TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg

Vallavanem Karel Tölp

Alustuseks on mul hea
meel teatada, et alates
käesolevast lehest hakkab
Oma Leht tulema kõigile
postkastiomanikele Eesti
Posti vahendusel otse
postkasti. Tänase seisuga on
Eesti Postil teada 909
postkasti Tahkuranna vallas.
1. mail toimus kaks tähtsat üritust. Üle-eestilise
tähtsusega talgupäev „Teeme ära“ ja Uulus pika traditsiooniga jalgpallimatš
poissmeeste ja naisemeeste
vahel.
Talgute ametlikud läbiviimise kohad Tahkuranna
vallas olid Reiu rand, Uulu
muuli ja Uulu kanali suudme
ümbrus ning Tahku Tare.
Nendes kohtades oli koristamas kokku ca 110 inimest.
Kui muuli ümbrust ja Tahku
Tare koristasid peamiselt
meie enda valla elanikud,
siis Reiu randa juba 10ndat
aastat surfarid, kes peamiselt Pärnu linnast. Siinkohal
oleks kohane inimesi keskkonnateadlikumalt käituma
kutsuda, kuid paraku peab
nentima, et peame Reiu küla
piires väga suures enamuses
koristama nende inimloomade järelt, kes siin vallas ei
elagi. Samas on hea, et talgud ei seisnenud ainult
koristamises ehk tagajärgedega võitlemises, vaid
suures osas hoopis korrastamises. Siinkohal tänud
Jüri Kõresaarele, kelle mootorsae abil on nüüd avaram
vaade Uulu muulile. Suur
tänu kõigile osalejatele, kes
aitasid avalikke kohti korrastada.
Jalgpallis läks võit teist
aastat järjest naisemeestele,
seekord tulemusega 2:1.
Siinkohal ei saa mainimata
jätta, et naisemehed mängisid sisuliselt terve teise
poolaja vähemuses, kuna
ennastsalgavalt mänginud
mängumehe teekond lõppes
kahjuks põlvetraumaga
kiirabis. Põnevat ja võitlusliku mängu oli vaatamas
päris suur hulk publikut,
arvan, et nad said väärt
elamuse.
Aprillikuu volikogus
kinnitati teehoiukava 2010.

aastaks. Lumekoristusele on
sel talvel kulunud 250 tuhat
krooni, mida on ca viis korda
rohkem kui varasemal kahel
aastal. Seetõttu on investeeringute hulk veel väiksem
kui algselt eelarvega kavandatu. Olulisematest asjadest
loodame ära rekonstrueerida
Võistes Jaagu tänava lõpu ja
paigaldada üle valla suure
hulga liiklusmärke ja tänavate/teede silte.
Viimasel volikogul algatati ka valla arengukava
muutmine, kus ootame kõigi
vallaelanike aktiivset osavõttu koosolekutel ja oma
ettepanekute tegemisel.
Täpsemat infot jälgige Oma
Lehes.
Paaril viimasel nädalal
on olnud tegusad ajad Uulu
asulas kohalikel noortel. Ära
on suudetud lõhkuda koolimaja trepp ja lipuvarras,
mitmel juhul on põletatud
autorehve ja viimase tõelise
sigadusena suudeti maha
põletada kuusk, kus otsas on
rippunud aastavahetuse
paiku Uulu asulat kaunistanud küünlad. Meile teadaolevalt on enamus fikseeritud juhtumitest politseil
lahendatud. Siinkohal tänud politseile ja aktiivsetele
elanikele, kellel ei ole ükskõik, mis tema kodu ümber
toimub. Natukene oleks see
asi mõistetav, kui neil noortel
poleks kodu, aga ükski neist
noortest ei ole ilma vanemateta! Tahaks siinkohal
küsida, kas teid üldse ei
huvita, mida teie võsukesed
öötundidel väljas teevad?
Eelarve täitumine on
olnud eelmise aastaga võrreldes jätkuvalt languses.
Eks raske on teisiti mingitki
võrreldavat protsenti välja
tuua, aga Pärnu Postimehes
ilmunud tabelid, kus oleme
olnud viimaste hulgas, ei ole
reaalsust päris hästi kajastanud. Põhjuseks on see, et
eelmise aasta alguses püsis
meil tulumaksu laekumine
väga hea ja hakkas langema
hiljem kui paljudel teistel
omavalitsustel. Sellest ka
praegune suur langusprotsent. Kuna eelmise aasta
aprillis oli meil suurem
kukkumine, siis tänane langus võrreldes eelmise aastaga on vaid ca 4 %. Tegelik
seis on täna see, et valla
eelarve on koostatud tulumaksu laekumisega 950
tuhat krooni kuus. Reaalne
laekumine on olnud keskmiselt aga 1 miljon krooni
kuus. Kuigi meil on külmast
ja lumerohkest talvest tingitud mõnedel eelarve
kuluridadel suuremad kulud
kui plaanitud, siis hetkel
muretsemiseks suurt põhjust
ei ole.
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Päikeseline pühapäev
laulukarussellil Simbi-Rimbi

Eelmise aasta artiklis
väitsin, et Simbi-Rimbi ajaks
ilusale ilmale on tellimus
sisse antud ja et siiani on
tellimust täidetud, siis nii ka
läks. Täname kõige kõrgemaid vägesid ilma eest.
Tahkuranna valla Võiste
aleviku ja selle ümbruskonna
külade eelkooliealiste laste
laulukarussell Simbi-Rimbi
toimus XIII korda. Korraldajaks Tahkuranna LAK
lasteaia personal. Peopaigaks Tahkuranna LAK kooli
saal, üritus toimus pühapäeval, 11. aprillil. Teemaks
„LUST JA LILLEPIDU!“,
mil sai kuulda/näha lilledest,

lusti, nalja, rõõmuküllaseid
kevadeteemalisi jms laule,
liikumisi. Aafrika laulus kõlasid uued pillid – Ahvitrummid. Tantsude õppimisel
kasutasime uusi markeerimiskettaid. Külla olime
palunud esinema, Anu
Nõmme juhtimisel, „Müramee“ ja vintsked diskotüdrukud.
Ürituse vaatamis/kuulamisvõimalustel oleme arvestanud endiselt maakonna
bussiliiklusega ja oleme
valinud just varakevadise
pühapäeva, mil ei kammitse
meid tööaeg ning kevadtööd
pole ka veel täisvõimsusel.

Vaatajaid/kuulajaid jagus
rohkesti.
Laulupäeva eesmärk on
meil aastatega kinnistunud ja
see on lapsekeskne, kus esinejastlaps saab olla tähelepanelik kuulaja/vaataja ja
isesesev esineja, saades seeläbi juurde esinemisjulgust.
Laps saab endale uusi või
tuttavaid kogemusi laval
ning osaleda andmis/saamisrõõmus.
Ettevõtmine oli mõeldud
üksteise rõõmustamiseks, nii
esitaja, kes võistles eelkõige
iseendaga kui kuulaja/vaataja poolselt, viimast jagus
ka sel korral parasjagu.

Ruumi kaunistasid õhupallid, lasteaialaste varasemalt valmistatud liblikad kui
ka värsked kevadised teosed
ja käejäljed ning lasteaiaõpetajate valmistud kaunistused.
Laulud/liikumised õpetas
lastele selgeks õpetaja Maike Lääne, kes ise ka lapsi
klaveril saatis ja julgustas
laval oma rahulikul kindlal
moel. Peo juhatas sisse
korraldajaasutuse juhataja,
Krista Saarse, lõpetas muusika. Konferansjeeks enesekindel Liis Niidas. Helivõimendusaparatuuri eest täname Naisseltsi ja ääretult
tänulikud oleme me Ilona
Aavale, kes on aastaid
võimenduspuldi taga tänuväärset tööd teinud, nii ka
seekord. Jäädvustasime
sündmuse DVD-le, mis
osutus Peeter Salev’i loova
tegevuse tulemusel ikka jälle
väga heaks mälestuselamuseks.
Esinejatele tänuks kinkisime Naisseltsi töökate käte
abil valmistatud pihuloomad
poistele, aksessuaarid tüdrukutele ja Varletoni lõbusad
võtmehoidjad, mõlemast sai
iga laps endale meeldiva
valida. Magusaid, taastavaid, süsivesikuid kommide
näol said ka esinejad.
Täname siinkohal suure
toetuse eest Tahkuranna
Vallavalitsust, siis täname
Kultuurkapitali Pärnumaa
Ekspertgruppi ning OÜ
Varletoni ja meeldiva koostöö eest täname Renate
Lind’i ning ürituse haldjat,
Tiiu Sommer’it, veel eraldi.
Signe Ööpik, projektiga
seotud alushariduse pedagoog .
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Vallavalitsuses otsustati:
13.aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hooldaja määramine)
• Toetada Tallinna Muusikakeskkooli noortekoori koosseisus
rahvusvahelisel koorikonkursil “Heart of Eorope” osalevat
Pipilota Neostust summas 2000 krooni.
• Hüvitada Reiu külas asuvate Posti tee kinnistute omanikele
elektriga liitumise tasu liitumislepingu esitamisel 10A
ulatuses alljärgnevalt:
- Posti tee 38 Sulev Jakson summa 21 840,00 krooni
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 6 MTÜle Pärnu Lahe Partnerluskogu Hapukurgifestivali
korraldamiseks 20.08.2010 Tahkuranna vallas Tahku Tare
territooriumil
• Moodustada “Kaunis Eesti Kodu 2010” konkursi
läbiviimiseks komisjon koosseisus:
Komisjoni esimees
Tiiu Sommer
Komisjoni liikmed
Raimo Saar
Ulvi Poopuu
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 19. märtsi 2008
korralduses nr 102 “Katastriüksuse nime määramine”
määratud liikluspinna Briisi tee ruumikuju ja määrata
osaliselt uus liikluspind kohanimega Briisi põik
• Muuta Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuvatele
katastriüksustele uued lähiaadressid alljärgnevalt:
Katastritunnus:
84801:004:0406
84801:004:0407
84801:004:0408
84801:004:0205
84801:004:0409
84801:004:0410
84801:004:0411
84801:004:0412
84801:004:0428
84801:004:0427
84801:004:0413
84801:004:0436
84801:004:0380
84801:004:0414
84801:004:0426
84801:004:0425
84801:004:0415
84801:004:0562
84801:004:0416
84801:004:0424
84801:004:0423
84801:004:0432
84801:004:0431
84801:004:0736
84801:004:0119
84801:004:0429

vana lähiaadress:
Briis 1
Briis 2
Briis 3
Briis 4
Briis 5
Briis 6
Briis 8
Briis 9
Briis 10
Briis 11
Briis 12
Briis 14
Briis 15
Briis 16
Briis 17
Briis 18
Briis 19
Briis 20
Briis 21
Briis 22
Briis 23
Briis 24
Briis 25
Briisi tee 26
Briis 27
Briis 28

uus lähiaadress:
Briisi tee 9
Briisi tee11
Briisi tee 13
Briisi tee 15
Briisi tee 7
Briisi tee 6
Briisi tee 8
Briisi tee 10
Briisi tee 5
Briisi tee 4
Briisi põik 3
Briisi tee 12
Briisi tee 17
Briisi tee 3
Briisi tee 1
Briisi põik 2
Briisi põik 4
Briisi põik 6
Briisi põik 8
Briisi tee 19
Briisi tee 2
Briisi tee 14
Briisi tee 21
Briisi tee 16
Briisi tee 23
Briisi tee 25

• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 21. aprilli 2009
korralduses nr 100 “Liikluspinna kohanime muutmine,
katastriüksuste lähiaadresside muutmine, sihtotstarbe
muutmine” määratud liikluspinna Mere tee ruumikuju ja
määrata osaliselt uus liikluspind kohanimega Mere põik
• Määrata Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuva
liikluspinna kohanimi Tahkumere tee vastavalt juurdelisatud skeemile
• Muuta Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuvatele
katastriüksustele uued lähiaadressid alljärgnevalt:
Katastritunnus: vana lähiaadress: uus lähiaadress:
84801:004:0680
Mere tee 1
Mere tee 21
84801:004:0020 Mere tee 2
Mere tee 19
84801:004:0077 Mere tee 3
Mere tee 17
84801:004:0078 Mere tee 4
Mere tee 15
84801:004:0079 Mere tee 5
Mere tee 13
84801:004:0090 Mere tee 6
Mere tee 11
84801:004:0095 Mere tee 7
Mere tee 9
84801:004:0096 Mere tee 8
Mere tee 7
84801:004:0111 Mere tee 9
Mere tee 5
84801:004:0021 Mere tee 10
Mere tee 3
84801:004:0022 Mere tee 11
Mere tee 1
84801:004:0110 Mere tee 12
Mere tee 2
84801:004:0002 Mere tee 13
Mere tee 4
84801:004:0003 Mere tee14
Mere tee 6
84801:004:0006 Mere tee 19
Mere tee 8
84801:004:0004 Mere tee 20
Mere tee 10
84801:004:0681 Mere tee 21
Mere tee 12
84801:004:0682 Mere tee 22
Mere tee 14
84801:004:0075 Mere tee 15
Mere põik 2
84801:004:0074 Mere tee 17
Mere põik 3
84801:004:0005 Mere tee 18
Mere põik 1
84801:004:0684 Mere tee 16
Tahkumere tee 1
84801:004:0400 Tahku 1
Tahkumere tee 3
84801:004:0532 Tahku 2
Tahkumere tee 5
84801:004:0399 Tahku 3
Tahkumere tee 7
84801:004:0398 Tahku 4
Tahkumere tee 9
84801:004:0397 Tahku 5
Tahkumere tee 4
84801:004:0396 Tahku 6
Tahkumere tee 6
84801:004:0395 Tahku 7
Tahkumere tee 10
84801:004:0394 Tahku 8
Tahkumere tee 8

84801:004:0393
84801:004:0392
84801:004:0391
84801:004:0390
84801:004:0389

Tahku 9
Tahku 10
Tahku 11
Tahku 12
Tahku 13

Tahkumere tee 9
Tahkumere tee 12
Tahkumere tee 13
Tahkumere tee 14
Tahkumere tee 16

• Määrata Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuva
liikluspinna kohanimeks Mõisa põik vastavalt
juurdelisatud skeemile
• Muuta Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuvatele
katastriüksustele uued lähiaadressid alljärgnevalt:
Katastritunnus:
vana lähiaadress: uus lähiaadress:
84801:004:0069
Mõis 1
Mõisa põik 1
84801:004:0068
Mõis 2
Mõisa põik 2
84801:004:0067
Mõis 3
Mõisa põik 3
84801:004:0066
Mõis 4
Mõisa põik 4
84801:004:0065
Mõis 5
Mõisa põik 5
84801:004:0064
Mõis 6
Mõisa põik 6
84801:004:0063
Mõis 7
Mõisa põik 7
84801:004:0060
Mõis 8
Mõisa põik 8
84801:004:0142
Mõis 9
Mõisa põik 9
84801:004:0059
Mõis 10
Mõisa põik 10
84801:004:0058
Mõis 11
Mõisa põik 11
84801:004:0057
Mõis 12
Mõisa põik 12
84801:004:0055
Mõis 13
Mõisa põik 13
84801:004:0155
Mõis 14
Mõisa põik 14
84801:004:0054
Mõis 15
Mõisa põik 15
84801:004:0107
Mõis 16
Mõisa põik 16
84801:004:0141
Mõis 17
Mõisa põik 17
84801:004:0053
Mõis 19
Mõisa põik 19
84801:004:0052
Mõis 20
Mõisa põik 20
84801:004:0051
Mõis 21
Mõisa põik 21
84801:004:0050
Mõis 22
Mõisa põik 22
84801:004:0049
Mõis 23
Mõisa põik 23
84801:004:0109
Mõis 25
Mõisa põik 25
84801:004:0048
Mõis 26
Mõisa põik 26
84801:004:0047
Mõis 27
Mõisa põik 27
84801:004:0089
Mõis 28
Mõisa põik 28
84801:004:0657
Mõis 29
Mõisa põik 29
84801:004:0106
Mõis 30
Mõisa põik 1a
• Väljastada projekteerimistingimused NI MOTORS OÜle Võiste alevikus Riia mnt 7 kinnistule müügipaviljoni
projekti koostamiseks
• Väljastada ehitusluba Andres Trink‘ile Reiu külas Reiu
tee 11 kinnistule üksikelamu rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks
• Väljastada ehitusluba NI MOTORS OÜ-le Võiste
alevikus Riia mnt 7 kinnistule müügipaviljoni
püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba SA-le Jõulumäe Tervisespordikeskus Leina külas Jõulumäe Tervisekeskuse
kinnistule spordiväljaku rekonstrueerimiseks
• Väljastada ehitusluba Hillar Lillepuule Laadi külas
Lillepuu kinnistule abihoone püstitamiseks
20.aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hooldaja määramine)
• Eraldada tegevustoetust MTÜ-le Tahkuranna Naisselts
6340 (kuus tuhat kolmsada nelikümmend) krooni Tahku
Tare ehitusjärelvalve eest tasumiseks
• Eraldada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse eelarvest 2500
krooni eakate klubile Kuldne Iga nende 15-aastapäeva
tähistamiseks.
Raha maksta välja kuludokumentide esitamisel, kusjuures
väljamaksmisele ei kuulu kulutused ruumide üürile
• Müüa otsustuskorras vallale kuuluvat saematerjali
alljärgnevalt:
Toivo Merimaale 170 tk 32x100x3000mm
kokkuleppehind 1700 krooni
27.aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, toimetulekusaajate nimekirja kinnitamine)
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 7
Tahkuranna Avatud Noortekeskusele 01.juunil 2010 Uulu
pargis (vallamaja esisel muruplatsil) lastekaitsepäeva
tähistamiseks
• Võtta vastu Tahkuranna külas läbiviidav Merilaineni
kinnistu detailplaneering
• Määrata Tahkuranna vallas Võiste alevikus liikluspindadele kohanimed alljärgnevalt:
Tee nr 8480118 – Lepa tänav
Tee nr T-4 Tallinn-Pärnu-Ikla – Riia maantee
• Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas liikluspindadele
kohanimed alljärgnevalt:
Tee nr 8480187 – Kivialliku tee
Tee nr 8480180 – Pulga tee
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 17. veebruari 2010
korralduse nr 42 “Kinnistu jagamine. Sihtotstarvete
määramine” punkte 1.1 ja 1.2 ning sõnastada need
alljärgnevalt:
“ 1.1 Tiigiselja
sihtotstarve üldkasutatav maa

(017; Üm) 100%
sihtotstarve üldkasutatav maa
(017; Üm) 100%.”
Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 7
kalendripäevaks perioodi 01.07.2009/31.12.2009 eest
ajavahemikul 03.maist kuni 09.maini 2010.a.
Määrata vallavanema kohusetäitjaks Maia-Liisa Kasvandik
Väljastada kirjalik nõusolek Kalju Leemetile Tahkuranna
külas Poode tee 2 kinnistule sideliitumisühenduse
(väikeehitise) püstitamiseks
Väljastada kirjalik nõusolek Ardi Allikale Reiu külas UusSorja kinnistule puukuuri (väikeehitise) püstitamiseks
Väljastada ehitusluba Ilvar Kaljumäele Reiu külas Viira
tee 61 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
Väljastada ehitusluba Ilvar Kaljumäele Reiu külas Viira
tee 61 kinnistule abihoone püstitamiseks
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
04.07.2006 korraldus nr 299 „Ehitusloa väljastamine“ ja
selle alusel 05.07.2006 väljastatud ehitusluba nr EL-85/
2006.
Anda nõusolek FIE-le Kert Pae kaubandustegevuse
korraldamiseks Reiu rannas 2010.aasta suveperioodil.

1.2 Asfaldi
•

•
•
•
•
•

•

Vallavolikogus otsustati:
29.aprillil
• Kehtestada Tahkuranna küla Lennartimaa kinnistu
osaline detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu
maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast
ärimaaks ning ehitusõiguse andmine mobiilside masti
püstitamiseks
• Kinnitada Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2010-2013
• Mitte kinnitada esitatud eelnõu “Sundvalduse seadmine”
otsusena
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 28.jaanuari 2010 otsuse
nr 13 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
“1. Taotleda Tahkuranna valla munitsipaalomandisse
Tahkuranna vallas Reiu külas asuv Reiu kooli tee
maaüksus pindalaga 1,45 ha, sihtotstarve 007.
Transpordimaa (L) 100% (Lisa 1 plaanil näidatud piirides)”
• Tühistada Tahkuranna Vallavolikogu 28. jaanuari 2010
otsus nr 6.
Taotleda Tahkuranna valla munitsipaalomandisse
Tahkuranna vallas Piirumi külas asuvad:
- Käära tee maaüksus T1 pindalaga 0,22 ha, sihtotstarve
007. Transpordimaa (L) 100% (Lisa 1 plaanil näidatud
piirides).
- Käära tee maaüksus T2 pindalaga 0,26 ha, sihtotstarve
007. Transpordimaa (L) 100% (Lisa 2 plaanil näidatud
piirides).
• Algatada Tahkuranna valla arengukava aastateks 20082013 muutmine.
Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks
01.09.2010.
Korraldada laekunud muudatusettepanekute avalik arutelu
15.09.2008.
• Kehtestada määrus “Korruptsioonivastase seaduse
rakendamise kord”
• Kutsuda tagasi Pärnumaa Omavalitsuste Liidust Tahkuranna vallavolikogu esindaja Alo Sinimäe.
Nimetada Tahkuranna vallavolikogu esindajaks Pärnumaa
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Tahkuranna Vallavolikogu esimees Kalmer Metsaoru
• Kutsuda tagasi Eesti Maaomavalitsuste Liidust Tahkuranna
vallavolikogu esindaja Alo Sinimäe.
Nimetada Tahkuranna vallavolikogu esindajaks Eesti
Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule Tahkuranna
Vallavolikogu esimees Kalmer Metsaoru.
• Vabastada Henn Ojaveer vallavalitsuse liikme kohustustest.
Lugeda Henn Ojaveer tagasi astunuks vallavalitsuse liikme
kohalt alates 24.märtsist 2010.a.
• Tunnistada 09.03.2010 toimunud avalik kirjalik enampakkumine Sadama tn 13-13 korteriomandi müümiseks
nurjunuks soovijate puudumise tõttu.
• Võõrandada Tahkuranna vallale kuuluv korteriomand
(kinnistusregistriosa number 16775, üldpinnaga 43,30m²)
asukohaga Tahkuranna vald Võiste alevik Sadama tn1313, kirjalikul enampakkumisel.
Kinnitada korteriomandi alghinnaks 60 000.- (kuuskümmend tuhat) krooni.
Määrata enampakkumise läbiviijaks Tahkuranna Vallavalitsus, müügilepingu sõlmib vallavanem.
• Vallavolikogu esimees Kalmer Metsaoru luges ette Ardo
Vakk´i avalduse tema vabastamise kohta sotsiaalkomisjoni
esimehe ja revisjonikomisjoni liikme kohalt.
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Kodutoetus
lasterikastele peredele

Võimust ja koolist
22.04.2010 PP artiklist
võib järeldada, et Tahkuranna vallas käib kibe
võimuvõitlus, üksteisele
ärategemine ja isiklike
ambitsioonide rahuldamine.
Pisut valimistulemusi meenutades: VL. Koostöö sai
volikogus 5, VL Tahkuranna
4, VL Külatee 2 mandaati ja
ülejäänud kaks seltskonda
kumbki ühe. Kas nende
tulemuste põhjal ei ole üleüldse naljakas arvata ja
kirjutada, et Külateel saaks
olla vallas elu korraldamisel
oluline roll ja veelgi enam,
mil viisil saaks Külatee
võimu haarata? Kes teab,
palun öelge ka meile! Seda
enam, et tänase päeva seisuga oleme me lahkunud ka
sellest niinimetatud koalitsioonist ja järgmise enamhääli saanud valimisliiduga
ei näe me kahjuks üldse mitte
mingit ühist pidepunkti.
Tõele näkku vaadates võiks
meil VL Tahkuranna’ga
ainus ühine huvi olla vallavanema vahetus (see oli selle seltskonna soov vahetult
peale sügisesi valimisi), aga
seegi idee on nüüdseks nende
poolt väga tõenäoliselt maha
maetud.
Põhjus, miks koalitsioon
VL Koostööga nii ruttu läbi
sai ja me kõigist ”auväärt“
ametitest tagasi astusime,
polnud kindlasti mitte
”kodurahu huvides käitumine“, nagu PP artiklis
väidetakse, vaid see oli
viimane survevahend koalitsioonipartneri ja seeläbi
vallavanema mõjutamiseks.
Seda enam, et omavahelistes
vestlustes on enamik VL
Koostöö juhtliikmeid tau-

ninud Uulu koolis toimunut
ja toimuvat, aga avaliku
seisukoha on võtnud ainult
keegi hr. Org, kes leiab, et
koolis olevat kõik kõige
paremas korras. Kogu see
koolisaaga on nagu seebiooper – mida rohkem asja
uurida, seda uskumatumaid
ja järjest masendavamaid
asju välja tuleb. Võtame või
näiteks huvijuhi haridusteema. Küsisime kooli juhilt,
kas pr Kersalul on nõutav
kõrgharidus? Vastuseks
saime, et tema haridust
tõestab matrikli number,
mitte vastav diplom. Kui
selgus, et nii need asjad käia
ei saa, käidi kooli poolt välja
uus versioon – kõrgharidust
pole üldse vaja! Vastavalt
kehtivale seadusele on kõrgharidus siiski vajalik. Järgmine variant kooli poolt –
neil on proua kohta haridusministeeriumi eriluba!
On seda keegi näinud?
Niisama arusaamatu on
siin kooli direktori käitumine, kes on suisa valetanud
kooli hoolekogule, et eksami
läbiviimistega on olnud kõik
seaduspärane ja mitte mingeid probleeme ei olevat
olnud. Senikuuldud ütluste
ja tunnistuste põhjal ei ole
väga ebakohane Uulu Põhikooli direktori käitumise
puhul tõmmata paralleele
tavalise koolipoisi järgneva
käitumisega: poiss on kooli
akna sisse visanud ja kui
temalt küsida, et kes tegi siis
alguses ta eitab, aga kui
lisada, et me ju nägime, et
sina tegid, siis alles peale
seda tunnistab oma teo suure
mööndustega üles. Koolipoisile võib sellise luiska-

