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Olime külas sõprusvallas Alahärmäs
Alahärmä on energiline vald Lääne Soomes. Alahärmä pindala on 356 km2. Alahärmä rahvaarv on 4816. Vald asub maakohas ja põllumajandus on siin seetõttu üks suurematest
elatusvahenditest. Alahärmäs on ka mitmeid ettevõtteid, nagu rahvusvaheliselt tuntud Lillbacka Oy ja mitmeid väiksemaid firmasid. Alahärmä elanikud on ettevõtlikud, energilised
ja tarmukad. Igal suvel korraldatakse vallas suvepidu Härmälääset Häjyyly (sellel suvel juba 34-ndat korda). Ühe nädala jooksul on siis võimalik näha mitmesuguseid erinevaid
etendusi, kultuuri- ja spordiüritusi, samuti rahvamuusika-kontserte ja kunstinäitusi.

Lk. 2

Tahkuranna valla ajaleht

Juuli 2006

Vallavalitsuses otsustati:
06.juunil
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Nõmmetee
detailplaneeringu käigus Nõmmetee katastriüksuse
84801:001:1348 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Nõmmetee 5
sihtotstarve elamumaa 100%
Nõmmetee 6
sihtotstarve elamumaa 100%
Nõmmetee 7
sihtotstarve elamumaa 100%
Nõmmetee 8
sihtotstarve elamumaa 100%
Nõmmetee 9
sihtotstarve transpordimaa 20%
sihtotstarve üldmaa 80%
Nõmmetee 10
sihtotstarve elamumaa 100 %
Nõmmetee 12
sihtotstarve elamumaa 100 %
Nõmmetee 14
sihtotstarve elamumaa 100 %
Nõmmetee 16
sihtotstarve elamumaa 100 %
Nõmmetee
sihtotstarve maatulundusmaa
80% sihtotstarve transpordimaa
20%
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Ene detailplaneeringu käigus Ene katastriüksuse 84801:001:1288
jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste
nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Silla tee II
sihtotstarve transpordimaa100%
Silla tee 10
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 11
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 12
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 13
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 14
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 15
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 16
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 17
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 18
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 19
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 20
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee III
sihtotstarve transpordimaa 100%
Silla tee 41
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 43
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 44
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 45
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 46
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 47
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 48
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 49
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 50
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 51
sihtotstarve elamumaa 100%
Silla tee 52
sihtotstarve elamumaa 100%
• Muuta (määrata) Tahkuranna vallas asuva Teearu kinnistu
katastriüksuste 84801:001:0930 nimeks Sille
Määrata Sille katastriüksuse 84801:001:0930 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%.
• Muuta (määrata) Tahkuranna vallas asuva Maria kinnistu
katastriüksuse 84801:001:0475 sihtotstarbeks elamumaa
100%.
• Eraldada valla reservfondist kohaliku omaalgatuse projekti
“Meil meeles veel akordion” kaasfinantseerimiseks
10 000.- krooni.
• Algatada Reiu külas Taivo kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on elamute ehitamine.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistu OÜ Talvakas, keda
esindab juhatuse liige Tiit Talvaru.
• Võtta vastu Uulu külas Narro-Weinthali kinnistul läbiviidav Silkini detailplaneering.
• Võtta vastu Uulu külas läbiviidav Nõmmiku Teine
detailplaneering.
• Väljastada projekteerimistingimused Kaupo Grant´ile
Reiu külas Kalevi puiestee 23 asuvale kinnistule elamu
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Enno Kaukver´ile Reiu külas
Sipelga kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Annes Krjukov´ile Laadi külas
Pihla tee 20 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
13.juunil
• Väljastada projekteerimistingimused Jaanus Jõesalu´le
Laadi külas Pilliroo kinnistule elamu juurdeehituse projekteerimiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Revenmark
Mäeotsa elamukvartali veevarustuse ja kanalisatsiooni
projekteerimiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Mati Orav´ale Reiu külas Orava
kinnistule majapidamisabihoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Mati Orav´ale Reiu külas Orava
maaüksusele üksikelamu rekonstrueerimiseks.
• Väljastada ehitusluba Elle Naaber´ile Laadi külas Õhtu
tee 3 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Norman Talson´ile Laadi külas
Pihla tee 7 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Võiste alevikus
Ruusa kinnistule Toomas Kuusik´u elektrivõrguga liitumispunkti ehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Lee Cornel Williams´ile Laadi
külas Männituka tee 1 asuvale kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Lee Cornel Williams´ile Laadi
külas Männituka tee 5 asuvale kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Christopher David Tonkinson´ile
Laadi külas Männituka tee 7 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks

• Väljastada ehitusluba OÜ-le Gellert Laadi külas Männituka tee 9 asuvale kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Gellert Laadi külas Aasa
kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Gellert Laadi külas Nõgese
kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Tagastada riigi tagavaramaast 2,14 ha Mai Tõust´ile eraomandina Jaago 33 talu taastamiseks Pärnu maakonnas
Tahkuranna vallas
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Tammeoksa kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0024 jagamisega eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Tammeoksa
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Tammehiie
sihtotstarve elamumaa 100%.
• Pikendada maa tagastamise menetluse toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 31.detsembrini 2006 alljärgnevalt:
Metste 19 - õigustatud subjekt - Ott Lääne
• Väljastada load avaliku ürituse korraldamiseks alljärgnevalt:
MTÜ Tahkuranna KultuuriseltsUulu jaanituli
MTÜ Tahkuranna NaisseltsVõiste jaanituli
• Määrata ühekordne stipendium alljärgnevatele Uulu Põhikooli edukatele lõpetajatele alljärgnevalt:
Merlin Allikvee
1500.- krooni;
20.juunil
• Tagastada riigi tagavaramaast 8656 m² maaüksus kaasomandisse Lembit Leppik´ule 2/3 osas eraomandina
Raudsepa 24 talu taastamiseks Pärnu maakonnas
Tahkuranna vallas Võiste alevikus ja nõustuda sama
maaüksuse erastamisega kaasomandisse Milda Rand´ile
1/3 osas.
Tagastatava maaüksuse nimeks määrata õigustatud subjekti soovil Lembitu Raudsepa.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Meelise detailplaneeringu käigus Meelise katastriüksuse
84801:001:0589 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Veski tee II
sihtotstarve transpordimaa100%
Veski tee 4
sihtotstarve elamumaa 100%
Veski tee 5
sihtotstarve elamumaa 100%
Veski tee 6
sihtotstarve elamumaa 100%
Veski tee 7
sihtotstarve elamumaa 100%
Veski tee 8
sihtotstarve elamumaa 100%
Veski tee 9
sihtotstarve elamumaa 100%
Veski tee 10
sihtotstarve elamumaa 100%
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Tedre detailplaneeringu käigus Tedre katastriüksuse 84801:001:0714
ja Saesepa 84801:001:0713 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed
alljärgnevalt:
Kalevi Puiestee põik sihtotstarve transpordimaa100%
Kalevi Puiestee põik 39 sihtotstarve elamumaa 100%
Kalevi Puiestee põik 41 sihtotstarve elamumaa 100%
Kalevi Puiestee põik 43 sihtotstarve elamumaa 100%
Kalevi Puiestee põik 45 sihtotstarve elamumaa 100%
Kalevi Puiestee põik 47 sihtotstarve elamumaa 100%
Kalevi puiestee põik 49 sihtotstarve elamumaa 100%
Kalevi puiestee põik 51 sihtotstarve elamumaa 100%
Kalevi Puiestee põik 53 sihtotstarve elamumaa 100%
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine, hooldaja määramine).
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Merimäe tee 29 elamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Arvi Aasmäe´le Reiu külas Viira
tee 37 üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Rainer Aasmäe´le Reiu külas Viira
tee 39 üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Lepanto Invest Laadi külas
Pihla tee 15 kahepereelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Enno Tammekivi´le Reiu külas
Viira tee 63 elamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Enno Tammekivi´le Reiu külas
Viira tee 63 abihoone püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Laadi külas
Mäeotsa 1-19 kinnistutele liitumisühenduste püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Revenmark Laadi külas
Mäeotsa elamukvartali veevarustuse ja kanalisatsiooni
ehitamiseks
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Tahkuranna
külas OÜ Poode Invest kinnistute liitumisühendustele
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas
Kase kinnistu liit
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas
Janni kinnistu liitumisühendusele
• Väljastada luba avaliku ürituse korraldamiseks MTÜ-le
Lepaküla Külaselts lepaküla jaanitule korraldamiseks
• Maksta sõidutoetust Kesklinna Tennisekoolis ja Pärnu
Jalgpalliklubis treeningutel osalevatele Tahkuranna valla
elanike registris olevatele õpilastele.
• Toetada MTÜ–d Ratsaspordiklubi Parkuur suvise karikasarja läbiviimist summas 1500.- (üks tuhat viissada)
krooni.
• Eraldada valla eelarvest Pärnu Vanalinna Spordiklubile
1 000.- (üks tuhat) krooni Tamperes toimuvate veteranide
EM võistluste võrkpallis osavõtukulude osalise katmisega
• Anda nõusolek OÜ-le Klep Uulu kaupluse lahtiolekuaja
pikendamiseks 22.juuni õhtul Uulu jaanitule ajal (21.00

