TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema
veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Mitmed aastad on
erinevaid hinnapäringuid
tehes laekunud tavaliselt
mitmeid pakkumusi, korra
isegi üle 15 pakkumise.
Probleemid pakkumuste
saamisega olid 2005–2007
aastatel. Tänavu plaanisime
teostada suuremas mahus
teede ehitusi, lisaks remontida vallamaja fassaadi ja
Metsaküla bussipaviljoni.
Teede ehitus on plaanis nii
suures mahus, et pidime
korraldama riigihanke ja
kogu hanke menetlus
toimus läbi riigihangete
registri. Olenemata väga
laiapõhjalisele informatsiooni levitamisele laekus
teede ehitamiseks vaid 1
pakkumus ja mustkatete
rajamiseks 2 pakkumust.
Hilisemalt avatud väiksematele hangetele on samuti
laekunud üks ja esimesel
korral Lepaküla bussipaviljoni aluse ehituse
hankesse pakkumust ei
laekunudki. Olukord on
päris kummaline, inimesed
ütlevad, et pole tööd ja
lähevad Soome, ettevõtjad
väidavad aga, et pole
töötajaid ja lihtsalt ei
suudeta kõiki töid seetõttu
teostada. Tulemus on kahjuks see, et pakkumused on
ca 25% prognoositust
suuremad.
Teede ehituse hankes
ootasime pakkumusi 10
objektile. Neist kahele
esitati ligemale 3 korda
eeldatust suurema hinnaga.
Seetõttu teehoiukavas sel
aastal ette nähtud Laadi
kergliiklustee ehitust ja
Männiküla tee ümbertõstmist teostada ei ole
võimalik. Truupide ehitust
ja asfalti korrastamist teostatakse Siimu ja Reiu kooli
teel, kruusaga kaetakse Rool
tee I, lühike lõik Männiku
teest, Mõisa tee kirikuni,
Kõrgekalda tee ja Ringi tn.
Mustkatete ehituse hinnapäringus oli kokku 6 objekti
ja kõik need lähevad sel
aastal töösse, nendeks on:
Reiu ja Pihla tee ning Võiste
alevikust Pikk, Pinda, Kaare
ja Jaagu tänav.
Lisaks rekonstrueerime
Metsaküla bussipaviljoni
ning paigaldame paviljoni
(Järg 3. lk.)
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Uulus äratati ellu laulupüha traditsioon
Sõnajalad on selleks
korraks õitsenud, sääseparved väiksemaks jäänud,
maasikad punaseks värvunud. Pool sellest aastast
on minevikuks saanud.
Uhlapere Seltsil saab täis
esimene eluaasta. Kui
sügisel alustati seltsi
tegevust, seati sihiks Uulu
Segakoori taasloomine ja
laulupühade traditsiooni
jätkamine. Traditsioonid on
need, mis muudavad
inimese inimeseks. Uulus
on alati tähtsal kohal olnud
haridus ja vaimne ühtehoidmine. Kooliõpetajad
juhatasid kohalikku laulukoori 19. sajandi keskpaigas, mis näitab rahva
lauluarmastust, laulu saatel
hariti mõisamaid, lauluga
marsiti lahingusse, lauluga
anti hoogu ärkamisajale.
Laulupidu ja laulupeo traditsioonid kuuluvad Eesti
tuntuimate kaubamärkide
hulka. Traditsioon annab
rahvale oma näo ning on
vastutus erinevate põlvkondade vahel. Eesti
laulupidude sünnipäevaks
peetakse 1869. aastat, kui
Tartus I üldlaulupidu maha
peeti. Vähem räägitakse
kohalikest laulupühadest,
mida kihelkonnad pidasid.
Üks esimestest omataolistest peeti siin, meie
kodumail, juunis 1867. aastal mõisahärra Reinhold
Stael von Holsteini eestvõttel. Uulu II Laulupüha
toimus 12. juulil 1987.
aastal. Selle aasta 16. juunil
peeti maha Uulu III Laulupüha.

Uulu III Laulupüha algas
samas paigas, kus I Laulupüha 145 aastat tagasi –
parun Holsteini perekonna
matmispaigas Uulu kiriku
juures. Osalejaid oli tervitama tulnud parun Holstein
V.Kranichi kehastuses.
Tervitusi laulupühale tõid
valla ja maakonna esindajad. Osa võtsid segakoorid Endla, Audru valla
segakoor, Uulu segakoor,
Sindi segakoor, Uulu kooli
mudilaskoor, tütarlastekoor
Argentum Vox ning
Harjumaalt külaliskoor
Leelo vol2. Silmale ilu lõid
naisrahvatantsurühma
Hoiuspuu tantsijad Audrust,
marsisammu hoidis tempos
orkester Saxon. Oma toe-

tuse üritusele andis ilmataat
ise, kes hoidis kogu päeva
vältel taevakaare selge.
Uulu pargis olid üles seatud
mitmed telgid ja töötoad, et
tegevust kõigile jaguks.
Laulupüha kontsert oli
suviselt kerge ja laulupühalikult ilus.
Kui traditsioon on erinevaid põlvkondi ühendav
üritus, siis täna võime
uhkusega öelda, et Uulu
Laulupüha on traditsioon.
Uhlapere Seltsimaja saalis
sai päeva jooksul vaadata
fotonäitust eelmisest laulupühast ning tänu tehnikale osalesime Uulu II
Laulupühal. Kui paljud
osalejad ning külastajad
otsisid neilt mineviku-

kaadritelt ennast ja oma
lähedasi. Milline oli leidmisrõõm, kui tuttavad
kaadrid seinale ilmusid.
Ühendus erinevate põlvkondade vahel toimis ja
minevik ilmus üritusel
osalejate abil kaasaega.
Täname ürituse toetamise ja hea korralduse
eest Tahkuranna Vallavalitsust, OÜ Arborist,
EELK Pärnu Eliisabeti
kogudust, Uulu kooli
sööklat, LC Pärnu
Strand, MTÜ Kultuuriselts “Cultuure”, MTÜ
Tahkranna Naisseltsi,
MTÜ ModeRatot, Kemmerling OÜ-d, Ideetehas
OÜ-d, Järv LM OÜ-d,
OÜ Rosamunde, Tiiu

Sommerit, Toomas Volli,
Annely Kuningat, Eevi
Vallek`it, Henn Saart,
Kaido Kivi, Valeri Kranich`it, Riina Rõa, Andres Hirvelat ja kõiki
lauljaid, tantsijaid, pillimehi puhkpilliokestrist
Saxson ja dirigent Kaido
Kivi ning kooride dirigente.
Ürituse korraldamist
toetas Leader programm
läbi Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Kohaliku Omaalgatuse programm.
Et inimene ainult laulust
jõudu ei saa, siis Uhlapere
Selts kutsus vallarahvast
kahel õhtul simmanile.
Laulupüha lõpetas ansambel Vanaviisi vanade ja
raadiost kõigile tuttavate
tantsulugudega. Traditsioonide järgivalt toimetasime jaanipäevaga kui
õhtul enne jaanilaupäeva
kutsusime rahvast Uulu
parki Manija Poiste saatel
lõkke ümber tantsima ja
osavust katsuma. Jaanitulelisi kogunes igas
vanuses ja uhkelt rohkelt.
Ehk leidis keegi selle õige
ja oma sõnajalaõie sellel
hämaral ööl Uulu pargi
servas õitsemas.
Uhlapere Selts läheb
suvisele puhkusele, et sügisel jälle uue hooga edasi
toimetada.
Soovime kõigile ilusat
suve ja kohtumiseni sügisel!
Uhlapere Selts