Vallavlitsuse teade

Vallavalitsuse teated
Tahkuranna vallavalitsus korraldab Tahkuranna küla Merilaineni
kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 17.05.–
14.06.2010.a Tahkuranna vallamajas ja kodulehel
www.tahkuranna.ee. Detailplaneeringualaks on Merilaineni kinnistu (kat. tunnus 84801:004:0091), mis asub Tahkuranna külas
„Meri“ ja „Tahku“ elamupiirkondade põhjaküljel, piirnedes merega.
Planeeringuga nähakse ette ca 7 ha suurusest kinnistust 1,2 ha
suuruse kinnistu eraldamine ning sellele ehitusõiguse andmine
1 üksikelamu ning 1 abihoone ehitamiseks. Detailplaneering teeb
ettepaneku muuta valla üldplaneeringu põhilahendust.
Lisainfo telefonil 444 8894.

uuu
ETTEPANEKUID TAHKURANNA VALLA
ARENGUKAVA 2008–2013
MUUTMISEKS JA TÄIENDAMISEKS
ESITADA VALLAVALITSUSELE KUNI
01.SEPTEMBRINI 2010.a.
Korraldame Tahkuranna valla külades muudatusettepanekute
tegemiseks rahvakoosolekud:
Uulus, Uulu kooli sööklas vallamaja II korrus –
kolmapäeval, 19.mai kell 18.00.
Võistes, Tahkuranna Lasteaed Algkooli saalis –
esmaspäeval, 24.mai kell 18.00
Reius, Kadri motellis –
kolmapäeval, 26.mai algus kell 18.00.
Senise arengukava tekstiga saab tutvuda internetis
www.tahkuranna.ee Avalikud dokumendid Arengukava, Uulu ja
Võiste raamatukogudes ning vallakantseleis.

mise andeks anda, aga
koolijuhile ja õpetajatele
kohe kindlasti mitte. Niipalju kui me oleme suutnud
ümberlükkamatuid tõendeid leida, on asjaosalised
pedagoogid ka erinevaid
eksimusi mokaotsast tunnistanud, kuigi algselt
väitsid samad isikud, et
tegemist on ainult külajuttude ja rünnakutega nende
vastu. Ei ole ilmselt ülepaisutatud oletus, et õpetajate
käitumisest kogu selle eksamiloo juures võiks lausa
raamatu välja anda – nii
palju susserdamist ja vassimist, et kohati tundub nagu
ei viibikski ühel planeedil!
Kooli omanik on kohalik
vallavalitsus ja vastavalt
seadustele on koolidirektori
tööandja vallavanem, kusjuures mitte keegi teine ei
saa siin kahjuks midagi
muud teha, kui vaid rääkida
ja soovitada. Meie soovitusi
peeti aga vallavanema poolt
”poliitiliselt ebasobivateks”.
Mainime, et vallavanem oli
probleemidest koolis teadlik
alates juba möödunud aasta
kesk-hilissuvest. Me püüdsime seda probleemistikku
vallasiseselt lahendada ja
andsime oma sellisest positsioonist kõigile ka väga
selgelt teada. Mitmeid kuid
tagantjärele tundub nagu
oleks peaga vastu vallamaja
seina jooksnud. Ei saagi aru,
oli see saamatus, tahtmatus
või mõne mehe surve, mis
vallavanema tegevust segas
– tundub, et ilmselt segu
kõigist neist tegureist. Ainus
mõistlik lahendus oleks
olnud asi politseisse anda,
kui sai selgeks, et kool mi-

dagi üles ei tunnista ja
suhtleb tööandjaga (st.
vallaga) juba läbi juristide.
Sellessamas kirjas hoiatab
kool valda laste küsitlemise
eest – samas oleks see ju
ainus võimalus tõde päevavalgele tuua!
Mis saab olla ühes
euroopalikus riigis veel
olulisem, kui lastele antav
hea haridus. Vaid hea haridusega saab edukalt võidelda
suure tööpuuduse vastu ja
vaid hea haridus tagab pikaajalise edukuse tööjõuturul.
Seetõttu oleme raudkindlal
seisukohal, et seostada kooli
temaatika igapäeva poliitikaga on täiesti kohatu ja
lubamatu. Meie ei ole seda
mitte kunagi teinud. Meie
oponentide sellesuunalised
püüded tegelikult näitavad, et
nad ei ole üldse huvitatud
valla arendamisest ja elu
edasiviimisest Tahkuranna
vallas, vaid pigem on tegu
alatute rünnakutega ja ”ärategemise-sooviga”, tuues
ohvriks nii kohaliku haridusasutuse kui ka omavalitsuse
maine. Vallavanema ja
koolidirektori väitel olevat
Uulu kooli eksamitulemused
maakonna parimate hulgas.
Selle loo valguses on neid
“tulemusi” raske tõeselt
hinnata. Kahjuks on elu
näidanud, et ükski asi iseenesest ei lahene. Viia kogu
see lugu siiamaale, kus ta
nüüd on ja jätta sinnapaika –
see on kõige hullem, mis
vallavanem üldse teha sai!
Kahju, aga meie vallas on
nüüdseks asjad siis sedapidi.

Koerad-kassid

Heakorrast!

Jälle oleme sunnitud kirjutama koertest ja kassidest.
Sunnitud sellepärast, et tuleb
rääkida pahupoolest, ehk
ennekõik hulkuvatest koertest. Vallavalitsusse laekub
suhteliselt tihti kaebusi hulkuvatest koertest, kes on
omapead küla peal. Selliseid
teateid tuleb pea valla igast
nurgast. Tihti on need koerad
ka kurjad, on juhtumeid, kus
koer on ka tõsiselt inimest
rünnanud. Selline olukord ei
ole normaalne.
Head valla kodanikud,
kes te peate lemmikloomi.
Vallavalitsus ja kaaskodanikud paluvad Teid siiralt oma
lemmikud hoida selliselt, et
nad ei pääseks hulkuma ja
kaaskodanikke kimbutama.
Lemmiklooma pidamist
reguleerib ka “Koerte ja
kasside pidamise eeskiri”,
mis on kinnitatud Tahkuranna vallavolikogu määrusega.
Suvi on ukse ees ja palju
inimesi liigub juba rattaga,
jalutab, jookseb metsa all
jne. Palun hoiame oma koerad kinni, et naaber või naabri naaber ei saaks meie koera
poolt puretud. Teadmisega,
et omad ja võõrad koerad on
kinni, on meil palju turvalisem oma koduvallas ringi
liikuda ja nautida turvalist
elukeskkonda.

Käes on kevad ning
suvigi pole enam kaugel.
Äsja toimus jälle suur üleriigiline talgupäev “Teeme
ära”. Ka Tahkuranna vallas
tehti ära ja koristatud sai
mitmed avalikud kohad.
Valla peal ringi sõites jääb
aga tihti silma, et paljud
kinnistud on räämas ja
hooldamata. Kasvab umbrohi, pügamata on puud ja
põõsad. Tahkuranna Vallavolikogu määrusega on
kehtestatud heakorraeeskiri,
mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud tagama
temale kuuluval kinnistul
üldise korra, muuhulgas
hoidma korras hoonete fassaadid ja piirded, õigeaegselt
pügama hekki, kärpima
puude ja põõsaste oksi jne.
Tahkuranna valla heakorraeeskirjaga saab tutvuda valla
k o d u l e h e l
w w w. t a h k u r a n n a . e e
(menüüst keskkonna all).
Vallavalitsus võtab käesoleval aastal räämas kinnistud
sihikule ning alustame ettekirjutuste tegemisega kinnistu omanikele.

VL Külatee

Janno Tomingas
keskkonnanõunik

Sihtasutus KredEx alustas 28.aprillist lasterikaste perede
kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluse esitamise tähtaeg
on 31.mai 2010.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt
riigieelarvest eraldatud toetuse eesmärgiks on vähendada
sotsiaalset tõrjutust ning aidata kaasa lasterikastele peredele
kaasaegsete elamistingimuste loomisel.
Riiklik toetus on suunatud peredele, kus on vähemalt neli kuni
19-aastast (k.a.) last ning kelle sissetulek ühe leibkonna
liikme kohta on 2 viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni
alusel kuni 4350 krooni kuus.
Toetatavad tegevused:
• eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine
ehitusseaduse tähenduses;
• eluaseme soetamine leibkonnale;
• eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu
makes toetamine;
• eluaseme tehnosüsteemide rajamine, muutmine või
asendamine;
• eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse
tähenduses;
• projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega,
omanikujärelvalve ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku
omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude
katmine.
Pere peab elama rahvastikuregistri kande alusel projekti
objektiks olevas eluruumis või olema registreeritud rahvastikuregistris ühele aadressile (uue eluaseme soetamise või
püstitamise korral).
Toetust ei saa taotleda SA KredEx poolt 2008. ja 2009.aasta
paljulapseliste perede toetuste vahenditest toetust saanud
isikud.
Toetuskõlblikud tegevused:
• eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine
ehitusseaduse tähenduses;
• eluaseme soetamine leibkonnale;
• eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu
makse toetamine;
• eluaseme tehnosüsteemide muutmine või asendamine;
• eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse
tähenduses;
• projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega,
omanikujärelvalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku
omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude
katmine.
Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks. Maksimaalseks toetussummaks on 100 000
krooni või 200 000 krooni, kui leibkonnas kasvab 8 või
enam last. KredEx tasub toetuse summalt tulumaksu.
Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele
suunatud projektide teostamist 90–100 % ulatuses projekti
maksumusest. Toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe
viimase aasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna
liikme kohta.
Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega tuleb esitada
KredEx-ile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
toetused@kredex.ee või paberkandjal suletud ümbrikus
saadetuna eranditult AS Eesti posti kaudu tähitud kirjana
aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga
“Kodutoetus lasterikastele peredele.” Nii juhend kui taotluse
vorm on kättesaadavad aadressil www.kredex.ee/toetused.
Anu Holmberg
Toetuse projektijuht
SA KredEx
Tel. 6674 110
anu.holmberg@kredex.ee

Räägime jälle jäätmetest
2009. aasta septembri
kuu Oma Lehes kirjutasin, et
Tahkuranna külas, Pätsi
platsi juures asuvate pakendi
ning paberi ja papi konteinereid ei kasutata sihipäraselt ning vallavalitsus kaalub
konteinerite ära viimist.
Tänaseks on nn mõõt täis ja
konteinerid tuleb ära viia.
Kurb ja piinlik on nende inimeste ees, kes on harjunud
neid konteinereid sihipäraselt kasutama. Loodetavasti
Te ei pea paljuks edaspidi
auto pidada Uulu külas

