TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema
veerg

Vallavanem Karel Tölp

Pärast mõningaid arutelusid ja Tahkuranna koolimajas peetud koosolekut
otsustas Tahkuranna Vallavolikogu oma reedesel
(07.11.08) erakorralisel
volikogul osta Tahkuranna
külasse jääv Tahku Tare.
Sama päeva õhtul toimus
Tahku Tare ostu-müügi tehing notari juures.
Hoone ostmise eesmärgiks oli seltsitegevusele ja
külaelanikele pakkuda paremaid tingimusi ühistegevuseks ja kultuuri viljelemiseks. Lisaks sellele loob hea
asukoht väga head võimalused hoone haldajatele (vaja kokku leppida ja mõnele
seltsile rendile anda, et selts
saaks hoonet kasutada ja
abirahade toel endale sobilikumaks ehitades) muudeks
tegevusteks, miks mitte mõningaseks äritegevuseks, et
suudaks ise hoonet paremini
majandada.
Kindlasti peab ka volikogu ja vallavalitsus siinkohal endale aru andma, et kultuuri ilma rahata ei tee ja
kultuur seda otseselt sisse ei
too, pigem viib välja. Samas
ilma ühise kultuuri- ja külaeluta võib kogukond manduda ja vananema hakata.
Seda eriti seeläbi, et noored
lähevad minema. Muidugi ei
saa mainimata jätta, et valla
eelarve ei ole põhjatu, seetõttu tuleb leida kuldne kesktee hoone majandamisel ja
korrastamisel.
Mõned nädalad tagasi
toimus kodanike algatusel
Lahe Kõrtsis koosolek, kus
arutati peamiselt üldplaneeringuga seonduvat. Sinna
olid kutsutud ka vallavalitsuse esindajad.
Mulle isiklikult sellised
kodanike algatused väga
meeldivad, sest tavaliselt on
need asjalikud, eks küll
omajagu emotsionaalsed,
kuid üldjuhul kasulikud
mõlemale poolele. Inimesed
saavad küsimustele vastused
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Väikelapsepäev vallas
Tahkuranna vallas on
toredaks traditsiooniks
kujunenud/saanud kaks
korda aastas – emadepäeva ja isadepäeva paiku
tähisatada väikelapsepäeva, kuhu on palutud
kõik aasta jooksul sündinud ja valda registreeritud pisipoisid ja -tüdrukud. Seekordne volikogu
esimehe Kalmer Metsaoru
ja vallavanema Karel Tölp’i
vastuvõtt toimus 7. novembri õhtul Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse kohvikus.
Vastuvõtule oli palutud need
pisipõnnid koos vanematega, kes nägid ilmavalgust
ajavahemikul mai kuni november 2008. Kutsutute
nimekirjas oli üheksa nime,
mis pole küll eriti suur sündinud laste arv uute vallakodanike näol, kuid loodame, et mais, emadepäeva
paiku toimuval üritusel on
väikeste vallakodanike arv
tunduvalt suurem.
Muusikalise tervituse
pisipõnnidele ja nende vanematele tõid Uulu lasteaia
lapsed muusikaõpetaja Pi-

reti juhendamisel.
Vallavolikogu esimehe
Kalmer Metsaoru ja vallavanema Karel Tölp´i tervitusi täiendasid suured
karvased mänguasjad, millest ühe võis kohe päriseks
endale valida.
Emmed aga said lilleõie

ja ümbriku “hambarahaga.”
Pärast arutati ühiselt
kõige üle, mis puudutab lapsi, peresid, toimetulekut ja
valla arengut, elu-olu. Eriti
head meelt tundsid vanemad
kaasaegse lasteaia üle Uulus.
Kahjuks on aga lasteaias
suur kohtade puudus, sest

vanemad on leidnud lasteaia
lapsele heaks kasvukohaks
Head meelt tundsid laste
vanemad selle üle, et vallajuhid tegelevad juba lasteaia
laiendamise kavandamisega.
Tere tulemast vallakodanikeks – Liisi Leht-

salu, Kristjan Feldman,
Armin Luik, Henri Merivälja, Aron Allikas,
Lisanna Onno, GregorMarcos Kütt, Rico-Marcus Luik, Sänon Kuusaru.

Muusika tõi päikese sügistaevasse

Koduteelgi helisesid
kõrvus kaunid meloodiad ja
südames kripeldas haledustunne neile, kes ei saanud või
ei tahtnud tulla 25.oktoobril
Tahkuranna kooli saali
osasaamaks meie kolmandast külapillimeeste muljet-

avaldavast ja suurepärasest
kontserdist. Too briljantkontsert lauas koduõuele,
aga ikka võimutseb pessimistlik hoiak – meil ei toimu
midagi! Kahju, et reklaamigi
piirdus vaid tagasihoidliku
teatega Oma Lehes, mis

sageli ei jõuagi igasse peresse. See-eest pakuti kohaletulnuile ilusaid muusikalisi
elamusi seinast seina.
Veendusime, et meiegi
kõrval on palju andekaid
pillimehi nagu Maimu Puistamaa, Juta Müllerstein,
Margus Toompere, Andres
Ilves, Priit Sommer ja muidugi maestro Ilmar Tõnisson.
Järelkasvu pärast pole
meil ka muret. Heldimuspisaraid tõid silmanurka
väikesed talendid Evert
Saarnak, Rain Raadik,
Tauno Tamm, Taavi Tamm,
Rait Madissoo ja Mari
Viirna, kes tänu õpetajate
Alda ja Ilmar Tõnissoni
ning oma perede toetusele
võlusid pillidest välja muu-

sikalisi muinasmaid.
Külalisesinejaid oli lähedalt ja kaugemaltki. Oma
tosina tegevusaasta jooksul
nii kodu- kui ka välismaal
palju loorbereid ning publiku armastust teeninud Pärnu
Suupilliklubi Piccolo trio,
Võiste rahvamaja lavalaudadelt muusikalised tiivad
saanud Toivo Adamson,
paljude rahvusvaheliste
kuldmedalitega autasustatud
Vassil Zotovitch Paikuselt,
igale muusikasõbrale tuntud
nimega Henno Sepp oma
vahvate külapillimeestega.
Lisaks hingekosutusele
võis vaheajal ka kõhupidet
saada kohvi-teelauas Kaire
Aava maitsvatest saiakestest. Hilinenud kahjutundega peab nentima, et Kaire

pakutavat ei märganud kaasa
osta kojuviimisekski.
Saime teada, et meil on
oma külas huumorimees
Elmar Mitt, et Pillipiigade
karjääriredel ei piirdu ammugi enamgi enam esinemistega üksnes oma küla
pidudel, vaid on korduvalt
kutsutud esinemisteks prestiizematele üritustele. Saime
teada ka, et juba aasta aega
on Võiste elanikkond rikastunud kõrgtiitlitega persooniga, et mitmekülgsete annetega õnnistatud kuldsuuks
oli ja on meie peojuht Taivo
Luik.
Edu ja jõudu Teile kõigile-kõigile!
Eriti teenib meie tänu ja
lugupidamise ürituse korraldaja, Pillipiigade juhtfiguur
Maimu Puistamaa. Soovime
talle ka edaspidiseks meie
kultuurielu rikastamisel sama erksat põlemist!
Kui peole tulijatel tuli
trotsida vingetuulelist sügisilma, siis Tahkuranna kooli
kohale tõusnud muusika- ja
publiku vaimustusaura olid
pilved laiali tõrjunud ning
koduteed kuldas juba õnnistav päikesevalgus.
Ilusat sügispäeva täiel
rinnal nautinud Saima Vaher
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Vallavalitsuses otsustati:
01.oktoobril
· Väljastada projekteerimistingimused Vello Joalale Laadi
külas Kose kinnistule puurkaevu projekteerimiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Ere Raudsepale
Leina külas Värava kinnistule puurkaevu projekteerimiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Alari Afanasjevile
Uulu külas Pilliroo kinnistule puurkaevu projekteerimiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Ülle Leidurile Laadi
külas Nõmme kinnistule puurkaevu projekteerimiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Kaido Kleinile
Piirumi külas Merimaa kinnistule puurkaevu projekteerimiseks
· Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas Tõlla
tee 2, 4, 6 ja 8 kinnistute liitumisühenduste püstitamiseks
· Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Piirumi külas
Kasekännu kinnistu elektriliitumisühenduse püstitamiseks
· Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Uulu külas
Seljapõllu ja Majake kinnistute elektriliitumisühenduse
püstitamiseks
· Algatada Reiu külas paikneva Jõesuu kinnistu
detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine
elamukruntideks ning kinnitada selle lähteseisukohad
· Kinnitada 2008.a. hajaasustuse veeprogrammist toetusprojekti alusel toetuse saajad alljärgnevalt:
- Aare Afanasjev, Peeter Laas, Helma Sipelgas, Birgit
Pool
Projekti nimetus: Puurkaevu ja veetrassi rajamine
Pilliroo-, Lepiku-, Haava- ja Peetri kinnistule
Toetuse summa 77 576 krooni, projekti oma- ja kaasfinantseering 38 904 krooni.
Projekti ajaline kestus: oktoober – november 2008
- Ere Raudsepp ja Grista Merirand
Projekti nimetus: Värava ja Võtsi puurkaevu rajamine
Toetuse summa 66 407 krooni, projekti omafinantseering
33 303 krooni.
Projekti ajaline kestus: september 2008 – juuni 2009
- Kaido Klein
Projekti nimetus: Merimaa puurkaev
Toetuse summa 88 215 krooni, projekti omafinantseering
44 240 krooni.
Projekti ajaline kestus: oktoober 2008 – juuni 2009
- Ülle Leidur
Projekti nimetus: Nõmme puurkaev
Toetuse summa 69 530 krooni, projekti omafinantseering
34 870 krooni.
Projekti ajaline kestus: oktoober 2008 – juuni 2009
- Vello Joala
Projekti nimetus: Kose puurkaev
Toetuse summa 63 185 krooni, projekti omafinantseering
31 687 krooni.
Projekti ajaline kestus: oktoober 2008 – september 2009
- Tõnu Potter
Projekti nimetus: Liiva veetrassi rajamine
Toetuse summa 34 500 krooni, projekti omafinantseering
17 302 krooni.
Projekti ajaline kestus: oktoober 2008 – detsember 2008
· Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 19.juuni 2008 korralduse
nr 233 “Kinnistu jagamine” punkti 1.2 ning sõnastada see
alljärgnevalt:
o Punkti 1.2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
“1.2 Jannipõllu sihtotstarve maatulundusmaa 100%”
· Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas Kalevi puiestee põik
tee nimeks Kalevi puiestee
09.oktoobril
· Määrata Laadi külas Nurga kinnistu (katastritunnusega
84801:001:0314) uueks nimeks Paju-Nurga
· Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 20.juuni 2005 korralduse
nr 151 “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine”
punkti 1.1 ning sõnastada see alljärgnevalt:
- Punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
“ 1.1 Viiehollandi – suurusega 10226 m2 - sihtotstarve
elamumaa 100%” – Võiste alevikus
· Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
· Toetada rahaliselt Thea Kask´i osalemist 09.11–
05.12.2008 toimuvas lumelaagris
· Väljastada projekteerimistingimused Kristel Talule Laadi
külas Põlma kinnistule olemasoleva elamu juurdeehituse
projekteerimiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna vallale
Võiste alevikus Rahvamaja kinnistule uue rahvamaja
projekteerimiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Marju Pulstile Reiu
külas Piirisaare kinnistule olemasoleva laut-kuuri ümberehituse projekteerimiseks saun-puhkemajaks
· Väljastada kirjalik nõusolek Eiliki Pukkile Uulu külas
Kirsisalu kinnistule kanalisatsioonitrassi ühenduse püstitamiseks
· Väljastada ehitusluba Elion Ettevõtted AS-ile Võiste
alevikus, Piirumi külas Võiste-Häädemeeste fiiberoptilise
sidekaabli paigaldamiseks
· Väljastada kasutusluba Tahkuranna vallale Võiste
alevikus Lasteaia kinnistul asuva Tahkuranna LasteaedAlgkooli lasteaiahoone tulekahjusignalisatsiooni kasutamiseks
· Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Laadi külas
Lillepuu kinnistu liitumisühenduse elektrivõrguga kasutamiseks

