TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema
veerg

Vallavanem KAREL TÖLP

Täpselt kolm aastat
tagasi vähendas Tahkuranna
vallavolikogu kõigil, kelle
brutopalk oli sel ajal täistöökoha eest vähemalt
üheksa tuhat krooni, palka
5%. Peamiseks palga
vähendamise põhjuseks oli
riigipoolne õpetajate palkade langetamine. Väike
osa oli selles ka nn. masul.
Sel hetkel oli lootus, et
palgad taastuvad mõne
kuuga, tegelik majanduslik
olukord 2010. aastal ja
2011. aasta alguses oli
paljuski teine.
Kui ettevõtluses tekkis
masu varem kui omavalitsuses see tunda andis,
siis samuti on olnud
majandustõusuga. Viimase
1,5 aasta jooksul on tulumaksu laekumine suurenenud üle 10%, sellest sel
aastal ca 7%. Me kõik
teame, mida on teinud
eurole üle minnes kõik
teenuste ja toidukaupade
hinnad meie rahakotile.
Sellest lähtuvalt otsustas
Tahkuranna vallavolikogu
tõsta kõigil, kaasa arvatud
kooliõpetajad ja töötajad,
kelle palku ei ole masu
tingimustes kärbitud, palka
10% alates k.a. esimesest
septembrist.
Augusti lõpul toimunud
istungil kehtestas volikogu
golfiradade rajamiseks
vajaliku viimase etapi
detailplaneeringu. Golfialal
käib vilgas ehitus juba
viimased 2 kuud, nüüd on
võimalik arendajal kogu 18
rajaga kompleks välja
ehitada. Läbi üld- ja detailplaneeringu nähakse enamuse golfiradade ulatuses
mere äärde ette supelrand.
Avalik ligipääs säilib Kure
randa, milleni viiv tee
ajutiselt ehituse ajaks on
avalikule liiklusele ohutuse
kaalutlustel suletud. Tõenäoliselt kujuneb aga pikemas perspektiivis populaar-
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semaks kohaks rand, mis
jääb rajatava golfihoonehotelli juurde.

I klassi astujad 2012

Suve teises pooles alustasid teedeehituse hanked
võitnud ettevõtted suuremahuliste
teetöödega
Tahkuranna vallas. Soovin
mõistvamat suhtumist teetööde teostamise suhtes, eks
ole paratamatu, et ehituse
ajal kaasnevad mõningased
liikumisprobleemid. Võib
ka juhtuda, et kogemata
kahjustatakse teie kinnistut
või isegi aeda, siis pöörduge
julgelt valda ja olukorrad on
saanud siiani kõik lahendatud. Mustkatete ehitusel
võtame tööd üle enne 15.
septembrit. Kui kellelgi on
ettepanekuid või näeb vigu
tehtud töödes, palume
samuti sellest aegsasti teada
anda. Loomulikult ei tähenda see seda, et me ise
järelevalvet ei teeks. Teiste
teetööde teostamise aeg on
pikem ja tehakse objektide
kaupa, ka siin palume
tekkinud probleemidest või
ettepanekutest aegsasti valda teada anda. Senised
ehitustööd on läbi mitmete
inimeste toonud väga
huvitavaid arvamusi ja nn.
külajutte, millel tõepõhju
pole all olnud või on olnud
lihtsalt arusaamatused. Kui
kellelgi on küsimusi või
ettepanekuid, võiks ise otse
helistada ja küsida vallast.

Uulu Põhikooli 1. klass

Äsja alustasid kooliteed
Tahkuranna valla koolide
esimestes klassides 19
väikest last. Uulu Põhikoolis
läks esimesse klassi 11 last
ja Tahkuranna LasteaedAlgkoolis 8 last. Kui Uulu
piirkonnas elanike arv järjest kasvab, siis kahjuks
põhikoolis, mille lõpetajate
tulemused eksamitel on juba
aastaid maakonnas kindlalt
esimeste hulgas, mõnes
õppeaines lausa esimene,
laste arv järjest väheneb.
Samas, Võistes kooliteed
alustavate kaheksa lapse
pärast on mul eriti hea meel.
Võistes asuvad kool ja
lasteaed näitavad end jätkusuutlikena, olemas on ka
mitu kultuuritegemise kohta.
Loodan, et vallapoolne
investeerimine õppehoonetesse ja Võiste elukeskkonna parandamisse hakkab
vilja kandma ja elanike
vähenemine piirkonnas ei
jätku.
Head kooliaasta algust
kõigile!

NR. 175

1.rida vasakult
paremale:
TANEL TAMM,
LEANDRA VAHER,
KEITI ALEXANDRA
LEPIK,
ANETT AEDMA,
ANGELA KAISTE.
2.rida vasakult
paremale:
SAMUEL TIMO
PELTOKANGAS,
OLIVER LUIK,
KAARUP KASK,
ANDRI MAASING,
ÕPETAJA
SIRJE KÕRESAAAR,
GETTER ENNOK,
JANNO EESKIVI.

Tahkuranna Lasteaed Algkooli 1. klass

September
Leelo Tungal
Astrites on pruunid
sälgud,
floks on ammu roostes.
Ruuge ranits rõõmsalt
välgub kooli poole
joostes.
Pinal kolksub killa-kolla
asfalt paitab päkki.
Küll on tähtis tunne olla
õpilane äkki.
Koolis tundma õpid tõde,
tead, mis hea, mis paha.
Hoovis õpilase õde
nukralt vaatab maha.

Seisavad vasakult paremale: RAUNO JUNINEN, ANNABEL HELIN, ANNIMARII MÄNNI, KAILI KIRT, KIRKE KIRT, MARLEEN KESAMAA, RAIKO
VIRNHOFF, MÄRT KIKKAS.

