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Eakate päev Tahkuranna vallas
Juba mitmeid aastaid
oleme Eestis tähistanud
1.oktoobril rahvusvahelist
eakate päeva. See on päev,
kus eakatele on pööratud
rohkem tähelepanu. Neid
tervitatakse ajalehtedes,
raadios ja televisioonis.
Õnnesoove ei unusta riigijuhid ja ka koduses ringkonnas on eakad sel päeval
nagu väärikamad ja suurema
tähelepanu osalised.
Tänavuse aasta eesmärgiks ja ka eakate päeva põhisuunaks oli eakate võrdõiguslikkuse toetamine ühiskonnas, hoolivuse ning eakate eest hoolitsuse parendamine ja väärikuse rõhutamine.
Tahkuranna vallas on
rahvusvahelise eakate päeva
korraldamine muutunud traditsiooniks, seekordne oli
juba kuues.
Sel aastal olid eakad üle
valla palutud 1.oktoobri
keskpäevaks Uulu Kultuurija Spordikeskusesse.
Juba enne keskpäeva
võis Uulus näha tavapärasest rohkem eakaid inimesi
liikumas, kes olid teel Kultuuri- ja Spordikeskuse
poole, kus neid ootas ees
ehitud saal ja kaetud lauad
ning pidupäeva üllatused.
Tervitussõnad Tahkuranna valla volikogu poolt
ütles volikogu esimees Kalmer Metsaoru. Ja pidu võiski
alata. Esimesena astusid üles
väikesed “Müramee” tantsugrupi tantsijad Anu Nõmme juhendamisel. Särasilm-

sed ja ilusates rahvuslikus
stiilis kostüümidega esinejad võitsid sedamaid vaatajate südamed. Nende esinemine lõppes Võiste Pillipiigade ja Müramee tantsijate ühisprojektiga, kus
väikesed tantsijad tõid
tantsupõrandale laudades
istuvad memmed-taadid.
Üheskoos tantsiti Pillipiigade saatemuusika järgi.
Võiste Pillipiigad olid seekordseks peoks ette valmistanud uued laulud, milleks olid nad inspiratsiooni
saanud Kihnu Virvelt ja
Kihnu poiste bändilt.
Üllatusesinejateks olid
tänavu Margus Vaher ja
Ursel Oja. Margus Vaher
esitas vanu armsaid laule
Urmas Alenderi repertuaa-

rist ja Ursel Oja saatis teda
süntesaatoril.
Elevust eakate seas tekitas loterii. Tahkuranna Vallavalitsus oli loosirattasse
pannud kolm kolmepäevast
ravituusikut sanatooriumisse
Estonia, mis fortuuna abil
leidsid õnnelikud omanikud.
Üle pika valla jagusid need
ühtlaselt – Valve Salusoole
Uulust, Amilda-Villentine
Grosšmidt´ile ja Arno Siivestile Võistest. Võitjad
särasid ja ega ilmajääjadki
nutma hakanud, sest oli ju
kõigile peolistele üllatuskingitus lauda istumisel ees
ootamas – toolilt leidsid kõik
peolised väikese karbi mett
ja pakikese Hea tuju teed. Ja
need, kes peole ei tulnud jäid
tühjade peodega.

Ja siis algas päris isetegevus Pillipiigade eestvedamisel. Nende hoogsad
laulud-lood panid eakadki
tantsujalad istumisest kõpsutama.
Igal asjal aga on alati
kaks otsa. Väsisid tublimadki tantsujalad ja pidu sai
otsa. Buss sõidutas heatujulised peolised kodudesse
laiali.
Suur tänu korraldajatele
ja kõigile teistele, kes selle
toreda sügispeo kordaminekule kaasa aitasid.
Peoliste nimel
Hilde Pulk

Õpibuss käis Tahkurannas
Täiskasvanud Õppija
Nädala (TÕN) raames käis
30 .oktoobril Tahkurannas
õpibuss.
Täiskasvanud Õppija
Nädal (TÕN) toimub käesoleval aastal 10.–17. oktoobrini 11. korda. TÕN-i
eesmärk on tuua õppimisvõimalused ning informatsioon inimestele lähemale
ning selgitada, et enese pidev
ameti- või huvialane täiendamine aitab elus edasi.
Tunnustatakse ka neid inimesi, kes juba on end
täiendanud ning sellega
teistele eeskuju näitavad.
Täiskasvanud õppija
nädal on rahvusvaheline
ettevõtmine, mis on elujõu
saanud ligi poolesajas riigis
üle maailma. Traditsiooniliselt toimub see Eestis igal
aastal oktoobrikuu teisel

nädalal. 2008. aasta TÕNI-i
teema on “Erinevad üheskoos – kultuuridevaheline
dialoog”.
Tahkurannas oli võimalik
õpibussi külastada nii Uulus
kui Võistes. Eriti aktiivsed
olid Uulu Põhikooli ühek-

sandikud, kes tulid infot
saama kogu klassiga. Oli ka
töötuid, kes ei jätnud omi
võimalusi kasutamata. Loodame väga, et nad said abi.
Õpibussis sai kasutada
arvutit, Internetti ja printerkoopiamasinat.

Jagati infovoldikuid
koolide, koolituste kohta,
TÕNi plakateid, komme,
pastakaid ja helkureid.
Õpibussist oli võimalik
saada:
• individuaalset nõustamist õppimisvõimalustest
• informatsiooni kursustest ja täienduskoolitustest
• kohtuda täiendõpet
pakkuvate koolide esindajatega
• infot koolitusasutuste
lahtiste uste päevade kohta
• infot töötubade teemade ja toimumiskohtade kohta
• infot loengute teemade
ja toimumiskohtade kohta.
Õpibussis sõitsid kaasa:
Helke Heinmets – sotsiaalnõustaja, Pärnumaa
Kutsehariduskeskus;

Silvi Paara – karjäärinõustamiskonsultant Tööturuameti Pärnumaa osakond;
Terje Jürivete – karjäärinõustaja, Pärnu Õppenõustamiskeskus;
Maie Ojasalu – EURES
spetsialist, Tööturuameti