(Uulu poe juures parklas või
vallamaja juures) või Võiste
alevikus (Võiste poe juures
või Sadama poe juures)
sorteeritava prügikonteineri
juures ja oma sorteeritud
prügi sinna panna.
Vallavalitsus ei pane neid
konteinereid uude kohta,
selle võrra on konteinereid
valla territooriumil lihtsalt
vähem.
Janno Tomingas
Keskkonnanõunik
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Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava
koostamise senine kulg ja tulevikuplaanid
Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala kaitsekorralduskava
koostamiseks tarviliku info kogumiseks on Keskkonnaamet
sel aastal korraldanud mitmeid kokkusaamisi külaseltsidega,
kohalike elanikega ja kohtunud ka Riigimetsa Majandamise
Keskuse esindajatega. Kaitseala on suur, huvigruppe on
meeldivalt palju ning info kokkukogumine ja analüüsimine
võtab märksa enam aega kui me seda eelmisel aastal kavandasime. Töö käib täies hoos ning olenemata mõningastest
viivitustest jätkame siiski samas graafikus nagu aasta algusel
kavandasime.
Veebruaris, märtsis ja aprillis käidi kohtumas
Häädemeestel Rannametsa, Soometsa, Pulgoja, Suurküla
külaseltsidega ning Tahkurannas toimus üks meeldiv
kokkusaamine Tahku Tares. Räägiti mitmetest muredest ja
rõõmudest, mis seoses kaitsealaga igapäevaelus esile
kerkivad. Peamised mured, millest räägiti oli hooajaline kõrge
vesi, kinnikasvanud kraavid, mille puhastamise võimalikkuse
kohta seni suur ebaselgus on, samuti tekitas palju küsimusi
luitemetsade hetkeseis, külastajate vähemeeldiv käitumine
teeb pahameelt, prügi jäetakse mõtlematult kõikjale ning on
piirkondi, kus mootorsõidukitega sõidetakse väljaspool teid
või eramaadel, ilma, et selleks eraomanikelt nõusolekut
küsitaks. Kõikjal nenditi tõika, et kaitsealal külastatakse
järjest enam ning soovitakse käia ka paikades, kuhu
külastajaid otseselt ei suunata. Metsas liikujatele teeb
meelhärmi, et metsa visuaalne väljanägemine on pärast
2005.a jaanuaritormi olulisel määral muutunud. Teemasid,
mis üles kerkisid oli palju ning kõigi nendega tegeletakse
edasi.
Praeguseks oleme saanud enam-vähem kokku pildi sellest, milline on loodusväärtuste hetkeseis kaitsealal, millised
on teemavaldkonnad, mida on tarvis täpsemalt uurida ning
kus on kitsaskohad, mille lahendamiseks on tarvis edasi töötada.
Kuna metsade seisund ja selle tulevik on teema, mis igal
koosviibimisel tõstatati, teostatakse sellealane olukorrahinnang ja andmete analüüs esmajärjekorras. Keskkonnaamet
tellib metsade seisundi hindamise töö vastava ala ekspertidelt,
kes hiljemalt augusti esimeseks nädalaks tulemused Keskkonnaametile esitavad.
Mais, juuni ja ka juulis toimuvad mõned kokkusaamised
erinevate huvigruppidega, et kaitseala tuleviku osas nõu ja
aru pidada, ennekõike on need arupidamised suunatud just
sellele, et pidada nõu, kuidas lahendada kaitseala külastamise
ja heakorraga seotud teemavaldkondi. Mai kuus on kavas
lõpetada andmete kokkukogumine ning valmib ka kaitsekorralduskava eelnõu.
Eelnõu avalikustatakse praeguste ajaplaanide kohaselt
juuni esimesel või teisel nädalal kodulehel www.nigula.ee
ning selle kohta ilmuvad viited ka Tahkuranna ja Häädemeeste valla kodulehekülgedel. Eelnõu on kõikidele kommenteerimiseks, ettepanekute tegemiseks avalikult

kättesaadav. Kus paberkandjal eelnõud avalikustatakse on
hetkel veel väljaselgitamisel, vastav info avaldatakse ajalehes
vahetult enne avalikustamise algust. Ettepanekud kaitsekorralduskava kohta on oodatud kuni septembri esimese
nädalani.
Juulis ja augustis toimuvad vajadusel veel arupidamised
huvigruppidega, kes teevad avalikustamise käigus ettepanekuid kaitsekorralduskava muutmise osas. Septembris,
oktoobris teeb Keskkonnaameti kaitsekorralduskava
eelnõusse korrektuurid vastavalt sellele infole, mis eelnõu
esimese avalikustamise käigus koguneb, sel ajal toimuvad
ka täiendatud eelnõu avalikustamiskoosolekud. Hetkel oleme
kavandanud, et toimub kolm koosolekut, üks Häädemeestel,
teine Tahkurannas ning kolmas Soometsas, ent oleme valmis
tegema ka rohkem koosolekuid ning sellistes asukohtades,
mis huvipooltele meelepärasemad on kui külakeskused.
November on aeg, mis on kavandatud kaitsekorralduskava lõplikuks kokku kirjutamiseks, vormistamiseks, sel
ajal koostatakse ka mitmeid teemakaarte, mis tulevikus
kavandatud tegevuste kohta ülevaatlikku infot annavad.
Kui töö kulgeb plaanipäraselt ning energiat ja mahti
piisaval määral on, esitab Keskkonnaameti novembri
viimasel nädalal või detsembri esimesel nädalal kaitsekorralduskava vastavale Keskkonnaameti komisjonile
hindamiseks, kava retsenseeritakse ning vajadusel esitatakse
ettepanekuid kava muutmiseks. Muudatusettepanekud
viiakse kavasse vajadusel sisse detsembris ja kava
kinnitatakse kõigi eelduste kohaselt kas selle aasta detsembris
või tuleva aasta esimestel kuudel.
Ala on suur, mõtteid, muresid, rõõme on palju, lisaks on
ka mitmeid teisi arengukavasid ja planeeringuid, millega
Keskkonnaametil on tarvis arvestada.
Täname kõiki seni nõu- ja arupidamistel osalenud inimesi
ja palume kannatlikkust kui kirja pandud tähtajad pisut siia
või sinna poole nihkuvad.
Nagu ka varasemalt mainitud, on kõik mõtted ja ideed,
soovitused seoses Luitemaa looduskaitse- ja hoiualaga
lahkesti oodatud. Edastage need e-posti teel aadressile
moonika.ani@keskkonnaamet.ee
või
parnu@keskkonnaamet.ee, telefonil 447 7392 või
53 435 957, kirja teel aadressile Roheline 64 Pärnu, juhul
kui soovite suuliselt ettepanekuid teha, andke telefoni teel
teada ning lepime kokkusaamise aja ning koha eraldi kokku.
Kena kevade jätku!
Moonika Ani
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitseplaneerimise spetsialist
Telefon 447 7392, GSM 53 435 957
e-post moonika.ani@keskkonnaamet.ee

Aprill Uulu Lasteaias
Möödas on pikk ja külm
talv. Kevad koos päikesega
rõõmustab meie töid ja
tegemisi Uulu lasteaias.
1.aprillil – naljapäeval, toimus Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses suur pühadetrall.
Jänesed Juuli, Maali ja Küki
korraldasid lõbusa spordivõistluse, kus kõik värviliste
kõrvadega jänkulapsed said
vahvaid harjutusi sooritada
ja hiljem lahendanud ära
salakirja mõistatuse, ootas
neid ees pühadeüllatus.
Kuna pühad olid saabumas, kaunistasid kõikide
rühmade lapsed koos õpetajatega rühmaruume ja
värviti mune. Liblikate rühma lapsed tänavad Beriti
ema Margitit munade,
värvide ja maiustuste eest.
Kevad on täies hoos. Nii
Lepatriinude, Mesimummide, Liblikate, kui ka
Oravate rühma lapsed otsisid
innukalt kevademärke. Käidi
metsas ja kooliaias, vaadeldi
luubitopsis putukaid, jälgiti
lindude askeldusi pesakastide ümber ja kuulati linnulaulu. Väikesed Mesimummid on otsinud terve aprilli
kuu õuest kevademärke ning
kõik nähtu sai koos õpetaja-

S. Skopi illustreeritud raamatute näitust. Samal päeval
külastati ka Uue kunsti
muuseumi nukunäitust, kus
iga laps sai külalisteraamatusse kirja panna oma
kõige lemmikuma nuku.
Hilinenud tänu Uulu
Põhikooli õpetajale Kaja
Stimmerile, kes aitas meid
lumeperioodil suuskadega.
Kaunist kevadet soovides
Uulu Lasteaia õpetajad

tega ära märgitud projektis
„Tere kevad!“.
Mesimummideja Liblikate rühm käis ühisel väljasõidul Kabli looduskeskuses,
kus saadi teada, kuidas olla
metsa sõber. Oravate rühm
külastas Pärnu Loodusmaja,
kus tutvuti põneva väljapanekuga ja elavnurga loomadega.
Veel pakkus Mesimummidele ja Liblikatele põnevust Pärnu Rannaraamatukogu külastus, kus kuulati
muinasjuttu ja vaadati
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Oodatud kevad on käes!
Kevad – praegu veel
pisut jaheda võitu, räsitud
pikast talvest ja paksust
lumevaibast. Lumi on läinud
ja ilmavalguse kätte tuli see,
mida inimene on endast
maha jätnud või tagantkätt
üle õla visanud. Igal kevadel
tuleb ühel seltskonnal võtta
rehad ja luuad ning minna
ühiselt koristama neid
avalikke kohti, kus suvel
armastatakse aega viita.
Seda ühist koristamist
nimetatakse TALGUTEKS.
Räägitakse, et vanadel
aegadel olla talgupäev olnud
alati oodatud, kus külarahvas
sai kokku, tehti ühiselt tööd,
visati nalja, räägiti külauudised ja söödi koos kõhudki
täis.
Võistes on talgukordi
olnud sellel kevadel juba
kolm.
22.aprillil tulid Tahkuranna kooli poisid-tüdrukud
koos õpetajate Terje Eesnurme ja Erna Läänega
Tahku Tare ümbrust koristama. Meie kooli lapsed on
tõesti väga tublid ja töökad.
Tänan naisseltsi ja enda
nimel Tahkuranna kooli
õpetajaid ja õpilasi suure abi
eest.
23.aprillil oli talgupäev
Suveaias. Selle töö tegid ära
vanemad inimesed. Loodan,
et need, kes armastavad
Suveaias oma vaba aega
veeta, märkavad seda ning ei
viska pudeleid puruks ega
lõkkesse ning lõkkeplatsile
ei tooda kodust olmeprahti.
Aitäh Suveaia koristajatele!
1.mai oli külm, maa
öisest vihmast märg, ilm
sombune ja niru. Mure tuli
südamesse, kas inimesi ikka

tuleb. Talgusuppi oli poolele
külale tellitud, aga registreerujaid oli väga vähe.
Aga nad tulid! Saima
Vaher, Uno Eesnurm, Helbe
Siivesti, Inge Must, Kalev
Kuusik, Helgi Laanemaa,
Pauline Metrikis, Terje
Pikla, Katrin Saat, Anne
Aaslaid, Maie Suiste, Mai
Luur, Anne Kalda, Heli
Lank, Mai Tõust, Liivi
Kadarik, Pilvi Metsamägi,
Margus Lind, Jaak Pulst.
Etteplaanitud päevatööd
said kenasti ära tehtud. Suur,
suur tänu Teile kõigile!
Kokkukorjatud prahti oli
nii palju, et Richard Org pidi
lausa 2 korda Paikuse
prügimäele sõitma.
Aitäh Lennart SüntMengelile, kes on oma tehnikaga aidanud Tahku Tare
ümbruse korrashoidmisel.
Suvel niitmine, talvel lumeuputusest päästmine,
ehitusprahi äravedamine ja
lõpuks veel ärakõdunenud
reklaamtorni ümberlükkamine.
Praegu ei toimu Tahku
Tares suuremaid ehitustöid –
ootame projektidest rahastamist noorteruumidele,
ventilatsiooni-, tuletõrje -,
valvesignalisatsioonisüsteemidele ja I korruse väljaehitamisele. OOTAME!
Aga katus on peakohal ning
ruume saab kasutada kui
kellelgi selleks on soovi.
Tahkuranna Naisselts
ootab kõiki 16.mail, algusega kell 10.00 Suveaeda
kevadlaadale!
Ilusat kevadet soovides
Renate Lind