Rõõmsat ja teadmisterohket kooliaastat!
Tahkuranna Vallavolikogu ja Vallavalitsus!
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
01.augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 9 Eesti
Laskeorienteerimise Föderatsioonile laskeorienteerumisvõistluse Biathlon Orienteering World Championships
2012 läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses 16.–
20.augustil 2012.
• Kinnitada hanke “Laenu võtmine Tahkuranna valla
2012.aasta investeeringute finantseerimiseks” edukaks
pakkumuseks AS SEB Pank poolt esitatud pakkumus,
mille intressimäära suurus on 2,349%.
• Kinnitada hanke “Tahkuranna valla teede mustkatted”
lisatöödele edukaks pakkumuseks AS Eesti Teed poolt
esitatud pakkumused alljärgnevalt:
- Tõllapulga freespurukatete ehitus
4892,94 eurot;
- Võiste aleviku Matsi tänava freespurukate ja pindamine
2384,64 eurot;
- Võiste aleviku Pikk tänav veetrassi ehitus
216,90 eurot;
- Võiste aleviku Jaagu tänava truubi pikendamine
240,01 eurot;
- Võiste aleviku Kaare tänava killustikalus ja
freespurukate-mahu vähenemine
-1251,00 eurot;
- Võiste aleviku Kaare tänava truubi ehitus
1200,06 eurot.
• Kinnitada hanke “Tahkuranna valla teede mustkatted”
edukaks pakkumuseks Võiste aleviku Kaare tänava parkla
ehitamiseks AS Eesti Teed poolt esitatud pakkumus, mille
suurus koos käibemaksuga on 5780,54 eurot.
07.augustil
• Kinnitada hanke “Veetrasside ehitus Võistes ja Uulus”
edukaks pakkumuseks AP Holding OÜ poolt esitatud
pakkumused alljärgnevalt:
- Võiste veetrassi ehitus
4 896 eurot;
- Uulu veetrassi ehitus
2 856 eurot.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanerkud (toetuste
maksmine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 10 MTÜle Tahkurandlane Hapukurgifestivali korraldamiseks
20.08.2010 Tahkuranna vallas Tahku Tare territooriumil.
• Anda luba MTÜ-le Rae Koss lastele suunatud laagri
läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses ajavahemikul 23.juuli kuni 29.juuli 2012.aastal.
14. augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 39 kalendripäevaks ajavahemikul 15.august kuni 23.september
2012.a.
Määrata vallavanema kohusetäitjaks
15.08.2012-26.08.2012
Maia-Liisa Kasvandik;
27.08.2012-09.09.2012
Urme Raadik;
10.09.2012-23.09.2012
Maia-Liisa Kasvandik.
• Korraldada lihthankena riigihange “Tahku Tare veevõtukoht”.
Kinnitada korralduse juurde lisatud riigihanke hankedokumendid.
Määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks Tiiu Sommer.
• Algatada Reiu küla Laugu kinnistu detailplaneering ning
kinnitada selle lähteseisukohad.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluv Silla tee kinnistu,
katastriüksus katastritunnusega 84801:001:1715.
Kinnistu asukoht Tahkuranna vald, Reiu küla, pindala
4.33 ha, sihtotstarve transpordimaa. Koormatava ala
suurus on 284 m2.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluvad järgmised
kinnistud:
- Reiu küla, Silla tee 4 kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1289), kinnistu registriosa nr 3419806,
koormatava ala suurus 223 m2
- Reiu küla, Tõllapulga tee 1 kinnistu (katastriüksuse
tunnus 84801:001:1248), kinnistu registriosa nr 3214006,
koormatava ala suurus 473 m2
- Reiu küla, Tõllapulga tee kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1148), koormatava ala suurus 12 m2.
- Reiu küla, Tõllapulga tee L1 kinnistu (katastriüksuse
tunnus 84801:001:1252), kinnistu registriosa nr 3214406,
koormatava ala suurus 19 m2.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 05. oktoobri 2010
korraldusega nr 237 “Nõusoleku andmine maa riigi
omandisse jätmiseks. Sihtotstarbe määramine.
Lähiaadressi määramine” määratud maaüksuse lähiaadressi, määrates selle aadressiks 4 Tallinn-Pärnu-Ikla
tee.

• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Uulu
külas Uulu veetorustiku laiendamiseks (Soo-Mõisa
kinnistu liitumisühendus).
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Võiste
alevikus veetorustiku laiendamiseks (Pikk tn veetorustikult kinnistutega: Matsi tn 4, Kaare tn 5, Matsi tn
1 ja Kaare tn 3 liitumiseks).
• Väljastada ehitusluba Tõnu Sarvele Tahkuranna külas
Tahkumere tee 10 olemasoleva aiamaja rekonstrueerimisel, laiendamisel ja tehnosüsteemide muutmisel.
• Anda luba Uus Maa Kinnisvara AS-le reklaami paigaldamiseks Sorja kinnistule Reiu külas vastavalt taotluses
esitatud andmetele.
21.augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Väljastada ehitusluba Ere Raudsepale Leina külas Värava
kinnistule ratsutamise maneezi püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Tahkuranna külas Tare kinnistul asuva külakeskuse Tahku
Tare osaliseks kasutamiseks
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Vallavolikogus otsustati:
28.augustil
• Toimus Tahkuranna valla 2012. aasta lisaeelarve I
lugemine.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Golfimetsa detailplaneering.
• Asutada jäätmevaldajate register ja kehtestada Tahkuranna
valla jäätmevaldajate registri pidamise kord.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 30.12.2010 määrust nr
23 “Tahkuranna Vallavalitsuse struktuuri, teenistujate
koosseisu ning töötasumäärade ja tingimuste kinnitamine”.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 16.12.2010 määrust nr
20 “Tahkuranna Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötasuastmestiku ja töötasuastmete jaotuse kehtestamine”.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 16.12.2010 määrust nr
21 “Pedagoogide töötasustamine”.
Kolme eelpoolnimetatud määruse muutmine tähendab
sisuliselt kõigi valla palgal olevate töötajate, sh õpetajate,
töötasu suurendamist 10% võrra.
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2012.aasta II lisaeelarve.

