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Päikeseline pühapäev
XV Tahkuranna laste laulukarussellil Simbi-Rimbi
Laulupäev,
SimbiRimbi, tuli kokku 15. korda,
aastatega on vahetunud
esinemise koht, muusikaõpetajad ja meeskonnaliikmedki. Ürituse eesmärgid on aastatega
arenenud ja kinnistunud
ning laulupäevast on
kujunenudki ajapikku
Võiste lasteaia kaubamärk
e bränd, kui nii võib öelda.
Vallarahvale avatud avalikku laulupäeva korraldavad lasteaiatöötajad,
rahastust vahenditele,
kaunistuselementidele
oleme varem taotlenud
Kultuurkapitalilt ja Vallavalitsuselt. Üritusel on alati
erinev teema, lukustunud
peopaigaks Tahkuranna
koolimaja, päevaks aprillikuu päikesepaisteline
pühapäev, mil ei kammitse
meid tööaeg ja kevadtööd
pole ka veel täisvõimsusel
ning alati oleme arvestanud
maakonna bussiliiklusega.
Iga laps, kes vähegi
soovib, valib teemavalikutest oma laulu. Selle
Simbi-Rimbi teemaks oli
„Sünnipäev on tore päev,
kauaks, kauaks meelde
jääb!”. Laulupäev algab
traditsioonilise lauluga ja
lõpeb samuti. Viisipidamisoskus lapsel ei ole
oluline ja laps lapsega ei

võistle, vaid saab võrrelda
iseennast iseendaga, näiteks
võrreldes eelmise aastaga
ning mõeldes tulevale
Simbile. Iga laps tegutseb
oma võimete kohaselt.
Üritusel naudime üksteise
esinemisi ja kordaminekuid.
Kokkuvõtteks: laps saab
olla tähelepanelik kuulaja,
aktiivne ja rõõmsameelne
osavõtja, iseseisev esineja,
mille läbi kasvab esinemisjulgus. Laps saab nö ka
oma enesearengus vajalikke
uusi/tuttavaid kogemusi
laval. Laulud/liikumised
õpetas lastele selgeks
õpetaja Maike Lääne, kes
ise ka lapsi klaveril saatis ja
julgustas laval oma rahulikul kindlal moel. Lisaks
oleme kutsunud lastele/
lastevanematele külalisesinejaid, et rikastada
teadmisi ning innustada
tegelema lähitulevikus
erinevate huvitegevustega.
Sel korral esinesid oma
lasteaed-algkooli rahvatantsuringi tantsijad ja kooli
tüdrukud erinevate numbritega. Alati oleme lapsi
kaasanud ruumikaunistuselemente valmistama, et
nad tunnetaksid paremini
seotust laulupäevaga. Igale
esinejast lapsele on
temaatiline tänukink ja
tänukiri. Täname ka oma

sõpru, kes meiega head
koostööd on teinud, nii ka
seekord said meile aastaid
toeks olnud sõbrad väikese
meene ja kaardikese mälestuseks. Sündmuse oleme
DVD-le salvestanud, mis on
jäänud lastele, eriti tänu
Peeter Salev’i loova tegevuse tulemusel, meeldivaks
mälestusesemeks, nii ka
seekord. Ilmselt see SimbiRimbi ei jää viimaseks, nii
lubas omaltpoolt lapsevanematele ürituse haldjasristiema Tiiu Sommer.
Tänud Temale.
Lasteaiaõpetaja
Signe Ööpik

Jüriööjooks 2012
Kui pikk on Tahkuranna
valla jüriööjooksude traditsioon?
Sellele küsimusele
polegi nii kerge vastata. Eriti
neil, kes pole jüriööjooksudel osalenud ja ka
korraldajatel endil on
lugemine juba mitmeid
aastaid sassis.
Mälu taastajana on
vallas olemas vanad valla
lehed, kus oli kirjas, et 1995.
aastal toimus vallas kolmas
jüriöötõrvik-teatejooks.
Seega on meil 2013. aastal
oodata juubelihõngulist 20.
jooksu.
Vaatamata niiskele ja
pisut ka jahedale õhtule oli
ürituse avamisele, võistkondi registreerima ning
starti K.Pätsi platsile
kogunenud hulk vallarahvast.
Nagu juba mitmetel
aastatel tavaks on saanud,

toimub kõige pisemate
osalejate jooks Pätsu platsil.
Seekord näitas jooksu ette
ja kandis tõrvikut vallavanem Karel Tölp.
Kõikidele laste jooksus

osalejatele anti üks hea
magus suutäis. Starti rivistus
üles viieteist võistkonna
esimese vahetuse jooksjad
ja kui spordiklubi Tahk
kauaaegne esimees Jüri

Kõresaar stardilipu langetas, sai jooks hoo sisse.
I grupp külad:
I Piirumi küla, aeg:
12.13
(Joosep Laos,
Christiina Kiin, Raimo

Pajusalu, Karl Jõumees,
Marta Jõumees, Allar Raja,
Kaisa Pajualu).
II Metsaküla küla, aeg:
13.50 (Maario Arnek, Liis
Simson, Taavi Arnek, Gerdo
Tohv, Eliisa Toots, Lauri
Lemmik, Adeele Arnek).
III Leina küla, aeg:
15.50 (Geir Suursild,
Annika Maasing, Bertil
Sang, Päär Suursild, Emma
Nõmm, Martin Rebane,
Marika Lihtne).
II grupp 1.–3.klass
I Uulu Pk. 3. kl., aeg:
17.16 (Harly Uibu, Andry
Afanasjev, Agnes Võsanurm, Kati Tiganik, Andreas
Jaaniste, Aron Kivilo,
Deborah Puusepp, Mihkel
Kersalu/Ranno Sutt, Suzanna Puusepp).
II Uulu Pk. 1.–2. kl.,
aeg: 17.43 (David Jeršov,
Merily Kapelmaa, Terhi