· Väljastada kasutusluba Elion Ettevõtted AS-ile Uulu küla,
Lepaküla küla, Leina küla ja Võiste alevikku ühendava
Uulu-Võiste fiiberoptilise sidekaabli kasutamise
· Väljastada kasutusluba Elion Ettevõtted AS-ile Lepaküla
külas Uulu EMT masti fiiberoptilise sidekaabli kasutamiseks
· Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Laadi külas
Mustika kinnistu liitumisühenduse elektrivõrguga kasutamiseks
· Väljastada kasutusluba Tahkuranna vallale Laadi külas
Mägra bussipeatuse tänavavalgustuse kasutamiseks
· Väljastada kasutusluba Tahkuranna vallale Reiu külas Tee
nr 8480004 Reiu tee kinnistul tuletõrje-veevõtukoha
kasutamiseks
15.oktoobril
· Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
· Määrata Tahkuranna vallas Leina külas Tiigi kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:004:0264 katastriüksuse
maa sihtotstarve maatulundusmaa 100%
21.oktoobril
· Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hooldaja määramine-tühistamine)
· Määrata Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Via-Murru
kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:004:0201
katastriüksuse maa sihtotstarve elamumaaks 100%
· Väljastada projekteerimistingimused Lennart SüntMengelile Võiste alevikus Sandri kinnistule masinakuuri
projekteerimiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Jaotusvõrk OÜ-le
Leina külas Jõulumäe Tervisekeskuse kinnistu uue liitumisühenduse elektrivõrguga projekteerimiseks
· Väljastada kasutusluba Tõnu Saarman´ile Reiu külas
Tõnni kinnistule püstitatud elamule
· Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Piirumi külas
Jürimetsa alajaama ja kaabelliinide kasutamiseks
· Algatada Tahkuranna külas paikneva Lennarti I kinnistu
osaline detailplaneering, mille eesmärk on kinnistule
mobiilside masti püstitamine, ning kinnitada selle lähteseisukohad
23.oktoobril
· Määrata Laadi külas Ruusamäe kinnistu detailplaneeringuga moodustatud katastriüksuste juurdepääsutee
nimeks Ruusamäe tee
· Kinnitada Tahkuranna valla Võiste aleviku rahvamaja
projekteerimiseks võetud hinnapakkumistest parimaks
pakkumiseks Henri Projekt OÜ poolt esitatud pakkumine,
hinnaga 253 700.- krooni
· Kinnitada Tahkuranna valla Võiste aleviku detailplaneeringu koostamiseks võetud hinnapakkumistest
parimaks pakkumiseks Henri Projekt OÜ poolt esitatud
pakkumine hinnaga 79 999.- krooni
· Väljastada kirjalik nõusolek Urmas Kibele Metsaküla
külas Via-Murru kinnistule väikeehitise püstitamiseks
· Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Metsaküla külas
Metsaküla bussipeatuse elektriliitumisühenduse püstitamiseks
29.oktoobril
· Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 19.märtsii 2008 korralduse nr 103 “Katastriüksuse nime määramine.
Kohanime määramine” punktides 2 ja 3 kohanimi Meri
kohanimeks Mere
· Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Kanari detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees
· Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Uulu Mõis
Laadi külas Juhani kinnistule Laadi suurfarmi sõnnikuhoidla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks
· Väljastada projekteerimistingimused Marek Merilaht´ile
Võiste alevikus Germo kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
· Väljastada ehitusluba Aare Rebasele Reiu külas Posti tee
6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
· Väljastada ehitusluba Elton Kullamäele Reiu külas Silla
tee 22 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
· Kinnitada Tahkuranna vallas teede ja tänavate renoveerimiseks võetud hinnapakkumised alljärgnevalt:
Reiu külas Taimla tee OÜ Remning 43 070 krooni
· Kinnitada Tahkuranna vallas teede ja tänavate renoveerimiseks võetud hinnapakkumised alljärgnevalt:
Võiste alevikus Vaariku tee
OÜ Remning 24 485 krooni
· Kinnitada Tahkuranna vallas Võiste alevikus Käära tee
dolomiitkillustikuga katmiseks ja kändude freesimiseks
koos laastude koristamise ja utiliseerimisega võetud
hinnapakkumised alljärgnevalt:
Tee katmine dolomiitkillustikuga 100m ulatuses OÜ
Vändra MP 37 406 krooni
Kändude freesimine koos utiliseerimisega
OÜ Vändra MP 23 624 krooni
· Avaldada tunnustust ja premeerida tiitli “Aasta Maaraamatukoguhoidja 2008” Pärnumaal pälvinud Võiste
Raamatukogu juhatajat Ülle Toomlat summas 5000 krooni
· Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas

Reiujõe tee 29 kinnistu liitumisühenduse elektrivõrguga
kasutamiseks
· Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Raja kinnistu liitumisühenduse elektrivõrguga kasutamiseks
· Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Laadi külas
Hundi kinnistu liitumisühenduse elektrivõrguga kasutamiseks

Vallavolikogus otsustati:
31.oktoobril
· Kinnitada Uulu Põhikooli arengukava aastateks 2009-2013
· Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli arengukava
aastateks 2008-2013
· Toimus Tahkuranna valla arengukava aastateks 2006-2013
III lugemine (katkestati)
· Kinnitada Tahkuranna valla kohalikud teede, erateed,
mitteavalike erateede ja metsateede nimekirjad
· Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu
03.oktoobri 2008 otsus nr 59.
Kehtestada Uulu külas läbiviidud Teeääre detailplaneering,
mille eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks
· Mitte algatada Uulu küla, Lillepõllu ja Lillemaa maaüksuseid hõlmava detailplaneeringu (algatatud Tahkuranna vallavolikogu 30.04.2004 otsusega nr 28) keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostaja
on arhitekt Rein Raie
· Arutati Mõisa kinnistu katastritunnusega 84801:001:0187
ostmist Uulu Lasteaia laiendamise eesmärgil ja selleks
rahalise kohustuse võtmist. Eelnõu poolt ei hääletanud
ühtegi vallavolikogu liiget
· Teostamaks Võistes Rahvamaja ja Suveaia kinnistutel
detailplaneeringut ja Võiste Rahvamaja projekteerimist,
arutati võtta OÜ Henri Projekt ees rahaline kohustus.
Vallavalitsus võttis eelnõu tagasi. Samas arutati Tahku Tare
vallale ostmise võimalikkust
· Kinnitada Tahkuranna valla 2008.aasta eelarve muutmine.
Kinnitada Tahkuranna valla 2008.aasta teine lisaeelarve
summas miinus 4 031 671.- (neli miljonit kolmkümmend
üks tuhat kuussada seitsekümmend üks) krooni, kogueelarve maht 36 616 116.- (kolmkümmend kuus miljonit
kuussada kuusteist tuhat ükssada kuusteist) krooni
· Kuulati Karel Tölp´i informatsiooni õiguskantsleri märgukirja kohta valla ehitusmääruse kooskõlla viimise
vajadusest põhiseadusega
· Kuulati Kalmer Metsaoru informatsiooni kodanikualgatuse
töötoa ettepanekute kohta.

Vallavalitsuse teated
Tahkuranna vallavalitsus teatab, et paneb
avalikule väljapanekule vabad põllumajandusmaad
kasutusvalduse seadmiseks. Kasutusvaldusesse
antavate maatükkide plaanidega saab tutvuda ja
registreerimise lehte täita Tahkuranna vallavalitsuses (Uulu küla, Tahkuranna vald) tööpäevadel
8.30– 17.00 10.11.2008–10.12.2008.

*

Tahkuranna vallavalitsus võttis oma
29.10.2008.a istungil vastu Reiu küla Kanari
kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on
kinnistu jagamine 11 ärimaa krundiks, 1 transpordimaa, 1 transpordimaa ja tootmishoonete ning
1 tootmishoonetemaa krundiks. Planeeritavate
hoonete maksimaalne kõrgus on 12 m. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
Kanari kinnistu asub Reiuranna tee ääres Uulu pool
küljes Via Balticast ca 90 m mere pool. Kinnistu
suurus on 5,9 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
10.–24.11.2008. a Tahkuranna vallamajas
tööpäeviti 8.30–17.00 ja
internetis www.tahkuranna.ee
Lisainfo telefonil 444 8894.

November 2008

Tahkuranna valla ajaleht

Volikogu esimehe mõtteid sügis 2008
Kevadine kirjatükk jäi
vahele, aga mida teha, kui
pole mõtteid vallarahvaga
jagamiseks. Tore oli aga see,
et volikogu liikmed omi
mõtteid kirjutasid ja nii said
nägemused meie igapäevaelust laiapõhjalisemaks.
Tänast klaviatuurihaaramist innustas aga eelkõige
möödunud esmaspäevane
väikene (36 inimest) Võiste,
Tahkuranna ja Metsaküla
inimeste Renate Linnu poolt
võiks öelda hetkega kokku
kutsutud istumine. Minu
ema, kes siinkandis elanud
57ndast aastast ütles, et pole
sellist ühtmeelt veel näinud.
Ah et millest jutt? Aga ei
millestki muust kui vallavara
omandamisest, rahvakeeli
Tahku Tare vallale ostmisest.
Kui nüüd Pärnupoolse
otsa rahvas ja muidu valla
värskemad elanikud ei saa
aru, millest jutt, siis ei tasu
lehte veel käest panna, kohe
seletan.
Tahkuranna ja Võiste
külade tänasel piiril Via
Baltica ääres on üks kena
korras hoone. See esimese
vabariigi ajal vallamajaks
ehitatud ja sellena kasutuses
olnud hoone oli peale sõda
koolimajaks 5.–8. klassi lastele. Nii nagu tihtipeale praegu, arvati ka 1978. aastal, et
õnn tuleb meie õuele, kui sulgeme Tahkuranna 8-klassilise kooli 5.–8. klassini.
Kui täna näiteks Kabli kooli
ja ka paljude teiste tegevuse
lõpetamise asjus saavad asjaosalised vähemalt arvamust avaldada, siis1978.a
kool lihtsalt suleti.
Nii ta seal siis vedeles,
Tahkuranna valla vallamaja.
1986–87 kohutavalt külmal
talvel andis peavarju tänases
mõttes kodutule (kelle oma
maja lihtsalt põles maani
maha). Oli vahepeal lihtsalt
lagastamiseks ja rüüstamiseks, kellel aga mõte tuli.
Ka mina õppisin selles
majas 4 aastat, ja kas seepärast või kes teab miks, oli