28.augustil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Kehtestada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse kasutamisel
alates 01.09.2012 alljärgnev hinnakiri:
1.1 Üritused, võistlused, seminarid (suur saal)
10,90 €/tund
1.2 Treeninggruppidele suurusega alla 10 isiku
(suur saal) 6,40 €/tund
1.3 Lauatennis, koroona
1,60 €/tund/laud
1.4 Treening jõusaalis 1,60 €/tund/ 12,80 € kuukaart
(kuukaart kehtib kuupäevast kuupäevani)
1.5 Saun
6,40 €/tund
1.6 Muud ruumid (peeglisaal, mängudesaal, lava,
noortekeskuse ruum, ringijuhtide ruum)
4,50 €/tund
1.7 Pensionärid
Tasuta
1.8 Valla õpilasüritused
Tasuta
1.9 Tahkuranna valla lapsed (kuni 18.aastased)
v.a. suur saal
Tasuta
1.10 Tahkuranna valla lapsed, kes on valla treeningrühmade liikmed, ka suur saal
Tasuta
1.11 Vallas tegutsevad kultuuriringid
Tasuta
1.12 Valda esindavad sportlased
SK TAHK ettepanekul
Tasuta

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

- Firmad, asutused, klubid, seltsid ja treeningrühmad
peavad tasuma üüri iga kuu 26-ndaks kuupäevaks
Tahkuranna Vallavalitsuse arveldusarvele.
- Hinnakiri kehtib ka Tahkuranna Lasteaed-Algkooli
saalile.
- Suuremahuliste spordi- ja kultuuriürituste korral on Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse juhatajal õigus teha muudatusi
hinnakirjas.
Väljastada kirjalik nõusolek Ingrid Laurile Tahkuranna
külas Villi kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Ahti Sternile Metsaküla
külas Madise kinnistule veetorustiku koos veetõsteseadmetega, rajamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Olev Merimaale Uulu külas
Matsoo kinnistule veetorustiku koos veetõsteseadmetega,
rajamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Maire Sädele Reiu külas
Kalli kinnistule veetorustiku koos veetõsteseadmetega,
rajamiseks.
Väljastada kasutusluba Ahti Sternile Metsaküla külas
Madise kinnistule puurkaevu rajamisel.
Väljastada kasutusluba Olev Merimaale Uulu külas
Matsoo kinnistule puurkaevu rajamisel.
Väljastada kasutusluba Maire Sädele Reiu külas Kalli
kinnistule puurkaevu rajamisel.
Kinnitada 27.08.2012 esitatud projekti “Puurkaevu
rajamine Matsoo kinnistule” aruanne ning teha
väljamakse teostajale (OÜ Puurtööde) 2826,40 eurot
15.08.2011 sõlmitud toetuslepingu alusel.
Kinnitada 27.08.2012 esitatud projekti “Puurkaevu ja
veetrassi rajamine Madise kinnistule” aruanne ning teha
väljamakse teostajale (OÜ Puurtööde) 3752,81 eurot
15.08.2011 sõlmitud toetuslepingu alusel.
Kinnitada 27.08.2012 esitatud projekti “Puurkaevu
rajamine ja pumpla seadistamine Kalli kinnistule”
aruanne ning teha väljamakse teostajale (OÜ Puurvesi)
4152,eurot 03.10.2011 sõlmitud toetuslepingu alusel.

TEADMISEKS!
Hea kogukonna liige!
Avalikustamisel on Tahkuranna valla
arengukava 2011–2016 eelnõu
(sh eelarvestrateegia).
Eelnõuga saab tutvuda Tahkuranna Vallavalitsuses
(Uulu küla), valla kodulehel www.tahkuranna.ee ja
kõikides valla raamatukogudes kuni 12.september
2012.
Ettepanekuid arengukava täiendamiseks või
muutmiseks ootame avalikustamise jooksul
kirjalikult aadressil Uulu, Tahkuranna
Vallavalitsus, 86502 või e-posti aadressil
tahkuranna@tahkuranna.ee.
o r r

Toetuse taotluste esitamisest 2013 .a.
eelarvesse
Toetusi ja tegevustoetuse taotlusi võivad esitada nii
üksikisikud, kui seltsingud ning
mittetulundusühingud, asutused ja juriidilised
isikud, kelle eesmärgiks on haridus-, kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö edendamine
Tahkuranna vallas.
Taotlused esitada hiljemalt 30.oktoobriks
vallakantseleisse või Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhatajale.
Aadressil www.tahkuranna.ee, Kultuur alt leiate
Haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsooprojektide
toetuste ja tegevustoetuste eraldamise korra ja
taotlusvormi (lisa 1) ning aruande vormi (lisa 2)
Tahkuranna Vallavalitsus.

TÄNU!
Võiste elanikud tänavad
vallavalitsust kordatehtud teede
eest.
Grupp võistekaid
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Tahkuranna valla ajaleht

Uue hooga
Uhlapere seltsimajja
Pihlakad punetavad, seened sirguvad metsa all. Suvi
2012, mis ei jätnud
kedagi ükskõikseks, hakkab vaikselt ajalooks saama.
Uhlapere Seltsi
akendes säravad
jälle tuled. Istusime
augusti lõpupäevadel kamina ette ja panime
paika uue aasta plaanid.
Vaadates vanu fotoalbumeid veendusime, et siinkandis on läbi aegade olnud
aktiivne seltsielu ja isetegevus. Uhlapere Selts
väärtustab ajaloolist pärandit ja otsustas rahva
soovil taasluua näitemänguringi. Näitering alustab
tegevust 17. septembril
kell 18.00. Oodatud on
kõik, kes tunnevad end
laval hästi ja soovivad olla
meeldiva seltskonna liikmed.
Suvel oli kõigil võimalus
kuulda meie segakoori
laulu nii Uulu III Laulupüha kui Võiste Kevadlaadal. Tänaseks on kõigi
mõtted liikunud olnust
tulevikku ja meie vaim on
valmis alustama uut
proovide ja esinemiste
hooaega dirigent Annely
Kuninga taktikepi all.
Hooaja esimene proov
toimub 19. septembril,
kuhu ootame ka uusi
lauljaid – tulla võivad
kõik, kes laulust lugu
peavad ja tahavad liituda
meie toreda klubilise
seltskonnaga.
Uhlapere seltsiline tegevus on täis igapäevaseid
väikseid üritusi, lisaks
näitemängule ja laulukoorile alustab tegevust Uhla-

pere pasunakoor. Lauljate
ning näitemängus osalejate
lastele on tagatud proovide
ajaks lastehoid
– tulge kogu
perega.
Möödunud
aasta oli tegijate silme ees Uulu III
Laulupüha korraldus ja
toimumine, kuid nii laulukui näitemänguseltsid said
edukalt toimida tänu õpetatud meeste toetusele
ja juhatusele koolide
juures. Ajalugu näitab, et
kooliõpetajad olid need
talurahva valgustajad, kes
tõid maarahva ellu seda ise
olemise teadmist ja ärkamist, soovi saada suuremaks
ja targemaks. Sel aastal
möödub 245 aastat esimese
talulaste kooli loomisest
Uulu mõisas. Tahkuranna
Vallavalitsus, Uulu kool ja
Uhlapere Selts tähistavad seda olulist tähtpäeva
novembris suurema rahvapeoga, kuhu ootame
Uulu erinevate koolide
vilistlasi, et meenutada ja
tunda koosolemise nostalgilist magusat tunnet.
Uhlapere Seltsi aasta
jooksul on tulemas koristustalgud, seltsimaja rahvapeod, käsitööpäevad.
Seltsimajja on oodatud
kõik, kes tahavad tunda
end osakesena kodukandi
tegemistes. Info ürituste
kohta jätkuvalt meie seltsimajas, blogis ja raamatukogus.
Tegusat sügist!
Uhlapere Selts