Uulu Põhikooli 43.lennu lõpetajad
Paremalt esimene
rida:
Daisy Pukkonen,
Madli-Ann Jõesalu,
Karin Vahenurm,
Käroly Reidla,
Kairit Paju,
Gätriin Gerlein,
Margit Priidik,
klassijuhataja
Kaja Stimmer.
Teine rida paremalt:
Siim Kuusk,
Silver Salusoo,
Alari Linnaste,
Dalmat Cristofer
Klein,
Kristo Krüger,
Sten Pihu,
Kermo Kiviselg.
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
6.juunil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada Suusaklubi Jõulu poolt suvisel koolivaheajal
korraldatavatest laagritest osavõtjaid alljärgnevalt:
- Sander Salusoo
50 eurot;
- Siim-Sander Pihule
50 eurot.
• Eraldada Uulu Põhikoolile 500 eurot seoses kooli
mudilaskoorile Laulunööbid ühtse esinemisvormi
soetamisega. Eraldada summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Eraldada MTÜ-le Uhlapere Selts tegevustoetust alljärgnevalt:
- Kohaliku omaalgatuse projektile “Uulu laulupüha
ajaloolistel jälgedel” kaasfinantseeringut 160 eurot;
- PRIA projektile “Uulu teine laulupüha” kaasfinantseeringut 790 eurot.
Eraldada nimetatud summad Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Vähendada osaühing Vesoka (registrikood 10498834)
osakapitali 10 225 euroni.
• Osaühing Vesoka osakapitali vähendatakse 0,86 eurot,
arvestades senine osakapital 160 000 EEKi ümber
eurodesse Eesti kroonide eurodeks ümberkonventeerimise ning täisarvuks ümmardamise teel. Kanda
0,86 eurot osaühing Vesoka kahjumi katteks.
• Kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta osadega
seotud õigusi ja osade nimiväärtuste suhet osakapitalisse
ning osade nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi
ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
29.11.2011 korraldus nr 298 “Tahkuranna vallale kuuluva
osaühingu Vesoka osakapitali vähendamine”.
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Golfimetsa detailplaneering edasiseks menetlemiseks 18nda golfiraja osas.
Korraldada nimetatud detailplaneeringu saatmine
Keskkonnaametile 18nda golfiraja ehituskeeluvööndi
vähendamiseks.
Peale ehituskeeluvööndi vähendamisele positiivse vastuse
saamist korraldada Tahkuranna Vallavalitsusel detailplaneeringu avalik väljapanek, sellest teavitamine ning
vajadusel avalik arutelu vastavalt seadusele.
• Kinnitada Tahkuranna valla hankeplaan 2012.aastaks
• Moodustada Tahkuranna Vallavalitsuse juurde alaline
hankekomisjon ja kinnitada selle koosseis alljärgnevalt:
Komisjoni esimees
Karel Tölp
Komisjoni aseesimees
Tiiu Sommer
Komisjoni liikmed
Alar Vahtra
Urmas Org
Helene Klein
• Väljastada projekteerimistingimused Empower AS-le,
esindaja Janno Siil, Reiu külas Silla tee 4 Reiu tugijaama
liitumise tööprojekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Golfer OÜ-le Reiu külas Klubi
kinnistule harjutusväljakute kompleksi püstitamiseks.
12.juunil
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 5
MTÜ-le Uhlapere Selts Uulu III laulupüha korraldamiseks Uulu pargis;
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 6
MTÜ-le Uhlapere Selts jaanitule korraldamiseks Uulu
pargis;
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 7
MTÜ-le Tahkuranna Kultuuriselts ürituse Südamega koos
korraldamiseks Võiste Suveaias.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 8
MTÜ-le Tahkuranna Kultuuriselts jaanitule korraldamiseks Võiste Suveaias.
• Kutsuda vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule ja määrata rahaline preemia Uulu Põhikooli
parimale lõpetajale alljärgnevalt:
- Madli-Ann Jõesalu
65 eurot.
• Väljastada projekteerimistingimused Leles Luhsele Reiu
külas Reiujõe tee 15 kinnistule üksikelamu projekti
koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Ivo Orasmäele Laadi külas
Saadu kinnistule väikeehitise (tiigi) püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Marek Udule Metsaküla külas
Sondra kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Andres Ööpikule Uulu külas
Ületee kinnistule Ületee talu majandushoone püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Mare Talile, Tahkuranna külas
Briisi põik 8 kinnistule üksikelamu laiendamisel.
• Väljastada kasutusluba LaDeInvest Oü-le Reiu külas
Lahe kinnistul kaksikelamu esimese korteri (ehitise osa)
püstitamisel.
• Korraldada lihthankena alljärgnevad riigihanked
- “Tahkuranna valla teedeehitus”;
- “Tahkuranna valla teede mustkatted”.
Kinnitada korralduste juurde lisatud riigihanke
hankedokumendid.
Määrata riigihangete eest vastutavaks isikuks vallavanem
Karel Tölp.
Avaldada teade riigihangete läbiviimise kohta riigihangete
registris ja Tahkuranna valla veebilehel
www.tahkuranna.ee.
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• Korraldada lihtsustatud korras hange “Tahkuranna valla
kohalike teede ja avalike erateede teeäärte niitmistööd”.
Kinnitada korralduse juurde lisatud riigihanke hankedokumendid.
Määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks ehitus- ja
kommunaalnõunik Alar Vahtra.
Avaldada teade riigihanke “Tahkuranna valla kohalike
teede ja avalike erateede teeäärte niitmistööd” läbiviimise
kohta Tahkuranna valla veebilehel www.tahkuranna.ee.
19. juunil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada Pärnu Jalgpalliklubis treenivate Tahkuranna
valla 8 poisi (Henry Laurson, Martin Mardiste, Mirko
Mardiste, Kermo Hunt, Karmo Valk, Reimo Madissoo,
Heinri Pilme, Kevin Kõrvits) osalemist Läti Vabariigis
Rojas rahvusvahelisel jalgpalliturniiril summas 600eurot.
• Korraldada lihthankena alljärgnevad riigihanked
- “Kulla veevõtukoha rajamine”
- “Metsaküla bussipaviljoni rekonstrueerimine”
- “Lepaküla bussipaviljon”
- “Lepaküla bussipaviljoni aluse ehitus”.
Kinnitada korralduste juurde lisatud riigihanke hankedokumendid.
Määrata riigihangete eest vastutavaks isikuks vallavanem
Karel Tölp.
Avaldada teade riigihangete läbiviimise kohta Tahkuranna
valla veebilehel www.tahkuranna.ee.
• Kinnitada lihthanke “Teeäärte niitmine” edukaks
pakkumuseks Pritetsons OÜ poolt esitatud pakkumus,
mille suurus koos käibemaksuga on 36 eurot tund.
• Väljastada projekteerimistingimused Kalle Koiksaarele
Tahkuranna külas Koidu kinnistule olemasoleva elamu
juurdeehituse projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Alo Sinimäele Lepaküla külas
Pihlaka kinnistule abihoone püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Andrus Õnnikule Reiu külas
Luha kinnistule tiigi rajamisel.
• Kinnitada 18.06.2012 esitatud projekti “Veepuhastusseade Kurve kinnistule” aruanne ning teha väljamakse
teostajale (OÜ Toru-Jüri) 948 eurot 15.08.2011 sõlmitud
toetuslepingu alusel.
• Kinnitada 18.06.2012 esitatud projekti “Puurkaevu ja
veetrassi rajamine Metsaääre kinnistule” aruanne ning
teha väljamakse teostajale (OÜ Puurvesi) 5000,01 eurot
15.08.2011 sõlmitud toetuslepingu alusel.
28.juunil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kutsuda vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtule ja määrata rahaline preemia alljärgnevatele
Tahkuranna valla õpilastele gümnaasiumi eriti eduka
lõpetamise puhul (lõputunnistuse keskmine hinne
vähemalt 4,5):
Marta Jõumees
65 eurot;
Karoliina Pung
65 eurot;
Marjanne Priidik
65 eurot;
Laura Holter
65 eurot;
Alice Heinmets
65 eurot;
Kristina Salmu
65 eurot.
• Väljastada projekteerimistingimused Rein Patsichile Reiu
külas Reiu-Veski kinnistule tiigi projekti koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Õnnely Arustele Reiu külas
Reiu tee 17 kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Golfer OÜ-le (esindaja Urvo
Martens) Reiu külas Golfimetsa kinnistule golfiväljaku
osa (radade 13, 14, 15, 16 ja 17) püstitamiseks.
• Korraldada lihthankena alljärgnevad riigihanked:
- “Veetrassid Võistes ja Uulus”
- “Vallamaja fassaadi rekonstrueerimine”
- “KSK lavale kardinate soetamine”
Kinnitada korralduste juurde lisatud riigihanke
hankedokumendid.
Määrata riigihangete eest vastutavaks isikuks vallavanem
Karel Tölp.
Avaldada teade riigihangete läbiviimise kohta Tahkuranna
valla veebilehel www.tahkuranna.ee.

Avalik pöördumine
Uulu Põhikooli Direktorile
Uulu Põhikoolist vallandati päevapealt kaks õpetajat
Merike Lilleleht ja Stella Vilumets. Püüdsin suusõnaliselt
aru saada, mis juhtus. Selgusetuks see jäigi. Kuna tegemist
on kahe väga tugeva õpetajaga, paljude õpilaste lemmikõpetajatega, siis palun teavitada üldsust samuti toimunust.
Endine õpetaja Eevi Vallek
Toimetuselt: Uulu Põhikooli direktor Johan Kärp keeldus
avalikule pöördumisele vastamast enne töövaidluskomisjoni otsust ja vastab järgmistes Oma Lehe numbrites.

28. juunil
• Anda vallavalitsusele luba järgmiste hangete, milliste
puhul hankeleping sõlmitakse tähtajaga üle ühe
eelarveaasta, korraldamiseks:
- Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi
linna korraldatud jäätmeveo hanke korraldamiseks;
- Vallale laenu võtmiseks hanke korraldamiseks
• Taotleda Tahkuranna valla munitsipaalomandisse alljärgnevad maaüksused:
- Reiu külas asuvad Rae metsade maaüksused;
- Reiu külas asuv Pargi maaüksus;
- Reiu küla asuv Kanaliääre maaüksus;
- Reiu küla asuv Kanalialune maaüksus;
- Reiu küla asuv Suudme maaüksus;
- Lepaküla külas asuv Kerge maaüksus;
- Leina külas asuv Leina karjääri maaüksus;
- Metsaküla külas asuv Metsaküla kalmistu;
- Tahkuranna külas asuv Puhkekoha maaüksus;
- Tahkuranna külas asuv Supluskoha maaüksus;
- Võiste alevikus asuv Ujumiskoha maaüksus;
- Võiste alevikus asuv Sadamaringi maaüksus;
- Võiste alevikus asuv Ringi tn 5 maaüksus;
- Võiste alevikus asuvad Kõnnitee ja Rattatee maaüksused;
- Võiste alevikus asuv Võiste kalmistu maaüksus ja
Männiku maaüksus;
- Võiste alevikus asuv Teeristi maaüksus;
- Piirumi külas asuv Pendi maaüksus.
• Kehtestada Leina küla Jõulumäe tervisespordikeskuse
detailplaneering.
• Kehtestada Reiu küla Nõmmetee teine detailplaneering.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu alatise majandus-,
eelarve- ja planeeringukomisjoni koosseisu alljärgnevalt:
- arvata komisjoni koosseisust välja Raimo Saar;
- arvata komisjoni koosseisust välja Alo Sinimäe;
- kinnitada komisjoni koosseis alljärgneval kujul:
Komisjoni esimees
Argo Mengel
Komisjoni aseesimees
Aivo Pedak
Komisjoni liikmed
Viljar Metsaoru
Urme Raadik
Ago Raudsepp
Lennart Sünt-Mengel
Ardo Vakk
• Algatada Tahkuranna valla arengukava aastateks 20112016 muutmine.
• Kehtestada arengukava eelnõu ettepanekute esitamise,
avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:
• Ettepanekute esitamiseks korraldada rahvakoosolekud
- Uulus 13.08.2012 kell 18.00;
- Võistes 14.08.2012 kell 18.00.
• Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks
21.08.2012;
• Avalikustada arengukava eelnõu alates 23.08. kuni
12.09.2012.
• Korraldada arengukava avalik arutelu 13.09. 2012.
• Esitada arengukava esimeseks lugemiseks Tahkuranna
Vallavolikogu septembrikuu 2012 istungile.

