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Uulu Põhikooli õpilased maavanema
vastuvõtul

26. mail viibisid Pärnu maavanema hr Toomas Kivimägi vastuvõtul maakoolide olümpiaadide võitjad koos juhendajatega ja põhikoolide
lõpetajad, kes kõik aastad on õppinud ainult viitele. Uulu Põhikoolist olid maavanema vastuvõtul maakondliku arvutiolümpiaadi võitja
Oliver Stimmer koos juhendaja Katrin Maaliga ja kõik aastad ainult viitele õppinud Merlin Allikvee koos kooli direktori Lembi Nõmmega.

Comeniuse reis Tittlingisse
16.–21. maini toimus
Saksamaal Tittlingis COMENIUSE projekti koosolek. Uulu Põhikooli esindasid seal õpetaja Marikka
Metsis, Merike Lilleleht,
Lembi Nõmm ja Marek Link
ning õpilased Kaja Linnumäe, Pipilota Neostus ja
Madis Mätas.
Oli 16.mai, kui ärkasin
hommikul kell 3.30. Algas
reis Uulust Tittlingisse. Tallinna lennujaamast lendasime esimese lennukiga Oslosse, sealt edasi Münchenisse.
Münchenis ootas meid punane buss ja sõit viis Tittlingi
poole. Suvi oli kaugemale
arenenud ja loodus väga ilus.
Baierimaal olid kõrged mäed
ja kaunid majad. Tittlingi
koolis ootasid meid pered.
Minu võõrustajad olid
väga lahked ja sõbralikud.
Esimene päev Saksamaal
oligi jäetud perega ja koduga
tutvumiseks.
Teisel päeval käisime
vanas külamuuseumis, kus
oli 100 väga vana hoonet.
Seal saime ise küpsetada

leiba ja lehma lüpsta, sepapajas valmistasime hobuseraua ja kaelaehte. Proovisime ka värvitrükki. Kõik
tegevused olid väga huvitavad ja ka naljakad.
Kolmandal päeval töötasime oma kunstitöö kallal.
Kõik osalejad olid jaotatud
nelja töörühma: üks rühm

töötas klaasiga, teine puiduga, kolmas metalliga ja
neljas graniidiga.
Mina tegelesin puuga ja
sama töö kallal nägi vaeva
ka meie kooli direktor. Päeva
jooksul valmis meie käte alt
mere kaldal kasvav mänd ja
üksik rukkilill.
Neljandal päeval toimus

suur ekskursioon Passaus.
Meile oli teejuhiks keskaegses kostüümis giid. Ekskursioon kujunes väga meeleolukaks, sest giid oli vaimukas ja rääkis linna ajaloost
huvitavalt. Ta etendas meile
terve Passau ajaloo ja ka
mina sain selles etenduses
osa. Seejärel sõitsime lae-

vaga kolmel jõel, mis voolasid läbi Passau linna.
Viiendal päeval toimus
kooli ees meie kunstitaiese
pidulik avamine ja õnnistamine. Linnapea ja teised
tähtsad inimesed pidasid
kõne ja kirikupea andis õnnistuse meie kunstitööle.
Sama päeva õhtul käisin

oma perega Pullman Citys,
kus olid kauboide ja indiaanlaste külad.
Ja oligi kätte jõudnud aeg
perega hüvasti jätta. Oli küll
väga kurb, aga samas ka hea
koju tulla.
Madis Mätas
7. klassist
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Tahkuranna valla ajaleht

Juuni 2006

Vallavalitsuses otsustati:
12.mail

• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine).
• Eraldada valla eelarvest Pärnu Spordiveteranide Koondisele 1 000.- krooni Tamperes toimuvate veteranide EM
võistluste võrkpallis osavõtukulude osalise katmisega.
• Väljastada projekteerimistingimused Teet Örd´ile Reiu
külas Männiku kinnistule majapidamisabihoone projekteerimiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Helju Kiviselg´ile
Uulu külas Jõe kinnistule majapidamisabihoone projekteerimiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Urmas Saard´ile Laadi külas Jõe
tee 4 kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Anne Kallit´ile Reiu külas Kalevi
puiestee põik 33 kinnistule kõrvalhoone (saun-puukuur)
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Riho Jagomägi´le Reiu külas Pulga
tee 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Monika Brems´ile Laadi külas Pihla tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Edela Ehitus Laadi külas
Miku 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Väino Vallandi´le Reiu külas Vahtra kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Peeter Naaber´ile Laadi külas Pihla tee 17 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Urmas Saard´ile Laadi külas Jõe
tee 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Silver Nõmm´ele Laadi külas Siimu 32 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Marko Koitla´le Reiu külas Lahe
kinnistule kaksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas
AS-i Tarriks elektrivarustuse ehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas Pulga tee elamute 1-29, 31, 33, 35, 37 võrguühenduse ehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Kristi Kostenok´ile Reiu külas
Viira tee 77 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Reiu
külas Kulla tee biopuhasti järelpuhasti rajamiseks.
• Väljastada ehitusluba M. Borissova‘le Laadi külas Pihla
tee 5 kinnistule elamu püstitamiseks.
• Võtta vastu Tahkuranna külas läbiviidav Nurga detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
• Algatada Reiu külas paikneva Ly kinnistu detailplaneering
eesmärgiga kinnistu poolitamine teise elamu ehitamiseks.
Huvitatud isik Krista Ollo.
Kinnitada nimetatud detailplaneeringu lähtetingimused ja
algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Mitte algatada alljärgnevate detailplaneeringutele keskkonnamõju strateegilist hindamist: Uulu külas paiknev
Ukuaru detailplaneering, Võiste alevikus paiknev Mario
detailplaneering, Uulu külas paiknev Mäealuse detailplaneering, Reiu külas paiknev kari I detailplaneering;
Lepaküla külas paiknev Pihlaka detailplaneering.
• Algatada Võiste alevikus algatatud Võiste Sadama kinnistu osalise Kalasadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Väljastada Laadi külas Liiva kinnistul läbiviidava Liiva
Esimene detailplaneeringu lähtetingimused kehtivusega
kuni 12.05.2008 ning algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Määrata Tahkuranna Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega
nr 40 kehtestatud Viru detailplaneeringuga ette nähtud
teele nimeks Viru tee.
• Määrata Tahkuranna Vallavolikogu 20.01.2006 otsusega
nr 6 kehtestatud Metsa detailplaneeringuga ette nähtud
teele nimeks Metsa tee.
• Anda Uulu Põhikooli käsutusse Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse kohviku ruumid, seadmed ja inventar. Seadmete
ja inventari loetelu täpsustatakse hiljemalt 01.juuniks
2006.
Uulu Põhikoolil korraldada õpilaste toitlustamine alates
04.09.2006 ja Uulu Lasteaia laste toitlustamine alates
07.08.2006. Selleks Uulu Põhikooli direktoril
- komplekteerida pädev personal;
- taotleda toitlustusettevõtte tunnustamist toiduseaduse
tähenduses;
- tellida vajalikud puuduolevad seadmed ja inventar.
Ajavahemikul 01.06.2006-30.06.2006 võimaldada ruume
kasutada Uulu Lasteaial laste toitlustamiseks.
Kohvikus võib osutada muid toitlustusteenuseid (Uulu
Kultuuri- ja Spordihoones toimuvad üritused, valla töötajad) laste toitlustamisest vabas mahus, ettetellimisel.
Kohviku töötajate töö korraldada vajadusel graafiku järgselt.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas asuv Rae Tehnoküla detailplaneeringualal moodustatud kinnistu Tõllapulga tee 3 müügitingimused esitatud kujul.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Silla Elamute
detailplaneeringualal asuvate kinnistute enampakkumise
tingimused esitatud kujul.