Liikumisest rõõmu tundev
inimene
Nüüd, kus hakkavad
ühele poole saama suvised
ja sügisesed toimetused, on
õige aeg pakkuda ka endale
midagi. Oma ihule ja
hingele. Mis oleks selleks
veel parem, kui teha seda
koos fantastilise muusiku
Olavi Kõrre ja toreda
seltskonnaga, tantsides vanu
erinevate maade pärimuslikke seltskonnatantse (reilender, padespaan, serjoša,
zorbas jne.) ja nautides
samal ajal ka head muusikat.
Iga liikumine on meie
hea enesetunde aluseks.
Tants annab mõõduka
intensiivse koormuse, mis
tugevdab meie südant, parandab vereringet ja kiirendab ainevahetust. Mõeldes sellele, et liikumine
vähendab ka luuhõrenemise
ohtu, reguleerib kehakaalu,
langetab vererõhku ja mis
kõige peamine – maandab
ka meie igapäevast stressi,
siis mida veel tahta!!!
Käies ise väikese seltskonnaga aasta Pärnus samalaadses tantsuklubis, tulen
tagasi alati fantastilise
tundega. See positiivne
energia annab mulle jõudu
pikaks ajaks.

Ära karda ja kahtle, kas
saad ikka hakkama. Igal
juhul saad!
Tantsud sobivad kõigile
– nii noortele kui vanadele.
Tulla võid nii üksi kui mitmekesi.
Ärme lase käest võimalust tantsida elava muusika saatel kord kuus ka
meie kodu lähedal.
Saame kokku 7.oktoobril kell 18.00 Uhlapere
seltsimajas. Bensiinirahaks
kogume pillimehele 1 euro.
(lapsed tasuta).
TULE ISE
JA VÕTA
SÕBER KA KAASA!

Lk. 3

Tähistati muinastulede ööd ja seati sihte
Laupäeval 25. augustil
kogunes endise Mereküla
rahvas roosiaias. Miks?
Muinastulede öö ei olnud
selleks ainus põhjus.
Juba mitmed aastad oli
kalda pilliroostumine ilmselt paljudes tekitanud
mõtte – keegi peaks hakkama randa korrastama.
Mõtteks oleks see vist
jäänudki, kui Henn Saar
meie kandi ajaloouurijana
poleks kogutud materjalide
põhjal tõstatanud küsimuse,
miks siin kandis ei teata ega
tunnustata rahva suus roosimäeks kutsutavat paika
vääriliselt. Maabusid siin ju
1880.a. Uulu parunile külla
sõitnud tsareevitš, hilisem
tsaar Nikolai III, ja teised
tsaaripere liikmed, peeti
maha omaaegne kihelkonna
laulupidu 1864. a. ja siin
asub RMK kultuuriväärtusliku pärandvara nimekirja kuuluv muul.
Jutt oleks jutuks võinud
jäädagi, kui mõttest poleks
kinni haaranud Marju ja
Heino Pulst. Neile kui põliselanikele tundus paiga
väärtuse teadvustamine õige
ja vajaliku asjana. Ettevõtlike inimestena alustasid
nad mõttekaaslaste otsinguid ning sellega samaaegselt paiga korrastamistööde organiseerimist.
Üleskutsele vastasid mitmed külaelanikud. Eriti suur
tunnustus kaasalöömise eest
kuulub kindlasti Raivo
Kuusemetsale, aga abilisi
oli teisigi.
Asjade arengu loogiliseks jätkuks sai MTÜ
Külaseltsi Pulverk asutamine ning omaaegse mälestusmärgi restaureerimine.
Miks alustasime mälestusmärgi taastamisega?
Kuuldavasti on see tekitanud mitmesuguseid arvamusi ja arusaamatust.
Meie näeme asju nõnda:
omaaegsele kõrge külalise
visiidile järgnes hiljem
parunile küllalt suure rahasumma eraldamine. Parun
kasutas raha selleks, et
ehitada kanal ja restau-

reerida muul – seega ( tänapäevases terminoloogias)
said siin tööd kohalikud
inimesed ja paranesid kalurite ning maaharijate
töötingimused. Nende
meeste kohtumisel oli seega
mõju kohaliku elu arengule
ja ausammas on teatud
mõttes uute arengute alguse
sümboliks. Tahame, et
ausamba restaureerimine
oleks lisaks ajaloolise fakti
meenutamisele tähiseks
muudatustele meie tänases
külaelus.
Inimesi muinastulede
õhtul kokku tulema kutsudes oli algatjate hinges
väike kahtlus, kas meie
mõtetega tullakse kaasa, kas
oskame näha samu asju.
Kohale tulnutest registreerus 49 inimest. Edasise
tegevuse planeerimiseks
alustasime sellega, et
organiseerisime ajurünnaku,
kus viieks rühmaks jaotatutena said kõik võimaluse
öelda, mida nende arvates
edaspidi tuleks teha. Tulemused on rõõmustavad –
rühmade ettepanekud on
mitmeski sarnased ja puudutavad keskkonna parandamise kõrval ka traditsioonide tekitamist ja seltsielu
arendamist. Järgneva tegevuse juhtmotiiviks sobib
hästi ühe rühma poolt

Tegevused
Külakeskuses Tahku Tare
Maainimese tegus suveaeg hakkab lõpule jõudma,
kurgid on hapendatud,
festivalgi ära peetud. Veel
on nipet-näpet õuetöid ja
ongi sügis käes. Lastest on
saanud lasteaia- ja koolilapsed; meie, suured inimesed aga mõtleme, kuidas
minna pimedale ajale vastu
nii, et see ei tundukski
nõnda pime, kurnav ja
trööstitu.
Möödunud talvel ellu
kutsutud külakeskuse mõttekoda jätkab oma tegevust.
Hakkame käima koos üks
kord kuus, et häid mõtteid
edasi anda ja arendada.
Mõttekojal on kavas alates
oktoobrikuust alustada
käsitöö õpitubade korraldamist, koduperenaiste kursuste ja erinevate koolituste
ning seminaride läbiviimist.
Olete oodatud oma
heade mõtete ja ideedega
külakeskusesse Tahku
Tare.