TEADMISEKS!
ETTEPANEKUID TAHKURANNA VALLA
ARENGUKAVA 2011–2016
MUUTMISEKS JA TÄIENDAMISEKS
ESITADA VALLAVALITSUSELE KUNI
21.AUGUSTINI 2012.a.
Tahkuranna vallas Uulu külas ning Võiste
alevikus toimuvad muudatusettepanekute
tegemiseks rahvakoosolekud alljärgnevalt:
– Uulus 13.august 2012 algusega kell 18.00,
vallamaja II korrus
– Võistes 14.august 2012 algusega
kell 18.00, külakeskuse Tahku Tare
Arengukava eelnõu avalikustatakse alates
23.08 kuni 12.09.2012.
Korraldada laekunud muudatusettepanekute
avalik arutelu 13.september 2012, volikogu
saalis, vallamaja II korrus.
Senise arengukava tekstiga saab tutvuda
internetis www.tahkuranna.ee Avalikud
dokumendid, Arengukava. Uulu ja Võiste
raamatukogudes ning valla kantseleis.
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Pärnumaa tuuleenergeetika
teemaplaneeringu
avalik väljapanek
Juunist augustini saab tutvuda Pärnumaa
tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega
Pärnu maavanem Andres Metsoja võttis 5. juunil 2012
korraldusega nr 353 vastu ja suunas avalikule väljapanekule
kogu maakonna maismaa-ala hõlmava tuuleenergeetika
teemaplaneeringu, mille eesmärgiks on määrata alad, kuhu
saab Pärnu maakonnas tuulikuparke rajada.
Teemaplaneeringut koostatakse üheaegselt ja koostöös
Saare, Hiiu ja Lääne Maavalitsustega.
Avalikuks väljapanekuks esitatud planeeringulahenduses on fikseeritud tuuleenergeetika ruumilise arengu
põhimõtted, elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad
(arenduspiirkonnad), elektri ülekandeliinide põhimõttelised
asukohad ja planeeringu elluviimise võimalused, sh
ettepanekud kompensatsiooni-mehhanismideks kohalikule
kogukonnale.
Maakonnaplaneeringuga on kavandatud 12 elektrituulikute arenduspiirkonda maakonna seitsmesse valda:
Audrusse, Halingasse, Saardesse, Saugasse, Torisse, Varblasse ja Vändrasse.
Pärnumaal on tuulikuparkideks planeeritud kokku 4853
ha. Nende asukohtade valikul on lähtutud erinevatest
kriteeriumitest, elamutest on tuulikupargid planeeritud 1
km ja suurematest asulatest 2 km kaugusele. Tuulikute arv
ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud
mõjud ja leevendusmeetmed selguvad maakonnaplaneeringule järgneva, ehitamise aluseks oleva, kohaliku
omavalitsuse detail- või üldplaneeringuga. Maakonna
teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt
riigipiiriülest mõju.
Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub
14. juunist kuni 9. augustini 2012. Sellel ajavahemikul
tööpäevadel ja tööaja jooksul (v.a Sauga Vallavalitsuses
9.–29. juuli) saab paberkandjal planeeringumaterjalidega
tutvuda Pärnu Maavalitsuses ja Pärnumaa kõikides vallaja linnakeskustes: Are Vallavalitsuses (Pärivere tee 17, Are),
Audru Vallavalitsuses (Pärna allee 7, Audru), Halinga
Vallavalitsuses (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi), Häädemeeste
Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste), Kihnu
Vallavalitsuses (Linaküla küla), Koonga Vallavalitsuses
(Koonga küla), Lavassaare Vallavalitsuses (Pärna tn 4,
Lavassaare), Paikuse Vallavalitsuses (Pärnade pst 11,
Paikuse alevik), Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa tn 16,
Pärnu), Saarde Vallavalitsuses (Nõmme tn 22, KilingiNõmme), Sauga Vallavalitsuses (Selja tee 1a, Sauga alevik),
Sindi raamatukogus (Pärnu mnt 44, Sindi), Surju
Vallavalitsuses (Surju küla), Tahkuranna Vallavalitsuses
(Uulu küla), Tootsi Vallavalitsuses (Tööstuse tn 5, Tootsi),
Tori Vallavalitsuses (Tori alevik), Tõstamaa Vallavalitsuses
(Sadama tee 2, Tõstamaa), Varbla Vallavalitsuses (Varbla
küla), Vändra Vallavalitsuses (Allikõnnu küla) ja Vändra
raamatukogus (Pilve tn 2, Vändra).
Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad
Pärnu Maavalitsuse www.parnu.maavalitsus.ee ning
kohalike omavalitsuste veebilehtedel. Kogu avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ning vastuväiteid Pärnu Maavalitsuse postiaadressile
Akadeemia tn 2, 80088, Pärnu või elektronpostiga
aadressile mv@mv.parnu.ee.
Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 18.
septembril 2012 kell 14 Pärnu Maavalitsuse 2. korruse
saalis.
Teemaplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on
Pärnu Maavalitsus (kontaktisikud Tiiu Pärn, tel 4479761
ja Raine Viitas, tel 4479762), kehtestaja Pärnu maavanem.
Planeeringu koostamise konsultant ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko
(Raekoja plats 8, 51004, Tartu, hendrikson@hendrikson.ee,
tel 7409800).

Tahkuranna Vallavalitsuse
kollektiivpuhkus
09.juulist – 30. juulini 2012. aastal.
Kõik Teie avaldused ja kirjad võetakse
vastu tööpäevadel kell 9.00–15.00
vallavalitsuse ruumides.
Tel. 444 8890, 5335 8992.

Tahkuranna valla ajaleht
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Reiu külla kavandatavad golfiväljakud
Intervjuu OÜ Golfer juhatuse liikme Urvo Martensiga
Reiu külla kavandatavast golfiväljakust on räägitud
aastaid. Valminud on planeeringud, millega nähakse ette
nii golfiväljaku kui ka kaasnev infrastruktuuri
ehitamine. Lisaks on planeeritud hotell, golfiklubi hoone
ja majad. Maa kasutamiseks on OÜ Golfer ja Tahkuranna vald kui maaomanik sõlminud hoonestusõiguse
lepingu, mis tagab vallale maakasutuse eest rendi
maksmise 66 aastaks. Ellu viidud on planeeritut seni
veel üsna vähesel määral. Eelmisel suvel raadati
golfiradade alust metsa, varasematel aastatelgi on
piirdutud raie- ja pinnasetöödega. Sel kevadel väljastas
vallavalitsus ehitusload enamikele golfiradadele ja
kolmele harjutusväljakule. Juunikuu alguses allkirjastati ehitusleping ning tööd, mis viivad golfiväljaku
valmimiseni, võivad lõpuks alata. Seoses golfiväljakuga
on kohalikel elanikel olnud palju küsimusi ning tekkinud
palju müüte, püüame neile siinkohal vastuse anda.
Küsimustele vastab OÜ Golfer juhatuse liige Urvo
Martens.
Golfiväljaku planeeritud ulatus on varieerunud
aastate jooksul. Millisel alal praegu golfiväljak asub?
Millised hooned on planeeritud?
Golfiväljaku ehitamine algab Pärnu linna poolsest otsast
ja ulatub peaaegu Rae teeni välja. Sellele alale mahub ära
18 golfirada, harjutusala ning hooldus-ja klubihoone.
Palju on kardetud, et golfiala muutub kinniseks
territooriumiks, kuhu tavainimesel enam asja ei ole. Mis
on reaalsus?
Olen mööda Eestit sõites sageli kokku puutunud
siltidega stiilis – Võõras ära tule ! Omaniku maa. Eravaldus.
jne. Mind isiklikult looduses sellist laadi sildid häirivad ja
tekitavad ka mingit sisemist protesti. Üldjuhul ei tea ma
nende paigaldamise põhjusi aga kindel on, et külalislahkust
need viidad eiväljenda.
Golfiväljakud on alad, kuhu inimesed tulevad aktiivselt
puhkama, loodust nautima ja ennast igapäevategemistest
välja lülitama. Mina ei kujuta ette, et keegi tahaks oma vaba
aega raisata keskkonnale, kus ta ennast teretulnuna ei tunne.
Seega taolisi silte me kindlasti paigaldama ei hakka.
Tuginevalt maailmas tehtud võrdlusuuringutele loetakse
golfimängu aga lisaks paljule positiivsele muuhulgas
inimese turvalisusele üheks ohtlikumaks spordialaks.
Põhjuseks eelkõige väike aga kõva pall, mida kohati lüüakse
isegi tavaoludes kuni 200–300 meetri kaugusele. Just
inimese turvalisust ja tervist silmas pidades kehtivad
golfialal omad kirjutatud ja kirjutamata reeglid. Golfimängijad omandavad need mängu õppides. Golfimängu
mittemängivatele inimestele piisab aga üldjuhul teadmisest,
kus on ohutu viibida ja kus mitte. Aga ka sellest, kuidas on
sobilik käituda avalikus kohas. Nii näiteks ei lähe me ju
oma ATV või mootorattaga sõitma parki ega ka telgi ja grilli
seal. Ka golfiväljakule sellised tegevused ei sobi.
Golfiala hakkab läbima lisaks piirnevatele teedele ka
jalakäijatele mõeldud tee.Kuidas täpselt me selle tee
läbimise kõigile meeldivaks ja ohutuks kujundada saame,
sellele mõtleme me kindlasti päris põhjalikult juba ehitamise
etapis.
Praegu on suletud pääs randa Kure teelt. Kuidas
edaspidi mere äärde pääsema hakkab?
Kure tee on suletud ainult mootorsõidukitele, mitte
inimestele. Põhjuseks on tee asumine töömaa keskel, kus
päris kiirelt hakkab liikuma rasketehnika. Inimene, kes ei
kiirusta ja on tähelepanelik, jõuab ka jalgrattaga edukalt
randa. Kellel on aga vajadus autoga rannale lähemale sõita,
saab seda teha Rae tee kaudu.

Vallavanema veerg
Lepaküla bussipeatusesse
Uulu suunale.
Maikuu volikogus otsustas volikogu enamus
müüa maha ca 40 tuhande
euro eest 2200 m2 suurune
Nõmme tee 8 kinnistu.
Ostmiseks esitas pakkumise
RF Maak. Enampakkumisel
oli müügis 4 Nõmme tee ja
5 Silla tee krunti. Müügihind kujunes välja
reaalselt samas toimunud
tehingute järgi. Kui varasemalt olid krundid müügis
otsustuskorras ja selgelt üle
turuhinna, siis täna jäid küll
ülejäänud krundid müümata, kuid müügihind
Nõmme teel on ruutmeetri
kohta kindlasti võimalikule
soovijale päris mõistlik.
Täpsem info on olemas
valla koduleheküljel. Samal
istungil otsustas Tahkuranna

Kuidas saavad kohalikud osaleda golfiala
ehitusaegsetel töödel või kas on neil sellest mingit kasu
loota?
Ehitaja on avaldanud soovi kohtuda valla inimestega
ning anda oma plaanidest ja tegemistest informatsiooni.
Vahetu kontakti kaudu on arvatavasti kõige parem siis neid
asju korraldada. Ise olen ehitajale soovitanud inimesi ja
ettevõtteid, kellega varasem koostöö on positiivne olnud.
Üks kõlanud kahtlusi on olnud, et arendaja võtab
metsa maha ning projekt jääb lõpetamata. Mida öelda
sellise jutu peale?
Et ma ei ole jumal. Kõike võib juhtuda! Plaan aga on
see projekt väga hästi ära teha.
Kuidas suhestub Tahkuranna golfiväljak teiste Eesti
golfiväljakutega? Milline on siinse väljaku positsioon
Eesti ja maailma mastaabis?
Tahkuranna golfiväljak saab olema ainulaadne väljak
oma loodusliku omapära tõttu.
Golfimäng on alguse saanud sarnasel maastikul Šotimaa
rannikualalt ca 500 aastat tagasi. Mängu edu on viinud ta
oma sünnijärgsest keskkonnast sinna, kuhu on võimalik
olnud ehitada – põllule, metsa, nurmele, parki ...
Tahkuranna väljakut hakkavad seal mänginud meenutama peamiselt tuule, liiva ja mere ning loodetavasti ka
väljaku korrasoleku kaudu.
Kes on Tahkuranna golfiprojekti koostanud ja kes
tulevad ehitama?
Golfiarhitekt on Lassi-Pekka Tilander http://
www.tilandergolfdesign.com/ , kes on Eestisse kavandanud
nii Saaremaa http://www.saaregolf.ee/ kui ka Jõelähtme
http://www.egcc.ee/ golfiväljaku. Viimane valiti 2009.
aastal Euroopa TOP 100 väljaku hulka, mis on suurepärane
saavutus arvestades ala noorust Eestis.
Väljaku ehitaja valiti 5 pakkuja seast ning selleks on
Šoti ja Itaalia ühisfirma „Greenmakers by Nelson&Vecchio”
www.nelsonvecchio.com
Milline on ehitamise ajakava? Millal golfi mängima
saab tulla?
Ehitaja kohustuseks on anda 2013. aasta oktoobri lõpus
18-rajalise golfiväljaku „võtmed” tellijale (Golfer OÜ) üle.
2014. aasta suvel on plaan pall mängu panna.
Lõpetuseks:
Kinnitamaks asjaolu, et golfimäng ei ole ainult väikese
seltskonna inimeste eralõbu, olgu lisatud Eesti Golfi Liidu
teadaanne:
Golf on taas olümpiaala
Pressiteade
9.10.2009
Peale rohkem kui sajandipikkust pausi on golf arvatud
taas olümpiaalade hulka. ROK’i 121. koosolekul Kopenhaagenis valiti golf koos rugby senvens’iga 2016. aastal
Rio de Janeiros toimuvate Olümpiamängude programmi.
Golf oli viimast korda 1904. aastal St. Louis’e, Missouri/
USA Olümpiamängude kavas, kui võistlesid USA ja Kanada
mängijad.
Täna on suur päev maailma golfi jaoks, mida mängib
60 miljonit inimest 120 riigis ning samuti Eesti golfi jaoks.
Lisainfo: Christine Marcus Eesti Golfi Liit Peasekretär
www.golf.ee
+372 566 86 206
TASUTA +372 566 86 206
Urvo Martensile esitas küsimusi Maia-Liisa Kasvandik