ülev tunne kui sellesama
hoone seinu hakati ühel päeval värvima.
Meie tollased vallavanem ja volikogu esimees
kuuldes, et KEK hoone
müüb, asutasid osaühingu ja
maja hakkas ärimaastikul
oma kohta otsima. Kust
selline nimi TAHKU TARE,
teavad asjaosalised, aga ilus
nimi igatahes, vaatamata
sellele, et pole tegemist ei
Tahkuga ega ammugi tarega.
Aga kui nimi on kord laulusse pandud (Sulev Nõmmik J. Smuuli „Siin me oleme“), siis sealt enam kätte ei
saa. Eks igaühel oma arvamus, aga sobivamat annaks
otsida.
Ajad mööduvad, keegi ei
ole sündinud selgeltnägijaks.
Korrastatud ja laiendatud
maja vahetas omanikku. Ei
tea, kas korra või mitu, aga
24. oktoobri “Pärnu Postimehest” kuivade puude müügi-kuulutuste vahelt leidsin
punast värvi suurema tüki
kuulutust, kus peal, et Tare
kinnistu müügis. Mida erilist, ikka ostetakse ja müüakse. Aga pilt tundus kuidagi
tuttav. Seekord mõttega pilt,
mõttega hind ja kuna volikogu oli nädala pärast tulemas, siis ka mõte, et asjast
tuleks vähemalt rääkida.
Enampakkumise aeg
seab tähtajad ja mõtlesin,
et küsin Argo Mengeli arvamust. Temal alati selge
seisukoht Võiste asjades.
Argo tegeles juba teemaga,
oli jõudnud paljudega rääkida ja arvas, et jutul on
jumet. “Elurõõmu“ Saima
Vaher oli üllatunud tekkinud
võimaluse üle ja kahe käega
poolt.
Vallavanem tegeles peale
seda kõike ütleksin tõeliselt
professionaalselt teemaga ja
meil oli võimalik järgmine
päev hoone ka seestpoolt üle
vaadata. Mida öelda, pisut
koristamist ja suur saal tulevikuplaanide arutamiseks
on olemas. Mida edasi – ju

selgub. Lusti tegijatele.
Ma loodan, et tol esmaspäevasel koosviibimisel
olnutel ja paljudel teistel on
hea meel hetk tagasi vastuvõetud volikogu otsuse üle
osaleda TAHKU TARE
ostmisel.
On meeldiv, kui saad
100% kinnitust, et ajad õiget
asja. Kui kunagi pakkusin
Võiste olmehoonet kui põllumajandusettevõttele mittevajalikku hoonet Võiste
rahvale seltsimajaks, oli
palju neid, kes ütlesid, et
sellist maja pole vaja. Aga
niipalju kui mina olmehoone
ruume välja jagades aru olin
saanud, vajab tänane aeg
mingitki kooskäimise kohta.
Nüüd on see koht olemas ja
üksiti üks väheseid valla ajaloolisi hooneid jälle rahva
käes. Tegevust talle.
Muidugi on medalil ka
teine pool. Majale tuleb leida
hing ja ühiskondlikel alustel
see kindlasti toimuda ei saa.
Nii et tuleva aasta eelarves
tuleb leida vahendid nii töötasudeks, sisustamiseks kui
ka majandamiseks. Ainult
projektidele lootma jääda ei
ole algusaastatel mõistlik.
Tahku Tare vallavaraks
saamine ei tähenda kaugeltki
Võiste rahvamaja mahalammutamist või unarusse jätmist. Kui üks maja on rahva
omal algatusel 1925. a üles
raiutud, hobuseid tallitanud
ja nõukogude täitevkomiteede valimiste propagandad
ära kannatanud, siis kannatab ta ära televisiooni, interneti ja arvamuse, et oleks
juba 1980ndatel kokku varisema pidanud. See maja on
õiges kohas ja õnneks maha
müümata. (Uulu vana kultuurimaja läks omal ajal
hinnaga 150000 krooni ja ka
mina olin müügi poolt). Täna
aga tundub, et ka sellel majal
oleks oma koht vallarahva
teenimisel, vaatamata sellele, et uus keskus on kõrval.
Mis puudutab Võistesse uue
rahvamaja ehitamist, siis

luua õhulosse on nii lihtne,
aga ehitada kümneid miljoneid maksvaid hooneid järjest valla eelarve lihtsalt ei
kannata.
Võtame tasa ja targu.
Hoiame uksed aknad terved,
katused korras ja vanal majal
hinge sees.
Pikalt sai nüüd ühest
teemast, aga mõnda veel.
Vallaametnikud on põhjalikult tegelenud viimasel
ajal teedega ja asjade juriidiline pool hakkab paika
saama. See on olnud paljudele üsna vintsutav, aga Eesti
seadused on kord sellised.
Tulemuseks on ju see, et ühel
päeval ei pea keegi üllatuma,
et ei saa koju või kodust
välja.
Tänavu on plaanitust vähem remonditud teid ja seda
rahanappuse tõttu. Mõningad planeeritud summad ei
laeku. Usun, et keegi ei remondiks teid ja jätaks seepärast koolimajad kütmata.
Muret teeb tulevik. Ettevõtlusega tegelejana näen
lähiaastaid üsna tumedatena,
mis kindlasti väljendub ka
valla rahakoti kõhnumises.
Arvan, et tuleval aastal on
meil 5–6 miljonit vähem
kasutada kui sel aastal. Kui
headel aegadel olid meie
õpetajate palgad maakonna
kõrgeimad, siis seda luksust
enam lubada ei saa.
Aga ikka tasa ja targu.
Tuleval sügisel on jälle muudatuste aeg. Valitakse uued
volikogud. Tahkurannas
saavad valimised olema
põnevad, sest viimastel aastatel on meile elama tulnud
palju uusi inimesi ja kindlasti tahavad nad vallaelus
kaasa rääkida. “Koostöö“
vallavanemad on tulevaks
sügiseks elu korraldanud 10
aastat. Kas ka edasi, on Teie
otsustada.
Ilusat sügist!
Kalmer Metsaoru
Volikogu esimees
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Vallavanema veerg
(Algus 1. lk)
ja ametnikud tuttavamaks
rahva muredega.
Lahe Kõrtsis peetud
koosolekul küsiti meilt mitme tunni vältel väga palju
erinevaid küsimusi, mis said
ka kõik vastuse, võib-olla
küll küsijale mitte sobiliku,
eks eriarvamusi on alati. Ligi
2 nädalat hiljem saime
koosoleku korraldajatelt protokolli, mis peaks põhimõtteliselt valmis saama kohe
pärast koosolekut. Paraku oli
selle ajaga jõutud mitmel
juhul küsimustele antud
vastuseid kirjutada teisiti kui
sai vastatud või lausa vastupidisteks muudetud. Eks
see jääb “protokollijate”
südametunnistusele. Saime
kogemuse võrra rikkamaks.
Lugupeetud kodanikealgatused, oleme endiselt avatud
Teie konstruktiivsetele ettepanekutele ja koostöö soovidele vallaelu paremaks
korraldamiseks: kus viga
näed laita, seal tule ja aita!
Kui suvi oli sel aastal
üsna ilus, vähemasti algus,
siis sügisel on ilmataat tublisti vingerpussi mänginud,
isegi korralikku vananaistesuve nagu polnudki. Terve
suve lõpp ja sügis on peaaegu lakkamatult vihma
sadanud. Selline sadu on
seganud ka vallas ehitustöid.
Eriti tee-ehitust ja -hooldamist.
Ilm ei ole küll ainus põhjus praegusel hilisel teeehitusel. Valisime teehoiukavasse sellised teed, mis
vajasid hädasti rekonstrueerimist, kuid olid eramaade
sees. Tegemist on teedega,
mida kasutavad mitmed
pered. Nende kodutee oli
kehvematel aastaaegadel nii
kehvas seisus, et ei olnud
läbitavad. Kindlasti ei ole
praegune aeg enam kõige
sobivam sellisteks töödeks,
kuid loodame, et kõik sujub
ja tööd saavad korralikult
valmis ning seda veel käesoleval aastal.
Hea asi selle kõige juures

on see, et majandussurutis on
kevadiste hinnapakkumiste
hindadega võrreldes tublisti
langetanud tööde maksumust. Tänaseks päevaks on
teemaa omanikega sõlmitud
notariaalsed teemaa isiklikud kasutusõiguse lepingud
valla kasuks.
Nendeks rekonstrueerimisse minevateks teedeks on
Piirumi külas olev Käära tee,
Laadi külas olev Jaagu tee ja
Reiu külas olev Karu tee
(esimene osa). Lisaks eelnimetatutele on ehitajaga
leping sõlmitud Uulu kergliiklustee, Võistes asuva
Vaariku tänava ja Reiu külas asuvate Reiutaimla tee,
Silla tee ning Mereküla tee
osaliseks ehituseks. Osalise
ehituse all pean silmas, et
ehitusse läheb nendest teedest mingi osa, üldjuhul
kehvemas seisus olev teelõik. Uulu kergliiklusteest
ehitatakse sel aastal tee põhi Uulu Põhikoolist kuni
Uulu Pargi lõpuni.
Esialgne plaan oli sel
aastal tee ehitada bussipeatusest alates, kuid erinevatel põhjustel ei ole tänaseks päevaks õnnestunud
kõigi Uulu maja nr 1 ja 4
korteriomanikega isikliku
kasutusõiguse lepingut sõlmimas käia. Samas, väga
suur tänu Teile, kes Te olete
vallaga juba eelpoolmainitud
lepingu sõlminud.
Päris mitmete teede ehitamine segab mõnda aega
kodudesse pääsemist, eriti
Karu teel, siinkohal palun
kõigi Teie mõistvat suhtumist tee-ehitusse ja teeehitajatesse.
Sel aastal kulutab vald
teede ehitamiseks üle 1,7
miljoni krooni, lisaks veel
teehooldusega seotud kulud.
Lisaks tee-ehitustele toimub vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamine
Pärnu linnaga piirneval Kalevi puiesteel ja Reiu külas
Silla tee piirkonnas.
Ilusat sügise jätku!

Ohtlikest jäätmetest
27. septembril toimus
vallas teine ohtlike jäätmete
kogumise ring ning tulemus
sai väga positiivne – kokku
koguti peaaegu 4 tonni ohtlikke jäätmeid, millest suurema osa moodustasid vanad
elektroonikaseadmed. See on
väga märkimisväärne kogus
ja meil on väga hea meel, et
ohtlikud jäätmed sai parimal
võimalikul viisil kokku
kogutud, mitte ei sattunud
metsa alla.

Teine rõõmusõnum on
ohtlike jäätmete vallas veel.
Kolme kuuga, mil valla
territooriumil asetsevad kuus
patareiboksi, kogusime
kokku ca 20 kg patareisid.
See on samuti väga suur
kogus nii lühikese ajaga mis
saab nüüd õigesti käideldud
mitte ei satu prügimäele või
veel hullem metsa alla.
Janno Tomingas
Keskkonnanõunik

TEADMISEKS
Pärnu Maavalitsus teatab, et Pämu maavanem
kehtestas 9. oktoobril 2008. aastal korraldusega
nr 112 Pämu maakonna planeeringu
teemaplaneeringu “Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur 2008–2015”.
Teemaplaneeringu tervikteksti ja kaartidega on
võimalik tutvuda vallavallitsuses, Pämu
Maavalitsuses ning maavalitsuse koduleheküljel: http://www.mv.parnu.ee.

