TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema
veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Käesolev aasta tuleb ühe
päeva võrra pikem, kui
varasemad kolm. Veebruari
kuus oli sel aastal 29 päeva,
sel samal erandlikul kuupäeval pidas oma korralise
istungi Tahkuranna vallavolikogu.
Volikogu võttis vastu
kaks väga tähtsat dokumenti. Põhimääruse koos
vallavalitsuse- ja volikogu
töökordade ning esindamiskorraga ja 2012. aasta
eelarve. Kui esimesed
dokumendid võeti vastu
teise lugemise järgselt, siis
eelarve volikogus peale
kolmandat lugemist, kuigi
ühtegi muudatusettepanekut
peale teisele lugemisele
panemist ei esitatud.
2012. aasta eelarve
kogumahuks on 1 927 692.eurot. Peale igapäevaste
palkade ja majanduskulude
sisaldab eelarve korralikus
mahus (16%) investeeringuid. Kui tänaseks päevaks on investeeringutest
teada Uulu Pargi rekonstrueerimine, Uulu Lasteaia
mänguväljaku valgustamine
ja videokaamerate paigaldamine mänguväljaku
jälgimiseks ning vallamajahoone fassaadi remont, siis
laenuna investeeringuks
kulutatav raha planeeritakse
täpsemalt paika läbi teehoiukava. Teehoiukava
muudatused teostatakse
aprillikuus. Eelarve järgi
planeeritakse laenu võtta
200 000 eurot. Eelarve ja
seletuskirjaga on võimalik
lähemalt tutvuda käesoleva
lehe järgmistel lehekülgedel.
Vahetult enne Vabariigi
aastapäeva saabus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) SA-le
Leiutajateküla rõõmustav
otsus. 21.02.2012. aastal
tehti EAS juhatuses lõplik
rahastusotsus Lottemaa
rajamiseks Tahkuranna
valda Reiu külla. Rahuldati
Sihtasutus Leiutajateküla
taotlus projektile, mille
kogumaksumus on 3 810
116.36 eurot, millest toetuse
saaja omafinantseering on
(Järg
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Tahkurannas meenutati Konstantin Pätsi ja kõneldi
presidendiks olemisest
Tr a d i t s i o o n i l i s e l t
koguneti 23. veebruaril
taas Tahkuranda Eesti
esimese presidendi sünnikohta tähistava mälestusmärgi juurde, et austada
Eesti Vabariigi I presidendi Konstantin Pätsi
mälestust ja teha vääriline
avalöök Eesti Vabariigi
94. aastapäeva pidustustele Pärnumaal.
Presidendi mälestusmärgi juures seisis auvahtkonnas Kaitseliidu Pärnumaa Maleva Kikepera
Malevkond. Uulu Põhikooli
20 koolinoort sammusid
sündmuspaigale Eesti Lipu
Seltsile kuuluvate kandelippudega, luues sellega
erilise pidulikkuse.
Avaetteaste tegid läinud
aasta oktoobris uuesti
laulma asunud Uulu segakoor dirigent Annely Kuningase juhendamisel ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli
õpilased, kes hoidsid käes
sinimustvalgeid käsilippusid.
Avakõne pidas Konstantin Pätsi Muuseumi,
Johann Laidoneri Seltsi ja
Eesti Lipu Seltsi juhatuse
esimees ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees
Trivimi Velliste. „Tänane
vesiselt lumine ja tuisune
ilm on meie loodusele sama
igiomane nagu hiljuti
püsinud väga madalad
pakasekraadid. Väärib
tähelepanu, et Eesti riigi
rajaja sündis ja ka suri
harjumuslikult tujukal talve
ajal. Selles nägemuses
peitub sümboolne tähendamissõna,” ütles Trivimi
Velliste sissejuhatuseks.

Sümboolsusega jätkates
nimetas ta Eesti esimest
presidenti Eesti George
Washington’iks. Nimetatud
mees on olnud ameeriklaste
jaoks märgilise tähendusega
sümbol.
„Kahe suuruselt võrreldamatu riigi vahel on ühist
selles, et mõlemad võitlesid
sõltumatuse kätte iseseisvussõjas, mida meie nimetame Vabadussõjaks,”
meenutas kõneleja, kelle
mureks on eestlaste vähene
arvukus kuigi maa kannaks
rahvast kordades rohkem.
Võrdluseks Maarjamaaga
nimetas ta ligilähedaselt
sama pindalaga Taanit,
Šveitsi ja Hollandit, kus elab
viis, kaheksa või isegi
kuusteist miljonit inimest.
„Vähem kui seitsekümmend
aastat tagasi lahkuti kodumaalt arvukalt selleks, et
säästa oma elu. Täna lahkutakse samasugusel hulgal
kuid teistsugustel ajenditel.
Kas nii saame suuremaks
vaimult ja rahvaarvult?”,

küsis Velliste selle põhjal.
„Vaimu tugevdamiseks
tuleb kinnistada mälu ja
selle teostamise üheks
võimaluseks on aegruumi
nähtavate maamärkide
püstitamine, nagu seda on
George Washingtoni ausammas Ameerikas,” vastas
Velliste enda poolt esitatud
küsimusele ja viitas Eesti

Vabariigi 100. sünnipäeva
saabumisele juba kuue aasta
pärast. Seoses eelseisvaga
kutsus ta kõiki kaasmaalasi
pingutama selle nimel, et
23. veebruaril 2018 pühitsetaks Tallinna südalinnas
president Konstantin Pätsi
ausammas.
Valla arendusspetslisti
Tiiu Sommeri sõnul külastasid Sindi Gümnaasiumi
algklasside sõnameistrid
23.veebruaril Pätsi sünnikodu juba kuuendat aastat
järjest. Sellel aastal jagasid
nad mõtteid presidendiks
olemisest.

Anni Rumberg 2.a klassist hoolitseks selle eest, et
maalt ei kaoks ära lasteaiad
ja koolid; inimesed elaksid
maal ja kasvataksid loomi,
teravilja ja juurvilja.
Aga Konstantin Päts ise
on öelnud järgmist: “Kui
rahvas hoiab kokku, jääb
Eesti püsima…”
Lühikeste sisukate sõnavõttudega esinesid veel
Pärnu maavanem Andres
Metsoja, Pärnu abilinnapea
Romek Kosenkranius ja
Tahkuranna volikogu esimees Kalmer Metsaoru.
Korraldajad olid väga

2.a klassi Siim-Kaspar
Kollamaa ütles, et kui tema
oleks president, võtaks
vastu tähtsaid otsuseid ja
külalisi. Tahaksin, et inimesed hakkaksid tegelema
põllumajandusega. Eestis
peaks olema rohkem tööstusi, siis ei peaks mina ja
minu sõbrad välismaalt tööd
otsima minema.

tänulikud IRL-i Väärikate
klubile ja selle juhile Mari
Suurvälile, kes toob igal
aastal Pärnust oma aatekaaslasi 23. veebruaril Pätsi
monumendi juurde.
Urmas Saard
Eesti Lipu Seltsi liige

XX Eesti valdade talimängude suusavõit tuli Tahkuranna vallale
3.–4. märtsil 2012.aastal
toimusid Kuremaal XX
Eesti valdade talimängud.
Tahkuranna valla suusatiim
saavutas kolmandat aastat
järjest võistkondlikus paremusjärjestuses 1012 punktiga esikoha.
Ilmataat ja head suusarajad soosisid Tahkuranna
valla suusatajaid ning esimesel võistluspäeval koguti
547 punkti, seega võis loota
suusatamise üldvõitu.
Esikoha võidud murdmaasuusatamises tõid Tahkuranna vallale: Silver
Salusoo võistlusklassis M
16, Romet Sutt võistlusklassis M 18, Kairit Paju N

16 võistlusklassis, Triin
Taveter võistlusklassis N
18.

Naiste põhivõistlusklassis saavutas hõbemedali
Adeele Arnek. Kolmanda

koha võitis N 18 võistlusklassis Kaidi Keir Kukk, N
35 võistlusklassis Anu
Taveter ning M 18 võistlusklassis Karl Jõumees.
IV koha võitsid M 18
võistlusklassis Oliver Kask,
N 16 võistlusklassis Triin
Kihuoja ning N 45 võistlusklassis Merit Kihuoja.
V koha võitis Taavi
Valter Taveter M 16 võistlusklassis.
Naiste teatesuusatamises
oli Tahkuranna vallast väljas
kaks võistkonda:
I võistkonna kuldmedali
saavutasid Kairit Paju, Triin
Taveter ja Adeele Arnek
ning II võistkond saavutas

kolmanda koha, võistkonnas olid Triin Kihuoja,
Kaidi Keir Kukk ja Anu
Taveter.
Meeste teatesuusatamises saavutas Tahkuranna
vald III koha, võistkonda
kuulusid Silver Salusoo,
Karl Jõumees, Romet Sutt ja
Rasmus Sutt.
Täpsema ülevaate suusatamise protokollidest saab
veebilehelt www.joud.ee.
Suusatiim tänab Tahkuranna Vallavalitsust toetuse
eest.
Anu Taveter
suusatreener
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Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
14.veeebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Toetada Adeele Arneki osalemist Türgis toimuvatel
juunioride U23 Maailmameistrivõistlustel summas 200
(kakssada) eurot
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 1 Reiu
Puhkekeskusele (Elro Investeeringute OÜ) 18.veebruaril’
2012 ürituse Reiu-Raeküla Suusaretk 2012
korraldamiseks Reiu Puhkekeskusest Reiu-Raeküla
suusaradadel
• Mitte arvestada renditasu ega esitada selle eest tasumiseks
arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones asuvate
apteegiruumide kasutamise eest alates 01.jaanuarist 2012
kuni 31.detsembrini 2012.
• Mitte arvestada kommunaalkulusid (vesi ja kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu) ega esitada nende eest
tasumiseks arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones
asuvates apteegiruumides tehtud kulutuste eest punktis 1
nimetatud ajavahemikul.
Viia sisse vastavad muudatused Tahkuranna Vallavalitsuse ja OÜ Mai Apteek vahel 12.märtsil 2007 sõlmitud
mitteeluruumi rendilepingusse
• Jätkata OÜ Mai Apteek Uulu Haruapteegi tegevuse
toetamist alates 01.jaanuarist 2012 kuni 31.detsembrini
2012 summas 96 eurot kuus
• Nõustuda Tahkuranna külas asuva jätkuvalt riigi omandis
oleva maaüksuse (piiriettepaneku number AT030924078)
jäämisega riigi omandisse.
Määrata maaüksuse lähiaadressiks Pihlakapõllu.
Määrata Pihlakapõllu maaüksuse maakasutuse sihtotstarbeks maatulundusmaa (011 M) 100% .
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas 8480007
Reiuranna tee maaüksuse (katastriüksuse tunnus