Tahkuranna lasteaias
Aprillikuu esimesel päeval kutsus raamatukogu
juhataja Ülle Toomla kõiki
lasteaialapsi raamatukokku,
et tähistada rahvusvahelist
lasteraamatupäeva. Kuna
olid ka kevadpühad tulemas,
siis vaatasime raamatuid,
milles juttu jänestest, tibudest ja munadest. Tuli välja,
et selliseid toredaid lasteraamatuid on üsna palju.
9. aprillil käis kogu lasteaia pere lasteaiaõpetaja
Liis Niidas’e asja-ajamisel,
kaasates ka kooli nooremaid
õpilasi, linnas Pärnu kontserdimajas, vaatamas lasteetendust “Sipsik”. Tore oli,
lasteaialastel eriti, sõita
suure bussiga linna. Paljudele oli see esmane kogemus, kuid ega sellega meie
teatriskäigud sel kuul veel ei
lõppenud.
26. aprillil käisid lasteaialapsed koolimajas vaatamas etendust “Südamega
tehtud”.
Ilusal kevadpäeval tegid
Päikesekiirtest maimikud ja
mudilased matka mere äärde.
Tee peal tuli juhuslikult vastu
tädi Anne Aaslaid, kes kutsus meid lahkesti oma mereäärse suvekodu õuelt kevadlilli korjama. Kõik lapsed
said oma käega noppida
lumi- ja märtsikellukesi, nii
palju kui väikesesse pihku
mahtus. Aitäh Anne Aas-

laid’ile kena kutse eest.
Täname siinkohal veel ka
Päikesekiirte lapsevanemaid, kes on meid vajalike
esemetega/asjadega toetanud
ja koolimajast etenduselt
tagasi tulekul küüti pakkunud.
Laulupäevasest, SimbiRimbist kõneleb käesolevas
lehes eraldi artikkel, sellel
üritusel me siin pikemalt ei
peatuks.
Peale selle väisas ühel
aprillikuu päeval lasteaeda
ka tuletõrje meeskond, kes
vaatasid, et meil kõik siin
korras oleks. Meie aga vaatasime neid vapraid mehi
vastu, sest nad olid vormis ja
päris autoga. See oli jälle
elamus.
Jüripäeval jooksid lasteaialapsed mehitatud, butafoorsete tõrvikutega Jüripäeva jooksu, tähistamaks eestlastele tähtsat päeva ja Kalev
Kuusik tegi Jürituld/lõket ka,
kus sai väärikalt ära põletatud jõulukuused ja krõbistada võiduvahvleid ning peale juua oma lasteaia kasemahla. I koha sai Eleanora
Kullamä võistkond, II koha
pälvis Henri Kaldase
võistkond ja III väärikale
kohale jooksis Rauno
Junineni meeskond.
Soovime kõigile rõõmsat
kevadet!
Lasteaiaõpetajad
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Tahkuranna valla ajaleht

VALLARAHVAS, ÄRGAKE!
TAHKURANNA VALLA
XVI NIMEPÄEVA TÄHISTAMISE
KÜLADEVAHELISE VÕISTLUSE JUHEND
EESMÄRK:
Selgitada välja sportlikumad ja organiseerimisvõimelisemad
külad;
tähistada Tahkuranna valla nimepäeva, anda võimalus
vallarahvale ühiseks aktiivseks liikumisharrastuseks ja
meelelahutuseks.
JUHTIMINE:
Üldjuhtimist teostab Tahkuranna Vallavalitsus. Võistluste
tehnilise läbiviimise tagab Tahkuranna valla spordiklubi “Tahk”.
AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad 05. juuni.2010.a.
Vallamaja esisel aasal. Halva ilma korral Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses.
OSAVÕTJAD:
Kõik Tahkuranna valla elanikud ja Tahkuranna vallast pärit
olevad (juuri omavad) isikud külade esinduste kaudu.
REGISTREERIMINE:
Kell 10.00–10.45 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse fuajees.
Igal külal on üks ametlik esindaja. Osavõtjad aladele
registreerib küla ametlik esindaja.
RIVISTUS JA AVAMINE:
Kell 10.45 kogunemine vallamaja kõrval parklas. Iga küla
tähistab oma küla võistkonna ja valmistab küla sildi.
PROGRAMM:
1. Kalapüük
algus kell 7.00–8.00 (püügikoht selgub võistluse alguses)
2 võistlejat, püük käsiõngega, iga võistleja kala kogus
kaalutakse,
kogunemine Tahkuranna valla vallamaja ees kell 06.45
2. Pendelteatejooks
10 x 50 m – 5 N + 5 M, alustab mees (vaheldumisi), lõpetab
naine Uulu pargis
3. Võrkpall
4-liikmeline ( 3M + 1N). Geim mängitakse 21 punktini.
Võistkondade mängujärjekord loositakse.
4. Kanuusõit
Ura jõel ( kanuus 1 N + 1M)
5. Noole vise
3-liikmeline võistkond, igal võistlejal 5 viset. Külal läheb
arvesse üks parem tulemus.
6. Jõumehe võistlus
7. Laste võistlused
kiirus + osavus takistusrajal, individuaalne võistlus ja külade
vahelist arvestust ei peeta. Vanusegrupid: kuni 6.a., 7–9.a.,
10–12.a. tüdrukud ja poisid eraldi arvestus.
8.Pensionäride mitmevõistlus
– võistkonnas 2 inimest,1N +1 M,
– reeglid selgitatakse kohapeal.
– parim tulemus läheb küla punkti arvestusse.
9.Pentanque
Visked mõõdetakse. Individuaalne võistlus. Igal külal läheb
arvesse 3 parema võistleja tulemus.
10. Kombineeritud külapere võistlus
2 täiskasvanut + 1 laps. Vigursõit jalgrattal + näpuosavus +
telgi kokku panek,
lastevanusegrupid: kuni 6.a., 7–9.a., 10–12.a.
Üllatus
Autasustamine
Võistlustest osavõtjatele ühiskringli söömine.
PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Paremusjärjestus selgitatakse välja nii individuaalne kui võistkondlik.
I koht annab 10 punkti, II koht 8 punkti, III koht 7 punkti jne.
Parim küla selgub kõigi alade punktide liitmise teel, nende
võrdsuse korra otsustab võrkpall.
AUTASUSTAMINE
Iga ala esimest kolme individuaalset võistlejat ja võistkonda
autasustatakse diplomiga. Võitjatele küladele eriauhinnad
MUUD: kõik kerkinud küsimused lahendab peakohtunik,
vajadusel külade esindajate nõupidamine; korra tagab
spordiklubi “Tahk”; alkoholi tarvitanud võistlejal ei lubata
võistelda.
AJAKAVA
Laupäeval, 5. juuni 2010 Vallamaja esisel aasal
7.00–8.00 Kalapüük – koht salastatud
10.00–10.45 Registreerimine Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
fuajees
10.45–11.00 Võistluste avamine Vallamaja esisel aasal.
11.10–11.20 Pendelteatejooks.
11.20–13.00 Võrkpall
11.30–14.00 Lastevõistlus – erinevad võistlusgrupid
11.30–14.00 Pentanque – võistlustest vaba võistleja võistleb
13.00–15.00 Lõunasupp Uulu PK sööklas
14.00–14.45 Pensionäride mitmevõistlus
15.00–16.30 Kanuusõit
16.30–17.30 Kombineeritud perevõistlus
16.30–17.30 Noole vise
17.30–18.30 Jõumehe võistlus
18.30– …… Autasustamine.

OOTAME ROHKELT OSALEJAID!
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Regilaul uues kuues
Piret kirjutab: 16. aprillil toimus Türi Kultuurimajas VI üleriigiline laste
ja noorte pärimusmuusikafestival „REGILAU
UUES KUUES”. Väätsa
Põhikool, eesotsas muusikaõpetaja Ulvi Tammega kutsus taas kokku uude kuube
riietama meie muusikalist
emakeelt – regilaulu. Tahkuranna vallast osales seal
ansambel „Segasummala”
lauluga „Pere sõidud”.
Koosseisus kuulusid Uulu
Lasteaia, Tahkuranna Kooli,
Pärnu Hansagümnaasiumi
lapsed ning täiskasvanutest
Signe Ööpik ja Anu Nõmm.
Signele suur tänu kavas
kasutatud kiikhobuse eest.
Anule aga suur tänu tantsuseade ja selle lastele selgeks
õpetamise eest. Tänu ka
tantsuselts „Ülejalale”, kes
laenas meile oma rahvuslikke kleite, tantsukingi ja
rahvuslikke vöid.
Festivalil osalesime juba
neljandat korda. Festival on
lisaks põnevatele kavadele ja
seadetele pakkunud võimalusi osaleda ka erinevates
töötubades. Sel korral muinasjututoas, poiste käsitöötoas, loodusapteegis, Vormsi
ristide valmistamise toas,
tantsutoas, väikekandle
õpitoas ja filmitoas. Lisaks
astusid üles Waskhar
Schneider alpisarvel, Triinu
Taul torupillil, Cätlin Jaago
parmupillil, Silver Sepp
ukuleelel ning õhtu lõpetas
ansambel Paabel
Sellel festivalil ei seata
esinejaid pingeritta. Meid
tunnustati sel aastal helge
meeleoluka kava eest ning
auhinnaks saime väikekandle. Individuaalsete eripreemiatega tunnustati EmilAndreas Pukki, kui festivali
noorimat osalejat ning Marta
Toomlat ja Arabella Neostust eestlauljatena.
Tänan „Segasummala”
koosseisu ning Triine ema,
kes meiega selle toreda
päeva Türil kaasa tegi.
Signe kirjutab: Mul oli

meeldiv võimalus osaleda
sellel üritusel, oma vabast
ajast, teist aastat järjest.
Uurisin internetist ja tundsin
huvi, mis see regilaul endast
üldse kujutab, võrreldes
uuema rahvalauluga. Soovin
siinkohal informatsiooni
lugejatega jagada.
Vanem rahvalaul ehk
regivärsiline ehk regilaul
tekkis kolmandal aastatuhandel eKr läänemeresoomlaste ja algbaltlaste
rahvalaulu vastastikustel
mõjutustel. Regilaulul on
kolm tähtsat komponenti:
sõnad, viis ja esitus. Regilaulus on esikohal sõnad,
muusika lisab tekstile ilmekust.
Regilaulu viis (nimetati
ka tooniks või mõnuks) on
lühike ja väikese ulatusega.
Regiviis on valdavalt ühehäälne, Lõuna- ja KaguEestis aga ka mitmehäälne.
Regiviiside seas on palju
rühmaviise, see tähendab, et
ühte ja sama viisi kasutati
mitme eri teksti jaoks (näiteks kiigetoon, karjatoon,
pulmatoon).
Regilaulu teksti iseloomustab algriim ja mõttekordus. Värsivormiks on
regivärss – värsis sisaldub
neli värsitõusu ja -langust,
mistõttu on seda nimetatud

ka neljajalaliseks trohheuseks (“veere, veere, päevakene”). Selline värsivorm
kujunes rohkem kui tuhat
aastat tagasi. Värsimõõdu
nõudel on rahvalauludes läbi
sajandite säilinud vanapäraseid sise- ja lõpukaota
keelendeid (näiteks laulemaie), mis üldkeelest on
ammu kadunud. Väga vanad
on mõned meie ajani ulatunud lauludki, näiteks “Loomislaul” ja “Suure tamme
laul”.
Regilaulu esitavad tavaliselt eeslaulja ja koor
vaheldumisi. Mõnikord
lauldi ka üksi (näiteks
karjaselaulud, hällilaulud),
kaksi või üheskoos ilma
eeslaulmiseta (näiteks sanditamislaulud), ka kahe koori
vaheldumisega. Eeslaulja
viib laulu edasi, arendab
seda; koor kordab eeslaulja
esitatud värsse, annab talle
mõtteaega. Regilaule lauldi
ilma pillisaateta. Lauljad
olid põhiliselt naised, mehed
mängisid rohkem pilli.
Lauldes võidi rõhutada rütmi
näiteks keha õõtsutamise või
jalapõrutusega. Zanriliselt
eristatakse meeleolu ja
elamusi vahendavaid lüürilisi laule (“Lauliku lapsepõli”) ja sündmustest jutustavaid lüroeepilisi laule