• Toetada rahaliselt Pillipiigade aastapäeva ürituse läbiviimist.
• Kuulutada välja Uulu Põhikooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks avalik konkurss töölepingu tähtajaga kuni
31.juuli 2011.
Kinnitada konkursikomisjon koosseisus:
Eeri Tammik
Urmas Org
Kalmer Metsaoru
Marika Prants
Tarmo Mätas
Merike Lilleleht
Ülle Avamere.
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• Tagastada riigi tagavaramaast 1,3573 ha kaasomandisse
Mai Tõust´ile ½ osas ja Tiiu Aasala´le 1/2 osas
eraomandina Jaago 33 talu taastamiseks Pärnu maakonnas
Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Tiiumai maatükk I-suurusega 5575 m²- sihtotstarve
maatulundusmaa 100%-Võiste alevikus
Tiiumai maatükk II- suurusega 7998 m²- sihtotstarve
maatulundusmaa 100%-Võiste alevikus.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Sauna detailplaneeringu käigus Sauna katastriüksuse 84801:001:0183
jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste
nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Viira tee II
- sihtotstarve transpordimaa100%
Viira tee 43A - sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 47
- sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 45
- sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 49
- sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 51
- sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 53A - sihtotstarve elamumaa 100%.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Tammiku
kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:004:0635 jagamisega eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Tammiku
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Remmelga
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine).
• Tunnistada parimaks Võiste alevikus Võiste Suveaia välikäimla ehitamiseks esitatud pakkumiseks OÜ Baum
pakkumine.
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
OÜ-ga Baum kui parima pakkujaga.
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste alevikus
Veski kinnistule rajatavale mööblitööstuse hoonele projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Võiste alevikus
Ruusa kinnistu elektriliitumispunkti väljaehitamise
projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Võiste alevikus Suveaia kinnistule käimla püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas Veski
teele ehitatavate OÜ Kontorlux eramute elektriliitumisühenduse ehitamiseks.
• Algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Leina
külas läbiviidaval Kingu planeeringualal, kuna kavandatav
tegevus on olulise keskkonnamõjuga.
• Algatada Tahkuranna Vallavolikogu 29.10.2004 otsusega
nr 81 algatatud Rae katastriüksuse osalisele Golfi 17
detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Männiku kinnistu I
katastriüksuse Männiku Teine detailplaneering.
• Võtta vastu Leina külas läbiviidav Kingu detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade ajalehes
Pärnu Postimees.
• Võtta vastu Lepaküla külas Lohu kinnistul läbiviidav
Lohu Esimene detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade ajalehes
Pärnu Postimees.
• Võtta vastu Uulu külas Kalle kinnistu detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
• Eraldada valla reservfondist Tahkuranna Kultuuriseltsile
22 000.- krooni planeeritavate ürituste ja pidude läbiviimiseks.
Tahkuranna Kultuuriseltsil sõlmida leping Uulu KSK juhataja Marek Link´iga raha sihipäraseks kasutamiseks.
• Tunnistada parimaks traktoriteenuste osutamise pakkumiseks valla teeäärte niitmiseks Lentsius OÜ pakkumine.
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
Lentsius OÜ-ga kui parima pakkujaga tähtajaga kuni
31.12.2008.
• Tunnistada parimaks Võiste aleviku veetrassi ehitamiseks
esitatud pakkumiseks OÜ Kalnin pakkumine.
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping OÜga Kalnin kui parima pakkujaga.
• Toetada Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Seltsi seoses
XXVII Vabadusristi Päeva läbiviimisega summas 500.krooni.
• Osta välja OÜ-lt VEB Ehitus Pargi kohvikus kasutusel

olnud kasutamiskõlbulik inventar summas kuni 70 475.krooni.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 31.08.2000 korralduse
nr 274 p 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“1. Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Mare
Harjaks´ile (isikukood, elukoht) maaüksus Tahkuranna
vallas Laadi külas pindalaga 11,28 ha (maatükk I 7,59 ha
ja maatükk II 3,69 ha).”.
Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 31.08.2000 korralduse
p 4 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“4. Erastataval maal kehtivad järgmised kitsendused ja
piirangud:
4.1 K-1 Ura jõe ehituskeeluvöönd 50m veepiirist.
4.2 K-2 alla 1kV elektriliini kaitsevöönd 2 m mõlemale poole liini telge.”.
• Määrata Tahkuranna Vallavolikogu 24.04.2005 otsusega
nr 22 kehtestatud Tõllapulga detailplaneeringuga ette
nähtud teele nimeks Pulga tee.
• Määrata Tahkuranna Vallavolikogu 21.05.2003 otsusega
nr 46 kehtestatud Kivialliku detailplaneeringuga ette nähtud teele nimeks Kivialliku tee.
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• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Kurro kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:004:0187 jagamisega eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kurro
sihtotstarve elamumaa 100%
Palmi
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Tiidu
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Gerri
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine).
• Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Männimetsa detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade ajalehes
Pärnu Postimees.
• Võtta vastu Tahkuranna külas läbiviidav Meri I detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade ajalehes
Pärnu Postimees.
• Lubada Uulu külas Kaatri kinnistule puidukuivati püstitamist ilma detailplaneeringut koostamata.
• Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Uulu Ehitus
Uulu külas Kaatri kinnistule puidukuivati projekteerimiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Juta Müllerstein´ile Võiste alevikus Jaagu t 2 asuvale Tomsoni kinnistule elamu (väikeehitis) püstitamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Hans Soll´ile Tahkuranna külas
Meri 18 kinnistule veranda ehitamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Tõnis Arroval´ile Uulu külas
Mulgiranna kinnistule majapidamisabihoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Ljudmila Ninko´le Laadi külas
Pujuse kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Uulu Mõis Uulu külas
Kuivati kinnistul asuva ait-kuivati lammutamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Uulu Mõis Uulu külas Kuivati kinnistul asuva kaalumaja lammutamiseks.
• Väljastada ehitusluba Veiko Tohver‘ile Laadi külas Rool
nr 28 kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
• Väljastada ehitusluba Priit Pae‘le Reiu külas Kulla tee 5
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Taavi Villers‘ile Reiu külas Pulga
tee 35 kinnistule kaksikelamu püstitamiseks.

Vallavolikogus otsustati:
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• Sõlmida põllumajandusliku maakasutuse leping rannaniitude hooldamiseks OÜ-ga Paesalu, ala suurus 11,00
ha;
• Algatada Tahkuranna külas Vetsi detailplaneering, mille
eesmärk on elamukruntide moodustamine, ning kinnitada
selle lähteülesanne.
• Mitte algatada Laadi külas paikneva Põdrametsa detailplaneeringut eesmärgiga elamukruntide moodustamine.
• Algatada Laadi külas Lepa kinnistu osaline, Lepa detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine, ning kinnitada selle lähteülesanne.
Kinnistu omanik Andrus Sinimäe.
• Algatada Uulu külas Kallaste II kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine,
ning kinnitada selle lähteülesanne.
Kinnistu omanik Kaido Hunt.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Tedre detailplaneering,
mille eesmärgiks on elamukruntide moodustamine ja
infrastruktuuri väljakujundamine.

(Järg 3. lk)
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Pärnumaale luuakse
ettevõtlusinkubaator

Lk. 3

TAHAN SÕITA OHUTULT!

Ettevõtlusinkubaatori eesmärgiks on pakkuda alustavatele
ettevõtjatele nõustamist ja koolitust kõigil ettevõtjale olulistel
teemadel: äriidee väljaarendamine, turundus, eksporttegevus,
ettevõtte juhtimine, ettevõtte rahastamisallikate leidmine,
koostööpartnerite leidmine, juriidiline nõustamine, ettevõtte
arendamine jne. Lisaks osutatakse inkubantidele füüsilise
infrastruktuuriga seotud teenuseid Pärnu linnas – kontoriruumide ja -seadmete rentimine koos vajalike kommunaalteenuste osutamisega.
Kui Tahkuranna vallas on kellelgi selle teenuse vastu
huvi, siis palume võtta ühendust vallavalitsusega telef.
4427651 või 53358992,
e-post:tahkuranna@tahkuranna.ee.

Tunnusmärk
“Pärituult Pärnumaalt”
Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskusel on hea meel
teatada, et alates 15. maist 2006.
a. on võimalik taotleda „Pärituult
Pärnumaalt” tunnusmärki!
Eesti Patendiametis garantiimärgina registreeritud logo
saavad tasuta taotleda Pärnumaa
äriühingud, füüsilisest isikust
ettevõtjad, mittetulundusühingud
ja sihtasutused, kes tõendavad toote või teenuse kvaliteeti ja
pärnumaist päritolu.Kvaliteedi- ja päritolumärgi väljaandmise eesmärgiks on väärtustada pärnumaiseid tooteid ja
teenuseid; toetada pärnumaiste toodete ja teenuste kodumaist
müüki ja eksporti; pakkuda eeliseid konkurentsis; suurendada
tarbija usaldust pärnumaiste toodete kvaliteedi osas.
Märgi väljaandmist koordineerib Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskus (PEAK). Taotlemise korra, taotlusankeedi
ja muu vajaliku info leiab PEAKi kodulehelt:
http://www.peak.ee/index.php?menu=1&menuID=61.
Märgi autoriks on tootedisainer Eva Tuuling. Märgi
väljatöötamisel osalesid Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ja Pärnu Maavalitsuse esindajad. Täpsemat infot
märgi kohta saab PEAKi telefonil 44 55 555.