84801:001:1461) jagamisega eraldi katastriüksusteks ja
määrata katastriüksuste nimed, lähiaadressid ning maa
sihtotstarve alljärgnevalt:
- Reiuranna tee L1
sihtotstarve transpordimaa
(007; L)100%
- Reiuranna tee L2
sihtotstarve transpordimaa
(007; L)100%
• Väljastada ehitusluba Vesta Rüütlile Tahkuranna külas
Rüütli kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Vesta Rüütlile Tahkuranna külas
Rüütli kinnistule abihoone püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Tarmo Rüütlile Laadi külas
Männituka tee 8 kinnistule olemasoleva elamu
rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemi
muutmiseks
21.veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hoolduse lõpetamine)
• Pikendada Eha Põld‘iga elamispinna üürilepingut
Sotsiaalmajas aadressil Võiste alevik Ringi 1–9 alates
01.01.2012 kuni 31.12.2012.a.
• Eraldada MTÜ-le Uhlapere selts tegevustoetust 184
eurot. A/k 10220201446220. Eraldada nimetatud summa
Tahkuranna valla eelarve reservfondist.
• Anda luba Suusaklubile Jõulu lastele suunatud laagri
läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses
ajavahemikul 21.oktoober kuni 27.oktoober 2012.aastal
• Väljastada projekteerimistingimused Andry Kikkulile
Reiu külas Virusaare kinnistul olemasoleva elamu
juurdeehituse ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
• 29.novembri 2011 korraldus nr 293 “Projekteerimistingimuste väljastamine.”

Tehke tööd ja nähke vaeva
Tänane lugu räägib meie
lehelugejatele kahest hakkajast noormehest, kes on
loonud endale ettevõtte, mis
toob neile ja nende peredele
leiva lauale.
Garland Grupp OÜ
autoremondi
töökoda
Võiste vanas töökojas on
tegutsenud alates 2010.
aasta aprillist.
Carland Grupp OÜ on
kahe mehe, Illimar Helini ja
Helgo Virnhoffi ettevõte.
See tähendab, et Teie firmas
ongi kaks töötajat. Praegusel hetkel küll, aga
tulevikus on plaanis luua
veel üks töökoht, kui mitte
kaks.
Iga asi/ettevõtmine saab
millestki alguse.
Kust tuli mõte/idee
hakata tegelema laiemalt
just autoremondiga ning
luua omale firma, mis
tegeleb autode parandusega?
Mõte sai alguse kui
koondati eelmisest töökohast. Ja kuna oli masuaeg,
töökohti võtta polnud, siis
tuli ise midagi välja mõelda.
Väljaspool Eestit oleks
tegemist küll olnud, aga
“kalevipoja” elu ei pakkunud pinget. Rääkisin oma
ideest Helgole, kes on
töötanud sellel alal umbes
13 aastat. Ta oli kohe “käsi”
(kes see ikka kubjast teenida
tahab).
Kuna siinkandis selline
teenus puudus, siis saigi
otsitud ruumid ja asjaga
alustatud. Muidugi vaeva
sai algul kõvasti nähtud,
leidsime ruumid, mis oli
vaja remontida ja kohandada oma äranägemise järgi.
Ja see on ju selge kui päev,
et tehnika laguneb kogu aeg
ja et selles valdkonnas töö
puudust ei tohiks olla.
Kas ja kus olete saanud
oma teadmised autode
remondist?
Teadmised on saadud
koolist ja pikaajalisest
töökogemusest.

Kuidas olete omavahel
tööd jaotanud?
Üks tegeleb rohkem remondi ja hooldustega ning
teine tegeleb rehvitööde,
varustamisega, hinnapakkumistega ja firma raamatupidamisega. Otsime oma
meeskonda ühte mehaanikut juurde.
Siini pole sellist inimest
leidnud, kes matsu jagaks.
Kui Tahkuranna vallas on
mõni tehnikahuviline,
andku endast märku. (NB!
Naljameestel ja päris tubakatel paluks mitte ühendust
võtta).
Päeval, mil käisin Teiega kokkulepet saamas, et
vallalehele intervjuud teha,
oli ootamas mitu meest
autodega, ja niipalju kui ma
meie valla rahvast tunnen,
polnud need mehed küll
Tahkuranna inimesed.
Kust tullakse Teie
juurde autosid parandama?
Kliendid on põhiliselt
oma tutvusringkonnast ja
sõbrad. Kohalikke on meie
klientidest umbes 10% kuni
15% ja need on ka põhiliselt
firmad. Kohalik rahvas ehk
siis maainimesed proovivad
ise remontida nii palju kui
võimalik. Põhiosa klientidest käib siiski Pärnust.
Palju tuuakse ka autosid
Soomest, Rootsist ja Lätist

remonti, kuna seal on see
teenus ulmeliselt kallis.
Kindlasti tuuakse ka Pärnust
palju autosid juba sellepärast, et meil on natuke
soodsamad hinnad kui linna
töökodades. Üheks põhjuseks, miks tuuakse autosid
meile rohkem remonti kui
mujale, et me ei müü kella
välja, vaid klient saab
kohe teada, palju autoremont maksma läheb.
Linnas on autoremondi
töökodasid, mis on spetsialiseerunud millegi kindla
remontimisele, kas Teie
juures saab abi igale auto
nn „haigusele” (veale).
Siiamaani ei ole veel
ühtegi viga avastamata
jäänud. Tegeleme remondiga, hoolduste, rehvitööde
ja müügiga, vahendame
varuosasid ja teeme diagnostikat. Auto markidest
remondime kõiki marke.
Kindlasti on ka kliendil
mugavam, et viskab auto
meie juurde ja ei pea
muretsema varuosade pärast, selle ajame ise korda.
Palju on selliseid kliente,
kes tulevad oma varuosadega, mis ei ole kõige
kvaliteetsemad ja ei sobigi
auto külge, siis on jama
majas, auto ripub tõstuki
otsas ja teisi töid ka teha ei
saa. Varuosad saab ka meie
käest soodsamalt kui poo-
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didest, kuna võtame varuosad otse maaletoojatelt.
Oleme mitmel korral
Illimariga rääkinud ettevõtluse toetustest ja võimalikest variantidest, mida oleks
võimalik ja vajalik soetada.
Iga kord on asi aga takerdunud just aja taha.
Taotluse esitamise ja
rahuldamise vahele jääb
pikk periood, soetatavat
vahendit/mehhanismi aga
on alati kohe vaja.
Kas oma ettevõtlust
alustades saite kasutada
nn starditoetust, mida
jagab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi
Pärnumaa Ettevõtlus- ja
arenduskeskuse?
Taotlesime EAS‘ist
starditoetust, mida ka saime.
Suured tänud selle eest
projektikirjutajale Ly Lumiste‘le.
Kuigi oma finantseering
oli kolm korda suurem ja
alustamine suht raske,
oleme ka siiamaani hakkama saanud ilma laenudeta.
See protsess kuni avamiseni
ehk siis paberite määrimine
ja uste paugutamine võttis
aega täpselt 8 kuud. Ausalt
öeldes teist korda sellist
trianglit küll läbi ei teeks.
Kuidas Teie firmal on
siiani läinud? Mis mõtted
peas liiguvad? Kas on
kavas laieneda, töölisi
juurde võtta või on veel
midagi huvitavamat.
Siiamaani on läinud suht
normaalselt. Laiendamise
plaane praegu ei ole, küll
aga inventari ja tööriistade
uuendamist. Plaanis on
soetada autode kliimaseadmete täitmise aparaat.
Kavas on areneda sinnamaale, et kliendil ei oleks
enam Pärnusse oma autoga
asja, ehk siis saaks kõik
mured meie juures ära
lahendada, mida ka praegu
enamjaolt juba saab. Tulevikus on plaan soetada
sillastend, mis on väga
oluline asi autoremondi

29.veebruaril:
• Muuta Tahkuranna vallavolikogu 26.01.2012.a otsust nr
2 „Katastriüksuse piiride korrigeerimine” punkti nr 3 ja
kehtestada alljärgnevas redaktsioonis:
„3. Kulutuste eest tasutakse järgmiselt:
3.1 Tahkuranna vald Rae kinnistu piiri muutmise
toimingute eest,
3.2 OÜ Golfer Golfimetsa katastriüksuse jagamise eest
vastavalt esitatud hinnapakkumisele.”
• Lükata tagasi eelnõu Võtsi detailplaneeringu mittealgatamise kohta
• Kinnitada vallavolikogu töökord
• Kinnitada vallavalitsuse töökord
• Kinnitada valla esindamise kord
• Kinnitada Tahkuranna valla põhimäärus
Määrustega saab tutvuda valla kodulehel
www.tahkuranna.ee
• Anda luba vallavalitsusele liisingulepingu sõlmimiseks
SEB Liising AS-ga.
Lepingu esemeks on sõiduauto Volkswagen Jetta
Comfortline kasutusrendile võtmine.
Liisingulepingu periood on 36 kuud, sissemaksuga 12,55
%, intressiga 2,05 % + 6 kuu EURIBOR.
Lepingu maksumuseks 36 kuu eest kokku koos sissemaksega 10182.- eurot, millele lisandub intress ja
kaskokindlustus.
• Kinnitada Uulu Põhikooli koolitöötajate koosseis, kokku
25,45 ametikohta, alljärgnevalt:
Ametikoht