Pärnumaa osakond
Sirje Pauskar – Pärnumaa TÕN koordinaator,
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Täiskasvanute
koolituse osakonna juhataja.
Tiiu Sommer
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Vallavalitsuses otsustati:
04.septembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Muuta Võtsi kinnistule väljastatud ehitusluba, kinnitades
saun-pansionaadi ehitusprojekti muudatuse “Saunpansionaadi rekonstrueerimine üksikelamuks”
• Määrata Reiu küla Kanari kinnistu detailplaneeringu
projektile täiendav kooskõlastus Maanteeametiga
• Nõustuda Kalevi pst põik vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitamiseks korraldatud hinnapakkumisel OÜ WaterSer
Lääne-Eesti poolt esitatud hinnapakkumisega summas
1 060 745 krooni.
Vallavanem Karel Tölp´il sõlmida Kalevi puiestee põigus
liitumisleping vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumiseks
AS-iga Pärnu Vesi eelpool nimetatud summas
• Tunnistada Uulu Põhikooli hoonele kõrgresolutsiooniga
välikaamerate paigalduseks tehtud hinnapakkumistest
parimaks AS G4S Lääne-Eesti pakkumine pakkumishinnaga 28686.- krooni. Hind sisaldab käibemaksu 18%
• Väljastada projekteerimistingimused Elpec AS-ile Metsaküla külas Metsaküla tänavavalgustuse liitumisühenduse
projekteerimiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Elpec AS-ile
Tahkuranna külas Kurvekese mü elektriliitumisühenduse
ja Kurve mü elektritoite parendamise projekteerimiseks
• Väljastada projekteerimistingimused Kadri Kangrole
Reiu külas Kadri külalistemaja juurdeehituse projekteerimiseks
• Väljastada kirjalik nõusolek EAÕK-le Tahkuranna külas
Tahkuranna Kiriku kinnistule puukuuri püstitamiseks
• Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Niine kinnistu elektrivõrguga liitumisel
• Väljastada kasutusluba Uulu külas Katlamaja kinnistu
elektriliitumisühendusele
11.septembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Allimäe kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0130 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Allimäe
sihtotstarve elamumaa
100%
Kullimäe
sihtotstarve elamumaa
100%

Karu tee L2
sihtotstarve transpordimaa 100%
• Moodustada Tahkuranna Vallavalitsuse juurde hinnapakkumiste läbivaatamiseks ajutine komisjon koosseisus:
Karel Tölp
Alar Vahtra
Urmas Org
Tiiu Sommer
Janno Tomingas
Nimetada komisjoni esimeheks Karel Tölp
• Väljastada kirjalik nõusolek Andres Pihule Laadi külas
Nurmika kinnistule väikeehitise püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Tahkuranna
külas Armella kinnistu liitumisühenduse püstitamiseks
16.septembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Kulli detailplaneering
• Kinnitada hajaasustuse veeprogrammi hindamiskomisjon
koosseisus:
Janno Tomingas
Karel Tölp
Maia-Liisa Kasvandik
Reelika Tammai
Urmas Org
Kinnitada komisjoni esimeheks Janno Tomingas.
22.septembril
• Nõustuda Tahkuranna vallas Uulu külas Viisnurga kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0726 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed,
aadressid ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kolmnurga
sihtotstarve ärimaa
100%
Sauna
sihtotstarve ärimaa
100%
Pärnapuu
sihtotstarve ärimaa
100%
Kasepuu
sihtotstarve ärimaa
100%
Pihlaka
sihtotstarve ärimaa
100%
Kasepuu kinnistule seada Kolmnurga kinnistu kasuks
juurdepääsu servituut
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Toetada MTÜ-d Võiste Pillipiigad Tahkuranna Valla
Külapillimeeste III kokkutuleku läbiviimisel summas 6000
krooni

• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Võiste alevikus Lasteaia kinnistul Tahkuranna LasteaedAlgkooli Võiste Lasteaia köögi rekonstrueerimiseks
• Kehtestada Tahkuranna valla haridusasutuste sööklates
toidupäeva maksumused alljärgnevalt:
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli õpilastele
13.- krooni/päev
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli personalile
13.- krooni/päev
Uulu Põhikooli õpilastele
14.- krooni/päev
Uulu KSK-s töötavale personalile,
Uulu PK õpetajatele
14.- krooni/päev
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 11.09.2007 korraldus
nr 330 “Toidupäeva maksumuse kehtestamine”
24.september
• Kinnitada Tahkuranna vallas teede ja tänavate renoveerimiseks võetud hinnapakkumised alljärgnevalt:
Võiste alevikus Jaagu tee
Osaühing Vändra MP
252 980 krooni;
Võiste alevikus Käära tee
Osaühing Vändra MP
183 537 krooni;
Uulu külas Uulu kergliiklustee Osaühing Vändra MP
592 071 krooni;
Lepaküla külas Karjamõisa
tee truup
Osaühing Vändra MP
7 788 krooni;
Reiu külas Karu tee
Osaühing Vändra MP
103 796 krooni;
Reiu külas Mereküla tee
Osaühing Vändra MP
149 722 krooni;
Reiu külas Silla tee
Osaühing Vändra MP
96 424 krooni.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 18 %.
Vallavanem Karel Tölp´il sõlmida töö ettevõtuleping
Osaühinguga Vändra MP punktis 1 nimetatud tööde
teostamiseks.
Tee-ehituse lepingu võib jätta sõlmimata juhul, kui vallal
ei õnnestu sõlmida erateede omanikega tee avaliku
kasutamise lepingut
• Nimetada Tahkuranna valla esindajaks Uulu Lasteaia
hoolekogusse Anu Nõmm.

Vallavolikogus otsustati:
03.oktoobril

• Toimus Uulu Põhikooli, Uulu Lasteaia ja Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli arengukavade I lugemine
• Toimus Tahkuranna valla arengukava II lugemine
• Algatada Võiste aleviku Rahvamaja ja Suveaia kinnistuid
hõlmav Rahvamaja detailplaneering, mille eesmärk on
rahvamaja ehitamiseks ehitusõiguse andmine ning suveaia
infrastruktuuride planeerimine.
Kinnitada Rahvamaja detailplaneeringu lähteseisukohad
• Jäeti algatamata Reiu küla Kulla tee 9 detailplaneering
• Mitte rahuldada taotlust algatada detailplaneering Reiu
küla Talu kinnistul
• Kehtestada Uulu külas läbiviidud Teeääre detailplaneering,
mille eesmärk on kinnistust elamukrundi ja teemaa kinnistu
eraldamine
• Mitte algatada Leina küla Jõulumäe detailplaneeringu, mille eesmärk on võimaluste loomine suusatunneli, liikumisradade ja välisöökla rajamiseks, keskkonnamõjude
strateegilist hindamist. Detailplaneering on algatatud
Tahkuranna vallavolikogu 29.08.08 otsusega nr 45
Jõulumäe detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda tööpäeviti
8.30–17.00 Tahkuranna Vallavalitsuses, Uulu küla, Tahkuranna vald
• Toimus Tahkuranna valla 2008.aasta II lisaeelarve
I lugemine
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu
30.novembri 2007 määrus nr 15 “Alkohoolse joogi
jaemüügi piiramine”
• Määrata vee-ettevõtjaks Tahkuranna vallas Reiu külas
Kalevi puiesteel AS Pärnu Vesi ja kehtestada tema tegevuspiirkond
• Võtta tasuta vastu Tahkuranna valla omandisse Puruküla
teel viiest kinnistust teemaa väljamõõtmisel tekkinud
transpordimaa sihtotstarbega Puruküla tee asukohaga
Uulu küla Tahkuranna vald Pärnumaa alljärgnevalt:
- Marta Schleicher’i, Sanna Ritari, Nikolai Pallo, Ülle
Kolberg’i, Maiki Martoja, Kristi Stimmer’i kaasomandis
oleva Linnu kinnistu jagamisel tekkinud transpordimaa
sihtotstarbega Puruküla teemaa ligikaudse suurusega
412m²;
- Asta Kütt’i omandis oleva Niinepuu kinnistu jagamisel
tekkinud transpordimaa sihtotstarbega Puruküla teemaa

