TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Hõbe ja pronks
tehtud töö eest
11. septembril andis Tallinnas sügisstardi Rahvusvaheline Tantsuorganisatsioon IDO Estonia (International Dance Organization).
Tahkuranna valla kaks
vahvat tüdrukut – hiphop
tantsija Janeli Paiba naasis
Tallinnast hõbemedaliga ja
disco dance kategooria
tantsija Angela Absalon
pronksiga.
Hiphop soolo juunioride
kategoorias startinud Janeli
Paiba tantsis end hõbemedalile 23 tantsusportlase
seast. Lisaks sooloesinemisele oli Janeli stardis
koos Anneli Sommeriga
hiphop duo kategooriaski,
kus nende lõpptulemuseks
jäi finaali 4. koht. Hiphop
duo paare oli kokku 10.
Algajate diskotantsijate
kategoorias oli võistlustules
17 tantsijat, nende hulgas
meie valla lapsed Martina
Puusepp, Deborah Puusepp

ja Angela Absalon. Uue
sügishooaja esimene start
oli veidi värisema ajav, nii
juhtuski, et oli hetk, kus
tantsukava läks meelest või
mõni pööre ei õnnestunud
nii hästi kui treeningsaalis.
Deborah ja Martina lõpptulemuseks jäi koht poolfinaalis ja see juba näitab,
et liigume õiges suunas ning
tuleb veelgi rohkem lavanärvi kasvatada.
Angela suutis oma
võistlusnärvi hoida ning
tema tulemuseks jäi Disco
Dance laste kategooria
3. koht ja pronks medal.
Järgmine IDO Estonia
reitinguturniir toimub
17.oktoobril Pärnus Kuninga Tänava Põhikooli
võimlas, tulge omadele
kaasa elama ja pöialt hoidma.
Anu Nõmm
Uulu KSK juhataja
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Tahkuranna perenaised hoidistemessil
Läbi aegade oleme meie,
põhjamaa rahvas ikka sügiseti looduse ande talveks
tallele pannud. Igal põlvkonnal omad võimalused,
omad traditsioonid. Kui
vaadata aastatetaguseid
hoidisteraamatuid, siis
jäävad silma enamasti vesija hapendatud hoidiste retseptid, seejärel suhkruhoidised. Aja muutudes on
muutunud ka puu- ja köögivilja säilitusmeetodid.
Veel kakskümmend aastat
tagasi oli üsna normaalne, et
suvelõpud möödusid hoidiseid keetes, kuumutades,
marineerides. Tänasel päeval on võidukäigul toiduainete sügavkülmutamine.
Kindla koha on aga säilitusmeetodina hoidnud toiduainete kuivatamine.
Kiire elutempo ning
laienev hoidiste sortiment
kaubandusvõrgus on tinginud ühelt poolt selle, et
tugevasti on vähenenud
hoidiste valmistamine kodudes. Mis aga ei tähenda, et
moosikeetmise aeg on sootuks ümber saamas.
2006. aastal kogunes
sadakond Eestimaa perenaist Olustvere maamajandus- ja teeninduskooli, et
kinnitada veel kord: Eestis
on aastasadade jooksul
valmistatud häid koduseid
moose, kompotte, siirupeid,
mahlu ja veine. See traditsioon pole kuskile kadunud
vaid kogub tasapisi uut
jõudu.
25.septembril toimus
juba kuues mess. Olustvere
mõisa Leivakojas olid üles
pandud maakondade lauad.
Kui hoidistemessi lühikesse
ajalukku kiirpilk heita, siis
esimesel hoidistemessil
2006. aastal oli suurimaks
üllatajaks porgand ja sellest
valmistatud hoidised. Teisele hoidistemessile oli
kaasa toodud rohkelt kompotte ja moose, mille põhikomponendiks oli õun.
Kolmas hoidistemess üllatas astelpaju- ja banaanihoidiste rohkusega. Neljandal hoidistemessil paistsid kõige rohkem silma
seentest valmistatud purgiroad. Eelmise aasta hoidistemessi märgusõnadeks olid
kõrvits ja rabarber.
Mille poolest jääb meelde tänavune mess? Hoidiseid hindas messi publik
kolmes kategoorias: parim
soolane hoidis, parim magus
hoidis ja ahhaa-elamus.
Soolastest hoidistest pälvis

tunnustuse marineeritud
karulauk ja magusatest
hoidistest
astelpajualõtša-kibuvitsamoos.
Soolaste hoidiste kategooria
teise koha vääriliseks peeti
Täku salatit ja kolmandat
kohta jäid jagama Tuline
musi ning kurgid Meira
sinepiga. Magusatest hoidistest sai teise koha Olustvere enda teeninduskooli
välja pandud õuna-šokolaadimoos ja Olustvere Maanaiste Seltsi tehtud punasesõstra-maasikamoos.
Ahhaa-elamusena märgiti
ära Järvamaal Koigi vallas
elava Kaie Altmetsa kuivatatud kõrvitsalaastud.
Parimad soolased hoidised
tehti sel aastal Lääne-Virumaal, parimad magusad
hoidised Viljandimaal
Messi üllatajatena tõi
korraldaja, Eesti külaliikumine Kodukant välja
kaalikamoosi, kuivatatud
kõrvitsalaastud ja boršipõhja.
Oma hoidiseid esitlesid
messil kaheksa maakonda –
Harjumaa, Hiiumaa, Järvamaa, Läänemaa, LääneVirumaa, Pärnumaa, Tartumaa, Viljandimaa, Olustvere teenindus- ja maamajandukool ning kooli
sõpruskoolid Lätist ja
Luxemburgist. Väljas oli ligi
150 toodet sajalt perenaiselt.
Pärnumaad esindasid
Tahkuranna ja Suigu tublid
perenaised. Inge Must
Tahkurannast esitles oma
särtsukurke, marineeritud
kurke, õuna-pihlaka-porgandimoosi brändi ja mündi
lehtedega, marineeritud

paprikat ja kõrvitsat, Terje
Pikla kõrvitsa-pohla marmelaadi, Tiiu Sommer
kollast kurgisalatit. Suigu
perenaised Elle Tohver
marineeritud kuuseriisikaid, basiiliku äädikat ja
Lea Eamets – küüslauguga
soolatud võiseeni ja astelpaju kõrvitsamoosi.
Nagu esiemad rääkida
teavad, tuleb igale heale
retseptile panna juurde
katsetuste julgust, raasuke
rõõmu ja hulganisti hingesoojust. Just see annab

hoidisele maitse, mida mitte
kellelgi teisel pole.
Hoidistemessid, mida on
korraldanud Olustvere maamajandus- ja teeninduskool
koostöös põllumajandusministeeriumi ja liikumisega Kodukant, on näidanud, et Eesti perenaised
valmistavad kodudes jätkuvalt erinevaid salateid,
moose ning kompotte ja
kõik need tooted säilivad
probleemideta mitu-mitu
aastat.
Tiiu Sommer
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Vallavolikogus otsustati:

Vallavalitsuses otsustati:
02.septembril
• Kinnitada Matsi tn sadevete drenaazi ehitamise parimaks
pakkujaks OÜ Remning poolt esitatud hinnapakkumine
(7-8/752) summas 61 560 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Kivialliku veevõtukoha ehitamiseks Nurme
Teedeehitus OÜ poolt esitatud hinnapakkumine (7-8/
754) summas 56452,80 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Karu tee ehitamiseks Nurme Teedeehitus OÜ
poolt esitatud hinnapakkumine (7-8/791) summas
103644 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Mereküla tee ehitamiseks Nurme Teedeehitus
OÜ poolt esitatud hinnapakkumine (7-8/791) summas
225 408 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Kinnitada Tahkuranna valla külade vee- ja kanalisatsiooni
ehitus- ja rekonstrueerimistööde eelprojektide koostamiseks EA Reng AS poolt esitatud hinnapakkumine
(7-8/868) summas 80 400 krooni.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Reiu
külas Kivialliku veehoidla kinnistule tuletõrje veevõtukoha rajamiseks
• Mitte rahuldada Angela Jõumees taotlust rahalise toetuse
saamiseks treeningvahendite soetamiseks
07.september
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas asuvate
Vahesaare kinnistu (katastritunnusega 84801:001:0766),
Piiri kinnistu (katastritunnusega 84801:001:0763) ja Vahe
kinnistu (katastritunnusega 84801:001:0766) vaheliste
piiride muutmisega
Määrata piiride muutmise tulemusel uutele katastriüksustele pindalad ja sihtotstarbed järgmiselt:
Vahesaare- pindala 26012 m2,
sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
Vahe- pindala 3566 m2,
sihtotstarve elamumaa (001; E) 100%
Piiri- pindala 2054 m2, sihtotstarve elamumaa (001; E)
100%
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
14.september
• Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 19 kalend-
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ripäevaks perioodi 01.01.2010/31.12.2010 eest
ajavahemikul 15.septembrist kuni 03.oktoobrini 2010.a.
Määrata vallavanema kohusetäitjaks 15.septembrist kuni
26.septembrini Maia-Liisa Kasvandik;
27.septembrist kuni 03.oktoobrini Alar Vahtra.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
12.06.2007.a korraldus nr 232
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna
Vallavalitsusele Tahkuranna valla Uulu, Võiste, Reiu ja
Tahkuranna reoveekogumisalade ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Tahkuranna külas Tare kinnistule külakeskuse Tahku Tare
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
22.septembril
• Eraldada tegevustoetust MTÜ-le Tahkurandlane 12 647
krooni.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Merilaineni maaüksuse, katastriüksuse tunnusega
84801:004:0091 jagamisega eraldi katastriüksusteks ja
määrata katastriüksuste nimed, aadressid ning maa
sihtotstarve alljärgnevalt:
Merilaineni sihtotstarve maatulundusmaa (011; M) 100%
Kalla
sihtotstarve elamumaa
(001; E) 100%
• Väljastada projekteerimistingimused Jane Vollile Reiu
külas Reiu tee 7 kinnistule aiamaja ümberehitamise
projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Empower AS-ile
Lepaküla külas Väljaku kinnistule elamu elektriliitumise
projekteerimiseks
• Väljastada ehitusluba Alar Hunt´ile Laadi külas Sillaotsa
kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Metsaküla külas Nurme kinnistu liitumisühenduse
püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Reiu
külas Reiu puurkaev pumpla tehnosüsteemide muutmisel
• Anda luba Suusaklubile “Jõulu” lastele suunatud treeninglaagri läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses
ajavahemikul 25.oktoober kuni 30.oktoober 2010.aastal.
• Anda luba Orienteerumisklubile “West” lastele suunatud
treeninglaagri läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses ajavahemikul 25.oktoober kuni 30.oktoober
2010.aastal.
• Väljastada ehitusluba MTÜ-le Tahkurandlane
Tahkuranna külas Pätsi kinnistule infostendi püstitamiseks.