Koormus

1. Töökojameister
2. Pikapäevarühmaõpetaja
3. Infojuht
4. Sekretär
5. Raamatukogujuhataja
6. Koristaja
7. Töökoja koristaja
8. Aednik/meister
(01.04–01.10)
9. Meister
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

0,15
0,5
0,2
0,5
0,5
2,5
0,15
0,65/0,1
0,4/0,1

Kokk
Kokaabi
Köögitööline
Logopeed
Tunnirahu klassi
õpetaja
Huvijuht
Laborant
Ringijuht
Direktor
Õppealajuhataja
Õpetaja
Kokku

1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,2
1,0
1,0
0,5
12,5
25,45

Amerikohtade
grupp

administreerimine

administreerimine
administreerimine
administreerimine

administreerimine
0,1
administreerimine
0,1

tugiteenused
administreerimine
noorsootöö
administreerimine
noorsootöö
juhtimine
juhtimine

• Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli koolitöötajate
koosseis, kokku 9,75 ametikohta, alljärgnevalt:
Ametikoht

Koormus

1. Ringijuht
2. Raamatukoguhoidja
3. Pikapäevarühma
õpetaja
4. Kokk
5. Koristaja
6. Logopeed
7. Majahoidja
8. Administraator
9. Direktor
10. Õpetaja

Ametikohtade
grupp

0,25
0,25

noorsootöö
administreerimine

0,5
1,0
1,0
0,25
0,5
0,5
1,0
4,5

administreerimine

tugiteenused

juhtimine

• Võtta vastu Tahkuranna valla 2012.aasta eelarve.
juures. Täna oleme sunnitud
saatma oma kliendid sildasid reguleerima Pärnu või
käime kliendi autoga ise
linnas ära.
Mida tahaksite teistele
omaealistele soovitada?
Tehke tööd ja nähke
vaeva! Ja julget pealehakkamist.

Olen ise samuti autoomanik ja pidanud seepärast
paljudes autoremonditöökodades käima, kuid nii
puhast ja korras töökoda
nägin ma esimest korda
Võistes Carland Grupis.
Juba see on mingi märk
tegemistest.
Tiiu Sommer
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Tahkuranna valla eelarve ja seletuskiri Tahkuranna valla
2012. aasta eelarve juurde
Tahkuranna valla 2012. aasta eelarve on koostatud
lähtudes 2011. aasta algusest kehtima hakanud “Kohaliku
omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest” (KOFS) .
Eelarve koostatakse kassapõhiselt ja viieosalisena:
põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade
muutus. Oluline muutus on artiklite jaotuses. Sama
tegevusala kulud võivad olla erinevates eelarve osades.
Seega näiteks allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis,
kui erinevates eelarve osades selle allasutuse artiklid
summeerida. See raskendab eelmiste aastate võrdlemist.
KOFS uue jaotuse eesmärgiks on KOV eelarvete
läbipaistvuse tõstmine ja investeeringute, toetuste ja
finantseerimistegevuste eraldamine – selgemalt välja
toomine.
Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud
selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha
laekumine või väljamaksmine. Eelarve peab olema
tasakaalus. Põhitegevuse tuludele ja põhitegevuse kuludele
liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma ning likviidsete
varade muutus. See kokku moodustab eelarve tulemi.
Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.
Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ja
eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1
punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse vallaeelarve
vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel
arvestada valla arengukavas sätestatut.
Tahkuranna valla arengukava aastateks 2011-2016 on
vastu võetud Tahkuranna Vallavolikogu 29.09.2011.a
määrusega nr 16.
Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile.
Vallaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada
üksnes ettenähtud otstarbeks. Vallaeelarve täitmisel on
põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja
kulude täielik ja õigeaegne laekumine ning õigusaktidega
Tahkuranna vallale pandud ülesannete täitmiseks vajalike
kulutuste õigeaegne finantseerimine vallaeelarves
ettenähtud mahus.
Tahkuranna vald on seadnud eesmärgiks tõsta avalike
teenuste kvaliteeti, luua soodsad võimalused ettevõtlusega,
sh turismitegevusega alustamiseks/parandamiseks,
parandada teedevõrku ja uuendada vee- ja kanalisatsiooniobjekte, tagada valla kultuuri-, spordi- ja seltsielu
jätkumiseks vajalikud tingimused, tagada kõigi elanikkonna
gruppide rahuldav elukvaliteet, anda kõigile lastele
võimalus omandada alusharidust koduvallas, tagada
võimalused kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks, tagada
valla üldine heakord ja juurdepääsud rannale ning kaldale
ja tagada elukeskkonna turvalisus.
2011. aasta eelarve täitmine
Eelarve tuludeks ja kuludeks oli 2011. aastal 2 229 312.eurot. Tuludena laekus eelarvesse 2 188 178.- eurot, ehk
41 134.- eurot vähem kui planeeritud. Tulude vähenemine
on tingitud ligi 96 000.- euro suuruse laenu mittevõtmisest.
Eelarvesse laekus 49 653.- eurot planeeritust rohkem
üksikisiku tulumaksu ja ligemale 3 300.- eurot rohkem
riigilõivudelt, peamine vahe tuleneb Lottemaale antud
ehituslubadelt laekunud tasust.
Kulutusi tegi Tahkuranna vald 2011. aastal 2 153 081.eurot, ehk 76 231.- eurot vähem kui planeeritud. Aasta
lõpuks jäi pangajääk 35 090.- eurot.
Olulised erinevused planeeritu ja tegelike kulude vahel
olid maakorralduses. Planeeritud 14 508.- euro asemel kulus
50 113.- eurot. Vahe tuleneb volikogu otsusega määratud
kahjutasu maksmisest Siimu tee 32 ehitusloa asjus. Teine
suur vahe on hajaasustuse veeprogrammiga, nimelt lükkus
kõikide tööde tegemine 2012. aastasse. Suurem ülekulu on
veel noorsootöö real, kus sees on projektidest saadud raha,
mida ei ole eraldi eelarve tulude poolel arvele võetud, küll
aga tegelikes laekumistes ja toimetulekutoetused, kus on
samuti tulude poolel riigilt tasandusfondi kaudu laekumine
selle võrra suurem olnud.
2012. aasta eelarve maht
Tahkuranna valla 2012. aasta eelarves on tulude, kulude
ja finantseerimistehingute kogumahuks 1 927 692.- eurot.
Esitatud eelarve on 301 620.- euro võrra väiksem kui 2011.
aasta eelarve, kuid 39 958.- eurot suurem, kui eelarve
esimesel lugemisel. Peamine vahe tuleneb 2011. a. läbi
viidud KIK kahe küla veeprojektist. Tahkuranna valla
eeldatavad põhitegevuse tulud 1 614 033.- eurot.
Põhitegevuse kulud koosnevad neljast osast: antavad
toetused tegevuskuludeks summas 105 741.- eurot,
personalikulud 818 045.- eurot, muud kulud 27 200.- eurot
ja majandamiskulud 634 966.- eurot, s.h reservfond 27 000.eurot. Kokku põhitegevuse kulud 1 585 952.- eurot.
Kokku põhitegevuse tulem 28 081.- eurot.
Investeerimistegevus kokku 218 171.- eurot.

Investeeringuid on plaanis 314 490.- euro eest, mis
moodustab 16,3 % eelarve mahust.
Seisuga 01.01.2012 oli Tahkuranna valla rahaliste
vahendite jääk 35 090 €.

majandustegevusest on kavandatud 70 000.- eurot (lasteaia
toiduraha, tasuline toitlustamine koolis, teistelt
omavalitsustelt koolituskulude katteks).

I Tulud
Tulude maht on 2012. aasta eelarves 1 927 692.- eurot.
2011. aasta lisaeelarvega kinnitatud tulude maht oli 2 229
312.- eurot.
Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik
laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised arengutendentsid, sh. teave menetluses olevast riigieelarvest.

Toetused
2012. aasta eelarvesse on toetusi planeeritud 625 356.eurot. Toetused moodustavad eelarvest 32,5 %.
Rahandusministeeriumist 4 379.- eurot on sihitusega
õppelaenude kustutamiseks ja Pärnu Maavalitsuselt 4 474.eurot toetatud töö ja elamise eest. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu laekub 40 267.eurot teede remondiks, mida on ca 10 000.- eurot rohkem
kui 2011. aastal. Muudelt residentidelt planeeritakse saada
2 000.- eurot toetust ja suusaklassi toetuseks 3 835.- eurot.
Eelarve teiseks lugemiseks saabus valda positiivne otsus
KIK-ist Uulu pargi rekonstrueerimisele, toetus selleks 37
802.- eurot.
Käesoleva eelnõu järgi on riigieelarvest Tahkuranna
vallale tasandusfondi suuruseks planeeritud 532 599.- eurot,
mida on 18 745.- eurot vähem kui 2011. aasta tegelik
laekumine.

Joonis 1 Eelarve 2012.a tulud
Maksud
Maksudena on laekumisi kavandatud 937 320.- eurot,
mis moodustab kogutuludest 48,7%.
Tulumaksu on planeeritud 885 000.- eurot, maamaksu
52 000.- eurot ja reklaamimaksu 320.- eurot. 2011. aastal
oli tulumaksu laekumine 889 653.- eurot. Tulumaksu
prognoos on käesoleva aasta orienteeruvast laekumisest
väiksem seetõttu, et töötus on hakanud uuesti tõusma ning
mujal Euroopas toimuvate majandusprobleemide tõttu.
Maamaksu ja reklaamimaksu tõstmist planeeritud ei ole.