Kuuse, Iris Reier, Andre
Savvest, Emili Tammela,
Carl Edgar Vuht, Arto
Afanasjev, Alice Võsanurm,
Lisette Eyland, Alex Lepp,
Carl Mängel, Jaagup Orasmäe, Kloria Pint, Emil
Andreas Pukk, Mia-Aleksandra Talu).
III Tahkuranna LAAK
1. ja 3. kl., aeg: 19.56 (Enel
Lauter, Kelly Järvoja,
Margitta Miilimäe, Ülle
Järvoja, Henri Kaldas,
Rihard Klein, Brith Kesamaa, Robin Roosmaa,
Johanna Aedma).
III grupp 4.–6.klass
I Uulu Pk. 6. kl., aeg:
15.38 (Dan Mängel, Raili
Pitkmann, Henry Uibu,
Kelly Hunt, Sander Salusoo,
Anu Kivilo).
II Tahkuranna LAAK
5.–6.kl., aeg: 17.22 (Riivo
Klein, Martina Puusepp,
(Järg 4. lk.)
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
03.aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Pikendada OÜ-ga Surju Tervisekeskus mitteeluruumi
üürilepingut (Uulu kontorihoones asuv arstipunkt) alates
31.01.2012 kuni 30.01.03.2017.a.
• Pikendada Eesti Post AS-ga mitteeluruumi üürilepingut
(Uulu kontorihoones asuv postkontor) alates 31.03.2012
kuni 30.01.03.2017.a.
• Seoses 70a. sünnipäevaga maksta preemiat Enn
Tasalainile summas 300 (kolmsada) eurot.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 05. märtsi 2012
korralduse nr 57 “Katastriüksuste lähiaadresside
muutmine” punkti 1.13 ja kehtestada alljärgnevas
redaktsioonis:
“1.13 84801:001:1251 Riia tee laiendus 4
Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1
Reiu”.
• Väljastada projekteerimistingimused EE Võrguehitus
AS-ile Reiu külas Närepi kinnistu peakaitsme
suurendamise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste Sadamaühing MTÜ-le Võiste alevikus Kaluri tn 1 kinnistul
asuvate kalurite ja püüniste hoone ümberehitusprojekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Kärt Kiviselg´ile
Uulu külas Lillelohu kinnistule tiigi projekti koostamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Udo Aedmale Tahkuranna
külas Kurve kinnistule väikeehitise (ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise-veetrass, filter) püstitamiseks.
10. aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (peretoetuste
maksmine).
• Kutsuda tagasi Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu
koosseisust lasteaiaõpetajate esindaja Liis Niidas.
• Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu
koosseis alljärgnev:
Argo Mengel
pidaja esindaja;
Mirjam Aedma
lasteaia lapsevanemate esindaja
Gerli Aava-Teas
lasteaia lapsevanemate esindaja
Liis Tamm
kooli lapsevanemate esindaja
Külli Klein
kooli lapsevanemate esindaja
Terje Eesnurm
kooli õpetajate esindaja
Malle Aedma
lasteaiaõpetajate esindaja
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Golfimetsa
maaüksuse (katastriüksuse tunnus 84801:001:1614)
jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata katastriüksuste nimed, lähiaadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
- Golfimetsa sihtotstarve ärimaa (002; Ä)
100%
- Golfiranna sihtotstarve üldkasutatav maa
(017; Üm)
100%
- Golfimänni sihtotstarve maatulundusmaa
(011; M)
100%
- Golfituka
sihtotstarve maatulundusmaa
(011; M)
100%
• Teha piiride kulgemise ettepanek Marika Lihtne’ le temale
kuuluva Manni kinnistule (Leina küla) liitmiseks sobiva
maatüki erastamiseks. Maatüki ligikaudne pindala on
393 m2.
Marika Lihtne on kohustatud piiride kulgemise ettepaneku alusel tellima katastriüksuse moodustamise tööd
vastavat litsentsi omavalt isikult kolme kuu jooksul
ettepaneku kättesaamise päevast arvates ja teavitama
vallavalitsust 10 päeva jooksul kirjalikult, kellele on
tellimus esitatud.
• Väljastada projekteerimistingimused Elly Ostrovile Uulu
külas Ületee kinnistul kõrvalhoone lammutamise ja uue
majandushoone ehitusprojekti koostamiseks.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega AS Elisa
Eesti (registrikood 10178070, Sõpruse pst 145, Tallinn
13417) kasuks Tahkuranna vallale kuuluv Silla tee L1 ja
Silla tee 4 kinnistute, katastriüksused katastritunnustega
84801:001:1290 ja 84801:001:1289. Kinnistu asukoht
Tahkuranna vald, Reiu küla, pindala 6,76 ha ja 12.26 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa.
16.aprillil
• Moodustada “Kaunis Eesti Kodu 2012” konkursi
läbiviimiseks komisjon koosseisus:
Komisjoni esimees
Tiiu Sommer
Komisjoni liikmed
Raili Tammann
Ulvi Poopuu.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 13.03.2012 korralduse
nr 59 “Tegevustoetuste kinnitamine” lisa 1 jaotist “MTÜ
Tahkuranna Naisselts” ja kehtestada see alljärgnevas
redaktsioonis:
“MTÜ Tahkuranna Naisselts 1152 €
Jalgratturi ohutus- ja turvapäev 550 € (leping)
Tahku Tare talgud
100 € (arved)
tegevustoetus
502 € (aruanne).“
• Eraldada MTÜ-le Tahkuranna Naisselts tegevustoetust
käsitööruumide rekonstrueerimiseks 773 eurot seoses
omaosaluse suurenemisega.
Eraldada nimetatud summa Tahkuranna valla eelarve
reservfondist.
• Väljastada kirjalik nõusolek Eiko Tasalainile Leina külas
Metsaääre kinnistule veetrassi ja pumpla (väikeehitis)
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püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba EE Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Tukaotsa tee 1 kinnistu elektriliitumise püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Peeter Naaber´ile Laadi külas
Pihla tee 17 üksikelamu püstitamiseks.
24. aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hoolduse määramine, peretoetuse maksmine).
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 20. juuni 2005
korralduse nr 153 “Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine” punkti 1.2 ja kehtestada alljärgnevas
redaktsioonis:
“1.2 Allika tn 13 – suurusega 7,16 ha – sihtotstarve
maatulundusmaa Võiste alevikus”.
• Määrata Tahkuranna valla teedele kohanimed
alljärgnevalt:
- Kanali tee Reiu külas.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Siimu
maaüksuse (katastriüksuse tunnus 84801:001:0592)
jagamisega eraldi katastriüksusteks ja määrata
katastriüksuste nimed, lähiaadressid ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
- Siimu sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
- Siimutamme sihtotstarve maatulundusmaa
(011; M) 100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Surju metskond
maaüksuse, katastriüksuse tunnusega 84801:001:1380
jagamisega eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed, aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kanali tee sihtotstarve transpordimaa (007; L)100%
Kanali puurkaev
sihtotstarve tootmismaa
(003; T)
100%
Muuli tee
sihtotstarve transpordimaa
(007; L)
100%
Muuli tee L1
sihtotstarve transpordimaa
(007; L)
100%
Surju metskond 47
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Surju metskond 60
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Surju metskond 61
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Surju metskond 62
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M)
100%
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
27.oktoober 2010. a korraldus nr 263, 07. juuni 2011.a
korraldus nr 131 ja 29. november 2011 korraldus nr 290.
• Muuta Tahkuranna vallas Reiu külas asuva Reiu taimla
laienduse, katastriüksuse tunnus 84801:001:1082, aadress
Uus-Taimla’ks.
• Väljastada projekteerimistingimused Raul Sinijärvele
Laadi külas Rooli tee 47 kinnistul asuva aiamaja
ümberehitusprojekti üksikelamuks, koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Jaanus Jõesalule
Laadi külas Pilliroo kinnistule tuulegeneraatori (10 kW,
masti kõrgus 18m) projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Silver Nõmmele Laadi külas Siimu
tee 32 kinnistul asuva poolelioleva hoone täielikuks
lammutamiseks.
• Väljastada ehitusluba Renee Heinale Võiste alevikus Kivi
tn 5 kinnistule olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks,
laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.
• Väljastada kasutusluba P-Trucks OÜ-le Uulu külas
Pärnapuu kinnistule Puhkemaja püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba P-Trucks OÜ-le Uulu külas
Kasepuu kinnistule Puhkemaja püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba P-Trucks OÜ-le Uulu külas
Pihlaka kinnistule Puhkemaja püstitamiseks.
• Anda nõusolek Marina Nõmmele ohtlikuks muutunud viie
lehtpuu maha raiumiseks temale kuuluval kinnistul.
• Hüvitada Reiu külas asuvate Postitee kinnistute
omanikele elektriga liitumise tasu liitumislepingu
esitamisel 10A ulatuses alljärgnevalt:
Postitee 40
Tiina Gross.

26.aprillil
• Müüa avaliku kirjaliku enampakkumise korras Reiu külas
Nõmmetee detailplaneeringualal asuvad kinnistud
hinnaga 18 EUR/ m2 alljärgnevalt:
Kinnistu aadress Katastriüksuse tunnus
Nõmme tee 5
84801:001:1361
Nõmme tee 6
84801:001:1362
Nõmme tee 7
84801:001:1589
Nõmme tee 8
84801:001:1364

Pindala
1876 m²
1812 m²
2041 m²
2220 m²

Alghind
33 768 EUR
32 616 EUR
36 738 EUR
39 960 EUR

Kinnistute sihtotstarve on 100% elamumaa.
Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on Tahkuranna Vallavalitsuse arvelduskontole nr 10902001672004
makstud osavõtutasu 50 EUR ühe kinnistu kohta ning
tagatisraha 10% alghinnast.
• Müüa kirjalikul enampakkumisel Reiu külas Silla elamud
detailplaneeringualal asuvad kinnistud 9 eur/m2 alljärgnevalt:
Katastriüksuse tunnus
84801:001:1304
84801:001:1305
84801:001:1306
84801:001:1307
84801:001:1308

Kinnistu aadress Pindala
Silla tee 7
3118 m2
Silla tee 9
2918 m2
Silla tee 11
2997 m2
Silla tee 13
2741 m2
Silla tee 15
2405 m2

Alghind
28 062
26 262
26 973
24 669
21 645

Kinnistute sihtotstarve on 100% elamumaa.
Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on Tahkuanna Vallavalitsuse arvelduskontole nr 10902001672004
makstud osavõtutasu 50 EUR ühe kinnistu kohta ning
tagatisraha 10% alghinnast.
• Algatada Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2011–2014 muutmine.
• Algatada Tahkuranna küla Võtsi piirkonna
detailplaneering, mis hõlmab endast Võilille, Niidu,
Mereniidu, Takri, Takrituka, Pihlakivi, Võtsi ja Võtsiranna
kinnistuid, ja kinnitada detailplaneeringu lähteseisukohad.

