TAHKURANNA VALLA AJALEHT
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Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistamine Tahkurannas
Eesti Vabariigi 90.aastapäeva üritused algasid
Tahkurannas 23.veebruari
hommikul kell 9.00 mälestustseremooniaga K.Pätsi
mälestusmärgi juures. Käesoleval aastal tähistasime
K.Pätsi 134. sünniaastapäeva ja vabariigi 90. aastapäeva. Ilmselt oli ka see üheks
põhjuseks mis oli nii arvukalt
üritusele osalejaid toonud.
Seekordsel üritusel laulsid
Tahkuranna Lasteaed- Algkooli ja Uulu Põhikooli
ühendkoori lapsed õpetajate
L.Rinaldo ja P.Variksaare
juhendamisel. Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese pärja asetas mälestussambale presidendi käsundusohvitser. Pikema
sõnavõtuga esines MTÜ
K.Pätsi muuseumi esimees,
riigikogu liige Trivimi Velliste. Sõna said veel Pärnu
asemaavanem H.Mägi, Pärnu abilinnapea V.Talu, riigikogu liikmed, erinevate erakondade esindajad M.Raidma, M.Soosaar. Väga sooja
ja südamliku etteastega astusid üles Sindi Gümnaasiumi noored. Koduvalla
poolt võtsid sõna ja asetasid
pärja volikogu esimees
K.Metsaoru ja vallavanem
K.Tölp. Pärast sõnavõtte ja
pärgade, lillede asetamist
jätkus fotograafidel mälestusmärgi juures veel kauaks
tööd gruppide ja kohaletulnute pildistamisel. Oli ju
ilmgi sel aastal päikseline ja
soe nagu just pidupäevaks
tellitud.
Mälestusmärgi juurest
viis volikogu esimehe ja
vallavanema tee Metsaküla
kalmistule, kus süüdati
küünlad ja asetati lilled vabadusõdalaste Johannes

Pelbergi ja Andrei Martinsoni kalmudele ning Tahkuranna valla esimese vapimärgi omaniku Peet Maruste kalmule. Edasi suunduti Võiste kalmistule, kus
süüdati küünal ja asetati
lilled Uno Saat´i kalmule,
kes oli samuti valla vapimärgi omanik.
Pidulik kontsert-aktus
toimus Tahkuranna Lasteaed
Algkooli saalis, kus esinesid
Tahkuranna kooli lapsed
õpetaja Piret Variksaare juhendamisel ja laululapsed
Uulu Põhikoolist Toomas
Volli juhendamisel. Peokõne
pidas vallavanem. Anti üle

valla viieteistkümnes vapimärk, mille omanikuks sai
Tiiu Pärnits, kauaaegne tantsupedagoog ja tantsuseltsi
Ülejala tantsuõpetaja. Tänukirjad said Ülle Alanurm ja
Maimu Aliise Puistama. Nii
nagu peole omane said peolised osa suupistelaual pakutavatest rahvuslikest suupistetest.
Kel tahtmist jõudis veel
ka Pärnu linnas toimuvale
paraadile. Ilus pidu oli, nii
meil Tahkurannas kui ka
Pärnus.
Tiiu Sommer

Tahkuranna valla vapimärgi sai
Tiiu Pärnits
Valla vapimärki antakse Tahkurannas alates
1998. aastast. Seekordne
vapimärk numbriga 15
anti üle Eesti Vabariigi 90.
aastapäeva kontsert-aktusel Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis. Vapimärgi omanikuks sai Tiiu
Pärnits, kauaaegne tantsupedagoog, tantsuseltsi
Ülejala tantsuõpetaja.
Tiiu Pärnits on töötanud
muusika-, liikumis- ja tant-

supedagoogina 25 aastat.
Talle on atesteeritud vanampedagoogi ning 2005.a. pedagoog-metoodiku ametijärk. Ta on arendanud laste
tantsumetoodikat ning välja
andnud 3 CD-d “Lapse
esimesed tantsusammud”
laste tantsumuusikaga, millel
on salvestatud 48 eesti laulumängu ja tantsu ning ka
teiste rahvaste tantse. Tiiu on
lektor Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuses

ning üks kolmeteistkümnest
rahvatantsumentorist Eestis.
Ta on olnud liigi üldjuht ning
assistent üld- ja noorte tantsupidudel. 2008.a. on ta
Pärnumaa noorte tantsupeo
“Mu isamaa armas” üldjuht,
kus osaleb 1046 noort rahvatantsijat ja võimlejat.
2009.a. XVIII Üldtantsupeol
on Tiiu Pärnits naisrühmade
üldjuht. Aastal 2007 omistati
Tiiule Pärnu AASTA
ÕPETAJA 2007 tiitel.

2007.a. osales Ülejala naisrühm koos Raeküla Gümnaasiumi 3.klassi rühmaga
uute tantsude konkursil, kus
osales 19 tantsu. Tiiu Ristitants saavutas liikideüleselt
I koha.
Aitäh, Sulle Tiiu toredate tantsuelamuste eest
meie vallas. Soovime Sulle
kerget jalga, häid õpilasi,
uute tantsude sündi ja
tervist.
Tiiu Sommer
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
05.veebruaril
• Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Eltem ET
Uulu külas Katlamaja kinnistule nimivoolu suurendamise
projekteerimiseks
• Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Amervente
Reiu külas Vahe kinnistule puurkaevu projekteerimiseks
alljärgnevatel tingimustel:
- Projekteeritav puurkaev peab võimaldama vajadusel vee
kasutamise ka lähedalasuvatel naabritel
• Kuulutada välja Uulu Lasteaia juhataja vaba ametikoha
täitmiseks avalik konkurss töölepingu tähtajaga kuni
31.juuli 2012
• Kinnitada konkursikomisjon koosseisus:
Karel Tölp
Raine Viitas
Kalmer Metsaoru
Tarmo Mätas
Maarika Puusepp
Kristel Talu
Vaido Absalon
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Uulu AJ
elektrivarustuse rekonstrueerimiseks
• Väljastada kasutusluba Airi Kästik‘ule Uulu külas Nulu
kinnistule püstitatud elamule
• Kooskõlastada Pärnu linna Merimetsa tn, Laane tn,
Rannametsa tee ja Kalevi pst vahelise ala detailplaneering
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Kadi kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0496 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kadi tee
sihtotstarve transpordimaa 100%
Tõlla tee T 1
sihtotstarve transpordimaa 100%
Kadi tee 1
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kadi tee 2
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kadi tee 3
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kadi tee 4
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kadi tee 5
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kadi tee 6
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kadi tee 7
sihtotstarve üldmaa 100%
Kadi tee 8
sihtotstarve väikeelamumaa 100%
Kadi pumpla
sihtotstarve tootmismaa 100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Männiku kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:1390 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Männiku
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Männiküla tee
sihtotstarve transpordimaa 100%
Männiküla tee 1 sihtotstarve elamumaa 100%
Männiküla tee 3 sihtotstarve elamumaa 100%
• Kinnitada Tautsi tee // Pärna tee teenindusmaa suuruseks
6322 m2 . Määrata maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa
100%
• Kinnitada Luuri tee teenindusmaaks 2793 m2. Määrata
Luuri tee maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%
• Kinnitada Konstantin Pätsi mälestussamba teenindusmaa
suuruseks 10 937 m2
• Müüa otsustuskorras 4,3 tm prusse hinnaga 2000.- kr/tm
OÜ-le Kinbas kogumaksumusega 8600.- krooni
• Soetada Tahkuranna Vallavalitsusele koopiamasin AS-ilt
Control väärtusega 67900.- krooni
• Kinnitada Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, paberija pakendijäätmete ning ohtlike jäätmete kogumise kord
Tahkuranna vallas
12.veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine)
• Väljastada projekteerimistingimused Evelina Korhonen´ile Reiu külas Reiu nr 29 ja 29a kinnistule
üksikelamu projekteerimiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Kristiina Kupper´ile Reiu külas Uue-Kalda kinnistule üksikelamu
projekteerimiseks
• Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Pärnu maakonnas
Tahkuranna vallas Leina külas maaüksus Lume, pindalaga
10 739 m2 .
Määrata Lume maaüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa
100%
• Kinnitada Reiu küla Kulli detailplaneeringu, mis on algatatud 29.06.2004.a. Tahkuranna Vallavalitsuse korraldusega nr 190, lähteseisukohad
• Kooskõlastada Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse Jõulumäe Tervisekeskus lõpetamisettepanek
• Kooskõlastada alates 01.juunist 2008 SW Energia OÜ

Vallavolikogus otsustati:

teeninduspiirkonnas soojusenergia piirhinnaks 823.- krooni
(ilma käibemaksuta) MWh
19.veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine)
• Väljastada ehitusluba Urmas Aava´le Piirumi külas Tautsi
I kinnistule heinaküüni püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le SW Energia Uulu külas
katlamaja kinnistule Uulu katlamaja rekonstrueerimistööde- uue korstna- paigaldamiseks
25. veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, toimetulekutoetuse saajate nimekirja kinnitamine)
• Eraldada Roman Fostile 5000.- kroonine ühekordne
stipendium seoses spordilaagriga Hispaanias
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Sõmera II
kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0671 jagamisega eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed, aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Sõmera II
sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu tee T2
sihtotstarve transpordimaa 100%
• Määrata Reiu külas Kullatee katastriüksusele (katastriüksusetunnus 84801:001:1351) uueks nimeks Kulla tee.
• Määrata Reiu külas Postitee katastriüksusele (katastriüksusetunnus 84801:001:1350) uueks nimeks Posti tee.
• Määrata Reiu külas Nõmmetee katastriüksusele (katastriüksusetunnus 84801:001:1370) uueks nimeks
Nõmme tee
• Määrata Laadi külas Andruse kinnistu detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks
Andruse tee.
• Määrata Laadi külas Pihla detailplaneeringuga moodustatud katastriüksuste juurdepääsuteede nimedeks Jõe
tee, Pihla tee, Õhtu tee
• Määrata Tahkuranna külas Merimäe detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsuteede nimedeks
Paju tee, Sonni tee, Merimäe tee.
• Määrata Laadi külas Männituka detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks
Männituka tee.
• Määrata Laadi külas Selja detailplaneeringuga moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Siimu tee.
• Määrata Laadi külas Miku detailplaneeringuga moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Miku tee.
• Määrata Laadi külas Mäeotsa detailplaneeringuga moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Mäeotsa
tee.
• Määrata Tahkuranna külas Poode II detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Poode
tee.
• Määrata Tahkuranna külas Nurga detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Nurga
tee
• Määrata Reiu külas Rae tehnoküla detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks
Tõllapulga tee
• Määrata Reiu külas Viigi detailplaneeringuga moodustatud
katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Viigi tee
• Määrata Reiu külas Sorja - Lääne detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Viira
tee
• Määrata Reiu külas Rae katastriüksuse osalise, Kulla detailplaneeringuga moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Kulla tee.
• Määrata Reiu külas Ponimetsa detailplaneeringuga moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks Posti tee.
• Määrata Reiu külas Nõmmetee detailplaneeringuga
moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee nimeks
Nõmme tee
• Anda põhimõtteline nõusolek maakorraldustoimingute
algatamiseks- Raja kinnistu jagamine
• Väljastada projekteerimistingimused Udo Aedma´le
Tahkuranna külas Kurvekese kinnistule üksikelamu ja kahe
kõrvalhoone projekteerimiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Evald Miiter´ile Reiu külas
Postitee 8 kinnistule 36m² suuruse puukuuri ja tööriistade
hoiuruumi püstitamiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek Toivo Reimal´ile Uulu külas
Kanarbiku kinnistule 40 m² suuruse kuuri püstitamiseks
Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Uulu külas
Katlamaja kinnistule liitumisühenduse püstitamiseks Elion
Ettevõtted AS Uulu automaatjaamale

Meeldetuletuseks ettevõtjatele
Vastavalt majandustegevuse registri seaduse §-le 26 peab
ettevõtja esitama haldusorganile iga aasta 15. aprilliks
kinnituse registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja
taotluse alusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.
Vorm esitatakse posti teel või kohaleviimisega või e-posti
teel (digitaalallkirjastatult) vastava registreeringu teinud
asutusele.
Registreeringu õigsus tuleb kinnitada igal aastal ajavahemikus 15. jaanuarist kuni 15. aprillini. Samal aastal enne
15. jaanuari tehtud registreeringu õigsus tuleb samuti
kinnitada. Kolme kuu jooksul enne 15. aprilli (seega alates
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15. jaanuarist) ettevõtja taotlusel tehtud registreeringu
muutmisel ei pea registreeringut enam täiendavalt kinnitama.
Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust kinnitada
elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu: http://x-tee.riik.ee/
eit/!
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda
riigilõivu!
Vorm saadaval ka Tahkuranna valla koduleheküljel
www.tahkuranna.ee.
Ulvi Poopuu Vallasekretär

22.veebruaril
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Õisu detailplaneering,
mille eesmärk on elamukruntide moodustamine, infrastruktuuride väljakujundamine ja avalikuks alaks määratud
teealade eraldamine
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Niine detailplaneering,
mille eesmärk on kinnistule ehitusõiguse loomine
• Kehtestada Laadi külas läbiviidud Kaseoksa detailplaneering, mille eesmärk on kinnistust elamukrundi
eraldamine ja sellele ehitusõiguse andmine
• Algatada Tahkuranna külas paikneva Metsaääre kinnistu
detailplaneering, mille eesmärk on maaüksuse jagamine
elamukruntideks, ja kinnitada selle lähteseisukohad
• Muuta Võiste aleviku Mäeotsa Neljanda detailplaneeringu,
mis on algatatud 25.01.2008 otsusega nr 3 , lähteseisukohti
järgnevalt:
“4.1.3. Lubatud on ühepereelamud kõrgusega 8,5 m.”
• Peatada Võiste aleviku Mario detailplaneeringu menetlemine kuni Tahkuranna valla uue üldplaneeringu kehtestamiseni
• Kooskõlastada teemaplaneering “Pärnu maakonna
sotsiaalne infrastruktuur” avalikuks väljapanekuks
• Kinnitada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse personali
koosseis, kokku 5,5 ametikohta, alljärgnevalt:
juhataja
1,0
noorsootöö juht
1,0
1,5
treener-õpetaja
perenaine
1,0
administraator-puhastusteenindaja
1,0
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2008.aasta eelarve kogumahus 36 367 787.- (kolmkümmend kuus miljonit
kolmsada kuuskümmend seitse tuhat seitsesada kaheksakümmend seitse) krooni, kulud-tulud tasakaalus, ja
kinnitada see
• Arutati võimalike muudatuste sisseviimist OÜ Golfer
hoonestusõiguse seadmise lepingusse
• Kehtestati reservfondi kasutamise korra
• Tunnistada kehtetuks alljärgnevad Tahkuranna Vallavolikogu määrused:
- 27.06.2003 määrus nr 18 “Õpilastele ühistranspordi
määramise ja maksmise korra kehtestamine”
- 19.11.2003 määrus nr 21 “Tahkuranna Vallavolikogu
27.06.2003 määruse nr 18 “Õpilastele ühistranspordi
määramise ja maksmise korra kehtestamine” täiendamine”
• Määrata Tahkuranna vallas kohaks, kus Eesti lipp heisatakse alaliselt
- Uulu Põhikooli esine.
Uulu Põhikoolil tagada pimedal ajal Eesti lipu valgustamine
• Lubada Tahkuranna vallavanem Karel Tölp põhipuhkusele
12.11.2007/11.11.2008 tööaasta eest 8-ks kalendripäevaks
alates 26.veebruarist kuni 04.märtsini 2008
• Teostada Tahkuranna vallale kuuluval Mereküla teel
(katastritunnusega 84801:001:0285, aadressiga Tahkuranna vald Reiu küla Pärnumaa), asuva madalpinge õhuliini
montaazi Ponimetsa alajaamast väljuva Fiider 3 maakaabli
toitele ja keskpingeliini ning alajaama demonteerimise.
• Tasuda nimetatud tööde teostamise eest 70 000.- (seitsekümmend tuhat) krooni.
• Võtta OÜ Jaotusvõrk ees aastateks 2009-2011 rahaline
kohustus kokku kuni 250 000.- (kahesaja viiekümne
tuhande) krooni ulatuses, seda kuni 330m keskpingeliini
ehituse teostamiseks

EESTI VABARIIK
PÄRNU MAAKOND
TAHKURANNA VALLAVALITSUS

MÄÄRUS
Uulu

12.veebruar 2008 nr 2

Soojuse piirhinna kooskõlastamine
Tahkuranna Vallavalitsus, juhindudes Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lg 1, Kaugkütteseaduse § 8 lg 4 ja §
9 lg 3, lg 4 ning aluseks võttes SW Energia OÜ poolt
29.01.2008 esitatud taotluse soojaenergia hinna muutmiseks,
M ä ä r a b:
Kooskõlastada alates 01.juunist 2008 SW Energia OÜ
teeninduspiirkonnas soojusenergia piirhinnaks 823.- krooni
(ilma käibemaksuta) MWh.
Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.
Karel Tölp
Ulvi Poopuu

Vallavanem
Vallasekretär
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Muutuvad aadressid
Eelmise aasta juunis hakkas kehtima Vabariigi valitsuse
määrus Aadressandmete süsteemi kehtestamise kohta, mille
järgi ühtlustatakse kogu riigis aadressid erinevates andmebaasides. Kui aadressid on ebaselged, mõistetamatult
tähtedega, numbritega, tuleb need vallal ümber muuta,
niisuguseid nimesid enam olla ei tohi nagu Ura 23, Briis nr
87, elamukrunt nr 100.
1. Igal kinnistul on oma nimi, külades täpsemat aadressi
ei peagi olema.
2. Kui kinnistu asub tee ääres, on tihedam asustus
(kinnistu tekkinud detailplaneeringu alusel), siis võib
kinnistu nimi lausa ollagi tee järgi, nt Metsatuka tee 1.
Oluline on sõna tee.
3. Aiandusühistud. Suvilakooperatiivid. Kui konkreetset
teed aiandusühistu vahel pole, võib kinnistute piirkonna
määrata väikekohaks (valla kirjalik toiming Maaametile), siis on kinnistute nimedeks Männi 1 jne. Kui
väikekoht on määratud, siis kõik nimed peavad olema
ühtemoodi, nt kõik Männi, ei saa olla mingi kinnistu
selles grupis Suislepa.
Kui kinnistute vahel kulgeb tee, võiks kinnistud olla
tee järgi (lihtsam viis aadresse korrastada).
Suuri muudatusi õnneks Tahkuranna vallas nimede muutmisel
ei tule, kui kinnistu nimi tänapäeva määrustele ei vasta (neid
on kümmekond meie vallas), võtame inimesega ise ühendust.
Aadressid, mis ei vasta nõuetele aga mis saaks lihtsalt
ära muuta!!
Muutmist vajavad kõik endiste aiandusühistute, suvilakooperatiivide aadressid.
1. Tahkuranna külas Briisi elamupiirkonna kinnistud.
Juba eelmise aasta lõpus määrasime kinnistuid läbiva
eratee nimeks Briisi tee. Briis nr 1 muutuks nüüd Briisi
tee 1 jne.
2. Tahkuranna külas Meri elamupiirkonnas kulgeb
samuti tee – Meri tee. Uued aadressid tuleksid tee järgi
– Meri 1 ja Meri nr 10 asemel Meri tee 1 jne.
3. Tahkuranna külas Tahku ja Mõisa elamupiirkonnaga
on asi keerulisem, sest Mõisa tee ja Tahku tee on juba
vallas olemas. Elamupiirkonnad nimetaksime väikekohaks, kus jääksid aadressid samaks. Aadresside nimes ei muutu midagi, väikekoha määramine toimub
vaid paberil ametnike jaoks.
4. Reiu külas Reiujõe ja Reiusilla kinnistud muudaksime samuti tee järgi, st uuteks aadressideks oleks
Reiujõe tee 1 jne ja Reiusilla tee 1 jne.
5. Reiu külas Reiu elamupiirkonnas muudaksime ära tee
nime Reiupulga tee Reiu teeks ja uued aadressid
tuleksid tee järgi, st Reiu 33 ja Reiu nr 1 muutuksid
Reiu tee 33 ja Reiu tee 1 jne.
6. Laadi külas Rool I ja Rool II piirkonnas määraksime
kinnistuid läbiva tee nimeks Rooli tee, aadressid Rool
1 ja Rool nr 12 muutuksid Rooli tee 1 ja Rooli tee 12
jne.
7. Laadi külas Ura piirkonnas muutuksid aadressid
samuti tee järgi. Kinnistute sisese tee nimetame Ura
teeks ja aadressid oleks Ura nr 1 asemel Ura tee 1 jne.
Kinnistute nimedel, mis asuvad tee ääres ja on nummerdatud,
on vaja nime täiendada sõnaga tee. Et oleks kinnistul
korrektne nimi, muutuksid järgmiste kinnistute nimed – Miku
1- 9 muutuks Miku tee 1-9, Mäeotsa 1-25 muutuks Mäeotsa tee 1-25, Nurga 1-11 muutuks Nurga tee 1-11, Poode
1-7 muutuks Poode tee 1-7, Siimu 1-37 muutuks Siimu tee
1-37.
Postitee, Nõmmetee kinnistute nimedes toimub ka pisike
muudatus. Sõna tee peab olema nimest lahus, uuteks
aadressideks on Posti tee 1 jne.
Teie vaikiva nõusoleku puhul me muudaksime aadressid ise
vallavalitsuse korraldusega ära ja saadaksime muudatused
registreerimisele. Üleriigiline aadressandmete muudatus
peaks toimuma iseenesest, see tähendab seda, et inimesel ei
tule kanda mingeid kohustusi, vast ei tekita need väikesed
muudatused ka mingeid segadusi.
Küsimuste korral pöörduda vallavalitsusse 17. märtsini
telefonil 4448893.
Teie mõistvat suhtumist lootes
Raine Viitas Keskkonnanõunik

Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida
maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks
kasutavad kohalikud omavalitsused vastavalt olukorrale nii
sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust
makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse
leevendamise abinõud ei ole olnud efektiivsed. Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda
arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele
liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna teise ja iga järgneva
liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme
toimetulekupiiri suurusest. Vastavalt 2008. aasta riigieelarve
seadusele on toimetulekupiiri määr 1000 krooni kuus üksi
elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning
800 krooni pere teisele ja igale järgnevale liikmele.
Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsest
tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning
muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste
rahuldamiseks.
Klaudi Tints, sotsiaalnõunik
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Toetusvõimalused
2007-2013 avalikule sektorile
Käesoleva artikli ja tulevikus ilmuvate kirjutiste abil
püüame lähemalt tutvustada, millistes valdkondades ning
millisteks tegevusteks on avalikul sektoril abi loota.
Möödunud aastal alanud uuel seitsmeaastasel Euroopa Liidu
(EL) eelarveperioodil on võimalik taotleda kordades rohkem
toetusi võrreldes eelnevaga. Avalikule sektorile mõeldud toetustmeetmetest saavad üldjuhul taotleda kohalikud omavalitsused, nende allasutused, riigiasutused ja mittetulundussektor.
EL toetused jõuavad taotlejani struktuurifondide vahendusel
ning avalikule sektorile suunatud toetuste kasutamise valdkonnad on piiritletud Eesti ministeeriumide eestvedamisel
koostatud 3 rakenduskavaga:
• Elukeskkonna rakenduskava toetused on enamjaolt mõeldud keskkonnakasutuse parandamiseks (sh
investeeringud vee- ja kanalisatsioonitrassidesse),
avalike teenuste, turismi- ja puhkemajanduse ning
tööstusalade arendamiseks.
• Majanduskeskkonna rakenduskava abil toetatakse üleminekut paberivabale asjaajamisele.
• Inimressursi rakenduskava panustab inimeste
arengusse, võimaldades arendada täiend- ja ümberõpet, tööelu kvaliteedi parandamist, teadus-arendustegevust ja ametnike täiendõpet. Lisaks on
tulemas ka investeeringutoetused haridusasutuste
infrastruktuuri kaasajastamiseks.
Elukeskkonna rakenduskava raames on hetkel käimas
projektikavandite kogumine avatud noortekeskuste,
teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide
kaasajastamiseks. Peamiselt toetatakse hoonete ehitamist
ja renoveerimist. Projektikavandite alusel kinnitatakse
nimekiri objektidest, millele saab toetust küsida. Enne
projektikavandi täitmist on allasutustel ja MTÜdel kindlasti
soovitav suhelda vallavalitsusega, et veenduda projekti
prioriteetsuses omavalitsuse seisukohalt. Projektikavandite
esitamise tähtaeg on 31. märts ja esitada tuleb need Eesti
Noorsootöö Keskusele, kelle kodulehel on olemas kavandi
vorm jm tarvilik info: http://www.entk.ee
Kust leida abi oma ideele sobiva rahastusallika leidmiseks?
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses (PEAK) töötavad
konsultandid kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna
valdkonnas, kelle igapäevane töö on toetusmeetmete tutvustamine ja taotlejate nõustamine nii rahastusallika leidmisel, kui projektide elluviimisel ja teostamisel. Tänu
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu toetusele on meie teenus klientidele tasuta.
Enne PEAKi külastamist soovitame ette helistada ja
konsultandiga nõustamise aeg kokku leppida. PEAKi
kodulehel on olemas loetelu nii avaliku sektori, mittetulundusühenduste kui ettevõtjatele mõeldud toetusvõimalustest.
Lisainfo saamiseks ja nõustamiseks lisame PEAKi kontaktid:
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Akadeemia 2 (Pärnu Maavalitsuse maja, II korrus, kab 200)
Pärnu
Tel: 445 5555
info@peak.ee
www.peak.ee
Aktiivset ja julget tegutsemist soovides,
Imbi Lepik
PEAKi arenduskonsultant kohalike omavalitsuste valdkonnas

TERVE PEREKOND SPORTIMA!
PÄRNUMAA TALIMÄNGUDE
PEREKONNA VÕISTLUS
9. märtsil kell 12.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
Võistlus toimub 3-liikmelistele võistkondadele –
laps, ema, isa
Laste vanused: 6–7 aastane laps, 8–10 aastane laps,
11–12 aastane laps
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Vallavolikogu kingitus
noortespordile
vabariigi 90.aastapäevaks
Tahkuranna volikogu otsustas häältega 8:4 koondada Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse 3-st treeneri
kohast 1,5. Põhjuseks, et
vallas töötab liiga palju
treenereid. Eelnõu oli ette
valmistanud majanduskomisjon ja nagu skoorist
näha, oldi edukad.
Lapsed ei pea nüüd jääma tänavale, suusatamise
treeningrupid jäävad ikka ja
vanematele lohutuseks, et
treenerid tegutsevad ikka
edasi. Kes osalise tööajaga,
kes tasuta. Vähenevad uute
laste vastuvõtmise võimalused, ala harrastatavate
laste arv hakkab vähenema
järk-järgult. Kuna volikogu
hääletas nulli ka treeninglaagrite kulud ja võistluskulud, siis ühed vanemad
peavad rohkem oma rahakotti kergendama ja teised
pöörduma sotsiaalabi saamiseks valda.

Alles jäid võimalused
busside tellimiseks võistlustele sõiduks ja saab ka suusamääret soetada. Aitäh
volikogule.
Eelnõu ettevalmistajad ei
vaevunud süvenema sellesse,
miks teised alad ei ole vallas
kanda kinnitanud. Proovimas
on käidud, kuid tulemusteta,
takistusi pole keegi teinud,
vabu treenerikohti oli eelmise sügiseni.
Võimalus on harjutada
linna klubides erinevatel
spordialadel neil lastel, kel
aega sõita linna vahet või
õpivad linnas. Ikka linna linna. Linna spordiliit jällegi
kurdab mitmendat aastat, et
vallad ei maksa laste spordiharrastuse eest.
Jõudu kolleegidele volikogust mõistlike ja vajalike
otsuste tegemisel.
Eeri Tammik
Volikogu liige

Ratsaspordist Tahkuranna vallas
Tahkuranna valla tublimad ratsutajad tähistasid
Eesti Vabariigi väljakuulutamist 23. veebruaril ratsutamisvõistlusega Viljandimaal Nuiamäe tallis.
Kindlasti võib paljudele
tulla üllatusena, et meie
vallas on ka ratsaspordi huvilisi ja ratsutajad. Ratsutamine on traditsioon Tahkuranna vallas juba aastast
1978. Ratsutamise treener
Anne Lahesoo on treeneriametit tänaseks pidanud
31 aastat. Treeningud toimuvad 1–3 korda nädalas.
Treeninggrupi suuruseks on
talvel ca 12 ja suvel ca 30
last. Huvi ratsutamise vastu
kahaneb talvel, kuna puudub
oma maneez. Maneezi ehitamine oleks suureks toeks

ratsaspordi arengule meie
vallas. Toonased alustajad
toovad treeningule täna oma
lapsi, mis on heaks näiteks
ühe spordiala elujõust ja teha
tahtmisest. Toimunud on see
ikka tahtjate, tegijate enda
jõul ja nõul, ilma kõrvalise
rahalise abita.
Soovin kõigi spordialade harrastajatel püüdlikku harjutamist ja ootame
huvilisi meie tegemistele
kaasa elama. Esimene võimalus oleks laupäeval
8. märtsil Ruilas Talvistel
Ponikarika sarja II võistlusel, kus on koos vabariigi
paremad kuni 16a. ratsutajad, kelle seas ka meie
valla esindajad.
Katrin Akker
lapsevanem