(“Venna sõjalugu”). On
esitatud ka tantsulise liikumise saatel (näiteks setu
“Pöörajooks” või Kihnu
rattas laulmine). Regilaulu
liikideks lisaks on töölaulud
(karjaselaulud, lõikuslaulud
jt), kommetega seonduvad
tavandilaulud (pulmalaulud,
mardi- ja kadrilaulud jt),
perekonnaelust ja ühiskonnasuhteist kõnelevad laulud
(vaeslapselaulud, orjalaulud
jt) ja kiige-, mängu- ja
tantsulaulud.
Regilaulu esitajat kutsuti
laulikuks, kaasitajaks või
leelotajaks. Regilaulud levisid suuliselt põlvest põlve ja
olid kollektiivne looming.
Piret õpetas mulle kandle
käsitsemist ja mängimisest
nakatatuna soovin kandlega
tõsiselt edasi tegelda, et ka
oma põhitööl lasteaialaste
tegevusi mitmekesistada.
Muidugi ka Türil töötubades
jagatut, nagu ka eelmisel
aastal, saab rakendada
lasteaiatööl praktiliselt.
Tänan Piretit, Anut,
Triine ema ja meeldivat
laste/noorte seltskonda omalt
poolt samuti.
Signe Ööpik ja Piret
Variksaar

Külaelanikud!
Mida annab Teile korralike koeraomanike traumeerimine?
Kõnnin ilusal kevadõhtul
oma linnukoeraga mööda
külateed, otsustan, et teen
oma lemmikule täna rõõmu
ja võtan suuna pikemale
jalutusringile. Kõnnime
vaikselt ja naudime mõlemad nii loodust kui ümbrust.
Oleme jõudnud just ühe
suure maja juurde, kui ma
äkki avastan, et maja juurest
jookseb lahtiselt suure hooga
meie poole üks segavereline
koer. Mul tekib paanikahoog, ma kardan, ma hakkan
lõugama, et koer ära läheks
kuigi mu enda hääl väriseb
hirmust, see ei aita. Segavereline koer jõuab lähemale
ja tardub, minu linnukoer on
korrektselt jalutamise rihma
otsas, aga tema karvad
hakkavad turritama nii nagu
ka vastaskoeral. Minu käe
veresooned on kinni pigistatud rihmast ja tõmbuvad
juba punaseks, mul on valus,

aga see on hetkel väikseim
mure. Vastaskoer uriseb,
minu oma uriseb vastu, tahtes mind kaitsta. Ma värisen,
sest ma ei julge ühtegi
sammu ega liigutust teha,
vastaskoer hakkab lähenema
ning ka minu koer sikutab
tohutult, mõlemad koerad on
isased ja see teeb asja veel
hullemaks, koerad nuusutavad, minu hing on juba
kinni jäämas ja siis kostub
koertelt kõva urin, seda on
raske kirjeldada, urin on
massiive, madal ja hoiatav.
Mis nüüd edasi saab?
Mis juhtub siis kui algab
koerte kaklus? Kaks isast
omavahel ja mina neid
üritamas lahutada? Kas
minust jääks üldse midagi
järgi kui ma astun kakluse
vahele? Kas ma tõesti tahan
näha kuidas minu koer
murtaks minu silme ees
maha? Kas sul oleks endal

hea, kui sa peaksid koguaeg
elama hirmus ja paluma
jumalat, et mitte ükski koer
sulle teepeal vastu ei tule ja
sa saad tervena koju?
Lõpuks jõuan ma koju,
mu süda puperdab, käed on
higised ja hingamine kiire.
Ma olen kurb ja pettunud,
minu heast jalutuskäigust sai
mulle paras löök, jälle rikkus selle ära üks lahtine koer
kümnete seast. See jalutuskäik ei olnud mul esimene
üle noatera kõndimine,
pääsesin jälle, aga kui kaua
suudab mul see õnnestuda?
Kallid inimesed kes te
kõik omate koera, Te peate
lihtsalt aru saama, et Teie
koer ei tohi oma territooriumilt välja saada, koer
peab olema kas ketis, aias
või ostke kasvõi traadipiire.
See ei ole lihtsalt normaalne,
et koeraomanikud, kes
armastavad oma lemmikuid

ja tahavad nendega tegelda,
peavad olema igal jalutuskäigul kabuhirmul? Mida
see teile annab?
Siin ei ole juttu ainult
täiskasvanud inimestest, kes
koos koertega jalutavad.
Mida teeb üks 12-aastane
või isegi noorem tüdruk/
poiss, kui tema vastu satub
agressiivne koer? Millist
hirmu võib veel tema tunda?
Te ei saa mõelda, et minu
koer on kõige sõbralikum ja
et ta tee teistele koertele
liiga, sest kui jalutava koeraomaniku koer on agressiivne teise koera vastu, siis
vaevalt teie sõbralik kutsu
niisama saba jääb liputama.
Te võiksite selle peale
mõelda! Ma südamest loodan, et minu jutt pani teid
vähekegi mõtlema!
Sandra Leppik
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Jüriöö teatejooks – Rahvajooks 2010
koht Uulu Põhikooli 5. – 9.
klassi kombineeritud
võistkond (Kristo Krüger,
Maris Mitt, Rauno Pitkmann, Rait Madisso, Janeli
Paiba, Argo Linnaste, Anu
Kivilo).
V grupp seltsid, ühendused, suguvõsad, külalised: I koht suusaklubi
Jõulu (Taavi Tammik, Anu
Taveter, Taavi Valter Taveter, Romet Sutt, Kaidi
Keir Kukk, Oliver Kask,
Triin Taveter).
Eesti rahvatraditsioonis
on Jüri suvetooja. Jüripäev
on esimene suvepäev, looduse ärkamise püha, nii
kirjutab Karl Kello ajakirjas
Kultuur ja Elu. Jüripäevast
muutuvad ööd valgemaks ja
nii sobibki alustada ööjooksuga nimelt – Jüriööjooksuga.
23. aprillil oli K. Pätsi
mälestusmärgi juures kohal
meie spordiklubi Tahk president Jüri Kõresaar ning
registreerimine 2010. aasta
Tahkuranna valla Jüriöö
teatejooksule võis alata.
TSK Jõulumäe tegevjuhi
Enn Tasalain‘i valvsa pilgu
all registreerus lõppkokkuvõttes 14 võistkonda.
Avasõnad ja tervitused
spordiklubi Tahk presidendilt said öeldud ning vallavolikogu liige Urmas Org
asetas mälestuskimbu K.
Pätsi ausambale.
Traditsiooniliselt anti
esimene start eelkooliealistele lastele, jooksuring
tehtud, põsed punaseks
joostud ja osavõtu meene
põske pistetud ning hea
tunne südames, suunduti
autodesse ja bussi, et sõita
Jüriöö teatejooksu stardikohtadele. Sellel aastal tuli
erandkorras muuta jooksu I
distantsi, meist olenemata
põhjustel. Kõik laabus suurepäraselt tänu TSK Jõulumäe headele ja abivalmis
kohtunikele.
Aga kes siis sellel aastal
võistlesid: I grupp külad:
I koht Leina küla (Kristo
Orma, Karolin Stimmer,
Karmen Stimmer, Roman
Fosti, Gätriin Gerlein, Eero
Raudsepp, Ere Raudsepp). II
koht Võiste küla (Martin
Mihhels, Katre Põlluste,
Brenden Roots, Sander
Soobik, Marit Metsamägi,
Envar Lauter, Hellevi Lauter). III koht Metsaküla
(Maario Arnek, Liis Simson,
Fredy Arnek, Lauri Lemmik,
Adeele Arnek, Hendri Parrol, Marta Toomla). IV koht
Piirumi küla (Aare Jõumees, Killu-Laura Kiin,
Madis Kiin, Raimo Pajusalu,
Marta Jõumees, Karl Jõumees, Kaisa Pajusalu).
II grupp 1.–3. klassid:
I koht Uulu põhikooli 1.–
3. klassi ühendatud võistkond (Ranno Sutt, Kati
Tiganik, Emily Nora Elizabeth Urla, Annika Veso,
Maido Kaiste, Marlon Sülla,
Karl Sommer, Kelly Roosilill, Kristofer Pint, Anette
Eyland, Karl-Enrik Kriis,
Anett-Cathy Kangsepp,
Janne Piiri, Martina Puusepp, Reelika Veso). II koht
Tahkuranna LAK 3. klass

(Jarek Must, Kaspar Merilaht, Grete Liis Saks, Holger
Holland, Rain Raadik, Riivo
Klein, Marliis Miilimäe,
Evert Saarnak, Marthen
Tasalain, Liisa Viirna). III
koht Tahkuranna LAK
1. ja 2. klass (Ethel Saarnak, Greta Tamm, Robin
Roosmaa, Oliver Leppik,
Keidi Tasalain, Uku Lumiste, Eliise Talts, Ülle Järvoja).
III grupp 4. – 6. klassid:
I koht Uulu Põhikooli 6.
klass (Gränty Reidla, Johanna Aava, Aleks Punkov,
Georg Talli, Sigrit Salusoo,
Siim-Sander Pihu ja Mariann-Krõõt Mätas).
II koht Uulu Põhikooli
4. klass (Dan Mängel, Raili
Piktmann, Hardo Piiri,
Andre Mägi, Kelly Hunt,
Sander Salusoo, Käroli
Luur). III koht Tahkuranna LAK 4.–6. klass (Siim
Lumiste, Marte-Kristiine
Õis, Kalvin Oeselg, Kristo
Karl Aedma, Johanna Kaldas, Rando Klein, Elery
Must).
IV grupp 7. – 9. klassid:
I koht Uulu Põhikool 9.
klass (Kaarel Arumäe, Kadri
Avamere, Sander Hollo,
Rasmus Sutt, Egle Kuusik,
Ragnar Hõbemägi, MariLiis Priidik). II koht Uulu
Põhikooli 7. klass (Sten
Pihu, Karin Vahenurm,
Dalmat.C. Klein, Kairit
Paju, Margit Priidik, Silver
Salusoo, Käroly Reidla). III

Üldparemusjärjestus:
1. Leina küla 11.37, 2.
Võiste küla 11.41, 3. Metsaküla 11.46, 4. Suusaklubi
Jõulu 11.47, 5. Piirumi küla
12.00, 6. Uulu PK 9.kl
12.36, 7. Uulu PK 7. kl.
13.27, 8. Uulu PK 6. kl.
15.02, 9. Uulu PK 4. kl.
15.23, 10. Uulu PK kombineeritud 5.– 9. kl. 15.43, 11.
Uulu Pk 1.–3.kl. 15.50, 12.
Tahkuranna LAK 4.–6. kl.
16.27, 13. Tahkuranna LAK
3. kl. 17.10, 14. Tahkuranna
LAK 1.–2. kl. 17.15.
Jüriöö teatejooksu noorim osavõtja oli Emily Nora
Elisabeth Urla 7.aastane ja
vanim Aare Jõumees 41aastane.
Traditsiooniline Jüriöö
teatejooks on nüüd ajalugu,
Jüriöö ületõusu 667. aastapäeval pühendatud tuled
kustutatud, päevad pikemad
ja teguderohked. Suur aitäh
kõigile, kes jooksul osalesid
ja kaasa elasid.
Järgmine sportlik valla
nimepäeva üritus toimub
5. juunil vallamaja esisel
aasal. Selgitame välja kõige
aktiivsema küla ja tõelise
Tahkuranna valla RAMMUMEHE 2010.
Ole kohal, sest võistlus
väärib seda.
Anu Nõmm
Uulu KSK juhataja
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Noored kevadväsimust ei põe!
Kevad noortekeskuses ja
noortega on möödunud ühest
küljest töiselt ja tegusalt kui
ka lõbusalt ning pidutsedes.
Ja nii ta minu arvates peabki
olema – töö ja lõbu tasakaalus.
Aprilli alguses täpsemalt
9. aprillil tähistasid noored
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse 3. sünnipäeva.
Ühtlasi oli üritus ka projekti
„Uuenenud võimalustega
noortekeskus Tahkuranna
valla noortele“ lõppüritus.
Meeldetuletuseks nii palju, et
tegemist oli projektiga, mille
käigus tehti korda ja taasavati noortekeskuse keldrikorruse ruum ja muretseti
noortele uued vahendid nagu
rinnamärkide tegemise masinad, telekas, mängukonsool wii sport ja tumbavoodid. Projekti raames
toimus veebruarist märtsini
rinnamärkide tegemise ring
ja mängukonsooli turniir.
Pidu läks käima dj Marko
Koitla muusika saatel. Noored viisid läbi moeshow
esitledes endi tehtud rinnamärke ja autasustati ka
mängukonsooli turniiri
võitjaid: Janar Pihu ja Martin Hõbemäge. Lisaks leidsid
äramärkimist tubli osavõtu
eest Sigrit Salusoo, Martin
Priidik ja Rauno Pitkmann.
Muusika elamusi pakkus
Pärnu bänd „John Stuart
Mill“.
Aprilli keskel osalesid 4
aktiivset noort koos noorsootöötajaga Pärnu Lahe
Partnerluskogu (PLPK)
noorteprojektis „Piirkonnaülese noorte koostöövõrgustiku loomine“, mille
eesmärk on luua PLPK
tegevuspiirkonna (Häädemeeste, Tahkuranna, Sauga,