30.septembril
• Toimus Tahkuranna valla arengukava aastateks 2010–
2015 I lugemine
• Kooskõlastada Paikuse valla teemaplaneering „Tuulepargi rajamine Paikuse valda
• Projekti “Tahkuranna valla Uulu tööstusala infrastruktuuri
rekonstrueerimine ja arendamine” heakskiitmisel Euroopa
Regionaalarengu Fondi meetmest “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” EAS-i poolt, Tahkuranna vald
garanteerib omaosaluse summas (maksimaalselt) 3 000
000 (kolm miljonit) krooni
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2010.aasta I lisaeelarve
summas pluss 1 552 495 krooni, kogueelarve maht
29 067 208 krooni, millest omakorda investeeringute maht
3 022 206.- krooni.
• Lõpetada Tahkuranna Vallavolikogu alatise majandus- ja
eelarvekomisjoni tegevus ning tunnistada kehtetuks
Tahkuranna Vallavolikogu 05.11.2009 otsuse nr 53
“Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine” p 1.2
• Lõpetada Tahkuranna Vallavolikogu alatise planeerimisja ehituskomisjoni tegevus ning tunnistada kehtetuks
Tahkuranna Vallavolikogu 05.11.2009 otsuse nr 53
“Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine” p 1.3
• Moodustada vallavolikogu juurde alatine majandus-,
eelarve- ja planeeringukomisjon.
• Lõpetada Tahkuranna Vallavolikogu alatise haridus- ja
kultuurikomisjoni tegevus ning tunnistada kehtetuks
Tahkuranna Vallavolikogu 05.11.2009 otsuse nr 53
“Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine” p 1.4
• Lõpetada Tahkuranna Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni tegevus ning tunnistada kehtetuks Tahkuranna
Vallavolikogu 05.11.2009 otsuse nr 53 “Vallavolikogu
alatiste komisjonide moodustamine” p 1.5
• Moodustada vallavolikogu juurde alatine haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjon.
• Kinnitada volikogu alatiste komisjonide põhimäärus
• Valida vallavolikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed volikogu liikmete hulgast alljärgnevalt:
- majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjoni esimeheks
Argo Mengel ja aseesimeheks Aivo Pedak;
- haridus-, kultuuri ja sotsiaalkomisjoni esimeheks Urmas
Org ja aseesimeheks Kauri Krüger.

EESTI DIABEEDILIIDU BUSS
20.10.2010 kell 12.00–13.00
Uulus, Tahkuranna Vallavalitsuse
parklas

LUGUPEETUD “OMA LEHE” LUGEJAD!

Vallavalitsuse teated
Toetuse taotluste esitamisest
2011.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.
Vallavalitsus

Lumetõrjeks valmistumine
Meenutades eelmise aasta lumerohket talve, tahab
vallavalitsus varakult valmis olla lumetõrjeks.
Ettevõtjad ja eraisikud, kes Te omate lumetõrjeks sobivat
tehnikat ja soovite osaleda talihoolde töödel eesoleval talvel
Tahkuranna valla territooriumil, palume Teil esitada oma
tehnika kirjeldus, millega tööd soovite teostada ning
hinnapakkumine Tahkuranna Vallavalitsusele hiljemalt
22. oktoober 2010.a.
Lisainfo:
Janno Tomingas
keskkonnanõunik
telefonil 4448893

Viimased kolm korda (alates juunikuu ajalehest) on Teie postkastidesse jõudnud Oma Leht Eesti Posti postiljonide abiga.
Kojukande eest tasub vald Eesti Postile. Oma Lehe saavad kõik vallaelanikud kellel on postkast. Need, kellel postkasti
pole, seda ei saa. Postiljonil on lehe kojukandeks aega kolm päeva. Kui keegi pole ajalehte kojukande algusest kolme
päeva jooksul saanud palume sellest teada anda valda, telefon 4448897 või 5089266 Tiiu Sommerile. Teatama peavad ka
need, kes on endale hiljuti soetanud postkasti ja tahavad, et valla leht nendeni jõuaks.

Pärnumaa TÕN 2010 Foorum
“Õppimine seob põlvkondi”
XIII täiskasvanud õppija nädal
08.–15.oktoober 2010
Kellele:

Pärnumaa õpihimulised huvilised, koolitajad,
ringide juhendajad, sädeinimesed, kultuuri-,
haridus- sotsiaal- ja raamatukogutöötajad
Toimumise koht: Paikuse Vallamaja saal.
Paikuse vald Pärnade pst 11
Toimumise aeg: 14. okt. 2010.a., algusega kell 12.00
Päeva juhib: Ille Riivits,
Paikuse valla kultuuritöö spetsialist
Eesmärk: Toetada, arendada ja populariseerida
täiskasvanuharidust Pärnumaal
Päevakava:
11.00–11.15 Kogunemine Pargi 1 maja ees, organiseeritud
buss liinil Pärnu-Paikuse Vallamaja-Pärnu
(vajalik eelregistreerida!)
11.15–11.30 Sõit Paikuse Vallamajja , Paikuse vald
11.30–12.00 Registreerimine ja tervituskohv.
Meeleolu loob akordioni duo.
12.00–12.20 Tervitus: Paikuse vallavanem Kuno Erkmann
TÕN 2010 Pärnumaal Sirje Pauskar
Tervituslaul Maire Krinali laululastelt.
Ühislaulmine.
12.20–13.20 Ettekanne: Eneseusk. Anu Virovere
13.20–13.30 Õppida on mõnus: Pärnumaa TÕN 2010 Aasta
tunnustatud Agor Tettermann, Maret Põlluste,
Pärnu Lasteaed Päikesejänku

13.30–14.20 Lõuna Paikuse Põhikooli sööklas
14.20–14.35 Videofilm Paikuse vallast
14.35–14.50 Maavanem Andres Metsoja tervitab ja
tunnustab Pärnumaa Aasta tegijaid –
Agor Tettermann, Maret Põlluste, Pärnu
Lasteaed Päikesejänku
14.50–15.05 Elukestva õppimisega seotud fotokonkursid
“Õppimine on eluviis”;
“Õppimine on in” ja Õppimine seob
põlvkondi”
15.05–15.15 Foorumil osalejatest ühispilt Paikuse
Vallamaja ees.
15.15–15.40 Pidulik lõpetamine pealelõuna kohvi ja
kultuuriprogrammiga, diskussioon.
Tagasiside küsimustiku täitmine.
15.40–16.00 Tagasi Pärnusse!
Üritus on tasuta!
Eelregistreerimine vajalik kuni 07. oktoober 2010,
tel 4451966; 55642968 e-mail:
sirje.pauskar@hariduskeskus.ee
Paikuse valla huvilised, registreerimine Ille Riivits
telefon 53456032; ille.riivits@paikuse.ee
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Via Baltica eskiislahenduse teine
väljapanek
Tahkuranna valda on Pärnu-Ikla maantee poolitanud
juba ammustest aegadest alates. 1980ndate alguses
valminud nn Olümpia tee märkis maha trajektoori, mis on
praeguseks kujunenud kogu Eesti jaoks üheks peamiseks
pääsuks Euroopasse. Sestsaadik on räägitud ka tee laiendamise vajalikkusest ning erinevatel aegadel tutvustatud
erinevaid plaane selle elluviimise võimalikkusest.
Seekordse planeeringu koostaja on Pärnu Maavalitsus.
Töid teostab AS Teede Tehnokeskus. Vallavalitsus on
kaasatud olnud eskiislahenduse töökoosolekutel ning
abistanud koosolekuteadete levitamisel. 2009.a lõpus
algatas Pärnu maavanem maakonna teemaplaneeringu
koostamise. Samaaegselt oli lõppemas Tahkuranna valla uue
üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringus oli vastavalt
Maanteeameti tingimustele planeeritud 4-realine tee kuni
Uulu-Valga ristmikuni. Üldplaneeringu avalikustamiskoosolekul tehti ettepanek oodata üldplaneeringu
menetlemisega senikaua, kuni Via Balticaga selgus käes.
Vallavalitsuse hinnangul oli üldplaneering koostatud
seadusekohaselt ning Via Baltica planeeringut sai koostada
ka valla planeeringust sõltumatult.
Miks on vaja maanteed laiendada?
Tahkuranna vallas paiknev Via Baltica on vaid üks osa
kogu planeeringualast. Kogu maantee ulatuses püstitati
eesmärk leida võimalused tee laiendamiseks 1. klassi
maanteele vajalikesse mahtudesse. Eriti just maakonna
põhjaosa liikluskoormused näitavad, et olemasolev maantee
on muutumas sellele autodevoole kitsaks ning liiklejatele
ohtlikuks. 1.klassi maanteed planeeriti alates Pärnu
maakonna põhjapiirist kuni Häädemeesteni. Seda, et
Tahkuranna valla olukord on kõige keerukam, näitasid ka
planeeringu eskiislahenduse koosolekutele kogunenud
rahvahulgad Uulus (ca 70 inimest) ja Võistes (ca 40
inimest). Metsaküla elanike poolt pakuti välja alternatiivne
trassikoridor läbi metsa, kaugemal eluhoonetest, ent lähemal
looduskaitsealadele.
Teemat arutas ka vallavolikogu planeerimis- ja ehituskomisjon, kes tegi juunikuus maavalitsusele ettepaneku
kaaluda võimalust planeerida I klassi maantee kuni UuluValga ristmikuni ning sealt edasi kaks III klassi maanteed –
üks praeguse trassi baasil ja teine Soometsa teed rekonstrueerides. Lisaks kogusid erinevad grupid allkirju nii I klassi
maantee vastu praegusel asukohal kui ka tee Soometsa
trassile suunamise poolt.
Miks ei ole põhjendatud I klassi maantee rajamine
Uulust lõuna poole?
Esimene põhjus on olemasolevad külad ja inimasustus.
Tahkuranna valla suurimad asulad on koondunud just Via
Baltica äärde. Võiste alevik on kõige „õnnetumas” seisukorras, ulatudes oma hoonestusega mõlemale poole
maanteed.
Teine põhjus on väärtuslik looduskeskkond ja erinevad
kaitsealad. Liivaluidetega metsaalad kulgevad piirist piirini
kogu valla ulatuses. Luited on kuulutatud Pärnumaa
rahvusmaastikuks, Natura alade olulisus on kinnitatud
Brüsselis. Väärtus kohalike jaoks on igaühe südameasi.
Kui kaks esimest põhjust on igaühele silmaga nähtavad,
siis kolmas, ent mitte väikseim põhjus on olemasolev ja
prognoositav liikluskoormus. Aruteludel on tutvustatud
liiklusaruandeid ja -prognoose. Nende kohaselt on liikluskoormus praegu järgmine: linna piirist Uulu poole sõidab
ööpäevas 9600 (aastaks 2040 prognoositud 15150) sõidukit,

Uulu-Valga ristmikul Valga poole 2988 (5069) ja Uulu
poole 3359 (5903) sõidukit. Tahkuranna küla kohal on
näitaja kahanenud 3100ni (4588). I klassi maantee jaoks
on piisav liikluskoormus 6000 sõidukit ööpäevas. Sellest
tulenevalt on maavalitsus kõiki osapooli ja argumente
kaaludes otsustanud, et Uulu-Valga ristmikuni
planeeritakse I klassi maantee Via Baltica olemasoleval
trassil, edasi Võisteni II klassi maantee. Olemasoleva trassi
liiklusohutuse suurendamiseks planeeritakse kergliiklusja kogujateed.
Mis saab edasi?
Alates 7. oktoobrist kuni kuu lõpuni avalikustatakse
teemaplaneeringu teine eskiislahendus. Kõik materjalid on
kättesaadavad internetis aadressil http://www.teed.ee/
ViaBaltica/index.htm
18. oktoobril kell 17.00 toimub avalik arutelu ja
planeeringu tutvustamine Võistes, Tahkuranna
Lasteaed algkoolis. Planeeringut tutvustavad maavalitsuse
ja planeerimisfirma spetsialistid. Koosolekule on oodatud
kõik asjasthuvitatud, et kuulata otseallikast viimaseid
planeeringulahendusi.
Kuulujutud ei kajasta kunagi täielikku tõde. Palun kõige
täpsema info saamiseks pöörduda otse Pärnu Maavalitsuse
(kontaktisik Tiiu Pärn, tel 4479761) või planeerija, AS-i
Teede Tehnokeskus (kontaktisik Valdeko Laats, tel
6791354) poole. Loomulikult saab infot ka vallavalitsusest.
Maia-Liisa Kasvandik
planeerimisnõunik
tel 4448894
maialiisa@tahkuranna.ee

Mõisted:
I klassi maantee - kattega ning mõlemas
liiklussuunas vähemalt kahe sõidurajaga tee, mis
ristub raudteega või teise teega enamasti kahel
tasandil. Teele sõidetakse kiirendusraja kaudu ja teelt
ära aeglustusraja kaudu. Tee peab vastama I klassi
maantee kohta kehtestatud nõuetele, kui eeldatav
keskmine liiklussagedus on vähemalt 6000 autot
ööpäevas
II klassi maantee - kattega tee, mis võib teise teega
ristuda ühel tasandil. Tee peab vastama II klassi
maantee kohta kehtestatud nõuetele, kui eeldatav
keskmine liiklussagedus on vähemalt 3000 autot
ööpäevas
III klassi maantee - kattega tee, mis võib teise teega
ristuda ühel tasandil. Tee peab vastama III klassi
maantee kohta kehtestatud nõuetele, kui eeldatav
keskmine liiklussagedus on vähemalt 1000 autot
ööpäevas.
Kogujatee - enamasti kiirteega või magistraalteega
paralleelselt kulgev tee, mis kogub liikluse
kõrvalteedelt ja juhib liiklussõlmede kaudu põhiteele
Kergliiklustee - jalakäijatele ja jalgratturitele
kasutamiseks mõeldud eraldi tee või selleks piirdega
eraldatud maantee(tänava-) osa.