Mõttekoja kõrval tegutsevad Tahku Tares MTÜ
Tahkuranna Naisselts,
Noortekeskus, Tegusate
Vanaemade Klubi, Elurõõmu jututuba, juuksur. Tööd
alustab keraamikaring. On
võimalus kasutada meie
maja köögi- ja kohvikuteenuseid ning rentida
ruume seltskonna- ja pereürituste läbiviimiseks, seminaride jm korraldamiseks.
Meie soov on taasavada
kohaliku käsitöö, kunsti- ja
kodutoodete müügikamber,
kuhu on võimalik tuua
müügiks oma kaupa.
Soovime vallarahvale
tervist, rõõmsat meelt,
õpetejatele ja koolilastele
kerget jalga kooliteel.
Külakeskus Tahku Tare
tegijad-olijad ootavad
tulijaid!
Info Külakeskuse Tahku
Tare tegemistest
telefonil 55515507,
Renate Lind

pakutud: “MÕTLE SUURELT ! “.
Nüüd on 29.septembrini juhatusel aega otsida
võimalikke vastusevariante
tehtud ettepanekutele. Täpsem analüüs tuleb mälestusmärgi taasavamisel septembri lõpul, aga ootame
juba varem mõtteid selle
kohta, kuidas konkreetselt
(sh näiteks milliste firmade
palkamisega, projektidega
raha taotlemiseks jne)
ehitada juurdepääsutee
muulile, korrastada muul,
valgustada mägi või realiseerida muid ideid.
Ettepanekuid saab
esitada: meiliaadressil:
uulupulverk@gmail.com,

telefonidel : 53 484 121 –
Reet Sai või 56 484 777 –
Marju Pulst.
Kõik need, kes on
huvitatud ühingu ja nn
Mereküla kandi elu edendamisest on oodatud 29.
septembril kell 16.00
roosiaeda, avame ajaloolise mälestusmärgi uute
algatuste sümbolina, arutame edasisi plaane ja
võimalik on arendamise
toetamiseks astuda MTÜ
Külaselts Pulverk liikmeks.
Reet Sai
MTÜ Külaselts Pulverk
esinaine

Koos suudame rohkem korda
saata!
Naerata Ometi MTÜ
eesmärgiks on vahendada
abi ühiskonna nõrgematele.
Meie tegevus on suunatud
peamiselt puudustkannatavatele perede ja erivajadustega laste abistamisele.
Kui teate kedagi, kes
abi vajaks või olete ise
olukorras, kus tunnete, et
oma jõududega hakkama ei
saa, siis võtke meiega
ühendust. Läbi oma tegevuse soovime, et ühiskond
muutuks hoolivamaks,
teadlikumaks ja sallivamaks. Peamiselt pakume
võimalust sotsiaalabi saamiseks, aitame kättesaadavaks teha vajalikke abivahendeid või vajaduse
korral läbi viia remondi ja
koguda selleks finantsid
ning vajalikud vahendid.
Pärnumaa piirkond on
alles üpriski noor, alustasime oma tegevust alles
maikuu lõpus. Praeguseks
hetkeks on meil mõned

projektid käsil, kuid aega,
energiat ja soovi aidata
jätkuks meil tunduvalt
suurema hulga abivajajate
jaoks. Seoses sellega pöördungi Teie poole, armas
lehelugeja, et võimaluse
korral paluda Teilt informatsiooni selliste abivajajate
kohta, keda meie võiksime
aidata. Ehk olete oma töö või
igapäevatoimetuste käigus
mõne sellise inimese või
perekonnaga kokku puutunud, kellele abi hädavajalik
oleks, kuid kes ei tea antud
võimalusest veel või ei julge
ise abi küsida.
Meie tegevuste kohta
saate infot kodulehelt
w w w. n a e r a t a o m e t i . e e ,
leheküljelt help.ee või meie
Naerata Ometi Facebooki
lehelt.
Jaanika Viirmaa
Naerata Ometi MTÜ
Pärnumaa koordinaator
53639707
jaanika.viirmaa@naerataometi.ee
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Uus õppeaasta valla haridusasutustes
Uulu Põhikoolis alustas käesoleval õppeaastal kooliteed 104 õpilast. Esimesse
klassi tuli 11 last. Koolis töötab 18 õpetajat, abipersonal 8 inimest ja 1 ringijuht –
kokku 27 töötajat. Uuel õppeaastal asus Uulu Põhikooli tööle 3 uut õpetajat: Annely
Kuningas – muusikaõpetaja, algklasside õpetajad Annika Kersalu ja Aive Jöffert.

Annely Kuningas
Annely Kuningas on
lõpetanud H. Elleri nim.
Tartu Muusikakooli koorijuhtimise eriala ja õppinud
Tallinna Ülikooli juures
muusikateraapiat.
Ta on tegev ansambli
juhendajana ja muusikaterapeudina ning juhatab
mitmeid koore nii Pärnu
linnas kui maakonnas.
Alates 2011 a. oktoobrist
Uulu segakoori dirigent.

Annika Kersalu

Aive Jöffert
Olen Aive Jõffert. Elan
Paikusel. Olen lõpetanud
Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Õpetaja olen olnud
aastast 1990. Olen ema ja
vanaema. Armastan aiatööd,
reisimist ja lugemist.
Esimesed päevad siin,
Uulu koolis, on olnud rõõmsad.
Minu motoks on: Kui
kuidagi ei saa, siis kuidagi
ikka saab, sest väljapääsmatuid olukordi pole olemas.