kuni 02.00-ni 23.06.2006)
• Kinnitada osaühing VESOKA majandusaasta aruanne
01.01.2005-31.12.2005 esitatud kujul
• Toetada Karl Saat´i spordialast tegevust summas 1500.(üks tuhat viissada) krooni.
• Määrata kuni Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja
ametikoha täitmiseni KSK eest vastutavaks isikuks Eeri
Tammiku
29.juunil
• Nõustuda Tahkuranna vallas Võiste alevikus Tomsoni
kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:005:0192
jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks ja määrata
katastriüksuste nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Tomsoni I
sihtotstarve elamumaa 100%
Tomsoni II
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Jaagu Tänava I sihtotstarve transpordimaa 100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Viira tee katastriüksuse tunnusega 84801:001:1213 jagamisega eraldi
katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed ning
maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Viira tee
sihtotstarve transpordimaa 95%
sihtotstarve tootmismaa 5%
Viira tiigi
sihtotstarve Üldmaa 100%.
• Tunnistada parimaks Tanevi tee remonttööde teostamiseks
esitatud pakkumiseks Grossi Puit OÜ pakkumine
• Tunnistada parimaks Edela mü ehitustööde ettevalmistamiseks esitatud pakkumiseks Grossi Puit OÜ pakkumine
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Laadi külas
Hindriksi kinnistutele elektrivarustuse ehitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas Viira
tee kinnistutele elektrivarustuse ehitamiseks
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine)
• Suunata välislähetusse sõprusvalda Alahärmässe Tahkuranna valla delegatsiooni esindajana vallavanem Eeri
Tammik.
Määrata vallavanema kohusetäitjaks ajavahemikul
30.juuni kuni 3.juuli vallavalitsuse liige Johan Lahesoo
04.juulil
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Männiku kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0732 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed
ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Männiku
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Jasmiina
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Männiku kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:1084 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed
ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Männiku
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Käbi
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine, hooldaja määramine)
• Lubada vallavalitsuse ametnikud kollektiivpuhkusele alates 10.juulist 2006 kuni 30.juulini 2006.a.
Lubada vallavanem Eeri Tammik puhkusele 12.11.2005/
11.11.2006 tööaasta eest 10.juulist kuni 30.juulini
2006.aastal
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Silla Elamute
detailplaneeringualal asuvate kinnistute enampakkumise
tingimused esitatud kujul
• Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Weiss Aiand
Võiste alevikus Aiandi kinnistule kasvuhoone projekteerimiseks
• Anda kirjalik nõusolek Vello Jaanus´ele Laadi külas Rool
17 kinnistule puukuuri püstitamiseks
• Anda kirjalik nõusolek Henn Ojaveer´ile Reiu külas
Kivialliku tee 5 kinnistule sauna püstitamiseks
• Anda kirjalik nõusolek Kalver Tammik´ule Laadi külas
Siimu 24 kinnistule sauna püstitamiseks
• Anda kirjalik nõusolek Vello Enniste´le Reiu külas Veski
tee 12 kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Maie Uibo´le Laadi külas Õhtu tee
1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Gellert Laadi külas Oblika
kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Edela Ehitus Laadi külas
Miku 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Braiconf Reiu külas Viira
tee 95 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Allan Kartau´le Laadi külas Pihla
tee 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Priit Jaeger´ile Laadi külas Pihla
tee 12 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Rikets Reiu külas Viira tee
59 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Rikets Reiu külas Viira tee
65 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Vello Enniste´le Reiu külas Veski
tee 12 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Tarmo Palu´le Reiu külas Reiujõe
nr 4 kinnistule aiamaja ümberehitamiseks elamuks
• Väljastada ehitusluba Andrus Õnnik´ule Reiu külas Luha
kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Maie Kobar´ale Reiu külas Veski
tee 11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
(Järg 3. lk)
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:
28.juunil
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 30.06.2005 määrusega
nr 12 kehtestatud Jäätmehoolduseeskirja.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 30.06.2005 määrusega
nr 13 kehtestatud Korraldatud jäätmeveole ülemineku
korra ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendit.
Muudatustega saab tutvuda vallavalitsuses.
• Lubada Võiste alevikus Tomsoni kinnistu katastriüksusega
84801:005:0192 jagamine (teemaa krundi eraldamine)
läbi viia ilma detailplaneeringut koostamata.
• Lubada Reiu külas Viira tee katastriüksusega
84801:001:1213 jagamine (teemaa krundi eraldamine)
läbi viia ilma detailplaneeringut koostamata.
Nõustuda teemaa eraldamisel tekkinud ülejääva krundi
sihtotstarbe muutmisega Üldmaaks.
• Lubada Lepaküla külas Jaan Sinimäe ja Kaili Sinimäe
kaasomandis oleva Kiviselja kinnistu katastriüksusega
84801:001:0350 jagamine kaasomandi lahutamise eesmärgil läbi viia ilma detailplaneeringut koostamata.
• Vabastada Marek Link vallavalitsuse liikme kohustustest.
• Vähendada vallavalitsuse liikmete arvu ühe liikme võrra.
• Toetada MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevust aastatel
2006, 2007 ja 2008 arvestusega 10.- krooni iga Tahkuranna valla elaniku kohta vastavalt Rahvastikuregistri
andmetele seisuga 01.jaanuar.
Eraldada valla eelarve reservfondist 21900.- krooni MTÜ
Pärnu Lahe Partnerluskogu 2006.aasta tegevuskulude
katteks.
• Kinnitada Tahkuranna valla 2005.a. majandusaasta aruanne.
• Määrata Tahkuranna valla kaugküttepiirkonna piirid. Määruse terviktekstiga saab tutvuda vallavalitsuses. NB! Kõik
volikogu otsused ja määrused on avalikustatud
vallavalitsusel.
• Tunnistada 19.06.2006 väljakuulutatud avalik kirjalik
enampakkumine Silla Elamute kinnistute müümiseks
nurjunuks soovijate puudumise tõttu.
• Lubada vallavalitsusel müüa suulise enampakkumise
korras Tahkuranna valla omandis olevad Reiu külas asuvad
Silla Elamute detailplaneeringu alal asuvad hoonestamata
kinnistud Silla tee 21-32.
Katastriüksuste loetelu, suurused ja alghinnad:
84801:001:1292 Silla tee 216740 m2 1 685 000
84801:001:1301 Silla tee 302342 m2 585 000
84801:001:1302 Silla tee 312170 m2 542 000
84801:001:1300 Silla tee 292165 m2 542 000
84801:001:1298 Silla tee 272154 m2 538 000
84801:001:1296 Silla tee 252149 m2 538 000
84801:001:1297 Silla tee 262147 m2 538 000
84801:001:1303 Silla tee 322089 m2 522 000
84801:001:1299 Silla tee 282078 m2 522 000
84801:001:1295 Silla tee 241590 m2 379 000
81801:001:1293 Silla tee 221489 m2 379 000
81801:001:1294 Silla tee 231483 m2 379 000
Kinnistute sihtotstarve 100% elamumaa
Määrata enampakkumise läbiviijaks Tahkuranna Vallavalitsus
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 31.mai 2004 otsuse nr
43 “Reiu küla Golfiala kinnistute hoonestusõiguse seadmine” punkti 6 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:

“6. Hoonestaja projekteerib, ehitab ja rajab ehitised ja
rajatised tähtajaga: I etapp, 18 väljakut ja neid teenindavad
ehitised ja rajatised hiljemalt 31.12.2010.a.; II etapp,
klubihoone ja hotell hiljemalt 31.12.2015. Hoonestaja
võib ehitada detailplaneeringus ette nähtud majutushooneid detailplaneeringus määratud maksimumarvust
vähem.”.
• Kinnitada Uulu Põhikooli arengukava aastateks 20062008.

Tahkuranna Vallavolikogu 05.juuli 2007 otsuse “Üldplaneeringu teemaplaneering ,,Tahkuranna valla
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
põhimõtted. Väärtuslikud alad ja rohevõrgustik.””
juurde.
Viimaste aastatega on Tahkuranna vallas algatatud ja
kehtestatud detailplaneeringute arv kasvanud hüppeliselt,
suurenedes igal aastal 2 korda. Enamike planeeringute
eesmärk on elamukruntide moodustamine ja maa sihtotstarbe
muutmine.
Detailplaneeringuid on kehtestatud 512 krundi moodustamiseks, mis on loonud võimalused valda elama asumiseks
ca 1530 uuselanikule. Menetlemisel on veel 50 detailplaneeringut, milliste kehtestamine senise praktika kohaselt oleks
ca 440 krunti ca 1300 elanikuga. Tahkuranna vallas 5000
elanikku ei ole enam ilus unistus vaid reaalsus ja samas oht
suurenevate vallapoolsete kohustustega toimetulekuks.
Detailplaneeringu aladele ehituslubade arv kasvab samuti
igal aastal 2 korda. 2005 aastal väljastati 34 ehitusluba, käesoleval aastal viie kuuga 48. Kasvu tempo püsimisel on reaalne, et krundid ka täis ehitatakse. Küsimus on ebasoodsamates
asukohtades või vaheltkasusaajate poolt soetatud kruntides.
Need võivad jääda realiseerimata ja arenduspiirkond lõplikult
välja ehitamata. Oht on ka arendajate poolsete lubaduste

mittetäitmine.
Vallavalitsus näeb probleeme vee- ja kanalisatsioonitrasside ühendamistempos valla trassidega (lisaks joogivee
puhtuse ja reovee puhastamise lahendamise vajadus) ja teedeehituses (tolmavad teed, kitsad teed, nõrgad teekatted).
Oleme selle aastani investeerinud ette koolidesse ja lasteaedadesse (sügisel avame Uulus 4.rühma). Meil jätkub lastele
kohti. Paikuse, Audru ja Sauga vald on sunnitud võtma laenu,
et ehitada lasteaiad maksumustega 15-20 milj. krooni kui
sellestki rahast piisab. Selliseid investeeringuid me ei ole
kavandanud aastani 2010 ja see käib ka meile üle jõu.
Arendajatelt on surve maksimaalselt väikeste kruntide
moodustamiseks, et saada suuremat kasu, väites, et inimene
ei jaksa suuremat krunti osta ega hooldada.
Konfliktid süvenevad seniste elanike (ka viimastel aastatel
valda eluaseme soetanute) ja arendajate ning neid seni suhteliselt soosinud vallavalitsuse ja volikogu vahel.
Muud ohud: ühistranspordi puudulikus, liiklussageduse
suurenemine, ummikud, müra kasv, puhta looduskeskkonna
hävimine, puhkevõimaluste piiratus oma kodukohas.
Arvestades eeltoodud teeb vallavalitsus ettepaneku töötada
välja suunavad ja täpsemad reeglid elamuehituse arendamiseks ja väärtuslike alade säilimiseks.
Usume volikogu tervele mõistusele langetamaks vallarahvale olulist otsust.

05.juulil
• Algatada Reiu külas Sildmäe kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on elamukruntide moodustamine, ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Laadi külas Männiku kinnistu osaline, Männiku
III detailplaneering, mille eesmärk on elamute rajamine,
ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Mitte algatada Leina külas paikneva MH kinnistu
detailplaneeringut eesmärgiga elamukruntide moodustamine.
• Algatada Tahkuranna külas paikneva Kurro kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine.
• Kehtestada Uulu külas läbiviidav Silkini detailplaneering, mille eesmärgiks on rajada olemasoleva majutushoone asemele korterelamu, eraldada kämpingute
paigutamiseks ja olemasolevale elamule ning tulevasele
korterelamule omaette maa-ala; määrata ära vajaminevad
sihtotstarbed nende tegevuste läbiviimiseks; lahendada
avalik ligipääs planeeringualale ja heitvete kanaliseerimine.
• Kehtestada Uulu külas läbiviidav Nõmmiku II detailplaneering, mille eesmärgiks on elamukrundi eraldamine
ja sellele ehitusõiguse määramine ning ligipääsude ja
läbipääsude lahendamine.
• Kehtestada Tahkuranna külas läbiviidav Nurga detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistu jagamine
elamukruntideks ja infrastruktuuri väljakujundamine.
• Kehtestada Tahkuranna külas läbiviidav Meri I detailplaneering, mille eesmärgiks on hoonestatud maa
jagamine elamukruntideks.
• Algatada üldplaneeringu teemaplaneering „Tahkuranna
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
põhimõtted. Väärtuslikud maastikud ja rohevõrgustik.“
Algatada üldplaneeringu teemaplaneeringu „Tahkuranna
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
põhimõtted. Väärtuslikud maastikud ja rohevõrgustik.”
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada eespoolnimetatud
üldplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
• Mitte algatada Tahkuranna valla üldplaneeringut muutvaid
detailplaneeringuid, mis võimaldavad uute elamualade
rajamist, kuni 31.12.2006.a.
• Tühistada alljärgnevad Tahkuranna Vallavolikogu otsused:
- 31.05.2004 otsus nr 53 “Tahkuranna valla tiheasustusalade teemaplaneeringu algatamine”.
- 31.05.2004 otsus nr 54 “Tahkuranna valla avalike teede
teemaplaneeringu algatamine”.
- 28.01.2005 otsus nr 2 “Valla osa üldplaneeringu algatamine”.