Avaldus võib laekuda posti,
e-posti teel või ise kohale
tooduna.
Avaldusele tuleb lisada
represseeritud isiku tunnistuse koopia. Samuti
tuleb ära märkida, et taotleja
on osalenud Tšernobõli AEJ
avarii tagajärgede likvideerimistöödel.
Kõik avaldused registreeritakse ja avaldaja nimi
kantakse taastusravi taotlejate nimekirja laekumise
järjekorras. Ühel aastal saab
taastusravil viibida üks
kord. Iga aasta tuleb esitada
uus avaldus. Eelmise aasta
rahuldamata avaldust automaatselt järgmise aasta

Pooled tulekahjud saavad
alguse kütmisel
Eelmisel talvel puhkenud tulekahjudest pea
pooled said alguse kütmisel.
Kütteseadmest alguse
saanud tulekahjudest oli
kõige rohkem tahmapõlenguid. Veel olid tulekahjude
põhjusteks katkine kütteseade ja hooletus kütmisel.
Oli ka selliseid juhtumeid,
kus ahi või korsten oli valesti
ehitatud ning sellest tekkis
tulekahju.
Tahmapõlengud on ohtlikud, sest siis tõuseb temperatuur korstnas kuni 1000
C-ni, tavapärane temperatuur kütmisel on korstnas
300–400 C. Tahmapõlengud
lõhuvad korstent ning tahmapõlengu ajal võib korstnajala välispinna temperatuur tõusta nii kõrgeks, et
süütab lähedalasuva puidust
või mõnest muust põlevast
materjalist seina või vahelae.
Kui korstnas on praod,
võivad tahmapõlengu ajal
leegid korstna pragudest otse
välja lüüa.
Eramajadesse tuleb
korstnapühkija kutsuda
Selle aasta 1. septembrist
muutusid tuleohutuse nõuded. Kui varem tohtis eramajas kogu aeg ise korstent
puhastada, siis uute nõuete
kohaselt tuleb vähemalt üks
kord viie aasta jooksul kutsuda kutseline korstnapühkija. Kutseline korstnapühkija vaatab üle kogu
korstna seisukorra ja annab
nõu, kus on vaja parandustöid teha.
 Kütteseadet tuleb tahmast puhastada vähemalt
üks kord aastas, kuid uue
seaduse järgi peab puhastamissagedus välistama tahmapõlengu ohu. See tähendab, et kui on tekkinud
tahmapõleng, on tuleohutuse
nõudeid rikutud.

 Eramaja korstent võib
ka ise puhastada, kuid üks
kord 5 aasta jooksul peab
korstna laskma puhastada
kutselisel korstnapühkijal,
kes vaatab üle ka korstna
tehnilise seisukorra ja
annab tehtud tööde kohta
akti. Akt tuleb säilitada uue
akti saamiseni.
 Kortermajas ja paarismajas tuleb korstna puhastamiseks kutsuda kutseline
korstnapühkija.
 Omanik peab tagama,
et oleks juurdepääs kogu
küttesüsteemile, nii ahjule/
pliidile, soojamüürile,
korstnale kui ühenduslõõrile.
 Teenustööna tohib
korstent puhastada ainult
kutseline korstnapühkija
 Ise korstent puhastades tuleb omanikul puhastamise ajad zurnaali üles
märkida
Kindlasti tuleb kutsuda korstnapühkija või
pottsepp kui on:
• praod soojamüüris või
korstnas
• kolde uks on katki
• koldes on kivid purunenud
• korstnapits on lagunenud. Sel juhul võivad kivid
olla kukkunud korstnasse
• probleemid kütmisel
(näiteks ajab suitsu sisse)
viitavad sisemistele vigadele küttesüsteemis
Lääne-Eesti maakondades oli eelmise kütteperioodil (oktoober 2009–
märts 2010) hoonetes
kokku 270 tulekahju, neist
120 said alguse kütteseadmest
Raido Mets
Lääne-Eesti päästekeskuse
menetlusbüroo juhataja

ALUSTAB KÄSITÖÖRING

“ISAD JA POJAD”
Oodatud on ka vanaisad ja
lapselapsed ning emad ja lapsed.

Seli Tervisekeskuse
taastusravi taotlemise korrast
Tšernobõli AEJ avarii
tagajärgede likvideerimistöödes osalenutel on
võimalk kasutada Seli
Tervisekeskuse teenuseid.
Järgmiseks aastaks on
tšernobõllastele eraldatud
50 tuusikut.
27.05.2009 “Taastusravi osutamise ulatus ja
kord”. Vastavalt sellele
korrale eraldataksegi
tšernobõllastele teatud arv
tuusikuid.
Järgmiseks aastaks taastusravi saamiseks peab
õigustatud isik esitama Seli
Tervisekeskusele kirjaliku
avalduse ning esitama enda
kohta vajalikud andmed.
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Esimene kokkusaamine 4.november k.a.
kell 18.00 Uulu Põhikooli käsitöö majas
(vana koolimaja).

Isik, kellel ei ole võimalik teatatud ajal taastusravile tulla, peab sellest
teavitama Seli Tervisekeskust 15 päeva enne talle
teatatud ravi tähtaega.
Seli tervisekeskus: Seli,
Rapla vald 79604 Rapla
maakond telefon 489 2576;
selitervisekeskus@hot.ee
www.selitervisekeskus.ee

visliku seisundi kontrollimiseks tšernobõllastele.
See uuring on tasuline ja
maksab 751 krooni inimese
kohta. Läbi viib uuringu
Pärnu Haigla töötervishoiuarst dr. Svea Reim.
Uuringu aeg tuleb kokku leppida telefonil
447 3595.
Täpsemat infot saab
samuti antud telefonil või
minu käest.

Järgmisel aastal möödub 25 aastat avariist
Tšernobõli aatomielektrijaamas. Koostöös Pärnu
Haiglaga töötasime välja
uuringute programmi ter-

Lugupidamisega
Jaan Krinal
Pärnumaa Tšernobõli
Ühendus “Gamma” juhatuse esimees
tel 5122162; 4433115.

nimekirja ei kanta.

g Võimalus õppida ja teha metallija puidutööd.
g Võimalus parandada ja uus nägu
anda kodus katki läinud puidust/
metallist esemele/asjale.
g Igal teisipäeval ja neljapäeval
võimalus individuualselt suhelda
käsitöö majas.
g Eakad, kes vajavad abi esemete/
asjade pisiremontideks, saavad
samuti võimaluse.
Täpsem info telefon 56679442, Enn Pähn
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Tahkuranna valla ajaleht

Kahel teemal:
Võiste Rahvamaja
saaga
Külarahva igatsus hea
väljanägemise ja kasutajale
mugavate inimväärsete ruumidega rahvamaja järele
ulatub aastakümnete taha.
Ikka ja jälle on olnud
eespool tegevused ja asjad,
millised tähtsamad otsustajate pilgu läbi. Samas on
suur hulk vallarahvast, kes
arvavad teisiti ning on aktiivselt tegutsenud rahvamaja teemat „soojas” hoides.
Millised on olnud tegevused selle vana maja säilimise ja arendamise nimel ja
ümber läbi aastate. Milline
on hetke olukord ning mis
võiks saada edasi?
90-ndate aastate algul
said iseseisvunud vallad
remontideks ja ehitusteks
raha maavalitsuse kaudu ja
summad olid tagasihoidlikud. Meiegi vald taotles
Võiste Rahvamaja saali lae
vahetuseks abi. Lagi oli
selleks ajaks juba aastaid
läbi sadanud. Kohal käinud
maavalitsuse ehituseksperdid tõdesid vajaduse
tegelikku suurust ja lahkusid. Nimelt tähendanuks
selline tegevus ühtlasi talade, sarikate ja katuse ning
vähemalt osaliselt seinte
kandekonstruktsioonide
vahetust.
Nimetatud kümnendi
esimesi suuremaid võimalusi kultuuri valdkonnas oli
kultuuriministri (Jaak Allik)
ja regionaalministri (Peep
Aru) poolt algatatud poolelioleva kultuuri- ja spordiobjekti investeerimisprogramm. Üle eesti esitatud
arvukatest objektidest osutus meie valla Uulu keskuse
hoonekarp üheks valituks.
Riigi poolt otsustati eraldada üks(1) miljon krooni.
Selle raha eest oli võimalik
osta pooleliolev objekt
vallale ja viia läbi projekteerimine. Seejärel anti
võimalus esitada jätkutaotlus, et ehitama hakata.
Osalemine selles programmis vajas aga ka valla
omapoolset rahastamist.
Kerge ei olnud otsus toona
volikogus, sest aastaid räägitud vajadus Võiste Rahvamaja näol oli lubaduste reas
eespool.
Volikogus jäi peale tõeline riigimehelik suhtumine
Võiste kandi saadikute
poolt. Volikogu andis aumehe sõna, et järgmise
objektina remonditakse
vana rahvamaja Võistes.
Muutunud eelistused on
aga jätnud tänaseni rahata
väärika ajalooga kogukonnale olulise vana ja väsinud
maja.
Tegevusi on tehtud tulemusi saavutamata vana
maja suhtes. Möödunud on
maja puutumata ka majanduse tõusu aastatel rahaliselt
head ajad vallas. Rahalised
võimalused on taganud aastaid riigieelarve suur maht ja
valla omanduses oleva
kinnisvaraga tehingud (valla
kruntide müügid, Golfiala
hoonestusõigusest teenimine) andnud sellele lisa.