Veel eelarvest…
Valla selle aasta eelarve
koostamise arutelud kujunesid seekord väga tulisteks.
Majanduses toimunud muudatused on mõjutanud ka
Tahkuranna valla tulusid ja
kulusid. Seetõttu suhtusid
eelarve koostajad kriitiliselt
valla eksisteerimiseks kõige
olulisema dokumendi koostamisse. Kuna varasemalt ei
ole eelarve koostamisse
volikogu poolt nii tõsiselt
suhtutud, tekkis mitmeid
vajadusi ümberkorraldusteks ja ettepanekuid, mis
vormistati eelarve kinnitamisega. Suurimad muudatused tehti Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse eelarve piires. Tehtud parandused
peaksid olema alguseks kultuuri- ja spordielu tasakaa-

lustatud arenguks Tahkuranna vallas.
Edaspidiseks teeksin
ettepaneku valla kultuuri- ja
spordielu toetamiseks eelarvesse planeeritud vahendite jagamiseks erinevate
harrastajate esindajate vahel
moodustada ümarlaud. Säärane kogu annaks võimaluse
kõigil osaleda arutelul vallapoolse toetuse saamiseks
oma tegevusele või ühekordse ürituse korraldamiseks.
Samuti teaksid asjaosalised
siis täpselt, millised rahalised summad kellegi kasutusse lähevad ja paljud
vabaneksid ainukesest
informatsioonist, et raha ei
ole.
Tarmo Mätas
Majanduskomisjoni liige

Kavas osavusmängud
1. Eelsoojendus kogu perele – teatevõistlus– laps, ema, isa
2. Oma osavust näitab ema – haruta lahti ☺ ☺
3. Tasakaal pallil – isale
Võistkondlikku arvestusse lähevad kahe parema perekonna
tulemused.
PEREKONNA VÕISTLUSES EI OLE VAJA MUUD, KUI
ETTEVÕTMIST, TAHTEJÕUDU JA JÄRJEPIDEVUST.

Tule võistlema Tahkuranna Valla võistkonda.
Lisainfo: Anu Nõmm 5345 14 05
KOHTUMISENI
UULU KULTUURI- ja SPORDIKESKUSES!

TEADMISEKS
2005.aasta jaanuaris kinnitati Võiste aleviku ja Piirumi küla arengukava
aastateks 2005–2014. Täna soovivad Leina küla elanikud, ettevõtjad,
ettevõtted ja MTÜ-d liituda olemasoleva arengukavaga.
Kui Võiste elanikel on vastuväiteid, siis esitada need 25.märtsiks
2008.aastal.
Telef. 4448 897, 5089 266; e-mail:tiiu.sommer@tahkuranna.ee.
T.Sommer on isik, kelle arengukava toimkond volitas vastuväiteid vastu
võtma.
NB! Võiste aleviku ja Piirumi küla arengukava 2005–2014 on
tutvumiseks Võiste Raamatukogus.
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Tahkuranna valla
2008. aasta eelarve

Märts 2008

Seletuskiri Tahkuranna valla 2008.
aasta eelarve projekti juurde
Sissejuhatus
Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest. Viimaste alla kuulub laenude võtmine, mis suurendab finantskohustusi, teiselt poolt liisingute ja laenude põhiosa
tagasimaksmine, mis vähendab finantskohustusi.
Tahkuranna Vallavalitsuse poolt volikogule esitatud 2008. aasta eelarve projektis on tulude,
kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks planeeritud 36 367 787.- krooni. Vastavalt
eelarve koostamise lähtealustele on vallavalitsuse põhieesmärk eelarve kaudu tagada
tingimused valla sotsiaalmajanduslikuks stabiilsuseks ja jätkusuutlikuks arenguks.
2008. a. kulutab Tahkuranna vald investeeringuteks 6 308 700.- krooni, mis moodustab
17,3 % valla eelarve kuludest.
I Tulud
Tulude maht on planeeritud 2008. aasta eelarve projektis 36 367 787.- krooni. 2007. aasta
alguses kinnitatud eelarve tulude maht oli 42 524 600.- krooni. 2007. aasta novembri lõpus
kinnitatud lisaeelarve tulude maht oli 33 659 350.- krooni.
Tulude eelarve suurenemiseks võrreldes lisaeelarvest on prognoositud seega 2 708 437.krooni, kogutulude mahu kasv on 9,3 %.
Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised
arengutendentsid, sh. teave menetluses olevast riigieelarvest.
Maksud
Maksudena on laekumisi kavandatud 14 870 500.- krooni, mis moodustab kogutuludest
40,8 %.
Tulumaksu on planeeritud 14 000 000.- krooni (11% rohkem võrreldes 2007.aasta
lisaeelarvega) ja maamaksu 870 000.- krooni praeguse 640 000.- krooni asemel. Maamaksu
suurenemine tuleneb maamaksumäära tõstmisest praegustelt koefitsientidelt poole protsendi
võrra.
Reklaamimaksu laekumist on prognoositud 500.- krooni.
Kaupade ja teenuste müük
Kaupade ja teenuste müügist on laekumisi kavandatud 2 312 000.- krooni, mis moodustab
kogutuludest 6,4 %.
Riigilõivu laekumist on planeeritud 150 000.- krooni. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse
laekub vallasekretäri toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa väljastamise eest
võetav riigilõiv ja kauplemislubade riigilõiv. Laekumine liitumislepingutelt 300 000.- krooni.
Laekumine õiguste müügilt ( Golfer ) 350 000.- krooni. Laekumine muude kaupade ja teenuste
müügilt 35 000.- krooni. Laekumine üüri ja rendituludelt 170 000.- krooni. Laekumine spordija puhkeasutustelt 70 000.- krooni. Laekumisi haridusasutuste majandustegevusest on
kavandatud 1 237 000.- krooni (lasteaia toiduraha, tasuline toitlustamine koolis, busside
rent, teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks).
Toetused
2008. aasta eelarve-eelnõusse on toetusi planeeritud 12 885 287.- krooni. Toetused
moodustavad eelarvest 35,4 %.
Rahandusministeeriumist 54 800.- krooni on sihitusega õppelaenude kustutamiseks; Pärnu
Maavalitsuselt 15 500.- krooni peres hooldusel olevate laste toetuseks ja 70 000.- krooni
toetatud töö ja elamise eest; KIK-lt 890 000.- krooni Uulu veeprojektile. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu 1 651 900.- krooni teede remondiks.
Kultuuriministeeriumi kaudu Võiste Rahvamaja toetuseks 100 000.- krooni. Muudelt
residentidelt planeeritakse saada 30 000.- krooni toetust. Suusaklassi toetuseks 60 000.krooni.
Käesoleva eelnõu järgi on riigieelarvest Tahkuranna vallale tasandusfondi suuruseks
planeeritud 10 013 087.- krooni.
Muud tulud
2008. aasta eelarves on planeeritud nn muid tulusid kokku 5 400 000.- krooni. See moodustab
eelarvest 14,9 %.
Materiaalsete varade müügist saadavaks tuluks on planeeritud 5 000 000.- krooni.
Intressitulusid hoiustelt planeerime saada 10 000.- krooni. Laekumist vee erikasutusest on
planeeritud 130 000.- krooni, metsatulu 10 000.- krooni, maavarade kasutamiselt 80 000.krooni, saastetasudelt 70 000.- krooni ja eespool nimetamata muudelt tuludelt 100 000.krooni.
Laenud
Laenu plaanitakse 2008. aastal võtta 900 000.- krooni, seda käibekrediidina. See moodustab
eelarvest 2,5%.
II Kulud
Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on kavandatud 2008. aasta eelarve projektis
36 367 787.- krooni. Tahkuranna valla 2008. aasta eelarve kulude planeerimisel on arvesse
võetud eelkõige kulutused omavalitsusele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning
lepinguliste kohustustega seotud kulutused.
Personalikulude koostamisel on lähtutud miinimumpalga tõusust 4 350 kroonini alates
01.01.2008, üldist palgafondi on kavandatud suurendada 10%, eeskätt tulenevalt
riigieelarvega kavandatavatest avaliku sektori (õpetajad jt) palgatõusust.
Eelarve analüüs:
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Seletuskiri Tahkuranna valla 2008. aasta eelarve projekti juurde
01 Üldised valitsemissektori teenused
Siia on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite – Tahkuranna Vallavolikogu ja
Tahkuranna Vallavalitsuse tegevuseks; muud üldised teenused; kulud Tahkuranna valla
osalemiseks omavalitsuste ühistegevuses; reservfond ja valitsussektori võla teenindamine
(laenud, intressid, sõiduautode liisingu intressikulud).
Vallavolikogus on 13 liiget ja komisjonid. Eelarvesse on kulusid planeeritud 225 000.krooni.
Eelarve võrreldes 2007. aastaga 100 000.- krooni väiksem.
Vallavalitsuses kajastatakse vallavanema, vallasekretäri, sekretäri, ehitusspetsialisti,
pearaamatupidaja, raamatupidaja, planeerimisnõuniku, sotsiaalnõuniku, arendusspetsialisti,
keskkonnanõuniku ja ehitusnõuniku töötasukulud. Kui ametnik täidab mitut funktsiooni,
siis kulude klassifitseerimisel lähtutakse suurema osatähtsuse põhimõttest. Kui vastavate
ametnike majandamiskulusid pole võimalik tegevusalade kaupa eraldi näidata, siis
klassifitseeritakse need kulud vallavalitsuse kuludena. Vallavalitsuse real on 156 300.- krooni
parimate õpetajate premeerimiseks ja erinevateks kultuuri- ja vaba aja sisustamise üritusteks.
Kokku on eelarvesse vallavalitsuse kaudu tehtavaid kulutusi planeeritud 3 237 450.- krooni.
Kasv 2007. aastaga võrreldes 12,6%.
Reservfondi on planeeritud 2008. aasta eelarvesse 600 000.- krooni.
Muud üldised teenused 2008.a. eelarvesse on planeeritud 190 000.- krooni. Siin näidatakse
EMOLile liikmemaks ning POL’ile liikmemaks, Pärnumaa Spordiliidu tegevustoetus,
maakondlike ühisürituste kulude katmine, PEAKi tegevustoetus ning maakondlike haridusja noorsooürituste kulude katmine.
Valitsussektori võla teenindamiseks kulub 180 000.- krooni pangalaenu intressideks ja
100 000.- krooni käibekrediidi intressidele.
03 Avalik kord ja julgeolek
Kuludena on ettenähtud rahalised vahendid korteri majandamiseks ning politseile ja
päästeteenistusele inventari ostmiseks 40 000.- krooni. Lisaks veel investeeringuteks
10 000.- krooni.
04 Majandus
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele, vallateede korrashoiuks ja
muuks majandusalase tegevuse haldamiseks. 2008. aasta eelarvesse on kokku planeeritud
majandusele 6 570 085.- krooni.
Maakorralduse all on arvestatud maade munitsipaliseerimise, maamõõtmise, kergliiklusteedele maade ostmiseks, notarikuludeks 346 900.- krooni. Jätkatakse Uulus ja Võistes
kergliiklustee rajamiseks pooleliolevate maade mõõdistamist ja ostmist. Üldplaneeringu
koostamise ja Silla elamute planeeringu eest tasumine 544 000.- krooni. Keskkonnanõunikule
ja ehitusnõunikule kahe MAP info programmi ostmiseks, keskkonnanõuniku koolitus ja
sõidukikulu kompenseerimiseks on 2008. aasta eelarvesse planeeritud 87 000.- krooni.
Vallateede korrashoiu kulud on planeeritud tagamaks aastaringselt valla teedevõrgu ja
tänavate korrashoidu, 2008. aasta eelarves kokku 3 418 800.- krooni. Sellest 600 000.krooni on kavandatud teede hoolduseks, 50 000.- krooni teeregistri täiendamiseks ning 2
768 800.- krooni renoveerimiseks ja kergliiklusteede ehituseks.
Muudeks majandamiskuludeks on planeeritud 2 173 385.- krooni. Sellest 236 000.- krooni
Silla planeeringualal tööde lõpetamine, 140 000.- krooni arvutihooldus ja koristaja töötasu,
120 000.- krooni vallakaardid VIA Baltica äärde, 894 385.- krooni kinnistute-, hoonete- ja
ruumide majandamiskulud, 510 000.- krooni rajatiste majandamiskulud.
05 Keskkonnakaitse
Kulutused on planeeritud jäätmekäitlusele 126 000.- krooni.
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu ja kommunaalmajanduse alla kuuluvad kulud veevarustusele, tänavavalgustusele,
elamu- ja kommunaalmajanduse haldamisele ning heakorrale. 2008. aastal on selleks kokku
planeeritud 2 605 000.- krooni.
Veevarustuse kuludeks on planeeritud 1 845 000.- krooni, millest 890 000.- krooni KIKist
ja 240 000.- krooni on mõeldud KIKi projektide omafinantseeringuks, 190 000.- krooni
Kalevi põigule geoaluse ja vee- ning kanalisatsiooniprojekti tegemiseks, 455 000.- krooni
Puruküla veetrassile ja 70 000.- krooni rajatiste majandamiskuludeks.
Tänavavalgustuse kulude all on arvestatud 355 000.- krooni, millest 180 000.- krooni elektri
eest ja 175 000.- krooni investeeringuteks.
Kalmistute hooldamiseks on eelarveprojektis 260 000.- krooni, millest 110 000.- krooni on
investeeringuteks, 95 000.- krooni personalikuludeks ja 55 000.- krooni inventarile ja rajatiste
majandamiskuludeks.
Mänguväljakute rajamiseks 100 000.- krooni.
Pätsiplatsi hooldamiseks 45 000.- krooni, millest 20 000.- krooni omaosaluseks stendi
tegemisel ja 25 000.- krooni inventari ja rajatiste majandamiskuludeks.
07 Tervishoid
Kulud on ettenähtud valla perearsti majanduskulude ja personalikulude katmiseks summas
32 000.- krooni.