Eramajade rekonstrueerimise toetus
Majandus- ja kommunikatsiooniminister allkirjastas 5.
aprillil määruse, mille kohaselt on rekonstrueerimistoetust
võimalik taotleda kuni 40% ulatuses.
Määruse järgi sõltub toetuse määr eramus saavutatud
energiatõhususe klassist.
D-klassi energiamärgise korral toetatakse renoveerimist
25 ning C-klassi energiamärgise saavutamisel 40 protsendi
ulatuses tööde maksumusest.
Eramute rekonstrueerimistoetuse minimaalne määr on
1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe
väikeelamu kohta. Hinnanguliselt saab olemasolevate
määrade juures toetada u 300 eramut.
Lisaks eramute energiatõhususe saavutamiseks tehtavale
rekonstrueerimisele saab taotleda toetust taastuvenergeetika
väikelahenduste kasutusele võtmiseks eramutes, sh päikesekollektori rakendamiseks soojusenergia tootmisel ning
tuulegeneraatori või fotoelektrilise paneeli rakendamisel
elektrienergia tootmiseks.
Määruse järgi toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide
soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist
ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist.
Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid,
ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju,
mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas.
Täpsem info toetuse taotlemise kohta on avaldatud
KredExi kodulehel: www.kredex.ee. Küsimuste korral
palun kirjutage e-posti aadressil eramaja@kredex.ee.
Toetustaotluste vastuvõtmine algas 30. aprillil 2012.
Enne taotluse esitamist veenduge, kas planeeritavaks
ehitamiseks on vaja kohaliku omavalitsuse poolt ehitusluba
või mitte. Selleks tutvuge ehitusseadusega või võtke
ühendust allakirjutanuga telefonil 4448893 või
alar@tahkuranna.ee.
Edukat taotlemist soovides,
Alar Vahtra, Ehitus- ja kommunaalnõunik

Riiklikud pensionid tõusid
Alates 1. aprillist on
keskmine vanaduspension
318, 48 eurot kuus.
Riiklikud pensionid
indekseeriti indeksiga
1, 044, mille tulemusena on
alates 1. aprillist pensioni
baasosa väärtuseks 120,
2069 eurot, aastahinde
väärtuseks 4,515 eurot ja
rahvapensioni määraks
134,10 eurot.
Uute väärtustega ümberarvutamise tulemusel suurenesid pensionid keskmiselt
13 euro võrra kuus. Kesk-

mine vanaduspension alates
1. aprillist on 318, 48 eurot
kuus.
Lisaks kõikide pensionide indekseerimisele arvutati 128124 pensionärile,
kes möödunud aastal töötasid ja saadud tulult
sotsiaalmaksu maksid,
riikliku pensionikindlustuse
registri andmete alusel
personaalne aastakoefitsient. Sõltuvalt aastakoefitsiendi suurusest suurenes
pensioni kindlustusosak ja
seega kogu pension. See-

juures ei oma tähtsust, kas
inimene töötas terve aasta
või paar kuud, kas täistööajaga või vähem.
Pension suurenes vastavalt
isiku tulult arvestatud
sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurusele.
Eelmise aasta eest arvutati koefitsient 1 sellele
isikule, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek 2011. aastal oli
keskmiselt 744,73 eurot
kuus ja ta ei olnud liitunud
pensioni II sambaga.

Kui eelmise aasta keskmine maksustatav tulu oli
nimetatud summast väiksem, siis on aastakoefitsient
väiksem kui 1 ja pensioni
suurenes suhteliselt vähe.
Need inimesed aga, kes
teenisid 744,73 eurost
suuremat tulu ja maksid
seega ka rohkem sotsiaalmaksu, said aastakoefitsiendi suurema kui 1 ja nende
pension suurenes rohkem.
Aastakoefitsiendi 1
väärtus on võrdne kehtiva
aastahindega 4,515 eurot.

Mai 2012

Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuse teated
Tahkuranna Vallavolikogu on algatanud Tahkuranna valla
teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2011–2014
muutmise.
18.maini 2012 on võimalik kõigil valla elanikel esitada
muudatus-, täiendus- ja parandus-ettepanekuid aadressil
tahkuranna@tahkuranna.ee või postitatult Uulu 86502 Uulu
Tahkuranna Vallavalitsus.
Laekunud muudatusettepanekute AVALIK ARUTELU
toimub esmaspäeval, 21.mail kell 17.00 Tahkuranna
vallamajas.
Senise Tahkuranna valla Teehoiukavaga on võimalik tutvuda
www.tahkuranna.ee

uuu

Tahkuranna Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul
enampakkumisel Reiu külas asuvad kinnistud
alghinnaga:
Nõmme tee
Nõmme tee
Nõmme tee
Nõmme tee
Silla tee 7
Silla tee 9
Silla tee 11
Silla tee 13
Silla tee 15

5
6
7
8

(84801:001:1361), 1876 m²,
(84801:001:1362), 1812 m²,
(84801:001:1589), 2041 m²,
(84801:001:1364), 2220 m²,
(84801:001:1304), 3118 m2,
(84801:001:1305), 2918 m2 ,
(84801:001:1306), 2997 m2,
(84801:001:1307), 2741 m2,
(84801:001:1308), 2405 m2 ,

33 768 EUR
32 616 EUR
36 738 EUR
39 960 EUR
28 062 EUR
26 262 EUR
26 973 EUR
24 669 EUR
21 645 EUR

Kinnistutel on olemas liitumised Eesti Energiaga ning
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Olemas juurdepääsud
avalikelt teedelt. Kinnistud on ette nähtud ühepere-elamute
ehitamiseks. Varaga saab tutvuda kohapeal.
Enampakkumisele esitatavad ostusoovid tuleb esitada
Tahkuranna Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 21. mail kell
14.00. Esitada tuleb tagatisraha ja osavõtutasu maksmist
tõendavad dokumendid, isikut tõendav dokument (ID kaart või
pass). Juriidilisel isikul lisaks väljavõte B kaardist, volikiri juhul,
kui ei ole tegemist enampakkumisel osaleva juriidilise isiku
allkirjaõigusliku isikuga, juhatuse otsus enampakkumisel
osalemise kohta ja enampakkumise tulemusel ostuõiguse
tekkimisel väljaostukohustuse kohta. Ostusoovi võib esitada
e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile
tahkuranna@tahkuranna.ee .
Enampakkumisele laekunud pakkumiste avamine toimub
21. mai 2012 algusega kell 14.15 Uulus Tahkuranna
Vallavalitsuse ruumes, volikogu saalis, (II korrusel, ruum
212).
Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on
Tahkuranna
Vallavalitsuse
arvelduskontole
nr
10902001672004 makstud osavõtutasu 50 EUR ühe kinnistu
kohta ning tagatisraha 10% alghinnast. Kogu ostusumma peab
olema vallavalitsuse arvele laekunud enne müügilepingu
sõlmimist. Ostja on kohustatud ilmuma notariaalse
müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul
enampakkumise tulemuste kinnitamist. Juhul kui
enampakkumise võitja loobub kinnistu ostust või ei ilmu
müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine
antud kinnistule nurjunuks, enampakkumisel osalejale ei
tagastata tagatisraha. Müügilepingu sõlmimise korral
arvestatakse tagatisraha müügihinna hulka. Osavõtutasu
tagastamisele ei kuulu. Osalejatele, kellel ei õnnestunud
soetada kinnistut, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva
jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist
või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Müügilepingu
sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
Järelmaksu võimalust ei ole.
Täpsem info ja enampakkumise tingimused
www.tahkuranna.ee ja telefonil 56673533.