TEADE ROOLI JA URA KINNISTUTE OMANIKELE
Seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimistööde ettevalmistamisega toimuvad topogeodeetilised mõõdistamistööd endiste aianduskooperatiivide Rool ja Ura maa-aladel juuli-septembri
kuu jooksul. Töid teostab OÜ Georite. Palume mõistvat suhtumist.
Vallavalitsus
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Elamuehituse laienemise ajutine piiramine
Tahkuranna Vallavolikogu 05.07.2006.a otsusega nr 69
algatati üldplaneeringu teemaplaneering “Tahkuranna valla
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. Väärtuslikud alad ja rohevõrgustik.”.
Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Senine
kokkulepe on sõlmitud 1997.a jooksul avalikustamisel olnud
ja 1998.a. 30.jaanuaril vallavolikogu otsusega nr 1 kehtestatud üldplaneeringuga. Üldplaneeringu pidev muutmine läbi
detailplaneeringute on viinud konfliktideni, millesse on kaasatud senised elanikud, uuselanikud, arendajad, valla-ametnikud, volikogu ja vallavalitsuse liikmed.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu koostamise käigus leitakse
ehitusreeglid, mis sobiks erinevatele Tahkuranna valla piirkondadele ja oleks mõistlikud, tagamaks erinevate huvide
esindajate rahulolu. Nendeks on näiteks olemasolevad elanikud, suvilate omanikud, kinnisvaraarendajad jt Tahkuranna
valla erinevad huvigrupid. Kehtestatav teemaplaneering on
aluseks detailplaneeringute koostamisele tiheasustuses ja
ehituskorraldusele hajaasustuses.
Vastavalt Tahkuranna Vallavolikogu 23.09.2005.a määrusega
nr 17 kinnitatud Tahkuranna valla arengukavale 2006-2010.
iseloomustavad Tahkuranna valda rahvastiku arvu pidev juurdekasv, kiire sotsiaalne ja majanduslik areng. Selle põhjused
peituvad eelkõige valla heas asukohas, kaunis looduses, avalike teenuste pidevas parandamises. Visioonis aastani 2015
ei nähta ette valla elanike arvu kasvu üle 3000. Tegevuskava
p.5.6 Arendustegevus, planeeringud ja maakasutus peetakse
vajalikuks üldplaneeringutesse muudatuste sisseviimist ainult
läbi osa-üldplaneeringute ja teemaplaneeringu. Igasse
suuremasse arenduspiirkonda tuleb reserveerida maa-alad
sotsiaal- ja üldmaaks.
Investeeringud kinnisvarasse ja tootmisse annavad kindlust
Tahkuranna valla jätkusuutlikkusele. Sellega kaasnevad
kohustused ja õigused Tahkuranna Vallavolikogule ja
Vallavalitsusele, et tagada valla tasakaalustatud areng ning
avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Tahkuranna
Vallavalitsusel tuleb valla arengu planeerimisel arvestada
elanike arvu hüppelise kasvuga juba kehtestatud ja kehtestamisel olevate detailplaneeringutega moodustatud ehituskruntidele rajatavate elamute valmimisel.
Lähiaastate tähtsamaks ülesandeks on looduskeskkonna,
majanduse ja asustuse planeerimine moodustamaks terviku
ilma ümbritseva keskkonna muutmise tulevaste põlvkondade
arvelt.
Tahkuranna vallale tekivad täiendavad investeerimiskohustused. Sotsiaalobjektid, teed, vesi-kanalisatsioon, tänavavalgustus. Valla arengukava 2006-2010 investeeringukavas on ette nähtud summad ja finantseerimisallikad
tegevuskava realiseerimise tagamiseks. Elanike arvu järsul
tõusul 2200-lt 5000-ni (kehtestatud ja menetlemisel olevate
detailplaneeringutega tekkivate kruntide täisehitamisel) tekib
nõudlus lasteaia- ja koolikohtadele, mille rahuldamiseks ei
ole tagatud finantskatet.
Tahkuranna vallas on tekkinud üleplaneerimisoht. Tekkinud
on esimesed ülesse tõngutud ja müümata planeeringualad.
Tekkinud on lõpuni väljaarendamata elamualade probleemid,
probleemid puhkealade puudumisega kõrvuti asetsevates
arenduspiirkondades Seega tuleks praeguses olukorras eriti
hoolikalt kaaluda uute elamualade kavandamist, säilitades
elanike vajadusi rahuldav elukeskkond.
Looduskeskkonna ja metsade osakaalu kahanemise tulemusel
on oht ületada piirkonna keskkonnasaaste taluvuse piir ja
kaovad vallasisesed puhkamisvõimalused. Lisanduvatest
keskkonnaprobleemidest on aktuaalsed müra levik, ühtse
kanalisatsioonisüsteemi puudumine, liiklusest tekkiv õhusaaste, avariiolukordade riski suurenemine jms.
Valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava uuendamisega (algatatud volikogu poolt) saab planeerida tegevust trasside rajamisele nii seniste tarbijate tingimuste parandamiseks kui
uutele liitumispiirkondadele võimaluste loomiseks. Elanikkonna kasvule ei ole järele jõudnud vee- ja kanalisatsioonivõrgu arendamise tempo ja selle kaasajastamine. Tahkuranna
vallas on mitmeid omavahel ühendamata veevõrke ja puudub
ühtne veetöötlemine. Puurkaevud on väikese tootlikkusega.
Hooajaliseks veega varustamiseks väljaehitatud endiste
aiandusühistute veevõrgud on tänaseks päevaks väikese
läbilaskevõimega, tuletõrjeveevarustuse võimalusteta ja
ebapiisava rõhuga. Seega on elanikkonna kasvades elanike
varustamine veega ebarahuldav ja puuduva või puuduliku
kanalisatsiooni tõttu keskkonnareostuse oht suur.
Rahvastiku juurdekasvu juures tuleb riskiks pidada ka sisserändajate sõltuvust eluasemelaenudest, mis majanduskriisi
korral võib kaasa tuua sotsiaalabi vajavate elanike arvu kiire
kasvu. See omakorda võib Tahkuranna valla eelarve tasakaalust välja viia ning tekitada administratiivseid probleeme.
Lisaks võib kaasneda sellega kinnisvara sundmüük, mis viib
alla vallas asuva kinnisvara väärtuse.
Kuna rahvaarv on kehtivate detailplaneeringute tulemusel
lähiajal mitmekordistumas, on vaja täpsustada Tahkuranna
vallas kehtivaid elamuehitusega seotud reegleid, mis võimaldaks tagada elukeskkonna kvaliteedi säilimise. Vajalik on
anda aega teemaplaneeringu “Tahkuranna valla üldiste

(Järg 5. lk)
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MAJANDULIKE HUVIDE DEKLARATSIOON
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
6.

Üldandmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood (ei kuulu avalikustamisele)
Ametikoht
Asutus (tööandja)
Ametipalga aste ja ametipalk
Andmed vara kohta
Kinnisvara: otstarve, asukoha maakond, vald, linn,
kinnistusmaakond, kinnistu number
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki
liik, mark, väljalaske aasta
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus
9. Pangaarved: pank, arve liik, nende arv
III.
Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või
50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võla jääk deklareerimise ajal
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või
50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
IV.
Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud
V.
Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu
kohta
13. Maksustatav tulu (ei kuulu avalikustamisele)
14. Dividenditulu (ei kuulu avalikustamisele)
VI.
Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(deklaratsioonis märgitakse vaid täiskasvanud
isikud) (ei kuulu avalikustamisele)
Vallavalitsuse liikmed:
1.Arvid Arroval. 3. Arengunõunik. 4. Tahkuranna
Vallvalitsus. 5. 10900 kr. 6. Mulgiranna kinnistu Uulu küla
Tahkuranna vald; ½ osa Nõmme kinnistu Sauga vald; korter
Akadeemia tee 38-69. 7. Audi B4 sõiduauto 1993; Renault
5 sõiduauto 1981. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve.
10. Hansapank 500 000 kr. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Johan Lahesoo. 3. Maanõunik. 4. Tahkuranna Vallavalitsus. 5. 9100 kr. 6. Ei ole. 7. Veoauto MAN 1990; Sõiduauto VW Passat 1994. 8. Ei ole. 9. Hansapank
arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Marek Link. 3. Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
juhataja. 4. Tahkuranna Vallavalitsus. 5. 8900 kr. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Balti Autoliising, käendaja. 12. Uulu Põhikool töötasu
3200 kr.
1. Ülle Alanurm. 3. Perearst. 4. OÜ Surju Tervisekeskus.
5. Ei ole. 6. Metsamaa Tõstamaa vald; põllumaa Audru
vald; elamumaa Tahkuranna vald. 7. Sõiduauto VW Golf
1986; sõiduauto VW Passat 1997. 8. 40 000 kr. 9. SEB
Eesti Ühispank arveldusarve; Hansapank arveldusarve. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Hooldekodu juhataja töötasu.
1. Urmas Org. 3. Tegevdirektor. 4. OÜ Uulu Ehitus. 5. Ei
ole. 6. Elamumaa Tahkuranna vald Uulu küla 11725. 7.
Mahtuniversaal VW Transporter 2000. 8. OÜ Uulu Ehitus
osakud 471 tk 100 kr/tk kokku 47 100. 9. SEB Eesti
Ühispank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu
OÜ’st Uulu Ehitus 10 900 kr.
Vallavanem Eeri Tammik´u deklaratsioon avaldatakse
Riigi Teatajas
Vallavolikogu liikmed osalenud perioodil 2004-2006:
1.Avo Rahu. 3. Vallavolikogu liige, sots komisjoni esimees.
4. Tahkuranna Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. 84801:004:0498
maatulundusmaa Tahkuranna vald Lepaküla 1,98 ha;
84801:004:0499 maatulundusmaa Tahkuranna vald
Lepaküla 16,60 ha; 84801:004:0500 maatulundusmaa
Tahkuranna vald Lepaküla 6,26 ha. 7. Sõiduauto Ford
Sierra 2,3D 1987; sõiduauto Ford Sierra 1992. 8. OÜ Uulu
Ehitus osak 1 tk 18 800 kr; OÜ Uulu Elekter osak 1 tk 13
400 kr. 9. Hansapank arvelduskonto; SEB Eesti Ühispank
tähtajaline hoius; Sampo Pank tähtajaline hoius. 10.Ei ole.
11. Ei ole. 12. Töötasu Pärnu Maavalitsusest (8470 kr),
volikogu liikme hüvitis (200 kr volikogu istungi kohta).
1. Viljar Metsaoru. 3. Tegevjuht. 4. OÜ Weiss Aiand. 5.
Ei ole. 6. Võiste Kivi 8 elamu Pärnu maakond Tahkuranna
vald kinnistu nr 5693. 7. Sõiduauto BMW 318i 1993;
sõiduauto Ford Escort 1993. 8. OÜ Weiss Aiand osakud
40 tk 100kr osak kokku 40 000 kr. 9. Arveldusarve SEB
Eesti Ühispangas. 10. SEB Eesti Ühispank 160 000 kr.
11. Ei ole. 12. OÜ Weiss Aiand palk 4288 kr.
1. Tiia Kalnin. 3. Raamatupidaja. 4. OÜ Kalnin. 5. Ei
ole. 6. Kaupluse kinnistu Sadama tn 7 Võiste alevik
Tahkuranna vald Pärnumaa. 7. Sõiduauto Audi A6 2000.
8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank arveldusarve, Hansapank
arveldusarve. 10. Ei ole 11. Eluasemelaenu käendaja 600
000 kr. 12. Töötasu 8000 kr; volikogu liikme hüvitis.
1. Mati Einmann. 3. Juhatuse liige. 4. A&O AS. 5. Ei ole.
6. 92701:004:0121 Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald
Nõmme küla; 92701:004:0122 Lääne-Virumaa VäikeMaarja vald Nõmme küla, 92701:004:0123 LääneVirumaa Väike-Maarja vald Nõmme küla; 92701:004:0201
Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald Nõmme küla;