ligikaudse suurusega 497 m²;
- Olga Jasterb’i omandis oleva Papli kinnistu jagamisel
tekkinud transpordimaa sihtotstarbega Puruküla teemaa
ligikaudse suurusega 384m²;
- Madis Tamme omandis oleva Tuulemäe kinnistu jagamisel
tekkinud transpordimaa sihtotstarbega Puruküla teemaa
ligikaudse suurusega 337m²;
- Raivo Merimaa omandis oleva Uuskivi kinnistu jagamisel
tekkinud transpordimaa sihtotstarbega Puruküla teemaa
ligikaudse suurusega 210m².
Vallavalitsusel korraldada transpordimaa tasuta vastuvõtmine ja sellega kaasnevad toimingud. Teemaa mõõdistamisega ning teemaade vastuvõtmisega kaasnevad kulud
kannab vastuvõtja
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 27.juuni 2008 otsuse nr
43 “Isikliku kasutusõiguse seadmine” punkte 1 ja 2 ning
sõnastada need alljärgnevalt:
1.1 Punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
“ 1. Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elion
Ettevõtted Aktsiaselts (registrikood 10283074, asukoht
Endla 16, Tallinn) kasuks Tahkuranna vallale kuuluva
Koolimaa
katastriüksus
katastritunnusega
84801:001:0390.
Katastriüksuse asukoht Tahkuranna vald, Uulu küla, pindala 23267 m2, sihtotstarve üldmaa, koormatava ala pindala
360 m2. Koormatava ala asukoht toodud joonisel Lisa 1.”.
1.2 Punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
“2. Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elion
Ettevõtted Aktsiaselts (registrikood 10283074, asukoht
Endla 16, Tallinn) kasuks Tahkuranna vallale kuuluva
Katlamaja
katastriüksus
katastritunnusega
84801:001:0386.
Katastriüksuse asukoht Tahkuranna vald, Uulu küla,
pindala 2954 m2, sihtotstarve tootmishoonete maa, koormatava ala pindala 440 m2. Koormatava ala asukoht toodud
joonisel Lisa 2.”
• Seada isiklik kasutusõigus Tahkuranna valla kasuks
Tahkuranna valla korteriomandile 15 (elamus nr 1), mis
moodustab 637/9000 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 84801:001:0098 ja reaalosast korterile nr 15
üldpinnaga 63,7m² seoses eelpoolnimetatud kinnistul
kulgeva, seda läbiva, Tahkuranna vallale kuuluva kergliiklustee ning tänavavalgustuskaabli ja tänavavalgustite

ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja muul viisil
ekspluateerimiseks.
Katastriüksuse asukoht Tahkuranna vald, Uulu küla.
Vallavanemal teostada kõik käesoleva otsuse täitmiseks
vajalikud toimingud
• Toimus Uulu Lasteaia arengukava aastateks 2008–2011
II lugemine ja selle kinnitamine.
• K u u l a t i Karel Tölp´i informatsiooni
- valla 2009.aasta eelarve koostamise strateegia kohta;
- reservfondi kasutamisest;
• K u u l a t i Avo Rahu informatsiooni
- Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse maksmise korra
kehtestamise vajalikkuse kohta Tahkuranna vallas.

Elioni tegemistest Tahkuranna vallas
Elion Ettevõtted on lõpusirgel 2008 aasta investeeringute
realiseerimisel Tahkuranna valla territooriumil. Selle
tulemusena on tekkimas võimalus liitumiseks kõikide Elioni
teenustega elanikel, kelle majapidamised asuvad paigaldatava
kaabelliini trassi läheduses Uulu–Võiste suunal Uulu,
Lepaküla ja Leina külades, samuti Võiste alevikus. Elioni
vanadele klientidele asendame amortiseerunud õhkliinid uute
kaabelliinidega, mis annab võimaluse kasutada edaspidi
lisaks telefonile ka Inteneti ja TV teenuseid. Vanadele
klientidele on kaabelliinide asendamine tasuta. Uued liitujad
peavad tasuma ühekordselt tehnilise valmiduse loomise tasu
2700 krooni. Antud tasu saab tasuda ühes osas või ajatada
kuni 36 kuuks.
Lisaks eelmainitule on lähiajal plaanis moderniseerida ka
Uulu vana analoogtelefonijaam, mille tulemusena paraneb
oluliselt kõneside kvaliteet.*
Täpsemat infot Elioni teenuste kohta saab
www.elion.ee <http://www.elion.ee> ,
infoliini telefonil 165 või Elioni esindusest Hommiku tn 17
Pärnus.
Meeldivat koostööd soovides, Teie Elion
Valeri Buntsev regioonijuht
Elion Ettevõtted
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01. oktoobrist jõustusid muudatused tööealiste puudega
inimeste puude- ja sotsiaaltoetuste määramise korras
19.12. 2007.a võeti Riigikogus vastu Puuetega Inimeste
Sotsiaaltoetuste seaduse (PISTS) muudatused (RT I 2007,
71, 437), mille kohaselt toimuvad mitmed muutused.
Kokkuvõtlikult antud muudatusetest:
1. 01.01.2008. a muutus puude mõiste: Puue on inimese
anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või
funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes
erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega
tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel
alustel.
Puudel on 3 raskusastet: sügav, raske, keskmine
(sõltuvalt kõrvalabi ja järelevalve vajadusest, mis on
suurem eakohastest vajadustest).
2. 01.jaanuarist tõusis (tagasiulatuvalt) tööealiste puudega
inimeste sotsiaaltoetus.
3. Vanaduspensioniealiseid ning tööealiseid puudega
inimesi käsitletakse puude- ja sotsiaaltoetuste määramise
kontekstis erinevalt.
4. Vanaduspensioniealistel inimestel toimub puude
määramine (arstilik ekspertiisi taotlemine) sarnaselt
varasemaga – elukohajärgses pensioniametis (või
interneti teel) tuleb inimesel täita arstliku ekspertiisi
taotlus, pensioniamet küsib täiendavat infot inimese
terviseseisundi kohta. Perearsti andmed edastab inimene
ise. Perearst/eriarst edastab info arstliku ekspertiisi
komisjonile 10 päeva jooksul. Ekspertarst või ekspertkomisjon tuvastab saadud info põhjal puude raskusastme.
5. Puude raskusaste määratakse kuueks kuuks kuni kolmeks
aastaks, sh lastele määratakse puude raskusaste mitte
kauemaks kui 16-aastaseks saamiseni, tööealisele
puudega inimesele määratakse puude raskusaste mitte
kauemaks kui vanaduspensioni eani ja eakatele ei
määrata enam tähtajatut puuet.
6. Puude taotlemine tööealistel inimestel. Alates
01.oktoobrist 2008 tuvastatakse tööealisel puudega
inimesel (16-aastasel kuni vanaduspensionieani) puude
raskusaste ja puudest tulenev lisakulude vajadus lähtuvalt
igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise
piirangutest.
7. Muudatuste kohaselt on puudel järgmised raskusastmed:
1) sügav puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine
või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud;
2) raske puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine
või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
3) keskmine puue on inimesel, kellel igapäevases
tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb
raskusi.
8. Puudest tulenevad lisakulud hüvitatakse osaliselt, kui
kulutusi on tehtud ravimitele, transpordile, abivahendite
korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele vähemalt
kord kuus. Infot oma sotsiaalse toimetuleku ja lisavajaduste kohta annab inimene ise.
NB! Sotsiaalministri määruse vorm tööealistel puudega
inimestele puude määramise ja lisakulude tuvastamise
vorm (nn instrument) ei ole veel ministri poolt kinnitatud.

