.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus peeglisaalis
See on
•
•
•

teekond, mis:
peletab stressi ja aitab lõdvestuda,
muudab keha nõtkeks ja meeleolu reipaks,
suurendab liigeste liikuvust ja vähendab
lihaspingeid,
• teeb lülisamba elastsemaks ja parandab rühti
– oled kaunim,
• õpetab ühtlaselt ja sujuvalt hingama (hea
hingamiselundkonnale),
• aktiveerib vereringlust ja lümfisüsteemi,
• stimuleerib siseorganite tööd ning tõhustab
seedeprotsessi.
Oodatud on nii algajad kui ka varasema kogemusega
liikumishuvilised.
Selga mugavad vaba aja riided! Maksumus: 3 eurot /
kord.
Juhendaja: Kai Siidirätsep, jooga- ja kehatunnetuse
õpetaja.
Loe lisa: www.nuad.ee
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Tahkuranna vald 20

16.detsembril tähistati
Tahkuranna valla 20.aastapäeva piduliku aktuse ja
peoga Uulu kultuuri- ja
Spordikeskuses. Samal
päeval mälestati meie seast
lahkunud valla vapimärgi
kavalere Võiste ja Metsaküla kalmistul ning asetati
mälestuskimp Eesti esimese
presidendi K.Pätsi mälestusmärgi jalamile.
Aktus algas äsja valminud Tahkuranna valda
tutvustava videolõigu
esitlemisega. Video peategelasteks on Uulu lasteaialaps Angela Kaiste ja
vapimärgikavaler Arkadi
Kallaste. Avakõned pidasid
volikogu esimees Kalmer
Metsaoru ja vallavanem
Karel Tölp. Lisaks kõnedele
omistati järjekorras 17.
Tahkuranna valla vapimärk.
Tublimatele jagati valla
tänukirju, võeti vastu
õnnitlusi, kuulati/vaadati
esinejaid kaugemalt ja
lähedalt ning keerutati
tantsu.
Aktuse üks olulisemaid
hetki oli valla vapimärgi
omistamine, Tahkuranna
valla seitsmeteistkümnenda
vapimärgi sai kauaaegse töö
eest sotsiaalnõunik Klaudi
Tints.
Valla tänukirjad said
tubli töö eest: Juta Müllerstein Uulu lasteaia
õpetaja, Mare Nee Uulu
kultuuri- ja spordikeskuses
administraator, Enda Lorents Võiste tantsumemmede juhendaja, Renate
Lind MTÜ Tahkuranna
Naisseltsi esinaine, Alar
Vahtra ehitus- ja kommunaalnõunik, Iris Ristmäe

sekretär, Tiiu Sommer
arendusspetsialist.
Tänukirja Tahkuranna
valda Pärnumaa Suvemängudel, Rannamängudel,
Pärnumaa Talimängudel,
Eestimaa valdade mängudel
eduka esindamise eest said
Roman Fosti, Madis Kiin,
Juta Lemmik, Annika
Maasing, Annely Lihtne,
Anu Taveter ja Anu Nõmm.
Tahkuranna valla
parimaks sportlaseks
valiti aastal 2011 Geir
Suursild.
Presidendi poolt algatatud Kauni kodu konkursil
osalesid Tahkuranna vallast
2011. aastal edukalt perekond Tallermo Reiu külast
Postiteelt ja Uulu lasteaed.
Uulu lasteaed oli Pärnumaa
parim looduslähedase keskkonnaga asum ning osales
presidendi vastuvõtul.
Panuse eest valla arengusse tunnustati ja jagati
tänuplaate ettevõtetele:
põllumajandustootjatele
Uulu Mõis ja Weiss OÜ-le,
palkmaju tootvale GGGroup OÜ-le, jäähokikeppe

tootvale Frontier Hockey
OÜ-le, jahte tootvale Polar
Shipyard OÜ-le, toitlustamisega tegelevale Uulu
Kohvik OÜ-le, puidutööstusele Uulu Ehitus OÜ-le ja
puidutööstusele Arboris
OÜ-le. Lisaks on Uulu
Ehitus OÜ ja Arboris OÜ
silma paistnud kui sporditoetajad ja Arboris OÜ
viimasel ajal ka aktiivse
kultuurielu toetajana.
Meeldiva koostöö eest
said tänukirjad SA Jõulumäe Tervisespordikeskus,
SW Energia OÜ, Fenser

Holding OÜ, Nurme Teedeehitus OÜ, Järv L.M. OÜ,
Lentsius OÜ, Pritetsons
OÜ.
Erilised tänud veelkord
Angela Kaistele ja Arkadi
Kallastele, kes olid Tahkuranna valda tutvustava
videofilmi peategelased,
millest said osa kõik peol
viibinud.
Võiste raamatukogus
aga on kõigil võimalik
vaadata näitust “Tahkuranna valla 20 aastat sõnas
ja pildis.”
Tiiu Sommer

Tahkuranna valla eakate pidu toimus 19.detsembri külakeskuses Tahku Tare, seekordsel üritusel oli üllatuskülaliseks
Kihnu Virve pereansambel