(Algus 1. lk.)

valla volikogu osta vallale
Uulu külas Soometsa tee
ääres asuva üle 7 ha suuruse
Lillepõllu kinnistu. Kinnistule oli varasemast tehtud
33 elamumaa krundiga
detailplaneering. Tahkuranna vald ostis selle
kinnistu pankrotivarast 13
tuhande euro eest, kuhu
hind kukkus viimase 6
kuuga 50-lt tuhandelt eurolt.
Tegemist on krundiga, mis
asub asula piiril ja on
haridusasutuste läheduse
tõttu loogiline koht elamute
rajamiseks. Küll on aga
selge, et sellisel kujul
tänasel hetkel ei ole
majanduslikult kasumlik
planeeringut ellu viia.
Arvestades maatüki madalat ostuhinda, siis võib see
jääda ootama paremaid
aegu. Samas püüab valla-

valitsus leida sobilikumat
planeeringu lahendust ja
selle leidmisel võib tulla
kõne alla uue detailplaneeringu koostamine.
Peale jaanipäeva alustati
uuesti töödega Uulu pargis.
Suur hulk puid on maha
võetud, metsast on saamas
park. Välja on kaevamisel ja
eksponeerimisel vanade
hoonete vundamendid,
teostamisel on lillepeenrad
ja jalgrada koos valgustusega. Lähiajal saetakse
maha tammealleel kuivanud
oksad. Tööd plaanitakse
lõpetada hiljemalt kooli
alguseks.
Kui park on üks suur
loodusobjekt, mille kujundamisega vaeva nähakse,
siis Reiu metsades golfiradade ehitusega algust
teinud OÜ Golfer kujundab

ringi kümneid kordi suurema maa-ala. Golfi teema
on olnud pidevalt nn. kuum
teema Tahkuranna vallas
juba ca 20 aastat. Hea idee
teostus on erinevatel
põhjustel veninud nii kaua,
et inimeste usk objekti
valmimisse on juba ammu
kustunud ja vahetunud on
isegi arendajad. Koppa on
seal varemgi maasse
löödud, kuid täna on selgelt
alust arvata, et sel korral
tööde alustamisega viiakse
need ka lõpule. Kindlust
annab selleks usku läbi
viidud
golfimetsa
detailplaneering ja ettevõtte
taga olev väliseestlasest
ärimees ning golfifanaatik
Peter Hunt.
Meeleolukat suve jätku!
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Majanduslike huvide deklaratsioon
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
6.

Üldandmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood (ei kuulu avalikustamisele)
Ametikoht
Asutus (tööandja)
Ametipalga aste ja ametipalk
Andmed vara kohta
Kinnisvara: otstarve, asukoha maakond, vald, linn,
kinnistusmaakond, kinnistu number
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki
liik, mark, väljalaske aasta
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus
9. Pangaarved: pank, arve liik, nende arv
III.
Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või
50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võla jääk deklareerimise ajal
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või
50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
IV.
Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud
V.
Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu
kohta
13. Maksustatav tulu (ei kuulu avalikustamisele)
14. Dividenditulu (ei kuulu avalikustamisele)
VI.
Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(deklaratsioonis märgitakse vaid täiskasvanud
isikud) (ei kuulu avalikustamisele)

Vallavalitsuse liikmed:
1. Maia-Liisa Kasvandik. 3. Planeerimisnõunik. 4.
Tahkuranna Vallvalitsus. 5. 895 EUR. 6. Ei ole. 7.
Sõiduauto Opel 1993, sõiduauto Ford 1992. 8. SEB
Progressiivne Pensionifond 2 501.55 osakut; LHV
Pensionifond XL 304.87 osakut. 9. SEB Pank arveldusarve,
SEB kasutushoius 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Isikliku
sõiduauto kasutamise kompensatsioon./20.04.2012.a.
1. Alar Vahtra. 3. Ehitus- ja kommunaalnõunik. 4.
Tahkuranna Vallavalitsus. 5. 895 EUR. 6. Elamumaa Pärnu
linn 68005; elamumaa Pärnu linn 1498605;
maatulundusmaa Pärnu mk Tahkuranna vald 768806;
maatulundusmaa Pärnu mk Tahkuranna vald 1576406;
maatulundusmaa Pärnu mk Varbla vald 2046406;
maatulundusmaa Pärnu mk Audru vald 2368006;
maatulundusmaa Pärnu mk Audru vald 3385306;
maatulundusmaa Saare mk Torgu vald 483034. 7. MB Vito
110 1999, Audi A4 1997; VW Sharan 2006. 8. Svante OÜ,
osakapital, 2556 EUR. 9. Nordea Pank arveldusarve; SEB
Pank arveldusarve 10. - 11. - 12. Tahkuranna Vallavalitsus
isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon; OÜ Svante
töötasu./26.04.2012.a.

1. Kauri Krüger. 3. Juhataja. 4. OÜ Krüger & Mets. 5. 6. Elamumaa Tahkuranna vald Võiste alevik Riia mnt 17a
84801:005:0015; Ärimaa Tahkuranna vald, Võiste alevik,
Sadama 501/10000 7. - 8. Lihtaktsia 40tk, 2556 EUR. 9. 10. - 11. - 12. Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./
28.04.2012.a.
1. Argo Mengel. 3. Tegevjuht. 4. Võiste Sadama OÜ. 5.
320.-.6. Elamumaa Tahkuranna vald Võiste alevik Pinda 4,
84801:005:0071; Tootmismaa Tahkuranna vald Võiste
alevik Kaluri 1 84801:005:0271. 7. Sõiduauto Audi 100
1992; Opel Omega 1997; Beugeot Boxer 2002; Opel Vectra
2000; Opel Vectra 2000. 8. Võiste Sadama OÜ osak
2556.47. 9. Swedbank arveldusarve 2 tk; Nordea Pank
arveldusarve 1tk 10. Swedbank eluasemelaen. 11. - 12.
Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./26.04.2012.a.
1. Alo Sinimäe. 3. Pumplate hooldusspetsialist 4. AS Pärnu
Vesi. 5. - 6. Maatulundusmaa Pärnu maakond Tahkuranna
vald Lepaküla 84801:004:0104; Maatulundusmaa Pärnu
maakond Tahkuranna vald Lepaküla 84801:004:0105;
Maatulundusmaa Pärnu maakond Häädemeeste vald
Võiduküla 21301:002:0003. 7. - 8. LHV Pensionifond L
3572.-. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Swedbank 10246
EUR. 11. Nordea Liising, sõiduauto Nissan Qasqai 9710.EUR; Maaostu Hüpoteek 4800. 12. AS Pärnu Vesi, palk
885.-; Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis; tulu
talupidamisest./26.04.2012.a.
1. Ardo Vakk. 3. Insener. 4. AS Elwo. 5. 640. 6. Kinnistu
nr 1120406 Kaare tn 5 Võiste alevik Tahkuranna vald;
Kinnistu nr 2703405 Riia mnt 149 Pärnu linn (777/3724
mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 3
kaasomandist 39/100 mõttelist osa).7. Sõiduauto Opel
Vectra 1996. 8. Swedbank pensionifond K3 1420,6526
osakut, nimiväärtusega 0,95835. 9. Swedbank
arvelduskonto 2tk. 10. Swedpank 28412,69 EUR. 11.
Swedbank hüpoteek 42181,69 EUR. 12. Tahkuranna
Vallavolikogu liikme hüvitis./11.05.2012.a.
1. Viljar Metsaoru. 3. Tegevjuht. 4. OÜ Weiss aiand. 5. 6. Elamu Pärnu maakond Tahkuranna vald 84201:005:0171.
7. Lada 21063 1990. 8. OÜ Weiss Aiand osakud 8947 EUR.
9. SEB Pank, arveldusarve. 10. SEB Pank 1300.-. 11. - 12.
OÜ Weiss aiand töötasu 5896 EEK; Tahkuranna
Vallavolikogu liikme hüvitis./30.04.2012.a.
1. Margus Holland. 3. Spetsialist. 4. Sindi Telekom. 5. 6. Maatulundusmaa, Pärnumaal Tahkuranna ja Varbla
vallas; 366106, 2938306, 3752006, 3752106, 4007706,
4015906, (3752306, 3752406, 3752506, 4082906)= ca
21% 7. Kaubik MERCEDES-BENZ 1988; Pikap Nissan
1998. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11.
Kasutusrent, Nordea Finance. 12. Volikogu liikme hüvitis
79€, Sindi Telekom OÜ tulemuspalk 6506 €, füüsilisest
isikust ettevõtja tulu 2660 €./ 30.04.2012.a.
1. Aivo Pedak. 3. Projektijuht. 4. AS Oma Ehitaja. 5. 2260
EUR. 6. Elamu Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Reiu
küla, 84801:001:0846. 7. Sõiduauto Dodge 2004; sõiduauto
Mazda 2003; Väikeveok UAZ 1976; Kaater Bayliner 1989.
8. - 9. Swedbank arvelduskonto 2tk; Swedbank
krediidikonto 2tk 10. - 11. - 12. Tahkuranna Vallavolikogu
liikme hüvitis./30.04.2012.a.

1. Ago Raudsepp. 3. Ehitusteenistuse juhataja 4. Pärnu
Linnavalitsus. 5. 1064,13 EUR. 6. Reiu küla, Tahkuranna vald, Pärnumaa, 648706 (ühisomand). 7. Sõudepaat
Robust VLB-452 reg LA001955 2004. 8. SEB Pensionifond
7220,44 EUR; Compensa Life Vienna Insuarenc Group SE
III pensionisammas 3931,08 EUR. 9. SEB arveldus ja
kaardikonto. 10. Ei ole. 11. - 12. Ei ole./27.04.2012.a.

1. Sirje Jõgiste. 3. Konsultant 4. OÜ Hadar. 5. - 6.
Maatulundusmaa Pärnu maakond Tahkuranna vald
84801:004:0332. 7. Ei ole. 8. SEB Progressiivne
pensionifond; Sampo Pension 50. 9. SEB Pank
arveldusarve; Sampo Pank arveldusarve. 10. SEB Pank
eluasemelaenu kaastaotleja. 11. Sõiduauto Honda
kasutusrent; hüpoteek kinnistule. 12. Tahkuranna
Vallavolikogu liikme hüvitis./30.04.2012.a.