9. Kui 16-aastasele kuni vanaduspensioniealisele inimesele
on enne 2008. aasta 1. jaanuari määratud puudega
täiskasvanu toetus, makstakse alates 2008. aasta
1. jaanuarist toetust varem määratud tähtaja lõpuni või
puudega tööealise inimese toetuse määramise päevani
või vanaduspensioniikka jõudmiseni.»;
10. Kui 16-aastasele kuni vanaduspensioniealisele inimesele,
kellele on määratud enne 2008. aasta 1. oktoobrit
puudega täiskasvanu või puudega tööealise inimese
toetus, jätkatakse nimetatud toetuste maksmist endistel
alustel ja endises suuruses määratud tähtaja lõpuni või
puudega tööealise inimese toetuse uutel alustel määramise päevani või vanaduspensioniikka jõudmiseni.
11. Rehabilitatsiooniplaan koostatakse SKA suunamisel:
1) igale puude raskusastet taotlevale lapsele;
2) tööealisele inimesele, kui see on vajalik puude
raskusastme tuvastamiseks.»;
St vanaduspensioniealiseid puudega inimesi ei suunata SKA
poolt reh.plaani koostamisele selleks, et täpsustada puude
raskusastet, kõrvalabivajadust. Vanaduspensioniealistel
inimestel on õigus ise taotleda reh.teenust, omal soovil.
Senistele riiklikele sotsiaaltoetustele lisandusid
1. Puudega tööealise inimese toetus ning
2. töötamistoetus.
St senine puudega täiskasvanu toetus jagunes sõltuvalt
inimese east puudega tööealiste toetuseks ning puudega
vanaduspensioniealise inimese toetuseks.
Seega toetused on järgmised:
1) puudega lapse toetus;
2) puudega tööealise inimese toetus;
3) puudega vanaduspensioniealise inimese toetus;
4) hooldajatoetus;
5) puudega vanema toetus;
6) õppetoetus;
7) töötamistoetus;
8) rehabilitatsioonitoetus;
9) täienduskoolitustoetus.
Puudega tööealise inimese toetus.
(1) Puudega tööealise inimese toetust makstakse igakuiselt
keskmise, raske või sügava puudega 16-aastasele kuni
vanaduspensioniealisele inimesele puudest tingitud lisakulude
hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral
selles ettenähtud tegevusteks, välja arvatud ravikindlustuse
ja riigieelarve muudest vahenditest finantseeritavateks
tegevusteks.
(2) Toetust makstakse igakuiselt sügava puudega inimesele
210 protsenti, raske puudega inimesele 140 protsenti ja
keskmise puudega inimesele 65 protsenti sotsiaaltoetuste
määrast kuus. 2008. aastal on see keskmise puude korral
260 krooni, raske puude korral 560 krooni ja sügava puude
korral 840 krooni kuus.
Töötamistoetus
(1) Töötamistoetust makstakse 16-aastasele ja vanemale
töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga
seotud lisakulutusi. Töötavatele puuetega inimestele makstakse puudest tulenevate ja töötamisega seotud kulutuste
olemasolul töötamistoetust kuni 4000 krooni kolme
kalendriaasta kohta.

(2) Töötamistoetust makstakse tegelike töötamisega seotud
kulutuste osaliseks hüvitamiseks kuni kümnekordses
sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul toetuse
esmakordsest määramisest arvates.
Töötamistoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
2) kuludokument puudest tingitud ja töötamisega
seotud lisakulude kohta;
3) kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud
lisakulude vajaduse kohta.»;
Ülejäänud toetuste info ei ole muutunud (info
Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt www.sm.ee,
rubriik sotsiaalkindlustus, puuetega inimeste sotsiaaltoetused):
Puudega vanaduspensioniealise inimese toetust saavad
vanaduspensioniikka jõudnud puudega inimesed. 2004. aastal
on see keskmise puude korral 200 krooni, raske puude korral
420 krooni ja sügava puude korral 640 krooni kuus.
Puudega lapse toetust makstakse kuni 16-aastasele puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja
rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks. Keskmise
puudega lapse toetus on 1080 krooni ning raske ja sügava
puudega lapse toetus 1260 krooni kuus.
Ühele puuetega abikaasadest või last üksi kasvatavale
puudega inimesele makstakse kuni lapse 16 aastaseks
saamiseni puudega vanema toetust 300 krooni lapse kohta
kuus. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, makstakse toetust 19 eluaastani.
Rehabilitatsioonitoetust saavad taotleda 16–65aastased
puudega inimesed ning seda makstakse tegelike rehabilitatsioonikulude osaliseks hüvitamiseks kuni 800 krooni
aastas.
Õppetoetust 10–400 krooni kuus saavad 10.–12. klassis,
kutse- või kõrgkoolis õppivad puudega noored vastavalt
puude tõttu tekkinud tegelikele lisakulutustele. Seda toetust
ei maksta juuli- ja augustikuu eest.
Tööalase täiendamise korral on puudega inmesel võimalik
taotleda täiendkoolitustoetust kuni 9600 krooni kolme
kalendriaasta jooksul.
Lapsevanem, kellel ei ole võimalik puudega lapse hooldamise
tõttu töötada, saab igakuist hooldajatoetust 240–400 krooni
vastavalt hooldatava puude raskusastmele ja vanusele. Laste
hooldajatoetuste vahendid on plaanis üle anda kohalikele
omavalitsustele, sarnaselt täisealiste inimeste hooldajatoetuste vahenditega.
Puudega täiskasvanu hooldaja määrab puudega inimese
elukohajärgne kohalik omavalitsus. Vajadusel makstakse
hooldajale hooldajatoetust, mille suuruse ja maksmise korra
kehtestab kohalik omavalitsus.
Info riiklike sotsiaalteenuste, toetuste olemuse ja taotlemise
kohta on väljas ka Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel:
www.ensib.ee, rubriik blanketid; pensionid ja toetused.
Karin Hanga, EPIK tegevjuht