Võiste Rahvamaja saaga

Jääb küsimus, miks seisab täna vana maja õnnetult
ja elu selles peaaegu juba
puudub, kuigi asja ümber
askeldamist justkui on.
Mis siis on käesoleval
kümnendil toimunud?
Aastal 2002 otsustas
kohalik omavalitsus, et maja
vajadus kogukonnas puudub ja hoone tuleb müüa.
Õnneks leidus grupp vallainimesi, kes otsustasid maja
siiski vallale säilitada ja
taotleda hoone rendile.
Rentnikuks majas sai
2003.aastal Tahkuranna
Kultuuriselts, kes sai võimaluse maja kasutada kultuuriüritusteks.
Majandamiseks vajalikke vahendeid kahjuks kaasa
ei saadud. Kultuuriseltsile
eraldatav tegevustoetus
räägib vaid kokkulepitud
mõne ürituse korraldamist
ei enam.
2004–2005 perioodil
koostati kohalike seltside
initsiatiivil Võiste kandi
arengukava, kuhu aleviku
kõrval ka Piirumi ja Leina
küla arengud kirjeldati.
/Leina küla liitus arengukavaga 2008. aastal. Toim.
märkus/.
2008.aastal algatas kohalik omavalitsus detailplaneeringu. Planeeringu ülesanne oli kirjeldada Rahvamaja ja Suveaia kinnistute
tuleviku hoonestuse mahud,
teed ja parklad. Kahjuks
otsusest tänaseni kaugemale
jõutud pole, planeeringuga
ei tegele keegi.
Samal aastal 2008 telliti
Võiste Rahvamaja rekonstrueerimise eelkavand.
Oktoobris-detsembris
2008 koostati ehitusprojekti
tingimused. Kuulutati välja
avalik pakkumine rahvamaja projekteerimiseks.
Pakkujad said ülesandest
aru sedavõrd erinevalt, et
hinnad erinesid enam kui
kümnekordselt. Ettevõtmine
jooksis liiva.
Uus otsus kitsas ringis,
uued tingimused ja uus
leping sõlmiti siiski 2008.
aasta detsembrikuu viimasel
tööpäeval. Hoone maht ja
sisu said teistsugused, kui
eelnevalt plaanitud – järele
jäi vaid saal abiruumidega.
Majja ei mahtunud enam
raamatukogu ega muud
ruumid. Projekti valmimise
tähtaeg oli 30.06.2009,
millist pikendati esmalt pool
aastat, seejärel veelkord
poolteist kuud kuni
01.02.2010.
Ehitusprojekt õnnestus
lõpuks Kultuuriseltsil kätte
saada jaanuari lõpus pärast
tõsiseid korduvaid kõnelusi,
et jõuaks rahataotluse ajapiiri. Projekteerija sõnutsi
polnud enam kui aasta
kedagi valla poolelt huvitanud kas või mis üldse
projekteeritakse.
Enne projekteerima hakkamist oli vallal võetud
kohustus koostada majale
ehituslik ekspertiis. Seda ei
ole valminud tänaseni. Selgusetu on lõplikult kuipalju
tegelikult vaja lammutada,
luua uut ja taastada vana.

Seetõttu on ehituse käigus
oluline teha kindlasti mõningased projekti muudatused ja ehituse tellijal olla
valmis ehituse kallinemisega.
Mõlema projekti (eelprojekt ja põhiprojekt)
maksmiseks vajaliku raha
muretses Tahkuranna Kultuuriseltsi rahvas.
Külade elukeskkonna
arendamiseks jagab toetust
muuhulgas Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni
Amet (PRIA). Selle programmi perioodiks oli
algselt kavandatud 2007–
2013, mille jooksul ühele
objektile saab raha taotleda
mitmes etapis kokku kuni
4,5 mln krooni, kuid mitte
rohkem kui 938 796 krooni
aastas.
2009.aasta detsembris
avati juba kolmas rahavoor,
mis kestis kuni 25.jaanuarini 2010. Nädal enne tähtaja lõppu tuli informatsioon
(PRIA-st), et see voor võib
jäädagi viimaseks selles
Külade arendamise programmis. Teadmata on
tänaseni kas, millal ja mis
mahus veel seda meedet
avatakse.
Seltsil õnnestus saada
kätte projekteerijalt materjal, viia läbi ehitaja leidmiseks hange ja raha taotlusprojekt esitada. Põhimõte
rahataotlemise mahu kirjeldamiseks on see, et konkreetse taotlusega peab selge
jupi ära tegema. Midagi
peab saama valmis kasutamiseks.
Saja-aastase rahvamaja
rekonstrueerimine ei võimaldanud esimeses etapis
aga teha väga väikeste
sammudega kui ei tea millal
täpselt järgmine samm raha
tuleb. Esimeses järgus tuleb
teha lammutustöö, panna
kokku majakarp, katus, vesi,
kanalisatsioon ja küttesüsteem. Sisemiste asjadega
saab juba jagada kasvõi
ruumi kaupa kui raha napib.
Kui täna olemasoleva
vana hoone mahule lisada
juurde raamatukogu pool,
siis kokku võiks ehitus
minna tänastes hindades
maksma vahemikus 5,5–6,5
miljonit krooni. Täpsem
number selgub kui lammutatav maht selge ja raamatukogu osa ruumimaht teada.
Samuti mõjutab väliste
kommunikatsioonide osa.
Olemas on kogu valda
hõlmav Vee- ja kanalisatsiooni arengukava. Selles
on kirjeldatud teiste külade
kõrval kogu Võiste aleviku
vee- ja kanalisatsiooni
lahendus.
Käesolevalt jagab riik
vahendeid vee- ja kanalisatsiooni küsimuste kordategemiseks. Arvestades aleviku kui tiheasumi vajadusi
on mõistlik, et ühisvõrku ka
rahvamaja reovesi jõuab.
See hoiaks ära vajaduse
eraldi puhastusseadme
rajamise. See aga omakorda
vähendab Rahvamaja projekti maksumust.
Praegu aluseks oleva
ehitusprojekti pealt sai kultuuriselts parima ehitus-

pakkumise (saal + abiruumid ilma raamatukogu ja
lisaruumideta) ca 3,7 mln
krooni. Kultuuriselts tegi
ettepaneku sõlmida kohaliku omavalitsusega koostööleping. Selle käigus
paneks vald hoonesse 2,5
miljonit krooni lisaks sellele
rahale, mille selts on seni
juba saanud PRIA projektist
ja Kultuuriministeeriumist –
1 miljon 238 tuhat krooni.
Edasi objekti lõpuni
viimiseks otsib selts veel
raha erinevatest programmidest. Samuti sisustuseks
vajalikud summad.
Maikuus saadud PRIA
positiivse rahaotsuse järel
pakuti koostöö mõtet vallajuhtidele. Käidi komisjonides arutamas, vesteldi ja
kirjutati omavahel kirju.
Juuni algul toimus Võiste Rahvamajas rahvakoosolek, kus tutvustati olukorda
ja võimalusi. Tehti ettepanek juunikuu volikogu
istung viia läbi Võistes Rahvamajas ja arutada seda
küsimust. Koguti enam kui
100 allkirja. Allkirjade
number võinuks olla kordi
suurem, kuid vallavalitsus
soovis tulemust paari päeva
jooksul, et jõuaks asi
volikogusse.
Koosoleku päevakorda
juunis vallavalitsus teemat
ei esitanud ega rahvale asja
ei selgitanud.
Volikogu koosolekul
esitasin volikogu lihtliikmena ja toetudes enam kui
sajale vallakodaniku ettepanekule, volikogule otsuse
eelnõu. See kirjeldab valla
ja seltsi koostööettepaneku
rahvamaja rekonstrueerimiseks ning annaks kindluse asjaga lõpuks peale
hakata. Eelnõu sisu ei tähenda kohest raha küsimist
vaid võimaldab vallal koormust kahe eelarve aasta
peale jagada. 2010–2011
aastal panustaks vald ehitusse oma osa ja selts otsiks
edasi rahale lisa.
Edasi tuli vallas puhkuse
kuu ja ehkki juuli algul
toimus erakorraline volikogu koosolek, ka sinna
küsimus ei saanud.
Lõpuks jõudis ettepanek
seaduse survel arutusele
30.08.2010, millel osalenud
volikogu liikmetel oli erinevaid arvamusi. Kes arvas,
et aitab kui korda teha vaid
Tahku Tare, see lahendab
kogu vajaduse. Kes arvas, et
vald ei pea üldse oma omanduses oleva rahvamaja
peale niipalju raha panema
– aitab kui paneb 100 tuhat
krooni. Kes arvas, et projekt
halvasti ettevalmistatud ja ei
saa aru mida ehitatakse. Kes
ei arvanud üldse midagi.
Tulemuseks 5 poolthäält, 6 vastu ja 1 erapooletu
volinik.
Kuidas edasi?
Võimalik on siiski kohe
alustada ehitustegevusega ja
viia kavandatu ellu. Jätkuvalt on ootevalmis ehitaja, kes vaatamata viibimisele ja hindade muutusele
on valmis asja teoks tegema.
Võimalik on talitada
vallavalitsuse ettepaneku

Oktoober 2010

ja Via Baltica
järgi ja loobuda PRIA antud
ligi miljonist kroonist. Samal ajal teha oluliselt
väiksemas mahus projekt
kuhugi mujale programmi.
Väikeste juppidega (ehk)
järgmised 10 aastat siis
ehitada ja remontida. Näiteks teha algul lihtsalt katus
ja vaadata edasi.
Võimalik on lükata kogu
„Püha üritus” määramatusse
tulevikku ja ehk keegi kunagi teeb asja valmis. Sel
juhul võiks lugupidamisest
vana maja vastu vähemasti
hoone konserveerida, hoidmaks kõige hullemast.

VIA Baltica teemaplaneeringu lugu
Pärnu
Maavanema
27.02.2009 korraldusega nr
32 algatati Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav
teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) TallinnPärnu-Ikla (Via Baltica)
trassi asukoha täpsustamine
km 92,0-170,0".
Planeeringu eesmärgiks
on riigi põhimaantee nr 4
(E67) Tallinn–Pärnu–Ikla
maantee olemasoleva trassi
vastavusse viimine I klassi
maanteele esitatavatele
nõuetele. Pärnu maakonnas
km 92,0–170,0 sh Are ja
Nurme õgvenduste ning
Pärnu ümbersõidu trassi
valik, tagamaks planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 10; §
7 lg 6 ja §291 ning teeseaduse § 17 lg 1 kohase
aluse loomine maantee
projektide koostamiseks. /
tekst teemaplaneeringu
lähteseisukohtadest/
Planeeringu lähteülesannet koostati ligi 9 kuud,
kaasates sellesse protsessi
kohalike linnaümbruse
omavalitsuste esindajad.
Seejärel tutvustati valdades
lähteseisukohti, mille kohaselt kaardimaterjali kokku
joonistatakse.
Meie vallas toimus esmatutvustus 09.12.2009.
Teatele Pärnu Postimehe
sabas reageeris umbes paarkümmend vallakodanikku.
Ligi poole aasta möödudes 08.06.2010 toimus
eskiislahenduse tutvustus
vallamajas. Kogunes hinnanguliselt ligi 50 inimest
eelkõige Uulu, Metsaküla ja
Tahkuranna küladest.
Koosolekul esitatud
kaardimaterjal oli tehniliselt
ladus, kuid kohati sisus
hirmuäratav. Pärnu linnast
paralleelselt olemasoleva
teega veel uus, täiendav
neljarealine väljasõidutee.
Projekteeritav kiirus trassil
110 km/tunnis. Olemasolev
tee jäänuks kasutusse kogujateena, et põhimaanteele
pääseks. Lisaks suurejoonelised ristmikud, vajadusel
müratõkked hoonete ees ja
tunnelid pääsudeks loomadele ja inimestele.
Ühegi hoone lammutamist esimene lahendus ette
ei näe. Akna alt ja õunaaiast
läbiminekut Metsaküla
külas, surnuaia väravast
ning kooli ukse eest läbi
kihutamist Võiste alevikus
aga küll.