Pärnumaa puuetega inimeste
kultuurfestival-mess
20.mail Pärnu teatris „ENDLA”
Päevajuht Meelis Sarv.
PÄEVAKAVA:
10.00–12.00 Abivahendite firmade esitlus ja käsitöönäituse külastamine.
Messil osalevad firmad: AS Invaru, AS
Terviseabi, MTÜ Jumalalaegas, MTÜ
Inkotuba, AS Ülejõe Apteek
12.00–12.10 Festivali avamine ja tervitused
12.10–12.20 SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku
Päevakeskus Margus Oopkaubi näidendiga
„ Heldur 6 ehk Avarii”.
Lavastaja Margus Oopkaup.
12.20–12.30 Häädemeeste Päevakeskuse ansambel
kavaga „Laulame neid laule jälle”
Kollektiivi juhendaja Virge Maiste.
12.30–12.35 Pärnumaa Kurtide Ühingu pantomiimitrupp
kavaga „Tüdruk otsib peigmeest”.
Juhendaja Mati Kartus.
12.35–12.45 Pärnu Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse lauluansambel „Reha
lauljad” kavaga „Meri ja romantika”
Juhendaja Anne Kullerkupp.
12.45–12.55 Kaie Segeri Tantsustuudio ratastooli linetantsutrupp „Silver Wheels”
kavaga „Linedance- popurii”
Tantsutrupi juhendaja Kaie Seger
12.55 13.00 Pärnumaa Kurtide Ühingu pantomiimitrupp
kavaga „Vanamees unelus”.
Juhendaja Mati Kartus.
13.00–13.15 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli näitetrupp
„Kuninga õukond”. Kavaga „Must ja valge”.
Autor Siiri Paasmaa. Muusikaline kujundaja
Liis Vigla. Lavastaja Tiiu Teearu.
Kollektiivi juht Tiiu Teearu.
13.15– 3.30 Kolme lauluga esineb D-Klubi laulja Velly
Joonas.
13.30–13.50 Vändra Piirkonna Erivajadustega Inimeste
Seltsi Kollektiiv. Kavaga „Väike nõid”.
Juhendaja Tiiu Ling.
13.50–15.00 Vaheaeg – abivahendite messi külastamine
ja käsitöö- näitus müük. Lõuna.
15.00–15.05 Pärnumaa Kurtide ühingu pantomiimigrupp.
Kavaga „Perearsti vastuvõtud”
15.05–15.15 Pärnu Toimetulekukool. Muusikal-etendus
„Vihmaussi ema kübarad”.
15.15–15.25 Vändra Alevi Sotsiaalmaja päevakeskus.”
Meie imeline meditsiin”.
Autor ja lavastaja Marju Härma-Epailys
15.25–15.30 Pärnumaa Kurtide Ühingu pantomiimigrupp
kavaga „Luulesõnumid”
15.30–15.35 Tori Sotsiaalmaja tantsuneiud. Tantsu autor
Marianne Okas. Kollektiivi juht Ave Aaslaid.
15.35–16.00 Tehniliste abivahendite ja käsitöönäituse
külastamine.
16.00 Pärnumaa puuetega inimeste kultuurfestivalmessi lõpp.
NB! Üritusele sissepääs tasuta ja ilma piletita vaba kõigile.
Pileti olemasolu garanteerib lihtsalt istekoha olemasolu.

r r r
Nõustamised puuetega inimestele

Tahkuranna Avatud Noortekeskuses
töötab Merit Reinhold
Minu nimi on Merit
Reinhold ja alates käesoleva
aasta 16. aprillist alustasin
Tahkuranna Avatud Noortekeskuses tööd noorsootöö
juhi ametikohal.
Ma elan Pärnu linnas.
Põhikooli lõpetasin Pärnu
Ülejõe Gümnaasiumis ning
sealt edasi viis mu tee Audru
Keskkooli, kus õppisin
riigikaitset. Peale keskkooli
lõppu asusin õppima Tallinna Ülikooli Rakvere
Kolledzisse sotsiaalpedagoogika erialale. Enda
bakalaureusetöö kaitsesin
edukalt jaanuarikuus 2012.
Minu töökohustuste
hulka kuulub noorte vaba
aja sisustamine ja neile
ürituste korraldamine. Seda
kõike loodan ma teha koostöös noorte endiga, arvesta-

des nende soove ja ootusi.
Ootan kõiki noori esmaspäevast reedeni kell
13.00–19.00 noortekeskusesse vaba aega veetma ja
korraldatavatest üritustest
aktiivselt osa võtma.
Kohtumiseni noortekeskuses!

Puuetega Inimeste Kojas Riia mnt 70 toimuvad kord
kuus individuaalsed juriidilised konsultatsioonid
puuetega inimestele.
Jurist võtab vastu 1 kord kuus á 3 tundi. Ühele inimesele
on planeeritud 20 minutit. Seega saab ühel päeval maksimaalselt nõu 9 inimest.
Konsulteerija on advokaat Anu Talu Advokaadibüroost
Järve, Otti ja Partnerid.
Teenus on puuetega inimestele tasuta, vajalik on eelregistreerimine koja telefonil 44 25741.
Nõustamine toimub vajadusel ka vene keeles.
Sel aastal on nõustamised järgmistel kuupäevadel
10. mai
kell 13.00–16.00
14 juuni
kell 13.00–16.00
12 juuli
kell 13.00–16.00
9. august
kell 13.00–16.00
13. september
kell 13.00–16.00
11. oktoober
kell 13.00–16.00
8. november
kell 13.00–16.00
13. detsember
kell 13.00–16.00.
Lisainfo ja registreerimine tel 4425741
Toomas Mihkelson
Pärnumaa PIK
Tel. 4425741 ja 56648265
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Kodutoetus lasterikastele
peredele
Sihtasutus KredEx alustas 16.aprillist lasterikaste
perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste
esitamise tähtaeg on 20.mai 2012.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt
riigieelarvest eraldatud toetuse eesmärgiks on vähendada
sotsiaalset tõrjutust ning aidata kaasa lasterikastele peredele
kaasaegsete elamistingimuste loomisel.
Riiklik toetus on suunatud peredele, kus kasvab
vähemalt 4 kuni 19-aastast (k.a) last ning kelle sissetulek
ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase kalendriaasta
tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 300 eurot kuus.
Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks. Maksimaalseks toetussummaks ühe projekti
kohta on kuni 6 500 eurot või kuni 13 000 eurot, kui
taotleja leibkonnas kasvab 8 või enam last. Taotlejale, kes
on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib eraldada
toetust kuni 6 500 eurot. KredEx tasub toetuse summalt
tulumaksu.
Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega tuleb
esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal suletud
ümbrikus saadetuna eranditult AS Eesti Posti kaudu
tähitud kirjana aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandusja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud
juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii
juhend kui taotluse vorm on kättesaadavad aadressil
http://www.kredex.ee/11857/ alates 16.04.2012a
Kersti Saar
Toetuste haldur
KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn
e-post: toetused@kredex.ee
tel: +372 6674 109, fax: +372 6674 101
www.kredex.ee