Arengupäev Jõulumäel
Toetuse taotluste esitamisest
2009.a eelarvesse
Toetusi saavad esitada MTÜ-d, seltsid, seltsingud,
kodumuuseumid, kogudused, üksikisikud, haridusasutused valla elanikele suunatud ürituste ja
tegevuste korraldamiseks (kultuur, kodukandi
ajalugu, külaliikumine, sport, loodus, eakate ja
laste tegevus jne.).
Taotlused esitada hiljemalt 31.oktoobriks
vallakantseleisse või Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhatajale.
Vallavalitsus

Tahkuranna valla arengukava 2006–2013 muutmise
algatas volikogu 28.märtsil 2008 (määrus nr. 8).
Muudatusettepanekuid sai esitada valda 16.maini.
Muudatusettepanekutega arengukava tutvustati volikogu
majanduskomisjonile juunis. Arengukava läks volikogusse
I lugemisele augustis. Enne kui arengukava lõplikult kinnitati,
korraldati 18.septembril Jõulumäel Arengupäev.
Kokkusaamisel tutvustati kohaletulnutele arengukava VI

peatükki ehk investeeringutekava aastateks 2006–2013.
Kõigil kohaletulnuil oli võimalus oma arvamust avaldada.
Peale Jõulumäel toimunut ning seal tehtud täiendusi ja
muudatusi läks arengukava järjekordselt 3.oktoobril
volikogusse volikogu liikmete karmi pilgu alla. Ka seekord
leidsid volikogu liikmed, et nii mõnigi asi vajab veel
täpsustamist ja korrigeerimist. Jääb loota, et oktoobri lõpus
toimuval volikogu istungil arengukava kinnitatakse.
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Kuidas hoiduda eksimisest metsas ja kuidas
käituda eksimise korral
2008. a on Lääne Politseiprefektuuri poolt teenindataval territooriumil
(kuus maakonda) metsa
eksinud isikuid olnud 14.
Politsei abi läks vaja 11
korral, et inimesed metsast välja juhatada või
aidata. Oleme suutnud
nende juhtumite puhul
toime tulla tööl olnud
inimeste ja vahenditega,
vaja on olnud vaid töökorraldust muuta ning
massiliselt ei ole lisajõude
kaasatud.
Kadunud isiku otsingud
on suuremahulised ja suuri
ressursse nõudvad tegevused. Otsingutele kaasatakse
teiste ametkondade esindajaid ja vabatahtlikke. Suurima ressursimahuga on ahelikotsingud, kuna sellise
otsingu jaoks vajatakse
suurel hulgal inimesi ning
ajal, kui mitukümmend inimest otsivad ühte inimest,
peavad mitmed kodanikud
ilma jääma politseiteenusest.
Politsei kasutab isikuotsingutel teenistuskoeri,
isikkoosseisu ahelike moodustamiseks, õhust otsingute
korral helikopterit ning muid
heli- ja valgusseadmeid.
Helikopterit politsei ei oma,
kuid aastate jooksul on väga
hea koostöö välja kujunenud
Kaitseväe Lennubaasiga,
kelle helikopter Robinson on
varustatud soojuskaameraga
ning piloodid omandanud

suured kogemused isikuotsingute läbiviimiseks maismaal. Soojuskaamera kasutegur on suurem jahedama
õhutemperatuuriga, sest inimese kehatemperatuuri ja
madala õhutemperatuuri
vahe annab kaamerale parema pildi ning lihtsustab otsinguid. Samas madalam
õhutemperatuur muutub aga
tekkida võiva alajahtumise
näol ohtlikuks otsitavale
inimesele. Õhust otsinguid ei
ole võimalik teostada tiheda
metsa ja võsaga kaetud maaalal ja sellistes kohtades kasutatakse ahelikotsinguid.
Otsinguid alustatakse
üldjuhul kohast, kus metsaminejat viimati nähti. Otsinguala laiendatakse vastavalt
otsingu käigus saadavale
informatsioonile. Piirkonnas
olevatele sõidetavatele metsasihtidele ja teedele võidakse panna liikuma sireenidega
politseisõidukid, pimedal
ajal kasutada valgusallikaid.
Miks inimesed eksivad?
On kindlaks tehtud, et
inimese liikumine ei ole
sirgjooneline. On lihtne
minna otsejoones metsa ja
seejärel vastupidises suunas
otsejoones välja tulla. Kahjuks aga kõige paremad
seene- ja marjakohad jäävad
meie poolt valitud liikumissuuna kõrvale ja nii suures
korjamishoos satumegi valitud rajalt kõrvale. Krimi-

noloogia valdkonnas on
uuritud inimese liikumist ja
avastatud, et inimese vasak
samm on üldjuhul lühem, kui
parem ning sellest tulenevalt
hakkab inimene tegema ringe vasakule. Paljud inimesed
on kogenud hilisema järelemõtlemise käigus, et tõepoolest on nad vasakule kaldunud – näit vasakule poole
jääv murdunud puu on hiljem
sattunud risti liikumissuunale ette.
Mida peaks meeles pidama metsa minnes
Metsa on soovitav minna
koos kaaslastega ning metsas
olles olla nägemis- või kuulmiskaugusel.
Riietuse osas ei soovita
kasutada tumedaid või laigulisi riideid. Võimalusel riietuda erksavärviliselt ilmastikukindlasse riietusse või
kasutada tumedate riiete korral neoonveste, mida müüakse paljudes kauplustes. Riietuse või vesti külge on otstarbekas paelaga kinnitada
vile, millega saab märku
anda, sest see kostub häälest
kaugemale. Kaasa võiks
võtta veel taskulambi, millega on võimalik märku anda
pimedal ajal.
Kui inimene omab mobiiltelefoni, siis enne metsa
minekut peaks kontrollima,
kas aku on laetud või kaasa
võtma laetud tagavaraaku.
Enne metsa minekut on
soovitav muretseda antud

piirkonna kaart ja tutvuda
sellel olevate tingmärkidega.
Paljud arvavad, et lähevad
tuttavasse metsa ja ei pea
vajalikuks kaarti kaasa võtta.
Meie kogemus näitab, et
inimesed eksivad ka tuttavas
piirkonnas. Ilmakaari on võimalik määrata ka erinevate
loodusmärkide abil, kuid
kindlam on kaasa võtta kompass, et õiget suunda määrata. Kaardi ja kompassi abil
on juba lihtsam orienteeruda
ja eksimise korral lähedalolevaid objekte leida. Kindlasti peaks oma sihtpunktist
ja orienteeruvast tagasisaabumise ajast teavitama kojujääjaid. Kui läheb esialgselt
planeeritust kauem aega,
soovitame sellest teada anda
neile, kes kodus ootavad.
Tänapäeva tehnika võimaldab üsna täpselt oma
asukohta määrata. Selleks on
olemas GPS seadmed. Kindlasti võib olla see igapäevasele seene- ja marjakorjajale natuke kallis soetus.
Pidevalt metsas liikuvad inimesed peaksid aga võimalusel sellise soetuse peale
mõtlema. GPS näitab teie
asukohta ja jätab mällu ka
teie liikumisteekonna, mida
mööda on hiljem lihtne metsast välja tulla. GPS-i kasutades on soovitav metsa
minnes kaasa võtta tagavarapatareid.
Metsas olles
Metsas liikudes peaks