Muud tulud
2012. aasta eelarves on planeeritud nn muid tulusid
kokku 248 190.- eurot. See moodustab eelarvest 12,9%.
Intressitulusid hoiustelt on planeeritud saada 500.- eurot.
Laekumist vee erikasutusest on planeeritud 9 500.- eurot,
metsatulu 300.- eurot, maavarade kasutamiselt 1 000.- eurot,
saastetasudelt 1 200.- eurot ja eespool nimetamata muudelt
tuludelt 600.- eurot. Pangajääk oli aastavahetusel 35 090.eurot. Kinnisvara müüki planeeritud ei ole. Seoses teede,
kergliiklusteede ja tänavavalgustuse ehituse ja
rekonstrueerimisega plaanitakse võtta 200 000.- eurot laenu.
Täpsem rahaline jaotus pannakse paika teehoiukavaga.
II Kulud
Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on kavandatud
2012. aasta eelarves 1 927 692.- eurot Tahkuranna valla
2012. aasta eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud
eelkõige kulutused omavalitsusele seadustega pandud
kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud
kulutused.
Eelarve analüüs:
Kuluvaldkond

Joonis 2 Üksikisiku tulumaksu laekumine 2006-2011.a.,
2012.a. prognoos

Joonis 3 Maamaksu laekumine 2006 – 2011.a., 2012.a.
prognoos
Kaupade ja teenuste müük
Kaupade ja teenuste müügist on laekumisi kavandatud
116 826.- eurot, mis moodustab kogutuludest 5,9 %.
Riigilõivu laekumist on planeeritud 4 500.- eurot.
Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub vallasekretäri
toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa
väljastamise eest võetav riigilõiv ja kauplemislubade
riigilõiv. Laekumine liitumislepingutelt 5 000.- eurot,
arvestatud Reiu tee elanikelt küsitavate liitumistasude arvelt.
Laekumine õiguste müügilt ( peamiselt OÜ Golfer ) 23 126.eurot, kus käesolevas eelarves ei ole arvestatud Golfimetsa
kinnistu hoonestusõiguse tasu. Laekumine muude kaupade
ja teenuste müügilt 2 000.- eurot. Laekumine üüri ja
rendituludelt 6 000.- eurot. Laekumine spordi- ja
puhkeasutustelt 3 200.- eurot ja muudelt toodetelt ja
teenustelt 3 000.- eurot. Laekumisi haridusasutuste

Üldised valitsussektori
teenused
Avalik kord ja
julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vabaaeg, kultuur
ja religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Finantseerimine
Kokku

2011 EA

2012.a.
esitatud

2012.
osakaal %

247 478

239 660

12,44

959
164 076
6 391

1 000
379 369
3 000

0,05
19,68
0,16

480 905
2 824

35 841
2 818

1,86
0,15

186 802
979 256
92 236
68 385
2 229 312

189 171
940 926
90 907
45 000
1 927 692

9,81
48,81
4,71
2,33
100

01 Üldised valitsemissektori teenused
Siia on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite –
Tahkuranna Vallavolikogu ja Tahkuranna Vallavalitsuse
tegevuseks; muud üldised teenused; kulud Tahkuranna valla
osalemiseks omavalitsuste ühistegevuses; reservfond ja
valitsussektori võla teenindamine (laenud, intressid).
Kulude vähenemine võrreldes 2011. aastaga on peamiselt
tingitud reservfondi vähenemisest ja väiksemate
pidustustega valla sünnipäeval.
Vallavolikogus on 13 liiget ja komisjonid. Eelarvesse
on kulusid planeeritud 7 747 eurot.
Võrreldes 2011. aasta eelarvega on välja võetud valla
20. aastapäeva tähistamiseks ette nähtud kulutused.
Vallavalitsuses kajastatakse vallavanema, vallasekretäri,
sekretäri, pearaamatupidaja, raamatupidaja, planeerimisnõuniku, sotsiaalnõuniku, arendusspetsialisti,
registripidaja ning ehitus- ja kommunaalnõuniku töötasukulud. Kui ametnik täidab mitut funktsiooni, siis kulude
klassifitseerimisel lähtutakse suurema osatähtsuse
põhimõttest. Kui vastavate ametnike majandamiskulusid
pole võimalik tegevusalade kaupa eraldi näidata, siis
klassifitseeritakse need kulud vallavalitsuse kuludena.
Vallavalitsuse real on 4 680.- eurot parimate sportlaste
premeerimiseks ja erinevateks kultuuri- ja vaba aja
sisustamise üritusteks. Kokku on eelarvesse vallavalitsuse
kulutusi planeeritud 181 534.- eurot. Teiseks lugemiseks
(Järg 4. lk)
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on suurendatud 2 000.- euro võrra kulutusi sõidukitele, kuna
ostetava auto sissemakse oli varem plaanis tasuda 2011.
aasta eelarvest. Lisaks on eelarve tasakaalu saamiseks
suurendatud 150.- euro võrra kultuuri ja vabaaja sisustamise
kulusid ning välja võetud 30.- eurone rida trahvide
maksmiseks.
Reservfondi on planeeritud 2012. aasta eelarvesse
27 000.- eurot. Arvestades majandusseisu keerukust, pidas
vallavalitsus mõistlikumaks jätta reservi suurem summa ja
mitte kogu raha aasta algul laiali jagada. Reservfondi on
teiseks lugemiseks vähendatud 1 500.- euro võrra.
Muud üldised teenused 2012.a. eelarvesse on
planeeritud 14 000.- eurot. Siin näidatakse EMOLile
liikmemaks ning POL’ile liikmemaks, Pärnumaa Spordiliidu
tegevustoetus, maakondlike ühisürituste kulude katmine,
PEAKi tegevustoetus ning maakondlike haridus- ja
noorsooürituste kulude katmine. Kulud on planeeritud 2011.
a. tasemele.
Valitsussektori võla teenindamiseks kulub 5 000.- eurot,
see kulub pangalaenu intressideks.
Õppelaenu makseteks on kavandatud 4 379.- eurot.
02 Riigikaitse
03 Avalik kord ja julgeolek
Kuludena on ettenähtud rahalised vahendid korteri
majandamiseks 1 000.- eurot.
04 Majandus
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused
maakorraldusele, vallateede korrashoiuks, ja muuks
majandusalase tegevuse haldamiseks. 2012. aasta eelarvesse
on kokku planeeritud majandusele 379 369.- eurot.
Maakorralduse all on arvestatud maade munitsipaliseerimise, maamõõtmise, kergliiklusteedele maade
ostmiseks ja notarikuludeks 6 800.- eurot.
Vallateede korrashoiu kulud on planeeritud tagamaks
aastaringselt valla teedevõrgu ja tänavate korrashoidu. 2012.
aasta eelarves on planeeritud kokku 270 267.- eurot.. Sellest
30 000.- eurot on kavandatud teede hoolduseks ja 240 267.eurot teede renoveerimiseks. Investeeringutest 40 267.eurot on riigilt laekuv raha ja ülejäänud pangalaen. Täpsem
investeerimise maht ja kohad selguvad teehoiukavaga.
Muudeks majandamiskuludeks on planeeritud 57 829.eurot. Sellest 8 009.- eurot arvutihooldus ja koristaja
töötasu, 23 000.- eurot kinnistute-, hoonete- ja ruumide
majandamiskulud, 17 000.- eurot rajatiste majandamiskulud. Arvutihooldajale töötasu mõningase suurenemisega
on 355.- euro võrra suurendatud palgakulusid.
Majandamiskulude hulgas on arvestatud 3 000.- eurot
vallamaja välisfassaadi korrastamiseks. Teiseks lugemiseks
on lisatud 2 000.- eurot Kulla teele veevõtukoha ehitamiseks
ning välja võetud 30.- eurone rida trahvide maksmiseks.
Uulu park on lisatud eelarvesse teiseks lugemiseks.
Detsembris saabus valda KIK-ist positiivne vastus pargi
rekonstrueerimise taotlusele, mis läheb maksma 44 473.eurot.
05 Keskkonnakaitse
Kulutused on planeeritud jäätmekäitlusele 3 000.- eurot.
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu ja kommunaalmajanduse alla kuuluvad kulud
veevarustusele, tänavavalgustusele, elamu- ja
kommunaalmajanduse haldamisele ning heakorrale. 2012.
aastal on selleks kokku planeeritud 35 841.- eurot.
Veevarustuse kuludeks on planeeritud 19 750.- eurot,
millest 16 750.- eurot hajaasustuse veeprogrammile, 3 000.eurot veevarustuse
Tänavavalgustuse kulude all on arvestatud 8 000.- eurot
majanduskuludeks. Investeeringud on arvestatud läbi
teedeehituse kulutuste.
Kalmistute hooldamiseks on eelarveprojektis 8 091.eurot, millest 4 991.- eurot personalikuludeks ja 3 100.eurot inventarile, rajatiste majandamiskuludeks ja Pärnu