Vallavolikogu liikmed:
1. Urmas Org. 3. Tegevdirektor. 4. OÜ Uulu Ehitus. 5. -.
6. Elamumaa Tahkuranna vald Uulu küla 84801:001:0065;
Korteriomand, Tallinn 7694601 7. VW Transporter 2000.
8. OÜ Uulu ehitus, osakud 471tk á 6,39.-. 9. SEB Pank
arveldusarve; Swedbank arveldusarve. 10. - 11. - 12.
Vallavolikogu liikme hüvitis; OÜ Uulu Ehitus - töötasu./
26.04.2012.a.
1. Tiia Kalnin. 3. - 4. - 5. - 6. - 7. Sõiduauto Mercedesbenz,
ML270 2004.a. 8. - 9. Swedbank arveldusarve; Nordea pank
arveldusarve 10. Nordea pank 31 956. 11. Nordea Pank
liising 5326,21 12. Vanemahüvitis; Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./09.05.2012.a.
1. Toomas Kersalu. 3. Inv. pensionär. 4. - 5.- 6. ElumajaReiu küla Tahkuranna vald; korter - Pärnu linn. 7. Sõiduauto
Audi 100 1992. 8. - 9. Swedbank arveldusarve. 10. - 11. -

Voltveti Koolituskeskus Tihemetsas
kutsub tasuta aianduse ja metsanduse
koolitustele, infopäevadele

12. Tahkuranna Vallavolikogu liikme hüvitis./25.04.2012.a.

1. Urme Raadik. 3. Projektijuht. 4. TAUR Varahalduse OÜ.
5. 645,69 EUR. 6. Elamumaa Uulu küla, Tahkuranna vald,
Pärnumaa 25028; Elamumaa Reiu küla, Tahkuranna vald,
Pärnumaa, 3440706; Elamumaa Reiu küla, Tahkuranna
vald, Pärnumaa, 3440806. 7. Sõiduauto Audi A6 2004;
sõiduauto Audi TT 2008 (ühisvara). 8. Ei ole. 9. Swed
arvelduskonto; Swed krediidikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Ei ole./30.04.2012.a.

1. Ülari Järvoja. 3. Juhatuse liige 4. Motomaailm OÜ. 5.
Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Nordea Pank
arveldusarve; Krediidipank arveldusarve 10. Ei ole. 11.Ei
ole. 12. Invaliidsuspension; Töötasu./30.04.2012.a.
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1. Peeter Henning. 3. Ettevõtja. 4. OÜ Arboris. 5. 320. 6.
Ei ole muutuseid võrreldes eelmise aastaga (13.10.2011.a.Sella kinnistud ja hooned Tahkuranna vallas Pärnumaal,
Peetri kinnistu, Uulu; Õunaaia kinnistu, Uulu küla;
Metsamaa, Häädemeeste vald jt.; Korter Pärnu mnt 6-32,
Tallinn; Korteri ühisomand, Viljandi, Tallinna tn 6.
Täpsemad andmed saadaval kinnistute registris) 7. Ei ole
muutuseid (13.10.2011.a.- Volvo-d, Scania-d, Thunderbird,
traktorid jt, täpsemad andmed saadaval ARK-is). 8. - 9.
Sama (13.10.2011.a.- SEB- eraisik- 1; Swedbank- eraisik1) 10. Ei ole muutuseid (13.10.2013.a.- SEB- isikliku vara
tagatis OÜ Arborisele). 11. Sama (13.10.2011.a: - )12. Ei
ole muutuseid (13.10.2011.a.- Palk 320.-; Lisatulu, Sella
talu; Maja rent Uulu küla 223.-./30.04.2012.a.
1. Malle Fosti. 3. Tervishoiunõunik. 4. Pärnu Maavalitsus.
5. 27, kuupalga määr 508,74 ja määra diferentseerimine
259,48 KOKKU ametipalk 768,22. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8.
Ei ole. 9. Arveldusarve Swedbank ja SEB pank. 10.
Hüpoteeklaen Swedbangas 13 434,55 eurot. 11. Ei ole. 12.
SA Pärnu Haigla töötasu aastas 2548,00; Lisatasu
põhitöökohal 195,5 eurot; KÜ Reiu 55 autokompensatsioon
31,95 eurot./27.04.2012.a.

AIANDUS
24. – 25.07. 2012 toimub PRIA poolt rahastatud MAK
meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta
koolitus „Metsamarjakasvatus”. Koolituse sihtgrupiks on
põllumajandusega tegelevad iskukud ja/või toidu tootmise
või töötlemisega tegelevad isikud. Koolitus toimub esimesel
päeval Tihemetsas (Peahoone tee 2) ja teisel päeval
Marjasoo talus Tartumaal. Esimese koolituspäeva algus kell
9.00.
Teemad: Metsamarjade iseloomustus; metsamarjade
kasvatamise tehnoloogiad; metsamarjade paljundamine,
metsamarjade nõuded kasvutingimuste suhtes;
mahekasvatus; metsamarjade koristamise nõuded; marjade
säilitamise viisid ja tingimused; õppekäik: Marjasoo talus
Tartumaal Rannu vald (jõhvika ja mustika kasvatamine).
Praktiline tegevus: Kasvatustehnoloogiaga tutvumine,
sordid ja praktilised hooldusvõtted istandikus.
09. 08.2012 toimub PRIA poolt rahastatud MAK
meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta
infopäev „Viinapuude istutamine ja suvine lõikus”.
Infopäeva sihtgrupiks on põllumajandusega tegelevad
iskukud ja/või toidu tootmise või töötlemisega tegelevad
isikud. Infopäev toimub Saare-Tõrvaaugu Aiand OÜ‘s
Pärnumaal, Vändras, infopäeva algus kell 8.30.
Teemad: viinapuude kasvatamine Eestis ning meie
naaberriikides; viinapuude bioloogia (taimede ehitus
fenoloogia, kasvunõuded); soovitussordid Eestis ja
viinapuuliigid, millest need on aretatud; mahekasvatus;
istikute valik; istutamine; suvine hooldamine esimesel
kasvuaastal; vanemate viinapuude suvine lõikamine.
Praktiline tegevus: Viinapuude lõikamine ja hooldusvõtted.
15. – 16.08. 2012 toimub PRIA poolt rahastatud MAK
meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta
koolitus „Ravimtaimede korjamine ja kasutamine”.
Koolituse sihtgrupiks on põllumajandusega tegelevad
iskukud ja/või toidu tootmise või töötlemisega tegelevad
isikud. Esimese koolituspäeva algus kell 9.00.
Teemad: Sissejuhatus ravimtaimedesse; ravimtaimede
tundmine; ravimtaimede tundmine looduses; ravimtaimede
kasvu ja korjamiskohtade valik; loodushoid ja ravimtaimede
korjamine ning turustamine; ravimtaimede korjamine
looduses; ravimtaimede kuivatamine; ravimtaimede
pakendamine, etikettimine; turustamise nõuded ja kanalid;
mahetoode; ravimtaimede kasutamine esmaabis ja toidu
maitselisandina.
17. 08.2012 toimub PRIA poolt rahastatud MAK
meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta
infopäev „Viljapuude suvine lõikus”. Infopäeva
sihtgrupiks on põllumajandusega tegelevad iskukud ja/või
toidu tootmise või töötlemisega tegelevad isikud. Infopäeva
algus kell 8.30.
Teemad: Sissejuhatus puuviljandusse; kasvatatavad
viljapuuliigid, istutusmaterjali valik; uus soovitussortiment
Eesti Aiandusliidult; sortimendi ülesehitus ja sordirühmad
(sordid äri- ja koduaedadele, perspektiivsordid,
toesemoodustajad); viljapuude lõikamise olulisus; nõuded
aiatööriistadele ja nende teritamine; noore viljapuu
lõikamine;
kandeealise
viljapuu
lõikamine;
noorenduslõikus; hoolduslõikus; suvise lõikamise eripärad.
Praktiline tegevus: Viljapuude lõikamine. Aiatööriistade
ohutu kasutamine ja teritamine.
August 2012 – Aprill 2013 (kuupäevad täpsustamisel)
toimuvad PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1
„Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta koolitused
„Puuvilja ja marjaistandike rajamine”. Koolituse
sihtgrupiks on põllumajandusega tegelevad iskukud ja/või
toidu tootmise või töötlemisega tegelevad isikud. Koolitus
on jaotatud erinevatele aastaaegadele (kokku 7. päeva) ja
toimumiskohad on Tihemetsa, Polli aiandusuuringute
keskus ja Kärukäpa talu Pärnumaal.
Teemad: ülevaade puuviljandusest; puuviljanduskultuurid ja nende eripärad, marjakultuurid ja nende
eripärad; puuvilja- või marjakultuuri ja asukoha valik;
istikukasvatus; maa-ala mullastiku uurimine; sortide valik;
istandiku planeerimine; istikute valik; uus soovitussortiment
Eesti Aiandusliidult; sortimendi ülesehitus ja sordirühmad
(sordid äri- ja koduaedadele, perspektiivsordid, toesemoodustajad); sortide väärtused, puudused ja kasvatamise
iseärasused; istikupass; marjaistandiku rajamine;
puuviljaistandiku rajamine; viljapuude hooldamine,
saagikoristus; marjasaagi koristus; puuviljandussaaduste
säilitamine ja turustamine; mahetootmine; hoidlad;
puuviljanduskultuuride kahjustajad; õppekäik Eesti
Maaülikooli PKI Polli Aiandusuuringute Keskuse
katseaedadesse ja tootmiskööki, hoidlatesse. Praktiline
tegevus: Mullaproovide võtmine, istutuskoha valik ja
istutamine, istikute valik, kärpimine, lõikus, saagikoristus.
METSANDUS
16. – 17.08. 2012 toimub PRIA poolt rahastatud MAK
meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta
koolitus „Metsa puhkemajanduslik kasutamine”.
(Järg 5. lk)
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Tahkuranna valla ajaleht
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Avatud elektriturg
Alates 1. jaanuarist 2013 ostab terve Eesti elektrienergiat
avatud turult. Elekter on Eestis üks viimaseid kaupu, mille
hind on riikliku kontrolli all ja kus kliendil puudub valik.
Suuna turupõhisele elektrienergia hinnale võttis Eesti riik
Euroopa Liiduga liitudes.
Avatud turg tähendab, et elektriklientidel on võimalus
valida endale meelepäraseim elektrimüüja. See on võimalus,
aga mitte kohustus – avatud elektriturul saavad
kodukliendid elektrit tarbida ka üldteenusena ehk ühegi
elektrimüüjaga lepingut sõlmimata.
Mis minu jaoks avatud elektriturul muutub?
Et elektrienergia jõuaks kodudesse, on vaja kahte
teenusepakkujat. Neist esimene, võrguettevõtja, hoolitseb
elektri transpordi eest, teine aga elektri müümise eest.
Praegu ja ka edaspidi elektri transportijat valida ei saa, kuid
alates 2013. aastast saate ise otsustada, millise müüja käest
ja mis hinnaga elektrienergiat osta.
Enne 2013. aastat ei saa valida, milliselt ettevõttelt
elektrit osta. Alates 2013. aastast on see võimalik.
Võrguteenuse pakkujad jäävad ka avatud turul loomulikeks
monopolideks.
Avatud elektriturul kujuneb elektrienergia hind börsil.
Avatud turul ei määra elektrienergia hinda ükski
elektrimüüja üksinda. Samuti ei kinnita elektrienergia hinda
riik. Avatud turul kujuneb elektrienergia hind börsil, kus
osalevad peamised Läänemere piirkonna elektritootjad ja müüjad. Neid on pea 350. Praegu on võimatu ennustada,
milline on elektrienergia hind 2013. aasta alguses. 2011.
aastal maksis elektrienergia aga börsil keskmiselt nii palju,
et majapidamisel, mille elektriarve on iga kuu ligi 15 eurot,
kuluks elektrile kuus ligi 2,5 euro võrra rohkem. See
sisaldab ka käibemaksu summa muutust. Turu avanemine
ei mõjuta elektriaktsiisi ja taastuvenergiatasu suurust, sest
neid arvestatakse tarbitud elektri koguselt.
Kuidas valida elektrimüüjat?
Elektrimüüjat valides võrrelge hinnapakkumisi, lepingu
pikkust ja lisavõimalusi, mida müüja pakub. Mõelge ka läbi,
kas eelistate elektri hinda fikseerida pikemaks perioodiks
või sobib Teile muutuv elektri hind. Eesti Energia uute
elektripakettidega saate tutvuda 2012. aasta sügisel ning
siis on võimalik meiega ka e-teeninduses, teenindusbüroodes ja klienditelefoni kaudu elektrilepinguid sõlmida.
Avatud elektriturul saavad müüja valida elektritarbijad,
kelle nimele on sõlmitud võrguleping või kel on korrektselt
koostatud volitus kellegi teise eest elektriasjade ajamiseks.
Kui Teie korteri võrguleping on sõlmitud näiteks
korteriühistu või haldusfirma nimele, saab alates 2013.
aastast elektrimüüjat valida ühistu või haldusfirma, mitte
aga iga korteriomanik eraldi.
Kui Teie maal elavad vanemad on volitanud Teid
elektriarvesti näite teatama ja muid toiminguid tegema, saate
ka 2013. aastal neile elektrimüüja valida. Kui Teil on aga
volitus vaid näitude teatamiseks, siis elektrimüüjat Te nende
nimel valida ei saa. Oma võrgulepingu andmeid ja volitusi
on kõige mugavam kontrollida Eesti Energia e-teeninduses.
Kui Teie kodu asub Elektrilevi (endine Eesti Energia
Jaotusvõrk) teeninduspiirkonnas ja ostate elektrit Eesti
Energialt, saate Eesti Energialt igal kuul ühe arve, kus on
koos nii tarbitud võrguteenuse kui ka elektrienergia
maksumus.
Mis juhtub, kui jätta elektrimüüja valimata?
Kui Te ei soovi elektrimüüjat valida, saate 2013. aastast
osta elektrienergiat üldteenusena. Üldteenuse põhimõtted
on välja töötanud riik. Üldteenuse valimiseks ei ole tarvis
mitte midagi ette võtta – kui Te ei ole ühegi elektrimüüjaga
lepingut sõlminud, ühendab Teie kodu piirkonna
võrguettevõtja Teid 2013. aastal üldteenusega automaatselt.
Üldteenuse hind arvutatakse möödunud kuu elektribörsi
keskmise hinna järgi, millele lisandub seadusega lubatud
müügimarginaal.
Kuna üldteenus põhineb möödunud kuu elektribörsi
kaalutud keskmisel hinnal, muutub elektrienergia hind iga
kuu. See tähendab, et iga kuu alguses selgub, milline oli 1
kWh keskmine börsihind möödunud kuul ning selle põhjal
koostatakse Teile ka arve. Avatud elektriturul saate alati