Suvised kappamised
Suvise hooaja viimasteks
võistlusteks oli 27.septembril toimunud “Vändra karikas 2008”. Meie ratsutajad – Grete-Britt Kuusik,
Mariann-Krõõt Mätas ja
Kairit Laanepõld tõid igalt
võistlusalalt karika. Kokku
võitsime Vändras 7 auhinnalist kohta.
Pärnumaa ponide Meistrivõistlustel võitis Grete Aspasial kuldmedali ja Marianne-Krõõt Reliikvial
pronksmedali.
Hästi esinesid meie ratsutajad ja ratsud ka Parkuuri
Karikasarjas, saavutades
üldkokkuvõttes kõrgemas
sõidus Hanna I koha, Grete
III koha ja madalamas sõidus
Mariann-Krõõt III koha.
Kokku on suve jooksul
Keskküla talu talli hobustel
võidetud 35 auhinnalist
kohta ning tüdrukud oma
isiklikel hobustel võitnud 26
auhinnalist kohta. See on
päris märkimisväärne saavutus, mis on saavutatud
tubli treeningu tulemusena.
Ratsatrennid aga jätkuvad täie hooga, et algajad
saaks sama tubliks ja tublid
omandaks veel rohkem
oskusi.
Anne Lahesoo
Ratsaspordi treener

Kairit Laanepõld &Tiaara

Mariann-Krõõt Mätas &Reliikvia

Hanna Brigita Heinlaid&Mecenas

Johanna Aava &Aspasia

aegajalt seene- või marjakorjamise vahel ka ringi vaatama, et tutvuda ümbruskonnaga. Jäta meelde olulised märgid – kuivanud puu,
lagunenud maja, sipelgapesa
jm. Päikesepaistelise ilmaga
jälgida päikese asukohta
enne metsa sisenemist, mis
aitab vajadusel suunda valida. Kuid kindlasti peab
arvestama, et metsast väljatuleku ajaks on päikese asukoht muutunud.
Tegutsemine eksimise
korral
Kui olete eksinud, siis
üritage säilitada rahu. Kuulake, kas ümbruskonnas on
kuulda hääli – koduloomade
hääled, sõidukite müra jm.
Sellised hääled annavad
märku, et läheduses on
inimtegevus, kust võite abi
saada õige suuna kättesaamiseks. Kui õiget suunda
ei leia, siis helistage 110 või
112 ja kuulake edasisi
korraldusi. Elektroonilise
side seadus annab võimaluse
positsioneerida hättasattunud isiku asukohta, kui ta
võtab ühendust hädaabinumbritega. Tänasel päeval
saame seda teha EMT ja
Elisa operaatorvõrgus töötavate telefonide osas. Lähiajal loodame saada võimaluse positsioneerida ka
hättasattunud Tele2 kliente.
Kuna isikuotsingud maastikul on väga suuri ressursse
nõudvad tegevused, siis
positsioneerimine annab

meile võimaluse otsinguala
kitsendada või isikule õige
suund kätte juhatada.
Kui eksinu kuuleb politseiauto sireeni mingis suunas
edasi-tagasi liikumas või
näeb pimedal ajal valgusallika valgust, siis on soovitav selles suunas liikuda ja
kindlasti jõuate välja teele
või metsasihile, kust ka
lõpuks abi saate. Tee või
metsasihi leidmisel on soovitav sellel edasi liikuda,
mitte siseneda tagasi või üle
tee metsa. Aja jooksul on
selgunud huvitav fakt, et
paljud eksinud inimesed
jõudes metsasihile või teele
ei liigu mööda neid, vaid
hakkavad otsima otsemat
teed sihtmärgini pöördudes
selleks metsa tagasi ja
jätkavad ekslemist. Kui
kuulete ahelikus olevate
inimeste hääli, siis tehke
ennast võimalikult nähtavaks ja kuuldavaks. Selleks
annabki hea võimaluse
neoonvest ja vile, pimedal
ajal aga taskulamp. Helikopteriga otsingu korral üritage
leida lagedam koht ja teha
ennast samuti võimalikult
nähtavaks. Pimeda ajal anda
märku taskulambiga.
Olev Naarits
korrakaitseosakonna
ülemkomissar
Lääne
Politseiprefektuur

Tegemistest
Võiste lasteaias

Suvi, üsna lühike ja
niiskevõitu, on läbi saanud.
Võiste lasteaed on oma Päikesekiired ja Rannakarbid
kenasti katuse alla kokku
kogunud. Nagu alati, on
esimene kuu kulunud üksteisega tutvumiseks või taastutvumiseks ning sisse elamiseks.
Meie septembrikuu toimetused on olnud üsna sügise nägu. Esmalt muidugi
„soojendasime üles” igale
ontlikule lasteaialapsele
tarvilikud liiklusreeglid.
Maitsesime, maalisime ja
voolisime sügisande, uuri-

sime sügisesi puid-põõsaid
nii lasteaia napivõitu õuealal
kui kaugemal ja hüüdsime
Sügisele „Palju õnne sünnipäevaks!”. Oma lasteaia
27ndat sünnipäeva pidasime
lahke laulu, tantsu ja tõsisema kringlisöömisega
25. septembril. Samal päeval
käisid „Päikesekiired” koos
vanematega RMK Kabli
loodusrajal ja uudistasid
seenenäitust.
Soovime kõigile Oma
Lehe lugejatele kena kirjut
sügist!
Võiste lasteaia pere
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Väikesadamate infopäev
Eesti Väikesadamate Liit on korraldanud traditsiooniliselt iga kahe aasta tagant kõigis mereäärsetes maakondades
ja Mustvees infopäevi, et luua kõigile väikesadamate
omanikele, taastajatele ja teistele huvilistele otsene võimalus
kohtumiseks merenduse, keskkonnakaitse ja sadamatega
tegelevate ametkondade spetsialistidega.
Samuti annavad infopäevad sadamatega tegelevatele ja
uusi seadusi ning õigusakte väljatöötavatele ametnikele
võimaluse saada tagasisidet seaduste reaalse kasutuse ja
võimalike parandusettepanekute kohta.
Käesoleval 2008. aastal toimub infopäev Pärnu
Maaparandusbüroo saalis, II korrusel, Kerese 4, Pärnus
4. novembril, kell 12.00.
Oodatud on kõik huvilised, sõltumata sellest, kas
ollakse sadama omanik või mitte.
Infopäeval esitatavad küsimused leiavad vastuse.
Täpsem info: jaak@monoliit.ee, telefon 506 8130.