Tahkuranna valla laste lõbus
suvelaager
Tahkuranna valla laste
suvelaager toimus 13.–16.
augustini Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Laagri
päevad olid täis põnevaid ja
uudseid tegevusi. Kuna
selle suve laagri teemaks oli
„Tahkuranna valla noorte
olümpiamängud”, siis said
noored sportida ja võistelda
mitmetel erinevatel aladel.
Spordialadeks oli ergomeetril sõudmine (üllatuskülalisega, kelleks oli Kaisa
Pajusalu); teatevõistlused,
rahvastepall, korvpalli
vabavisked, petank ja
maastikumäng. Lisaks
võistlustele käisime esimesel päeval ratastega mere
ääres ja teisel päeval
Keskküla Ratsaspordikeskuses.

Minu nimi on Annika
Kersalu ja ma olen Tahkuranna valla elanik 10 aastat.
Kolisin siia mitte kaugelt –
Pärnu linnast. Linnatüdrukuna on mul siiski väga suur
maainimese vaba hing,
mulle meeldib väga loodus.
Püüan alati kõiki oma õpilasi suunata väga teadlikult
loodust hindama ja hoidma.
Väikese tüdrukuna samastasin ennast röövlitütar
Ronjaga, kellele meeldis
metsas ringi joosta ja igal
kevadel oma kevadehüüd
välja hõisata. Kindlasti
soovitan ma oma kõikidele
praegustele ja tulevastele
kolleegidele ning õpilastele
natuke samastuda Ronjaga.

Tahkuranna Lasteaed Algkoolis alustas käesoleval õppeaastal kooliteed 37 last,
esimesse klassi tuli 8 last. Tahkuranna Lasteaias on 32 last. Tahkuranna Lasteaed
Algkoolis töötab 12 õpetajat. Uuel õppeaastal asus Tahkuranna kooli tööle 2 uut õpetajat
– Kerli Õismets ja Kadri Madissoo.

Kerli Õismets
Alates 6.augustist töötab lasteaia
vanemas rühmas
uus lasteaiaõpetaja
Kerli Õismets.
Olen vabaabielus ja kahe lapse
ema.
Olen Tallinna
Pedagoogilises
Seminaris omandanud lasteaiaõpetaja
ja klassiõpetaja
eriala, Tallinna Ülikoolis magistrikraadi klassiõpetaja
ja parandusõppe
erialal. Oman töökogemust nii lasteaias kui
koolis. Hobideks on loodus,
turism ja lastega tegelemine.
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Kadri Madissoo
Kehalist kasvatust hakkab koolis andma Kadri
Madissoo, kes aga ei ole
meie majas uus inimene.
Tänaseks on ta omandanud
erialase kõrghariduse.

sime noortelt, mis neile
laagri juures meeldis. Rõõm
oli kuulda, et nad jäid
kõigega rahule ja kõik tegevused meeldisid.
Erilised tänusõnad sooviksin edastada: Jõulumäe
Te r v i s e s p o r d i k e s k u s e
kollektiivile ja kokkadele,
Kaisa Pajusalule, Kadri
Madissonile, Keskküla
Ratsaspordikeskusele,
Aide Autokooli ja Vigurvända meeskonnale ning
Sirli Leierile.
Laagri pilte on kõigil
huvilistel võimalik vaadata
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse Facebooki lehel.
Peale eelnevalt mainitud
tegevuste käisid noored
erinevates töötubades.
Kohale tuli Aide Autokooli tegus seltskond, kes
rääkis liiklusohutusest. Neil
oli kaasas ka pöörlev auto
ning igaüks sai proovida,
kuidas avariilise situatsiooni
puhul autost välja tulla.
Samal ajal toimus teises
kohas Vigurvända rattasõit
ja liiklustestide lahendamine. Sportlike tegevuste
kõrvalt jäi aega ka meisterdamiseks. Üheskoos
tehti valmis laagrilipp,
meisterdati maagilisi kaarte
ja tehti endale magneteid,
märke ja taskupeegleid.
Laager lõpetati suure diskoga. Laagrilised lustisid
muusikarütmide saatel kogu
õhtu, isegi poisid. Viimasel
hommikul olid laagrilised
diskotamisest väga väsinud,
kuid sellest hoolimata
koristati usinasti oma
majakesed ja lõpetati laager
edukalt. Lõpetuseks sai iga
noor endale väikse kingituse

ja jagati auhinnad olümpia
mängude võitjatele.
Laagri lõpetamisel küsi-

Merit Reinhold
Noorsootöö juht

Huvitavaid tegevusi Tahkuranna Avatud Noortekeskuses
• 10. septembril saabub Tahkuranna Avatud Noortekeskusesse vabatahtlik
Prantsusmaalt, kes hakkab läbi viima mitmeid huvitavaid tegevusi.
• Iga kuu esimesel reedel kell 16.00 hakkab T.A.N.K.is toimuma üllatuspäev. Igal
korral teeme midagi põnevat. Tegevus selgub alles siis kui üritus algab.
• Septembrist hakkavad taas toimuma loov-pärastlõunad Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse ringide ruumis kolmapäeviti kell 16.00. Osalema on oodatud kõik
Tahkuranna valla noored, kellel vähegi tahtmist ja huvi midagi ise valmis meisterdada.
• 10.september – 10.oktoober toimub fotokonkurss „Imeline sügis Tahkurannas”.
Osa võivad võtta kõik Tahkuranna valla noored vanuses 7–26a. Igaüks võib esitada
maksimaalselt 5 fotot (jpeg./jpg formaadis) koos autori andmetega. Huvilised saavad
lisainfot noorsootöö juhi käest.
• Samuti on uue õppeaastaga käima minemas kaks projekti. Üks lühiajaline ja teine
pikaajaline, mis kestab järgmise aasta augusti lõpuni. Mõlemad projektid võimaldavad
juurde tuua erinevaid tegevusi Tahkuranna vallas elavatele noortele. ANK projekt-

„Põlvkondande vaheline koostöö läbi isetegemise”, mille käigus on võimalik noortel endale
õmmelda sussid ja neid kaunistada, kududa kangastelgedel ja saada teadmisi toidu
valmistamisest Töötoad toimuvad 23., 27. ja 28. oktoobril. (Registreerimine töötubadesse
kuni 15.oktoober 2012). Ja teine on ESF hange, mille käigus tutvustatakse noortele
erinevaid erialasid ja tööelu tutvustavaid tegevusi. Samuti on noortel võimalus kirjutada
projekte ning osaleda bändi ringis. Esimene tööelu tutvustav õpituba toimub 20.september
kell 16.00 Tahkuranna Avatud Noortekeskuses, kus õpetatakse kirjutama CVd ja
tutvustatakse noortele tööõigusi.
Lisaks eelnevalt mainitule toimuvad veel mitmed huvitavad tegevused, mille kohta
leiad lisainfot noortekeskuse Facebooki lehel.
Merit Reinhold
Noorsootöö juht
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UHLAPERE
SELTS
TEATAB