linnale Uulu kalmistu hoolduskuludeks..
07 Tervishoid
Kulud on ettenähtud valla perearsti majanduskulude ja
personalikulude katmiseks summas 2 818.- eurot.
08 Vabaaeg, sport, kultuur
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile,
vabaajale, kultuurile ja noorsootööle. Kultuuri halduskulude
eesmärgiks on avalike raamatukogude ülalpidamiskulude
katmine, kohaliku kultuurielu edendamine, ülevallaliste ja
piirkondlike kultuuriürituste toetamine, laste sportlik
kasvatus, vallalehe toimetamine. Kulude kogumahuks on
2012. aasta eelarvesse planeeritud 189 171.- eurot.
Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse ( KSK ) eelarve on
97 480.- eurot. Kulutused on ette nähtud KSK juhataja,
treenerite ja ringijuhtide töötasudeks, seda 45 980.- eurot,
Jõulumäe toetuseks 2 000.- eurot, hoone fassaadi korrastamiseks 3 000.- eurot ja 46 500.- eurot majandamiskuludeks, milledeks on inventari soetamine, administreerimiskulud, koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite
majandamine, erinevad üritused, külade ja seltside
toetamine, spordiürituste läbiviimine jne. Teiseks
lugemiseks on lisatud 412.- eurot palkade reale, esimeseks
lugemiseks esitatud ridadel oli arvutusviga.
Uulu raamatukogu kuludeks on planeeritud 14 101.eurot. Selles sisaldub raamatukogu juhataja töötasu,
raamatute ja ajakirjanduse tellimine, bürookulud,
koolituskulud ning inventari kulud.
Võiste raamatukogu eelarveks on kavandatud 15 896.eurot. Eelarvesse on planeeritud raamatukogu juhataja
töötasud, koolituskulud, kütte- ja elektrikulud, raamatute
ja ajakirjanduse tellimine ning kulud inventarile.
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste – Oma Leht
eelarves – kokku 5 061.- eurot - kajastuvad vallalehe
trükkimine, tööjõukulud ja kojukanne.
Noorsootöö kuludeks on planeeritud 23 567.- eurot, see
sisaldab personalikulusid 16 337 eurot, noorteühenduste
liikmemaks 130.- eurot ja majandamiskulusid 7 100.- eurot.
Personalikuludes on arvestatud seoses töömahu
suurenemisega noortekeskuse juhatajale väikese palga
tõusuga.
Tahku Tare kuludeks on planeeritud 31 500.- eurot,
millest 17 546 eurot on projektide omafinantseeringuteks
ja 4 500.- eurot töötasuks läbi tegevustoetuse.
Pätsiplatsi hooldamiseks 1 566.- eurot.
09 Haridus
Hariduskulude eesmärgiks on kindlustada valla koolides
riiklike õppeplaanidega ettenähtud põhiharidus, tagada
vajadustele vastav arv kohti lasteaedades ning tingimused
lastele alushariduse omandamiseks, õpilaste sõidusoodustus
sõiduks kooli ja koju, eelistades valla koolide
teeninduspiirkonnas õppijaid, samuti ülekanded teistele
linnadele-valdadele nende laste eest, kes õpivad teistes
koolides, ning kulutused huviharidusele.
Hariduskuludeks on 2012. aasta eelarve eelnõus
planeeritud 940 926.- eurot. Tahkuranna valla eelarvest
moodustavad kulutused haridusele 48,81 %.
Hariduskulude eelarvest kaetakse koolide pedagoogilise
personali tööjõu- ja koolituskulud, osalised kulud õpikutele
ja õpilasüritustele ning investeeringutele ja koolitoidu
kulud.
Uulu Lasteaeda on planeeritud 194 261.- eurot. Eelarve
sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid. Investeeringuna on planeeritud
siseõue valgustamine ja turvakaamerad 5 000.- euro eest.
Teiseks lugemiseks on 150.- euro võrra vähendatud trahvide
rida.
Tahkuranna Lasteaed Algkoolile on planeeritud
219 413.- eurot.
Eelarve sisaldab tööjõu-, administreerimise-, lähetuse-,
koolituse-, hoonete majandamise-, inventari-, toiduainete-, meditsiini-, õppevahendite kulusid. Investeeringuid
planeeritud ei ole. Teiseks lugemiseks on lisatud 416.- eurot
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rahvatantsu ringijuhi tasudeks ja 250.- euro võrra on
vähendatud trahvide maksmise rida.
Uulu Põhikoolile on planeeritud 327 082.- eurot. Eelarve
sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid. Investeeringuid planeeritud ei ole.
Teiseks lugemiseks on lisatud toidurahadele 500.- eurot,
kuna pikapäevarühm ei või kasutada riigilt tulevaid
vahendeid koolilõunateks, lisaks infotehnoloogiale 300.eurot ja 1 200.- eurot inventarile. Koolil on vaja osta 2 uut
arvutit ja kööki sooja toidu hoidmiseks marmiit.
Comenius ehk õpilasvahetusprogrammi kulutusi 2012.
aastal ette nähtud ei ole. Teiseks lugemiseks on Comeniuse
rida kustutatud, kuna programm lõppes 2011. aastal.
Esimesel lugemisel sisaldas rida 1 500.- eurot.
Õpilasveole on kavandatud 25 500.- eurot.
Õpilaspearaha all kajastatakse kulusid õpilaste kohta,
kes käivad väljaspool valda asuvates huvialakoolides,
koolides ja lasteaedades. 2012. aastaks planeeritud eelarve
kogusumma on 167 000.- eurot. Teiseks lugemiseks on seda
rida vähendatud 3 000.- euro võrra, aluseks 2011. aasta
tegelik kulu.
Suusaspordile ehk suusaklassile on kavandatud 7 670.eurot. Kulutusi tehakse vaid siis, kui on kindel suusaklassi
rahastus Suusaliidu poolt.
10 Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi
hoolekandeasutustele, ostetud teenuseid hooldekodudest,
kõiki kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetusi,
sotsiaalse kaitse alase tegevuse haldamist. 2012. aasta
eelarves on neid kulutusi planeeritud kokku 90 907.- eurot.
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves
arvestatakse kulutusi hooldekodudest lepingute alusel
ostetud teenustele. Planeeritud eelarve on 14 000.- eurot..
Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves
toetused puuetega inimestele ja nende hooldamiseks kokku
6 500.- eurot.
Lastehoiuteenus 2 966.- eurot.
Puudega lapsed 4 125.- eurot.
Riiklikuks toimetulekutoetusteks on 2012. aasta
eelarvesse planeeritud 29 500.- eurot. Teiseks lugemiseks
on seda vähendatud 2 500.- euro võrra, sama summa võrra
vähendas riik tasandusfondi.
Sotsiaalmaja eelarvesse on planeeritud 2012. aastal 8
846.- eurot, millest 1 746.- eurot kulub personalikuludeks.
Muuks sotsiaalseks kaitseks on eelarvesse planeeritud
24 970.- eurot, see kajastab sünni- ja matusetoetusi, muid
sotstoetusi ja majanduskulusid. Muu sotsiaalne kaitse on
planeeritud 2011. aasta tasemele.
Finantseerimistehingud
Finantseerimistehingutena on kajastatud pangalaenude
45 000.- eurot tagasimaksmise vahendid. Laenude
tagasimaksmiseks on arvestatud 12 000.- eurot 2012. aastal
võetava laenu osaliseks tasumiseks.

Joonis 4 Eelarve 2012.a kulud
Karel Tölp
Vallavanem

Viiu Jürgenson
Pearaamatupidaja

Teeme ära 2012
Mis on talgupäev ning
millal see toimub?
Kodanikualgatuse
Teeme Ära 2008. aasta
prügikoristusaktsiooni ja
2009. aasta mõttetalgute
järel jõuti 2010. aastal üleeestilise talgupäeva formaadini. Talgupäeva eesmärk on panustada Eesti
elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arengusse, edendades kodanikes aktiivset
hoiakut, tugevdades kohalikke kogukondi ja toetades
nende liidrite kujunemist.
Talgupäeva peamiseks tunnuseks on see, et iga kogukond, ühendus või aktiivne
kodanik saab ise otsustada,
mis vajab ärategemist ning

milleks teisi inimesi kaasa
kutsuda. 2010. aasta kevadisel talgupäeval korraldati
üle Eesti 1130 talgut ning
2011. aastal 969 talgut.
Mõlemal aastal osales
talgupäeval ligi 2% Eesti
elanikest. Tänavune Teeme
Ära talgupäev toimub
maikuu esimesel laupäeval, 5.mail 2012.
Kus ja millal saab
talguid registreerida ning
talgulisi kirja panna?
Talgute registreerimine
algab 15. märtsil. Seetõttu
on just praegu paras aeg
mõelda, mis minu kodukandis võiks tänavusel
talgupäeval ühiselt ära
tehtud saada. Oodatud on

nii värsked talguideed kui
pikema talgutraditsiooniga
külad ja ühingud, samuti
linnaseltsid, et olla eeskujuks ja innustajaks teistele.
Talguliste kirjapanek algab
aprilli keskpaigas. Kellel
aga plaan juba varakult
tehtud ja lemmiktalgud
leitud, ei ole mõistagi
keelatud end ka varem kirja
panna. Talgutega tutvuda
ning talguid ja talgulisi
registreerida
saab
k o d u l e h e l
www.teemeara.ee.
Talgulugude kogumine.
Mullu alustasime koostöös ERMiga talgulugude
kogumist. Tänaseks on

laekunud üle 100 omanäolise talguloo, millele ootame
tänavu lisa. Talgulugu võib
olla aastate tagune või
värskem – loodame kokku
koguda Eestit katva talgulugude valiku, mis seob nii
erinevaid aastakümneid,
piirkondi kui põlvkondi.
Mis saab edasi?
Teeme Ära talgupäev ei
ole enam kaugeltki ühekordne kampaania. Talgupäevadest on välja kasvanud mitmeid muid ühiseid
ettevõtmisi. Maikuu esimesel laupäeval üle Eesti
peetav talgupäev võiks
jäädagi kindlaks traditsiooniks, kus aasta-aastalt üha
uuesti kokku tullakse ja

sammhaaval uusi inimesi
talgupisikuga nakatatakse.
Mõte ei ole ju milleski muus
kui inimeste ja kogukondade enda aktiivses eluhoiakus, koos tegutsemise jõus,
millega luua endale ühiselt
mõnusam elukeskkond. Just
selline, nagu meie oma
kogukond seda soovib.
Mis jäi ütlemata?
Tänaseks on Teeme Ära
algatus jõudnud mitmetesse
riikidesse üle terve maailma. Nimelt on rohkem kui
80 riiki maailma eri paigust
otsustanud Eestis 2008.
aastal toimunud koristuspäeva eeskujul korraldada
ka oma koristuspäev. Kuigi
eestlase jaoks on koristus-

talgud nüüdseks üks võimalik talguliik teiste seas
ning palju tehakse ka muid
tarvilikke talgutöid, oleme
oma talgupäevaga kindlalt
2012. aasta maailmakoristuse kaardil!
Pärnumaal toimuvaid
talguid aitab taas koordineerida ja talgujuhtidele
vajalikku informatsiooni
edastada KRISTA HABAKUKK Võite temaga alati
võib julgelt kontakti võtta
ja nõu küsida. Kontakttelefon on 56 616 258
e-posti
aadress:
krista@narnia.ee
Kohtumiseni 5. mail!
Teeme Ära talgupäeva
meeskond
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Tahkuranna valla 2012.aasta eelarve
§ 1. Võtta vastu Tahkuranna valla 2012. a eelarve.
(1) Tahkuranna valla 2012.aasta eelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistehingud, finantseerimistehingud ja likviidsete varade muutus on alljärgnevad
(tabel lisatud):

Tahkuranna valla 2012.aasta eelarve kogumaht on 1 927 692 eurot, tulud-kulud tasakaalus.
Eelarve põhitegevuse tulud on 1 614 033 eurot, võetavad kohustused 200 000 eurot ja likviidsete varade jääk eelarveaasta alguses 35 090 eurot.
Põhitegevuse kulud on 1 585 952 eurot, investeeringute summa 314 490 eurot ja tasutavate kohustuste summa 45 000 eurot.