(Algus 4. lk)

08 Vabaaeg, sport, kultuur
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaajale, kultuurile ja noorsootööle.
Kultuuri halduskulude eesmärgiks on avalike raamatukogude ülalpidamiskulude katmine,
kohaliku kultuurielu edendamine, ülevallaliste ja piirkondlike kultuuriürituste toetamine,
laste sportlik kasvatus, vallalehe toimetamine. Kulude kogumahuks on 2008. aasta eelarvesse
planeeritud 3 250 400.- krooni.
Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse ( KSK ) eelarve on 2 363 100.- krooni. Kulutused on ette
nähtud KSK juhataja, treenerite ja ringijuhtide töötasudeks, seda 832 100.- krooni,
ehitusprojektide tegemiseks kultuurihoonetele 260 000.- krooni, Jõulumäe toetuseks 30 000.krooni ja 1 241 000.- krooni majandamiskuludeks, milledeks on inventari soetamine,
administreerimiskulud, koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite majandamine, erinevad üritused,
külade ja seltside toetamine, spordiürituste läbiviimine jne.
Uulu raamatukogu kuludeks on planeeritud 250 000.- krooni. Selles sisaldub raamatukogu
juhataja töötasu, raamatute ja ajakirjanduse tellimine (44 000 krooni), bürookulud,
koolituskulud ning inventari kulud.
Võiste raamatukogu eelarveks on kavandatud 250 000.- krooni. Eelarvesse on planeeritud
raamatukogu juhataja töötasud, koolituskulud, kütte- ja elektrikulud, raamatute ja
ajakirjanduse tellimine (kokku 41 000 krooni) ning kulud inventarile.
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste – Oma Leht eelarves – kokku 150 000.- krooni kajastuvad vallalehe trükkimine ja tööjõukulud 100 000.- krooni ja 50 000.- krooni muude
trükiste kaasfinantseerimine.
Noorsootöö kuludeks on planeeritud 237 300.- krooni, see sisaldab personalikulusid 151
300.- krooni ja majandamiskulusid 86 000.- krooni, millest 32 000.- krooni laagritele.
09 Haridus
Hariduskulude eesmärgiks on kindlustada valla koolides riiklike õppeplaanidega ettenähtud
põhiharidus, tagada vajadustele vastav arv kohti lasteaedades ning tingimused lastele
alushariduse omandamiseks, õpilaste sõidusoodustus sõiduks kooli ja koju, eelistades valla
koolide teeninduspiirkonnas õppijaid, samuti ülekanded teistele linnadele-valdadele nende
laste eest, kes õpivad teistes koolides.
Hariduskuludeks on 2008. aasta eelarve eelnõus planeeritud 15 100 127.- krooni. Summa
täpsustub pärast riigieelarve eraldiste selgumist. Tahkuranna valla eelarvest moodustavad
kulutused haridusele 41,52 %.
Hariduskulude eelarvest kaetakse koolide pedagoogilise personali tööjõu- ja koolituskulud,
osalised kulud õpikutele ja õpilasüritustele ning investeeringutele ja koolitoidu kulud.
Uulu Lasteaeda on planeeritud 3 165 500.- krooni. Eelarve sisaldab administreerimis-,
koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid. Investeeringuteks on planeeritud 30 000.- krooni.
Tahkuranna Lasteaed -Algkoolile on planeeritud 3 614 700.- krooni.
Eelarve sisaldab tööjõu-, administreerimise-, lähetuse-, koolituse-, hoonete majandamise-,
inventari-, toiduainete-, meditsiini-, õppevahendite kulusid. Investeeringuid planeeritud ei
ole.
Uulu Põhikoolile on planeeritud 5 875 800.- krooni. Eelarve sisaldab veel administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise- , sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid. Investeeringuteks on planeeritud 79 900.- krooni.
Õpilasveole on kavandatud 269 327.- krooni.
Õpilaspearaha all kajastatakse kulusid õpilaste kohta, kes käivad väljaspool valda asuvates
koolides ja lasteaedades. 2008. aastaks planeeritud eelarve kogusumma on 2 000 000.- krooni
Suusaspordile ehk suusaklassile on kavandatud 120 000.- krooni.
Õppelaenu makseteks on kavandatud 54 800.- krooni.
10 Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi hoolekandeasutustele, ostetud teenuseid
hooldekodudest, kõiki kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetusi, sotsiaalse kaitse alase
tegevuse haldamist. 2008. aasta eelarves on neid kulutusi planeeritud kokku 1 154 500.krooni.
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves arvestatakse kulutusi
hooldekodudest lepingute alusel ostetud teenustele. Planeeritud eelarve on 150 000 krooni.
Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves toetused puuetega inimestele ja nende
hooldamiseks kokku 140 000.- krooni.
Lastehoiuteenus 15 500.- krooni.
Riiklikuks toimetulekutoetusteks on 2008. aasta eelarvesse planeeritud 297 000.- krooni.
Sotsiaalmaja eelarves on planeeritud 2008. aastal 119 000.- krooni personali- ja majanduskuludeks.
Muuks sotsiaalseks kaitseks on eelarvesse planeeritud 433 000.- krooni, see kajastab sünnija matusetoetusi, muid sotstoetusi ja majanduskulusid
III Finantseerimistehingud
Finantseerimistehingutena on kajastatud pangalaenude 892 000.- krooni ja käibekrediidi
2 055 225.- krooni tagasimaksmise vahendid summas 2 947 225.- krooni.
Karel Tölp
Vallavanem

Lugupeetud Kohaliku omaalgatuse programmi huvilised
18. märtsil 2008 kell 10.00–12.00 toimub Pärnu
Maavalitsuse suures saalis Kohaliku omaalgatuse
programmi teabepäev ja kell 13.00–15.00 projekti
koostamise õppepäev.
Teabepäeval tutvustatakse Kohaliku omaalgatuse programmi
muudatusi, sisu, taotlusvormi täitmist ning aruande
koostamist, esitamist, lepingu muudatust.
Projekti koostamise õppepäeval räägitakse projektide
koostamise põhimõtetest. Sihtgrupiks esmataotlejad või
väheste kogemustega taotlejad.
2008.aastal KOA programmi kevadise taotlusvooru
tähtaeg on 1. aprill. Taotlusi ootame Pärnu Maavalitsuse
hoones, tuba 406.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kohalik
areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna
kaasamise ja tugevdamise. Programmi valdkondadeks on:
• kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu

kavandamine;
• kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine;
• kohaliku elukeskkonna parandamine.

10% ulatuses projekti kogumaksumusest.
Menetlemiskorra ja taotlusblanketi leiate EAS-i kodulehelt
www.eas.ee.

Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes
sihtpiirkonnas:
1) maapiirkondades (alla 2 500 elanikuga asulad)
2) linnapiirkondades ( üle 2 500 elanikuga asulad
Rahvastikuregistri 01.jaanuari seisuga).
Taotlusi programmi vahenditest toetuste saamiseks võivad
esitada tegutsevad seltsingud (va linnapiirkondades),
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille liikmeteks või
asutajateks on füüsilised isikud.

Kohaliku omaalgatuse programmi teabepäeva ning projekti
koostamise õppepäeva viivad läbi Pärnu Maavalitsuse ja
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse spetsialistid.

Programmi kaudu eraldatud toetuste kasutamise maksimaalne
tähtaeg on 12 kuud. Toetuse suurus kohaliku tähtsusega
projektidele on kuni 25 000 (kakskümmend viis tuhat) Eesti
krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni
50 000 (viiskümmend tuhat ) Eesti krooni. Projektidesse peab
olema kaasatud taotlejapoolne omafinantseerimine või tema
koostööpartnerite poolne kaasfinantseerimine vähemalt

Osalemine on tasuta.
KOA teabepäevale registreerida tel. 4479 719 või
4479 726 või e-posti aadressil: liia.kaik@mv.parnu.ee.
Projekti koostamise õppepäevale registreerida tel.
4455 559 või e-posti aadressil: krista@peak.ee.
Liina Saar
Regionaalarengu peaspetsialist
Pärnu Maavalitsus
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Eesti Meister Sandra Savvest
Eesti Tennise sisemeistri võistlustel 22.–
24. veebruaril Tallinnas Goral Clubis võitis
kaks kuldmedalit tüdrukute kuni 14-aastaste
vanuseklassis täna veel
12-aastane Sandra
Savvest. Sandra on
tennisega tegelenud
juba 6 aastat ja ta
treenib Pärnu Kesklinna Tennisekoolis ja
tema treeneriks on
Kadri Kuuda.
Eesti kuni 14.aastaste esireket võitis
üksikmängu finaalis
Erika Hendselit (Tallinna EKSM) kahes setis 6:3,
6:2. Paarismängu finaalis
koos Eva Paalmaga (Tallinn
EKSM) oldi parim kolmes

setis 3:6, 6:3, 6:3 paari Mia
Nicole Eklund (TC 2000
Tallinn), Kreete Teder (TK
SINNET Saaremaa) vastu.

Tähelepanu kõik, kes õppinud
ja töötanud kutsekoolides
Pärnumaal!
Saame kokku laupäeval, 12.aprillil
kell 18.00 Pärnu Kuursaalis!
Tantsuks mängib Rock Hotel, videodisko VJ Vardo
Rohtmets, esineb Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
rahvatantsuansambel Kajakas.

Tänan Tahkuranna valda sooja tunnustuse eest!
Just sooja. See lisab
jõudu, annab lootust ning
muudab paremaks. Kuna
olen erialalt õpetaja, tänan
neid inimesi, kes on mulle
elus toeks olnud. Kõigepealt
oma vanemaid, kes võimaldasid mulle väga hea hariduse. Tänan oma peret ja
lapsi, kes andsid mulle minu
elu mõtte. Tänan neid, kes
on võimaldanud mul töötada õpetajana ning lõpuks
kõiki õpilasi – nii lapsi kui
täiskasvanuid, kellele on mu
oskused vajalikud olnud ning
aidanud minu unistustel
täituda.
Suured sündmused valmivad
varjus.
Mis varjus ei valmi, on
tühine.
Võitja võimus ja teeäärseis
marjus
Tolmumaitse on ühine.

Tähtsad mõtted riisuvad
rahu
Segased suubuvad mõnusse,
Tähtsaimad aga ei mahu
Kunagi sõnusse.
(B.Alver)
Selle Betty Alveri luuletuse mõttega ühinen täielikult. Elukogenud tarkadel
inimestel on nii kauneid
ütlusi, et kasutaksin juhust
oma mõtete väljenduseks
kasutada järgnevaid mõtteid.
Tunnid, kui meel on haaratud
ilust,
On ainsad tunnid, mil me
elame.
(Rishard Jeffries)
Kuidas on võimalik tunda elust rõõmu, kui maailm
meenutab üha enam võitlusareeni.

Käsku pole, on vaid tahe,
eneseteostamine, töö, vesi, vile.
Pinge kehas, pinge jalas,
ülipikad käed – kui vaja.
Kokku viia keha, silm ja kõrv,

Kõigil oma mõte, vaade,
kuid suund on üks,
see kõrgel hoiab tantsuaate.
Kui väsib keha,
ei väsi vaim.

Tasuda:
Rahandusministeerium
a/a 10220004799019
viitenumber 2100015142
selgitus “Kokkutulek”

sõbraliku päeva ühiste mängude ja võistlustega. 4.–6.
klass aga vaatas Endlas
„Põhjakonna” ning külastas
„Mänguasjade näitust”.
∗ Eesti Vabariigi 90.
aastapäeva tähistamine:
v koduteemalised luuletused – 4.–6. klasside
õpilased luuletasid teemal
MINU KODU. 1.–3. klasside õpilased pidid näitama
ilusa käekirja oskust ning
oma luuletused ka illustreerima. Õpilaste tööd on
vaatamiseks koolis üleval.
v 22. veebr. – tähistas
koolipere koos lasteaia mudilastega vabariigi sünnipäeva piduliku aktuse, viktoriini
ning kringli ja kommide
söömisega.
v 23. veebr – esinesid
meie kooli lapsed koos Uulu
kooli õpilastega Konstantin
Pätsi ausamba juures ning
seejärel toimus Tahkuranna
koolis pidulik kontsert-aktus.
25. veebruaril esinesid

IX NUKITSA KONKURSIST
Eelmises Oma Lehes kirjutasime algavast IX Nukitsa
konkurssist, siis täna toome Teieni tulemused.
Veebruaris toimus Uulu Raamatukogus Nukitsa konkursi
hääletamine. Raamatunäituste riiulitel ja lugemislaudadel olid
väljas konkursi raamatud. Hääletasid Uulu Lasteaia ja Uulu
Põhikooli (6–16-aastased) lapsed. Suur tänu kõigile, kes
oskasid vastata kahele küsimusele, teadsid oma nime ja
perekonnanime ning kodust aadressi. Loetavaid sedeleid oli
kokku 101.
Kirjanikest meeldis hääletajatele kõige rohkem Andrus
Kivirähk raamatuga “Leiutajateküla Lotte” (17 häält) ja
kunstnikest Heiki Ernits (17 häält), kes joonistas pildid
sellesse raamatusse.
Aare Toikka ja Aarne Mägi raamat “Rudi” sai 8 häält.
Aidi Vallik sai raamatuga “Mis sinuga juhtus, Ann?” 7
häält.

Pole tähtis, kui palju või kui
vähe
me saavutame. Kui me selle
peale
rõõmust üles ei hüppa, pole

hilisõhtul, väsinult –
kõik see ongi tantsutreening,
kus kehal higi –
see kokku ongi feeling.

Veebruarikuu uudistesse
mahub palju huvitavat ja
põnevat.
∗ Rahvusooper Estonia
hitipidu „Pipi! Nuki!
Puhh!”
Niipalju kaunist muusikat ja lõbusaid tegelasi polegi ammu ühel laval kokku
saanud. I klassi õpilaste
emotsioonid olid võimsad ja
käed plaksutamisest valusad!
∗ Vastlapäeva tähistamine
Sellel aastal oli vastlapäev täiesti ilma lumeta.
Sellegipoolest said vastlapäeva võistlused ja mängud
hoogsalt peetud. Ei puudunud ka hernesupp ja vastlakuklid!
∗ Sõbrapäeva tähistamine
Kaartide tegemine sõpradele algas juba nädal aega
varem. 14. veebruaril toimus
sõbrapäeva postkasti pidulik
avamine ja suur kommisöömine. 1.–3. klass lõpetas

Pärnumaal on kutseharidust antud 95 aastat:
Pärnu Linna Naiskutsekool –
Pärnu Kodumajanduskool
Sindi 7. Kutsekeskkool – Sindi Kergetööstuskool.
Voltveti Metsakool – Tihemetsa Metsatehniline
Tehnikum - Tihemetsa Sovhoostehnikum – Tihemetsa
Põllumajandustehnikum
Pärnu Kaubanduskeskkool - Ehituskool nr. 20 –
Linnakutsekool nr. 13 - Kutsekeskkool nr. 13 – Pärnu
Kutseõppekeskus – Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Elades oma igapäevast elu
peame
Aru saama, et mitte õnn ei
tee
Meid tänulikuks,
vaid tänulikkus
Teeb meid õnnelikuks
(Vend David Steidl-Rast)

Miks mina tantsin seda tantsu,
seda Ülejala tantsu?
Miks mina hoolin sellest koormast,
sellest raskest tantsukoormast?

Uudiseid Tahkuranna koolist

Kui oled osavõtumaksu tasunud,
saad ankeedi täita ka elektrooniliselt, mis asub
Kutseõppekeskuse kodulehel
www.hariduskeskus.ee.