HOIATUS!
Tarbijakaitseamet hoiatab ettevõtete Veekvaliteet OÜ
ja Kvaliteetvesi OÜ eest. Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide koduuksemüügiga ja püüavad tarbijate
eluruumidesse siseneda erinevatel ettekäänetel, näiteks
kraanivee kvaliteedi kontrollimiseks. Seejärel pakutakse
aga veefiltri, -puhastussüsteemi paigaldamist, mis maksab
sadu eurosid. Kuigi koduuksemüügi puhul annab seadus
tarbijatele õiguse lepingu üle rahulikult järele mõelda ja
sellest 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata taganeda,
võib nimetatud firmade puhul kaubast loobumine ja makstud raha tagasisaamine osutuda keeruliseks protsessiks.
Kui teil ei ole ühest soovi Veekvaliteet OÜ ja
Kvaliteetvesi OÜ tooteid osta, keelduge esitlusest kindlalt ning ärge laske ettevõtete esindajaid oma eluruumidesse!
Meedia vahendatud info järgi on firmad praegu
tegutsemas Tartumaal, Harjumaal Harku vallas ning LääneVirumaal Kunda linnas. Välistatud ei ole ka muud
piirkonnad.

17.09 kell 18.00
19.09 kell 18.00
Kell 19.00
07.10 kell 11.00

07.10 kell 18.00
12.10
17.11
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Koguneb seltsimajas näitering.
Ootame osalema kõiki näitemängust
huvitatuid.
Ootab laulukoori dirigent A.Kuningas
uusi lauljaid.
Laulukoori esimene lauluproov.
Kui Sulle meeldib laulda, tule kindlasti!
Hoogtööpäev – Talveks puhtaks.
Ootame kõiki aktiivseid inimesi.
Kaatsi teed ja seltsimaja ümbrust
talveks korda tegema.
Olavi Kõrre tantsuklubi uus hooaeg
Uhlapere seltsimajas.
Sügispidu. Info seltsimajas ja raamatukogus.
Tähistame Uulu hariduselu 245. aastapäeva vilistlaste kokkutulekuga.
Info seltsimajas ja raamatukogus.

EV Põllumajandusministeerium ja PRIA
sekkumisvarude jaotuse kaudu on Tahkuranna valla
vähekindlustatud – töötutega ja paljulapselistele
peredele eraldatud tasuta jagamiseks järgmised
toiduained – kaerahelbed, jahu, makaronid ja
toiduõli.
Jagamine toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtu aegadel.
Sotsiaalnõunik K. Tints

Tel. 4448 896; 5084640

Reiu külas muuli piirkonnas moodustatud
külarahva MTÜ Pulverk
on ette võtnud ajaloolise roosiaia pargi taastamise.

Ettevõtmise pidulik tähistamine 29.09
kl 16.00 rajatavas pargis muuli juures.
Oodatud on kõik huvilised.

Tarbijakaitseameti nõuandetelefon: 1330 või 6 201 707
info@tarbijakaitseamet.ee
Tarbijakaitseamet Rahukohtu 2, 10130 Tallinn EESTI
Telefon: 6 201 700, Infotelefon: 6 201 707,
Faks: 6 201 701info@tarbijakaitseamet.ee

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Näitusele ja müügiks on käsitööesemed, põllu-, metsaja aiasaadused, loomad ja linnud, puud ja põõsad ning
kõik erakordne ja kummaline nii taime- kui loomariigist.
•
•
•
•
•

Et Su rõõmudemaa oleks ääretult lai,
kus iga päev liigud, vaatad ja käid!
september 2012
28. september
21. september
08. september
08. september
13. september
16. september
22. september
06. september
06. september
07. september
12. september
05. september
20. september
27. september
02. september
13. september
13. september
05. september
26. september
28. september
17. september
18. september

Hilda Männik
Ekateriina Aava
Ilse Merivee
Selma Arula
Hilja- Anete Aedma
Valde Arula
Virve Ohkar
Johanna Raiend
Helve-Johanna Tali
Õlve-Aliise Jõe
Leili Tähe
Fevronika Aas
Imbi Mengel
Helmi Ojala
Anu Lepik
Galina Timchenko
Mare Võsanurm
Aime Tomson
Enn Mihkelson
Linda Lensment
Lembit Abi
Arne Soobik

XV SUUR
PAUNVERE
VÄLJANÄITUS
JA LAAT
22.septembril 2012
Palamusel

89
88
85
84
83
83
83
81
81
81
81
80
80
80
75
70
70
65
65
65
60
60

Päeva ansambel ‘Kukerpillid’
Folklooriprogramm Leedust
Väljanäitus Palamuse Gümnaasiumis
Leedu külaliste kontsert kirikus
Parima laadakostüümi kandjale auhinnaks 50000
euro senti
• Avatud Palamuse kirik, Palamuse apteek,
Palamuse O.Lutsu kihelkonnakoolimuuseum
• Rohevahetus, töötoad ja keraamika müük
Rehe-Möldre aida hoovis
• Tervete sigade küpsetamise võistlus “Suur Sigadus”.
Pääse 3 eurot. Kõikide pääsme ostnute vahel
loositakse välja merepaat Lingalaid 530.

Sünnid

Osalemiseks osta korraga vähemalt 10 € eest
koolikaupu, täida kassast saadud loosikupong ning
jäta klienditeenindajale.
Kustutav tindipliiats Pilot FriXion 1,95 €
Vihikud ja kaustikud al 0,22 €
Guaššvärvid al 1,90 €
Ja palju teisi koolikaupu ootavad Sind postkontoris,
tule ostma ja võitma!
Kampaania kestab 13.08–30.09.2012.
Lisainfo postkontorist ja post.ee/koolikampaania.

Ostan nõukogudeaegseid, remonti vajavaid
põllumajandusmehhanisme ja transpordivahendeid.
Info tel. 5043660

Uulu kaltsutare on AVATUD
reedeti ja laupäeviti kell 13.00–16.00.