Viis kuud Austria kultuuriõhtuid lõppes karnevaliga
Alates 2011. aasta
sügisest töötas Tahkuranna
Avatud Noortekeskuses
vabatahtlik Anja Austriast.
Anja jõudis Tahkuranna
valda septembris läbi
Euroopa Noorte alaprogrammi Euroopa Vabatahtlik Teenistus ja sõitis
tagasi Austriasse veebruari
keskpaigas.
Kohe vabatahtliku saabumisest saati hakati koos
noorsootöötajaga planeerima Austria kultuuriõhtuid.
Kõik ikka selleks, et tuua
kohalikele noortele lähemale tükike Euroopat ja
Austriat. Koos vabatahtlikuga õpiti natuke saksa
keelt, viini valssi, lauldi
austria rahvalaule, saadi
informatsiooni Austria
kohta ja õpiti Anja kodumaa
traditsioone. Seda kõike
tehti läbi mängude ja loovuse. Kõige ehtsam näide
vabatahtliku headest ideedest oli mäng „Rahaauk”

ehk „Kommiauk”, kus
teadmisi kontrolliti Austria
kohta ja panused käisid
kommide peale. Iga vale
vastuse korral kukkusid
kommid auku ehk ämbrisse.
Mäng sai lausa nii populaarseks, et selle on üle
võtnud ka juba teised
noortekeskused. Lisaks
teadmistele said noored kätt

proovida ka austriapäraste
toitute valmistamisel. Näiteks tegime õunastruudlit
ehk ApfelStrudelit, Kaiserschmarrenit ja Kässpätzlit
(mis maitses nagu makaronid juustuga). Anja
korraldas noortekeskuses
veel puuetega inimesi tutvustava päeva, tüdrukutele
õmblemisringi ja õppis 5

kuuga eesti keele nii selgeks, et suutis noortega
vesteldes lihtsamaid eestikeelseid lauseid öelda.
Austria kultuuriõhtute kulminatsiooniks oli reedel, 10.
veebruaril Uulus Tahkuranna Avatud Noortekeskuses toimunud karneval
ehk Fasching.
Mida see Fasching
täpsemalt tähendab? See on
Austrias ja Saksamaal
veebruaris peetav karnevali
aeg. Sel ajal tehakse
rongkäike, kantakse kostüüme, loobitakse komme,
peetakse kõnesid, tehakse
nalja, komöödiat, mängitakse mänge ja võisteldakse.
Meie karnevalil Uulus
kandsid kõik külalised
kostüüme: peol oli nii
meremehi, mustlastüdrukuid, kloune, võitluskunsti
esindajaid ja Eesti rahvariietes noori. Anja ise kandis
Austria rahvariideid. Vaadati videosid karnevalist,

tantsiti Austria rahvatantse,
mängiti, võisteldi ja valiti
karnevali prints (Sander
Salusoo) ja printsess (Karin

Vahenurm). Lisaks saadeti
viimaselt austriapäraselt
ürituselt väärikalt koduteele
ka meile kõigile juba
a r m s a k s
saanud vabatahtlik Anja.
A u s t r i a
kultuuriõhtud
j ä ä v a d
nüüdsest küll
vaid noortekeskuse ajalukku, aga igatahes väike
tükike Austriat on Anja
poolt Tahkuranna valda ja
noorte südametesse toodud. Sügisest
juba
uued
seiklused uue
vabatahtlikuga
.
GerdaVares
Noorsootöö
juht
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Uulu Põhikoolist

Veebruarikuu Tahkuranna koolis
Veebruar on meie kliimas ikka ehtne talve süda.
Teisiti ei olnud see ka sel
aastal. Vihast pakast jagus
paariks nädalaks. Seda pole
ühe talve kohta just palju,
aga ometi lubas ta õpilastel
pidada „külmapühasid”.
Väike puhkus keset pikka ja
väsitavat veerandit mõjub
kosutavalt.
Koolis tähistasime sõbrapäeva. Traditsiooniline on
sõbrale kaardi postitamine.
Laste rõõmsatest nägudest
võis lugeda, et sõpradest
puudust ei olnud.
Vabariigi aastapäevaks
korraldasime luulekonkursi.
Kirjutada võis oma kodust,
vallast ja Eestimaast. Tööd
tulid huvitavad. Lisaks sai
igaüks ise olla ka illustraatori rollis ning oma töö
meelepäraselt kauniks
muuta. Valminud töödest
seadsime üles näituse.
Pakume teilegi mõne huvitava luuletuse.
EESTIMAA
Rain Raadik 5.klass
Eestimaa on tore maa,
siin on hea elada.
Kui sa satud Tahkuranna
valda,
siis mine kindlasti randa.
Tahkurannas mitusada last,
on see lõbus elu vast.
Metsad täis siin seeni ja
marju,
sellega ära või harju.
Jõulumäel on tore
kelgutada,
veel toredam on suusatada.
Eestimaa on ilus maa,
selles kindel olla võid sa.
EESTIMAA
Marthen Tasalain 5.klass
Eestimaal on tore vald,
selleks Tahkuranna vald.
Tahkurannas mitu küla,
üheks külaks Leina küla.

Leina külas mitu talu,
Metsaääre meie talu.
Naabertaluks Pihlasalu,
nende vahel mitu salu.
Meie vallas on ka laht,
selleks laheks Liivi laht.
Eestimaa on tore maa,
see on minu kodumaa.
KODUPAIK
Oliver Leppik 4. klass
Metsa ja mere piir,
minu kodupaika viib.
Siin suusatada saab
ja kelgutada ka.
Viib tee meid Jõulumäele
ja Pätsi kodu äärde.
On koolis käia tore,
kui ilm on väljas kole.
Meil tore spordisaal,
kus trenni teha saab.
Ka on meil külamaja,
kus saab teha, mida vaja.
Elada on siin tore,
pole miskit muret!
MINU KODU
Caspar Lääne 4. klass
Kodus on tore ja hea,
vallatust täis on mu pea.
Kodus nii mugav ja soe,
kui külm hakkab, siis
tuppa ma poen.
Kodus ma töötan ja
puhkan,
vahel ka lusti löön.
Õppetöid ma koolis teen,
kui tehtud, siis koju ma
poen.
Kodus end koduselt
tunnen,
õhtuti suigun ma unne.
Ja kui on pere kõik koos,
naljad ikka on hoos.
MINU KODUKOHT
Grith Kesamaa 3. klass
Elan Eestimaal ju mina –
Tahkuranna vallas.

Laste lemmikraamatud
Uulu raamatukogu lugejad hindasid selle aasta algul XI
Nukitsa konkursi raamatuid. Jaanuaris oli Nukitsa konkursi
näitus lasteaias, veebruaris Uulu raamatukogus. Vaatluse
all olid 2010. ja 2011. aastal ilmunud algupärase
lastekirjanduse esmatrükid. Hindamisest võtsid osa 3–16aastased lapsed. Raamatukokku laekus 122 hääletussedelit.
3–4-aastased hindasid ainult raamatute illustratsioone.
Vanemad lapsed hindasid raamatute kirjanikutööd ja
kunstnikutööd.

Elad Eestimaal ka sina
siin on ilus merekallas.
Väga ilus on siin meri,
minu kodu vallas;
kanad nokivad siin teri
koer me kodurada tallas.
Siin on meil ka Jõulumägi,
seal on palju valget lund.
Isa mulle suusad tegi –
käes on suusatamistund.

Vabariigi sünnikuusse
mahtus Uulu kooliperel
mitmesuguseid erinevaid ja
põnevaid tegemisi.
v Kõige olulisemaks
kujunesid kindlasti ajaloonädalasse jäänud Eesti riigi
sünnipäevaga seotud sündmused.

vastlakukli söömisest.
Tänud Uhlapere seltsile
meeleoluka ürituse eest!
v 27. veebruaril käisid
6.–7. klassi õpilased õppematkal Kablis. Looduses
leiab avastamisrõõmu alati!
v 24.–26. veebruarini
2012 toimusid Mammastes

Sellel aastal oli ajaloonädala teemaks „Hariduselust Eestis”. Soovijatel oli
võimalik lugeda õpilaste
endi kogutud meenutusi
oma vanemate või vanavanemate koolipõlvest ning
kaeda näitusel kooli raamatukogus vanu kooliga
seotud asju.
v 21. veebruaril oli
õpilastel üks ainetund pisut
eriline, sest tundi olid tulnud
andma inimesed, kes seotud
meie koduvalla tegemistega.
Lapsed võtsid külalisõpetajad lahkelt vastu ning
tundus, et ka külalised ise
jäid oma õpetajatööga
rahule. Aitäh, Anu Nõmm,
Gerda Vares, Alar Vahtra,
Maia-Liisa Kasvandik,
Jüri Kõresaar, Helene
Klein, Iris Ristimäe, Karel
Tölp ja Raiko Gustavson,
vahva tunni eest!
v 23. veebruaril toimus
traditsiooniline aktus-ajalookonverents ning pärast
seda direktori pidulik
vastuvõtt kogu kooliperele.
20 Uulu kooli noort said sel
päeval ka võimaluse osaleda
Pätsi ausamba juures toimunud üritusel lipukandjatena.
v Küünlakuusse mahtus
kaks õpilaste seas väga
populaarset tähtpäeva:
sõbrapäev ja vastlapäev.
Sõbrapäeval töötas sõbrapäevakohvik ja kooliraadio
ning sõbraposti kaudu oli
võimalik oma sõpru tervitada. Vastlatralli korraldas
koolile Uhlapere selts.
Pärast lumetralli ning
hobusesõitu said kõik osa
sooja tee joomisest ning