Vastuseks Uulu–Laadi tee äärsete
elanike pöördumisele
Tahkuranna vallavalitsus on korduvalt pöördunud Uulu –
Laadi tee tolmuvabaks muutmise küsimusega Pärnu
Teedevalitsuse poole . Pärnu teedevalitsuse vastuskirjades
on viidatud vahendite puudumisele Uulu–Laadi tee mustkatte
alla viimiseks. Viimases vastuses on lubatud Uulu Laadi tee
osalist mustkatte alla viimist Uulu–Valga tee remondiga
tekkiva asfaldipuru kasutamisega. Remondi toimumise ajaks
on pakutud aastat 2008.
Kiiruse piiramine riigiteedel ei ole vallavalitsuse pädevuses.
Asula märgi nihutamine on suurendanud piiratud kiirusega
teelõigu pikkust. Politsei järelvalve aitab igal juhul liiklusdistsipliini parandada.
Lugupidamisega
Eeri Tammik
Vallavanem

6.juulil kell 17 jõuab Uulu rattaretk
„Tahan sõita ohutult!”.
Eesti Post korraldab koostöös Eesti Politsei, Eesti Piirivalve, Eesti Autoklubi, Coca-Cola HBC Eesti ja Regioga
ühise rattaretke „Tahan sõita ohutult!”. Retke eesmärk on
teadvustada rahvale, kuidas rattaga ohutult liigelda ning
liikluskeerises toime tulla. Rattaretkelised sõidavad 6.–8.
juulini Ikla piiripunktist läbi Häädemeeste, Uulu, Paikuse,
Audru, Tõstamaa, Pärlselja, Varbla, Paatsalu, Virtsu,
Lihula ja Rõude Haapsallu.
Teekonna vältel külastatakse mitmeid postkontoreid ja
konstaablijaoskondi, kuhu on oodatud ka kõik huvilised.
Häädemeestel, Uulus, Paikusel, Audrus, Tõstamaal,
Varblas, Virtsus, Rõudes ja Haapsalus toimuvad üritused,
kuhu oodatakse kohalikke jalgrattaga sõitjaid ja muidu
liiklejaid. Ratastele tehakse tehniline ülevaatus, lisatakse
parema nähtavuse ja ohutu liiklemise tagamiseks helkureid.
Räägitakse ohutust liiklemisest. Paikusel ja Virtsus korraldatakse lastele vigursõidu võistlus ja Rõudes tehakse korrastustöid laste mänguväljakul.
Retkele ootame kõiki rattasõiduhuvilisi. Retke ei pea kogu
pikkuses läbi sõitma, ühineda võib igas peatuskohas.
Kui kaasasõitmine tundub ülejõukäiv, siis tulge ikkagi
kindlasti 6. juulil kell 17 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juurde, kus jagame vajalikke näpunäiteid teie
rataste korrashoiuks. Postkontorist saab samal ajal
retke eritempliga kirju ja kaarte saata.

Uus interneti teenus tulekul
Docset OÜ “Arvutiait” on AS Levira lepingulise
partnerina alustanud WiMAX tehnoloogial põhineva internetiteenuse pakkumist. Eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset
lairiba-internetiühendust probleemsetesse piirkondadesse.
OFDM tehnoloogia abil suudavad WiMax seadmed töötada
ka puuduliku otsenähtavuse korral. WiMAX standard võimaldab pakkuda fikseeritud välisvastuvõtuga-, toasisest- ja
perspektiivis ka mobiilset andmesidet.
WiMax on sisuliselt traadita interneti uus põlvkond, mis
mõnekümne meetri suuruse leviala asemel võimaldab kvaliteetset internetiühendust kümnete kilomeetrite taha. Lisaks
võimsale levialale tagab WiFist kvaliteetsema, olulisemalt
kiirema ja stabiilsema sidekvaliteediga traadita ühenduse
ka see, et WiMax levib spetsiaalsel, litsentseeritud ja seadusega kaitstud sagedusel, kuhu muud segajad ei pääse.
Leviala: Tammiste telemastist 5–10 km ilma otsenähtavuseta ja 25–30 km otsenähtavusega. Otsenähtavuse
puudumisel saab abiks võtta masti.
Tavakasutaja kuupaketid:
WiMAX-Small 256 kbit/s 128 kbit/s
290.WiMAX-Medium 512 kbit/s 256 kbit/s
390.WiMAX-Large 1 Mbit/s 512 kbit/s
495.Liitumine, seadmed ja paigaldus jääb 10 000.- EEK piiri.
Küsimused oodatud telefonil 44 30278 või meili teel
info@dsa.ee
Docset OÜ www.dsa.ee

Avatud uus prügila PAIKRE
Põlendmaal
Vallavolikogus otsustati:

(Algus 2. lk)

• Väljastada Uulu külas Tahkuranna Vallavolikogu 28.12.
2001 otsusega nr 57 algatatud Uuejõe kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne kehtivusega kuni 26.maini 2007.
Vallavalitsusel sõlmida huvitatud isikuga uus leping
detailplaneeringu koostamiseks ja planeeritava elluviimiseks.
• Väljastada Uulu külas Tahkuranna Vallavolikogu 30.04.
2004 otsusega nr 28 algatatud Lillepõllu kinnistu
detailplaneeringu lähteülesanne kehtivusega kuni
26.maini 2008.
Vallavalitsusel sõlmida huvitatud isikuga uus leping
detailplaneeringu koostamiseks ja planeeritava elluviimiseks.
• Suurendada Tahkuranna Vallavolikogu 20.01.2006 otsusega nr 4 algatatud Karjamõisa Elamud detailplaneeringu planeeringuala.
• Määrata Tahkuranna valla auditeerijaks vannutatud audiitor Eve Antsu .
Tahkuranna Vallavalitsusel sõlmida vastav leping audiitoribürooga Allika Audiitor OÜ.

Alates 9.juunist 2006.a. lõpetab Pärnus Raba tn.34 asuv
Pärnu prügila jäätmete vastuvõtu.
Alates 9.juunist 2006.a. võetakse jäätmeid vastu uues
PAIKRE prügilas Põlendmaal, Paikuse vallas.
PAIKRE prügila on avatud:
E–R 06.00 – 22.00
L–P 08.00 – 18.00
Jäätmete viimisel PAIKRE Prügilasse alates
09.06.2006.a. kehtib järgmine hinnakiri: (hinnad sisaldavad käibemaksu).
Mõõtühik
1. Tava- ja
olmejäätmed
t
2. Ehituspraht,
väheohtlikud ja
raskestiladustatavad jäätmed t

Makse prügila
sulgemise
Teenusfondi
tasu

Saastetasu

Hind
Kokku

122,00

231,00

122,00

561,00

122,00

306,00

122,00

649,00

Täpsemat teavet leiate OÜ PAIKRE
www.paikre.ee või telefonil 4455760.

kodulehelt

Veekogud vajavad
ökosüsteemset lähenemist
Tartu Ülikool on Euroopa üks vanimaid ülikoole
(asutatud 1632). Ülikooli
koosseisu kuulub kolm regionaalset kolledzit, üks
neist suvepealinnas Pärnus.
Pärnu kolledzis saab kõrgharidust omandada kokku
kuuel erialal, üks neist on
loodusteemaline: ”Veeökosüsteemide majandamine”.
Eestile kuuluv meri (rannajoone pikkusega umbes
3800 km) ja siseveed (1150
järve ja 420 jõge) on suur
varandus. Muuhulgas hõlmab see nii inimest otseselt
huvitavat joogivee tagavara
ja kalavarusid kui ka vett
meretranspordi keskkonnana
ja turismiobjektina koos kogu oma bioloogilise mitmekesisuse ja kõigi esteetiliste
väärtustega.
Viimasel aastakümnel on
rahvusvahelisel areenil võetud selge suund ”veekogude
ökosüsteemsele majandamisele” vihjamaks veekogule
kui tervikule. Sellest tulenevalt ka õppekava sisu ja nimi.
Veeökosüsteemide mitmetahuliste väärtuste säästev
majandamine eeldab kompetentseid haldamis- ja majandamisotsuseid, kus otsustaja
peab tundma nii vee bioloogiat ja ökoloogiat kui ka
keskkonnaõigust ja majandust ning samas oskama ka
prognoosida tulevikku. See
nõuab kooskõlastatud veeressursside kasutamist erinevate inimtegevusvaldkondade poolt ning seega peaksid laia erialase silmaringiga
spetsialistid olema eriliselt
hinnas.
Õppekava on koostöös
TÜ bioloogia-geograafiateaduskonnaga. Lõpetajad saavad Eesti parimatelt spetsialistidelt (sh. ka väljastpoolt