Senised teated toimuvast
planeeringust anti edasi
valla kodulehel ja maakonnalehe kuulutuste sabas.
Sageli aga ei tunne inimene end puudutatuna
selliseid teateid lugedes.
Seetõttu organiseeris grupp
vallakodanikke kiire allkirjade kogumise samas koosolekul kohapeal. Eesmärgiks oli kutsuda planeerijad
rahvaga veel rääkima ka
Võiste poole otsa kõnekoosolekule.
Koosolek
toimus
30.07.2010 Tahkuranna
koolimajas.
Koosolekust teavitamiseks panid kohalikud
kultuuriseltsi inimesed üles
täiendavad kuulutused avalikele tahvlitele ja kauplustesse.
Vaatamata suvekuumusele kogunes suur hulk
Võiste ja Tahkuranna küla
inimesi, samuti Uulu ja
Reiu küladest.
Planeerijate ettevalmistatud kaardile oli selleks
päevaks saanud veel üks
võimalik lahendus uuest
trassist Metsakülast Võiste
aleviku lõpuni. Linna piirist
kuni Kõrgekaldani oli
olukord jäetud samaks.
Kõrgekaldalt liikus teetrass luitemetsa suunaga
Metsaküla kalmistu joonele.
Kalmistu väravasse oli saanud tunnel jalakäijatele,
millest ka kadunukeste
teekond oli läbi kavandatud
ilma autota.
Nimetatud suund jätkus
Võiste kalmistu taguselt
(luitemetsas ida poolt kalmistut) jõudes trassile tagasi
pisut lõuna pool endisest
karuslooma kasvandusest.
Trassi laiust arvestades
liiguks kogu teekoridor
peale karuslooma kasvanduse ala majade rivile lähemale kui praegune tee Võiste aleviku ja Piirumi vahel.
Planeeringu jooniselt
vaatavad vastu trassi jooned, kus kümnete omanike
kinnistuid läbivalt jääb
tükike kinnistust mõlemale
poole suurt maanteed.
Emotsionaalseks läks
arutelu, kuna inimestega
eelnevalt sisust räägitud
polnud. Planeerimisprotsess
oli kestnud kokku juba ligi
poolteist aastat ja inimesed
tundsid end kõrvalejäetuna
teemas, mis muudab kogu
rannikuala elu.
Tööga oli alustatud valest otsast, leiti. Kõigepealt
vajab sedavõrd kaalukas
muudatus läbirääkimist
inimestega ja seejärel joonte
tõmbamist, mitte vastupidi.
Sajandite vanune asustus kitsal rannikuribal muutuks I klassi maantee puhul
pigem transiiditrassiks,
mille ääres müratõkke tagusel pisut hoonestust ja inimasustust, kuhu keeruline
pääseda. Teineteisel pool
müramüüri elavad inimesed
enam naljalt üksteisega ei
suhtle. Seene- ja marjametsa
teekond pikeneb kordades.
Kodust Jõulumäele või
surnuaeda saab samuti olema tõsine ettevõtmine. Nii
tõdeti planeerijate kaarte

Oktoober 2010

Tahkuranna valla ajaleht

teemaplaneering
vaadates.
Käesoleva kirjatüki
autorina kordasin kohapeal
oma ettepanekut, mille tegin
juba planeeringu esmatutvustusel detsembris 2009.
Ettepaneku sisuks on mõelda läbi ja kirjeldada uus
võimalik lahendus arutamiseks. See variant võtaks
aluseks tegelikult juba
1980-ndal nn olümpiatrassi
rajamise eel kavandatud
teekoridori. See kulgeks
meie vallas Pärnu linnast
ümbersõiduna Surju ja
Soometsa suunal. Inimasustuseta alasid annab seal
ehk leida, et ka nendes
külades inimeste elu vähem
häirida. Lahendamist vajaks
samuti lindude pesitsusalad
ja loomade elupaigad.
Koosolekul osalejad
toetasid ettepanekut ning
toetavad allkirjad andsid
peaaegu kõik osalenud
vallainimesed.
Positiivne oli üllatus kui
mõne päeva pärast võtsid
ühendust Uulu küla inimesed. Sooviti ühineda
ettepanekuga, kuna Uulu
küla mõjutab suuremahuline trass samavõrd.
Kodanikualgatuse korras koguti paari päevaga
veel sadakond allkirja.
Ühtekokku sai alternatiivtrassi toetuseks 145
allkirja, mille edastasime
Pärnu Maavalitsusele.
Kuidas edasi?
Paarinädalatagusel transiidi konverentsil toonitas
meie riigi president Via
Baltica trassi olulisust ja
muretses selle valmimise
tempode üle.
Kahtlemata on turvaline,
heatasemeline transiiditrass
võtmetähtsusega riigi majandusele.
Hea elukeskkonna loomine ja hoidmine kõikidele,
sealhulgas inimesele on
siiski eelkõige.
Kahtlemata on keeruline
on leida tasakaalu nende
kahe tähtsa ülesande lahendamisel.
Projekteerides tulevikutrassi, peab vähemasti arvestama juba olemasoleva
transiidi survega, kuid
mahtudel on kindel plaan
suureneda.
Vaadates 1999.aasta
teede- ja sideministr määrust (28. septembri 1999.
a.nr 55), milline annab tee
projekteerimise normid,
võib öelda, et ülesanne on
tõsine pähkel projekteerijatele.
Kõiki nõudeid, eeldusi
ja vajadusi meie rannikule
passitades jõuan eelmainitud määruses müratõkete
punktini nr 7.7., mida
tsiteerin:
(1)
Põhimaanteed
peavad kulgema asustatud
aladest võimalikult eemal.
(2) Tugi- ja kõrvalmaanteed võivad erandkorras läbida asustatud
alasid.
(3) Kui maantee müratase ületab piirnorme (tabel
1.27), tuleb ette näha müratõrje meetmed mürataseme
alandamiseks vähemalt

normidega
tasemeni.

ettenähtud

Selle artikli kirjutamise
eel saabus vastus eelmainitud ettepanekule.
Toon siin artiklilisana
ära vastuse tervikuna.
Kahjuks ei kajastu selles
vastuses alternatiivne ettepaneku osa ka Pärnu linnast
kuni Uulu-Valga ristmikuni.
Vastuses räägitakse vaid
variandist, kus Reiu küla
osas kavandatakse I klassi
maantee. Samas on planeeringu lähteülesandes ka
võimalus linnast väljuv
suund Pärnu linnast ümbersõiduna lahendada.
Selline lahendus säästaks Reiu küla piirkonna
survestavast suuremahulisest transiidist. Turistide
võimalused maakonna,
linna ja suuresti riigisisene
kaubasuund aga säilib.
Praegusest koridorist väljub
eelkõige riikidevaheline
transiidivoog, kus peatused/
ööbimised/tankimised
planeerivad logistikud ja
autojuhid juba täna suurematesse sõlmpunktidesse
arvestades läbisõidurütmi.
Ehk siis näiteks Tallinnast Eesti riigi piirile on ca
300 km. Sümpaatselt on
kujundatud juba täna võimalused Ikla piiripunktis
puhkamiseks ja vajalike
teenuste tarvis. Pärnust kuni
Häädemeesteni vajalik
asustuse sisene trassiteenindus ja külaliste ligimeelitamine on väljakutse piirkonna arendajatele. Looduslikult ja logistiliselt on
täna ainulaadsed võimalused olemas. Kindlasti ei
lähe selline sihtgrupp, kes
huvitub Pärnust ja Eesti
rannikualast eemale sümpaatsest tänases asukohas
olevast ranniku maanteest,
kus selle naabruses meri,
luitemets, linnustik ja
korralik teenindus.
Lõpuridades tahan tunnustada kõiki inimesi, kes
selles teemas on kaasa
mõelnud ja oma arvamuse
öelnud. Neid inimesi on aga
oluliselt rohkem, kui siin
kirjeldatud ettepaneku allkirjadega toetajad. Paljud
inimesed on ise pöördunud
ja kirjutanud planeerijatele
ja maavalitsusele oma
arvamuse. Need ettepanekud pole kordagi taotlenud
lahendust Tahkuranna vallale naaberomavalitsuste
arvelt, vaid kõigiga koos
huve arvestavalt ja kompromissi otsides.
Edasi ootame järgmisi
pakutavaid lahendusi, et
parima tulemuseni jõuda,
sealhulgas Reiu küla lahendust linnast ümbersõiduna
kuni Uulu-Valga maanteeni.
Oluline on aktiivselt
kaasa mõelda ja oma
arvamus öelda asjades, mis
meid puudutavab tegelikult
aastakümneteks, et mitte
öelda sajanditeks.
Sirje Jõgiste
vallakodanik, volikogu
liige
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Pärnu Maavalitsuse vastus proua Sirje Jõgistele
Via Baltica teemaplaneeringu koostamise kohta tehtud
ettepanekutele
Oleme Teie tehtud ettepanekuid arutanud koos
Maanteeameti, planeeringu
konsultandi AS Teede Tehnokeskuse ja planeeringu
KSH hindaja esindajatega
mitmetel planeeringugrupi
töökoosolekutel (2.08,
31.08 ja 23.09). Planeeringulahenduse koostamise
tulemusena on kaalutud
mitmeid erinevaid lahendusvariante.
Teie piirkonna elanikele
tutvustas planeeringut konsultant, 30.07.2010 Tahkuranna koolimajas toimunud
avalikul arutelul, lõigul
Pärnu kuni Häädemeeste
Via Baltica trassi valiku
kahte varianti:
1) kogu lõigu ulatuses
esimese klassi tee, mis
kulgeks praeguse trassi
koridoris ja oleks olemasoleva tee laiendus, va
Rannametsa luidetel, kus
esimese klassi maantee
nihkuks mere poole, nii et
luited jääksid esimese klassi
teest puutumata ja
2) analoogne eelmisega,
kuid lõigus km 147 Metsakülast kuni Võiste küla
piirini km 155 oleks tee
nihutatud külast välja,
Jõulumäe poole riigimetsa
piirile.
Tänaseks on valminud
täpsustatud liiklusprognoosid, mille kohaselt
eeldatav liiklusvoog aastal
2040 Pärnust Häädemeeste
suunal väljumisel (15150 a/
ööp) jaguneb Uulu-Valga
tee ristmikul alljärgnevalt:
• Uulu-Valga maanteele
5069 a/ööp;
• Uulu-Ikla suunale
Võisteni 5903 a/ööp ning
Võistest Häädemeesteni
4588 a/ööp.
Seega lähtudes liikluskoormusest puudub vajadus
esimese klassi maantee
planeerimiseks alates 142

km-st kuni Häädemeesteni,
sest eeldatav liiklussagedus
jääb alla 6000 a/ööp.
Nõustume Teie poolt
145 toetusallkirjaga esitatud
ettepanekuga, et Valga
maantee ristmikust Häädemeeste suunas ei ole võimalik esimese klassi maantee planeerimine olemasoleva teekoridori laiendamise teel, sest sajandite
vanune asustus Tahkuranna
külast kuni Häädemeeste
valla piirini paikneb kahel
pool teed ja väga lähedal
maanteele. Kuna praeguse
maantee ääres paiknevad ka
kõrge väärtusega kaitsealused loodusalad ja Natura
2000 alad, siis takistab
esimese klassi tee planeerimist sinna ka kaitsealade
kohta kehtivad nõuded ja
eeskirjad.
Seetõttu ongi mitmete
nõupidamiste tulemusena
otsustatud, et Pärnu linna
piirilt kuni Uulu-Valga
maanteega ristumiseni
planeeritakse Via Baltica
esimese klassi maanteena.
Sealt edasi kuni Võisteni
kavandatakse teise ja
Võistest Häädemeesteni
kolmanda klassi maantee,
mis tähendab, et maantee
jääb olemasoleva trassi
koridori. Kogu tee ulatuses
planeeritakse meetmed liikluse ohutuse tõstmiseks ja
sujuvuse parandamiseks, sh
kergliiklusteede ning teatud
osas kogujateede rajamine,
põhimaantee ületamiseks
nähakse ette eritasandilised
lahendused, ära hoitakse
metsloomade teele sattumine jne.
Kahjuks ei ole Pärnu
maakonna planeeringu teemaplaneeringu “Põhimaantee nr 4 (E67) TallinnPärnu-Ikla (Via Baltica)
trassi asukoha täpsustamine
km 92,0–170,0” lähteüles-