Põhjamaade noorte MV
suusatamises. Osavõtjaid
riike oli kuus: Norra, Rootsi,
Soome, USA, Läti, Eesti.
Sprindivõistluses jagus
Uulu kooli õpilastele Kairit
Pajule 33. koht ning Silver
Salusoole 39. koht. 5 km
klassikadistantsil tõusis

Salusoo, Silver Salusoo,
Kairit Paju
II koht Andreas Jaaniste,
Siim-Sander Pihu, Sten

Kodu lähedal meil meri –
ilus liivarand,
rannas suur on lastekari,
rannas on ka mõni mänd.
Liivarannas ujun mina –
tule ujuma ka sina!
KODU
Johanna Aedma 1. klass
Kodu on mulle kallis
nagu päiksekiir!
Ma armastan ka ema isa,
suuri õdesid ka lisaks.
KODU
Marliis Miilimäe 1. klass
Kodus on mul kiisu,
nimeks tal on Miisu.
Kodus on mul õde ka
ja vanaema lõbus ta.
• Eesti vabariigi aastapäevaks õppisid lapsed
selgeks luulekava. See kanti
ette pidulikul kogunemisel
Pätsi mälestusmärgi juures.
Õpilastele oli see huvitav
üritus, sest tavaliselt oleme
aktuse korraldanud koolimajas. Kaunilt lehvivad
lipud, kõned, lillede asetamine – kõik see tekitas neil
tunde, et see päev on tõesti
eriline ja ilus.
Igapäevaselt jätkame
usinalt õppimisega, sest
16.märtsil on selle veerandi
viimane päev.
Ilusat kevade ootust
kõigile!

Võistleb kirjanik
Kass, Kristiina. “Nõianeiu Nöbinina” 13 häält
Leesalu, Diana. “Mahajäetud maja” 8 häält
Reinaus, Reeli. “Nõidkapteni needus” 6 häält
Võistleb kunstnik
Kass, Kristiina. “Nõianeiu Nöbinina”, pildid: Heiki Ernits
15 häält
Murutar, Kati Saara. “Jänku-Jussi lood” l, Leoste, Jaanus,
Leoste Jaanika. “Jänku-Jussi lood” ll–IV, pildid: Maigi
Magnus 11 häält

Pihu, Gätriin Gerlein
III koht Romet Henning,
Andre Mägi, Käroly
Reidla.
Gerli Jürima
Uulu PK õpetaja

Kairit eestlaste hulgas
teiseks, üldkokkuvõttes 18.
kohale.
v Lõpetuseks sooviks
kiita ka tublisid Uulu kooli
õpilasi, kes osalesid mitmetel jõukatsumistel ning
saavutasid häid tulemusi:
• Maakondlikul ajalooolümpiaadil saavutas 7.
klassi õpilane Silver
Põlgaste III koha
• Varia viktoriinilt 1.–3.
klassile tõid III koha
Mihkel Kersalu, Romet
Henning ning Jan Marcos
Lepik
• Maakondliku suusavõistluse parimad olid aga
järgmised:
I koht Ranno Sutt, Sander
Vallik, Aidi. “Mina, kana, lehm ja kratt”, pildid: Ott Vallik
7 häält
Suur tänu tublidele hääletajatele.
XI Nukitsa konkursi pidulik lõpetamine toimub 14.
aprillil Tallinas Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Siis
saame teada eesti laste lemmikkirjanikud ja -kunstnikud.
Lõpetamisele oodatakse lisaks auhinnasaajatele
70 hääletusel osalenud last, kes valitakse loosi teel
proportsionaalselt maakondades/linnades hääletanute
arvuga.
Helje Pulk Uulu raamatukogu juhataja

Märts 2012

Tahkuranna valla ajaleht

Kevadele vastu

Vallavanema veerg

(Algus 1. lk.)

620 599.00 eurot ja toetus
on 3 189 517.36. Hiljuti
toimus konkurss projektijuhi töökohale ning ette on
valmistatud hankedokumendid ehitaja leidmiseks.
See kõik annab lootust, et
järgmise aasta kevad-suveks
on Lottemaa väravad avatud.
0.3–04. märts toimusid
Kuremaal Eestimaa Spordiliit Jõud poolt korraldatavad valdade vahelised
talimängud. Tahkuranna
vald võttis osa ainult ühel
alal, mida võiks nimetada

lausa meie paraadalaks –
suusatamises. Meie suusatajad olid tasemel ja tõid
Tahkuranna vallale neilt
võistlustelt juba kolmanda
järjestikuse võidu. Üldkokkuvõttes võitis võistlused Tartu vald, kes
suusatamises jäi meie järel
teiseks. Siinkohal suured
tänud kõigile, kes suusarajal
valda esindamas käisid ja
treeneritele Kadri Madissoole ning Anu Taveterile.
Teguderohket algavat
kevadet kõigile!

Tahkuranna

Avatud
Noortekeskus

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
reedel, 23. märtsil kell 20.00–01.00

SÜNNIPÄEVAPIDU
5 AASTAT
Peaesineja Mia
Noortebänd Fellessi
DJ Team Young & Restless.
Pilet 2 eurot

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Märtsi kuu
Elu on muusika,
mis heliseb meie päevades,
öödes ja aastates!

29. märts
01. märts
01. märts
03. märts
27. märts
07. märts
10. märts
11. märts
23. märts
18. marts
29. märts
30. märts
20. märts
06. märts
31. märts
05. märts
07. märts
12. märts
27. märts
31. märts

Hella Saluste
Virginia Vilsar
Olga Vihmann
Koidula Krüger
Helju Kiviselg
Artur Rinaldo
Melida Lõssova
Hedvi Laus
Asta Holter
Astra-Ilona Vanatoa
Faina Babenko
Vello Lilleväli
Mihkel Oja
Taimi Lilleväli
Anne Tamm
Rein Ilau
Enn Paevere
Georgi Kulikov
Märt Salusoo
Raivo Jürgenson

ROOSE KASE
21.07.1929–05.02.2012
Uulu küla

86
84
84
84
84
82
81
81
81
80
80
75
70
65
65
60
60
60
60
60

Küünlakuu Uhlapere
Seltsis oli sama tihe kui
vastlapäevane tuisk. Seltsimajas jagus tegemist
kõigile. Selle talve pakane
püüdis meid hirmutada ning
seadis ette mitmed takistused, mille tõttu lükkus
märtsikuusse polümeersavist ehete voolimine. Kuid
nähes meie vankumatut
kindlust oma asja edasi
ajada, taltus isegi ilmataat.
Seltsimaja saalis maaliti
ühel talvisel pühapäevahommikul
kevadiselt
säravaid ja värvikaid salle.
Peale esmakordset katsetust
siidi ja värvidega tekkisid
üha uued ideed, mis
vajaksid elluviimist ja
kingitusteks vormimist.
Mõned näited valminud
kunstiteostest on fotodena
meie seltsi blogis uhlapere.blogspot.com.
Vastlapäeva tähistasime
koos kooliperega vastlamänge mängides, liugu
lastes ning hobustega sõites.
Aitäh kõigile abistajatele ja
toetajatele.
Meie jaoks suurim
sündmus oli laulukoori
esimene avalik esinemine
K.Pätsi sünniaastapäeval
mälestussamba juures ning
õhtusel kontsert-aktusel.
Kontserdil näitasid oma
oskusi nii vastsündinu eas
koor kui noorikueas tantsuselts Ülejala, vahelugemistega toetas Toomas Voll.
Tähtpäevaliste kõnedega
tervitasid esinejaid ja
vallarahvast vallavolikogu
esimees Kalmer Metsaoru
ja EV kultuuriminister Rein
Lang. MTÜ Uhlapere Selts
tänas enda toetajaid väikese
magusa suutäiega ning
võttis Rein Lang‘i seltsi
auliikmeks.
Märtsi algul on vana
kalendri järgselt tsirgupäev,
kui rändlinnud oma nokad
kodu poole keeravad ja
alustavad
tagasiteed.
Maarahvale oli see tähenduslik päev, sest koos
lindudega saabub kevad,
mis paneb südamed kiiremini põksuma ja toob

Ilusat kevade algust
MTÜ Uhlapere Selts

• TEATED •
EV Põllumajandusministeerium ja PRIA
sekkumisvarude jaotuse kaudu on Tahkuranna
valla vähekindlustatud- töötuga ja paljulapselistele
peredele eraldatud tasuta jagamiseks järgmised
toiduained – jahu (vähesel määral) ja makaronid.
Sotsiaalnõunik
K. Tints
Tel. 4448 896; 5084640

KEVADISED TEGEVUSED
TAHKU käsitöö
TARESõpitoad
Pühapäevased
algusega alati kell 11.00, tasulised 2 eurot kord:
11.03.

18.03.
22.04.

29.04.

Punumis- ja sõlmimistehnika - makramee,
raampunutis, (kardinad, pildid),
kinda lõpetamine
Kevadpühade kaunistused- õmblemine,
viltimine, lõnga -ja paberitöö
Keraamilise plaadi tuunimine.
Emadepäevaks kaardi, kingituse ja
kinkepakendi valmistamine
Keskaja riietus - õpituba monogrami
tikkimisest

ÜRITUSED
01.05. TEEME ÄRA talgud Tahku Tares,
algus kell 10.00
05.05 Jalgratturi tervise- ja turvapäev,
algus kell 10.00
13.05. Võiste kevadlaat Tahku Tares, algus kell 10.00
Eakate tervisevõimlemine igal kolmapäeval kell 10.00
(3 eurot kord)
Täpsem info. tel 55515507

naisselts@mail.com

Vestlusringid poliitikutega
Alates märtsikuust 2012.a. alustab valimisliit
TAHKURANNA vallarahvale mõeldud vestlusringe
poliitikutega.

15. märtsil on võimalus kohtuda Rait Marustega
Reformierakonnast.
29. märtsil IRL-i juhtivpoliitikutega.
Vestlusringid algavad kell 19.00 ja
toimuvad Opmani majas ( Uulu vanas rahvamajas).
Info teadete tahvlitelt ja Opmani majast.
Tule ja uuri, mida poliitikutel on meile öelda!