TÜ-d nagu Eesti Maaülikool, Eesti Mereakadeemia,
Riigikogu), kelledest mitmed
on rahvusvaheliselt tuntud
teadlased, alusteadmised
loodus-, majandus- ja õigusteadusest. Integreeritud õppekava annab lisaks erialaoskustele ka juhtimis- ja haldusalase ettevalmistuse. Lisaks eelnevale saavad õppekava edukalt läbinud tudengid jätkata kraadiõppes.
Lõpetajate kvalifikatsioon ja teadmised võimaldavad neil töötada nii avalikus kui ka erasektoris. Avalikus sektoris peaks lõpetajate teadmised/oskused võimaldama neil konkureerida
töökohtadele riigi keskadministratsioonis (vastavates
ministeeriumides ja nende
maakondlikes allasutustes),
kohalikes omavalitsustes
(linna-, maa-, vallavalitsus)
ja looduskaitsealadel. Aga
vastavaid teadmisi võib vaja
minna ka mujal, nt. majandusministeerium. Erasektoris võiksid lõpetajad tööd
leida muuhulgas turismitaludes, sadamates, kalapüügija kalaöötlemisettevõtetes,
kala- ja vähiskasvatustes
ning mitmetes veemajandusega tegelevates asutustes/
firmades.
Käesoleval aastal lõpetab esimene lend. Tähelepanuväärne on märkida, et mitmed tudengid on leidnud
õpiajal erialast tööd, nagu
näiteks keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuse maakondlikes allüksustes spetsialistina või Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakonna maakondliku esindajana.
Henn Ojaveer
TÜ Pärnu kolledz

Ohvriabist
Nüüdseks on ohvriabiteenus olnud eesti elanikele
kättesaadav juba üle aasta.
Selle aja jooksul on ohvriabitöötajad koos klientidega
paljudele muredele lahendusi
leidnud. Paras aeg on ohvriabiteenust elanikele meelde
tuletada.
Ohvriabiteenus on tasuta
riiklik sotsiaalteenus, mille
eesmärgiks on säilitada või
parandada ohvri toimetulekuvõimet. Teenust osutavad
ohvriabitöötajad üle eesti,
pakkudes klientidele emotsionaalset tuge, jagades informatsiooni abi saamise
võimaluste kohta ja juhendavad ohvreid suhtlemisel riigi
ja kohaliku omavalitsuse
asutuste- ning teiste ohvrile
vajalikke teenuseid osutavate asutustega.
Ohvriabile on õigus kõi-

gil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva
kohtlemise, füüsilise, vaimse
või seksuaalse vägivalla
ohvriks. Ohvriabitöötaja
poole võib pöörduda sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks
või mitte. Kõik, kes tunnevad, et neile on põhjustatud
kannatusi või kahju ja soovivad leida oma olukorrast
väljapääsu, võivad julgelt
ohvriabitöötajate poole
pöörduda. Jagatud mure on
pool muret.
Kolmel päeval nädalas:
esmaspäeval, kolmapäeval
ja reedel, kella 9–12 ja 13–
16, ootavad Pärnu ohvriabikeskuse töötajad abivajajaid,
et koos otsida muredele lahendusi.
Infot saab ka telefonidel
444 0716 ja 521 9003.

Teadmiseks
Tahkuranna vallavalitsus on tellinud topo-geodeetilised
mõõdistamistööd osaühingult Georite Tahkuranna vallas
Reiu külas endise aiandusühistu Reiu teede ja veetrassi
alla jääval maa-alal. Palume kõikide piirkonna kinnistuomanike mõistvat suhtumist ja vajadusel kaasabi
mõõdistamistööde läbiviimiseks.
Eeri Tammik Vallavanem
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Meitel on oma tantsijad ja võimlejad
Meite vallas on tantsitud pikki aastaid. Igal suuremal peol ikka Tahkuranna vald alati
esindatud. Pidude ja aplausideni jõutakse tõhusa tööga. Nooruslikud pereemad (kokku on
meil 27 last), kergejalgsed noorikud, rõõmsameelsed tüdrukud – selliseid arvamusi oleme
külast kuulnud. Niisugused positiivsed hinnangud annavad teotahet juurde. Meie repertuaar
on nagu jõe keskel olev päikesekoridor. Sinna mahub rahvatants, folkloor, line-tants,
võimlemine. Tantsujuht Tiiu Pärnits oskab pakkuda vaheldusrikast programmi.
Hiljutine Eesti Spordiseltsi Kalev suvise võimlemispeo ,,Koidusära” kavade ülevaatus
kujunes meile kõrge kevadtaeva vallutamiseks. Asjatundlike inimeste ehedad tunnustussõnad
andsid märku, et Ülejala leidis endale vaba pilvelaeva. Ka meite noored võimlejannad Uulu
Põhikoolist oma ,,Kontorikavaga” ujuvad rõõmsalt helesinises taevas Tallinna poole.
Tantsuselts ÜLEJALA nimel Sirje Kõresaar

Reisile Tahkuranna
Naisseltsiga

Tahkuranna valla
XII nimepäeva
tähistamine Lepakülas
Kui kaksteist aastat
tagasi valla nimepäeva tähistamise traditsioonile küladevaheliste jõukatsumistega
algus sai tehtud, ei võinud ju
keegi arvata, et üritus püsib
ja tegijad ei väsi. Kümnel
aastal kogunesime mai viimasel laupäeval Jõulumäele,
et valla külad saaksid sportlikes tegemistes mõõtu võtta.
2005. aastal tõime ürituse toimumisse muudatuse,
alustades niinimetatud külakorda käimist – nimepäev
toimub igal aastal erinevas
külas. Kui algul oli ettevõtmises kahtlejaid ja esimene
kord oli sebimist palju, siis
täna võime juba öelda
Lepakülas toimunu näitel, et
asi toimib. Ja küla ise saab
kaasa lüüa mitmel rindel –
olla korraldaja, külaliste vastuvõtja, organiseerija ja
võistelda võistkonnaga
võistluspäeval. Oleme tahtnud tõsta ka külade tähtsust
tegijate rollis.
27.mai hommik Lepaküla külaplatsil. Külaaktivistid
korraldustoimkonnast sebivad veel platsil, andes siin
seal viimast lihvi – pannakse
üles võrkpallimängu platse.
Spordiklubi Tahk president,
valla nimepäevade hing Jüri
Kõresaar on mureliku näoga,
kas ikka külad tulevad välja
ja ilm soosib ettevõtmist.
Jüri korraldaks vallapäevi
pigem Jõulumäel, kus kõik
vajalik käe-jala juures ja
muret vähem, kuid külade
ümarlaual otsustatu on
ikkagi üle kõige.

Muusikamasin laseb
tümpsu ja esimesed saabunud külade esindajad registreerivad võistlejaid. Ja juba
hõikabki reibas ja tuttav hääl
kõiki osalejaid rivistuma ja
külade küpsetisi ära tooma.
Taas on päeva tegemisi kajastama ja kommentaare
lisama tulnud Eike. Reipal
sammul tulevad külade
sportlased avarivistusele,
kaasas külade maskotid
(uudne osa nimepäeval),
mida nad ka koheselt tutvustavad. Reiu küla on kaasa
võtnud kaks poni, Lepaküla
on aedikusse pannud oina,
keda nad nimetavad külavanemaks, Leina külal oli kaasas kaitseingel koos spordipoisiga, Metsakülal metsamoor koos kosutava korvikesega võistlejatele ja väike
Villem, Uulu külal aga aeglane, pontsakas, madalajalgne iiri buldog, mis pidi ilmekalt iseloomustama Uulu
küla elanikke nagu ütles
koeraomanik. Võiste oli
kaasa võtnud inimmaskoti,
kes oma tegevusega püüdis
ilmestada päeva teist poolt.
Rivistusel oli teistest üle
Metsaküla, kelle võistlejad
olid kõik ühtsetes kollastes
särkides.
Varahommikul toimunud
külade kalameeste heitluse
oli võitnud Metsaküla, kelle
võistlejad olid püüdnud kaalu poolest kõige rohkem
kala. Ja juba algabki vallapäevade traditsiooniline ala
– pendelteatejooks, võistlustules kuus võistkonda, kellest

kõige kiiremate jalgadega on
Metsaküla. Hea algus – kas
see on ka hea enne päeva lõpuks?
Seejärel tuleb võrkpall,
Reiu küla peab alla vanduma
Võistele, jäädes teisele kohale, kolmas on Uulu. Kaardimängus aga on esirinnas
Uulu, Reiu ja Lepaküla ees.
Laste võistlused on kohale
toonud hulgaliselt eri vanuses lapsi, kes kõik tahavad
koheselt võistelda ja seda
nad ka saavad. Võistlusdistants läbitud, saavad nad
kosutuseks mahla.
Lõunasupp süüakse ühiselt külaplatsil ja pärast seda
võib võistluspäev taas jätkuda. Hindamisele lähevad
küpsetised, mis pidid sisaldama rabarberit. Peab ütlema, et kõik kuus küpsetist
olid väga maitsvad. Eraldi
tahaks esile tuua Uulu küla,
kus küpsetiseks oli rabarberipitsa, mis kohale toodi
suurde villasesse tekki mähituna ning mille autoriks oli
meesterahvas, kuid hindajad
pidasid parimaks küpsetiseks ikkagi Lepaküla magusa koogi, teine Leina ja kolmas Reiu.
Külamehe võistluses
asuvad võistlustulle külade
kolmeliikmelised võistkonnad. Kiiremini saab etteantuga hakkama Metsaküla,
teine Uulu ja kolmas Reiu
küla. Kui eelmisel aastal
Uulu külas pakkus oma küla
alana kanuusõitu, siis Lepakülas on juba aastaid populaarne käruralli, mille nad