92701:004:0206 Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald Nõmme
küla; 92701:004:0207 Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald
Nõmme küla, 66001:003:0310 Lääne-Virumaa Rakke vald
Räitsavere küla; 84801:001:0812 Pärnumaa Tahkuranna vald
Reiu küla; 84801:001:0844 Pärnumaa Tahkuranna vald Reiu
küla; 62509:009:0380 Pärnumaa Pärnu linn Lääne tn 7 ½ osa;
66001:003:0910 Lääne-Virumaa Rakke vald Räitsvere küla;
66001:003:0034 Lääne-Virumaa Rakke vald Kamariku küla;
66001:001:0055 Lääne-Virumaa Rakke vald Padaküla küla;
66001:001:0053 Lääne-Virumaa Rakke vald Padaküla küla;
66001:001:0054 Lääne-Virumaa Rakke vald Padaküla küla;
66001:001:0079 Lääne-Virumaa Rakke vald Kellamäe küla,
Ao küla; 66001:004.0065 Lääne-Virumaa Rakke vald
Kellamäe küla; 66001:001:0090 Lääne-Virumaa Rakke vald
Räitsvere küla; 66001:001:0093 Lääne-Virumaa Rakke vald
Räitsvere küla; 66001:001:0094 Lääne-Virumaa Rakke vald
Räitsvere küla. 7. Moskvitš 2141; Ford Mondeo. 8. A&O AS
201000 tk, 100 eek/tk, 2 100 000 kr .9. Hansapank
arveldusarve, SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.
1. Tiit Sommer. 3. Tõstukijuht. 4. AS Ramirent. 5. Ei ole. 6.
Tahkuranna vald Mägra kinnistu. 7. Ei ole. 8. OÜ VEB Ehitus
osakud; OÜ Karjamõisa Tapamajad osakud. 9. SEB Eesti
Ühispank, arveldusarve. 10. Eluasemelaen SEB Eesti
Ühispank. 11. Ei ole. 12. Maarendi tulu.
1. Toomas Kersalu. 3. FIE. 4. FIE Toomas Kersalu. 5. Ei
ole. 6. Elumaja Pärnu maakond Tahkuranna vald Reiu küla. 7.
Sõiduauto Honda Civic 1986; sõiduauto Audi 100 1992. 8. Ei
ole. 9. Hansapank, arveldusarve; Nordea Pank, arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis, invaliidsuspension.
1. Kauri Krüger. 3. Juhataja. 4. OÜ Krüger & Mets. 5. Ei
ole. 6. Elamu Pärnu maakond Tahkuranna vald Võiste alevik
Liiva 3 (0386000); Võiste sadam 900/10000 osas. 7. Veoauto
Scania 1972. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis.
1. Arkadi Kallaste. 3. Pensionär. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei
ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank hoiuarve, arveldusarve.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vanaduspension, volikogu liikme
hüvitis.
1. Argo Mengel. 3. Kalur. 4. FIE. 5. Ei ole. 6. Pärnu maakond
Tahkuranna vald Võiste alevik Pinda 4; Võiste sadam 867/
10000 osas. 7. Audi 100 1992; Opel Omega 1997. 8. Ei ole.
9. Hansapank arveldusarve (2 tk). 10. Hansapank eluasemelaen. 11. Liising Beugeot Boxer 2 aastat. 12. Volikogu
liikme hüvitis.
1. Alo Sinimäe. 3. Pumplate hooldaja. 4. AS Pärnu Vesi. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa Pärnu maakond Tahkuranna vald
20282/242-2001; maatulundusmaa Pärnu maakond Häädemeeste vald 30308/241-01. 7. Sõiduauto Opel Omega 1995,
sõiduauto VW Golf 1994. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve. 10. Hansapank eluasemelaen 120 000 kr. 11. Maaostu
hüpoteek 82 600 kr. 12. AS Pärnu Vesi töötasu 8500 kr;
volikogu liikme hüvitis; tulu talupidamisest.
1. Ardo Vakk. 3. Üliõpilane. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. 39/100
suurune mõtteline osa Pärnu linnas Riia mnt 149 asuvast
korterist nr 3. 7. Sõiduauto Ford Sierra 1986. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Browik
Eesti OÜ tunnitasu 45 kr; volikogu liikme hüvitis.
1. Marika Prants. 3. Eripedagoog. 4. Pärnu lasteaed
Pöialpoiss. 5. Ei ole. 6. Korter Pärnumaa Tahkuranna vald
1676706; maatulundusmaa ½ kaasomand Pärnumaa Tali vald
166206; maatulundusmaa ½ kaasomand Viljandimaa Kõo vald
1035639, maatulundusmaa ½ kaasomand Viljandimaa Halliste
vald 2539239; maatulundusmaa ½ kaasomand Viljandimaa
Saarepeedi vald 2776739. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Eesti
Ühispank arveldusarve; SEB Eesti Ühispank Magnet järelmaksukaart; Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. SEB Eesti
Ühispank riikliku õppelaenu käendusleping 51 000 kr, Balti
Investeeringute Grupp hüpoteek 100 000 kr. 12. Pärnu lasteaed
Pöialpoiss töötasu 4100 kr, lisatasu 250 kr; Tahkuranna
Lasteaed- Algkool logopeedi töötasu 2700 kr; volikogu liikme
hüvitis; peretoetus 600 kr.
1. Kuno Teder. 3. Projektijuht. 4. OÜ Golfer. 5. Ei ole. 6.
Korter, garaaz Tallinn Nõmme Olevi 33a-7 29040; korter
Pärnu linn Henno 7-7; korter Pärnu linn Riia mnt 90-45;
kinnistu Pärnumaa Tahkuranna vald Reiu küla 2/3 osa. 7. Ei
ole. 8. OÜ Est Ehitusmeister osa 1 tk 40 000 kr/tk kokku
40 000; AS Pärnuranna Golf aktsia 2 tk 35 000 kr/tk kokku
70 000; SEB Eesti Ühispanga Kasvufond 6,0659 kokku 150
000; SEB Eesti Ühispanga Fondi fond 11,3287 kokku 150
000; SEBGeneeriline farm.f. 10,2671 kokku 200 000. 9. SEB
Eesti Ühispank arvelduskonto, väärtpaberikonto; Nordea pank
arvelduskonto, väärtpaberikonto; Krediidipank arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk ja muud tasud.
1. Tõnu Kivis. 3. Komissar. 4. Lääne Politseiprefektuur. 5. 5,
9500 kr + 15% ATS. 6. Maatulundusmaa ½ osa Tahkuranna
vald Piirumi küla nr 1417006; elamumaa Paikuse vald Silla
küla nr 913206. 7. Sõiduauto BMW 1992, sõudepaat
omavalmistatud 1994. 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve;
SEB Eesti Ühispank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Palk ja juhatuse liikme tasu 900 kr.
1. Tarmo Mätas. 3. Ei ole. 4. OÜ Weiss. 5. Ei ole. 6.
Maatulundusmaa
Pärnumaa
Tahkuranna
vald
84801:004:0653; 84804:004:0652; 84801:004:0297;
84801:004:0098; 84801:004:0099; 84801:004:0101;

84801:004:0433. 7. Sõiduauto Suzuki Baleno 2001. 8. OÜ
Uulu Mõis osak 4050 tk 100 kr/tk kokku 405 000. 9. SEB
Eesti Ühispank arveldusarve; Hansapank arveldusarve. 10.
SEB Eesti Ühispank 250 000 kr. 11. Ei ole. 12. Töötasu 17
000 kr.
1. Ülle Toomla. 3. Raamatukogu juhataja. 4. Tahkuranna
Vallavalitsus. 5. 26, 6600 kr. 6. Elamumaa Pärnu maakond
Tahkuranna vald Metsaküla 514. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Hansapank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu
liikme hüvitis.
1. Taavet Aava. 3. Ei ole. 4. FIE. 5. Ei ole. 6. Maja ja maa
Tahkuranna vald 18974; Taaveti maaüksus Tahkuranna vald
84801:005:0300; Aavalaiu maaüksus Tahkuranna vald
84801:005:0259. 7. Paat PMA-487 1996; paat PSA-303
2000. 8. Tallink 100 tk 90 kt/tk kokku 9000. 9. Hansapank
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme
hüvitis.
1. Tarmo Eesnurm. 3. Kalur. 4. FIE. 5. Ei ole. 6. Elamumaa
Pärnu maakond Tahkuranna vald 84801:005:0347; elamu
Pärnu maakond Tahkuranna vald Võiste alevik. 7. Sõiduauto
Ford Escort 1982; sõiduauto Ford Scorpio 1988. 8. Ei ole.
9. Hansapank arveldusarve. 10. Hansapank eluaseme laen
250 000 kr. 11. Ei ole. 12. Ei ole.

VALLA ARENGUKAVA 2006-2010
MUUTMINE JA TÄIENDAMINE
II LUGEMINE VOLIKOGUS
Muudatused võrreldes I lugemisega: Juurde on esitatud
täiendused punktidesse 5.10, 5.11 ja lisatud uuspunktid
5.15, kõik ettepanekud vallavalitsuse poolt. Välja on
jäetud investeeringute peatükist ettepanek Võiste olmehoone ost vallale ja selle renoveerimine küla keskuseks
(noortekeskus, eakate päevakeskus, teenindusasutused).
Selle ettepaneku vastu on valimisliit Külatee.
5. TEGEVUSKAVA
5.10 TURISM, PUHKUS JA VALLA TUTVUSTAMINE
6) Golfiväljakute ja sellega kaasneva infrastruktuuri
arendamine erakapitali ja fondide toel
5.11 TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
10) Kergliikluse (jalakäijad, jalgratturid) sildade rajamine
üle Ura jõe ja Uulu kanali erakapitali, riigi, valla ja fondide
koostöös. Sildade rajamise vajadus on valla erinevate
piirkondade sidumine, elamurajoonide ja külade ühendamine
puhkealade ja valla sotsiaalse infrastruktuuriga (kool, lasteaed, muud teenused)
Uued punktid arengukavas:
5.14 EUROOPA LIIDU LEADER PROGRAMMI
TEGEVUSED
- Vallas tegutsevate MTÜ-de, firmade ja vallavalitsuse jätkuv osalemine Pärnu Lahe Partnerluskogus.
- Vallaeelarvesse LEADER tegevuse toetuste igaaastane planeerimine
5.15
SADAMAD
- Jahisadama rajamine erakapitali ja fondide toel
Tahkuranna külla Suurna ninale kooskõlas kehtestatud detailplaneeringule
- Võiste sadama kui traditsioonilise kalurite sadama
arendamine erakapitali ja fondide toel
- Tahkuranna valda täiendavate sadamakohtade rajamine on mittevajalik vallaelanike avalikes huvides
5.16
KOKKUVÕTTEKS – peatükki jääb senise
punkti 5.14 tekst
Väljavõte volikogu eelnõust.

Teade
10.juuli kuni 30.juuli on vallavalitsuse
ametnikud kollektiivpuhkusel.
Kõik Teie avaldused ja kirjad võetakse
vastu tööpäevadel kell 9.00 – 15.00
vallavalitsuse ruumides II korrus vasakut kätt viimases toas.
Info telefonil 446 0684 , 53 358992
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Tahkuranna valla ajaleht

Avalik kiri
Teie poole jätkuvalt
ajendab pöörduma liiklus
Uulu-Soometsa teel. Talvest
on saanud suvi ja meie pere
probleemiks endiselt on magamata ööd seoses raskeveokite väga tiheda liiklusega ka öötundidel.
Kuna palume seekord
kirja avaldada Oma Lehes,
siis valgustame probleemi ka
valla lehe lugejaskonnale.
14.märtsil 2006.aastal
toimus valla volikogu majanduskomisjoni laiendatud
koosolek, et koos aru pidada,
kas ja mida ette võtta raskeveokite ööpäevaringse liiklemisega. Sellest kooskäimisest tulu ei tõusnud teoteekonna pikkustki. Kõlama jäi
volikogu esimehe lohisev
arutelu demokraatia üle, mis
ühtekokku andis mõista, et
jutt käis kõikelubatavusest
ettevõtjatele.
Ehmatavana kõlas muidugi küsimus-hüüatus: “Mis
neist lastest!? Jutt siis sellest,
et on küllaga olnud väga ohtlikke momente seoses laste
liikumisega üle tee edasitagasi. Eriti huvitavale märkusele, et koolimajad asuvadki maantee ääres (J.L.)
jäi targu lisamata, et asuvad
küll, aga aktiivne õppetöö ei
toimu mõlemal pool maanteed. Palun lugege 24. jaanuaril k.a. Pärnu postimehest
artiklit “Tõstamaal uueneb
Ehitajate tee”. Rekonstrueeritakse teed, et viia liiklus
kooli eest ära. Tsiteerin:
...sest praegu läheb Tõhelasuunaline liiklus mööda kooli eest, kuna lapsed jooksevad üle tee sööklasse.” Siin
kohal tahaks hüüatada:
taevas hoidku! Jooksevad
sööklasse! Meil olevat selline (liiklus-)korraldus kohe
ajalooliselt paika pandud.
Samas pole need kaks liiklust
võrreldavadki. Lihtsalt tähendab, et on kohti, kus vald
hoolib oma inimestest.
Edasi aga Uulu probleemi juurde. Vallavanema
poolt läbi viidud küsitlusele
raskeveokite segavast mõjust
oli valdav enamus sellise