Pärnu Lahe Partnerluskogu kaudu
on võimalik toetusi taotleda
Mercedes Merimaa tutvustas 15.oktoobril Tahkuranna vallamajas ja 10.novembril Naarismaa talus
Pärnu Lahe Partnerluskogu
koosolekutel rakenduskava
meetmeid, millele saab hakata taotlema raha alates
2009. aastast: külade elukeskkonna uuendamine ja
arendamine; noorte kaasamine kogukonna elukeskkonna parendamisse; koostöö, koolitus ja teavitustegevus; ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine; keskkonnasõbraliku turismialase
ettevõtluse arendamine.
Raha võivad taotleda kõik
vallas tegutsevad ettevõtted, MTÜ-d, seltsid ja
kohalik omavalitsus. MTÜ
Pärnu Lahe Partnerluskogu
(PLPK ) on kohalik tege-

vusgrupp, mille põhieesmärgiks on kohaliku maaelu
edendamine kolme sektori –
avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori koostöös.
PLPK tegevuse strateegia aastatel 2006–2013
keskendub kahele põhiteemale: elukeskkonna areng
läbi seltsitegevuse arendamise ja väikeettevõtjate toetamine läbi uute lahenduste
leidmise tootmises ja teenuste pakkumises.
PLPK tegevus liidab
ühistegevusse 8 Pärnu lahe
äärset valda: Audru, Häädemeeste, Kihnu, Koonga,
Sauga, Tahkuranna, Tõstamaa ja Varbla.
2008. a juuni seisuga on
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogul 58 juriidilist liiget
(8 kohalikku omavalitsust, 2

KOV osalusega sihtasutust,
25 ettevõtjat ja 23 MTÜd).
Tegevusgrupi juhatus on
17-liikmeline, juhatuse
esimees on Rein Talisoo.
PLPK büroo asub Pärnumaal Audru alevis Ringi 1a.
Büroos töötab PLPK tegevjuhina Mercedes Merimaa.
Partnerluskogu aastane
liikmemaks on ettevõtluse
esindajatel 200 krooni ja
kolmanda sektori esindajatel
100 krooni aastas. Tahkuranna vallast on PLPK liikmed: Tahkuranna Vallavalitsus, OÜ Weiss Aiand,
OÜ Uulu Ehitus, OÜ Golfer, OÜ Suurna sadam, OÜ
Lentsius, OÜ Narnia, MTÜ
Tahkuranna Spordiklubi
Tahk, MTÜ Tahkuranna
Naisselts, MTÜ Tahkuranna

Kultuuriselts, MTÜ Suusaklubi Jõulu.
Rohkem infot www.plp.ee,
Mercedes Merimaa
telefonilt 509 2261 või
e-posti aadressilt
mercedes@plp.ee.
Ettepanekuid, milliste
projektidega ettevõtted,
MTÜ-d ja seltsid on valmis startima 2009. aastal,
ootan telefonil 44 48 897
või 5089266
e-posti
aadressil
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
novembrikuu lõpuni.
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Tahkuranna valla ajaleht
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Kes on Õiguskantsler, et vallaasjast arvata –
just selline suhtumine jääb,
kui lugeda kirjavahetust, mis
peetud enam kui aasta Õiguskantsleri ja Tahkuranna
vallavõimu vahel.
Pöördumine Õiguskantsleri poole sai tehtud
vallakodanike initsiatiivil
24.06.2007, et saada kinnitust Tahkuranna valla Ehitusmäärusele, mille osade
punktide osas tekkis kahtlus
nende vastavuses Põhiseadusele ja Planeerimisseadusele.
Punktid, millised probleemiks said, rääkisid tänase
omaniku ja tulevase omaniku
tahet arvestamata piirangute
seadmist. Tegelikult soovib
omanik ise otsustada (mõistlikke piiranguid arvestades)
kui palju oma lähedastele
krundiks maad anda või hoopis õiglase tasu eest võõrandada või muul moel omanikutulu saada.
Õiguskantsler oma aprillikuises kirjas kinnitab selgesõnaliselt, et kohalik
omavalitsus on eksinud ning
pole omaniku huve arvestanud ega saa määruses (üldakt) krundi suurusi numbriliselt kirja panna. Erinevate huvide arvestamiseks ja
üldiste põhimõtete kirjeldamiseks on seadus ette näinud
planeeringud – detailplaneeringud ning üldplaneeringud.
Planeeringud oma sisult on
aga kokkulepped kogukonnas kavandatavate arengute
üle.
Õiguskantsler oma oktoobrikuises pöördumises
selgitab põhjalikult 16 leheküljelises kirjas veelkord
seaduste sisu, toob ära ka
kohtupraktika Riigikohtuni

välja ning teeb mõlemas kirjas ettepaneku viia ehitusmäärus kooskõlla seadustega. Olulise õigusakti kooskõlla viimiseks annab aega
esmalt 30 päeva, teise puhul
20 päeva.
Mõlemale kirjale saab
Õiguskantsler vastuse, mis
ütleb: „…Tahkuranna volikogu ja valitsus on seisukohal, et ehitusmäärus on
kooskõlas põhiseadusega ja
ei ole muutnud ehitusmäärust.“ Krundi suuruste fikseerimise põhjendusena
tuuakse vallapoolses kirjas:
“…Väiksemad krundid tingiks rohkem elanikke, kuid
vald ei suuda eelarve väikese
mahu juures tagada elanike
arvu suurenemisest tekkivate
kohustuste (nt täiendavate
kooli- ja lasteaiakohtade
loomine) täitmist.“
Jant Ehitusmääruse ümber, detailplaneeringute pidurdumine ning omanäolised
arengud üldplaneeringu
koostamise käigus olid põhjuseks, miks kogunes osa
vallarahvast 13.oktoobril
Uulu vanasse rahvamajja.
Sooviti „aur välja lasta“ ja
küsida omad küsimused, mis
otse või kaudselt seotud
eeltoodud teemadega ning
valla elukorraldusega laiemaltki. Rahva ette kutsuti
vallajuhid, et saada vastused
küsimustele mis südamel.
Kogunes 42 inimest, kelle
ette vallavalitsuse poolt tulid
vallavanem Karel Tölp ja
planeerimisnõunik MaiaLiisa Kasvandik.
Kokkusaamine kestis
kokku 4 tundi ja küsimusi
jagus, vastuseid aga paraku
mitte.

Vormistati protokoll,
milline oma 14 lehel kirjeldab õhkkonda ja emotsioone, mis valitsesid. Materjal edastati nii vallavolikogule kui -valitsusele
ning loodetavasti jõuab
protokoll koos muude üldplaneeringut puudutavate
materjalidega valla kodulehele.
Arvestades asjaoluga, et
valla kodulehele mitte kõigil
kodanikel mugav jõuda pole,
olgu siinkohal ära toodud
küsimused teemati, millised
valutasid südant ning ettepanekud, mis tehti asja
parandamiseks.
Küsimused:
Miks kestavad detailplaneeringute menetlused
2 või 4 või koguni 6 aastat
ja jäävad sageli sahtlisse
hoopis seisma „argumendiga“ kus ühele või teisele
otsustajale „asi lihtsalt ei
meeldi“ ?
Miks peavad maaomanikud ära müüma võileiva
hinna eest maa, kuna omavalitsusega seotud inimesed
ei luba muuta sihtotstarvet
ja krundimüügist teenida
enam kui maatulundusmaalt.
Miks üldplaneeringu
arutelud korraldatakse kell
kolm tööpäeval, seal väljaöeldud asjast huvitatud
isikute ettepanekud vääramatu jõu mõjul kas kaovad
või jõuavad planeeringukaardile tundmatuseni muutununa?
Miks kodanik ei vääri
vastust oma ettepanekule,
sealhulgas põhjendamist kui

see avalike huvidega laiemalt ei sobi.
Miks vallavalitsuselt ja
volikogult saadavad kirjad,
otsused ja dokumendid juriidiliselt asjatundmatult
koostatakse ja neid mitu
korda ühes teemas muudetakse?
Miks on antud konkursita golfiteema ajajatele
lisaks 20 ha maad pikaajaliselt hoonestusõiguse alusel, kui asjatundjad on aastaid korduvalt hinnanud
golfiväljakute rajamise
väärtusliku puistu keskele ja
väga suuremahulisi pinnase
teisaldamise vajadusi ülikulukateks.
Investeerimisvõimekus
kätkeb endas valla maatükkide hoonestamisõiguse
müügis. Lisavahendite kaasamist raske tuvastada.
Arutelu asjade parandamiseks oli põhjalik.
Sõnastati 14 ettepanekut,
mille kaudu koosviibijate
arvates võiks üldplaneeringu
tulemus enam kogukonna
soovide kohaseks saada.
Kokkutulnud otsustasid seda
spontaanset kodaniku algatust nimetada edasise suhtlemise hõlbustamiseks üheselt – Kodanikualgatuse
Töötuba, ning ärgitada kogukonda ühiselt arengute üle
mõtteid mõlgutama.
Sõnastati ettepanekud,
millised edastati vallavolikogule ja valitusele.
Moodustada laiapõhjaline töörühm üldplaneeringu
läbiviimiseks, laiendades
olemasolevat toimkonda 8–
10 inimese võrra. Ettepanekud persoonide osas esitab
töötuba peale külade esin-

dustega läbirääkimist hiljemalt oktoobrikuu lõpuks.
Leppida kokku ja kirjeldada rahvakoosolekutel
„valla nägu“ / visioon
tuleviku pildist, mille suunas
planeeringu koostamist
jätkatakse ja põhimõtteid
ruumiliseks planeerimiseks
sõnastatakse.
Korraldada küladepõhised arutelud üldiste põhimõtete selgitamiseks ja küla
kui toimeruumi kujundamiseks. Kokkusaamised korraldada inimestele kättesaadaval ajal ja kohas.
Lõpetada vägikaikavedu
Õiguskantsleriga ja viia
Ehitusmäärus kooskõlla
seadustega, mitte panna
dokumendi valmimist sõltuvusse üldplaneeringu koostamise protsessist.
Loodusressursi potentsiaali selgitamiseks ja perspektiivi kirjeldamiseks üldplaneeringus vajalik teostada
keskkonnamõjude hinnang
tuuleenergia kasutamise
võimalikkusest, mahust ja
asukohtadest. Kaasata asjatundjaid ka muu taastuvressursi kasutuselevõtu
perspektiive avama.
Analüüsida golfiala teema, ressursi eraldamise
põhjendused ja võimalikud
alternatiivsed arengud nimetatud piirkonnas.
Käsitleda põhjalikult
rohekoridori/roheala temaatikat valla poolt maakonnaplaneeringusse vaadatuna.
Üldplaneeringu tekstiversioon jätab rohkete tehniliste vigade ja vasturääkivuste kõrval tühja ja
pealiskaudse, kohati kopee-

ritud mulje – vajalik teemade
kaupa Tahkuranna vallale
mõeldud sisus korrastada.
Põhieesmärkide osa oluline
täiendada efektiivse, asjatundliku ja inimsõbraliku
haldusteenuse arendamise
põhimõttega.
Algatatud detailplaneeringute teema läbi analüüsida ja mõistlikult koostöös
huvitatud isikutega lahendada ootamata uue üldplaneeringu kehtestamist.
Kaardistada tööandjate
ring ettevõtluses valdkonniti
ja hõive poolelt, kaasata
erinevate valdkondade asjatundjaid teemaplaneeringutesse.
Analüüsida koostöövõimalused erinevate naaberomavalitsusüksustega kogukonna parema elukvaliteedi
saavutamiseks.
Kaalutleda hajaasustuse
ja tiheasustusala piiride ja
määratlemise üle, kaaluda
erinevate variantide plusse ja
miinuseid. Vajadusel kirjeldada alad ilme eelnimetatud
termineid kasutamata.
Teedevõrgu põhjalik planeerimine, avaliku huvi
kirjeldamine, avalike teede
piiritlemine. Riigiteede seostamine kohaliku elukorraldusega, vallahuvide määratlemine.
Ülevaade seni tehtud
ettepanekutest ja nende realiseerimisest, vastused ja
põhjendused ning mittearvestatud ettepanekute puhul
tagasiside ettepanekute
tegijatele.
Kokkusaamise mõtted
võtsid kokku ja panid kirja
Tiia Kalnin ja Sirje Jõgiste.