HEI, KÜLAPILLIMEHED!

LISANNA ONNO
18. september 2008
Erika ja Ardo Onno peres 3.laps

Helmi-Eliise Hendla
Maimu Madissoo
Luule Toom
Niina Rei
Ants Must
Lehti Holland
Vello Mardiste
Arno Rinaldo
Galina Rozenkron
Maie Suiste

KOLMAPÄEVITI kell 11.30
Oodatud on kodused 1–3-aastased lapsed koos
vanematega
Õpetaja Piret

Tervisevõimlemine
alates 8. oktoobrist
Tahkuranna Algkooli saalis
kolmapäeviti kell 17.00

Valla naispere!

GREGOR-MARCOS KÜTT
27. september 2008
Merlyn Hunt´i ja Raimo Kütt´i peres 1.laps

“Kardinafänn Ori” 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

Kultuuriinimene 2008
väljaselgitamiseks.

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

oktoober
oktoober
oktoober
oktoober
oktoober
oktoober
oktoober
oktoober
oktoober
oktoober

alates 1.oktoobrist 2008

Ootame Tahkuranna valla elanike abi

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

10.
27.
07.
29.
06.
20.
01.
04.
09.
22.

Kohtumiseni
Maimu Puistama

BEEBIKOOL

Üks ilus päev valla naisperele!
“Eesti käsitöö loob kodutunde”

Lugupidamisega ja tänuga
Milla ja Vendo Kvell

oktoober 2008

Uulu Lasteaias tegutseb

Buss väljub kell 10.30 Piirumist ja kell 11.00 Rae peatusest
ning võtab peale kõik teeääres ootajad.
Nagu eelmistelgi kordadel toimub kaunis akordionimuusika päev oma valla ja Pärnu Külapillimeestega. Veel
mängivad valla koolide pillimehed.
Tulemas on ka üks tore üllatuskülaline (võib-olla ka
rohkem).
Ja nüüd üleskutse oma valla ükskõik mis pilli mängijale,
lauljale või anektoodi vestjale, tulge näidake ka teistele
oma kunsti.
See on oma koduvalla suurüritus. “Pillipiigadki” on üle
hulga aja rivis.
Ürituse ajal töötab väike kohvipuhvet saiakeste ja tasuta
tee ning kohviga.

Sünnid

Kallis Võiste “Elurõõmu” pere
ja kõik teised head inimesed,
kes meid meeles pidasid ja
meile tähtsal päeval õnne soovisid.
Täname südamest Teid kõiki ja
soovime Teile rahu, õnne ja mis on
kõige tähtsam – tervist.

• TEATED •

Tahkuranna valla
III Külapillimeeste kokkutulek
toimub 25.oktoobril 2008 kell 12.00
Tahkuranna Koolimajas.

Jaak Reinmets
EVSL juhatuse esimees

Tänu!
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Palume toimetada kinnised ümbrikud
kandidaatide nimedega Uulus Tiiu Sommeri
kätte, Võistes PMÜ kauplusse.
Teid tänades Tahkuranna Kultuuriselts.
u u u

Kultuuriinimene 2008 väljakuulutamine
toimub koos sügiskontserdiga Võiste
rahvamajas 24. oktoobril kell 19.00.
Tantsuks üllatusansambel Veskikivi poisid
Tartust.

MAASTIKUEHITUS
HALJASTUSPROJEKTID JA TEOSTUS
(vajadusel ka maamõõtmine)

SURMAD
HELMA LEPIK

13.10.1914–13.09.2008
Võiste alevik

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

AS Pajo

SUSIMETSA
TALU OÜ
tel 5652034
raimosaar@hot.ee

Oktoober 2008

Tahkuranna valla ajaleht

Kooliuudised Uulu
Õppereis Kabli
linnuvaatlusjaama
ja Orajõe RMK
metskonda
Reedel, 19.septembril,
käisime linnuvaatlusjaamas, kus nägime palju
erinevaid linnuliike. Ma ei
teadnud, et linde püütakse
rõngastamise eesmärgil.
Kõige põnevam osa oli see,
kui meile näidati kuidas linde kaalutakse. Saime linde
ka katsuda ja näha, kuidas
teha vahet emas- ja isaslinnu
vahel. Teame nüüd, et Eesti
väikseim lind on pöialpoiss.
Käisime ka loodusrajal.
Seal näidati meile pilliroolehti, millel olid vanakurja
hambajäljed. Loodusrajal
sain teada, et seal rajatakse
lompe, et konnad seal elada
saaks. Loodusraja lõpus jõuti
“Pesakastimaailma”.
Meile näidati erinevaid
pesakaste ja räägiti milliseid
puure erinevad loomad, linnud armastavad ja kuidas
puure tuleb puhastada
Orajõe metskonnamaja
juures oli seenenäitus. Nägime palju selliseid seeneliike,
mida muidu metsas ei oska
vaadata.
Õppereis oli hästi tore ja
paljud õpilased said uusi asju
teada. Sel päeval meeldisid
kõik asjad ja arvan, et võiks
veel selliseid reise korraldada.