Kuidas lõpetada ponnistamine ja õppida hindama ja
nautima kõike seda, mida me
teeme.
Kuidas lõpetada muretsemine, kui maailm on täis
ohtusid.
Ikka üks samm korraga.
Rohkem polegi vaja – üks
samm korraga. Olge enda
vastu hea – ja asuge teele.

sellest ju mingit kasu.
(Astarius Reiki-Om)
On väga kõnekas, et
tänapäeval korraldatakse
õpikodasid, mis õpetavad
inimestele, kuidas naerda ja
lustida! See ütleb meie
ühiskonna kohta väga palju.
See räägib sellest, et me
oleme kaotanud võime hinnata kolme suurimat kingitust, mis meile on antud –
kerge meel, naer ja rõõm.
Üks ülestunnistus 85aastaselt naiselt: “Kui ma
saaksin oma elu uuesti elada,
hakkaksin kevadel varem
paljajalu käima ja jätkaksin
seda sügisel kauem. Käiksin rohkem tantsimas. Sõidaksin rohkem karusselliga.
Nopiksin rohkem karikakraid!”
Tantsuõpetaja Tiiu Pärnits

Miks ma tantsin seda tantsu

Osavõtumaks: kuni 8.märtsini 125.- 31.märtsini
150.-, aprillis 200.-

Registreerimine tööpäeviti 9.00–15.00
Võimalus tasuda sularahas
Pargi tn 1 kab. 2
tel: 4427 870 Gerli
Niidu park kab. 120
tel: 44 278 88 Hele-Ly
Tihemetsas
tel: 449 1062 Erna
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Kunstnikest sai 8 häält Priit Rea piltidega Krista
Kumbergi raamatus “Autopõnn Anto lemmiktoit”.
Epp Marguste sai 6 häält piltidega raamatus “Mõmmi
parimad aabitsalood”, autor Heljo Mänd.
Uulu Raamatukogu hääletussedelid saadeti Pärnu
Keskraamatukokku ja kokkuvõte Nukitsa konkursist Eesti
Lastekirjanduse Keskusesse.
IX Nukitsa konkursi pidulik lõpuüritus toimub 5. aprillil
2008 Eesti Lastekirjanduse Keskuses Tallinnas Pikk 73,
kuhu kutsutakse lisaks auhinnasaajatele ka 70 hääletuses
osalenud last, kes valitakse loosi teel proportsionaalselt
maakondades ja linnades hääletanute arvuga.
Raamatukogu lugejad ootavad huviga Nukitsa konkursi
tulemusi Eestist.
Uulu Raamatukogu juhataja
Helje Pulk

Taas tantsukingad jalga sain.
Töö õnnestub, kui oskad ootajale anda,
vaid piisa rohkem, kui ise jõuad kanda.
Jääb hinge tänu, soe sõna, pilk.
See jõudu annab –
tants kui katkematu filmilint.
Sirje Kõresaar

LAPSESUU
MINUST SAAB
NALJAKAS KEEMIK

meile Ervin Lillepea, Margus Abel ja Raimo Aas
mõtlevapaneva looga „Sisu
on kooruke ja õpetus on
ivake”.
Märts on saabunud.
Talve möödumisest annab
selgelt märku päevase päikese paitus. Kaunist paastukuu algust kõigile!
Ent hullununa sööstavad
teised nired
Ning mulda lõikuvad kui
haljad noad,
Et haavadena helendavad
vired,
Ja närtsind lumest saavad
värsked joad.

Suureks saades hakkan
keemikuks, sellepärast, et
keemik on vägev olla. Ta
peab tundma kõiki aineid ja
teadma nende valemeid.
Näiteks H²O – seda joo, see
on vesi! Mina oleksin doktor.
Keemikud segavad kokku
erinevaid aineid. Keemilistest ainetest tehakse enamus
magusaid värvilisi komme,
värvilisi jooke ja puhastusvahendeid. Sellepärast hakkangi keemikuks.
Tauno Tamm 2. klass

Head Tahkuranna
valla elanikud!

Jaan Akermanni eestvedamisel ning Eevi Valleku ja
MTÜ Tahkurandlane kaasabil on koostamisel Tahkuranna küla (mõisa) ajalugu
Tahkuranna Lasteaed- sisaldav ajaloovihik.
Algkooli õpetajad
Koostajad on tänulikud, kui jagate oma vanu
pilte Tahkuranna mõisast,
koolist, kirikust, mõisa ja
küla tegemistest.
Nii saab veel sel aastal
(hiljemalt november 2008)
trükivalgust nägev ajaloovihik tänu Teie abile veelgi
Väljaandja:
täiuslikumaks.
Tahkuranna
Ootame Teie infot vaVallavalitsus,
nade fotode kohta tel
tel. 4448 890
5219722 (Raili) või
e-postile: tranna@hot.ee
Lehe makett:
Tuleme ise fotodele
Tiiu Sommer,
järele või võimalusel palutel. 4448 897, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee me fotod tuua Tackendorf
Puhkemajja.
Kõik pildid tagastame
ja ilmuvas ajaloovihikus
Trükkis: AS PAJO
viitame allikale (kelle kaasabil foto saadud).
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NAISTEPÄEVAPIDU
8. märtsil
kell 15.00
Tahkuranna
Algkooli saalis

RAIMONDO ja TÕNU LAIKRE

Võta kokku sõpruskond või oma seltsing ja osale
TORDIVÕISTLUSEL!!!!!
Kaasa tuleb võtta eelnevalt kodus valmistatud tort.
Kohapeal hindab torte meeszürii.
Tordi võistlusel osalenud tordid süüakse ühiselt.
Kõige enam hääli saanud TORDI tegijatele auhinnad.

ELUPILT
Inimene pole kunagi
rahul: kuum suvi, külm talv,
soe talv. Ärgem kulutagem
oma närvirakke looduse eest
ja looduse pärast muretsemiseks! See on inimese vaimu- ja jõuoskustest kõrgemal tasemel. Püüame kohaneda!
Kui ettenägelik oli Jõulumäe rahvas oma lumepeitmisüritusega, et loodusele
ise krutskit mängida, seda
kogesime sellel soojal talvel.
Tundus ju kõik utoopiline –
hiiglamasuur lumemägi, lage
väljak, soe suvi. Loodus
võttis sealt loomulikult oma
lõivu. Aga see, mis alles jäi,
see aitas väikestel suusatajatel (ka suurtel) treeninguid
pidada. Asi toimis! Jõulumäe rahva ettenägelik katsetamisjulgus, töö on see,
mille eest soovime üle anda
ülitugeva käepigistuse.
Maria Mõtlik

ÜRITUS ON TASUTA!!!!
Üritusele panevad õla alla: Tahkuranna Algkool, Uulu Põhikool, Tahkuranna Kultuuriselts,
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus ja Tahkuranna Vallavalitsus.
Buss toob ja viib: Sõit algab Rae peatusest kell 14.15 seejärel Uulu, Metsaküla, VõisteTahkuranna algkool, 14.45 Piirumi küla peatusest Tahkuranna algkooli. Kõik tee ääres ootajad
saavad peole. Peale pidu saab vallarahvas koju ka!!!

Sünnid
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• TEATED •
LUGUPEETUD TAHKURANNA
KAUGKÜTTE TARBIJAD!
SW Energia OÜ teatab, et alates 01. juunist 2008 on
müüdava soojusenergia hind Tahkuranna kaugküttevõrgus
823 kr MWh. Hinnale lisandub seaduses ettenähtud
käibemaks.
u u u

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
saab tööd

SPORDIKESKUSE ADMINISTRAATOR
Töö kirjeldus
klientide sõbralik teenindamine,
klientide abistamine ja nõustamine,
arveldamine klientidega,
kassaarveldused,
igapäevased puhastustööd
Nõudmised kandidaadile
ausus ja usaldusväärsus,
hea suhtlemisoskus, iseseisvus ja korrektsus töös,
kohusetundlikkus, korrektne välimus,
valmisolek töötada graafiku alusel
Spordikeskus pakub
ajakohast töökeskkonda, aktiivset eneseteostusvõimalust,
sportimisvõimalusi, konkurentsivõimelist töötasu,
tööd graafiku alusel
Asukoht:
Uulu küla
Tööle asumise aeg:
niipea kui võimalik
Tööaeg:
täistööaega
Kontakt
Kontaktisik: Anu Nõmm
Kontakt telefon: 53 45 14 05 või 44 48 898

ELIISE JETS
Tantsu kaudu on inimestega võimalik suhelda sõnadeta
ja tunda õnnehetki ning hoida ilusaid mälestusi.
(Üks tantsija)

11.veebruar 2008
Silja Aljasmetsa ja
Erik Jetsi peres
1.laps

29.märtsil, algusega kell 18.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

TANTSUSELTS ÜLEJALA 20.SÜNNIPÄEVAPIDU

18.veebruar 2008
Külli Kleini ja
Ülari Järvoja peres
3. ja 4. laps

KONTSERDI JA TANTSUGA
j
j
j
j
j
j
j

Tantsulised etteasted
Mõlgutusminutid
Lustakad vahepalad
Õnne- ja tänuhetked
Oksjon
Keelekaste laudadelt ja leti tagant
Pidu ja Treffunks

OSTAN

Odavalt müüa BMW universaal 1991.a. väljalase vajab
vähest remonti.
Telefon 4456 292 õhtuti või
5259 155.

Ostan 1-toalise korteri Uulus.
Telefon 5394 6762.

AIA KUJUNDUS
KONSULTATSIOONID JA
PROJEKTID
Raimo Saar, tel. 5652034

SURMAD

Transport peole

kell 17.00 Võiste kaupluse juurest, kell 17.30 Rae peatusest
Kõik oodajad võetakse peale ja tuuakse peole
Et pidu paremini õnnestuks, palume osavõtust teatada 15.märtsiks.
Tiiu Pärnits 445 7499; 56 680 085, tiiuparnits@hot.ee - tantsuseltsi õpetaja
Anu Nõmm 444 8898; 53 451 405, anu@tahkurann.ee - Uulu KSK juhataja
Ülejala naisrühm – Marge, Sirje, Dea,Tiina, Helle, Merle, Anu, Herli, Ülle A., Katri, Ülle
P., Leelo ja tantsuõpetaja Tiiu.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Elu on muusika, mis heliseb meie päevades,
öödes ja aastates!
Märtsi kuu
13. märts Jefrosinia Sootamm
07. märts Aleftina Helin
29. märts Hella Saluste
01. märts Virginia Vilsar
03. märts Koidula Krüger
27. märts Helju Kiviselg
30. märts Endel Pärnits
27. märts Eldur Rei
11. märts Jüri Monso
13. märts Valve Salusoo
03. märts Aleksander Lazarski
30. märts Raivo Tamm
22. märts Anne Raudsepp
31. märts Tiiu Tamm

PRIIT ja TEET
JÄRVOJA

MÜÜA

93
89
82
80
80
80
80
75
70
70
65
65
60
60

ASTRID MERISTE
08.11.1926–07.02.2008
Tahkuranna küla
ELDUR KÖSTER
31.03.1937–23.02.2008
Laadi küla

RMK Taimlamajanduse
osakond on üks
juhtivaid
metsataimede
kasvatajaid Eestis.
Meie põhiülesandeks on taimede kasvatamine metsa uuendamiseks riigimetsas.