Üldplaneeringust
Viimasel ajal on palju
kirgi tekitanud üldplaneeringuga seonduv. Kuna valla
kodulehel on olnud tutvumiseks väljas eskiisjoonised
ja seletuskiri, on selle kohta
tulnud märkusi. Rahva
algatusel toimunud koosolekust kirjutab tänases lehes
ka Tiia Kalnin. Toimunud
koosolek oli tõesti emotsionaalne nagu T. Kalnin
mainib protokolli kirjeldamiseks. Vallavalitsus püüab
pigem keskenduda faktidele
ja selgitustele.
Sõna “kohalik omavalitsus” näitab üsna täpselt,
kelle eest peab vald hea
seisma – kohalike inimeste
eest. Arengukavas on juba
varasematel aastatel öeldud,
et valla visiooniks on, et
rahvaarv kasvaks mõõdukalt, jäädes 2015. aastaks
alla 3000 elaniku. Aasta
alguse seisuga on vallas
2291 inimest. Kui arengukavaga on kokku lepitud
elanikkonna mõõdukas kasv,
oleks vastukäiv üldplaneeringuga planeerida suurel
hulgal perspektiivseid ela-

mualasid, mis oleksid aluseks rahvaarvu tõusule.
Elanikkonna kasvamise läbi
hakkaks kannatama keskkonna kvaliteet.
Valla arengukavas on
kokku lepitud teinegi elukeskkonnanäitaja: Tahkuranna peaks olema meeldiva
elukeskkonnaga, heakorrastatud, puhta loodusega
vald. Üldplaneeringut koostades on vald lähtunud ennekõike põliselanike huvidest
ja keskkonnakvaliteedist.
Kogu kinnisvara arendus
peab edaspidi senisest enam
arvestama meie valla eripäraga.
Üldplaneeringut koostades viis vallavalitsus läbi
ankeetküsitluse, mille vastuste analüüs andis palju
infot vallaelanike ootuste ja
soovide kohta. Enamik vastanuist väärtustas Tahkuranna looduskaunidust ja
linnalähedasust. Seega on
vajalik tagada võimalused
sellise olukorra säilimiseks.
Elamualad
Elamuehituse piirkondade planeerimisel on arves-

tatud, et edaspidi tekiksid
kompaktsema hoonestusega
alad ainult väljakujunenud
asustuspiirkondi jätkavatena, kuna seal on juba
olemas või lihtsamini lahendatav vajalik tehniline ja
sotsiaalne infrastruktuur.
Arendustegevus peab käima
edaspidi sellistel aladel
ainult läbi detailplaneeringu,
et tagada iga koha eripäraga
arvestamine. Ka vald tõhustab omalt poolt kontrolli
detailplaneeringute sisu ja
selle alusel kavandatava
keskkonna kvaliteedi üle
lähtuvalt üldplaneeringus
ette antavatest kriteeriumitest. Üldplaneeringus
olevad arhitektuursed üldnõuded ja piirangud uute
elamukruntide suurusele on
tingitud soovist tagada külade eripära ja esteetiline
ilme. See jätab vabaduse
elada ka edaspidi maalähedases keskkonnas. Lähtuvalt
arengukavast on valla eesmärk arendustegevuse teadlik suunamine ja mõõduka
kasvu tagamine. See aga
peab käima olemasolevatele
elanikele sobivaimal viisil.

Kindlasti on olemas konflikt
keskkonna kvaliteedi ja
arenduse intensiivsuse vahel,
kuna paljud maaomanikud
on intensiivsest arendustegevusest huvitatud. Reeglina
aga ei võida sellest vald ega
olemasolev elanik, vaid
ainult maaomanik üksi. Valla
eesmärk on arengut tasakaalustada – tagada meeldiv
elukoht ja head liikumisvõimalused võimalikult
paljudele. Tagamaks paremat keskkonnakvaliteeti, on
ette nähtud uued rattateed
ühendamaks nii asulaid
omavahel kui ka juurdepääsudena randadesse ning
sotsiaalobjektideni (nt koolid).
Rohevõrgustikud ja
väärtmaastikud
Kehtiva maakonnaplaneeringuga on määratud nii
väärtuslikud maastikud kui
rohevõrgustiku alad. Üldplaneering saab küll mingil
määral täpsustada maakonnaplaneeringus sätestatut, kuid peab järgima selle
kui riikliku dokumendi üldeesmärke. Tahkurannal on

veel loodusväärtusi, mida
hoida, samuti on näha vallaelanike soov seda teha.
Elanikud hindavad siinset
loodust ja elavad siin just
selle pärast. Maakonnaplaneering on rohekoridoride
ja -võrgustiku suunad paika
pannud, üldplaneering vaid
täpsustab neid, arvestades
reaalse situatsiooniga. Sellega seonduvad konfliktid on
tingitud sellest, et valdav osa
omanikke tahaks rohevõrgustiku enda maalt naabri
maale viia. Vald peab siin
leidma kompromissi võrgustiku toimimise kui avaliku huvi ja arendustegevuse
võimaluse, kui erahuvi vahel. Kodanikena tahab ju
enamus meist saada liikuda
metsa või randa ja elada
looduskaunis kohas omaette.
Üldplaneeringu koostamine ei ole veel lõppenud.
Sõnastusi täpsustatakse ja
põhjendatud ning avalikes
huvides mõistetavate soovide korral on olemas veel
võimalus lahendust korrigeerida.

Tehtud töö tutvustamiseks ja ettepanekute
saamiseks korraldab Tahkuranna vallavalitsus kaks
rahvakoosolekut – Uulus
ning Võistes.
Vastu tulles mitmetele
ettepanekutele toimuvad
koosolekud hilisemal,
tööpäevajärgsel kellaajal:
kolmapäeval, 26. novembril kell 17.00 Uulus vallamajas;
neljapäeval, 27. novembril
kell 17.00 Tahkuranna
koolis.
Kes täpselt alguseks ei
jõua, võib tulla ka hilinemisega – oodatud on kõik
osalejad, koosolekute orienteeruvaks pikkuseks on ca 3
tundi.
Esimesel keskendume
Uulu, Laadi, Lepaküla,
Leina ja Reiu küladele, teisel ülejäänutele.
Koosoleku parema
korraldamise huvides palume asjasthuvitatutel
esitada oma üldplanee-
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Tahkuranna valla ajaleht

Üldplaneeringust
ringuga seotud küsimused
eelnevalt vallavalitsusele
kirjalikult Uulu küla
86502,
Tahkuranna
Vallavalitsus või e-postiga
tahkuranna@tahkuranna.ee
Vastusteks “Kodanikualgatuse töötoa”
ettepanekutele
1. Töörühma laiendamine – üldplaneeringu koostamise juhtrühm on moodustatud vallavalitsuse poolt,
koosnedes kõigi volikogufraktsioonide esindajatest,
lisaks vallavalitsuse esindajad. “Töötuba” on oma
kirjas lubanud teha ettepanekud konkreetsete persoonide osas hiljemalt
oktoobrikuu jooksul. Lehe
trükkimineku ajaks, 12. novembriks, ei olnud ettepanekuid veel esitatud.
2. Valla visioon tulevikust – visioon on olemas
hetkel kehtivas arengukavas,
lisaks on andnud olulist infot
üldplaneeringu koostamise
käigus valla poolt läbiviidud
ankeetküsitlus. Samuti on
aegade jooksul laekunud
detailplaneeringute avalikustamise käigus vastuväiteid ja ettepanekuid, mis
annavad märku üldisest
meelsusest.
3. Koosolekud külade
kaupa – Tahkuranna vald on
väike ja iga küla kohta eraldi
koosoleku kokkukutsumine
ei ole mõttekas – küll aga
jätkame senist taktikat teha
koosolekud mõlema suurema
tõmbekeskuse kaupa. Senitoimunud koosolekutel on
olnud inimesi igast külast,
samuti ei saa väita, et inimesi
oleks olnud vähe. Kõik senised arutelud on protokollitud ja nende tulemusi
ning seal välja käidud
ideesid maakonnaplaneeringu ja seadusega etteantud
raamide kontekstis arvestatud.
4. Ehitusmäärusest –
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Veelkord koertest
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selle muudatust valmistatakse juba ette ja seda on
kavas muuta järgmisel volikogu istungil.
5. Tuuleenergia – esimestel koosolekutel väljapakutud tuuleenergia-alad
asuvad Metsaküla rannal,
Natura linnuhoiualade vahetuses läheduses, samuti on
seal tegemist madala ja üleujutusohtliku alaga, kus
maaomand on killustatud ja
majad lähedal. Kuna sobilik
koht puudub, ei ole ratsionaalne tuuleenergia ulatuslikumat kasutamist üldplaneeringus välja pakkuda.
Just maa ala piiratus ja ruumi
puudus ning konflikt linnuhoiualaga on viinud valla
kokkuleppel keskkonnamõju
hindavate ekspertidega kokkuleppeni tuuleenergia ala
kavandamisest siin vallas
loobuda. Üldplaneering ei
välista samas väiksemas,
alla 7,5 MW mahus tuuleenergia tootmist enda otstarbeks, vaid just suurema
tuulepargi rajamise, kuivõrd
selle müra segaks elanikkonda.
6. Golfitemaatika – hetkel on olemas kehtiv Golfi
detailplaneering ning selle
alusel seatud hoonestusõiguse leping. Ilma mõlemapoolselt kokkulepitud lepingumuudatustega ei ole
otstarbekas tühistada detailplaneeringut.
7. Rohealade temaatika
– üldplaneeringu sisust
moodustab keskkonnatemaatika väga suure osa. Pea
kõik peatükid on seotud
loodus- ja elukeskkonna
tingimuste seadmisega, lisaks on keskkonnakaitset,
rohevõrgustikku ja säästvat
arengu põhimõtteid käsitletud omaette peatükkides.
Seda teemat kajastab üldplaneeringust põhjalikumalt
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruanne.
8. Tehnilised vead – kritiseeritud dokument oli üldplaneeringu esialgne teksti-

versioon, mille põhieesmärk
oli ühtlustada valla ja planeeringu koostamist nõustanud AS Pöyry Entec
pakutud sõnastusi. On loomulik, et esialgne tööversioon sisaldab vigu – selleks
see ka planeeringu töörühma
liikmetele esitati. Eesmärk
oli, et vallapoolse töörühma
liikmed teeks teksti oma
täiendused. Töörühma poolt
on vead üle vaadatud ja
AS-iga Pöyry Entec need
tänaseks ka parandatud.
Samuti on mitmes kohas
korrigeeritud esialgseid
sõnastusi. Kõik selleks, et
planeering oleks vallale
sobilikum.
9. Algatatud detailplaneeringud seoses uue üldplaneeringuga – detailplaneeringud on üle vaatamisel.
Planeeringute, mille lähteülesande kehtivusaeg on
lõppemas, edasise jätkamise
võimalikkus tuleb üle vaadata. Kui maaomanikul
(planeeringust huvitatud
isikul) on soov peatunud
protsessi jätkata, peab see
edaspidi toimuma kooskõlas
üldplaneeringuga. Uues üldplaneeringu versioonis on
rakendussättena kirjas, et
kõik need planeeringud, mis
saavad olema vastuvõetud
enne üldplaneeringu kehtestamist, viiakse lõpuni senistel tingimustel. Kuna viimase
aasta jooksul on kinnisvaraturul ja elamuehituses
nõudlus muutunud, tuleb ka
vallal uute olude, seniste
arenduste kogemuse reaalsusega arvestada.
10.Tööandjate ringi
kaardistamine – seaduse
järgi ei ole see üldplaneeringu ülesanne. Küll on
aga üldplaneeringu koostamisel arvesse võetud tänast
olukorda. Üldplaneering
loob eelduse äri- ja ettevõtluse arendamiseks.
11. Koostöövõimalused
naabritega – Pärnu linna
lähiümbruse omavalitsused
on kaalunud võimalust