vahetada üldteenuse välja mõne elektrimüüja pakkumise
vastu või siis vastupidi – loobuda elektrimüüjast ja eelistada
üldteenust.
Kui Teie kodu asub Elektrilevi (endine Eesti Energia
Jaotusvõrk) teeninduspiirkonnas, saate igal kuul ühe arve,
kus on koos nii võrgu- kui üldteenus.
Millal ja kus saab uusi elektrilepinguid sõlmida?
Kui soovite alates 1. jaanuarist 2013 osta elektrit Eesti
Energialt, tuleb meiega elektrileping sõlmida hiljemalt 2012.
aasta 10. detsembriks. Avatud elektriturul saate elektrimüüjat vahetada iga kuu esimesel kuupäeval, kuid info
müüja vahetamise kohta peab jõudma Teie tarbimiskoha
võrguettevõtjani vähemalt 21 päeva enne uue kuu algust.
Avatud turu elektripakette tutvustame alates 2012. aasta
sügisest ja siis saab meiega elektrilepinguid sõlmida nii
e-teeninduses, klienditelefoni 1545 teel kui ka teenindusbüroodes üle Eesti. Eesti Energia teenindus-kanaleid
saavad kasutada ka kliendid, kes tarbivad elektrit näiteks
Imatra Elektrit ja VKG võrkudes.
Kui Teil on elektrituru kohta küsimusi, klõpsake lehe
all oleval lingl „Veel infot”. Kui Te ei leia sealt vastust oma
küsimusele, võtke palun meiega ühendust kas e-posti
aadressi teenindus@energia.ee või meie klienditelefoni
1545 kaudu.
Kuidas kujuneb elektri hind?
Avatud turul ei määra elektrienergia hinda ükski
elektrimüüja üksinda. Samuti ei kujunda seda Eesti riik.
Avatud turul kujuneb elektrienergia hind börsil, kus
osalevad peamised Läänemere piirkonna elektritootjad ja
-müüjad. Neid on pea 350. Praegu on võimatu ennustada,
milline on elektrienergia hind 2013. aasta alguses. 2011.
aastal maksis elektrienergia aga börsil keskmiselt nii palju,
et majapidamisel, mille elektriarve on praegu iga kuu ligi
15 eurot, kuluks elektriarvele avatud turul kuus ligi 2,5 euro
võrra rohkem.
Avatud elektriturul kujuneb elektrienergia hind
elektribörsil.
Vabaturul kujuneb elektri hind Nord Pool Spoti
elektribörsil, kus kauplevad kõik peamised Läänemere
piirkonna elektritootjad ja elektrimüüjad, kes müüvad
elektrienergiat lõpptarbijatele. Turuosalisi on kokku ligi 350.
Eesti kuulub Estonia-nimelisse hinnapiirkonda, mis on
ühenduses Soome hinnapiirkonnaga.
Elektrimüüjad ütlevad, mis hinnaga ja kui palju
elektrienergiat on nad valmis müüma, elektritootjad
vastavad sellele omapoolse pakkumisega. Nõudluse ja
pakkumise suhte põhjal kujunebki elektrienergia turuhind.
Elektribörsil kauplemist kontrollib Nord Pool Spot turu
järelevalve. Kuna kogu tehingute info koondub Norrasse,
valvatakse ka turu toimimise üle seal. Muu hulgas
valvatakse, et tootjad ei teeks põhjendamatult kõrgete
hindadega pakkumisi, sest ka elektribörsil peab elektrihind
olema otseste kuludega põhjendatud.
Nord Pool Spot on suurima käibega elektribörs
Euroopas. Eesti kuulub Estonia-nimelisse hinnapiirkonda,
mis on ühenduses Soome hinnapiirkonnaga Estlink 1
merekaabli kaudu. Merekaabli läbilaskevõime on piiratud,
seetõttu kauplevad Estonia hinnapiirkonnas praegu
peamiselt Baltimaade tootjad. 2014. aastaks valmib teinegi
Eesti–Soome merekaabel (Estlink 2) ning suurte Põhjamaade elektritootjate võimalused meie turul kaubelda
kasvavad pea kolm korda. See tähendab tihedamat
konkurentsi elektrimüüjate vahel ja rohkem valikuid
elektriklientidele.
NB! Elektribörsil kaubeldakse väga suurte elektrikogustega, seetõttu on hinnad megavatt-tundide kohta (1
MWh = 1000 kWh). Kui elektrienergia börsihind on 43
eurot megavatt-tunni kohta, on see kilovattidesse
arvestatuna 4,3 eurosenti kilovatt-tunni kohta.
Eesti riigile kuuluv Eesti Energia on avatud elektriturul
täpselt samasugune ettevõte nagu kõik teised Läänemere
piirkonna elektritootjad. Nagu teistel, nii sõltub ka Eesti
Energia kasumlikkus ainult sellest, kui efektiivselt suudame
toota ja oma toodangut müüa. Börsil ei ole ühelgi tootjal
võimalik müüa elektrienergiat tootmiskuludest kordades
kõrgema hinnaga ja lihtsalt kasumit võtta.

Voltveti Koolituskeskus Tihemetsas (Algus 4. lk)
Koolituse sihtgrupiks on erametsaomanikud. Esimese
koolituspäeva algus kell 9.00.
Teemad: Teoreetiline osa - Metsade kõrvalkasutuse
alused. Toote arendus. Metsade rekreatiivkasutus.
Puhkerajatised. Esmane töö- ja kasutusohutus. Parkmetsade
hooldamine. Maastikukujunduslikud aspektid. Loodusraja
planeerimine ja rajamine. Jahiturism.
Praktiline osa – õppekäik Voltveti parki, õppekäik
Tihemetsa – Kärsu metsamajanduslikule õpperajale,
ümarpalgist väikevormi (pink) valmistamine.
27.09.12 toimub PRIA poolt rahastatud MAK meetme
1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta infopäev
„ Taimla rajamine ja hooldamine”. Infopäeva sihtgrupiks
on erametsaomanikud. Infopäeva algus kell 8.30.
Teemad: Teoreetiline osa: Sissejuhatus avamaataimekasvatusse; Kasvatatavad puuliigid, Istutusmaterjali liigid;
Taimla asukoha valik; Nõuded taimlamullale; Mullaharimine; Taimla põhiväetamine; Külv; taimede kooli-

tamine; Külvide ja puukooli hooldamine; Taimede
väljakaevamine, hoidmine, pakendamine, transportimine;
Kahjustused taimlas.
Praktiline osa: õppekäik taimlatesse: Tihemetsa
metskonna taimla ja AS Eesti Metsataim taimla Saarde
vallas.
28.09.2012 toimub PRIA poolt rahastatud MAK
meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus” raames tasuta
infopäev „Metsauuendus”. Infopäeva sihtgrupiks on
erametsaomanikud. Infopäeva algus kell 8.30.
Teemad: Teoreetiline osa - Metsa uuendamist ja
kultiveerimismaterjali puudutavad seadused, üldised
põhimõtted. Metsapuude seemne kandvus, seemnete ja
viljade õitsemine, valmimine ja varisemine. Metsauuenemis- ja uuendamisviisid. Kasvukohapärase puuliigi ja
uuendamisviisi valik. Maapinna ettevalmistamiseviisid ning
selle valikukriteeriumid. Looduslik uuenemine ja sellele
kaasaaitamise võtted. Metsakülv, külvinormid ja seemne

kutsub Häädemeeste, Saarde ja
Tahkurannavalla ettevõtjaid
ettevõtjate kogemusreisile
SETOMAALE 24. ja 25. augustil
Kavas:
• ettevõtete külastused,
• ühistegevuse näited erinevate ettevõtlus valdkondade
vahel,
• kohalike omavalitsuste tegevus ettevõtluse toetamisel
piirkonnas,
• ühisseminar ettevõtluse arendamise teemal maapiirkonnas
jne.
Meid võõrustab Setomaa Valdade Liit.
Osalemise tasu on 30 €, mis katab reisiga seotud osalise
toitlustamise ja majutamise kulud.
Info ning registreerimine hiljemalt 10. augustiks
e-posti aadressil tea@puurvesi.ee või tel: 5284061.
Tule ja osale!