Audru, Koonga, Varbla,
Tõstamaa, Lavassaare, Kihnu, Saarde) noorte aktiivgrupp. Projekti raames osaleti 16.–18. aprillil õppelaagris. Külastati Kurese
muinasküla, Varbla muuseumi, Tõstamaa mõisa ja käidi
ära ka Manijal. Viidi läbi
erinevaid meeskonna koolitusi, ajurünnakuid ja
grupitöid – kõik ikka selleks,
et teada saada noorte eelistused ja tulevikus ehk koos
kirjutada ka ühine projekt.
Sama projekti raames lähevad noored õppelaagrisse ka
augustis ja septembris. Siis
juba teised kohad ja teised
ülesanded.
1. mail tegid noored ära!
Tahkuranna noortekeskuse
aktiivsemad noored osalesid
koos külainimestega Uulu
muuli ümbruse korrastamisel. Kokku korjasime
olmeprügi 380 kilo ja teostasime raiet, põletasime oksi
ja laudu, mille tulemusena
sai korda Tahkuranna valla
ajalooline koht – „sireliaed“.
Kahju on sellest, et ikka
leidub neid, kes reostavad
loodust ja viskavad prügi
metsa alla. Leidsime palju
erinevat taarat, kilepaken-

deid ja mähkmeid. Kusjuures viimased neist lagunevad
ligi 75 aastat. Huvitavamaks
leiuks võib pidada teisaldatavate postidega sulgpalli
võrgu komplekti. Võib
öelda, et üritus läks korda ja
tegime ära. Enamus noori
väitsid pärast, et mõtlevad
nüüd mitu korda enne, kui
prügi maha viskavad. Suur
tänu korraldamise ja/või
osalemise eest: Jüri Kõresaar, Maia-Liisa Kasvandik
ja Reiu küla inimesed.
Peale toredaid kordaläinud üritusi võib loota
ainult, et pealekasvav põlvkond noori on jällegi targemad kui eelmine põlvkond. Tehes ”Teeme ära”
raames koristustalguid
saavad nad aru, et see siin
on meie kõigi ühine kodu ja
oma kodu tuleb hoida! Nad
saavad aru, et noore inimese
elus võib olla nii palju muud
huvitavat ja põnevat tegemist peale alkoholi tarvitamise või tulekahjude
tekitamise! Lootus sureb
viimasena.
Suvel üritab noortekeskus teha tööd seal, kus on
noored – väljas. Toimuvad
erinevad väliüritused nagu
valla lastekaitsepäeva tähistamine 01. juunil, jalgrattamatk 15. juunil, noortekeskuse aktiivi liikmete
väljasõit ja mitmed laagrid:
Eesti ANK Suvekool Hiiumaal, PLPK õppelaager ja
Tahkuranna valla lastelaager.
Ootame valla rahvalt ja
noortelt rohket osavõttu.
Ilusat päikselist kevadet
kõigile
Gerda Vares
Noorsootöö juht

Lõkkel hoia silma peal
Lõkke tegemisel tuleb
jälgida, et sellest tulekahju
algust ei saaks. Kulu ei ole
lubatud põletada.
Üldjuhul on okste või
lehtede põletamine lõkkes
lubatud tingimusel, et
lõkkest tulekahju algust ei
saaks. Lõket tohib teha oma
krundi piires. Väljaspool
oma krundi piire tohib lõket
teha ainult maaomaniku
poolt eelnevalt ettevalmistatud ja tähistatud lõkkeplatsil. Sellisteks kohtadeks
on riigi maal RMK lõkkekohad Kui kohalik omavalitsus on heakorraeeskirjaga lõkke tegemise oma
territooriumil ära keelanud,
siis ei tohi tuld teha ka oma
hoovis.
Tulekahju ärahoidmiseks
on lõkke tegemisele kehtestatud nõuded. Lõket tohib
teha ainult tuulevaikse

ilmaga, paigutades selle
hoonetest ja metsast eemale.
Lõkke ümbrus tuleb kuluheinast puhastada, et tuli
mööda maapinda edasi ei
leviks. Lõkkel tuleb kuni
kustumiseni pidevalt silma
peal hoida. Lõkke tegijal
peavad käeulatuses olema
tulekustutusvahendid juhuks,
kui tuli liiga suureks paisub
või sädemed laiali lenduvad.
Ka sütega grillahju võib
väljaspool oma aeda üles
seada ainult tähistatud
lõkkeplatsidel. Oma hoovis
grillides tuleb ahi paigutada
hoonetest nii kaugele, et
lenduda võivatest sädemetest
tulekahju ei tekiks. Rõdule
või terrassile sütega grillahju
üles seada ei ole lubatud, sest
tegemist on hoone osaga.
• kulu ei ole lubatud
põletada
• lõket tohib teha tuu-

levaikse ilmaga oma krundi
piires või tähistatud lõkkeplatsil
• lõke peab asuma ohutus
kauguses nii ehitistest kui
metsast, hoonetest vähemalt
15 meetrit ja metsast 30
meetrit
• lõkke ümbrus tuleb
kuluheinast ja muust põlevast materjalist puhastada
• lõkke tegijal peavad
käeulatuses olema esmased
kustutusvahendid (ämber
veega ja märjad oksad)
• lõket ei tohi järelevalveta jätta
• lõkke põlemisjäägid
tuleb kustutada veega
• lõkkes ei tohi põletada
olmeprahti
• lõkke tegemisest ei ole
vaja teavitada häirekeskust
või päästeteenistust
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID
Aprillikuu Uulu Põhikoolis
r 1.aprillil toimus
sõpruskohtumine võrkpallis
õpilaste ning õpetajate vahel.
Kuigi eelmistel kordadel on
võitnud õpilased, õnnestus
läbi raskuste seekord võita
õpetajatel.
r 14. aprillil käisid 1.–
3. klassi õpilased Olustveres.
Seal kooti kangastelgedel
vaipa, sõideti traktori ja
hobustega, kuulati mesiniku
juttu mesilastest, mängiti
ümber armastuse puu ning
söödi uhkes mõisasaalis.
r 20. aprillil võttis Uulu
Põhikooli näitetrupp õpetaja
Merike Lillelehe juhendamisel osa Pärnumaa miniteatrite ülevaatusest. Esitati
etendus „ Punane kukk”.
Meie kooli õpilased saavutasid I koha. Auhinnaks saadi
rändkarikas. Eripreemia
vääriliseks näitlejameisterlikkuses tunnistati Karl
Karlson ja Karl- Enrik Kriis.
Väga tublid olid ka Maido

Kaiste, Angela Absalon,
Joosep Jaaniste, Sondra
Udu, Annet-Cathy Kängsepp, Andra Hunt, Reelika
Veso.
r 20.–25.aprillil võtsid
meie õpetajad Marikka
Metsis, Ly Kukk ja Sirje
Kõresaar osa „Comeniuse“
raames Itaalias toimunud
projektitöö koosolekust.
r 23. aprillil käisid 8.–
9. klass veepuhastusjaamas.
r 29. aprillil toimus
Jõulumäel Pärnu maakonna
õpilaste jooksukross. Auhinnalised kohad saavutasid :
• Kairit Paju ( I koht
2000 meetri jooksus),
• Silver Salusoo ( II koht
1000 meetri jooksus),
• Siim-Sander Pihu (III
koht 1000 meetri jooksus),
•Rasmus Sutt (II koht
3000 meetri jooksus).
r 30. aprillil toimus 8.–
9.klassi õpilastele loeng
teemal „Aids“.

Tahkuranna kooli uudised

Kakkudest

Jüriöö jooks koolis

Ühel neljapäeval läksime
teise tunni ajal kuulama
kakuliste loengut. Meile anti
tööleht kodukaku kohta ja
me pidime selle täitma.
Räägiti ka teistest kakkudest
ja näidati pilte. Väga armas
oli kodukaku poeg . Siis näidati filmi, kus oli üks kakk,
kes istus aia peal ja keeras
oma pead peaaegu tagurpidi.
Mõnel kakul olid suured
kõrvad, teistel aga karvased
jalad. Minule meeldis kõige
enam lumekakk. Tunni lõpus saime kakkude topiseid
katsuda. Kõige pehmem
kakk oli karvasjalgkakk. See
oli väga tore tund.

Kooli jüriööjooks oli
tavaline, koolis ei pidanud
rada ümber tegema. Ilm oli
ilus, vihma ei sadanud. Alati
on olnud võistkondlik jooks
ja individuaalne jooks.
Koolis tehti võistkonnad. Oli
neli võistkonda. Siis läksime
õue. Õues tegime sooja ning
olimegi jooksuks valmis.
Me jooksime võistkonnaga, aga kirja läks enda aeg.
Mõned olid kiiremad, mõned
aeglasemad.
Kui jooks oli läbi, öeldi
võitjad. Tegelikult olid kõik
võitjad ja kõik said kommipaki. Kommipakk tuli
meekonnaga ära jagada.
Kõik olid endaga rahul, et
osalesid ja koolipäev läks
rahulikult edasi.

Karl-Enrik Kriis
Uulu Põhikooli 3. klass

Jüriöö jooks vallas

Kampaania

Õhtu algas nagu tavaliselt – väikeste laste teatejooksuga. Aga suurte jooks
ei olnud tavaline. Tallinnas
toimus NATO kohtumine.
See tegi ka meie õhtu huvitavamaks, sest maanteel ei
võinud jooksu ajaks liiklust
kinni panna. Tegelikult
saime esimese distantsi
hoopis bussiga sõita. Ei
pidanudki jooksma! Aga
joosta tuli. Seekord pidid
esimesed tegema metsas
ringi, et võistlus saaks edasi
minna. Mina olin seekord
esimene jooksja ja mulle
meeldis seal metsa vahel
jooksmine küll. Kõik
jooksid kiiresti. Ja tulemus
oli hea. Pääsesime auhinnalisele kohale. Kõik said
kringliga suud suhkruseks ja
limonaadi ka limpsida.
Mul oli hea meel, et
osalesin. Rõõmsad olid ka
kõik teise jooksjad.

Viimasel ajal räägitakse
palju puhtast ja korras
Eestimaast. Ometi toob
kevad lume alt välja palju
asju, mis oleks võinud kohe
leida tee prügikasti, mitte
maha. Inimeste südametunnistusele koputab kampaania „Teeme ära!”
Nädal enne kampaaniat
tuli meie kooli õpilastel
kaasa võtta rehad ja töökindad. Väiksemad koristasid koolimaja ümbrust,
suuremad tõttasid appi
Tahku Tare ümbruse korrastamisele. Seal sai teha
mitmesuguseid töid. Korjasime klaasikilde, riisusime
prahti ja kandsime lõkkesse.
Vahepeal saime ka puhata ja
uudistasime, kuidas maja
seest välja näeb. Tundus, et
ümbrus nägi pärast meie
tööd natukene parem välja
küll.
Kui töö oli tehtud, läksime kooli tagasi lõunat
sööma. Sellega oli riisumispäev lõppenud.