liikluse vastu.
Mustvalgel on ka müra
mõõtmise tulemused, kus
isegi sellest kahest pisteliselt
tehtud mõõtmisest ületasid
paar näitu lubatud taseme.
Kas tõesti usub keegi, et
kontroll tabas ainsad müra
ületamisjuhud. Pigem on
tõestatud, et müra ületab tihti
lubatud taseme. Meie jaoks
aga rehkendati välja keskmine!! Isegi vähese mõtlemisvõimega inimene peaks
suutma mõista, et piisab
ühest öösel kihutavast 40tonnise veoki mehisest
mürast ja sa ärkad ning siis
on uuesti magama jääda
tunduvalt raskem. Pigem
hakkad loendama, mitukümmend REKKA´t täna öösel
tunni jooksul läbi ”lendab”.
Nimelt sõidavad nad ju päeval tunduvalt ettevaatlikumalt. Öösel aga on tee nende
päralt. Peale selle on sõidutee peaaegu sama lai kui üks
raskeveok, ning kui kolonnid
(üsna sageli) üksteisest
mööduvad, siis tuleb mööda
teeääri sõita. Kas tõesti pole
isegi kiiruse piirangut võimalik panna? On väga suur
vahe, kas neljakümnetonnine
veok liigub 30 km tunnis või
50–60 km tunnis või kuitahes palju kiiremini. Hea
lugeja, vaata ka Postimeest
5.juunil ka ilmus seal artikkel “Kihutavad mürsud Eesti
maanteedel” ehk “Meie teede ohuallikad on bussid ja
raskeveokid!”
Uulus on aga osa inimesi
sundseisus: nende kohta lihtsalt ei kehti öörahu seadus.
Meenubki küüniline soovitus
05.detsembril 2005.a. Tahkuranna Vallavalitsuse poolt
vastatud kirjas: vahetage
aknad, tihendage seinad....
Nojah! Vibratsioon lakkab
ilmselt kui nõiaväel ja klaasid ei klirise ka enam. Demokraatia lausa vohab –
ettevõtjale tulu, sulle pisike
inimene kulu.
Huvitav, et ei loe miskit
ka põhiseaduse säte, et omavalitsus on seatud eelkõige
oma inimeste heaolu ja hu-

Vallavalitsuses otsustati:
(Algus 2.lk.)

• Väljastada ehitusluba Gerli Paldis´ele Uulu külas Alta
kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Meremäe tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Stegerdon Uulu külas Luha
kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 21.aprilli 2004
korraldusega nr 96 väljastatud ehitusluba nr 10.
Väljastada ehitusluba Vladimir Hodakov´ile Reiu külas
Kivialliku tee 11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Vladimir Hodakov´ile Reiu külas
Kivialliku tee 11 kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks
• Peatada Tahkuranna Vallavalitsuse 12.05.2006 korraldusega nr 167 Silver Nõmm´ele Laadi külas Siimu 32
kinnistule üksikelamu püstitamiseks väljastatud ehitusloa
nr EL-40/2006 kehtivus kuni 04.08.2006
• Väljastada kasutusluba Elvi Saat´ile Võiste alevikus
Allika tn 12 asuval Allika kinnistul olevale rekonstrueeritud elamule
• Väljastada kasutusluba Elvi Saat´ile Võiste alevikus
Allika tn 12 asuval Allika kinnistul olevale garaazile
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 11.04.2006
korraldus nr 123 “Hinnapakkumisele eelistuse tegemine”.
Tunnistada parimaks Uulu Lasteaia õueala vahendite soetamiseks ja paigaldamiseks läbiviidud avatud läbirääkimistega pakkumise pakkujaks OÜ Indamo pakkumishinnaga 449 555.- (nelisada nelikümmend üheksa
tuhat viissada viiskümmend viis) krooni
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Vastus avalikule kirjale
vide kaitseks (vaba sõnastus). Just nimelt omavalitsuse käes on õigused asju
muuta, teha vajalikke taotlusi jne.
On see soov tõesti nii üle
mõistuse, et öösel tahaks
magada ja peakski magama.
Kuidas peab inimese tervis
niimoodi vastu pidama? Ehk
kuluks siia ka meie perearsti
arvamus ära.
Nüüd tegelevad maantee
ääres elavad inimesed sellega, et jõu ja võimaluste kohaselt elamisi-olemisi kaugemale saada.
Ühest positiivsest asjast
oli siiski ka juttu. 2007.a.
pidavat kõnnitee ehitus ette
võetama. Siis ei pea küll
muidu, küll kompsude, küll
lapsevankriga kraavis või
selle pervel ukerdama.
Seda, kes ja miks omal
ajal läbimõtlemata tegevusloa sellist liiklust põhjustanud ettevõtjatele andis,
kuidas “tekkis” bensiinijaama juurde toitlustus-majutuspaik raskeveokitele – seda
ei tasu mitte küsidagi. Seda
ei mäleta absoluutselt mitte
keegi. Arvan teadvat ühte:
asjast huvitatud võtavad
vastu otsuseid ja mäletatakse
seda, mis õige ja hea ka avalikkuse ees. Rahvas ärgu
virisegu! Täpselt see n.ö.
vallapoolne arvamus kõlas
vastu ka viimasest artiklist
meie valla probleemide
kohta (v.t.Pärnu Postimees”,
15.06.06). Et kui sattusite
sellisesse olukorda, siis kannatage, meil omad asjad
ajada.
Karavan läheb edasi, küll
need koerad klähvimast väsivad (tuletis ühest targast
vanasõnast).
Ärgu tundku ennast
siinkohal solvatuna need, kes
ka selle pisikese inimese eest
siiski seista on tahtnud ja
suutnud. Me pidavat elama
maal, siin peaksid laiuma
põllumaad....
Kas ka maaelu ikka ainult väljavalitutele?

Vallavanem
süüdi

alati

Loomulikult on vallavalitsus ja vallavanem süüdi ja
peab probleemi lahendama
kui vallaelanikke miski asi
häirib. Alati ei pruugi see nii
olla, kuid lahendusi või
probleemi lahendajaid tuleb
otsida.

Ei mäletata
tegutsemisloa
andmist
Kes bensiinijaamale tegevusloa andis seda ei tea ma
tõesti, see on siin tegutsenud
juba kolhoosi ajast. Omanik
on muidugi vahetunud. Et
bensiinijaama rajatisi on
uuendatud ja kohvik lisaks
ehitatud, ei ole iseenesest
midagi halba. Küsimuses on
millegipärast kohvik pandud
jutumärkidesse “tekkis”.
Kohvik on ehitatud ehitusloaga ja saanud vallavalitsuselt kasutusloa. Omanikku
saab “süüdistada” selles, et
ta on teinud liiga head müügitööd ja sellise hulga veokeid VIA Balticalt Uulu
bensiinijaama kasutama
saanud. Liiklussageduse
suurenemist sellisele tasemele kui täna ei osanud keegi
ette näha veel 3 aasta eest.
Kihutajatest
Mis puudutab väidetavat
kihutamist, siis politsei ütleb, et on mõõdetud, kuid ei
kihutata. Elanikud väidavad,
et kui politsei ära läheb jälle
kihutatakse. Teedevalitsus
on teostanud liiklussageduse
(sh.ka kiiruse) mõõdistamisi
sel aastal nii Soometsa kui
Laadi teel ja nende väitel on
kiiruse ületamine pigem reegel kui erand. Kas need on
suured või väikesed autod, ei

oska öelda. Seetõttu ei soovi
nad ka 30 märgi paigaldamist, vaid kõigepealt on vaja
saada kiirus 50 km/h. Pöördume uuesti politsei poole, et
tihendada kontrolli.

Mittehoolimisest
15.06.2006.a. Pärnu
Postimehe artikli kohta. Ega
see lugu päris nii ei ole alati
kui ajakirjanik kirjutab, vallavalitsuse ja ehitaja arvamusi küsimata. Vald ei hooli
lastest, puudub kõnnitee.
Hoolib küll, kuid kõike ei saa
nüüd ja kohe. Sellest allpool
artiklis. Hoolimatuses ei ole
ka 30 km/h märgi mittepaigaldamises, tee kuulub riigile ja riigi esindaja ei soovi
paigaldada 30-ne märki, kuna ei peeta kinni ka kehtivast
50-ne märgist ja seda mitte
ainult suurte veokite poolt,
vaid ka kohalike sõiduautojuhtide poolt. Me ei või omavolitseda rikkudes seadust.
Vabandan kui soovitasin
aknaid vahetada, loomulikult
nõuab see lisakulusid.

Kas on lahendusi?
Olukorda leevendaks
konkurentide teke. Uulu ja
Pärnu vahele on algatatud
kolm bensiinijaama detailplaneeringut. Neist kaks seisavad, ei ole jooniseid veel
näha olnud. Kolmas on jõudnud joonisteni ja seda kavandatakse Uulu-Valga risti,
Maanteeameti nõudmisel
iseteenindusega tanklana.
Vallavolikogu algatas
Uulu liiklusskeemi teemaplaneeringu, lisaks tulenevalt
seadusest strateegilise keskkonnamõjude hindamise.
See töö peab pakkuma lahendusi, kas ehitada tee läbi
riigimetsa või sundvõõrandada eramaad, kust saaks
ehitada uue tee, sulgeda tee

raskeveokitele, piirata kellaaegadega või on muid lahendusi. Kui mõõdistamised
oleksid selgelt öelnud, et
öine müra ületab normi, siis
saaks käsitleda öist liikluskeeldu raskeveokitele.
Oleme tellinud uued
müra mõõdistamised, kuna
prk.Vallek ei pea tehtud
kahte mõõdistamist usaldusväärseteks. Lisaks oleme
tellinud vibratsioonimõõdistamised. Kõik need mõõdistamised on tellitud Tervisekaitseinspektsiooni Füüsika laborist. Kui vibratsioon
ületab lubatud normid, siis
peab riik tee omanikuna
kandma asfaldi parandamise
kulud, kui ei ületa, siis jäävad kulud valla kanda. Kõik
mõõdistamiste kulud loomulikult ka.

Kõnniteest
Kokkuleppel Teedevalitsusega on Vallavalitsus tellinud topo-geoaluse mõõdistamise, mis on valmis ja vallale üle antud. Teedevalitsus
võttis enda peale kõnnitee
tööjooniste valmistamise.
Kui need on valmis saame
alustada kõnnitee rajamisega
kahasse vald ja Teedevalitsus. Tähtaega ei saa lubada,
kuna kõiki tõid ei teosta
meie.

Kokkuvõtteks
Saan aru, et see vastus ei
rahulda avaliku kirja kirjutajaid. Otsime lahendusi ja teeme pöördumisi. Püüdsin
selgitada olukorda, et ka
teised inimesed, kes elavad
teest kaugamal, saaksid täis
ülevaate Uulu raskeveokite
probleemist.
Eeri Tammik
vallavanem

Perekond Vallekid

MÄÄRUS
(Algus 3. lk.)
ehitustingimuste määramine.
Elamuehituse põhimõtted.
Väärtuslikud alad ja rohevõrgustik.” koostamiseks.
Arvestades eeltoodut ning
tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 3 p 1, § 6 lg 1 ja 2 ja
Tahkuranna valla põhimääruse § 3 p 1, § 5 lg 1 ja
2, § 47, Tahkuranna Vallavolikogu
m ä ä r a b:
§ 1. Mitte algatada Tahkuranna valla üldplaneeringut
muutvaid detailplaneeringuid, mis võimaldavad
uute elamualade rajamist,
kuni 31.12.2006.a.
§ 2. Määrus jõustub 3.
päeval pärast avalikustamist
Vallavolikogu Kantseleis.
Alo Sinimäe
Vallavolikogu aseesimees

Siimu tee kõrvale ehitatavad vee- ja kanalisatsioonitrassid ehitatakse mitte ainult
uuselamurajooni tarbeks vaid ka senistele elanikele ja suvilaomanikele. Tee
taastatakse nagu näha fotodel. Vallavalitsus vabandab ebamugavuste pärast
ehitustööde ajal.