17. märts 2012 kell 11.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
TAHKURANNA X VÕRKPALLITURNIIR
Võistlevad: Pärnu Maavalitsuse, Surju ja Tahkuranna
võistkonnad Tule omadele kaasa elama!
Toetavad: Tahkuranna Vallavalitsus, spordiklubi
TAHK

Uulu Postkontor on suletud
20. – 26.märts 2012.a.
seoses töötaja puhkusega.

SA Jõulumäe Tervisespordikeskus annab
valla rahvale teada
Väljaandja:
Lehe makett:

SILVA HAASMA
18.01.1941–19.02.2012
Võiste alevik

rõõmu silmadesse nii
noortel kui vanadel. Märtsis
on kevadine pööripäev,
mille järgi ennustati
kevadist ilma ning tulevast
põllusaaki. Kuniks lumi
veel põlde katab, kutsub
Uhlapere Selts kõiki
tantsuklubi kogunemisele,
esimene toimus 4. märtsil
kell 18.00. Tantsuklubi
järgmine kogunemine on
1.aprillil. kell 18.00
Uhlapere Seltsimajas.
Muusikat teeb Olavi
Kõrre, sissepääs 2 euri.
Tantsuklubis tantsime
põhiliselt rahvalikke seltskonnatantse ning seda elava
muusika saatel. Tants sobib
lapselapsest vanavanemani.
Tule perega või üksi ja
tunne tantsimisest rõõmu
hea muusika, toreda seltskonna ning sõbralike
juhendajate abil! Pere
pääse: 2 eurot, pillimehele
koos pilliga ja juhendajatele
sissepääs tasuta! NB! Kui
sul ei ole raha, tule ikka!
Uhlapere Selts leiab võimaluse kõigile koos tantsimiseks.
11 märtsil kell 11.00
ootame huvilisi polümeersavist ehteid voolima.
Lähem info ürituste
kohta meie seltsi blogis,
seltsimajas ja Uulu
raamatukogus.
MTÜ Uhlapere Selts
seab oma kevadisi tegemisi
16.juunil toimuva Uulu II
(III) Laulupüha järgi.
Kutsume kõiki käsitöömeistreid osalema laulupüha raames toimuvale
käsitöölaadale.
Ettevõtjad! Teil on võimalus tutvustada ennast
ja oma toodangut laulupüha laada-alal.
Teretulnud on kõik
tooted, mis seotud mere,
maa ja aiaga, mis iseloomustaksid meie kodukohta või mis teeksid meie
inimeste elu ilusamaks ja
paremaks.

Lk. 7

Trükkis:
Küljendus:

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

PERE PIDULIKKE SÜNDMUSI SAAB
KORRALDADA KA JÕULUMÄEL
• Toitlustamine ja saali rent Jõulumäel
Tervisespordikeskusele sobilikele aegadel
• Kokkulepped
Enn Tasalain 5186142 (saali rent)
Valda Jürimäe 5233 213 (toitlustamine)

Lk. 8

Tahkuranna valla ajaleht

Uulu Lasteaia tegemisi

Veebruar on olnud meil
täis tegemisi ja toimetusi.
Lepatriinudele rääkisid oma
reisimuljetest Robin ja tema
ema. Selle nädala teemaks
oli rühmas „Teised maad ja
rahvad”. Jaanimardikad
käisid sõbrapäeval külas
Lepatriinudel, kus pakuti
maitsvaid suupisteid. Mesimummid küpsetasid sõbrapäeva raames aga pannkooke. Eesti vabariigi
aastapäeva nädalal kuulasid
Jaanimardikad eesti hümni
ja värvisid eesti lippu.
Liblika rühma lapsed
said näha nukunäidendit
„Kuidas kassipoeg kassi
moodi rääkimise ära
unustas”. See oli neile väga
põnev elamus. Ka Liblikad
pidasid sõbranädalat ning
rääkisid oma kodust ja
perest. Lapsed tõid kodust
kaasa oma pere pildi ja
näitasid, kes seal peal on.
Sellesse kuusse on mahtunud ka neli ühiselt peetud
üritust.
Kaua aega pidime ootama soojemat ilma, et koos

talispordipäeval lumes
mütata. Kõik lapsed said
oma osavust proovile panna. Kõige kergemaks alaks
oli laste arvates kelgutamine
ja kõige raskemaks alaks
osutus kelguvedu. Kõik
lapsed said auhinnaks kaela
medalid.

Sõbrapäeval trallisime
koos lasteaia saalis. Tantsisime ja kõige vanem rühm
esitas teistele rühmadele
laulu sõbrast.
Vastlapäeval pidasime
vastlakarnevali, kus lapsed
osalesid erinevates võistlusmängudes ning olid riietatud erinevatesse muinasjutukostüümidesse. Seejärel
mindi õue hobusega sõitu
tegema.
Eesti vabariigi sünnipäeva puhul oli meilgi
pidulik aktus, kus iga rühm
esitas oma laulu- või
tantsunumbri. Lepatriinude
rühmast luges luuletuse
kodumaast Jan-Jonathan.
Aktuse lõpus mängisime
koos laulumängu „Mu
isamaa armas”.
Toredat märtsikuud ja
päikesepaistelisi ilmu kõigile!

Veebruar 2012

Võiste lasteaia tegemised
* Veebruari kuu algul
väisas nukuteater “Nipitiri”
lasteaeda, etendusega
“Piimahaldja saladus”.
Vaatasime lavastust koos
nooremate kooliõpilastega,
oli õpetlik lugu.
* Sõbrapäeva tähistasid
lasteaialapsed nädalajagu
üksteise juures õhtupoolikutel sõbralikult mängimas käies. Rannakarbid
(4–7a) rõõmustasid teineteist üllatuste ja kaartide
valmistamisega. Oma pisikesi sõpru akna taga peame
jätkuvalt samuti palakestega
meeles.
* Rannakarbid käisid
Võiste raamatukogus vaatamas näitust, Tahkuranna
valla 20 aastat sõnas ja
pildis. Pildimaterjal kõnetas
meid nii mõnegi tuttavaga
inimese ja tegevusega nagu
näiteks pilt Võiste lastele
mänguväljaku ehitamisest,
mis tekitas rühmalastes
elevusküllaseid tundeid.
* Rannakarbid tegid
algust Avastusõppe selle
osaga, kus mõõdetakse ja
võrreldakse.

* Vastlapäeval lasteaialapsed kelgutasid pikka
liugu, Päikesekiirte (2–4a)
vanemad lapsed trotsisid
tuisku nn Kirikumäel ja
Rannakarbid tegid sama
Keelatud maal, lisaks mõni
võistumäng.
* Lasteaialapsed tähistasid omakeskis ka Kodumaa
sünnipäeva.

* Rannakarbid külastasid veebruari kuu viimasel
päeval Võiste Sadama
poodi, et vaadata koolilaste
joonistuste väljapanekut.
Täname siinkohal poemüüja
Merlet, kes meid magusate
tänudega ära saatis. Meie
kooliminevate laste valitud
töid saab peagi näha Võiste
Raamatukogus.

* Meie artikli tänunurgas
tänavad Päikesekiired
perekond Järvoja abi eest
juuksurinurga taasvalmimisel. Rannakarbid tänavad
Markuse, Simo, Marianni,
Anni-Marii ema ajakirjade,
meisterdamis- ja pabermaterjali eest ning Kaili, Kirke
perele tänud sulelistele
toidulisa eest.
Veel viimased tuisud ja
talvelõbud ning taas on
rõõm aina enam kevade
märke nägema, kogema
hakata. Meelepärast aega
kõigile!
Kuu kokkuvõte koostas
Signe Ööpik

Ära tegime!
Koolitantsu eelvoorust
piirkondlikku vooru.
11. veebruaril toimus
Pärnu Kontserdimajas
„Koolitants 2012" festival.
Neli tundi laupäeva päeval
ja poolteist tundi samal
õhtul kestnud esinemismaraton tõi Pärnu kontserdimajja ühes tantsimisest
vaimustunud laste ja koolinoortega kogu oma
eripalgelisuses nähtavale
Pärnumaa tantsujuhtide
loomepotentsiaali.
„Koolitantsu” Pärnu
maakondlikul tantsupäeval
astus üles 527 tantsijat,
nende hulgas tantsutrupp
Müramee ja Tahkuranna

Tüdrukud.
Tantsutrupp Müramee
esines tantsuga „ Uudistajad”. Uudistajad olid
väikesed tibud, kes kooruvad munast ning on
rõõmsad kui „päikesepallid”. Siblivad maa peal
ringi ning püüavad asjalikud
välja näha.
Erilise sära andis
tantsule,
4-aastane
Elisabel Helstein, kes
püüab olla väike uudistaja
tibu ning järgida suuremate tegemisi. Suuremad tibud Alice Võsanurm, Terhi Kuuse,
Angela Kaiste, Annika
Absalon, Aurelia Kaasik ja

Anett Aedma siblisid laval
nagu tõelised tibud, kes on
pääsenud vabadusse oma
turvalisest tibukoorest.
Trupp Tahkuranna Tüdrukud tegid võimsa esinemise ning kehastusid laval
tulnukateks. „Tulnukad
saabuvad Maale” oli trupi
tantsupealkiri. Muusikagi
andis märku, et saabumas
on miskit müstilist, avaneb
uks ning väljuvad esimesed
julged tulnukad Deborah
ja Martina Puusepp. Veidi
olukorda hinnates kutsuvad nad ka teisi
laevaelanikke, Iti-Mai
Mätas, Iiris Reier, Angela
Absalon, Ülle Järvoja,

Greta Tamm, Crete
Sinimäe, Maale.
Tantsumöll Maal algas,
kuni oli kuulda uut laeva
kutsungit ning tuli pöörduda
laevale tagasi.
24. märtsil on veelkord
kõigil võimalus näha meie
valla vahvate tantsulaste
tegemisi laval. Tule meile
kaasa elama ning pöialt
hoidma, et jõuaksime ka
finaalkontserdile Tallinnas
Nokia Kontserdimajja.
Anu Nõmm
tantsude autor ja õpetaja