Läbi Tähevärava Laagrisuvi
2012
Kutsume 7–15-aastaseid noori osa saama Läbi
Tähevärava laagrisuvest.
Viime oma laagritegevused läbi Järva- ja Pärnumaa piiril
asuvas Samliku matkamajas, mis asub looduskaunis kohas,
Pärnu jõe käärus (vaata lähemalt www.samliku.com).
Pakume laagrihuvilistele noortele arendavat laagripuhkust
kolmel erineval teemal:
1. 12.–16. juunil toimub „Enesehinnangu treeninglaager”, kuhu ootame eelkõige ülekaalulisi või madala
enesehinnanguga noori vanuses 7–15 aastat. Laagris viiakse
läbi erinevaid mänge, harjutusi ja tegevusi, mille eesmärk
on noorte positiivse minapildi toetamine ning
enesehinnangu tõstmine. Noored õpivad märkama enda
ning teiste häid külgi, oskusi, suurepärasust ning annavad
selle kohta üksteisele tagasisidet. Keskendutakse
positiivsete emotsioonide loomisele, jagamisele ning
hoidmisele.
2. 20.–24. juunil toimub„Imedemaa laager” 7–15aastastele noortele. Viime läbi mänge jm interaktiivseid
tegevusi, et õppida märkama ja jagama elu imesid. Laager
toimub suvise pööripäeva ajal, mis on juba vana aja
inimestele olnud maagiline aeg. Avastame ja teadvustame
muuhulgas ka looduse imesid, teeme lõket ja loome koos
midagi põnevat.
3. 11.–15. augustil toimub „Suhtekunsti meistriklassi
laager” 11–15-aastastele noortele. Teadvustame üheskoos
suhete tähtsust ning olemust. Praktiseerime läbi erinevate
tegevuste mitmesuguseid suhtlemismustreid ning läbi
isikliku kogemuse leiame enda jaoks rahuldustpakkuvaima
viisi. Keskendutakse ühistele omadustele ning meietundele. Samuti käsitletakse vastastikuseid printsiipe
suhtlemise alustaladena ning poiste ja türdukute sarnasusi
ning erisusi suhtlemisel.
Meie laagriprogrammid arvestavad noorte
mitmekülgseid arenguvajadusi – nii intellektuaalseid,
sotsiaalseid, emotsionaalseid, kui füüsilisi. Laagritegevustes on suur roll noore isiklikul kogemusel, mille
ta erinevatest tegevustest saab; seoste loomisel; enda
teadvustamisel osana tervikust (grupis, suhetes, peres,
klassis jm); tasakaalu loomine läbi eelpool nimetatud
aspektide.
Ühe laagrikoha maksumus on 137 € (sisaldab
laagrikompleksi renti, toitlustust, tegevusvahendeid,
personalikulu).
Registreerumiseks saada kiri info@labitahevarava.net,
siis saadetakse osaleja ankeet jm informatsioon. Koha
laagris tagab ettemaksu tasumine 55 € ulatuses MTÜ Läbi
Tähevärava pangakontole nr 10220123453016 (Soovi
korral võib tasumist jätkata igakuiselt väiksemate
osamaksetena). Ülejäänud osa tasuda hiljemalt 10 päeva
enne laagri toimumist.
Täiendavat
informatsiooni
küsi
info@labitahevarava.net või telefonidelt 53 402 705
(Kaidi-Ly) ja 56 625 215 (Margit). Samuti vaata
täiendavalt meie netipesast www.labitahevarava.net
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Kevaduudiseid Tahkuranna koolist

Uulu Põhikooli uudised

Aprillikuu ilmad on ikka
olnud üllatavad ja vahel
tuulest ning vihmast
heitlikud, kuid kevad tuleb
siiski kindlal sammul ja
kevadsoe jõuab ka meieni.
Ka oma tegemistes oleme
vilkamad ning päikesesärast
rõõmsamad.
• Esimene suurem
mõõduvõtmine jooksmises
oli 23. aprillil – valla
jüriööjooksul osales sel
aastal meie koolist kolm
võistkonda. Ja kuigi päevane ilm oli vihmane ja
trööstitu, siis jooksuks oli
lepitus saadud ka ilmataadiga. I klass osales nii
suurel jooksul esmakordselt

Lihavõttepühadejärgselt
toimus kaunima muna
konkurss ja munade koksimine. Üritusele panid kõige
kaunimad munad välja algklasside õpilased.
7. klassi õpilased Silver
Põlgaste, Kert Pulst, Argo
Linnaste, Marte-Kristiine
Õis ja Kristo Laanepõld
osalesid Pärnus geograafiaviktoriinil.
Maakondlikul Varia
viktoriinil 5.–9. klassidele
esindasid kooli Janne Piiri,
Martin Leemet, Argo Linnaste, Silver Põlgaste ja
Daisy Pukkonen.
Maakondlikul emakeele
olümpiaadil esindasid kooli
4. klassi õpilased Joosep
Jaaniste ja Joosep Orasmäe.
Maakondlikul inglise
keele olümpiaadil jagas
Joosep Jaaniste 4.–5. kohta.
Olümpiaadiks valmistas
õpilase ette Marikka Metsis.
5.–9. klassi õpilased
külastasid AHHAA keskust

pale, kes oli nõus meie kooli
5.–6.klassi võistkonna
koosseisus jooksma ja meid
pjedestaalile aitas! Mõnus
üritus oli!
• 24. aprillil külastasid I
ja III klassi õpilased Pärnu
Päästekomandot. Muidugi
võeti meid lahkelt vastu ja
tegevust jagus nii tuleohtlikest olukordadest vesteldes, töölehte täites kui ka
kommi süües. Garaazis
nägime suuri päästemasinaid, lapsed said ka
proovida kuidas on rooli
taga istuda. Küsimusi jagus
kuhjaga ja õpetlik käik oli
see kindlasti.
• Eesti keele maakond-

likul olümpiaadil Paikusel
osalesid Marliis Miilimäe
5.klassist ja Siim Lumiste
6.klassist.
• 4.klassi inglise keele
olümpiaadil osalesid Reiko
Mengel ja Uku Lumiste.
Kevadel ülesse ärkavad
lilled –
neid teisedki märkavad.
Päikesele silma vaatavad,
elu ja olemist jaatavad.
Kaunist kevadet!

Tartus. Seal sai vaadata ja
kaasa lüüa erinevates
loodusteadustel põhinevates
protsessides. Näidati füüsika- ja keemiakatseid. Ise
võis rattaga sõita mööda
nööri lae all, sõita liftiga
maa sisemusse ja atmosfääri. Lisaks toimus teadusteatri etendus õhust ja
teistest gaasidest. Väga
huvitav oli planetaariumis,
kus sai vaadelda erinevaid
planeete ja tähtkujusid.
Huvitav olid ka jälgida,
kuidas munast koorus tibu.
Ilusad olid erinevad akvaariumis olevad koralliliigid.
Ise sai ka muusika- ja
helidetoas helisid tekitada ja
kuulata. Päev lõppes toreda
4D kino vaatamisega.
Päästeõppepäeval käisid
külas erinevate päästmisega
seotud institutsioonide
esindajad – Politseist,
Merepäästest, Päästeametist, Pommigrupist ja Punasest Ristist. Tutvustati oma

töövaldkonna spetsiifikat.
Õpilastele jagati teadmisi,
kuidas tagada nii enda kui
kaaslaste turvalisus kriisisituatsioonis. Väga huvitav
oli pommirobot, mille
töötamispõhimõtteid ja
oskusi demonstreeriti õpilastele. Näiteks oskas ta
trepist üles minna. Palju
elevust tõi ka staazikas
narkokoer, kes oli hästi
dresseeritud ja sõnakuulelik.
Jüriöö jooksul osalejaid
oli palju, lausa pool kooli.
Võideti mitmeid esikohti.
Võistkondade edule aitasid
kaasa õpetajad Johan Kärp,
Kaja Stimmer ja Sirje
Kõresaar.
Aprillis oli meil veel
õues õppepäev, mis oli tore
vaheldus traditsioonilisele
õppetööle.