Põhikoolist

7-nda ja 8-nda klassi
õpilaste arvamusi refereeris
Anu Tammik

Tahkuranna koolist
Spordipäev Tahkurannas

Jalgrattamatk
Seljametsa
Viiendal septembril käisime jalgrattamatkal. Algul
oli ilus päikesepaisteline ilm,
kuid pärast läks pilviseks
ning vihma hakkas ladinal
kallama.
Rada oli pikk, raske ja
väsitav. Sõitsime läbi metsa,
tegime isegi ringi, kuna ei
teadnud kuhu täpselt minna.
Kui me koha jõudsime olime
kõik üleni märjad.
Seljametsa muuseumis
pakuti meile teed ja võisime
vaadata muuseumis ringi.
Meile näidati vanu riideid ja
tööriistu. Mõnda riiet proovisime ka selga. Kõik poisid
proovisid ka sangpommi
tõsta.
Tagasi tulime lühemat
teed ja seega jõudsime koju
varem kui arvestasime.
Matk väsitas tõesti ära,
aga tegelikult oli tore. Meil
oli väga lõbus ja tihti sai
naerda.
Annika Koppel ja
Taavi Tamm
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Uulu kooli
tervisepäev
„Reipalt koolipinki”
Järjekordselt ühildasime
oma kooli traditsioonilise
spordipäeva, vabariikliku
koolinoorte „Reipalt koolipinki” tervisepäevaga.
Kui eelneva nädala jooksul oli pidevalt pilves ilm,
siis 12.septembri hommikul
säras päike. Rõõm ja sära oli
kõikide silmades. Tervisepäev võis alata.
Ühise meeskonnana matkasime koos terve kooliga
krossijooksu stardipaika.
Õhus oli ootusärevus. Nii
suur kui väike tahtis anda
endast parima. Jooksime
nagu ikka vanusegruppide
kaupa. Ega siis esimese
klassi laps ei pea üheksandaga võidu jooksma. Nooremad said joosta 500 m ja
suuremad mehed 1000 m.
Jooksud tehtud, algas
maastikumäng. Loositud
järjekorra alusel said klassid
ükshaaval rajale. Enne kui
klass orienteerumiskaardi
kätte sai, pidid nad laulma
ühe laulu teistele. Laulu
suhtes direktor järelandmisi
ei teinud.
Laul ei tohtinud korduda
ja pidi ka ilusti välja tulema.
Metsas ootasid õpilasi
kontrollpunktid, kus tuli täita
erinevaid ülesandeid. Näiteks oli vaja klassiga käest
kinni hoides rõngast-rõngasse liikuda, nii et korraga
on ühes rõngas vaid kahe
lapse üks jalg. Veel oli vaja
metsa all nuputada, paberist
lennukeid lennutada, sportlase puslet kokku panna
(muidugi ka ära arvata),
aukudega kile peal palli
veeretada, 10 taime metsast
tuua ning need ära tunda ja
kõige lõpuks veel üle väikese
kuristiku köie peal ronida.
Katsetati ja saadi kõigega hakkama. Tegevust jätkus
kõigile.
Pärast pingutust ootas
lapsi ees piknik koolistaadionil.
Selle ilusa päevaga saime
kõik jõudu ja reipust järgmisteks koolinädalateks.

Kooliaastat alustasime
vabariikliku koolinoorte
spordipäevaga. Reedel,
5.septembril, tegime matka
Tolkuse rabas. Ilm oli päikesepaisteline ja soe. Mööda
laudteed kõndides oli aega
vaadelda ja uurida rabas
kasvavaid taimi, lugeda
infotahvleid, kuulata loodushääli ja juua laukavett. Matka lõpus oli kõigil võimalus
Kiireimad olid:
I – III klassi tüdrukud:
I koht – Triin Liivaru
II koht – Marliis Miilimäe
III koht – Ethel Saarnak
IV – VI klassi tüdrukud:
I koht – Brigyta-Renata Piiri
II koht – Marleen Metsaoru
III koht – Elery Must

ronida Tornimäel asuva
vaatetorni tippu.
Koolimajas saab praegugi lugeda raamatuid ja referaate rabast ning õpilaste
kirjutatud jutte matkapäevast.
Kooli krossijooksus selgitasime välja kiiremad
jooksjad, kes lähevad kooli
esindama maakondlikul
võistlusel.

I – III klassi poisid:
I koht – Oliver Leppik
II koht – Kalvin Oeselg
III koht – Evert Saarnak
IV – VI klassi poisid:
I koht – Reimo
Madissoo
II koht – Dalmat
Cristofer Klein
III koht – Rando Klein

Kaja Stimmer
ploome.
Septembrikuust on meie
lasteaia muusika- ja liikumisõpetaja Piret Variksaar.
Lepatriinude rühmas töötab
asendusõpetajana Kaire
Aava.

Uulu lasteaia tegemisi septembris
Käes on sügis. Uulu
lasteaed on tore koht, kuhu
tahtsid tulla mängima ning
õppima suured ja väikesed
lapsed.
Peale suvepuhkust lasteaeda tulles kordasime üle,
kuidas ohutult lasteaia
ümbruses liigelda.
Sügisel on lastele varuks
palju üllatusi. Kooliaed
pakub rohket lilleilu, mida
kõik rühmad käisid nautimas. Lastevanemate abiga
toimusid lasteaia fuajees ja
kõikides rühmades sügisnäitused.
Vanemaks rühmaks olemise au kuulub sel aastal
Lepatriinude rühmale. Nagu
vanemale rühmale kohane,
toimub seal septembri algusest vilgas tegevus. Käidi
Kabli linnuriiki uudistamas.

Kogu meie lasteaia
pere soovib vallarahvale
tegusat sügist!

Lapsed nägid lindude rõngastamist ja said oma näpuga
pai teha väikesele lehelinnule ja sinitihasele. Vaadati
seenenäitust ja käidi läbi
matkarada.
Seni vanema rühma austavat tiitlit kandnud Mesimumm võttis oma perre uued
väikesed “mesimummid”.

Lapsed on omavahel sõbraks
saanud ja osalevad kõigis
maja tegemistes. Usinasti
käidi sügist otsimas pargis ja
ka metsas.
Liblikate rühm on usinasti meisterdanud pihlakatest ja tammetõrudest.
Ja oh imet küll – meisterdatud loomakesed hakka-

sid elama, kui nendega mängiti. Õpitud lavastusmängu
“Seene all” esitati maja
kõige pisematele lastele.
Mihklipäeva puhul mängiti
eesti rahva mänge.
Oravate rühma lapsedki
tutvusid ja maitsesid sügisande, mida nende lapsevanemad olid rohkelt toonud.
Sügise sünnipäevagi sai
peetud. Tuul sakutas Sügise
sünnipäeva kleiti, aga ega ta
pahandanud – pakkus külalistele ikka mõnusalt krõmpsuvat porgandit, õunu ja

Tolkuse raba
Oli ilus päev ja me läksime kooliga üheksa paiku
Tolkuse rappa. Bussis näidati meile huulheina pilti ja
paluti see taim üles otsida.
Ega see väga lihtne ülesanne
ei olnud, sest taim on üsna
väike.
Kui me bussist välja
tulime, pandi meid haneritta
ja me läksime mööda laudteed rappa. Aga enne raba oli
ilus mets, kus kasvasid mustikad. Veel nägime seeni.
Mina nägin metsas puravikku ja kärbseseent. Rabas
oli näha ka jõhvikaid. Neid
oli väga vähe. Jõhvikad olid
punased, aga väga väikesed.
Seal kasvas ka huulheina,
kes on putuktoiduline. Rabas
kasvasid ka puud, mis olid
väga kidurad. Lõpuks jõudsime me ühe lauka juurde.
See laugas oli põhjatu. Sealt
sai ka vett juua, mis oli nagu
kraanivesi. Kui me sealt
lauka juurest edasi läksime,
ootas meid torn. Enne torni
oli veel mets, kus oli palju
luiteid. Enne torni saime ka
joosta. Lõpuks jõudsime
torni juurde, mis asus Tornimäel. Tornist nägi merd,
metsa ja raba. Kui me torni
juurest ära tulime, oli buss
meid juba ootamas. Istusime
oma kohtadele ja sõitsime
koolimajja tagasi. Seal oli
soe söök laual.
See oli tore käik ja tahaks veel minna.
Rando Klein 4.klass