koostada ühine teemaplaneering, mille käigus analüüsida koostöövõimalusi
ning ühiste arendusprojektide võimalikkust. Koostamisel oleva valla üldplaneeringu peavad kooskõlastama kõik Tahkuranna
naaberomavalitsused, kellel
on võimalus teha ettepanekuid muuhulgas koostöövõimaluste osas.
12. Tihe- ja hajaasustus
– tihedamalt arendatavad
ehk detailplaneeringu kohustusega alad on üldplaneeringukaardil määratud.
Tähisega “väikeelamumaa”
(“väikeelamumaa reservmaa”) on välja toodud
võimalikud kompaktsema
hoonestusega alad. Ülejäänud maad on maatulundusmaana kasutatavad
põllu- ja metsa alad (sh nt
rohevõrgustiku koridorid),
olemasolevad riiklikud
looduskaitsealad, haljasmaad, põllumajanduslik
tootmismaa või üldkasutatavate hoonete maa, ärimaa, tootmismaa. Üldplaneering määratleb maakasutuse juhtfunktsiooni, mis
võib koosneda ka teistest
antud piirkonda sobivatest
maakasutuse funktsioonidest
kuni 45% ulatuses.
13.Teedevõrk – riiklike
teede suhtes kooskõlastavad
planeeringu teedevalitsus kui
maanteeamet. Valla- ja erateedevõrgu osas on avalikel
koosolekutel oodatud vallaelanike täiendusettepanekud.
14. Ülevaade seni tehtud
ettepanekutest – kõik kirjalike ettepanekute tegijad
saavad kirjaliku vastuse,
lisaks on võimalik anda neist
ülevaade avalikel koosolekutel (vt ajad eespool).
Samuti on säilitatud kõik
töökoosolekute ideesid kajastavad kaardid.
Maia-Liisa Kasvandik
Planeerimisnõunik,
Kaur Lass
AS Pöyry Entec

On väga kurb tõdeda, et
hoolimata mitmetest artiklitest valla lehes on meil ikka
palju hulkuvaid koeri mööda
valda jooksmas ning pea iga
nädal tuleb vallamajja kaebusi erinevates koertest, kes
on kas lihtsalt lahtiselt või
suisa meie kaaskodanike
rünnanud ja kehalisi vigastusi tekitanud. Sellist olukorda ei saa kuidagi heaks
kiita ning nii olemegi võtnud
väga range seisukoha kõikide koerte omanike suhtes,
kes ei täida elementaarseid
nõudeid koerte pidamise
suhtes.
Vallavalitsus koos politsei ja Pärnu loomade varjupaigaga otsustas teha ühisreidi valla territooriumil,
selgitamaks välja hulkuvate
koerte hulka ning teha ulatuslikku selgitustööd inimeste seas koerte ja kasside
pidamise eeskirja suhtes.
Eesmärk ei olnud otsida
piinlikku täpsusega igat
rikkumist, vaid leida need
kõige raskemad rikkumised
ning inimestele selgitada
nende rikkumist. Peamine
eesmärk oli tabada lahtiselt
ja omapead liikuvad koerad,
kes häirivad kaaskodanike
liikumist ning äärmisel juhul
võivad tekitada ka vigastusi.
Varjupaiga inimesed olid
kaasas juhuks, kui leiame
koera, kelle omanikku ei õnnestu kohapeal tuvastada.
Kahjuks või õnneks oli ilm
väga halb ja hulkuvaid koeri seetõttu kindlasti palju
vähem kui me ehk oleks
oodanud, kuid sellest hoolimata tuvastasime 7 rikkumist, milledest kahel juhul
varjupaiga töötajad võtsid
koerad varjupaika kaasa.
Viiel juhul võiski tõdeda, et
koerad oli omapead saanud
oma territooriumilt välja nii,
et omanikul puudus nende
üle kontroll. Neist ühel juhul
oli politsei juba koerte omanikule väärteoprotokolli välja kirjutanud, kuid sellest
hoolimata olid koerad lahti.
Kahel juhul oli omanik koos
koeraga väljapool oma territooriumit jalutamas, kuid
koer ei olnud paela otsas.

Head kaaskodanikud, kes
te peate koeri, kasse või muid
koduloomi – lemmiklooma
võtmine majja tähendab
automaatselt kõrgendatud
vastutuskoormat ennekõike
selle looma ees, kelle te oma
elamisse võtate, aga ka teie
enda suhtes ning mitte
vähetähtis ei ole vastutus
kaaskodanike ees. Teie soov
ja tahe pidada lemmiklooma
ei tohi kuidagi häirida kaaskodanikke. Sellega tuleb ja
peab arvestama. Kindlasti
peavad kõik koerad olema
vaktsineeritud ja väga soovitame leida ka võimalus
oma lemmikule paigaldada
kiip ja kanda oma lemmik
lemmikloomaregistrisse. See
aitab väga kiiresti leida koera- või kassiomanikku juhul,
kui ta on läinud kaduma või
juhtunud mõni muu õnnetus.
Kindlasti jätkab vald selliseid reide koos politsei ja
varjupaigaga ning eeskirjadest mitte kinnipidajad
saavad vastutusele võetud.
Koerte- ja kasside pidamise
eeskirja tuleb samamoodi
täita nagu iga teist seadust.
Kui te näete hulkumas
mõnda koera või kassi ning
ei ole võimalik lähedusest
tema omanikku tuvastada,
siis on kõige õigem võtta
ühendust varjupaigaga, kes
esimesel võimalusel tuleb ja
püüab looma kinni ja toimetab ta varjupaika. Koeravõi kassiomanik – kui sa
leiad, et sinu lemmik on
kaduma läinud, siis võta
esimesena ühendust varjupaigaga, sest tõenäoliselt on
sinu lemmik just sinna sattunud, kui ta sinna ei ole
sattunud, siis tuleb mujalt
otsida või kõige halvemat
aimata.
Pärnu kodutute loomade
varjupaiga kontaktandmed on järgmised: Raba
32, Pärnu, Tel. 449 5565;
524
6705,
e-mail:
parnu@varjupaik.ee ning
koduleht:
www.parnu.varjupaik.ee
Janno Tomingas
Keskkonnanõunik

Alanud on kütteperiood
Millest tekib korstnasse
tahm?
Rohkem tahma ja pigi
tekib lõõridesse ja korstnasse küttematerjali mittetäielikul põlemisel. Küttematerjal ei saa ahjus täielikult ära põleda, kui põlemisel ei tule piisavalt õhku
peale. Sooja kokkuhoiu
mõttes või selleks, et tuli
koldes pikemalt lõkkel oleks,
köetakse tihtilugu poolkinnise siibri või väikeseks
timmitud õhuavaga. Selline
kütmisviis kokkuhoiufekti ei
anna, küll aga tekib korstnasse narmastena rippuv
tahm, mis omakorda süttib.
Tahma ja pigi põhjustavad
ka märja materjaliga kütmine ning plastiku ja teiste
sütneetiliste materjalide
põletamine ahjus.

Kui tahma või pigi on
korstnasse ja lõõride seintele
paksult kogunenud, võib see
süttida ning läbi mördipragude välja pressiv pigi
rikub korstna. Kuid korstent
läbiva suitsu temperatuur
ulatub 300-400 C, siis tahma
põlemisel ulatub temperatuur 1000 C ja enamagi,
korstna kestvusele kõrge
kuumus hästi ei mõju. Kui
terved kivid ise sellisele
temperatuurile vastu peavad,
sii nõrgem on kividevaheline
mört. Samuti võib korstnajala temperatuur tõusta nii
kõrgeks, et see süütab lähedalasuva puidust või mõnest
muust põlevast materjalist
seina või vahelae. Katkise
korstna puhul löövad tahmapõlengu korral leegid
korstna pragudest otse välja.

Miks on tahmapõlengud
ohtlikud?

Milline materjal on kütmiseks kõige sobivam?

Ahju ja pliiti tuleb kütta
sellise kütuseliigiga, milleks
kütteseade on ette nähtud.
Vale küttematerjali kasutamine lõhub kütteseadme ära
ning võib põhjustada tulekahju. Kividest ehitatud
ahju/pliiti tuleb kütta kuivade puudega. Briketiga
küttes tuleb jälgida koldesse
visatava kütuse kogust, sest
briketi kütteväärtus on kõrge
ning temperatur tõuseb liiga
kõrgeks ning see lõhub
küttekollet. Kindlasti ei tohi
puupliidi/ahju alla panna
plastikut ega sünteetiliste
materjalidega immutatud või
lakitud/värvitud puitu. Puuküttega katlaid ei tohi kütta
kivisöega, kui seda ei ole
katla kasutusjuhendis ette
nähtud. Sünteetilised materjalid pigitavad korstna ära
ning ka põlemistemperatuur
on puidust oluliselt kõrgem,
mis omakorda küttekeha

lõhub. Kütteseadet ei tohi
läita põlevvedelikuga, olgu
selleks süütevedelik või
bensiin. Põlevvedelike puhul
süttivad aurud, mitte vedelik
ise, tekitades plahvatuse. Ka
sellest sügisest on näiteid,
kus põlevvedelikuga ahjus
küttematerjali süüdates on
inimesed oma kodus
tulekahju põhjustanud ning
ka ise põletada saanud.
Kas korstent tohib
puhastada igaüks?
Ühepereelamus tohib
korstent ise pühkida, kui
vahendid on olemas. Kindlasti tuleb korstnapühkija
kutsuda korterelamu, ridaelamu, paarismaja elanikel.
Ise puhastades tuleb tahmast
pühkida kogu kütteseade
mitte ainult soojamüüri
lõõrid. Siiski soovitame ise
pühkimise asemel kutselist
korstnapühkijat, sest korst-

napühkija annab ka hinnangu kütteseadme korrasolekule. Korstnapühkija
on kohustatud koostama
tehtud töö kohta akti. Akt
võib osutuda vajalikuks, kui
kütteseadmest on alguse
saanud tulekahju ning kindlustusele või tuleohtutuse
inspektorile on vaja tõestada,
et kütteseadet on perioodiliselt puhastatud.
• Kütteseadet tuleb tahmast puhastada üks kord
aastas, aastaringselt kasutatavat ahju/pliiti kaks korda
aastas või isegi tihedamini
• Majas peab korstna
pühkimiseks olema loodud
ligipääs katusele ja korstnale
• Kütmise ajal peab
kolde siseuks või välisuks
suletud olema või kui on
kütteseade, mida tohib kolde
uks lahti kütta, siis peab
kaitseplekk sellevõrra suurem olema

• Küttematerjali tuleb
hoida vähemalt poole meetri
kaugusel ahjust. Kaitseplekile puid laduda ei tohi, sest
säde ahjusuust võib need
süüdata.
• Ahju/pliiti ei tohi järelevalveta küdema jätta.
Järelevalveta tohib jätta
ainult automaatjuhtimisega
kütteseadet.
• Tuhka ei tohi panna
põlevmaterjalist hoiuanumasse. Tuha sisse jäänud
hõõguvad sädemed võivad
anuma süüdata. Tuhk peaks
enne prügikonteinerisse
viimist olema vähemalt ööpäeva metallnõus jahtumas.
Alari Tõnissoo
tuleohutuse inspektor
Lääne-Eesti
päästekeskus
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Keskkonnasõbraliku rohumaade
majandamise täiendkoolitus