Sõidame kahepäevasele tutvumisreisile Jõgevamaale ja Ida-Virumaale. Reis toimub
28.– 29.juulil. k.a. Reisi eesmärk on saada juurde uusi tutvusi, teadmisi, näha oma silmaga,
kuidas elatakse meist kaugemates Eestimaa nurkades, jagada kogemusi, tunda rõõmu kaunist
loodusest, toredatest reisikaaslastest ja veidi puhata.
Reisime suure bussiga, kus on kohti 50-le inimesele. Reis on mõeldud Tahkuranna valla
kõikide külade aktiivsetele, rõõmsatele, teotahtelistele noortele ja vanadele.
Kui soovid reisida meiega, siis võta ühendust Tahkuranna Naisseltsiga juuni kuu jooksul.
Meie telefon on 5551 5507 või 5340 0101
Bussikulud kantakse KOP-i programmist saadud toetuse eest.
Oma kuludesse tuleb arvestada
Toitlustus Kauksi puhkekülas õhtusöök
55.-kr
hommikusöök
40.- kr
Majutus
145.- kr
Ekskursioonid ja giiditasud
75- 100.- kr.
Lisan juurde ka meie programmi:
I päev
Kell 8.00
Väljasõit Võistest. Päeva viib läbi Renate Lind
Kell 10.00
Põltsamaa. Külastame Rooside saart, Võhma-Nõmme kodulootare ja
rododendronite kollektsiooni, perekond Joosti roosiaeda ja Põltsamaa
lossi.
Kell 14.00
Siimusti savitööstus
Kell 16.00
Laiuse õlekäsitöökoda
Kell 18.00
Mustvee, külastame kirikut ja linna vaatamisväärsusi.
Kell 20.00
Õhtupuhkus ja ööbimine Ironi Kodumajutuse puhkemajas.
II päev
Ida – Virumaa (programmi koostas ja viib läbi IVKE tegevjuht Krista Pedak)
Kell 10.00
Teretulemast Avinurme, Avinurme puutöö- ja kultuuritraditsioonid –
ettevõtjad ja kultuurikeskus. Vadi külaseltsi oma maja (Sapard, meede
3,5).
Kell 11.40
Tudulinna legendid, Iisaku valla huviväärtused
Kell 12.10
Iisaku valla vaatetorn, valla kunstikool
Kell 13.00
Lõuna Dello kohvikus
Kell 13.40
Mäetaguse jaanalinnukasvatus (FIE töötu toetuse näide meetmest 1.1)
Kell 15.00
Kuremäe klooster ja Illuka valla külade elu võlu ja valu – Jaamaküla –
tüüpiline vene küla Narva jõe ääres.
Kell 18.00
Voorepere külaseltsing ja tegemised
Kell 19.00
Kõrtsialuse külaselts – omapärase arenguperspektiiviga külamaja.
Kell 20.00
Algab sõit kodu poole.
Palun kiirusta, sest soovijaid jätkub!
Ilusat suve ja kohtumiseni!

tõidki üheks võistlusalaks.
Vaatamata tugevale treeningule olid teised külad neist
tugevamad – esimene Metsaküla, teine Võiste, kolmas
Reiu. Naispensionäride
võistluses tegi noorematele
silmad ette Uulu küla võistleja, kellel oli vanust üle kaheksakümne eluaasta (ilmselt mängis rolli kogemus),
teine Reiu, kolmas Lepaküla.
Päev viimase alana asuti
välja selgitama valla tugevamaid ja sitkemaid mehi. Jõumehe võistlusalaks oli valitud piimakannude hoidmine.
Piimakannud ise olid aga
täidetud liivaga. Võitjaks
kuulutati mees, kes suutis
kõige kauem ülestõstetud

Renate Lind
Tahkuranna Naisseltsi esinaine

kätega kannusid hoida. Jõumees 2006 tiitlit läks saama
9 meest ja 1 naine. Kõige
paremini õnnestus see Ants
Tiido’l, teine oli Kaido Aava,
kolmandat kohta jäid jagama
Priit Sommer ja Veiko Teas.
Ja tubli naisvõistleja oli
Marvi Arnek.
Ja oligi aeg kokkuvõtteid
tegema hakata. Ajal, kui sekretariaadineiud otsi kokku
tõmbasid, pakkus vaatamisja kaasaelamisrõõmu tantsuselts “Ülejala”. Peale hingekosutust Ülejala poolt, oli
aeg hakata võistlejaid tänama ja auhindu kätte jagama.
Küladevahelised jõukatsumised võitis Metsaküla, saades kokku 75 punkti, teiseks

jäi Uulu küla 71 punkti ja
kolmandaks Reiu küla 68
punktiga, Laadi küla teenis
väärtuslikud 8 punkti (esindatud kaardimäng ja laste
võistlus). Kahju ainult, et
Tahkuranna ja Piirumi küla
taha tuli punktide koondtabelis kirjutada 0.
Sellel aastal olid korraldajad tõsiselt üle vaadanud
ka auhinnaleti. Juba varakult
otsustati, et auhinnad peavad
olema maalähedased ja
külakultuuriga sobima ning
toetama kohalikku ettevõtjat.
Domineerisid puidust tooted,
mis olid pärit OÜ Varleton
saunapoest ning meepurgid
Aare Jõumehe mesilast.
(Järg 8. lk)
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• KOOLIUUDISEID •
Uulu Põhikoolist
Maikuu üritused
v 4. mail toimus Pärnu maakonna koolinoorte kevadkross
Jõulumäel. Suurte põhikoolide hulgas tuli meie kool 4. kohale
(kokku oli koole 11). Tublid olid kõik meie kooli võistlejad,
parimaid tulemusi saavutasid järgmised välejalgsed: Adeele
Arnek 3. koht, Sander Soobik 6. koht ja Piia Prii 10. koht.
v Maakondlikul informaatika olümpiaadil saavutas Oliver
Stimmer (7. kl.) I koha ja Martin Pulst (6. kl.) 5. koha
(juhendaja õp. Katrin Maal).
v Igal kevadel on parimatel õpilastel võimalus sõita tasuta
preemiareisile. Sel aastal valiti sihtkohaks Saaremaa. Nauditi
tormisel merel praamisõitu, külastati Koguval asuvat Juhan
Smuuli muuseumi, imetleti Panga pangalt kõrget merevaadet
ning tutvuti Kuressaare vaatamisväärsustega.
v 12. mail esinesid meie kooli lapsed oma emadele ja
isadele toredal kevadkontserdil. Kõlasid südamlikud laulud
emadele ja lustakad tantsud isadele, kostsid uhked pillihääled
nii ansamblitelt kui ka solistidelt. Peokavale pani punkti 3.
kl. näitetrupp näidendi „Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola” lühivariandiga. Silmailu pakkus ülesseatud õpilastööde näitus.
v Kevaditi viiakse koolides läbi vabariiklikke tasemetöid.
2005/2006 õppeaasta tulemused on järgmised:
3.kl. eesti keele keskmine hinne oli 4,6 ja maakonna keskmine
4,2.
3.kl. matemaatika keskmine hinne oli 4,7 ja maakonna
keskmine 4,3.
6. kl. eesti keele keskmine hinne oli 4,3 ja maakonna keskmine
4,0.
6. kl. matemaatika keskmine hinne oli 3,7 ja maakonna
keskmine 3,6.
v 24. mail oli Uulu koolimajas tarkust taga nõudmas üsna