Lk. 6

Tahkuranna valla ajaleht
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... sõprusvallas Alahärmäs
Alahärmässe kolis esimene elanik 1537. aastal.
Varsinasi-Soomest pärit olnud uuendaja Heikki Maunupoeg Härmä ja ta asus
elama Lapua jõe ida-poolsele rannale - vastu praegust
kirikut.
Härmälase kirikkuehitaja
Antti Hakola ehitatud puukirikut hakati kasutama
1752. aastal. 19. sajandi
algul põles see maha. Järgmine kirik ehitati 1903. aastal kivist ja see on kasutusel
ka tänäpäeval.
Ajavahemikku 17901885 kutsutakse ajaloos
“puukkojunkkariajaksi”
pussnugadega nurjatustegijate ajaks). Tol ajal
noored mehed möllasid ja
kaklesid ning tekitasid sellega maakonnas segadust.
Võitlusi peeti naaberküla
meestega ja pulmad olid
meeliskohad viinajoomiseks
ning riidlemiseks. Sageli oli
võitlusrelvaks pussnuga.
Sellest ajast on tehtud ka
palju laule.
Kõige kuulsamaks nurjatuks Härmämaal ja ehk kogu
Soomeski oli Antti Isotalo,
kes oli pärit Voltin külast
Alahärmäst. Põllumees Antti
Isotalo oli suure talu omanik
ja peremees. Veel tänapäevalgi on Antti Isotalo talu samal vanal paigal ja tema
järglane harib seal maad.
Antti Isotalo ise suri 1911.
aastal mõni päev enne oma
80-ndat sünnipäeva.
19. sajandi algul hakkasid soomlased mõtlema, et
Soome peaks olema iseseisev riik. Alahärmälased
pooldasid seda mõtet ja
1915-1916. aastal läksid 43
noort meest Alahärmalast
Saksa sõjakooli. Neid mehi
kutsutakse jäägriteks (jääkäreiksi). Alahärmäst läinud
meeste hulk oli muudest
paikkondadest pärit meeste
arvuga võrreldes suurem.
Alahärmä vald pakub
kvaliteetseid ja mitmekülgseid võimalusi kõigile
päevast hoidmispaika vajavatele lastele. Lapsevanemad saavad ise valida neile
sobiva hoidmisviisi.
Vallas on viis kooli: algkooli (I-VI klass), põhikool
(VII-IX klass), keskkool,
muusikakool ja tööliskool
(koht kus korraldatakse
täiskasvanutele kõikvõimalikke erinevaid kursusi, et

nad saaksid ennast arendada
ja huvialadega tegelda).
Mitmekülgse õppimise ja
harrastustegevuse võimalusi
pakuvad koolikeskus ja
raamatukogu. Härmä territooriumil on lisaks eelmainitud koolidele ka polütehniline kõrgkool (ametikõrgkool), mitmeid kutsekoole ja
täiskasvanute koolitusasutusi.
Alahärmä koolides ja
lastepäevakodudes on tähtsal
kohal ettevõtluskasvatus,
jätkuva arengu funktsioonkavand, suhtlus- ja väljendusoskused ning kasvatusküsimused.
Mitmekülgne üürikorteri
valik ning pakkumisel olevad
krundid annavad kõigile
võimaluse valida nendele
meeldiv elamisviis looduslikult kaunis Alahärmäs.
Voltti vanakeste hoolduskeskus, Leporanna hooldekodu, tervisehoiukeskus/
polikliinik ja mõned lahtise
hooldamise teenindusüksused peavad hoolt vanakeste heaolust.
Keskuses olev spordiväljak, Yliviitala spordikeskus,
mitmed pururajad, sisespordi
paigad, Kalmookankaan
mootorispordirada, Härmä
traavirada ning traktoritega
raske massi vedamise rada
pakuvad suurepäraseid võimalusi vaba aja veetmiseks
ja spordiharrastusteks.
Alahärmälased tahvad

säilitada Alahärmäs vanu
kombeid ja luua ka uut kultuuri.
Seda on näha eriti aktiivses muusika- ja teatritegevuses ning käsitööoskuste
austamises.
Alahärmä vallal on sõprusvallad veel Taanis Lemvigi, Rootsis Nybro ja Norras Jevnakeri vald.
Sõprussidemed Alahärma vallaga said Tahkurannal
alguse 1993. aasta lõpul.
Käesoleva aasta 29.juunist
kuni 3.juulini külastas Tahkuranna valla delegatsioon
sõprusvalda Alahärmas ja
osales suvepidustustel Härmälääset Häjyyly.
Tahkuranna valla tutvustamiseks olime kokku pannud ja kaasa võtnud slaidiprogrammi, kus tutvustasime
meie valla tegemisi ja ettevõtlikke inimesi ning näitasime kauneid paiku.
Meie laulutüdrukud Pipilota, Arabella, Marta ja Merlin võitsid nii soomlaste,
rootslaste kui ka taanlaste
südamed. Tantsuseltsi Ülejala tantsijad aga köitsid
vaatajate pilke oma kaunite
ja säravate rahvariiete ning
eestlaslikult hoogsa rahvatantsuga.
Tahkuranna Naisseltsi
väljapandud käsitööd aga
olid klass omaette. Nii mõnigi näituse külastaja leidis
endale meie väljapanekust
sobilikku koju viimiseks.

Unustamatud muljed kõigile reisil osalejatele aga jättis soomlaste Powerpark
(meie mõistes lõbustuspark)
oma võimsate atraktsioonidega ning sise- ja väliskardiradadega. Ka matka- ja külastuskeskus Hunurijärve
ääres oli see, mis tõsiselt
ahetama pani.
Palavas päikeses andis
meie meesperele aga powerit nn. traktorite ja raskeveokite pulling (vedamine).
Tegelikult oli ju täitsa vahva,
ütles ka naispere.
Kuna elasime Soome
peredes, saime tutvuda ka
elu-olu köögipoolega. Meie
võõrustajad tegelesid peamiselt loomakasvatusega (sigade, lehmade ja hobuste kasvatamisega), lisaks loomadele oli ka vilja- ja kartulikasvatus. Kasvatatav kartul
läheb otse põllult tärklisevabrikusse, mõned talunikud
on saanud lepingud ka
kartulikrõpsuvabrikutega.
Meie sealviibimise aeg oli

kibekiire heinategemiseaeg
ning kuiva heina lõhna oli
tunda kõikjal.
Kolm üritustetihedat päeva, mis olime Alahärmas,
möödusid väga kiirelt ning
kõike, mis sai tehtud, ei jõua
kirja panna, seepärast püüame piltide vahendusel seal-

olnut lehelugejatele edasi
anda.
Tiiu Sommer
Fotod on teinud Ardo
Vakk ja Heiti Kesa (Heiti ja
tema abikaasa Helvega tutvusime Alahärmas)
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Reisil osalenute muljeid
Viimasel juunikuu päeva
keskõhtuses leitsakupalavuses pakkisid Tahkuranna
valla võimlemispeo 12
võimlejannat-tantsijat ja 3
võimlejannat-lauljat oma
Soome-kotid ning ruttasid
tegusa Surju bussijuhi Vello
rooli keerates Tallinna Dterminaali, et jõuda veel
viimasele ülelahe alusele.
Olime teel sõprusvaldade
kohtumisele Soomes Alahärmäs 30. juunist – 2. juulini.
Pikk teekond seljataga,
leidsime end rõõmsalt taas
armsal madratsil Alahärma
kooli raamatukogus. Kuid ei
pikka puhket midagi. Kell
10.00 ootas avamarss Alahärma kiriku juurest ja tuli
tutvuda esinemistega, mis
meid, tantsuselts Ülejala
tantsijaid ja tüdrukute ansamblit ees ootab.
Kaks esinemist organiseeris meile kohalik Alahärma Piaksurinki rahvatantsurühm.
Sellest kuulsid lõbustuspargis esinemise ajal kõik
sõidunautijad valjuhääldist
eesti rahvamuusikat. Esinemisel koolimaja Härma talos
rahvamuusika kavalkaadil
saatis nii tantsijaid kui tüdrukute ansamblit tõeline tunnustus.
Laupäevast viimast esinemist nautisime aga täiega.

Esinesime imekauni Hunurijärve ääres, mis asus keset
imekaunist hõredat samblast
ja kivilist metsa. Kuigi esinemisplats oli sõna otseses
mõttes piiratud ning põrandast üleastumise hind oli
vette maandumine, oli see
omaette elamus, sest veepiiril tantsimisel tuli võidelda
kujutelmaga käia vee peal ja
tunda jala all puidust lava.
Sel õhtul meelitasid meie
naised võõrustajaid mitte ainult Kaera-jaani ja folkloorse naiste Ristpulkade
tantsuga, vaid ka line-tant-

suga, riietades end nii kollasesse kui roosasse. Pilt olla
hingematvalt kaunis. Tüdrukute hääled matsid hetkeks
kogu põhjamaise karguse.
Pühapäevasel lõpetamisel Alahärma kirikus
kõlas ainsate külalistena
soomlaste esituste vahele
Tahkuranna valla tüdrukute
ansambli 3 laulu. Seda
esinemist juba ka oodati, sest
kuuldused ilusast laulust
levis väikeses kohas ruttu.
Esitati spirituaal, lugulaul
maailma loomisest ning
unelaul. Kõik nad olid väga

Muljeid Alahärmä’st
Meie seitsmene reisiseltskond jõudis Alahärmasse juba neljapäeva õhtul
ning seejärel ühinesime oma
võõrustaja perekondadega.
Minu ja Ülle võõrustajateks

oli üks korraldajatest Helena
Kuoppala ja Erkki Linna.
Lisaks meile oli selles peres
Rootsist Nybrost Ilkka ja
Taanist Lemvig‘ist Vagn.
Vastuvõtt oli soe ja pere-

rahvas lahke. Suhtlesime nii
eesti, soome kui ka inglise
keeles. Perenaine valdas
lisaks ka taani ja rootsi keelt.
Vestlesime nendel päevadel paljudel erinevatel

teemadel. Tundsin huvi nende hariduskorralduse suhtes.
Sain teada, et Alahärmas on
kaks lasteaeda. Vanasti oli ka
mitu väiksemat kooli, kuid
tänaseks on järele jäänud üks
suurem kool, mis koosneb
kolmest osast: Alamaste – 6
klassi, keskmine aste – 3
klassi ja ülemine aste – 3
klassi.
Vald toetab väga oma
inimesi. Kooli ja koju saavad
lapsed koolibussiga. Laste
õppevahendid kuni 9. klassini on tasuta (vanemas astmes
osaline toetus). Lapsevane-

tähenduslikud, sobilikud
ning unelaul pani seekord
väsinud silmi kuulatlema.
Vaikuses kõlav piano oli
vapustav ja puhas. Lõpusõnade lausuja tunnustus meie
tüdrukutele väärib kindlasti
meeldejätmist.
Eks ole nii, et mujal esinedes, eriti väljaspool Eestit,
tunnetad oma esinemiste
erilist mõju, erilist keelt. Ja
eks selleks tulebki vahel kodunt kaugemale sõita, et seda
endale jälle meelde tuletada.
Täname ka selle erilise reisi
korraldajat ja kaasautorit
meile, tantsurühmale Ülejala
ja tüdrukute lauluansamblile.
Täname Tahkuranna vallavalitsust ja volikogu. Suured
tänud vallavanemale Eeri

Tammikule, aga ka Urmasele, Kalmerile, Kaurile, Ardole, kes meid teokalt ja sõbralikult toetasid ja abistasid.