ning emotsioonid olid väga
positiivsed. Eriti tore oli
auhinnaks saadud kringli
ühine söömine. Kringlit
näksisid Johanna Aedma,
Margitta Miilimäe, Enel
Lauter, Henri Kaldas,
Rihard Klein, Grith Kesamaa, Ülle Järvoja, Kelli
Järvoja, Karmo Nairis,
Robin Roosmaa, Caspar
Lääne, Uku Lumiste, Reiko
Mengel, Oliver Leppik,
Greta Tamm, Keidi Tasalain, Ethel Saarnak, MaritteGreteliis Saks, Marliis
Miilimäe, Marthen Tasalain,
Evert Saarnak, Riivo Klein,
Siim Lumiste.
Suur aitäh Uulu kooli
õpilasele Martina PuusepLoomaaias tegi huvitavaid pilte meie 8.klassi harrastusfotograaf Margot Havi

Jüriööjooks 2012
Siim Lumiste, Marthen
Tasalain, Mariliis Miilimäe,
Evert Saarnak, MaritteGreteliis Saks).
III
Tahkuranna
LAAK. 4.kl., aeg: 18.23
(Uku Lumiste, Ethel Saarnak, Reiko Mengel, Oliver
Leppik, Keidi Tasalain,
Caspar Lääne, Greta
Tamm).
IV Uulu Pk. 4. kl., aeg:
18.32 (Joosep Orasmäe,
Angela Absalon, Reelika
Veso, Joosep Jaaniste, Kelly
Roosilill, Maido Kaiste,
Kaari Pulst).
IV grupp 7.–9. klass
I Võistkond “Võitjad,”
aeg: 14.00 (Dalmat Cristofer Klein, Andra Hunt,
Gränty Reidla, Kairit Paju,
Käroly Reidla, Siim-Sander
Pihu, Gätriin Gerlein).
II Uulu Pk. 7.kl., aeg:

16.44 (Rauno Pitkmann,
Anneli Sommer, Kristo
Laanepõld, Martin Hõbemägi, Janeli Paiba, Argo
Linnaste, Marte-Kristiine
Õis)
V grupp seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised
I Suusaklubi Jõulu,
aeg: 12.27 (Taavi Tammik,
Triin Kihuoja, Taavi Valter
Taveter, Romet Sutt, Kaidi
Keir Kukk, Oliver Kask,
Triin Taveter).
II Mäkketõusuklubi
“Kärnatajad,” aeg: 14.35
(Raivo, Mari, Karl, Kermo,
Anu, Kairo, Ele-Mai).
III Pärnumaa Koeraspordi Akadeemia, aeg:
18.30 (Marleen ja Lui, Delis
ja Vops, Sandra ja Emil,
Daisy ja Bitter, Ülle ja
Tsiller, Tiia ja Lili, Merike

(Algus 1. lk.)

ja Doora).
Rõõm on ka korraldajatel, sest ettevõtmine on
jätkuvalt populaarne. Igal
aastal leiab mõni uus
huvililine tänu oma sõpradele-tuttavatele Tahkurannast ülesse meie jüriööjooku ja tuleb osalema.
Seekord olid meie külalisteks mäkketõusuklubi
Kärnatajad ja Pärnumaa
Koeraspordi Akadeemia,
kus jooksid koerad koos
perenaistega.
Kõige noorem jooksja
oli Carl Edgar Vuht ja
vanim osaleja Ülle Pae.
Oli vahva ja tervislik
õhtupoolik.
Tänud korraldjatele,
külade esindustele ja
koolide võistkondadele.
Tiiu Sommer
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XVIII NIMEPÄEVA TÄHISTAMINE
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Uhlapere
Seltsi
üritused
Mais
05.05 Teeme ära.
Kaatsi tee ja paruni
hauakambri ümbruse
korrastamine.
Alustame kell 10.00 Uhlapere seltsimaja juures. Kaasa võtta
kindad, oksakäärid, hekilõikaja, hea tuju. Tule üksi või
sõpradega.
06.05 Tantsuklubi.
Oodatud on kõik tantsimist armastavad inimesed, tantsuviisid Olavi Kõrrelt. Sissepääs 2 €.
27.05 Rohelaat.
Ootame ostma-müüma-vahetama kõike, mis kodus üle on
jäänud: taimi, istikuid, raamatuid, mänguasju, riideid.

Juunis
16.06 Uulu III Laulupüha ja külalaat.
Õhtul simman – tantsuks ansambel Vanaviisi. Ürituse
toetajad: Leader, Pärnu Lahe Partnerluskogu. Ürituse
paremaks korraldamiseks kutsume enda meeskonda
rõõmsameelseid inimesi, kes on huvitatud ajaloolise
sündmuse taaselustamisest.
22.06 Jaanipidu.
Tantsuks mängivad Manija Poisid.
Info täpsemate ajakavadega Uhlapere Seltsis ja Uulu
raamatukogus.

Sünnid
RASMUS TILK 13.04.2012
Karin Laas ja Ragner Tilk peres 1 laps

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Kaunimad õied, mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!
Mai kuu
28. mai
11. mai
07. mai
21. mai
02. mai
20. mai
03. mai
09. mai
10. mai
16. mai
07. mai
08. mai
12. mai
06. mai
07. mai
26. mai

Paul Krüger
Grete Kaldmäe
Ali Kõresaar
Kalju Tammemägi
Erich Martinson
Valve Vilk
Vendo-Johannes Kvell
Elmi Voor-Voort
Mihkel Talu
Aita Selter
Richard Salmu
Mare Mihkelson
Albert Sibrik
Jüri Hanson
Karla Sommer
Tõnu Metsamägi