vähe lapsi, sest suur bussitäis lapsi sõitis vaatama elu-olu
Lätimaal Sigulda kandis. Oma reisimuljetest pajatab õp. Ülle
Avamere.
Hommikune jahe ja udune ilm tegi veidi nukraks, aga
pealelõunane päike pakkus soojust ja võimaldas nautida
naabermaa ilu küllaga. Lätlased on oma kaunimate looduspaikade korrastamisega väga tõsiselt tegelenud ja muljed
nendest on suurepärased: ei mingit prahti, palju rohelust, lilli,
restaureeritud ajaloolisi hooneid, muuseume. Giid jutustas
meile huvitavalt ja põhjalikult. Kahju ainult, et päris mitmele
reisilisele oli kõige tähtsam küsimus „Kas poodi saab?” ja
kõige huvitavam paik kaubakeskus. Kauneid mälestusesemeid võis kaasa osta igal pool, valik oli samuti päris suur.
Aitäh neile, kes vaatasid-kuulasid huviga! Teistele aga –
mõtle enne, kui sõidule tuled, mida sa tahaksid! Poodi saab
Uulus ka minna.
v Samal päeval osalesid tublimad spordipoisid ja -tüdrukud KARU-KATI, KARU-MATI spordipäeval. Seal
saavutas Daniel Leemet palliviskes 2. koha ja Janis Pihu
kaugushüppes samuti 2. koha.
v 27. mail tulid meile külla Tartu Loodusmaja lapsed.
Uulu loodusrajal näitasid külalistele oma giidioskusi meie
tublid tüdrukud Arabella ja Pipilota Neostus, Merlin Ööpik,
Sigrid Kuusk, Marta Toomla ja Veroonika Piirikuus. Tartu
lastega käidi koos Rannametsa rabarajal. Lemme rannas
peeti piknik, kus söödi, mängiti mänge, vahetati muljeid.
Eredaima elamuse jättis tartlastele meri.
v 29. mail kihas spordihoone väikestest poistest ja tüdrukutest. Sõpruskohtumisel rahvastepallis osalesid Tori, Surju
ja Uulu Põhikool ning Tahkuranna Lasteaed-Algkool. Suurt
võistlustahet näitasid üles kõik võistkonnad, parimaks
osutusid Uulu kooli pallimängijad.
v 30. mail käisid meie kooli kõige nooremad, I ja II klass,
jalgrattamatkal. Teekond viis õp. Merike Lillelehe koduõuele.

Käisin Narva-Jõesuus võistlemas
12.–15.mail toimusid
Narva-Jõesuus Eesti kuni
10-a. noorte meistrivõistlused. Sealt võistlusest said
osa võtta ainult need kuni
10-a. noored, kelle reiting
males oli 1200 või rohkem.
Mina olin ainus, kes Uulu
koolis sellise reitinguga
poiss oli ning sellest võistlu-

sest osa sai võtta.
Võistlejaid oli 70, nendest suurem osa vene rahvusest. Eesti keeles ei saanud
isegi poes hakkama ja sellepärast valisime sellise kaupluse, kus sai ise toitu valida.
Ööbisime hotellis, mille
aknast sai vaadata, kuidas
piirivalvurid oma tööd tee-

vad ja piiri valvavad.
Ühel päeval pärast võistlust käisime ka Narvas kindlust külastamas. Olin seal ka
varem käinud, aga ikka on
tore minna sellistesse ajaloolistesse paikadesse.
Kokkuvõttes sain võistlustel 50.–59.koha, mis polegi tegelikult sellise võistluse

kohta väga paha koht. Ise
jäin võistlusega rahule ja
tahaksin ka edaspidi õpetaja
Raivo Raaliste juures malet
mängida, et saaksin ka tulevikus sellistest võistlustest
osa võtta.
Taavi Tamm
Uulu Põhikooli
III klassi õpilane

31. mail toimus Uulu koolis spordipäev
Parimatest parimad olid
I–III klassi arvestuses
Poistest
60 m jooksus
1. Sten Pihu
2. Stener Tiits
3.–4. Madis Arumäe
Georg Talli
300 m jooksus
1. Siim-Sander Pihu
2. Sten Pihu
3. Madis Arumäe
Kõrgushüppes
1. Stener Tiits
2. Georg Talli
3. Martin Hõbemägi
Kaugushüppes
1. Stener Tiits
2. Kermo Kiviselg
3. Ander Koppel
Palliviskes
1. Madis Arumäe
2. Siim-Sander Pihu
3. Kermo Kiviselg
IV–V klassi arvestuses
Poistest
60 m jooksus
1. Janis Pihu
2. Rasmus Sutt
3. Kaarel Arumäe
600 m jooksus
1. Janis Pihu
2. Rasmus Sutt
3. Kaarel Arumäe
Palliviskes
1. Daniel Leemet
2. Janis Pihu
3. Ragnar Hõbemägi

Tüdrukutest
1. Karolin Stimmer
2. Kairit Paju
3. Arle Uus
1. Kairit Paju
2. Anneli Sommer
3. Katariin Kiviselg
1. Karolin Stimmer
2. Kairit Paju
3. Sigrit Salusoo
1. Kairit Paju
2. Arle Uus
3. Margit Priidik
1. Karolin Stimmer
2. Margit Priidik
3. Arle Uus
Tüdrukutest
1. Piia Prii
2. Raili Ruus
3. Egle Kuusik
300 m jooksus
1. Piia Prii
2. Egle Kuusik
3. Raili Ruus
1. Egle Kuusik
2. Piia Prii
3. Raili Ruus

Kaugushüppes
1. Janis Pihu
2. Teet Lehissaar
3. Karl Jõumees
Kõrgushüppes
1. Norman Onno
2. Ragnar Hõbemägi
3. Rasmus Sutt

Seal söödeti leivaga oma käe
pealt lambaid tallekestega,
uudistati inkubaatoris kooruvaid linnupoegi, vaadati pisikesi
tibu- ja pardipoegi ning täiskasvanud kanade, partide ja uhkete kalkunite töid ja tegemisi.
v 3., 4. ja 6. kl. sõitsid samal päeval Rakverre ekskursioonile. Vahvaima elamuse said lapsed lossimägedes mõõkadega võideldes, hobustega ratsutades ja hirmutoas seigeldes.
Kõik ekskurseerijad tänavad kooli huvijuhti Anu Kersalu abi eest sõitude korraldamisel!
v 31. mail tulid kõik õpilased ja õpetajad kooli dressides,
sest algamas oli kevadine spordipäev. Päikseline tuulevaikne
ilm aitas kaasa heade tulemuste saavutamisel.
v 2005/2006 õppeaasta lõpetavad kiituskirjaga järgmised õpilased:
Laura-Johanna Jõesalu, Silver Põlgaste, Henry Laurson I
klass
Doris Akker, Mariann-Krõõt Mätas, Heino Sass, Georg Talli,
Stener Tiits, Jorgen Ööpik II klass
Madli-Ann Jõesalu, Elise Kukk, Daisy Pukkonen, Karolin
Stimmer, Arle Uus III klass
Raul Leemet, Marta Jõumees VI kl
Pipilota Neostus, Martin Pulst, Karoliina Pung VI kl
Kerli Aava, Sigrid Kuusk, Madis Mätas, Merlin Ööpik VII
kl
Alar Rõa VIII kl
Merilin Allikvee IX kl.
Uulu Põhikool tänab eelpool nimetatud lapsi ja nende
vanemaid tehtud töö eest!
Kooliuudised panid kokku
õpetajad Stella Vilumets ja Anne Oga

Uulu kooli
spordiuudised
Male
Aprillikuu maakonna malevõistluste tulemused
1.Elise Kukk – 5.koht
2.Taavi Tamm – 17.koht
3.Tauno Tamm – 18.koht
4.Silver Põlgaste – 26.koht
Maikuu alguses osales neljapäevastel vabariiklel malevõistlustel Narva-Jõesuus
Taavi Tamm 3.klassist, kus
kokkuvõttes oli 50.–59. kohal (3 punkti 8-st).

Uulu Põhikooli
lõpuaktus
toimub
16. juunil
2006.a.
kell 16.30
Uulu Kultuurija
Spordihoones.