Aasta Maaraamatukoguhoidja
Pärnumaal

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel
KST kohustusliku täiendkoolituse “Keskkonnasõbralik rohumaade majandamine” järgmiselt:

Maakond

Toimumise koht

kuupäev

Lektorid

Pärnumaa

Pärivere Kultuurimaja saal,
Pärivere, Pärnu mk

14.11.2008

Targo Pikkmets,
Uno Tamm

Pärnu Maavalitsuse saal,
Akadeemia 2, Pärnu

17.11.2008

Targo Pikkmets
Uno Tamm

Pärnu

“Keskkonnasõbraliku rohumaade majandamise” täiendkoolitus on suunatud eelkõige
loomakasvatusega tegelevatele ettevõtetele. Kõikidel päevadel on algus 10.00. ja lõpp
hiljemalt 15.00. Koolitused on tasuta. Osalejad saavad tõendi täiendkoolituse läbimise kohta
ja ajakohase info- ning taustmaterjali. Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit.
Soovitav kindlasti eelregistreerimine. Täiendav info: Tel:7308402 ; e-post: knk@epkk.ee

METSANDUSVALDKONNA ALANE KURSUS
ERAMETSAOMANIKELE

November 2008

Aasta Maaraamatukoguhoidja 2008 Pärnumaal on
Ülle Toomla. Ülle Toomla
töötab Võiste raamatukogus
alates 1987. aastast.
Meie kiirenevas elutempos jäävad raamatukogutöötajad igapäeva tegemiste
varju. Me märkame neid
alles siis kui midagi tõeliselt
tähelepanuväärset on valmis
saanud või on juhtunud mi-

dagi niisugust, mida tõrgume
omaks võtma.
Ülle on just niisugune
vaikne liikuja ja toimetaja,
kelle tegemised toimuvad
ilma igasugu kärata vaikselt,
tasa toimetades. Sõbraliku,
abivalmis kaastöötajana on
ta sulandunud Võiste lasteaia maja tiimi ja nii need tegemised seal üheskoos toimetatakse.
Raamatukogutöötajana
oskab ta aga soovitada küsitud raamatut või siis leida
raamatukogu, kus see parasjagu olemas on. Ülle on
inimene, kes enne mõtleb ja
siis ütleb, aga tooreid mõtteid ta välja ei ütle.
Ülle initsiatiivil tuli kokku grupp inimesi, kes otsustasid kokkupanna ajaloovihiku.
Raamat sisaldab Tahku-

ranna ajalugu minevikust
kuni iseseisva Eesti Vabariigi lõpuni 1940. aastal.
Ajaloovihiku valmimisele
kaasa aitajaid oli palju, kuid
toimkonna juht oli Ülle, kes
kogutud materjalid ka raamatuks kirjutas. Tegemist on
väga suure ja sisuka tööga.
Kasutades Ülle enda
sõnu, on viimase paari aasta
“aur” kulunud arhiivides
käimisele, kokkusaamistele
kodukandi inimestega, vaidlustele, projektide kirjutamisele raha saamiseks.
Tagantjärgi tunnistab
Ülle, et tegemist oli hulljulge
ettevõtmisega, aga see kiire
periood oli huvitav ja palju
kogemusi andev. 30. aprillil
2008 esitleti Võiste raamatukogus ajaloovihikut “Tahkuranna läbi aegade.”

Kooliuudiseid
Uulu Põhikoolist

SA Erametsakeskus koostöös OÜ Helcomeriga korraldab metsandus-valdkonna
alase kursuse erametsaomanikele
Õppepäevad toimuvad novembris algusega 09.00 Pärnumaal
Klaara- Manni puhkemajas, Randivälja külas, Tori vallas/
www.klaaramanni.ee/

Õpetajate päev

Mida saan teha keskkonna kaitseks?

Soovisime õpetajale
üllatust teha. Meisterdasime
kogu õpside perele käsitsi
helkurlilled. Tulemus oli
vapustavalt uhke!
Mõtlesime Kärolyga ka
valgusfoori näitemängu välja. See tuli naljaks. Käroly
pidi minu õlgadele ronima, et
foori mõõtu välja anda. Me
oleksime peaaegu kukkunud.
Kogu koolis vahetusid
õpetajad. Oi, need uued olid
päris kurjad!
Appi, appi!
Aga eks me ikka ise lollitasime ka.

Keskkond on meid ümbritsev maailm.
Kodukeskkond, koolikeskkond, looduskeskkond.
Me peame hoidma selle puhtana!
Prügi ei tohi visata maha, sest paljud asjad kõdunevad väga
kaua või sisaldavad mürgiseid aineid, mis loodust ja vett
kahjustavad.
Meil koolis on olemas prügikastid erineva prügi tarvis, ka
patareide kogumiskast.
Samuti peaksime me puhast vett kokku hoidma. Kraanivett
ei peaks laskma niisama torudest voolata, vaid kraani saab
vahepeal kinni keerata, kui otseselt vett ei kasuta.
Meil kodus on roheline postkast, mida käib tühjendamas
RagnSells’i firma auto.
Oma vanu asju ei ole tõesti kena metsa äärde maha panna.
Kahjuks on selliseid inimesi, kes seda ikkagi teevad.
Oma autosid ja mootorattaid ei pesta looduslike vee-kogude
ääres – see rikub meid ümbritsevat looduskeskkonda!
Kalad ei saa reostatud vees elada.
Poodide juures on suured prügikastid, kuhu kogutakse
erinevaid jäätmeid,
Mida poodidesse tagasi ei võeta.
Poest saab veidike raha tagasi plastpudelite eest.
Selle eest saab kommi osta.
Sageli on teede ääres suurte autode lõhkised rehvid,
Mida on hirmus kole vaadata.
Oma lemmikloomade väljaheiteid peab iga loomaomanik ise
koristama, sest nad ise ju seda ei oska.
Aerosooli pudelid ei käi tavalisse prügikasti, sest need on
mürgised!
Ka loodusesse visatud lapsemähkmed lagunevad 70 aastat!
Sageli kuulen televiisorist, et jälle merel õlireostus, mis on
ju elusorganismide hukk.
Isegi väike õige liigutus on loodusele palju. Me igaüks saame
seda teha-panna prügi ja jäätmed sinna, kus on nende õige
koht.

Stella Rubin

HÄIRE!!!

Registreeruda palume tel. 683 6051 (Evelin Huul) või evelin.huul@eramets.ee
Erametsaomanikule on koolitus tasuta! Finantseerib SA Erametsakeskus
KOOLITUSE ÜLDINFO
•
•
•
•
•
•

Koolituskursus on osalejale tasuta, koolitust finantseerib SA Erametsakeskus
Koolitus sisaldab loenguid koos praktilise osaga, õppematerjale, kohvipause ja lõunat
Koolitusele jõuab Pärnust ka ühistranspordiga/ Tori, Randivere küla/
Kui tulete koolitusele eratranspordiga, leiate asukohakaardi www.klaaramanni.ee.
Kui vajate täpsustavat infot, võite helistada korraldajale: tel. 5133483 (Tiina Viir)
Registreeruda on võimalik tervele kursusele või ainult välja valitud
õppepäeva(de)le
Info, registreerimine: evelin.huul@eramets.ee; tel. 683 6051 ( Evelin Huul)

Uulu koolis korraldati
täna 20.10.2008 häire.
Tegime tunnis väikest kirjandit raamatu kohta, kui
kajas tuletõrjealarm ja õpetaja läks ukse peale vaatama,
mis toimub. Mina jäin
klassiülemaks ja pidin pärast
kontrollima, et klass jääks
õpilastest puhtaks, aknad
kinni, tuled kustu. Kui kõik
oli kontrollitud, viimased
klassist õue minemas, panin
ukse enda järel kinni ja
liikusin ka õue. Koridor oli
paremalt poolt suitsu täis,
mis tuli treppide poolt.
Läksime tagauksest kooli
kõrval asuvale muruplatsile,
kus pidime võtma kahekaupa õpetaja seljataha. Jõudsime esimesena! 9.klass jäi
klassi, kuna suits oli juba
kõikjal koridoris ja nad ei
võinud enam läbi suitsu
tulla.
Rasmus Sutt

Me kõik kuulume ühte keskkonda, mille puhtuse loome ise.
Laura Holter
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Võiste palliväljakud said
asfaltkatte

ELUPILT

Võiste väikelaste mänguväljaku ja pallimänguväljakute
rajamine sai alguse 2005. aastal. Esimese etapina valmis
väikelaste mänguväljak ja osaliselt pallimängu väljakute
alused. Esimese etapi tööde teostamiseks taotleti lisaraha
regionaalsete investeeringute programmist.
Pallimänguväljakute rajamine on küll veninud, kuid täna
saame öelda, et järgmine etapp nende tööde teostamisel on
jällegi valmis saanud.
Ühele asfalteeritud alale on kavandatud rulaväljak.
Vajalikud atraktsioonid peavad valmima lapsevanemate ja
laste ühises koostöös käesoleval talvel. Materjalid, millest
atraktsioonid tehake, on soetatud Hollandi heategevusprogrammi rahade eest ja on hetkel olemas.
Vallapoolseks tööks 2009. aastal oleks valgustite ja
istepinkide paigaldus ning puude ja põõsaste istutamine.
Täna jääb loota, et kavandatud tööde maksumus ka valla
2009. aasta eelarvesse mahuks.

Mida kõike bussiaknast
näha võib!
Juhtusin bussiga sõitma
liinil, mille marsruudil toimus rahvusvaheline võistlus.
Sattusime balansseerima
võistlejate vahele. Silma
hakkasid leedukate, lätlaste,
valgevenelaste ja meie trikoloorivärvidega spordiülikonnad. Kõik surusid
vintskelt pedaale. Buss peatus. Sel ajal möödus meist
tugeva kehaehitusega leedukas ning tema järel nääpsuke eestlanna. Järgmise
peatuse ajal märkasin, et nad
sõitsid kõrvuti. Midagi
omavahel räägiti. Siis võttis

eestlane hoo maha ja ulatas
ratta küljest oma joogipudeli.
Leedukas sai selle endale,
turgutas organismi ja andis
tagasi. Palju selle sisust andjale jäi – ei tea. Tiirutasime
neist taas mööda, aga nüüd
kumas esimesena meie dressi
selg ja kadus kaugusse. Mõtlesin, et see polegi igapäevane nähe, et võistlejad,
õigemini üks võistleja, niiviisi talitaks. Küllap oli
hädasolija aitamine talle
momendil tähtsam kui võistluspinge, võit.
Maria Mõtlik
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• TEATED •
Valla naispere!
Üks ilus päev valla naisperele!
“Eesti käsitöö loob kodutunde”
“Kardinafänn OÜ” pakub võimalust mõelda
oma kodu sisekujundusele, sisustamisele ja
kaunimaks muutmisele.
Pühapäeval, 16 .novembril kell 12.00
Võiste Olmehoones
Võimalik tutvuda, tellida, osta ja nõu pidada.
Lugupidamisega Tahkuranna Naisselts

VALLARAHVA AASTALÕPUPIDU
27. detsembril 2008,
algusega kell 19.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
PANEME SÄRAMA MEIE VALLA SPORDIJA KULTUURIINIMESED.
ÕHTUSSE TOOB SALAPÄRA
MUSTKUNSTNIK

Lp. vähekindlustatud ja
paljulapselised pered.
EV Põllumajandusministeeriumi ja PRIA sekkumisvarude jaotuse kaudu on vähekindlustatud ja
paljulapselistele peredele eraldatud tasuta jagamiseks
makarone ja jahu.
Kätte saab makarone ja jahu igal tööpäeval Uulust ja
igal neljapäeval Võistest.
Info: K. Tints

Õhtujuht „Kuldsuu 2005” Margus Kastor
Rahvast tantsitavad Margus Kastor ja
Mati Klamp

44 48 896
44 56 075
5084640

Uulus
Võistes

LAUA KATAVAD JA TEENINDAVAD VAHVAD
KOKAPOISID

Sünnid

Pilet 125.- krooni
Osta pilet 15. detsembrini vallamajast
sekretäri käest.
Vallarahva toome bussiga kohale ja viime koju
tagasi ka

RICO-MARCUS LUIK
05.oktoober 2008
Kaia Kiini ja Tõnu Luige peres 1.laps

Täpsem info detsembrikuu OMA LEHES.