LEONIIDA MERILAHT
24.01.1925–31.03.2012
Võiste alevik
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1. EESMÄRK
1.1 Tahkuranna valla XVIII nimepäeva (Üritus) tähistamine,
kaasates kohalikke elanikke ning viies läbi sportlikke,
harivaid ning lõbusaid tegevusi.
1.2 Selgitada välja Tahkuranna valla sporlikuim ja organiseerimisvõimeliseim küla või alev.
2. SIHTGRUPP
2.1 Sihtgrupiks on kõik Tahkuranna valla elanikud,
sõltumata vanusest ja rahvusest.
2.2 Ürituse tähistamisel ja spordivõistlustel osalemine on
kõigile vabatahtlik.
3. AEG JA KOHT
3.1 Ürituse toimumisaeg on 2. Juuni 2012
3.2 Ürituse põhitegevuste toimumise koht on Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse (Uulu KSK) ees asuv park
3.3 Halbade ilmaolude korral toimub ürituse läbiviimine
Uulu KSK spordisaalis.
4. JUHTIMINE
4.1 Ürituse läbiviimise eest vastutav ja üldkorraldaja on
Tahkuranna vallavalitsus, keda isikus esindab Uulu
KSK juhataja Anu Nõmm.
5. TEOSTUS
5.1 Tegevused
Aeg
Tegevus
06.00–08.00
Kalapüük – küladevaheline võistlus,
toimimiskoht salastatud
12.00–13.00
Registreerimine Uulu KSK-s
võistluse avamine
12.00–18.00
Batuudi kasutamise võimalus
12.00–14.00
Näomaalingud
13.00–14.30
Võrkpall – küladevahelina võistlus
13.00–14.30
Eakate võistlus – küladevaheline võistlus
13.00–14.30
Veeohutus ja tuleohutus
14.30–16.30
Teatevõistlus – küladevaheline võistlus
15.00–17.00
Toitlustamine Uulu KSK-s
15.00–16.30
Pushball – küladevaheline võistlus
17.00–18.30
Rammumees ja rammunaine –
küladevaheline võistlus
19.00–20.00
Vallajuhtide sõnavõtt, autasustamine
20.00–...
esineb ansambel ”Pööloy Gläänz”
(kuni 2 tundi, pärast muusika
helikandjalt).
5.2 Küladevahelisi võistlustegevust hinnatakse 10 palli
süsteemis:
• Parim tulemus ehk esikoht (I) – 10 punkti
• II koht
– 8 punkti
• III koht
– 7 punkti
• IV koht
– 6 punkti
• V koht
– 5 punkti
• VI koht
– 4 punkti
• VII koht
– 3 punkti
• VIII koht
– 2 punkti
• IX koht
– 1 punkt.
Hindamise alused jäävad iga konkreetse võistluse
läbiviija otsustada. Kasutatakse ühtset hindamislehte,
mis võistluse lõppedes antakse üle ürituse peakorraldajale.
5.3 Küladevaheline paremusjärjestus selgitatakse kõigi
võistlusalade punktide liitmise teel, nende võrdsuse
korral otsustab parem tulemus viigis olevate võistkondadevaheline köievedu.
5.4 Tekkinud vaidlused ja pretensioonid lahendab võistluste
peakohtunik, kelle määrab ürituse toimumise päeval
Tahkuranna Vallavalitsus. Peakohtuniku isikut ei avalikustata enne registreerimise algust.
5.5 Iga ala parimat kolme individuaalvõistlejat ja võistkonda autasustatakse diplomiga. Võitjale külale antakse
üle auhind.
5.6 Võistluste läbiviimiste eest vastutavad esitavad kirjalikult oma läbiviidava võistluse kohta juhendi ning
hindamisalused hiljemalt 10.05.2012 Uulu KSK
juhataja Anu Nõmmele
5.7 Teave ürituse toimumise, tegevuskava ja võistluste
juhendid avaldatakse Tahkuranna valla kodulehel ning
ajalehes „OMA LEHT” maikuus ilmuvas numbris.
6. ADMINISTRATIIVNE TEOSTUS
6.1 Ürituse jäädvustamise eest fotodele vastutab Iris
Ristmäe. Pildimaterjal avaldatakse internetis ning
üritusejärgselt (hiljemalt 14 päeva jooksul) lisatakse
viide fotoalbumile Tahkuranna kodulehel.
6.2 Turvalisuse eest ürituse ajal ja alal vastutab Tahkuranna
Vallavalitsus.
6.3 Materiaalsete vahendite vajadus, ürituse eelarve ning
rahastamismeetmed on esitatud kalkulatsioonis.
6.4 Ürituse toimumise koht jaotatakse võistlus-, laste
mängimis- ja teenindusalaks.
6.5 Teenindusalale renditakse välja üks koht teenindusettevõttele kiirtoidu, karastusjoogi ja kerge alkoholi
müügiks. Teenindusala rendihind on vastav Tahkuranna
Vallavalitsuse poolt kinnitatule.
Projektijuht: Anu Nõmm +372 53451405
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• TEATED •
Alates 2.maist k.a. Uulu Raamatukogus
Uulu Põhikooli poiste ja käsitööõpetaja
käsitöötundides valminud asjade
NÄITUS
Näitus on avatud raamatukogu lahtioleku
aegadel teisipäevast reedeni kell 10.00–18.00
Laupäeval 10.–14.00

Võiste kevadlaat
Külakeskuses Tahku Tares
Pühapäeval, 20.mail algusega kell 10.00
Kell 11.00 esineb Uulu segakoor
Tule ostma ja müüma!

Tahkuranna õigeusu koguduse täiskogu
koosolek toimub pühapäeval, 20. mail
2012 Tahkuranna kirikus.
Koosoleku algus on kell 16.00.
Koguduse liikmed, kes soovivad liikmemaksu
tasuda panga kaudu, saavad seda teha
märgusõnaga “Liikmemaks” SEB panga kontole
10902018718003 EAÕK TAHKURANNA
KOGUDUS.
Kõigi koguduseliikmete osavõtt on vajalik!
Ülempreester Ardalion Keskküla

Septikute tühjendamine.
Teostab: Tahkuranna mees & Lentsius OÜ
Tel: 5175667
E-post: tranna@hot.ee

Ootame Teid suveks Pärnu Maximasse tööle.
Tasuta transport, majutus.
personal@maxima.ee 6023116

Uulu kaltsutare

on avatud R, L kella 13.00–16.00
PALJU SUVE KAUPA!

Küttepuud veoga. Telefon 56643315

Uulu juuksur ja solaarium
avatud kõikidel tööpäevadel kokkuleppel.
Müügil palju juuksetooteid ja
ilusaid kinkekomplekte.
Tahe-keratiinhooldus hea hinnaga.
Teen ka keemilist sirgendamist.
Telefon 55650358

Väljaandja:
Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

AS Pajo trükikoda
Maaja Poolak
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Tahkuranna valla ajaleht

Mai 2012

Kauni rühiga ellu
Aprillikuu oli meie
suurtele ja väikestele
võimlejatele võituderohke.
14. aprillil toimus Tallinnas Salme Kultuurikeskuses Eesti Tantsu Organisatsiooni kevadturniir.
Soolo numbritega võistlesid
seekord Ülle Järvoja, Iti-Mai
Mätas, Angela Absalon,
Deborah Puusepp ja Martina
Puusepp.
Iti-Mai Mätas ja Ülle
Järvoja kategoorias võistles
80 solisti.
Iti-Mai lõpptulemuseks
I koht ja Üllel III koht.
Angela Absaloni ja
Deborah Puusepa kategoorias oli võistlejaid 12,
Angela jõudis finaali 4.
kohale ja Deborah 5. kohale.
Juuniorite soolo numbrite vanuserühmas oli võistlejaid 21, Martina Puusepa
lõpptulemuseks jäi 16. koht.
Lisaks soolodele ja
duettidele startisid rühmad,
kes 1,30 minuti jooksul
pidid näitama oma meisterlikkust. Tahkuranna tüdrukud võitsid tugevas

konkurentsis I koha, kokku
startis 10 rühma. Rühmakava esikoha võidu tõid
koju Crete Sinimäe, Iiris
Reier, Iti-Mai Mätas, Ülle
Järvoja, Deborah Puusepp,
Greta Tamm ja Angela
Absalon.
21. aprillil toimus Tal-

linnas võimlemisfestival
„Kauni Rühiga Ellu”, korraldajaks Eesti Spordiselts
Kalev. Võimlemisfestivalil
“Kauni rühiga ellu” osales
52 rühma, festivali üks
peaeesmärke on arendada
kauneid liikumisharjumusi
ning tagada hea rüht.

Pärnust osales festivalil
võimlemisklubi Rüht ning
Ainula Balletti ja Iluvõimlemise Stuudio. Pärnumaalt
ainukesena tahkuranna
võimlejad.
Võimlemisfestivalil anti
sellel aastal välja 28 kuldplaati, 18 hõbeplaati ja 5

pronksplaati. Tahkurannast
oli väljas kaks rühma,
miniklassi väikesed võimlejad võistlesid rühmakavaga „ Liblikate Lend”
ja lasteklassi võimlejad
„Tulnukate saabumine”.
Rühmakava „Liblikate
lend” kogus kohtunikelt 70
punkti ja võitis festivalil
hõbeplaadi. Hõbeplaadi
õnnelikud võitjad Anett
Aedma, Annika Absalon,
Angela Kaiste, Aurelia
Kaasik, Terhi Kuuse, Alice
Võsanurm ja Iiris Reier.
Lasteklassi kava ”Tulnukate saabumine” kogus
85 punkti ja võitis
kuldplaadi.
Kohtunike tagasiside
kavale oli ülipositiivne,
olime festivalil täiesti
omanäolised kostüümide ja
liikumisega. Kuldplaadi
õnnelikud võitjad Iiris
Reier, Iti-Mai Mätas, Ülle
Järvoja, Deborah Puusepp,
Crete Sinimäe, Greta Tamm,
Angela Absalon ja Martina
Puusepp.
Võimlemisklubi Rüht

väikesed võimlejad kavaga
„Pallipidu” võitis kuldplaadi kogudes 95 punkti
ning suurte võimlejate kava
„Karjuv vaikus” saavutas
77 punkti ja võiduks
hõbeplaat.
Ainula Balleti ja Iluvõimlemise Stuudio tõi
välja viis kava: „Veere –
Hüpe” saavutas 51 punkti,
„Tuisk” saavutas 46 punkti,
„Printsessid” kogus 59
punkti, „Rõnga tuljak”
kogus 52 punkti, kõigi
eelpool nimetatud kavade
auhinnaks pronksplaat.
Liikumiskava „Luure” kogus kohtunikelt 73 punkti ja
auhinnaks hõbeplaat.
Tahkuranna tüdrukute
treeningud jätkuvad, sest
ees on veel viimane võistlus
EDO Tallinn Cup 2012 ning
esinemisi kümmekond.
Võimlejate hooajale paneb
punkti Pärnumaa Tantsupidu, mis toimub 26. mail
Lavasaares.