Siim Lumiste 4.klass

Teater koolis

Kakud
Aprillis oli Uulu koolis loodusõpetuse nädal. Lisaks tavapärastele tundidele külastas
kuues klass koos oma klassijuhatajaga Pärnu Loodusmaja, kus liiguti ringi Jüri Tensoni
juhendamisel. Kahel päeval oli koolis külaliseks Keskkonnaametist keskkonnahariduse
spetsialist Merike Palginõmm. Tema tutvustas meie looduses elutsevaid kakulisi ja tigusid
ning karpe. Kõige vanematele õpilastele räägiti keskkonnahoiust ja looduskaitsest Eestis.
Möödunud reedel käisid aga kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased õppeekskursioonil
Pärnus. Teemaks oli “Vesi ja Pärnu”

Vaata oma koduõuest kaugemale
Kasvõi juba sellepärast
et tunda, kui hea on kodus
või vastupidi, tõdeda, mis
meil on vildakil, häiriv.
Kuna väike Uulu kool on
lülitunud Comeniuse projekti, osutus kolmel õpetajal
võimalikuks lennata ümarlaua töökoosolekule Itaaliasse.
,,Saapariigis“ on looduse
ja inimkäte tegevuse tulemusena rabavalt palju
vaadata, endale salvestada,
talletada. Kohad, kuhu
uulukate jalg jälje jättis, olid
linnad Rooma, Caserta,
Napoli, Sorrento. Pesapaik
ning külaliskool asusid
Casertas. Iidne Rooma,
Pompei, Vesuuv – neid peab
ise nägema ja tundma ennast
tõelise putukana suursugususe ees.
Sõna Itaalia seostub
eksootilise soojusega. Nii

see ka oli! Vahemere kevad
– see on eestlase jaoks juba
suvi. Palmid, täies viljus
dekoratiivsed apelsini- ja
sidrunipuud, lillede värvikirevus – kõik paneb
sügavalt sisse hingama.
Itaallaste elustiiliga
olime talvel Uulus tuttavaks
saanud. Neil ei ole kunagi
ega kusagile kiiret. Ei närveldata ega koputata kellale,
ei viibutata kellelegi hilinemise eest näpuga. Et
tullakse tund aega lepitust
hiljem, on tavaline, kui rong
hilineb 50 minutit – tundus
meile juba liiana. Huvitav,
kas itaallaste stoiline rahu,
elurõõm, ajurakkude säilimine mittemuretsemise
pärast on üks faktoriteks,
miks nad näevad nii šarmantsed välja!?
Meie jaoks oli algul
jooksmapanev, hiljem nak-

kav liikluskultuur. Tänavad
nagu Tallinna vanalinnas,
aga sõidukeid nagu hiiri
viljapõllul. Lähed ees, autod,
mootorsõidukid sinu taga,
kuid keegi ei karju, vannu.
Kõigil on õigus! Harjumatult
vaba liiklemine!
Tõdesime, et meie koolimaja on nagu nukumaja
Caserta kutsekooliga võrreldes. Meie puhtus ja korrashoid hakkaks itaallastele
vist närvidele käima, seda nii
kooli poolt kui tänavapildist
vaadatuna.
Selline see maa kirbukiirusel hüpates oli. Hoiame
nähtut ajusahtlites ning
soovime ka oma rahvale
näkku rohkem naerukurde,
sallivust, rahulikkust!
Õpetajad Marikka Metsis,
Ly Kukk ning memo
kirjutanu Sirje Kõresaar

29. aprillil oli koolis
võimalik vaadata etendust
„Südamega tehtud”. Ma
ootasin seda etendust, sest oli
huvitav teada saada, mis seal
nime taga peitub.
Seal oli üks tüdruk, kes
otsis endale sobivat ametit.
Ta proovis mitmesuguseid
töid: küpsetas saia, lendas
lennukiga, aga need tegemised ebaõnnestusid, sest
need ei meeldinud talle.
Lõpuks leidis ta, et metsavaht on tore olla. Loodus
vajab hoolt ning talle see
meeldib.
Nii ta elas oma elu
õnnelikult edasi, sest ta sai
töö, mida ta tegi südamega.
Klenet Klein 4.klass

Kevadkross
Jõulumäel
Kuigi ilm oli vihmane ja
tuuline, tahtsime kangesti
jooksma minna. Jooks
meeldis, kuigi rada oli raske
ning libe ja tore oli esindada
oma kooli. Loomulikult
oleks tahtnud rohkem joosta.
On hea meel, et kõigil läks
hästi!
Keidi, Ethel,
Evert ja Uku

Kristo Karl Aedma
6.klass

Siim Lumiste 4.klass

Jalgrattaeksam
Seaduse kohaselt võib
jalgrattaga sõita alles
10aastaselt. Ja siis peab
tundma liiklust ja sõiduvõtteid.
Meie koolis tuleb ka sel
aastal eksam. Saime testid ja
jalgratturi töövihiku. Minul
on testide tegemine üpris
hästi läinud. Eksamil on kaks
osa: test ja sõit. Kui testi oled
ära teinud, siis tuleb näidata,
kuidas sa rattaga sõita oskad.
Liiklust kontrollib komisjon,
kuhu kuuluvad meie kooli
õpi-laste vanemad. Sõidueksami võtavad vastu Maanteeameti töötajad.
Usun, et saan kõigega
hakkama.
Kalvin Oeselg 4.klass

Märts 2010

Tahkuranna valla ajaleht

Mudilaste laulukonkurss Lauluaias
2010 selgitas välja parimad
Raeküla Vanakooli Keskuses 2008.aastal alguse
saanud Pärnu linna ja maakonna mudilaste laulukonkurss „Lauluaias“ selgitas välja 1.mail juba
kolmandat aastat järjest
parimad eelkooliealised
lauljad. Tahkuranna valda
esindas ainukesena Uulu
lasteaiast 3-aastane Annika
Absalon, keda juhendas

tema ema Sigrid Absalon.
Kaasa aitas ka lasteaia
lauluõpetaja Piret. Eelvoorudest võttis osa 85 mudilast, nende hulgast valiti
lõppkontserdile ainult 23
paremat lauljat. 3-aastaste
vanuserühmas võitis meie
pisike Annika I koha,
auhinnaks ilus suur ja valge
padi, mis oli lapsest suuremgi ☺
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Mina – valvekoer Karu
Tere! Mina olen valvekoer Karu. Elan Uulus, ühe
ilusa rohelise eramu aias.
Mul on kuut, kus ma üldse
ei taha viibida, sest kuudi all
käivad pidevalt hiired. Ma
lihtsalt ei seedi neid!
Seepärast olen kogu kuudi
põranda üles kraapinud ning
kogu õue penoplasti puru täis
ajanud. Niisuguse tegevuse
peale on peremees ja perenaine väga kurjad. Minu
territooriumiks on maja ja
selle ümber olev aiaga piiratud maa-ala. Seda valvan
ma kogu hingest. Kui inimesed mööduvad, siis
haugun neile järele, et nad
teaksid minu olemasolust.
Rattaid, mootorrattaid, ATV-

sid ja rollereid ma ei seedi.
Need asjad käivad ringi ja
ajavad pea pööritama. Ja siis
veel see nipsakas Taks!
Muudkui eputab! Teadsin, et
aias on auk. See oli võimalus
talle koht kätte näidata.
Lippasin august välja. Taks
jooksis huilates, nagu oleks
viimne päev käes, eest ära.
Ega ma nii hull ka ole! Võtsin ta pika keha hammaste
vahele ja raputasin. Minu
perenaine lidus kiiremini kui
mina ja Taksi oma veel
kiiremini! Pärast seda pole ta
mind enam õrritamas
käinud…
Stella Rubin 4. klass

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Kaunimad õied,
mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!

• TEATED •
Läheneb XIII täiskasvanud õppija
nädal (TÕN) 8.–15. oktoober 2010
Õppimine seob põlvkondi
Täiskasvanud õppija nädala ajal on Sul võimalus olla
osaline kohalikel üritustel või ise põnevaid tegevusi algatada. Võta kohe oma maakonna TÕNi
koordinaatoriga ühendust Andrase kodulehel
(www.andras.ee) või anna sellest teada Uulu
raamatukogus 25. maiks.
Ühiselt:
•
väärtustame pere traditsioone,
•
kummutame eelarvamusi
põlvkondadevahelistes suhetes,
•
väärtustame üksteise oskusi ja kogemusi,
•
hoiame ajaloolist mälu,
•
loome vastastikust usaldust ja austust,
•
leiame aega üksteise jaoks.
Märka ja tunnusta tublisid inimesi ja
organisatsioone!
Tunnustame neljas kategoorias:
•
aasta õppija
•
aasta koolitaja
•
aasta koolitussõbralikum organisatsioon
•
aasta koolitussõbralikum omavalitsus
Reglemendi ja esitamise vormi leiad Andrase
kodulehelt.
Esita oma kanditaat 15. juuniks!

Mai kuu

Luuletus vanaemast
Kuna emadepäeval räägitakse rohkem emadest,
siis mina tahan näidata ka vanaema häid külgi
Vanaema-kui uhkelt see kõlab!
hea peos on tunda lapselapse kätt
või kohendada traksi õlal,
või sättida, et peast ei tuleks rätt.
Sa muutma magusaks pead mõrkjad rohud
ja leidma leevendust, kui vaevab nohu.
Sa peale puhud, kui saab kriimu põlv
ja räägid muinasloo kus kõrvitsaks saab tõld
See kõik su kohustuste sisse mahub
ja kuigi vahel oleks tahtnud saada rahu
ning panna padjale töölt tulles väsind pea.
Ma ütlen siiski: “On vanaema tõesti olla hea”
Kersti Mihhailova Reiu külast

Sünnid
ANDRE PIHU 09.aprill 2010
Annika Jäägeri ja Andmar Pihu peres 1.laps

KSENIJA BAI 10.aprill 2010
Julia Trempeli ja Vadim Bai peres 1.laps

Mälumäng
Lõppes mälumängu üheteistkümnes hooaeg, mis kujunes
eelmistest põnevamaks, sest võitja ja kolmanda koha omanik
selgusid alles peale viimast, 400-ndat küsimust. Võitjaks tuli
ka sel aastal mitmekordne parim võistkond Dollar, mängijad
Raivo Saks, Heiki Ruubis, ja Märt Hunt. Teise koha sai
võistkond Geko koosseisus Karl Valgepea ja Valve Sommer.
Kolmandaks tuli võistkond uustulnuk nimega 360, kus
mängisid Veiko Janson, Toomas Reidla ja Marko Karu.
Siinkohal täname Uulu kohviku personali, OÜ Arborist, OÜ
Weissi ja OÜ Uulu Ehitust, kelle toetusel õnnestus praegusel
vaesel ajal üritus läbi viia.
Aleksander Võsanurm
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Üritused mais ja juunis
MAI
6. mai
Tahkuranna valla eelkooliealiste laste MUUSIKAPÄEV.
Toimumiskoht: Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus,
algus kell 16.30.
Lauluselts KULDE IGA 15.aastapäev.
Sünnipäeva pidu Lahe Kõrtsis, algus kell 12.00.
16. mai
Kevadlaada Võiste suveaias korraldab Tahkuranna
Naisselts, algus kell 10.00.
JUUNI
1. juuni
Lastekaitsepäev Vallamaja esisel aasal, algusega kell
16.00, korraldajaks Noortekeskus.
5.juuni
Tahkuranna valla XVI külade vaheline spordipäev
Vallamaja esine plats, algusega kell 10.45
Registreerumine 10.00–10.45.
12.–13. juuni
Pärnumaa Suvemängudel Audru kooli staadionil.
Osalevad valla sportlased.
15. juuni
Laste ja noorte jalgrattamatk Tahkuranna vald –
Häädemeeste vald.
23. juuni
Ülevallaline jaanituli Võiste suveaed.
28. juuni–1.juuli
Eesti Noortekeskuste Suvekool – Hiiumaa. Üritusel osaleb
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse esindus.
29. juuni–4. juuli
Võimlemispidu 2010 II CSIT –i maailmamängude
avatseremoonia, Tallinn Kalevi staadion.
Tahkurannast osalevad Tantsuselts Ülejala tantsijad,
Tahkuranna valla poiste võimlejate rühm.

Reiu küla elanik!
Kui Sa soovid kursis olla ja kaasa lüüa meie külaelu
tegemistega, siis palun saada oma meiliaadress või jäta
kontakttelefon.
kyla@haarber.ee (Kadri Kangro)
5162066 (Anneli Ojatamm)
http://reiukyla.blogspot.com/

VANADE KODUMASINATE, REHVIDE
JA OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE
LAUPÄEVAL, 22.MAIL
KODUMASINAD – külmkapid, pesumasinad,
televiisorid, elektripliidid, arvutid, tolmuimejad,
föönid, röstrid, miksrid.
OHTLIKUD JÄÄTMED – vanad patareid, akud,
päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid,
vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-,
laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike
ainetega määrdunud pakendid.
Kui te soovite neist vabaneda, siis andke sellest teada
kuni 19.maini
• Helistades 15155
• Saates e-kirja parnu@ragnsells.ee;
info@ragnsells.ee
• Külastades Tahkuranna vallamaja
Registreerumisel teatage:
1. Aadress, kus soovite jäätmeid ära anda
2. Milliseid jäätmeid ja millises koguses soovite ära
anda
3. Nimi, kontakttelefon ja olemasolul e-posti
aadress

PS. Ohtlikud jäätmed kogutakse ainult eraisikutelt

KALTSUTARE Uulus avatud
maikuus
T
13.00–17.00
K
13.00–17.00
L
12.00–16.00
Telefon 53845601.

Väljaandja:

Tahkuranna Vallavalitsus,
tel. 4448 890
Lehe makett: Tiiu Sommer,
tel. 4448 897, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Trükkis:
Küljendus:

AS Pajo trükikoda
Maaja Poolak