Hüljestest
Nagu maakonnalehest lugeda võib, on meri viimasel
ajal Pärnu lahe piirkonnas randa toonud palju
hülgekorjuseid. Puutumatuks pole jäänud ka Tahkuranna
rannad. Mere ääres liikujad annavad korjustest teada nii
keskkonnainspektsioonile, keskkonnaametile kui ka
meediale. Kõige tulemuslikum on aga siiski teavitada
kohalikku omavalitsust, kelle ülesanne on hülgejäänused
koristada. Tänavusel kevadsuvisel hooajal on vallavalitsus
lasknud kohalikel kopameestel randadest ära viia
paarkümmend hülgekorjust ning ühe luige maised jäänused.
Laipasid ei maeta maha, vaid saadetakse Väike-Maarjasse
loomsete jäätmete käitlemise tehasesse.
Kui näete hülgelaipa, tuleb helistada vallavalitsuse
üldnumbril 4448890 või ehitus- ja kommunaalnõunikule
telefonil 53006898. Võimaluse korral märkida hülge
asukoht nii, et see kaugemale välja paistaks (nt
puuoksaga).
Aitäh kõigile, kes seni on randa uhutud hüljestest valda
teada andnud!
Tahkuranna Vallavalitsus

koguse arvestamine. Metsaistutamine. Metsauuendamise
ajakava. Puht- ja segakultuuride võrdlus. Koridorkultuurid.
Metsakultuuride hooldamine. Taimede transport ja
säilitamine. Istutuseelne töötlemine. Töötehnika ja
külvikoha valik männi külvil. Töötehnika ja kasvukoha valik
männi paljasjuursete taimede istutamisel ning kuuse
istutamisel. Põllumaade metsastamine. Praktiline osa Õppekäik Tihemetsa metskonna taimlasse.
Toimuvate koolitustele ja infopäevadele gruppide
suuruseks on 12 inimest.
Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep,
piret.koorep@hariduskeskus.ee, tel 5168099;
Hanna-Liisa
Pikkur,
hannaliisa.pikkur@hariduskeskus.ee, tel 53924376;
www.hariduskeskus.ee
Mitmepäevaste koolituste ajal saab kursuslane tasuta
ööbida PKHK Voltveti koolituskeskuse õpilaskodus, info
ja broneerimine: 449 1299 Ulle Viirmaa või e-post:
ulle.viirmaa@hariduskeskus.ee.
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Uulu koolist

Tahkuranna Lasteaed-Algkool saatis teele
lõpetajad

AITÄH, TAUNO!

Vabandus!
Tahkuranna Lasteaed
Algkooli õpetajad
vabandavad!
Ekslikult on eelmises
OMA LEHES
Tahkuranna kooli
uudistest välja jäänud
“Avaldame kiitust
hea õppeedukuse eest
ka Klenet Klein´ile
6-klassist.”

Küll on tore, et Uulu Põhikoolist pärit noormees Tauno Tamm sõuab muusikukarjääris
aina ülesmäge. Oleme Sinu etteasteid nii lauljana kui pillimehena nautinud. Äsja lõppenud
suupillifestivalil Baltic-Nordic Harmonika 2012 olid Sa Grand Prix võitja! Super! Võta
vastu meie lugupidamine ning õnnitlused!
Sinu endised klassikaaslased ja õpetaja

Uulu lasteaiast läks teele 7.lend

Tänavused lõpetajad Klenet Kein ja Siim Lumiste
koos klassijuhataja Kaire Õitspuuga

Võiste lasteaia tegemised juunis
Maikuuga lõppesid
Rannakarpidel erinevad
„projektid” ja võib öelda, et
mõlemal rühmal olid mais
võrdlemisi tegusad päevad,
samas juunikuu kulges
kuidagi rahulikult. Ärksam
päev ongi olnud juunikuu
esimene päev, mil Rannakarbid (4–7a) väisasid
Tahku Tare, kus Võiste
noortetuba organiseeris igas
vanuses lastele vahva Lastekaitsepäeva. Meid ei olnud
küll palju ja olime kohaletulnuist noorimad, aga
peame ütlema, et hakkama
saime ja liiatigi veel hea
kogemuse võrra rikkamaks.
Teatevõistlus osutus närvesöövamaks, joonistada oli
köki-möki, pimesilmselt
komme nöörilt lõigata samuti, oli muudki põnevat.
Kes soovis, sai ajutiselt
valida uue identiteedi e.
kaotada iseenda, valiku võis
teha ämblikmehe, hello
kitty, kutsu ja paljude, paljude teiste seast. Väike kink,
õhupall ja magus suutäis
teeb ju lõppeks alati meele
rõõmsaks. Täname korraldajaid, võtame teinegi kord

I rida vasakult: Janno Eeskivi, Maria Post, Anett Aedma, Angeliina Laanepõld,
Keiti Alexandra Lepik, Angela Kaiste.
II rida vasakult: Andri Maasing, Samuel Timo Peltokangas, Henriko Ojaveer, Merili
Tiik, Leandra Vaher ja Getter Ennok.

rõõmuga osa.
“Päikesekiired”(2–5a)
pidasid Rahvusvahelisel
Lastekaitsepäeval oma
selleaastast kevadpidu.
Emasid-isasid “kostitati”
näidendiga “Kuidas kassipoeg kassi moodi rääkimise
ära unustas” ning üheskoos
kohvi-, morsi- ja niksi-näksilauas nii-öelda “lasti suvi
sisse”. Sügisest saavad
värsketeks “Rannakarpideks” Kaupo, Triinu, Chrisette, Priit, Teet ja Laura.
Juunikuu on meie vastu

siiani võõrasemalikult jahedasilmne olnud – sellised
mõnusad palja-varba-päevad saab ühe käe sõrmedel
üles loendada ja näppe jääb
ülegi. Sellest hoolimata käib
vilgas elu lasteaias jaanikuu
lõpuni. Juulis on maja
kollektiivpuhkuse ajal suletud ning lapsi ootame taas
alates 6.augustist.
Maasika- ja meelõhnalist Päikeseaega kõigile!

Lasteaia kõige tähtsam
üritus toimus 31. mail –
koolisaatmispidu, mil saatsime kooliteele juba
seitsmenda lennu Uulu
lasteaiast.
Rühmakaaslastega jätsid
hüvasti 12 last: Andri Maasing, Janno Eeskivi, Samuel
Timo Peltokangas, Maria
Post, Henriko Ojaveer,

Anett Aedma, Merili Tiik,
Angeliina Laanepõld,
Leandra Vaher, Keiti Alexandra Lepik, Getter Ennok
ja Angela Kaiste. Neli last
alustavad 1. septembril
kooliteed Pärnu erinevates
koolides ja teised Uulu
Põhikoolis. Kõik vanema
rühma lapsed esitasid
publikule näidendi „Pipi

läheb kooli”, kus oli nii
laulu, luulet kui ka tantsu ja
pillimängu. Peale tervitusi
ja õnnitlusi jätkus pidu
lapsevanemate poolt korraldatud koogisöömisega.
Head kooliteed ja ilusat
suve teile!

Siinkohal sooviksin
edastada tänusõnad kõigile,
kes aitasid kaasa lastekaitsepäeva toimumisele:
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse aktiivi liikmed,
Eesti Politsei, Poisi Eine,
OÜ Hyppa, Uulu KSK
kollektiiv, Tahkuranna
Vallavalitsus, Ivika Uslov.
Lastekaitsepäev
Võistes.
Võiste Tahku Tares
toimunud esimene lastekaitsepäev õnnestus ja
kõigil oli väga lõbus. Kohal
olid nii suured kui väikesed.
Toimusid erinevad võistlused, nii võistkonniti kui ka
individuaalselt. Kohal oli
näomaalija, kes tegi lastele
vahvaid maalinguid. Üritusel võistlesid omavahel ka
parimad joonistajad. Loo-

mulikult ei puudunud
ürituselt muusika, mille
järgi sai lõbusalt tantsida.
Terve ürituse jooksul sai
mängida ka erinevaid
lauamänge. Kõikidele osavõtjatele jagati värvilisi
õhupalle.
Lastekaitsepäeval
toimus orienteerumismängu
,,Aarete jaht’’ finaal, kus
võisteldi erinevatel aladel.
Auhinnaks oli rahasumma,
mida sponsoreeris AS
Tarriks. Esimese koha saavutas poiste võistkond,
kuhu kuulusid Caspar
Lääne, Robin Roosmaa ning
Uku Lumiste. Teise koha
saavutas tüdrukute võistkond, kuhu kuulusid
Maritte-Greteliis Saks,
Marliis Miilimäe ning Greta
Tamm.

Suur aitäh kõigile
abilistele ning osavõtjatele.
Lastekaitsepäeva pilte võib
vaatama minna aadressile
www.fotki.com kasutajanimega Voiste-noortekas.

Uulu lasteaia õpetajad

Signe Ööpik ja
Piret Linnumäe

Lastekaitsepäev Uulus ja Võistes
Jätkates eelnevate aastate traditsiooni, tulid ka
sellel aastal Tahkuranna
valla lapsed kokku, et
tähistada rahvusvahelist
lastekaitsepäeva. Sellel
aastal tehti erand ja vallas
toimus kaks lastekaitsepäeva pidu. Üks Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuses
ning teine Võistes Tahku
Tares. Kuna ilmataat mängis
väikese vembu, tuli mõlemad üritused teha siseruumides. Kuid see ei olnud
takistuseks, et veeta tegusalt
ja mõnusalt aega.
Lastekaitsepäev Uulus.
Külalisi võtsid kostüümides
vastu lõvi Janar Pihu, jänese
Karin Vahenurm ja klouni
Karl-Eerik Sommer. Ürituse
avasid Anneli ja Janeli duo
tantsuga. Peale seda tutvus-

tas ennast ja politsei tööd
lühidalt noorsoopolitseinik
Merilin Lille. Lapsed said
lahendada ristsõna, süüa
kommi ja uudistada lugemismaterjali. Üheskoos
läbiti tegevuspunkte. Kokku
oli neli punkti ja igas
punktis tuli lahendada
ülesanne või teha mingi
tegevus (maitsetaju, palli
vise/püüdmine, aja peale
puzzle kokkupanemine ja
lahendada mõistatus).
Kõiki, kes punktid läbisid,
ootas väike auhind. Osa oli
võimalik võtta ka limbo
võistlusest, mis oli mõeldud
nii lastele, kui ka vanematele. Limbo võistluse
võitsid Janeli Paiba ja
Anneli Sommer. Väiksemate laste lemmikuks
osutus kommikett, kus iga

laps sai silmad kinni
(juhendamisel) lõigata
endale kommiketi küljest
kommi. Meie toredal lastekaitsepäeval oli veel üks
tantsija, kelleks oli Mareli
Reinhold enda tehtud
tantsuga. Ürituse lõpetasime aktiivselt ehk võistlusmängudega. Võitjateks tuli
võistkond, kuhu kuulusid
Anneli Sommer, Raili
Pitkmann, Janeli Paiba,
Maris Mitt, Mia Talu, kes
said auhinnaks Poisi Eine
kinkekaardi. Samaaegselt
oli kõigi nende tegevustega
lastel võimalik osa võtta
raamatukogus toimuvatest
viktoriinidest. Samuti oli
pikk järjekord ka näomaalingute tegijal, sest iga laps
soovis saada endale uhke
maalingu.