Rannakarbid tänavad sel
korral Mariann’i pere
üllatuste-, varuriiete-,
Marleen’i pere hea kasemahla-, Karl Otto pere
trendikate ajakirjade eest,
viimastest on hea vajalikke
väljalõikeid teha, Simo pere
suuremõõtmeliste pabermaterjalide eest, mida
meisterdamisel usinasti
kasutatakse. Täname naaberõpetajat, Malle tädi,
ajatatud herneste eest, mis
kohe kohevasse mulda

maabusid ja juba oma
rohelist nina näitavad.
Muide, rohelist armastavad
lapsed vägagi süüa, ikka
kääridega nakitsetakse
salati, tilli kallal ja kohe
lõhnast teab ära kui keegi
basiilikut või küüslauku on
maitsnud. See on juba väga
hea! See on tõesti väga hea!
See on lausa väga hea! Väga hea!

Anu Nõmm
treener ja pöidlahoidja

Võiste lasteaia tegemised
2. aprillil oli rahvusvaheline lasteraamatupäev,
mille motoks oli „Oli kord
muinaslugu, mida jutustas
terve maailm”, sel puhul
väisasid Rannakarbid (4–
7a) ja Päikesekiired (2–5a)
Võiste raamatukogu. Eesti
Lastekirjanduse Keskuse
kodulehelt saab lugeda, et
muinasjutte lugedes, jutustades või kuulates treenime
me oma kujutlusvõimet,
justkui olekski seda vaja
treenida, et see vormis
püsiks. Ja ühel päeval, ilma
et me seda ette teaksime,
ilmub üks neist lugudest
meie ellu, et pakkuda loovaid lahendusi takistustele,
mis meie teele on kerkinud.
Kevadpühi tähistasid
Rannakarbid kodus värvitud mune vahetades,
tiksutades ja kullerdades.
Kullerdamise vahemaad
mõõtsime lintidega, tegime
diagrammi ja saimegi teada,
et kõige pikem kullerdus
tuli Annabelil, tiksutamisel
oli kõige tugevam muna
Märtenil. Kirju päev oli,
peaks ütlema.
5–7aastased Rannakarbid võtsid osa joonistamiskonkursist ”Koos emaga
on tore ... ”, mille viivad läbi
lasteaia Krõll vanemaõpe-

Kuukokkuvõte
Signe Ööpik’ult

Neljapäeval, 24. mail
Tahkuranna koolimajas
Tantsupäev, algusega 16.30.
tajad. Maalitud pildid tulid
eriilmelised ja huvitavate
süzeede/faabulatega.
Joonistusi eksponeeritakse
Pärnu Keskraamatukogu
lasteosakonnas ja osalejatele lubatakse tänukirja.
Rannakarbid värskendavad
oma joonistuste/maalingute
väljapanekut ka Võiste
raamatukogus: 6–7-aastaste
laste tööd vahetuvad 4–6
aastaste kunstitöödega. Nii
on saanudki kõik selle
rühma lapsed oma valitud,

parimaid töid kohalikule
avalikkusele eksponeerida.
Jüripäev oli sel kuul
vihmane ja ei soosinud meil
õigel päeval lasteaia pendelteatejooksu joosta, seetõttu
sibasime nädala kolmandal
päeval. Kolm II rühma
meeskaptenit valisid kahe
rühma laste hulgast oma
meeskonna ja ümber lasteaia jooks võis alata. Sel
korral osutus parimaks
Rauno meeskond (pildil).
Auhinnaks kõigile mees-

konnaliikmetele diplom,
kommikott ja Soomest, lasteaias külas käinud Kvevlax’i koguduse esindajatelt
lastele mõeldud Dumle
pulgakomm. Viimati nimetatuid täname lastele
magusa ja kõige muu
vajaliku eest. Onu Kalev
süütas sel päeval jürilõkke
ja meil oligi peetud
eestlastele tähendusrikas
Jüripäev, mil suve nägu,
kuid talve süda.
Tänudest kirjutades, siis

Esinevad Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
rahvatantsuringi lapsed ja külalisesinejad.
Ootame vaatama
sõpru, tuttavaid ja lapsevanemaid!

31.mail, kell 16.30 lasteaias
Rannakarpide kevadpidu
koos
7. aastaste laste koolisaatmisega.

Aprillikuised askeldused Uulu Lasteaias
Aprillikuu on Uulu lasteaias möödunud uurimise
ja avastamise tähe all.
Tärkav loodus on selleks
palju võimalusi pakkunud.
Kevadpühad ehk laste
keeles munadepühad pakkusid Liblika rühma lastele
põnevaid elamusi – saadi
mängida värviliste munadega ja otsida neid, mida
üks salapärane Jänes oli ära
peitnud. Ikka on vahva see,
kui on võimalus näha ja
katsuda pärisasju, mitte
ainult pildilt vaadata. Nii oli

kalade nädalal väikestel
Liblikatel võimalus näha
mitut liiki päris suure mere
kalu – lesta, ahvenat, räime
ja kilu.
Jaanimardikad ajatasid
tibude ja jänkude nädalal
oksi, uurisid kanasulgi ja
koksisid värvitud mune.
Tervisenädalal saadi teada,
kuidas hoolitseda hammaste
eest, tutvuti hammaste
lagundajate Sööbiku ja
Pisikuga ning uuriti, mida
laps peab sööma, et olla
tugev ja terve. Kevadlillede

nädalal jälgisid Jaanimardikad meie lillepeenra
lumikellukeste sirgumist.
Heideti pilk vaasis olevate
tulpide õitesse ning joonistati pilte lillede tolmukate ja õielehtedega. Elu
kevadises mullariigis tõid
Jaanimardikatele lähemale
esimesed teod ja vihmaussid – huvitav oli jälgida
pisikeste mutukate askeldusi.
Lepatriinud tutvusid
kodukoha veekogudega.
Käidi jõe ääres, et üheskoos

uurida, mis veekogu see jõgi
on ja kes seal elavad.
Vaadeldi ka kuldnokkade
toimetamist pesakasti
ümber. Käidi matkal mere
ääres, binokli abil oli vahva
jälgida vee peal askeldavaid
linde.
Mesimummi rühma lapsed on terve kuu tegelenud
loodusvaatlustega – projekt
„Tere, kevad!” ootab nähtud taimede, lindude ja
putukate kohta andmete
edastamist. Tänu projektile
liiguvad lapsed looduses

lahtiste silmadega. Lõpusirgele jõudsid avastusõppe
projektid: „Avasta mõõdud”
kooliminevatele lastele ning
„Avasta meeled” veidi
noorematele. Südamenädalal, mis tänavu oli
keskendunud liikumisele,
täitsid lapsed liikumiskaarte, said teada, kuidas
kehaline tegevus muudab
pulsisagedust. Iga Mesimumm teab, et tema keha
vajab kevadel väga vitamiine. Selleks sirguvad
rühmas aknalaual herne-

võrsed j rohelised sibulad.
Aprillis käivad rühmades arenguvestlused ning
viiakse läbi ka lastevanemate koosolekud.
11. mail kell 16.30
toimub Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse suures
saalis emadele ja vanaemadele pühendatud
muusikapäev. Olete
oodatud!
Toimekat
kevadet
soovib vallarahvale Uulu
lasteaia rõõmus pere!