Tahkuranna koolist

1.Piia Prii
2.Raili Ruus
3.Sandra Pärnat
1. Piia Prii
2.–4. Sandra Pärnat
Raili Ruus
Marlen Tammik

VI–VII klassi arvestuses
60 m jooksus
1. Karri Kiviselg
1. Marta Toomla
2. Madis Mätas
2. Sandra Petri
3. Martin Pulst
3. Kerli Aava
1000 m jooksus
600 m jooksus
1. Karri Kiviselg
1. Mari-Liis Luhka
2. Sander Soobik
2. Anu Tamm
3. Oliver Stimmer
3. Sigrid Kuusk
Palliviskes
1. Kristjan Allik
1. Adeele Arnek
2. Sander Soobik
2. Sandra Petri
3. Karri Kiviselg
3. Kerli Aava
Kaugushüppes
1. Karri Kiviselg
1. Marta Toomla
2. Oliver Stimmer
2. Arabella Neostus
3. Madis Mätas
3. Sigrid Kuusk
Kõrgushüppes
1. Oliver Stimmer
1. Adeele Arnek
2. Madis Mätas
2.-3. Marjanne Priidik
3. Karri Kiviselg
Arabella Neostus
Kuulitõukes
1. Karri Kiviselg
1. Adeele Arnek
2. Oliver Stimmer
2. Sandra Petri
3. Madis Mätas
3. Kerli Aava
VIII-IX klassi arvestuses
60 m jooksus

(Järg 6. lk)

Kooliaasta on möödunud õppides ja
tegutsedes ülikiiresti. Kõik – nii suured kui väikesed ootavad suve ja päikesepaistet.
Meie kooli ja lasteaia lapsed ja töötajad on küll ühe korraliku ja mõnusa puhkuse ära teeninud. Lapsed lasteaias on
olnud tublid ja tegutsemishimulised, koolis õpilased õppinud
hästi, teinud tublisti sporti, osalenud kenasti olümpiaadidel
ja võistlutel ning natuke ka koerust teinud. Kõike on olnud
parajalt.
Siinkohal tahaks tänada kõiki lasteaia ja kooli töötajaid
tehtud tubli ja aktiivse töö eest, olete tegus ja armas meeskond.
Aitäh Teile.
Käesoleval kevadel lõpetavad klassi väga heade õpitulemuste ja kiituskirjaga järgmised õpilased:
Anna-Maria Vassiljev ja Kristo Karl Aedma 2. klassist
Brigyta-Renata Piiri 3. klassist
Merit Holland, Rait Madissoo ja Lauri Närep 4.klassist
Eliisa Toots ja Mari Viirna 5.klassist
Kristina Salmu, Sandra Serva ja Laura Holter 6. klassist.
Hindele “4” ja “5” õppisid sellel aastal järgmised tublid õpilased:
Marleen Metsaoru 2. klassist
Kermo Kivis, Dalmat Cristofer Klein, Laura Krapp, Kristo
Krüger ja Ott Liivaru 3.klassist
Kairo Kivis, Kristel Mere ja Ketrin Oeselg 4.klassist
Marily Kikkas ja Karl Saat 5.klassist
Merily Vahter ja Katre Põlluste 6.klassist.
Juba aastaid valitakse Tahkuranna koolis oma AASTA
õpilast. Sellel õppeaastal osutus valituks 5.klassi lõpetaja
Mari Viirna. Mari on tublilt esindanud kooli olümpiaadidel ja on igati tragi ja aktiivne tüdruk.
Soovin kõikidele valla suurtele ja väikestele kaunist
suve, päikesepaistet ja rõõmsat meelt. Edu igasse ettevõtmisse.
Krista Saarse
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli juhataja
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Uulu lasteaia maikuu tegemised
Käes on kaunis kevad,
mis valmistab ette tee soojale
suvele. Uulu Lasteaias oli
terve maikuu täis toredaid
ettevõtmisi ja üritusi. Väga
vahva oli 4. mail toimunud
personali väljasõit maakonna lasteaedadesse, mil usaldasime oma maja koos lastega lapsevanemate hoole
alla. Väga hästi saadi hakkama ja täname veel kord kõiki
vabatahtlikke, kes tol päeval
olid nõus appi tulema ja selle
kena päeva meile võimaldasid – aitäh!
* Kõigis rühmades toimusid ka emadepäeva peod,
kus lapsed esinesid armsate
laulude-luuletustega ja kinkisid kallitele emmedele
omatehtud kaarte-lilli.
* Keskmine ja vanem
rühm tegid reisi Audru valda,
Pihlaka tallu, kus oli palju
vaadata-kuulata ja võimalus

ise oma kätega vahvaid asju
meisterdada. Keskmine rühma lapsed kaunistasid lillepotte ja vanema rühma lapsed meisterdasid endale vibud.
* Meie vahvad õpetaja
abid käisid aga 23. mail
loomepäeval, kus viidi läbi
naeruteraapiat ja kuulati
lektoreid. Tagasi tuldi sealt
särasilmsena ja naerusuisena, päev oli kenasti korda
läinud.
* Kõige pidulikum üritus
toimus lasteaias 26. mail,
mil meie majast läks teele
juba teine lend. Sel aastal
lõpetasid Uulu lasteaia 8
last, kes alustavad kooliteed
1. septembril Uulu Põhikoolis: Kelly Hunt, Anu Kivilo,
Martin Leemet, Käroli Luur,
Maris Mitt, Dan Mängel,
Stella Rubin ja Sander Taaber. Lõpetajad ise lubasid

olla sama tublid ja usinad
lapsed, nagu nad seda lasteaias olid. Edu neile!
* Tahaks veelkord meelde tuletada, et ootame lasteaeda vastuvõtu avaldusi lapsevanematelt, kelle laps
läheb 2007. aasta septembris
esimesse klassi, et läbida
koolieelne esiõpetuse aasta.
Praegu on see veel soovituslik, kuid muutub peagi kohustuslikuks.
* Ees on suvepuhkuste
aeg. Meie lasteaed puhkab
juulikuus, mil 3. juulist 6. augustini on lasteaia uksed kinni. Soovime suveks kõigile
lastele ja lapsevanematele
palju päikest, soojust ja
koosveedetud aega, sest lapsele on ikkagi kõige tähtsam
tema perekond ja lähedased.
Uulu Lasteaia pere

Kevadisi tegemisi Võiste lasteaias
Kuigi ilmad on jahedad,
tunneb kevadest rõõmu nii
suur kui väike.
K Ilmade soojenedes
sõitis meie parkimisplatsile
üks mikrobuss, millelt laaditi
maha hulk akuautosid ja
-mootorrattaid. Lapsed sõitsid palju, vaid mõned nooremad otsustasid pealtvaatamise kasuks.
K Pillipiigad kutsusid ka
lasteaia lapsi oma peole.
Võtsime kaasa mõned tantsud-mängud ja läksimegi.
Täname Grithi, Meery, Robini, Marliisi, Liisa ja Kalvini ema, et nad lapsed peole
tõid.
K Juba mitmendat aastat
laiendame oma territooriumil taimekooslust. Nüüd

panid lapsed ka nimesildid
taimedele juurde, et kõik
saaksid õppida ja hoida ka
uusi liike meie õuealal. Mõned taimed saime ka Anni
emalt ja Anne-tädilt juurde.
K Rannakarbi rühma
lapsed uurisid, kuidas kasvavad oad toas ja õues. Eksperiment näitas selgesti, et
soojas ja hoolitsuses kasvanud toaoad valmistusid juba
õitsema samal ajal kui õueoad ennast alles tasapisi mullast üles upitasid.
K Päikesekiired tegid rabarberi söömise kampaania
ühel kenal päeval, suhkruga
oli nii mõnna süüa. Hea kui
ikka oma aed käe pärast.
K Jõulumäe töökas ja
abivalmis kollektiiv tõi meie

liivakastidesse uut ja puhast
liiva. Suur aitäh teile, kõige
suurem tänu paistab laste
silmist, kes rõõmuga liivakastis töötavad.
K Juba teist aastat osalesime laste tuletõrjeolümpial,
kus sellel aastal läks paremini kui eelmisel. Eks iga
aastaga tuleb kogemusi
juurde ja võitlusvaim aina
kasvab.
K Emadepäeva eel üllatasid Rannakarbid emasid
omavalmistatud suupistetega
lasteaia saalis selleks puhuks
avatud karaokekohvikus.
Päikesekiired esitasid M.
Meiglo lastemängu emadele
ja isade toodud toidumandi
valmistasid emad suupäraseks.

K 19. mail külastas meie
lasteaeda Pärnus huvireisil
viibinud rühm Soome õpetajaid. Võiste lasteaia olemasolust said nad aimu seetõttu, et grupi juht oli internetis surfates juhuslikult
meie kodulehele sattunud.
K 24. mail tegi meile lühikese üllatusvisiidi grupike
riigikogulasi Mark Soosaarega eesotsas.
K 30. mail külastasime
Tahkuranna Naisseltsi rändnäitust. Küll on meil ikka
vallas nobedate näppudega
ja kobedate kätega inimesi.
On olnud kirju toomekuu – soovime kena kevade
jätku …

Lasteaiaõpetajad
Võistest

Võiste lasteaed tähistab oma 25.-ndat aastapäeva
järgmiste ettevõtmistega
13.september kell 15.00–18.00 PEREPÄEV LASTEAIAS – see on mõeldud sünnipäevaüritusena
nendele lastele ja lapsevanematele, kes käivad praegu meie lasteaias.
14.september kell 15.00 –18.00 LAHTISTE USTE PÄEV LASTEAIAS – külla on oodatud kõik, kes
meie lasteaias olnud-käinud ja kasvanud.
Kell 16.00 on KONTSERT endistele “lastele” praegustelt kasvandikelt.