ande ja selle alusel koostatud riigihanke raames
võimalik planeeringusse
lülitada Teie ettepanekut –
rajada ümbersõit SurjuSoometsa kaudu ida pool
raba-alasid ja tulla praegusele teele Häädemeeste
vallas Valge tankla juurde.
Selline põhimõtteline
põhimõtteline planeeringulahenduse muutmine:
1) muudab oluliselt riigihanke tingimustes ettenähtut ja eeldab töö tegemiseks sõlmitud lepingute
muutmist;
2) ei ole kooskõlas
lähteülesandes kirjeldatud
Pärnu linna ümbersõidu
trassi koridoriga;
3) maantee rajamine läbi
Soometsa küla on vastuolus
looduskaitsealaste õigusaktidega, sest Soometsa
küla koos Soometsa rabaga
on Luitemaa looduskaitseala koosseisus;
4) nõuab Pärnu ümbersõidu suunamist alates Sindi
linnast Surju valda. Via
Baltica trass peaks sellisel
juhul mööduma Soometsa
(Maarjapeakse) rabast ida
poolt, so praktiliselt läbi
Surju keskuse, mis asub 8
km kaugusel Uulu ristmikust.
Koostatav Eesti üleriigiline planeering näeb ette
tulevikus kiire põhja-lõuna
suunalise raudteetranspordi
infrastruktuuri rajamist, st
Rail Baltica projekti, mis
eeldatavasti vähendab
maanteetranspordiga toimuva kaubaveo mahtusid rohkem kui kolmandiku võrra.
Raudtee kasutusele võtmise
tulemusena väheneks raskeveokite osakaal Via Baltica trassil ning prognoositud liiklussageduse
kasv võib jääda väiksemaks.
Kui uuringutes on aastaks
2040 eeldatud 1560 raske-

veoki liiklus ööpäevas Uulu
ja Võiste vahelisel lõigul,
mis moodustab ca ¼ autode
koguarvust, siis ühe kolmandiku võrra sellest vähem veoautosid tähendab
samasugust veoautoliiklust
nagu tänasel päeval Pärnu ja
Uulu vahelisel lõigul.
Via Baltica ei tähenda
ainult kaubavedusid, mis
tänases liikluspildis domineerivad, vaid ka üha suurenevat turismi teenindavat
ning sõiduautode liiklust.
Kui kavandada riigi põhimaantee trass läbi igavate ja
inimtühjade metsa- ja rabaalade, tekib oht jätta Pärnu
linn ja Pärnu maakonna
rannikuosa lõunast põhja
poole kulgevate Euroopa
turismimarsruutidest täiesti
välja.
Kui aga juhtub, et maanteetranspordi kasutamine
kaubavedudeks ei vähene,
vaid kasvab eeldatust veelgi
kiiremini, on tõepoolest
tarvis Tahkuranna valla
huvides leida raskele autotranspordile marsruut, mis
kulgeb väljaspool asustust
ja kaitsealasid. Sellisel juhul
poleks tegemist enam riigi
põhimaanteega nr 4 ehk Via
Balticaga, vaid transiitveoliiklust Tahkuranna valla
Võiste, Metsaküla ning
Uulu küladest möödasuunava tugimaantee trassiga,
mis algaks Häädemeestelt ja
lõpeb Surjus. Surjust edasi
kulgeks liiklus Valga-Uulu
maanteed Via Balticaga
ühendava liiklussõlmeni.
Sellise maanteevõrgu planeerimine aga ei ole olnud
käesoleva teemaplaneeringu
ülesandeks.
Lugupidamisega
Heiki Mägi
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
maavanema ülesannetes

Eakate tervisekuu
1.-–26.oktoober 2010 restoranis Must Pärl,
Supeluse 22.
Tähistamaks vääriliselt rahvusvahelist eakate päeva,
korraldab MTÜ Fööniks koostöös Villa Mare pansionaadi
ja restoraniga Must Pärl oktoobrikuu igal nädalal ühe eakate
tervishoiule ja hooldusele suunatud infopäeva.
Kutsume külla kõiki Pärnu linna ja Pärnumaa eakaid
elanikke koos peredega, et veeta toredasti aega ning tutvuda
erinevate võimalustega oma vaimse ja füüsilise heaolu
tõstmiseks ja elukvaliteedi parandamiseks.
Infopäevadel saab tutvuda Villa Mare pansionaadi ning
seal pakutavate hooldusteenustega, kuulata oma ala
spetsialistide näpunäiteid eakate ja puudega inimeste
paremaks hooldamiseks ning tutvuda erinevate toodete ja
abivahenditega, mis välja töötatud selleks, et tõsta Sinu
elukvaliteeti.
Samuti on võimalik mõõta luutihedust ning soetada
kohapeal liigese tooteid uskumatult soodsate hindadega!
Lisaks pakub Villa Mare oktoobrikuus kümnele inimesele pansionaadis alalise puhkuse nautimise võimalust
tavahinnast 1000 krooni soodsamalt.

Infopäevade ajakava
Teisipäev, 12. oktoober, 2010 kell 12.00–16.00
– MTÜ Fööniksi ja Villa Mare pansionaadi tutvustus
– Hooldus-, põetus- ja inkovahendite (lamatiste
äratundmine ja hooldus, hügieenivahendid, abivahendid)
tutvustus – Invaru OÜ terapeut Malle Avarsoo

– Luutiheduse mõõtmine ning liigesetoodete soodusmüük – Remedex OÜ

Teisipäev, 19. oktoober, 2010 kell 12.00 – 16.00
– MTÜ Fööniksi ja Villa Mare pansionaadi tutvustus
– Liikumist soodustavate abivahendite (ratastoolid,
kargud, käimisraamid, kepid jms.) tutvustus – Invaru OÜ
terapeudid Hanna Jaakson ja Annika Elmend
– Luutiheduse mõõtmine ning liigesetoodete soodusmüük – Remedex OÜ

Teisipäev, 26. oktoober, 2010 kell 12.00–16.00
– MTÜ Fööniksi ja Villa Mare pansionaadi tutvustus
– Igapäevaelu soodustavate abivahendite (vahendid
söömise, joomise, riietumise ja enesehoolduse hõlbustamiseks) tutvustus – Invaru OÜ terapeudid
– Luutiheduse mõõtmine ning liigesetoodete soodusmüük – Remedex OÜ
SISSEPÄÄS INFOPÄEVADELE ON KÕIGILE
TASUTA!
OOTAME SIND OSALEMA „EAKATE
TERVISEKUUL”!
Küsi lisainfot telefonil: 44 26 903 või 44 26 900
e-mail: info@fooniks.ee; www.fooniks.ee
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SPORDIKESKUSES
Käeline tegevus

Septembrikuu uudised Uulu koolist
1. septembril kell 9.00
toimus Uulu Põhikooli
avaaktus. Meie kooli toimekasse perre võeti vastu 14
pisikest inimesehakatist.
Selle tähtsa päeva puhul
kingiti igale esimesse klassi
astujale aabits ja koolimüts.
Aktus oli meeleolukas.
Kutsutud oli ka meie endine
direktor Lembi Nõmm.
Teda tänati tehtud töö eest.
Kogu kooliperele soovisid
head õppeaasta algust Uulu
kooli uus direktor hr Johan
Kärp, vallavanem hr Karel
Tölp ja haridus- ja kultuurikomisjoni esimees hr Urmas
Org.
Miks on tore olla koolilaps?
Vastavad värsked 1.
klassi õpilased.
Mia Aleksandra: Siin teen
põnevaid asju.
Lisette: Siin saab targaks.
Sten-Eric: Koolis saab
rohkem õppida ja mulle ei
meeldi magada.
Jaagup: Koolis ei pea
magama.
Elise: Koolis antakse raskeid ülesandeid ja saab
vahetunnis olla.
Sander: Koolis on lühem
päev kui lasteaias.
Emil Andreas: Siin ei pea
magama, saan varem koju ja
siis ma tunnen, et olen suur.
Iti-Mai: Siin ei pea magama.
Alex: Siin ei pea magama ja
siit saab kiiremini koju.
Kloria: Siin saab arvutis
olla ja saab varem koju.
Karl-Eerik: Siin on rohkem õppida. Siin on klassis
vahvad raamatud. Koolis on
palju paremad trennid.
Andres: Koolis saab hästi
targaks. Mulle ei meeldi
lõunal magada.
Carl: Siin saab targaks ja
saab õues käia. Siin on hea
sõpradega mängida.
Johanna-Liisa: Mulle
meeldib koolis kõik.

• 8.septembril õppisid
lapsed tervisenädala raames
õues. Teadmisi saadi ajaloo,
keelte, matemaatika, laulmise, kunsti ja kehalise kasvatuse kohta. Ilm oli suurepärane ja meeleolu lustlik.
• 10. septembril käivitus üle-eestiline üritus
„Reipalt koolipinki”. Hommik algas tikuvõileibade
esitlusega. Direktor hindas
nii võileibade tervislikkust
kui ka maitset. Järgnes
traditsiooniline jooksukross
ja orienteerumismäng.
• 17. septembril võistlesid 6.–7. kl noored vutimehed Vändras.
• 27. septembril startisid 5 meie kooli õpilast ja
3 õpetajat teele Comeniuse
koosolekule Portugali.
• 29. septembril osalesid meie kooli 30 õpilast
maakondlikul jooksukrossil
Jõulumäel.
Krossiteatejooksus saavutasid esikoha Silver
Salusoo, Janis Pihu ja Karl
Jõumees. Ka kõik ülejäänud
jooksulapsed olid väga
tublid. Kõige vapram võistlustel osaleja oli äsja kooliteed alustanud väike Iti-Mai
Mätas, kes pidi mõõtu võtma endast peajagu pikemate
jooksjatega.
Samal päeval külastasid
1.– 2. kl poisid ja tüdrukud
Miku-Manni Lasteteatri
etendust „Kes ei tööta, see
ei söö” . Lugu oli lõbus ja
õpetlik.
3. kl õpilaste arvamused spordipäevast „Reipalt koolipinki”:
Kristofer – Hommikul
kui ärkasin oli mul tuju hea.
Mulle spordipäevad meeldivad, need on minu lemmikpäevad. On lahe teha
sporti, saab tugevaks ja
kiireks. 500 m jooksus tulin
kolmandale kohale. See oli
väga lahe jooks. Tahaks veel
joosta sama rada. Alguses