Vajame Reiu taimlasse
KEVADHOOAJAKS TÖÖTAJAID
(aprill - mai)
Tööülesanneteks on kevadel taimede väljakaevamine,
sorteerimine ja pakendamine.
Taimekasvatushooajaks (aprill-oktoober)

töötajaid
Tööülesanneteks on seemikute ja istikute kasvatamine
ja hooldamine.
Pakume tööd meeldivas keskkonnas ja kollektiivis.
Töö tulemuslikkusele vastavat palka.
Soovijatel võtta ühendust telefonil 52 62 977.

AS EESTI POST
OOTAB OMA MEESKONDA
AUTOJUHTI
Tööülesanded:
Täiskoormusega töökoht
Posti sorteerimine
Kanne väljub Uulu postkontorist
Kande teostamine etteantud piirkonnas –
Reiu-, Laadi- ja Lepaküla
Vajalikud B-kat autojuhiload, sõiduvahend
Eesti Posti poolt.

KIRJAKANDJAT
Tööülesanded:
0,3 koormusega
Posti sorteerimine
Kande teostamine Uulu alevikus
LISAINFO:
Põhipalgale lisaks tulemustasu
Väljaõppe ettevõtte poolt
Pakume:
Töövahendeid ja vormiriided ettevõtte poolt
Erinevad sotsiaalsed tagatised ja toetused
Sportimisvõimalused (Eesti Post Spordiklubi)
Lisapuhkus ka talvel. Puhkuse pöördtasu jne.
Lisainfo telefonil
446 0625 või 435 5057,
e-mail: edela.personal@post.ee
või tulla Uulu postkontorisse.

Märts

2008

Tahkuranna valla ajaleht

Uulu lasteaia tegemised
Veebruar oli peohõnguline. Vastlapäeva tähistasime Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse suures saalis.
Liikumis- ja muusikaõpetaja
Siiri Metsamägi viis läbi
rahvalikke liikumismänge.
”Orava” rühma lapsed aga
olid kutsutud vastlapäevaks
Kristel Talu koduhoovi.
Pereema oli organiseerinud
lastele võimaluse sõita ponidega. Ponide perenaine Riina
näitas, kuidas loomadega
suhelda, selga ronida ja neile
porgandeid sööta. Vastlaliug
tehti tiigi jääl, lisaks said
lapsed kiikuda, ronida ja
mängida mängumajas. “Oravate” õpetajad tänavad Mia,
Aneti, Jaagupi, Andre ja ItiMai emasid, kes abistasid
meid vastlapäeval transpordiga.
Rotiaasta alguse tähistamise võtsid enda kanda
“Lepatriinud”. Rotipapa ja
Rotimamma kutsusid kõiki
lavasaali pidutsema. Peolt ei
puudunud ka Seaproua Rosalie. Kõik pidulised lustisid
toredates rotikostüümides.
Näidati oma tarkust ja osavust.
Veebruaris käisime ka
Sindi seltsimajas, kus vaa-

tasime näidendit “Pokutaadi
prügirong”. Lugu rääkis
aktuaalsest teemast – prügi
sorteerimisest.
Sõbrapäeval tantsiti ja
mängiti koos. “Lepatriinud”
valmistasid “kirju koera”
kooki, “Mesimummid”
meisterdasid postri oma
sõpradest, kuhu kirjutati,
milline on õige sõber.
”Oravad” käisid külas lasteaia kõige väiksematel, “Liblika” rühma lastel.
Rõõmsa elevusega valmistuti vabariigi Eesti Vabariigi 90-ndaks aastapäevaks. Õpiti pähe luuletused,
kuulati hümni, tantsiti ja

Kooliuudised
Uulu Põhikoolist
Vabariigi sünnikuul jätkus Uulu koolis tegemisi nii
lõbusateks kui ka pisut tõsisemateks asjadeks.
∗ Vastlapäeva tähistasime ilmataadi vembust ja
lume puudusest hoolimata.
Spordikeskuses toimusid
klassidevahelised võitlused,
kus auhinnata ei jäänud keegi.
∗ Sõbrapäev oli traditsiooniline. Kooli pidi tulema
punasesse riietatult. Töötas
sõbrapäeva kohvik. Kõik
üritasid olla äärmiselt sõbralikud
∗ Vanemate klasside õpilased käisid Tallinnas vaatamas ooperit „Rigoletto”. Nii
mõnigi sai oma esimese
ooperielamuse.
∗ 5.–6. klassi õpilased
tutvusid Päästeameti töödetegemistega.
∗ Osalesime ka mitmetel maakondlikel olümpiaadidel. Eesti keele olümpiaadil osalesid väga edukalt 8.kl
õpilane Pipilota Neostus
(5.koht ja 9.kl õpilane Lauri
Leemet (3.koht) Täname
õpetaja Ly Kukk´e hea
ettevalmistuse eest.

∗ Inglise keele olümpiaadil osalesid 8.kl õpilased
Pipilote Neostus ja Karoliina
Pung. Ajaloo olümpiaadil
6.kl õpilane Raul Leemet.
Olite kõik tublid!
∗ 27. veebruaril osalesid
Uulu kooli õpilased Mariann-Krõõt Mätas, Silver
Põlgaste, Laura-Johanna
Jõesalu Vabariigi aastapäevale pühendatud viktoriini II
voorus. Kokkuvõttes saavutati kolmas koht.

Vabariigi aastapäeva
konverentsist
Meie kool tähistas Eesti
Vabariigi 90.sünnipäeva
22.veebruaril.
Aktus algas kell 9.30,
kuid enne seda toimus direktori vastuvõtt tulbimatele
õpilastele.
Aktusel esinesid kooli
mudilaskoor ning 8.–9. kl
ansambel.
Konverentsil räägiti Eestimaa sümbolitest. Ettekannetega esinesid 9.kl neiud
Arabella, Veroonika, Mariin,
Sigrid ja Sandra.

mängiti pilli. Suurt huvi pakkusid rühmades presidentide pildid. Lasteaeda külastas ajakirjanik Rein Sikk
“Päevalehest”.
“Mesimummi” rühma
lapsed valmistasid Joosep
Orasmäe ema abiga sünnipäevatordi.
Kuu lõpul said lapsed
veel oma majas jälgida
teatrietendust “Kooruke on
ivake”. See oli õpetlik lugu
üksteise aitamisest.
Seega kujunes aasta
lühim kuu üheks sündmusteja teguderohkemaks.
Uulu lasteaia õpetajad

Pärast aktust läksid lapsed sööklasse, kus pakuti
pidulikku lõunat. Seejärel
koju, et tähistada Vabariigi
sünnipäeva koos perega.
Päev oli väga tore ning
nii mõnelegi meeldivalt
lühike.
Arabella Neostus 9.kl

Direktori vastuvõtule olid kutsutud kooli tublid õppurid
Tauno Tamm
Piia Prii
Laura-Johanna Jõesalu
Laura Holter
Henry Laurson
Pipilota Neostus
Argo Linnaste
Marjanne Priidik
Silver Põlgaste
Maria-Liia Jõesalu
Doris Akker
Merlin Ööpik
Mariann-Krõõt Mätas
Sigrid Kuusk
Madli-Ann Jõesalu
Marta Toomla
Daisy Pukkonen
Lauri Leemet
Raul Leemet
Madis Mätas
Oliver Stimmer.
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Võiste
lasteaia
tegemisi
Lund ei ole ja vist ei
tulegi, kuid siiski toimusid
meil 28. jaanuarist kuni 5.
veebruarini lasteaias 6.-ndad
Talimängud. Jah talispordialadel, te ei usu, te võib-olla
tahate teada, kust me lund
saime, kas käisite Jõulumäel.
Püüdsime omal jõul hakkama saada ja improviseerisime. Parimad said medali
kaela ja parimad olid tegelikult kõik.
Siiski oleme veel varasemast tänuvõlgu tädi Urvele
kaunite jõulupiltide eest,
mida te eelmises lehes näha
võisite ja onu Kalevile
ilusate, omatehtud, praktiliste korvide eest ning Ülle
ja Kelli emale, kes vahva
lumememme valmistas. Ja
Päikesekiired tänavad veel
eraldi Margitta vanemaid
hästi kujundatud DVD-de
eest.
Sõbrapäeva tähistasime
lasteaias ühiste tantsudega ja
kaartide, üllatuste otsimise/
jagamisega ning muidugi
saime suu magusaks.
22. veebruaril osales
lasteaed koos kooliga ühisel
aktusel, millega tähistasime
kodumaa sünnipäeva. Ilm oli
kooli minekuks väga halb ja
meie jalavaeva kergendasid
onu Kalle ja õpetajad Terje
ja Kaire. See oli meie jaoks
oodatud pidu, olime kõik
pidulikult riides ja rosetid
rinnas – saime tantsida, laulda, trummi lüüa, kommi jagati ka, kringlit sai süüa
küünla valgel – nii hea ja
magus oli Eesti sünnipäeva
pidupäev.
25. veebruaril käis meil
külas lasteteater. Tänu AnniMarii emale said Päikesekiired lihtsamal viisil koolimajja. Etendus meeldis lastele.
Päikesekiired tegelevad
usinasti ka prügi sorteerimisega, ka kodus peame seda
tegema, et kodumaa hoida
puhtana. Oleme Jussikese
multikat vaadanud ja teame
juba nii mõndagi.
Viimastel nädalatel tegelesime lasteaias Tervisliku
toitumise teemaliste plakatite valmistamisega rühmades.
Igaüks sai jäädvustada, mida
ta peab endale tervislikuks,
mida mitte. Kallid vanemad,
saame öelda, et Teie lapsed
on uskumatult teadlikud tervislikust eluviisist, seda tänu
Teie väärtushinnangutele ja
hoiakutele.
Märtsikuu on algamas,
päevad lähevad rõõmsamaks
ja valgemaks ning peagi saame lillede ilu nautida.
Lasteaiaõpetajad