mal jääb üle muretseda ainult koolikott ja pinal.
Ühel õhtul, kui vestlesime Helenaga sotsiaalvõrgustiku teemal, jäi kummitama
üks Helena lause: “Meil on
tähtis laps, seejärel “paber”
teil on esimesel kohal “paber”, seejärel laps.” Kui võrrelda nende ja meie elukorraldust, siis kahjuks tundubki
see nii olevat.
Käisime ja nägime palju.
Saime olla uhked oma valla
üle, kuna meie esinejad nii
tantsijad kui ka lauljad olid
ülihead, seda kajastasid ka

ajalehed. Kui avaneb võimalus meie tantsijaid ja neid
nelja laulutüdrukut vaatama/
kuulama minna, tehke seda,
see on kogemus, mis läheb
hinge.
Lõpukõnes ütles Helena,
et meie (st külalised) tõime
kaasa ilusad ilmad ja päikese, siis pigem tundus vastupidi, et Alahärmä rahvas
oli nii rõõmsameelsed ja päikeselised inimesed.
Aitäh ilusate mälestuste
eest.
Marika Prants

Tüdrukud tänavad PowerPargis sõitude eest!
Aitäh! Ilusa reisi nimel
lauljad Pipilota ja Arabella
Neostus, Marta Toomla,
Merlin Ööpik ja muusikaõpetaja ja tantsija Piret Variksaar, aga samuti tantsijad
Heivi, Anu, Merike, Marge,
Helle, Ülle, Katri, Herli,
Dea, Merle ja allakirjutanu.
Tantsuselts Ülejala
tantsuõpetaja, rahvatantsumentor Tiiu Pärnits
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• KOOLIUUDISEID •
Uulu Põhikoolist
Võistlustel
Kuressaares
12.–14.juunil käisin Kuressaares järjekordsetel
malevõistlustel. See oli 10–
12-aastaste karikaturniir.
Sain seal 4 punkti ja minu
reiting tõusis pärast seda
võistlust 30 punkti võrra ehk
siis 1230 peale. See oli 3päevane võistlus.
Vabal ajal käisime Kuressaare linna vaatamas ja
lossis kus saime mängida
lossihoovi labürindis. Ööbisime Kuressare Põhikoolis,
kus toimusid ka võistlused,
meil oli koos lõbus. Peale
minu osalesid Uulust veel
Taavi Tamm ja Arle Uus.
Aasta jooksul oleme käinud vabariiklel võistlustel ka
Viljandis, Tartus, NarvaJõesuus ja Tallinnas. Olen
võistlustelt saanud juurde
tarkust ja julgust. Õpetaja
Raalistega on vahva reisida,
saab palju nalja ja ta õpetab
meid hästi.
Elise Kukk

Mina käisin ka
Koongas
Oi, see oli kohe vaheaja
esimesel päeval! Koongas
toimus 4-H poolt organiseeritud meisterdamispäev.
Seal tegime ise vibusid.
Poistele meeldis see kohe
väga,väga. Oma vibuga
pidin märki laskma. Natuke
lendas sihi poole! Pikavere
kiviaiad, mis olid ehitatud
paekivist, jäävad mulle nüüd
kauaks mällu. Minule endala
pakkus põnevust savist ehte
voolimine. Tegime seda nii
nagu 100 aastat tagasi
meisterdati. Ilus tuli välja!
Päev möödus mõnusalt!
Annika Koppel 3. klass
Surju Põhikoolis toimunud suvelaagrist võtsid osa
meie kooli viis õpilast. Laste
tänu tegijate aadressil oli
siiras.

UULU PÕHIKOOLI ÖÖKULL TEATAB:
KOOLI ON SAABUNUD UUED OMA KOOLI
ÕPILASPÄEVIKUD.
SELLE SAAD OSTA AUGUSTIS KOOS TÖÖVIHIKUTEGA.
MÕTLE – MEIE OMA ILUSA MAJA PILDIGA
PÄEVIKUD!

Lõppenud õppeaasta
tasemetöödest
Traditsiooniliselt korraldatakse 3. ja 6.klassi õpilastele üleriiklikud tasemetööd. Kuigi iga kord ei ole
võib-olla kõige õigem õpilasi järjestada numbrite
alusel, tahaks siiski ära tuua
siinjuures paremad tulemused.
3.klassid 40-st osalenud
maakonna koolist: Eesti
keel, meie mõlemad koolid
jagasid 9.kohta keskmise
hindega 4,6. Matemaatika

Uulu kool 9. keskmisega 4,7.
6.klassid 31-st osalenud
maakonna koolist: Eesti keel
Uulu kool 2. keskmisega 4,3
ja Tahkuranna kool 10. keskmisega 4,2. Matemaatika
Tahkuranna kool 5. keskmisega 3,9.
Nagu näha on meie õpilased ja õpetajad jätkuvalt
tublid.
Tahkuranna Vallavalitsus

RUBRIIK LAPSE SUU
Õpetaja, ma tahan Sulle
öelda, et
- ma tahan veel üks kord
selles klassis olla;
- võiksid meile rohkem õppida anda;
- tee vähem näidendeid;
- oled lõbus õps;
- sa pole midagi halba öelnud;
- sa oled mind hästi õpetanud;
- kõik tunnid on olnud toredad;
- tee rohkem matet, vähem
eesti keelt;
- käsed palju õppida;
- sa oled nagu minu teine
ema;
- oled vahel kuri;
- sa teed palju nalja nagu
näitleja;

- hoolid lastest väga;
- õpeta teisi lapsi samamoodi nagu meid;
- sa ei peaks teiste eest õuet
koristama;
- oled päris range õps;
- oleksid võinud meie käest
küsida, kas tahame tantsida või näidendit teha;
- iga päev võiks olla kehaline kasvatus;
- sa lohutad, kui saime haiget;
- võiks rohkem mängida ja
vähem õppida;
- naerame alati koos, kui on
midagi naljakat;
- olen saanud palju julgemaks;
- tahaks veel näidendit teha...

Tegemistest Võiste
lasteaias
Kätte on jõudnud suvi!
Juunikuus juhtus meil
omal siin veel nii mõndagi:
koolilapsed, koos õp. Anuga,
käisid meil esinemas – vanemad lapsed lugesid luuletust
ja nooremad esitasid näidendi “Pannkoogist”.
* Koos koolilastega sõitsime bussiga vaatama Lastekaitsepäevale pühendatud
etendust “Doktor tuleb
külla”. Lastele meeldis, oli
mõtlemapanev ja lustlik
etendus, mida oli lõbus vaadata ja kaasagi teha. Kui
koolilastelt hiljem küsiti kuidas meeldis, siis enamasti
vastati, et jama, aga fannimas olid nad ju ometi. Oli
põnev olla teistsuguses saalis
koos paljude teiste lastega.
Peale etendust külastasime
Uulu lasteaeda. See oli huvitav, lastele meeldisid väga
Uulu lapsed ja alles siis mänguasjad. Enne kui “koju”
hakkasime minema turgatas
mõte minna Vallavalitsusest
ka läbi, et maksimaalselt ära
kasutada Uulu tulemise võimalust. Vallavanem võttis
meid lahkesti vastu, vaatasime koos kõik olulised
ruumid üle, vallavanem lubas isegi oma toolil keerutada ka, aknast saime Ura
jõgegi kaeda. Muidugi oli
tõeliselt väsitav, samas tore
ja meeldejääv päev.
* Meie kooli aktusel oli
ilus olla, esinesime seal pisikese kavaga, lapsed olid
julged ja hakkajad. Täname
vanemaid, et teil on nii sõnakuulelikud, sõnapidajad ja
teineteist arvestavad ning
tegusad lapsed, ning kas usute või mitte – koolilõpetajad
olid nagu printsid ja printsessid.
* Kalurionusid täname
suure päris paadi eest. Nüüd
saame kehastuda kaluriteks
või lausa seilata kaugetel
meredel.
Täname Merle Lilleleh-

te vahvate, suurte mänguasjade eest! Meie lapsed on
alati rõõmsad igasuguste
tervete ja vajalikkude mänguasjade üle. Puzzlede eest
täname Mai Männikot .
* Veel käisime me Nukunäitust vaatamas, lastele
väga meeldis, mõni olekski
sinna jäänud. Tore, et meil on
vallas nii ettevõtlikke inimesi nagu on Saima Vaher,
kui poleks organisaatoreid ja
inimesi, kes miskit veavad –
ei liigu iseenesest eriti midagi. Tänu veelkord erilisele
inimesele, tädi Saimale,
ootame huviga tema uusi
“projekte”.
* Maikuu viimasel päeval oli meie lasteaias „pereheitmise päev“. 1. klassi
lähevad meilt sügisel kolm
asjalikku poissi: Kalvin
Oeselg, Klenet Klein ja
Siim Lumiste. Peol Rannakarbi rühma laste esitatud
koolihõnguline näidend
Heljo Männi „Mõmmi õpib
J tähte“ pakkus lusti nii
esitajatele kui pealtvaatajatele.
* Päikesekiired lõbutsesid piknikul. Igaüks tõi midagi kaasa ja laud sai isuärtavalt mitmekesine. Esinemine tundus natuke tüütu
nii mõnusa olemise juures,
kuid mõned laulud-tantsud
siiski esitasime. Aeg läks
kiiresti ja keegi ei kiirustanud koju ega põllule rohima.
* Mänguväljakul oleme
usinasti käinud, on ikka üks
hea koht lastele tehtud.
Ja lõpetuseks üks väljakutse tegusale inimesele, kes
sooviks Võiste lasteaias
Põnnikooli eestvedamist
jätkata, andku endast märku
augustikuus, 44 60 129.
Kena suve ja ilusaid rannailmu ja, et õhtul hilja vihm
kastaks aedviljapõldu, nii
tulevad porgandid punased J
Lasteaiaõpetajad

AILI, TIIU ja HILJA!
Täname hea töö ja
maitsvate söökide eest
Pargi kohvikus.
Uulu Põhikool,
Uulu Lasteaed ja
Tahkuranna Vallavalitsus

ELUPILT
Istusin pealinnas bussi,
aga igaks juhuks küsisin
juhilt, kas ikka õige number
ja suund. Vene rahvusest
inimene oli. Vastas väga
lahkelt, huumoriga pooleks,
jättis meeldiva mulje. Järgmises peatuses sisenes noor
daam, kes soovis piletit bussist osta. Juht oli varmas seletama, et siit on kallis osta,
kioskist müüakse odavamalt.

Ja mida ta tegi? Peatas
sõiduki R-kioski ees ning
neiuke läks ostis pileti. Sõidu
ajal õpetas sohver edasi, kui
palju saab kokku hoida nii ja
naa tegutsedes. Suu kiskus
vägisi naerule ja mõte liikus
selles suunas, et kuidas
sellist superjuhti sooja sõnaga tänada. Väga lahe
bussionu! Liuglesime edasi.
Peatus. Vanem inimene,
pensionär, jooksis seisva
bussi eest mööda, et jõuda.
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Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasium kutsub õppima:
•
•

põhikooli, kui oled vähemalt 17aastane
gümnaasiumisse, sõltumata vanusest

Õppevormid :
kaugõpe – õppetöö toimub 2–4 hommikul või õhtul
nädalas;
üksikainete õppimine – sobib neile, kel jäänud eelmises
klassis mõned võlgnevused või soov õppida osalise koormusega;
eksternõpe – võimalik lõpetada põhikool või gümnaasium
iseseisvalt õppides ja lõpueksameid sooritades.
Õpilaste vastuvõtmine 14.–25. augustini, vajalik eelnev
registreerumine vestlusele.
Täpsem info õppekorralduse ja vastuvõtu tingimuste kohta
kooli kodulehel
http://ptg.parnu.ee/ või telefonil 44 37 267 (juulis
koolimaja suletud).

Teadmiseks
Rakendunud on kutseharidussüsteemis töökohapõhine
õppevorm (õpipoisikoolitus).
Kui noorel on jäänud omandamata põhiharidus ja ta on
17-aastane (või vanem) on tal võimalik õpipoisigrupis
omandada elukutse.
Õpipoisi koolitusel 2006–2008 aastal on võimalik õppida
järgmistel erialadel:
1.
2.
3.
4.