Liina Sommer ja Kalmer Tarkus peres 3. laps

Septikute tühjendamine ja traktoritööd.

Mis juhtus?

*

Koolikauba ostjate vahel loosime välja
Elonexi 10’’ tahvelarvuti ja 5 vahvat laste
spordikotti.

Alates 3. oktoobrist igal kolmapäeval kell 11.30
Uulu lasteaias
BEEBIKOOL 1–3-aastastele lastele.

KARMELIINA TARKUS 2.08.2012

17. augustil kell 08.12 teatati Häirekeskusele, et Tahkuranna vallas
Laadi külas põleb elumajaga kokku ehitatud garaaz. Päästjad
alustasid kustutustöödega ning kaitsesid elumaja tule leviku eest.
Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja menetlus.

Osta koolikaubad
postkontorist ja võida
tahvelarvuti!

20.augustil 2012.aastal toimunud
III Hapukurgifestivalil külakeskuse Tahku Tare juurest
leitud punase kaelapaelaga uksevõti, mille küljes on
ristküliku kujuline võtmehoida tekstiga “EGYPT”.
Võtme saab kätte Tahkuranna Vallavalitsusest
Tiiu Sommeri käest.

23. augustil kell 19.51 käisid päästjad Tahkuranna vallas Uulu
külas, kus noormehed põletasid neile mittekuuluval maa-alal
lõkkes sodi, kuid järgitud polnud tuleohutusnõuded. Päästjad
kustutasid lõkke.
*
26. augustil kell 16.51 teatati Häirekeskusele, et Tahkuranna vallas
Uulu külas põleb saekaater. Päästjate saabudes selgus, et põleb
saekaatri pööning, päästjad avasid kustutustöödeks korstna
ümber konstruktsioone kahe ruutmeetri ulatuses. Hoone sai
veekahjustusi. Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja menetlus.

Väljaandja:
Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

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

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

Küttepuud veoga. Telefon 56643315

TÄHELEPANU!
Küttehooaeg on kohe algamas ning juba täna tuleks
korstnad puhtaks pühkida ning küttekehad üle kontrollida.
Kord viie aasta jooksul peab ka eramajas küttesüsteemid
üle kontrollima kutseline korstnapühkija, kortermajades igal
aastal. Hooldamata ahjust-pliidist või korstnast sai eelmisel
talvel alguse mitu ränkade tagajärgedega tulekahju, mida
oleks saanud küttekehade hooldamise abil ära hoida.

Korstnapühkija-potsepp Andres,
telefon 55572110.

Korstnapühkija Arvo, telefon 53325958,
e-mail: Arvo.joe@hotmail.com.
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Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
Voltveti koolituskeskuse tasuta koolitused
Töötavale inimesele:
17. - 18. septembril 2012 algusega kell 9.00 toimub Kutsehariduskeskuse (PKHK) Voltveti
koolituskeskus PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus”
raames tasuta koolitus Metsa puhkemajanduslik kasutamine.
27. septembril 2012 algusega kell 8.30 korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK)
Voltveti koolituskeskus PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja
teavitustegevus” raames tasuta infopäeva Taimla rajamine ja hooldamine.
28. septembril 2012 algusega kell 8.30 korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK)
Voltveti koolituskeskus PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja
teavitustegevus” raames tasuta infopäeva Metsauuendus.
18. oktoobril 2012 algusega kell 9.00 korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK)
Voltveti koolituskeskus PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja
teavitustegevus” raames tasuta infopäeva Metsaseadus ja metsandust reguleerivad
õigusaktid.
19. oktoobril 2012 algusega kell 9.00 korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse (PKHK)
Voltveti koolituskeskus PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja
teavitustegevus” raames tasuta infopäeva Ümarmetsamaterjali mahu määramine.
08. - 12.10.2012 Püsikute kasvatamine müügiks
02.11.2012 Ohutustehnika metsatöödel
08. - 09.11.2012 Projektide raamatupidamine põllumajandus- ja metsandusvaldkonna
ettevõtjatele
19. 11.12 - 07.12.2012 Raietöölise õpe – ettevalmistus kutseeksamiks

Huvitegevused Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
aastal 2012
VÕRKPALL

Teisipäev

kell 19.00 – 21.00
SK Tahk sportlased
ALUSTAME 11. septembril. UUED VÕRKAPALLI HUVILISED, OOTAME TEID!
KÕHUTANTS

Neljapäev

kell 19.00 – 20.30
Juhendaja: Heivi Tähe
ALUSTAME 13. september UUED HUVILISED, OLETE TERETULNUD!
RAHVATANTSURÜHM „Ülejala”
Esmaspäev
Kolmapäev
ALUSTAME 10. september
SUUSATREENING
edasijõudnud
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Pühapäev
NB! UUS GRUPP algajad
( alates 1. klassist)

ZUMBA AEROOBIKA
TERVISE VÕIMLEMINE

Töötutele:
24.09.12 -19.10.12 Raietöölise õpe – ettevalmistus kutseeksamiks. Infopäev toimub
teispäeval, 18.09.12 kell 10.00 (Töötukassa Pärnumaa osakonnas) aadressil Hommiku 1,
Pärnu.
Info Pärnumaa kutsehariduskeskuse kodulehel www.hariduskeskus.ee või tel 449 1062
või tel 53924376.

kell 19.00 – 21.00
Juhendaja Tiiu Pärnits
kell 16.45 (Jõulumäe)

kell 11.15 (Jõulumäe)
Treener Kadri Madissoo
tel. 51 11816
Teisipäev
kell 16.45
Pühapäev
kell 11.15 (Jõulumäe)
Treener Anu Taveter
Tel. 51 72674
TREENINGUD ALGAVAD 16. septembrist!
Kolmapäev
kell 19.00
Treener Piret Kaldasaun
ALUSTAB 5. septembrist!
Neljapäev kell 10.00 Tervise õpetaja
Kai Siidirätsep
ALUSTAB 20. septembrist!

TANTSULINE VÕIMLEMINE
Esmaspäev
Kolmapäev

kell 16.00 – 17.00
kell 17.00 – 18.30
kell 16.00 – 17.00
kell 17.00 – 18.30
Treenerid
Julia Šablojeva, Anu Nõmm