olin ma esimene, siis teine
ja lõpuks kolmas. Ma üritasin jääda teiseks, aga kui
lõpp oli lähedal, sai mul
jõud otsa ja ma jäin kolmandaks.
Annet – See päev meeldis mulle sellepärast väga,
et sain palju joosta ja
maastikumängu mängida.
Eriti meeldis hüpata metsas
kaugust. Põnev oli see
sellepärast, et kui mina
hüppasin, siis järgmine laps
pidi minu maandumiskohalt
edasi hüppama ja nii edasi.
Veel meeldis mulle käbisid visata. Eriti hea oli, kui
said viis käbi ämbrisse.
Väga lõbus oli rõngast läbi
minna üksteisel käest kinni
hoides. Aga kõige rohkem
meeldis jooksmine, sest
jõudsin Sondrast ette.
Tavaliselt on Sondra minust
kiirem. Ta on väga tubli
jooksja.
Kenet – Reedel oli meil
spordipäev. Päeva alguses
sõime tikuvõileibu. Need
tegime kodus eelmisel
päeval. Me jooksime 500m
ja mängisime ka. Siis kõndisime metsas ja nägime
vaskussi.
Kewyn-Dein – See
spordipäev oli lahe. Sellel
päeval sai väga palju sporti
teha. Mulle meeldis kõige
rohkem kuuli veeretamine.
Me saime palju joosta ja
orienteeruda. Väga lahe
spordipäev oli.
Maido – Reedel oli
vahva spordipäev. Spordipäev algas kell 9.00. Alguses tegime soojendust, siis
hakkas jooks. Ma jooksin
500m ja sain esikoha.
Spordipäev sai läbi ja mina
läksin koju.
Marlon – Meie koolis
toimus spordipäev eelmisel
reedel. Alguses kogunesime
kooli ja direktor maitses
meie tikuvõileibu, mis
olime eelmisel õhtul kodus

valmistanud. Direktorile
meeldisid kõigi tikuvõileivad. Kell 9.00 kogunesime õue. Läksime metsa,
seal jalutasime, tegime
harjutusi ja seejärel hakkasime jooksma. Mina sain
neljanda koha. Mulle meeldis see päev väga, sest sain
sõpradega sporti teha.
Angela – Kümnendal
septembril oli spordipäev.
Alguses me jooksime, siis
pidime punktist punktini
käima ja seal harjutusi
tegema. Mõned punktid olid
natuke rasked, aga muidu
olid nad kerged. Üheksa
punkti oli vaja läbi teha. Kui
ma kõik punktid läbi olime
teinud läksime sööma ja siis
oli spordipäev läbi.
Kelly – Oli ilus spordipäev, kus pidid 1., 2. ja 3.
klassi tüdrukud jooksma.
Mina jäin esimeseks. Siis
jooksid poisid. Hiljem
saime kaardi, kus oli märgitud punktid kuhu pidime
minema. Alguses õppisime
viipekeeles ütlema kool, siis
läksime palgi juurde. Me
pidime seal peal seisma ja
palle lusika peal edasi andma. Seejärel läksime sellisesse punkti, kus pidid kõik
hüppama. Pärast mõõdeti
kõigi hüpped kokku. Saime
19,5m. Edasi läksime käbisid ämbrisse viskama ja
viimases punktis pidime
natukene trenni tegema.
Pidime ühe jala peal seisma
silmad kinni ja veel palli jala
peal kõksima. Lõpuks saigi
kõik läbi. Mulle meeldisid
kõik asjad ja see oli väga
tore päev. Ma loodan, et see
päev kordab.
Uudised panid kokku
õpetajad Merike Lilleleht ja
Stella Vilumets

Kolmapäev kell 16.00
juhendaja: Gerda Vares

Animatsiooni ring
sept. – dets.
Grupid komplekteeritakse koolides
juhendaja: Eno Pihla
Kõhutants

Esmaspäev kell 19.00
Reede kell 19.00
juhendaja: Heivi Tähe

Aeroobika

Teisipäev
kell 19.00 (fatburning)
treener: Triin Tõnts

Kolmapäev
kell 18.30 (zumba)
treener: Piret Kaldasaun
Neljapäev
kell 19.00 (step,
fatburning)
treener: Kati Põldots
Aeroobika treeningute treeningtasu on 45.- krooni
Rahvatants
TS ÜLEJALA

Esmaspäev
Kolmapäev kell 19.00
juhendaja: Tiiu Pärnits

Lasteaialaste tantsurühm
MÜRAMEE
Teisipäev kell 16.00
treener: Anu Nõmm
Ilu- ja rühmvõimlemine
(1.–4. klass)

Teisipäev
Neljapäev
kell 14.00–15.30
treener: Anu Nõmm
lisaks külalistreenerid

Suusatamine

treeningtunnid kokkuleppel
treeneritega
treener-õpetaja:
Anu Taveter
5172674 (edasijõudnud)
treener: Kadri Madissoo
5111816 (algajad)

Võrkpall

Teisipäev
Neljapäev
kell 19.00–20.30

Valda esindavad sportlased ja harrastajad
Jõusaal

Esmaspäevast reedeni
avatud kell 11.00–21.00
NB! Alates 12. oktoobrist kell 18.00 on jõusaalis 1x
nädalas treener Raivo Piiber.

Metsauuenduse koolitus
PRIA meede 1.1Koolitus- ja teavitustegevus
rahastatud koolitus Metsauuendus
Kellele:
Erametsaomanikud
Maht tundides:
16 tundi
Kursuse kestvus:
2 päeva
Grupp:
15 osalejat
Toimumisaeg: neljapäev, 14.oktoober ja
reede, 15. oktoober 2010
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Voltveti
Koolituskeskus Tihemetsas Peahoone tee 2 Saarde vald
Pärnumaa
Eesmärk: Koolituse läbinud metsaomanik teab metsauuendamise vajadusi, võimalusi ja viise. Oskab teha oma
metsas uuendusvajaduste esmahindamise ja selle realiseerida.
Tulemus: Osalejad on omandanud teadmised metsauuendamise vajaduste, võimaluste ja viiside kohta ja tutvunud õppekäigul metasuunduse viiside ning tulemustega.
Koolitusel osalejatele väljastatakse koolitustõend.
Koolituse teemad/ajakava:
Neljapäev, 14. oktoober
8.45–09.00
9.00–11.00

Koolituse rakendus ja kohv
Metsa uuendamist ja kultiveerimismaterjali puudutavad seadused ja põhimõtted –
Marje Kask

11.00–12.00

Metsapuude seemne kandvus, seemnete ja
viljade õitsemine, valmimine ja varisemine. Looduslik uuenemine ja sellele kaasaaitamise võtted – Marje Kask
12.00–13.00
Maapinna ettevalmistamiseviisid ning
selle valikukriteeriumid. Metsauuendamise ajakava – Marje Kask
13.00–13.30
Lõuna
13.30–15.00
Kasvukohapärase puuliigi ja uuendamisviisi valik – Marje Kask
15.00–16.00
Puht- ja segakultuuride võrdlus. Koridorkultuurid – Marje Kask
16.00–17.30
Põllumaade metsastamine – Marje Kask
Õhtusöök
Õpilaskodus saab majutuse registreerida vahemikus
8.30–18.00.
Reede, 15. oktoober
Hommikusöök
08.00–09.00
Ülevaade valdkonnast. Metsauuenemise
ja uuendamise viisid. Taimede transport
ja säilitamine. Istutuseelne töötlemine –
Kaja Hiie
09.00–10.00
Metsakülv, külvinormid ja seemne koguse
arvestamine. Töötehnika ja külvikoha
valik männi külvil – Kaja Hiie
10.00–11.00
Töötehnika ja kasvukoha valik männi
paljasjuursete taimede istutamisel ning

11.00–12.00
12.00–12.30
12.30–16.30

kuuse istutamisel. Metsaistutamine –
Kaja Hiie
Metsakultuuride hooldamine – Kaja Hiie
Lõuna
Õppekäik ja praktilised töövõtted: –
Kaja Hiie
Tihemetsa metskond, metsakultuurid,
taimla

Õppekäiguks vajalikud porikindlad jalanõud (kummikud).
Majutusest saab välja registreerida kuni 13.00ni.
Koolitajad: Marje Kask – Pärnumaa KHK, metsanduse ja
aianduse juhtivõpetaja
Kaja Hiie – Pärnumaa KHK, metsanduse kutseõpetaja
Maksumus: Koolitus, materjalid, kohvipausid, õppekäikude transport, ööbimine on osalejatele tasuta
Programmijuht: Piret Koorep,
Pärnumaa KHK Voltveti
koolituskeskuse juhataja
Info ja registreerimine:
Tel 5168 099;

E-mail piret.koorep@hariduskeskus.ee ja http://
www.hariduskeskus.ee/index.php?id=1025
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Kuldpulma õnnitlused

Irina ja Boriss Bai´le

Irina ja Boriss Bai tähistasid kuldpulmi septembrikuu algul.
Mis on õnn?
Õnn on omada oma
kodu, pere, lapsi üksteisest
arusaamist ja hoolitsust. See
kõik neil on. Nad on üles
kasvatanud kolm tublit ja
töökat last, neil on viis lapselast.
Nad on toreda ja lahked
inimesed, alati abivalmis.
Irina on töötanud mitukümmend aastat Pärnus
lastearstina, peale palgatöö
on ta arstiabi andnud meie
maja mitmele põlvkonnale
sh lastele. Iga kord, nii öösel
kui päeval, kui mõni laps oli
ja on haige ning vajas/vajab
abi, on Irina kohal aitamas.
Oma töö eest ta raha ei
küsi, vaid teeb seda armastusest laste ja kaasinimeste vastu.
Proua Irina arstib ka
vanemaid inimesi, kes tema
poole pöörduvad. Minagi
olen tema käest abi saanud.
Ta alati leiab millega aidata,
kasvõi sooja sõnaga, millest
on vanal inimesel suur kasu/
abi. See annab positiivset
energiat juurde. Alati on tal
pakkuda tilgad või tabletid,
millega valu leevendada.
Tema abikaasa Boriss on
samuti väga töökas, tähelepanelik ja alati abivalmis
inimene. Kui ta sõidab oma
väikese autoga linna või
sealt tagasi ja näeb naabreid
bussi ootamas kutsub alati

lahkelt autosse ja toob koju.
Kui vahel palun midagi
linnast osta ei ütle ta kunagi
ära. Inimese suurim väärtus
ongi lahkus. Sa ei saa igaüht
armastada, aga saad olla
kõigi vastu lahke.
Inimest sellepärast
hinnataksegi, kui palju head
ta on teinud teiste inimeste
heaks, ühiskonnale.
Kuldpaar Irina ja Boriss
valdavad hästi eesti keelt.
Sellepärast härra Boriss
leiabki alati endale meelepärase töö. Ta töötab Uulu
Põhikoolis remonditöölisena, tal on tehniline kõrgharidus ning nooruses on ta
töötanud insenerina.
Arvan, et minu soojade
tänusõnadega ja õnnitlustega ühinevad kõik, kes
tunnevad neid südamlikke
ja sõbralikke inimesi.
Oleks vaid selliseid inimesi rohkem, oleks rõõmsam elada ja mõnigi asi
oleks parem.
Meie majas on veelgi
häid inimesi ning heameel
on teatada, et ei ole joodikuid ja narkomaane.
Soovin Irina ja Boriss
Bai´le tervist, edu, et veel
palju aastaid kestaks see
õnnelik kooselu.
Lugupidamisega
majanaaber Klara Anderson
24.september 2010
Reiu küla