Igal pühapäeval kella 13.00–14.30
ootab lapsi

PÜHAPÄEVAKOOL.
Kuulame ja jutustame lugusid, meisterdame,
joonistame, lavastame, arutame ilmaelu üle.
Kohtumiseni pühapäeval kell 13.00
Võiste lasteaia saalis iga ilmaga!
Eda ja Piret

SÄNON KUUSARU
18.oktoober 2008
Kety Kuusaru ja Elvo Lepiku peres 1.laps

Teeme katuse ja maalritöid. Tel 56214097.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
SURMAD
VIKTOR ORISSAAR

22.02.1932-12.10.2008
Uulu küla

LIANE REBANE

10.08.1950-14.10.2008
Uulu küla
17.11.1955-23.10.2008
Uulu küla
28.06.1948-02.11.2008
Laadi küla
19.12.1931-05.11.2008
Võiste alevik
08.07.1933-06.11.2008
Võiste alevik

RAIVO MERIMAA
ÜLLO KAALEP
ELLEN LAINE
MARGA MÄNNISTE

Surnute mälestamise püha liturgia

Et aastad Sul tervist ja õnne tooks,
et elu näitaks vaid päikesepoolt!

Tahkuranna õigeusu kirikus
toimub laupäeval, 22. novembril
algusega kell 11.00.

Novembri kuu
18.
01.
01.
04.
07.
17.
28.
30.
05.
20.
25.
14.
21.

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

Heldi Eerits
Maria Auvere
Salme Saare
Helma Sipelgas
Arkadi Kallaste
Viktor Vits
Helju Lilleste
Floreida Põldme
Mart Liira
Kiira Vellet
Mati Soopere
Helju Toomla
Maido Zukker

92
86
85
85
85
83
81
81
75
65
65
60
60

Preester ootab kirikulistelt lahkunute nimesid, keda
soovitakse meeles pidada.
Juhatus.

Väljaandja: Tahkuranna Vallavalitsus, tel. 4427 651
Lehe makett: Tiiu Sommer, tel. 4448 897, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Trükkis:

AS Pajo
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Uulu lasteaia tegemisi oktoobris
Oktoober on lasteaia
sünnipäevakuu ja seekord
saime juba nelja aastaseks.
See sündmus andis hea
põhjuse koos laulmiseks,
tantsimiseks ja pillimänguks, laualt ei puudunud ka
maiustused. Rühmades valmistati sünnipäevakaarte ja
meisterdati lillevaase.
Mõnusad sügisilmad olid
kui loodud jalutuskäikudeks
kooliaeda ja metsa ning loendamaks parvedesse kogunevaid linde.

keldusi. Oravad tegid teatrit
jänese kalakasvatusest ning
Liblikad olid Kakukese
näidendiga külalisesinemisel
Mesimummide rühmas.
Tervisenädalal arutleti
selle üle, kuidas jääda terveks ja saada tugevaks. Hakiti tervisesalatit. Nädala
lõpetas ühine orienteerumismäng looduses. Kõikidel
rühmadel olid isemoodi rajad
ja ülesanded. Radadel liiguti
kaarte jälgides ja eesmärgiks

oli märgata eneste ümber
loodust. Nii leitigi “nõiapuult” üles korvid vitamiinirikaste õuntega.
Lemmikloomanädalal
avasid Oravad oma rühmas
perede lemmikutest fotonäituse ja kutsusid külla mõned
hiired, kassid, koerad, kellega siis tutvust tehti. Ka
Lepatriinude rühmas olid
külaliseks 2 liivahiirt.
Lastevanematele toimus
sel kuul perekoolitus, kahjuks nappis seal osalejaid.
Järgmisel kuul on huvitatuid
ehk rohkem.
Lasteaias on nüüd ka
logopeed, kes tegeleb meie
mudilastega kord kuus.
Alates oktoobri lõpust on
lasteaia sisetrepil käsipuu,
mille paigaldas Krüger &
Mets OÜ.
Oleme väga tänulikud
oma lastevanematele igakülgse abi ja toetuse eest.
Suur tänu Kärdi vanaisale
uhke joonistuste kuivatamise
kapi valmistamise eest
Liblikate rühmale. Te olete
rikastanud meie mängu- ja
õpikeskkonda!

Lk. 8

Oktoobrikuu tegemisi Võiste
lasteaias
Oktoober kinkis meile
kõigile kuldseid sügispäevi,
parajal määral vihmasadusid
ning (nagu heaks tooniks
saanud) andis paar tormihoiatust.
Kui koolides käivad populaarse ansambli liikmed ja
raamatukogudes kirjanikud
rahvaga kohtumas siis Päikesekiirte rühmas käisid külas koerapoiss Niki ja koeratüdruk Nelli. See oli vahva
kokkusaamine mõlemale
poolele. Esialgu olid ehmu-

Uulu lasteaia pere
Leivanädalal uurisid Mesimummid Uulu raamatukogus raamatuid ja Oravad
mõistatasid viljaterade sorte.
Liblikad “küpsetasid” nukuköögis ja Lepatriinud maitsesid värsket saia-leiba
Pärnu leivakombinaadis.
Lepatriinude rühma lapsed jõudsid sel kuul käia ka
tutvumas puutööga Arboris
OÜ saeveskis ja magusa mee
valmimisega Puusepa mesindustalus. Mesimummid vaatasid köögis kokatädide as-

nud nii looma- kui inimeselapsed. Kohtumine arenes
aja möödudes kergeks hullamiseks.
Õpetajate päeva tähistamise kombe kohaselt käis
Päikesekiirte rühmas 2 uut
õpetajat, Laura ja Merily.
Noortele õpetajatele meeldis
see töö nii väga, et nad veetsid meil suisa terve pika
päeva. Rannakarpide rühmas
proovisid kätt Marleen ja
Kristo Karl.
Spordinädal oli vahva nii
Päikesekiirte kui Rannakarpide meelest. Vastupidavust ja rammu sai proovida
jooksus, palliviskes, kaugushüppes, täpsusviskes ning
ühiselt veeti köit Päikesekiirtest-Rannakarpidest
moodustatud segameeskondades. Rannakarbi rühma lapsed hüppasid lisaks
kõrgust ning pidasid rahvastepalli lahinguid. Tule-

mused säilitatakse igaühe
tähtsas mapis, kuhu lisanduvad kevadise spordinädala
tulemused. Iga last võrreldakse ju eelkõige iseendaga.
Päikesekiirte vanemad
käisid ka koos koosolekut
pidamas. Tekkis meeldiv
vestlusring juhataja ja logopeedi osalusel, arutlusel
laste tegemised ja päevakava
lasteaias, traditsioonid ja
üritused. Vanemad on osavõtlikud ja tunnevad huvi
laste käekäigust lasteaias,
see on väga toetav.
15. oktoobril käisid päikesekiired raamatukogus
Saima Vaheri fotonäitust
vaatamas. Lapsed tundsid
ära puud ja seened ja mõne
seene nime teati ka öelda.
Lõpuks igaüks näitas oma
lemmikpilti. Luuletuste ettelugemiseks ei jätkunud
Päikesekiirtel suurt püsivust
aga pildiilu nautisime igati.

rasket laulu ja tegi seda
puhtalt, ilmekalt. Tema oli ka
üks peapreemia kandidaate. Seekord aga siiski jäi
peale Tauno Tamm, kes laulis laulu „Härrasmees“ ja
tegi seda efektselt, julgelt.

Tegelikult on kõigi osalejate kohta öelda ainult häid
sõnu.
Ja üldse oli üks mõnus
ettevõtmine. Õp. Toomas ja
Lehte – aitäh ka zürii poolt.
Sügav tänu OÜ Klepile ja

Üks laps lisas rühmas, et temale meeldivat kana-kukeseene supp.
Kolletamispäeva paiku
läksid Rannakarbid rappa
(nagu neil sügiseti kombeks).
Koos vanematega, teetermoste ja hea tujuga (seegi on
neil kombeks).
20. oktoobril, ettelugemise päeval, külastasid
raamatukogu Rannakarbid.
Raamatukogu juhataja Ülle
Toomla luges ette Kristina
Kassi „Petra lugusid”.
Ajal kui koolilapsed
vaheaega peavad, leiavad ka
paljude lasteaialaste vanemad võimaluse oma lastele
kuhjaga väljateenitud puhkuseks. Lasteaias käijatele
oli see samuti puhkusenädalaks. Vaatasime multifilme, joonistasime, viibisime võimalust mööda õues
ning reedel pidasime maha
ühe kena „Ameerikamaa
mardipäeva” ehk halloweeni peo. Sellega saigi sisse
juhatatud novembrikuine
hingedeaeg.
Tahame tänada:
Päikesekiired tänavad
Anni-Marii peret, kes neid
ka sel sügisel on varustanud vitamiinidega erinevate puuviljadega pakendis☺.
Kogu lasteaiapere tänu
teile, dr. Piret Mägi, Anne
Aaslaid ja Kaja Linnumäe,
mänguasjade, raamatute
ja käsitöövahendite eest.
Kena hingedekuud kõigile Oma Lehe lugejatele!
Võiste lasteaia pere

„Musamikker“
1.–2. klass
1. preemia –
Angela Absalon,
Kaari Pulst – preemia
toreda kooliteemalise laulu
eest,
Sandra Udu – stiilne esitus
(„Punamütsikese laul“),
Cryslin Sinimäe – ilusa
hääle preemia.
3.–5. klass
1. preemia –
Laura-Johanna Jõesalu,
Rauno Pitkmann – preemia
artistliku esituse eest,
Johanna Aava – preemia
julge esituse eest.
6.–9. klass
1. preemia –
Madli-Ann Jõesalu,

Annika Koppel –
musikaalsuse preemia,
Kristel Mere – romantilise
esituse preemia,
Marily Kikkas – suurima
üllataja preemia,
Taavi Tamm – mehise
esituse preemia.
Peapreemia – Tauno Tamm
Zürii töö oli päris keeruline, sest kõik noored lauljad püüdsid anda maksimumi ja esinesid tõeliselt hästi.
Oli ka väga toredaid üllatusi
ja siinkohal peaks kindlasti
nimetama Rauno Pitkmanni
julget ja mõnusat „Karulaane jenkat“! Võib arvata,
et Raunost saab edaspidi

kõva konkurent Tauno ja
Taavi Tammele, kes on
MUSAMIKRI vanad tegijad. Ka üllatas 8. klassi neiu
Marily Kikkas, kellel oli hea
lauluvalik ja ilus esitus.
Annika Koppel laulis väga

proua Tiia Kalninile toredate auhindade eest.
Ülle Avamere
(zürii esinaine)
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