Tahkuranna Avatud
Noortekeskus ja Võiste
noortetuba lähevad küll
väikesele suvepuhkusele,
kuid juba augusti alguses
ootame kõiki noori uuesti
külla ja üheskoos tegusalt
aega veetma. Kõigile
noortekeskuse sõpradele
teadmiseks, et hoidke ikka
silmad kõrvad lahti ja
jälgige kuulutusi.
Noorsootöö juht
Merit Reinhold
Noorsootöötaja
Aila Killomets
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Uus võimalus meie piirkonda
tutvustada

Spordiuudis
Juuni algul toimunud juuniorite EM-il sõudmises
Sloveenias, saavutasid Geir Suursild ja Jüri-Mikk Udam
kahepaadis Euroopa meistri tiitli. Kuldmedaliga pärjatud
noormeeste koostöö algas eelmisel sügisel, kui neist oli
kujunenud kõige tugevamad noored sõudjad. Vastne noorte
Euroopa meister Geir Suursild on pärit Tahkuranna vallast.

Noorte Euroopa meister sõudmises Jüri-Mikk Udam ja
Geir Suursild

Romantiline Rannatee
on kaubamärk, mis ühendab
endas teid ja radu, kultuuri-, ajaloo- ning loodusväärtusi, mis jäävad Pärnumaa kümne valla (Audru,
Tõstamaa, Varbla, Kihnu,
Koonga, Lavassaare, Sauga,
Tahkuranna, Saarde, Häädemeeste) piiridesse. Loodud ühine kaubamärk
Romantiline Rannatee
annab piirkonnas tegutsevale koostöövõrgustikule
head võimalused kohaliku
ressursi sh looduse ja kultuuripärandi kasutamiseks
ja tutvustamiseks ning
piirkonnale loodud identiteedi kujundamiseks ja
hoidmiseks.
Piirkonna külastajale on
aga Romantiline Rannatee
teekond Pärnumaal, mis viib
rändaja mööda ligi 250 km
pikkust rannajoont Varblast
Iklani, põigetega Kihnu
saarele ja sisemaale, kus on
märgid Läänemere endisest
rannajoonest.
Selleks, et aga meie
ühise piirkonna olulist infot

viia paremini meie külastajateni, oleme soetanud
projekti Romantiline Rannatee 7 raames Pärnu Lahe
Partnerluskogu kaheksasse
valda 12 puuteekraaniga
infokioskit, millest üks on
paigaldatud avalikuks
kasutamiseks külakeskusesse Tahku Tare.
Infokioskis kuvatakse
koduleheküljel
www.rannatee.ee olevat
infot. Infokioski andmebaasiks on www.rannatee.ee
olev info, mille uuendamine
toimub jooksvalt.
Seetõttu annan Teile
teada, et kui Teil on soov
liituda meie ühise kaubamärgi alla ja pakkuda
Romantilisele Rannateele
haakuvaid tooteid ja teenuseid, siis palun andke
endast teada.
Raili Mengel-Sünt
projektijuht
MTÜ Pärnu Lahe
Partnerluskogu
tel 521 9722
raili@maaturism.ee

TAHKURANNA VALLA LASTE SUVELAAGER
JÕULUMÄE TERVISEKESKUSES
13.–16. AUGUST 2012

• TEATED •
Seoses juhataja puhkusega
9. juulist 22.augustini (kaasa arvatud)
on Võiste raamatukogu avatud
NELJAPÄEVITI kell 9.00–18.00.
Seoses töötaja puhkusega on
Uulu Postkontor suletud 17. – 30.juulini.
EV Põllumajandusministeerium ja PRIA sekkumisvarude jaotuse kaudu on Tahkuranna valla
vähekindlustatud – töötutega ja paljulapselistele
peredele eraldatud tasuta jagamiseks järgmised
toiduained – kaerahelbed ja makaronid.
Jagamine toimub alates augustikuust igal tööpäeval.
Sotsiaalnõunik K. Tints

teatab
28.juulil kell 19.00 Võiste Suveaias
Kontsertetendus “Südamega koos”
Lavastajad Annika Viibus ja Kardo Ojasalu.
Oodatud kohalikud esinejad nii lapsed kui
täiskasvanud.
Oma esinemissoovist anna teada telefonil
+3725558487 Kardo.

Esmaspäeval, 20.augustil
Külakeskus Tahku Tare
III Hapukurgifestival

Laagri teemaks on sel aastal ”Tahkuranna valla noorte
olümpia mängud”.
Laagris vajalik jalgratas ja rattakiiver, registreerimisel anda
teada, kellel on olemas ja kellel mitte, vajadusel
komplekteerida.
Ootame laagrisse lapsi vanuses 8–13 aastat.
Osalejate arv 30 last.
(NB! Lastelaagris osalev laps peab olema Tahkuranna
valla elanike registris).
Registreerimine toimub
ainult lapsevanema
poolt ajavahemikul 2. juuli – 13. juuli 2012.
Registreerida saab Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
noorsootöö juhi juures E–R kella 900–17.00.
Info telefonidel 44 48890 või
noortekeskus @tahkuranna.ee

Margus!
Olgu Su õnnepeeker põhjata,
muusika- ja laululaegas laeta.
Aastate aidad kõik tervist täis
Nii see ajaratas ring
ringii käib.

Õnnitleme juubilari.
Pillipiigad

tel. 4448 896; 5084640

Kell 11.00

Ajalootund K.Pätsi mäestusmärgi juures
Tahkurannas
Kell 12.00
III Hapukurgifestivali avamine.
Päev täis põnevaid etteasteid, külalisesinejaid,
töötubasid, üllatusi.
Tule ja naudi!

Võtan tööle palkmajade ja
loodusobjektide ehitajaid.
Kontakt: 56657511 rihokeskpaik@gmail.com
www.palkkoda.ee.

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Sünnid

Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu,
kurve ja sirgeid teid – neis peitubki võlu...

OLIVIA KRISTENSEN 28.06.2012
Raili ja Dennis Ulrik Kristensen’i peres 4. laps

Juuli kuu
22. juuli
01. juuli
25. juuli
14. juuli
04. juuli
30. juuli
10. juuli
10. juuli
28. juuli
16. juuli

Aino Kartus
Illar-Erdvig Salusoo
Aino Kets
Heljula Mengel
Helgi Roosma
Aino Eisenschmidt
Aime Siitan
Margus Toompere
Eevi Vallek
Liivi Kadarik

Augusti kuu
24. august Erna Toomsoo
07. august Vello Tõnno
02. august Ille Ennusaar
18. august Olga Jastreb
09. august Asso Luur
13. august Vasily Yushchuk
28. august Jüri Kosenkranius
29. august Luule-Inna Aljasmets
06. august Sirje Leppik
06. august Märt Saare
13. august Anne Tamm
25. august Lehti Lihtne
25. august Kallu Pungas

Teostab: Tahkuranna mees & Lentsius OÜ
Tel: 5175667
E-post: tranna@hot.ee
Uulu kaltsutare on suvekuudel AVATUD
K, N, R 14.00–18.00
L
12.00–17.00

92
84
84
81
75
75
70
70
70
65
90
84
82
82
80
75
70
70
65
65
65
65
65

Septikute tühjendamine ja heinamaa niitmine
purustajaga.

Küttepuud veoga. Telefon 56643315

Mis juhtus?
20. juunil kell 21.31 teatati Häirekeskusele, et Tahkuranna vallas
Tahkuranna külas põleb saun. Päästjate saabudes põles saun
lahtise leegiga, hoone hävis 50% ulatuses. Inimesed õnnetuses
kannatada ei saanud, tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja
menetlus.

*

21. juunil kell 16.01 sai Häirekeskus teate, et Tahkuranna vallas
Tahkuranna külas tuleb eelmisel õhtul põlenud sauna vahelaest
suitsu. Päästjad avasid sündmuskohal tulepesade leidmiseks
konstruktsioone ning kustutasid need.

*
KALJU KASK
04.09.1932–20.06.2012
Leina küla
ELLY OSTROV
10.04.1932–26.06.2012
Uulu küla

*

25. juunil kell 00.07 teatati Häirekeskusele, et Võiste alevikus vana
farmi lähedal on näha tulekuma. Päästjate saabudes selgus, et
põles 2x3 meetrine lõke, mida kohalolnud inimesed üritasid veega
kustutada. Päästjad kustutasid lõkke.

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 KÜLADEPÄEVA PILDIMEENUTUS
Ürituse korraldus MTÜ Tahkurandlane koos küla aktiiviga, Spordiklubi Tahk, Tahkuranna Vallavalitsus ja MTÜ Merepääste selts.
Üritust toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm

TANTSURONG UULU–LAVASSAARE–TAMPERE–UULU
“Ristitantsu” tantsigem ja oma tantsu hoidagem”
See oli üks ütlemata suur ajalookangas, mida Lavassaares Pärnumaa tantsupeol küünarhaaval lahti lapiti. Igas küünras peidus osake Eestimaa elust ja valust. Minevikukupongide
värvides teadvustas igaüks endale midagi tuttavlikku kas kirjandusest loetu, vanavanemate,
vanemate või isiklikult läbielatu põhjal. Kindlasti jälgis pidu keegi taevaste väravate tagant
ning elades kaasa eestlaste kannatusterajale, ei söandanud sel päeval inglikesi saata
veepiisku Lavassaarde viima.
Ülejala rühmal oli ülev tunne tantsida sel peol kahte tantsu, mis on loodud siin, Uulus.
Nende autoriks on meie oma inimene – Tiiu Pärnits ning tema tunnustatud tantsud
,,Ristitants” ning ,,Leilender.”
Hoopis teistes toonides ja värvides rulliti lahti Soome–Eesti III tantsupeo ,,Vennassümfoonia” kangas.

Kahe Kalevi paadi ulgumerel kohtudes arenesid sündmused ühtesoodu oma maad ja
rahvast tutvustades edasi.
Tantsurahvas on üks ütlemata lõbus ning väsimatu kogukond. Igasse tantsu peab ta
oskama näitleja meisterlikkusega panna kogu hinge. Silmad ja kehakeel näitavad õiges
kohas heldimust, tänu või kuratlikku vallatust. Niimoodi pannakse käima ülevad, võimsad
peod.
Tõdesime, et eestlane on tõeline tantsualdis inimene. Tampere väljakul esines meie
rahvast rohkem kui soomlasi. Peo käigus sulanduvad kõik ühte ja hingavad ühes rütmis.
Oli ju meid kokku ligi 5000. On, mida meenutada!
,,Oi, Kaera-Jaan! Oi, Kaera-Jaan! Karga välja kaema…”, sest käes on suvi.
TS Ülejala tänab kõiki, kes sel hooajal meid toetasid ning kaasa elasid.
Sirje Kõresaar