TÄNU!
Kui midagi on halvasti haarame
sule ja kirjutame. Mina tahaksin
aga tänada Tahkuranna valda,
kelle abiga sai ennistatud Linnu
tee truup ja puhastatud kraav.
Loodetavasti kevadel ei uputa
enam.
Tänuga Linnu kinnistu
peremees
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Võitleme suitsetamise ja
alkoholi tarvitamise vastu läbi
animatsiooni
Selline pealkiri on Tahkuranna Avatud Noortekeskuse järgmisel projektil.
Kevadel taotlesime Avatud Noortekeskuste projektikonkursist raha käivitamaks animatsiooniringi ja
tegemaks alkoholi ja suitsetamise vastast teavitustööd.
Raha me saime ja koostöös
Tahkuranna Vallavalitsusega on projekt täies jõus.
Antud projekti eesmärk
on pakkuda Tahkuranna
valla, kui maapiirkonna
noortele arendavat ja huvitavat vabaaja tegevust professionaalse juhendaja käe
all ja teha kriminaalpreventiivset tööd. Ettevalmistavad tegevused on toimunud juba alates aprilli kuust,
kus panime projektimeeskonnaga paika tegevuskava.
Suvekuudel toimus uute
vahendite nagu sülearvuti,
arvuti tarkvara, büroo- ja
kunstitarvete ja rinnamärgi
toorikute soetamine. Septembris algas koostöös kohalike koolidega animatsiooniringis käijate nimekirja moodustamine. Lisaks
viis Eesti Politsei Uulu Põhikoolis läbi alkoholi, suitsetamise ja narkootikumide
vastast nn. koolitust/ennetustööd ja projektimees-

konna 18 noort külastasid
Tartus olevat mänguasjamuuseumi, läbisid filmitegemise abc koolituse ning
külastasid Raatuse Gümnaasiumi animatsiooniringi.
Esimesed animatsiooniringi tunnid viidi läbi juba
enne septembri lõppu. Räägiti erinevatest animatsiooni
tehnikatest ja noored pidid
paika panema oma multifilmide süzeed. Animatsiooniring kestab kuni novembri
lõpuni, mil peaksid valmima
noorte endi tehtud suitsetamise ja alkoholi teemalised animatsioonid. Et suure
vaevaga tehtud tööd unustuste hõlma ei vajuks ega
sahtli põhja ei jääks, siis
käime ringi läbinud noortega detsembris läbi enamuse Pärnu maakonna noortekeskuseid ja näitame sealsetele noortele, mida me nende mitme kuu vältel valmis
teinud oleme.
Projekti õnnestumise
korral soovime kindlasti
animatsioonide tegemist
jätkata ka uuel aastal. Seda
siis juba uute projektide
näol.
Gerda Vares

Vajame hooldajat memmele (90-aastane).
Omalt poolt pakume tasuta kasutada elamispinda 0,5 maja eraldi sissekäiguga ja peenramaad.
Asukoht kaunis kohas mereääres Penu külas.
Kontakttelefon 56 647 385.

KÜLAPILLIMEESTE V AASTAPÄEV
KOKKUTULEK-KONTSERT
toimub 23.oktoobril k.a. kell 12.00
Tahkuranna Lasteaed Algkooli saalis
*
*
*
*
*

Külla tuleb palju pillimehi erinevas eas,
erinevate pillidega
On ühis-, üksik-, ansambli- ja
bändimängu
Üllatuskülaline
Kõhukinnitus (müügil saiakesed, kohv)
Jalakeerutus kõikidele osalejatele.

NB! Ühistransporti üritusele ei ole.
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!
Pillipiigad

18.–31.oktoobrini 2010
Uulu Postkontor suletud
seoses töötaja puhkusega.

Võiste Sadama tänava jalgtee vajab kiiresti
koristajat lemmikloomade märkidest.
Telefon 55563538.

Noorsootöö juht

Tahkuranna
Avatud
Noortekeskus
T.A.N.K.

UULU KALTSUTARE
avatud
N, R, L kell 12.00–15.00

Asub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse keldrikorrusel
mängudesaalis.
Avatud: E–R kell 13.00.–19.00.
L, P oleme suletud
Võimalused: mängida minipiljardit, õhuhokit, lauajalgpalli,
erinevaid lauamänge, mängukonsooliga wii sport. Saada
noorsootööalast informatsiooni, osaleda noorteprojektides, korraldada ja osaleda üritustel või huviringides,
kasutada arvuteid, interneti püsiühendust ja wifit. Vaadata
dvd-d, vhs-i või kuulata muusikat.
Kontakt: Gerda Vares, noorsootöö juht
Tel. +372 44 48898
e-mail: noortekeskus@tahkuranna.ee
http://web.zone.ee/tank
http://tahkurannanoortekas.blogspot.com
Tule T.A.N.K.-i
SEST T.A.N.K. ON SINU NÄGU JA SINU TEGU!

Miks kaitseingel kokku pani tiivad
ja igavikku lasi minna Sul.../

Mälestame

ILSE KALLAST
ja avaldame kaastunnet tütar Kajale.
EELK Tahkuranna koguduse liikmed
ja õpetaja

KUULUTUS

• TEATED •

Surmad

Raasuke rahu ja piisavalt õnne,
rohkesti päikest täna ja homme!

oktoober 2010
27. oktoober
28. oktoober
13. oktoober
21. oktoober
28. oktoober
07. oktoober
20. oktoober
26. oktoober
19. oktoober
21. oktoober
11. oktoober
11. oktoober
16. oktoober
19. oktoober
20. oktoober
31. oktoober

Väljaandja:
Lehe makett:

ILSE KALLAS
28.12.1927–05.10.2010

Õnnitleme
eakaid sünnipäevalapsi!

Võiste küla

Trükkis:
Küljendus:

Maimu Madissoo
Johannes Õis
Mihkel Saarts
Laine Suur
Avo-Eedu Toomla
Ago Saat
Virve Kurm
Heldur Stimmer
Helju Sommer
Juta Sinimäe
Virve Roonurm
Jüri Türn
Anne Lahesoo
Natalia Saat
NinaTyulyaeva
Reet Sai

86
80
75
75
75
70
70
70
65
65
60
60
60
60
60
60

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266
AS Pajo trükikoda
Maaja Poolak
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• KOOLIUUDISEID •
Sügis Tahkuranna koolis
• Kaunis sügispäev meelitas meid metsa uurima ja
nautima loodusande. Matkal „Reipalt koolipinki”
said lapsed lustida ja tunda
rõõmu liikumisest. Mets oli
lahke oma särasilmsete
külaliste vastu. Ta jagas
lahkelt oma ande seeneriigist: puravikke, pilvikuid,
kitsemampleid, sirmikuid.
Eriliseks tegi retke see, et

krossiteatejooks. III koha
teenisid Caspar Lääne,
Oliver Leppik, Uku Lumiste
ja Robin Roosmaa. Nende
poiste seljataha jäid isegi

Oktoober 2010

Septembrikuu tegemistest Uulu lasteaias
Uulu Lasteaias algas
septembrikuu päris põnevalt. Mesimummide rühma
eestvedamisel ja Uulu raamatukogu juhataja Helje
Pulga kaasabil toimus septembri esimesel nädalal
lugemisaastale pühendatud
näitus „ Täheraamatud ja
aabitsalood”. Lapsed said
näha aabitsaid, mille järgi
õppisid lugema nende vanaemad-vanaisad ja emadisad.
Veel uurisid Mesimummid nädal aega, mida saab
valmistada õuntest, seejärel
tutvuti ka seeneriigiga. Koos
Liblika rühma lastega käidi
Kabli looduskeskuses, kus
toimus matk sügisesse metsa.
Liblika rühma lastel oli
samuti põnev septembrikuu.
Esimesel nädalal korrati üle
liikluses käimise kord ja
tuletati meelde miks on meil
helkurit vaja. Veel käidi
metsas, nii seenel kui pohlal
ja korvid saadi kuhjaga täis.
Vaatlesime sügisvärve ja
tegime selleteemalisi töid,
nii maalides, kui ka meisterdades tammetõrudest ja
kastani munadest igasugu
põnevaid loomi. Tegime
väikese näituse koos vanemate abiga põllusaadustest
ja vanemad tõid agaralt ka
õunu ja pirne rühma ürituse
tarbeks – nimelt orienteerumiseks. Käisime samuti
koos Mesimiummidega
Kablis, nagu juba eelpool
nimetatud sai.
Lepatriinu rühma viis
uut lepatriinut hakkavad
juba lasteaia eluga harjuma.
Matkasime metsas ja otsisime sügise tunniseid. Leidsime palju põnevaid seeni ja

liiguti rühmades, suured ja
väikesed koos. Üksmeelselt
lahendati ka koolimajas
antud ülesanded.
• Praegusel ajal pööratakse suurt tähelepanu õuesõppele, milles tähtsustatakse oma kodukoha tundmaõppimist. Nii jätkasid
samad rühmad tööd looduses, uuriti metsakooslust
sügisel. Plaanis on seda tööd
teha aastaringselt.
• Septembris käis meil
külas kloun Ummi, oma
lihtsate, kuid huvitavate
trikkidega, millesse ta haaras kaasa ka lapsed. Lihtsus
oli aga näiline, sest meistriks saab vaid läbi kannatliku harjutamise.
• Kooli sügisjooksul
osalesid kõik õpilased.
Endast anti parim, kiiremad
said Jõulumäel maakondlikule jooksukrossile. Meil
ei ole nii hästi tükk aega
läinud – algkoolide arvestuses saime pendelteatejooksus I koha, suurepäraselt
läks I–III klassi poiste

gümnaasiumide poisid.
Hästi läks ka I–III klassi
tüdrukutel, nemad olid
viiendad. Kiitus kõigile
jooksjatele!
• Töökad lapsed, töökad
vanemad ja vanavanemad –
tänu neile rõõmustas meid
kõiki tore näitus „Sügis
purgis”. Vaeva oli nähtud
purkide sisu ja välimusega.
Maitsed olid suurepärased!
• Õpetajad ootavad alati
oktoobri algust, sest siis
saavad nad tähistada oma
päeva. Koolis on see päev
alati teistsugune – tunde annavad hoopis ülinoored
õpetajad. Ka lasteaias on
abiks koolilapsed. Ehk
kindlustame endale nii järelkasvu.
Kuldset sügist kõikide
südametesse!
Tahkuranna Lasteaed
Algkooli õpetajad

ka natuke pohli. Sügise
sünnipäeval maitsesime kodust toodud maitsvaid moose. Meisterdasime ka uhked
kaelaehted tõrudest ja pihlakatest.
Lasteaia noorimad mudilased on aga 2–3 a. Jaanimardikad, kes juba kuu aega
on lasteaias käinud ja hästi
kohanenud, nutujoru on
harva. Väikeste jaoks on
kõik uus. Uued ruumid,
uued täiskasvanud, uued
mängukaaslased. Õppime
kaaslase nimesid. Paljudele
on esmakordne kogemus
teha kunsti oma käega:
maalida pintsliga ja voolida
plastiliiniga. Oleme õppinud juba oma nukke toitma
ja vannitama. Oleme uurinud metsmarju ja seeni.
Aias kasvatatud juurikate
maitsmine oli lõbus, isegi
sibul maitses hästi. Mänguasjade koristamine, riiete
panemine on keeruline töö,
aga oleme selles juba päris
osavad.
Lasteaia lapsed said ka
hea elamuse väikest teatrietendust vaadates “ Kes ei
tööta, see ei söö”.
Septembrikuu lõppes
meil lasteaias toreda spordipäevaga, kus kõikidel
rühmadel tuli orienteeruda
õpetaja juhendamisel looduses ja lõpetuseks sai iga
rühm üllatuskorvi, mis oli
lastevanemate abiga kokku
pandud.
Uulu lasteaed tänab
kõiki lapsevanemaid, kes on
igati abiks olnud sellel kuul,
kas siis puuviljade, juurviljade, maiustuste või mingi
muu asja toomisel.
Suured tänud teile veel
kord hea koostöö eest.
Uulu Lasteaeia õpetajad