Elektroonikaseadmete koostaja
Puidupingi tööline (tisler)
Ehitusviimistlus
Kokaabi

Koolitus on tasuta (22000 krooni pearaha maksab riik)
õppeaeg 40 nädalat
80 õpipoissi
30% ajast koolipingis
70% ettevõttes praktikal
õpingu ajal 1200 krooni kuus toetust
võimalus sooritada kutseeksam
põhjalik teave www.innove.ee/opipoiss
lisainformatsioon: valdeko.gailit@hariduskeskus.ee
NB. Oma õppima asumise soovist ja millisele erialale,
saate registreerida ka valla sotsiaaltöötaja telefonidel
4460740 või 5084640 14.augustini ka.

Tahkuranna lastelaagrist osavõtja
meelespea
Laager toimub
7.–10. august Jõulumäel
Ekskursioon 11. augustil Vembu-Tembu maale
VÕTA KAASA : 2 voodilina
1 padjapüür
2 käterätt
pesemisvahendid
jalanõud
ujumisriided
ilmakohane riietus.
7.08 kell 10.00 kogunemine Uulu ja Tahkuranna kooli
juures
10.08 jõuame koju umbes kell 14.00
11.08 koguneme Uulu ja Tahkuranna koolide ees
kell 8.00, sõidame Vembu-Tembu maale.
Ekskursioonile võta kaasa:
ujumisriided, käterätik, taskuraha ja toidupoolist.
Kui Sa ei saa laagrisse tulla, siis palun teata sellest
telefonil 4427 651, 533358992 või 4460 684.

Juht pidi seda ponnistust
nägema! Hämming!? Ta pani
uksed kinni, andis gaasi.
Vanahärra jooksis bussi
kõrval, tagudes käega vastu
ust. Istusin ja ei osanud muud
mõelda, kui et vist on tavaline nähtus. Kui osa sõitjaid
hakkasid häält tõstma, peatati sõiduk siiski. Vastuvõtt
oli järgmine: kui sa oleksid
mulle raha sisse toonud, pileti ostnud, oleksin oodanud,
aga sa ei too mulle raha, oled

tasuta sõitja, oled mittekeegi,
õpi sõiduajad pähe ja oota
varem jaamas. Vanahärra oli
vait. Mul oli valus ja piinlik.
Midagi kibedat tõusis kurku.
Toimus midagi inimest
alandavat, midagi, mille eest
me keegi pole kaitstud. Polnud enam kedagi tänada ja
nii need tänusõnad mu huultel kustusidki ära.
Maria Mõtlik
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TAHKURANNA KÜLA
Noppeid sõnas ja pildis Tahkuranna külast
Tahkuranna vallas on 9 küla. Üks nendest on Tahkuranna, milline moodustati kampaania tulemusena 20.sajandi 80-ndail
aastail väike küladest Tahku, Mõisa, Raudsika, osa Võiste külast. Küla koosseisu kuuluvad ka suvilad ja Churchilli kinnisvara
asundus. Selline halduskorraldus annab vaid posti aadressina kasutada. Ammuilma ei kindlusta mõtet:”kuni elab Sinu küla,
elad Sinagi”. Aga mis tehtud, see tehtud. Pakume pildis ja lühitekstis mõndagi sellest globaalsest külast. Selleks sai külale
ring peale tehtud
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• TEATED •
TAHKURANNA VALLAVALITSUS SOOVIB
OSTA 2–3-TOALIST KORTERIT UULU
VÕI VÕISTE.
Helistada kuni 30.07 tel 5335 8992,

RSK Parkuur korraldab ja Tahkuranna
Vallavalitsus toetab:

Ratsavõistlus Reiu Tallis
Parkuuri Suvine Karikasari Takistussõidus 2006
Kavas on parkuurid 80 ja 100 cm
algusega kell 11.00
II etapp 29.07.06 ja III etapp 10.08.06

Alustame Raudsika külast. Fotograaf tabas oma koduaias
Heljula Mengeli. Heljula on selle küla põliselanik aastast
1953. Ta on töötanud kolhoosis põllutöölisena, brigadirina,
autojuhina, abimesinikuna. Igas töös on järjekindel ja visa,
samas alati abiks nõu ja jõuga. Temaga suhtlevad meeleldi
kõik küla elanikud ja õnnitlevad teda tema 75.sünnipäeval,
mis on 14.juulil. Palju õnne! Tunnustust väärib Heljula töö
Tahkuranna Õigeusu kirikus. Just tänu temale ärkas
Tahkuranna Õigeusu kirik uuele elule.

MTÜ Inkotuba Pärnus puhkuste tõttu suletud:
17. juuli – 28. juuli ja
07. august – 22. august 2006.a.
Küla piiridesse jääb nn Pätsi plats ausambaga Eesti
Vabariigi esimesele presidendile. Ju siis Konstantinil olid
teened, ega muidu oleks kohalik rahvas talgu korras selle
platsi 1939. aastal rajanud. Sammas seisab ja nurisejad
väsivad.

OSTAN

PAKUN TÖÖD

Ostan
vundamendi
plokke 600 x 500 x 2400/
1200/800.
Palun helistada 56 633 418
või 4426 446 Janno.

Pakkuda tööd Uulu kooli
staadioni võrkaia taastamisel. Objektiga saab tutvuda kohapeal. Helistada
56477978 Lembi Nõmm.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Palju õnne elust endast!
Miks ta vaid nii kiirelt lendab?

Omapärane pilt aga avanes Pätsi platis lähedal põllul,
kaasaegse Mersedese kasutamisel, vedades põllul randaali järel
– ja põld sai mustaks. Siit järeldus autot saab kasutada ka põllutöödel. Nii käib linnamees maal põldu harimas.
(Järg 10. lk)

Sünnid
MÄRTEN TEAS
06.juuni 2006
Gerli Aava ja Veiko
Teas´i peres 1.laps

Juunikuu
30. juuni Taisa Närripä
16. juuni Helma Jürisoo
18. juuni Vilma Lauter
07. juuni Endel Marustre
20. juuni Erna Jürisoo
22. juuni Virve Valgepea
05. juuni Einar Maadre
04. juuni Mart Müür
27. juuni Mati Lilleorg
27. juuni Helmut Jaaniste
28. juuni Jaan Poolak

82
81
81
75
75
75
70
65
65
65
60

Juulikuu
22. juuli Aino Kartus
11. juuli Martin Kartus
04. juuli Freida Trimpe
05. juuli Lilia Paluoja
14. juuli Heljula Mengel
19. juuli Miralda Koduste
25. juuli Nadezda Stepanova
26. juuli Naima Toomla
05. juuli Tiit Kuld
01. juuli Anne Klein
19. juuli Ants Niine
23. juuli Reet Lilletai

86
84
83
75
75
70
70
70
65
60
60
60

SURMAD

Küla kõige kauneim kodu on kindlasti maitsekalt kujundatud ja korrastatud perekond
Kiviselg’ade Nirgi koht. Nemad tulid siia elama 2002. aastal ostes suhteliselt vanad hooned
ja lammutades ning ehitades uue ja nägusa kodu, mis sest et kaevuvesi pruuni tooni. Aura
pidi aga perele hästi sobima. Pikka iga töökale ja tublile perekonnale selles kodus elamiseks.

ALEKSANDRA USANJOVA
04.06.1938-19.06.2006
Reiu küla

Väljaandja: Tahkuranna Vallavalitsus, tel. 4427 651
Lehe makett: Tiiu Sommer, tel. 4460 684, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee

VIIVI PÄRNA
14.11.1918-27.06.2006
Piirumi küla

Trükkis:

kaks & pool
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Tahkuranna valla ajaleht

Juuli 2006

Noppeid sõnas ja pildis Tahkuranna külast
Külade vaikelu ilmestab Tackendorf puhkemaja, kus on
võimalik üritusi korraldada või lihtsalt puhkust veeta.
Toimetavad seal Raili ja Lennart Sünt – Mengel. Raili lõpetas
tänavu töö kõrvalt Pärnu Kolled•i. Õnnitleme! Lennart veab
visalt edasi MTÜ Tahkurandlane vankrit. Puhkemaja ümbrus
on kena ja hooldatud, pakkudes silmarõõmu puhkajatele ja
lihtsalt läbisõitjatele. Kui ei usu, tule ja veendu!

Pätsi platsi läheduses paistab silma hästi korrastatud hoonete kompleks. See on Strömberg
OÜ ainuke tootmisettevõte külas, mis pakub tööd ka kohalikele. Toodetakse metallist köögisisustust uutele laevaköökidele. Koostöö partnerid on Soomest ja Rootsist kuhu läheb ka
valmistoodang. Kogu asja eestvedajaks on tubli Eesti mees Jaanus Urla.

Suurte tammede-pärnade
keskel keskel asub Tahkuranna Õigeusu kirik, ehitatud
1872. aastal. Tegutsev kirik
50 koguduse liikmega. Külapäeval, 22.juunil alustame
just sealt.
Kiriku kõrvale on tekkinud terve suvilate küla. Suvilad üks kaunim kui teine.
Osa nendest on kohandatud
paikseks elamiseks.

Mõisaküla meenutas Floreida Põldme. 16 majapidamist olnuks piisav selleks, et olla
küla. Meenutaja ei osanud öelda, kas oleks midagi teisiti kui küla olnuks iseseisev. Talude
tühjenemine oleks ju ka siis toimunud. Külas ei tegele keegi talueluga, lihtsalt on elamise
koht. Põllud aga võsastuvad või antakse (müüakse) elamukruntideks.

Mererand on see, mis külale plusspunkte annab.

Tahku küla on piirkonna vanim küla tänu merelahele, mis võimaldas asukatel
leivakõrvaseks kala püüda. Ka on selles külas paekallast, kust saadi tahke terariistade
teritamiseks. Hooned asuvad lähestikku – ehitades püüti kokkuhoida viljakat põllumaad.
Elu nagu teistes külades – pole isegi kukelaulu kuulda. Kolmeteistkümnest majast elatakse
paikselt kahes peres. Karin ja Enn Sooväli pere on küla kesksed ning kodu ilmestab perenaise
käsitööde rohkus.

Mere kaldale on rajatud
ka Abaja puhketalu, kus
peavad pensionipõlve lauluisa Ilmar ja perenaine Alda
Tõnisson.
Nende kõrval kauni vaatega lahele asub Albert
Sibriku pere suvekodu.

Kui külaelanikud kohtuvad, siis küsitakse et mida
seal Ermistes küll ehitatakse.
Seal tegutseb Churchill OÜ
(inglaste ja eestlaste ühisettevõte) Uue elamurajoonina hakkab endistele Ermiste maadele kujunema
vaikne puhkerajoon(-küla).
10 hektarile on plaanis ehitada palkmaju, 4korteriga
elamuid, klubi, pood, mis
peaksid valmima 2007. aasta
lõpuks.
Ainuke suurem loomafarm on Võtsi rannas – Tarass Liira hooldamisel. Lambakari peaks aitama kaasa
rannaniitude korrashoidmisele, kuid kas ikka hoiab?
Ring algas ja lõpeb taas
Raudsika külaga. Külas on
14 suitsu. Neli neist on ena-

mus aega tühjad, tullakse
vaid suveks. Kui olid talud
oli külas 29 lehma, hobused,
sead, lambad. Täna aga on
küla 14 majapidamises 9
koera (ainukesed loomad) ja
elanikest enamus pensioni-

ealised. Tugevam põlispere
on Jüri Kaldmäe pere. Jüri
on kalur, kaasa Maret töötab
Tahkuranna Lasteaias, vanaperenaine Grete on eluaeg
töötanud nii kodu kui kolhoosipõllul.

Külapäeva korraldustoimkond kutsub kõiki selle küla elanikke ja kõiki
neid, kelle juured on Tahkuranna külast laupäeval, 22.juulil Tahkuranna
kiriku juures toimuvale külapäevale. Võta kaasa hea tuju ja väike
piknikukorv ning ole peo alguses kell 12.00 platsis.
Korraldustoimkonna nimel Elvi Kreegi
Pildid tegi Jaan Akkerman