15.september kell 15.00 LASTEAED 25 – see on sünnipäevaüritus kõikidele endistele
töötajatele ja kutsutud külalistele.
Kõikidel päevadel on võimalik uudistada lasteaias üles pandud näitusi ja tutvuda majaga.
Ootame aktiivset ja rohket osavõttu!
Info telef. 4460129
Krista Saarse
Tahkuranna Lasteaed Algkooli juhataja

31. mail toimus Uulu koolis spordipäev
1. Venno Akker
2. Janek Pihu
3. Tauno Kuusik
1000 m jooksus
1. Alar Rõa
2. Arvi Tamm
Palliviskes
1. Taavi Arnek
2. Tanel Hunt
3. Tauno Kuusik
Kaugushüppes

1. Deivi Pindis
2. Thea Kask
3. Birgit Mõttus
600 m jooksus
1. Thea Kask
2. Aivi Tomel
3. Merle Priidik
1. Thea Kask
2. Birgit Mõttus
3. Jane Talts

(Algus 5. lk)
1. Tanel Hunt
2. Janek Pihu
3. Taavi Arnek
Kõrgushüppes
1.- 2. Taavi Arnek
Tanel Hunt
3. Venno Akker
Kuulitõukes
1. Taavi Arnek
2. Venno Akker
3. Tauno Kuusik

1. Deivi Pindis
2. Thea Kask
3. Birgit Mõttus
1. Deivi Pindis

1. Thea Kask
2. Birgit Mõttus
3. Deivi Pindis

KUHU MINNA ÕPPIMA?
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Õpilaste vastuvõtt 2006 aastal
Põhihariduse järgselt
Pärnus
Kokk
3,5 a
Müüja
3a
Rõivaõmbleja
3
Arvutiteenindus
3a
Laomajandus
3a
Üldehitus
3a
Ehitusviimistlus
3a
Ehituspuusepp
3
Tisler
3a
Lihtsustatud õppekavaga on võimalik õppida:
Tisler
3a
Puhastusteenindus (vene keeles)
3a
Kokk
3a
Tihemetsas
Autode ja masinate remont
3a
Metsamajandus
Keskhariduse järgselt
Pärnus
Kelner/ettekandja
1a
Hotelliteenindus
2a
Arvutiteenindus
2a
Müügiassistent
2a
Rätsepatöö
2a
Kokk
2a
Kokk vene õppekeel
2a
Sotsiaalhooldus (kaugõpe)
3a
Sekretäritöö
2a
Ärikorraldus
2a
Tihemetsas
Raamatupidamisassistent (kaugõpe)
2a
Metsamajandus (kaugõpe)
2 a.
Õppimine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on
TASUTA.
Edukatele õpilastele riiklik õppetoetus.
Kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.
Alates 01.septembrist 2006 tuleb koolilõuna toetus
põhikooli baasil õppijatele.

Dokumentide vastuvõtt
26.juuni – 8.august 2006
• avaldus, täidetakse elektrooniliselt dokumentide
esitamisel;
• vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilas-’
kandidaat on alaealine;
• põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal
või selle kinnitatud koopia;
• 9.klassi klassitunnistuse koopia või õpinguraamat
põhihariduse baasil õppijatel;
• perearsti poolt antud tervisetõend;
• 4 fotot suurusega 3x4;
• isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).
PÄRNU
TIHEMETSA
Niidu park 8,12
Saarde vald
Tel: 442 7871
449 1061
445 9465
KUTSE HEAST KOOLIST
www.hariduskeskus.ee
e-post: parnumaa@hariduskeskus.ee
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Pillipiigad
pidutsesid

Kolm aastat tagasi
24.aprillil oli “Pillipiigade”
(“Pillipiigad” on Võiste eakatest koosnev rahvamuusika ansambel) esimene ülesastumine Uulu klubis. Tugev
apalus innustas. Järgmine
etteaste toimus juba Võiste
kevadlaadal. Ka seekord
saatis edu tegijaid. Miski ei
soosi edu rohkem kui edu ise
ja lumepall hakkaski veerema. Praeguseks on pidev esinemine valla piires ja kaugemalgi tavaline.
30.aprillil kell 12.00 koguneti Võiste rahvamajja, et
koos kutsutud külalistega
oma sünnipäeva tähistada.
Peolaud oli kaetud kuuekümnele. Sünnipäeva number
küll vaid koolipoisi number
kolm. Vaadates aga “Pillipiigade” passe, siis tuleb rõõmu
tunda igast päevast. Paar
mängijat ongi juba ”sinisel
lehel”. Kõik teised aga on
lusti ja elujõudu täis.
Külalisteks olid kutsutud
Uulu seeniorid oma lustaka
laulu ja vaimuka huumoriga.
Järjepidevus on väga
meeldiv. Head suhted lastega
aitavad liita eakaid ja järeltulevat põlvkonda. Väga ilusasti oli ülesehitatud lasteaia
esinemiskava, mis liitis lasteaia ja “Pillipiigade” pere.
Tugeva aplausi teenis kasvataja Liis oma lauluga.
Suurepärane! Ühenduses
peitub jõud!
Vallavanem oli kingituseks kaasa toonud pea pool
akordioni ostu raha, nii et
järgmised esinemised tulevad juba uue akordioniga.
Pidu oli vägev! Elame
veel! Jõudu Teile, kollektiiv
“Pillipiigad”.
Lea Maruste

Mälumäng
Sassi mälumängud Uulu
ja ümbruskonna mälumängu
huvilistele on toimunud alates 1996. aastast. Turniir
algab tavaliselt sügisel, oktoobris ja kestab aprillini.
Iga kahe nädala tagant kogunesid huvilised, kes olid
moodustanud kolmeliikmelised võistkonnad Uulu
sööklasse, et maha pidada
tulised heitlused teadmiste
kontrollis ja punktitabelisse
punktid kirja saada. Sellel
hooajal võistles 8 võistkonda. Kaheksanda mäluturniiri
võitja selgus juba mitu vooru
enne hooaja lõppu, kelleks
osutus võistkond “Geko”,
koosseisus Valve Sommer,
Helle Eerits ja Jüri Türn.
Teise koha pärast toimus
haarav võistlus kolme võistkonna vahel. Lõpuks sai
võrdsete punktide ja suurema
arvu võitude juures teise koha võistkond “Dollar”, koosseisus Raivo Saks, Heiki
Ruubis ja Märt Hunt. Kolmandaks jäi võiskond Reiu,
koosseisus Rein Pulst, Markus Laurson ja Timo Pulst.
Võistkond “Naabrid” pidi
leppima neljanda kohaga,
kuna nad ei osalenud viimases voorus.
Aleksander Võsanurm
Võistlejad tänavad Sassi
mälumängu korraldamise
eest.

ELUPILT 2

ELUPILT 1
Uulu kooli staadion on
saanud kuumaks kogunemiskohaks. Peaksime rõõmu
tundma! Sportimisest jääb
aga asi kaugeks. Nii staadioniplatsil ja eriti jooksuraja
otsas nähakse igat karva autosid. Neid on nii punaseid,
musti ja... vikerkaarevärvid saavad veelgi täiendust. Seal siis maandatakse
end õllepudelite ja väga detsibillirohke muusika saatel.
Kõrvalolevas majas on lastel
unearvega lõpp tehtud, sest
isegi suurte majade elanikud
peavad oma muusikalises
maitses korrektuure tegema.
Ei aidanud ka taararaha suu-

rendamine. Pudelid, korgid,
konid karjuvad murul appi.
Mõne pudeli surnukeha on
segipaisatult laiali. Eriti
vinged on 959 AVG roolijad
(kõigile tuntud poisid). Jeeriku pasuna mõiste seostub
ebameeldivaga. Just sellise
valjuhäälse mölinaga kohtlevad nad Uulu vahel ja ka
kuuldavasti linnas inimesi.
Kui nende eesmärgiks on
enda tulekust hoiatada, siis
see on saavutatud. Parem
oleks, kui nad selle võimenduse endile kahe kõrva vahele seoks ning laseks siis vallarahval sinna öelda, mida
neist arvatakse.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

Kord lugesin Tallinnas
suurt plakatit ,,KÕIK INIMESE HEAOLU NIMEL”.
Süda läks soojemaks ja
head mõtted kogunesid
ollusesse. Nüüd, kui käes
peaks olema suur kevad, soe
kevad, tuli mulle toona loetu
meelde. Miks? Sest külmetan koos paljude külaelanikega. Piisaks ju leigestki
soojusallikast, et tunda
rõõmu algavast päevast.
Miks peab inimene oma
igapäevast leiba teenides
veel kartma kevade ja sügise
tulekut? Mis paneb meid
pärast kodust rõskust, niisket
voodipesu veel hästi töötama, naeratama? Oleme suluseisus. Kurb, et Eesti tulekuga ei ole selles süsteemis
mitte kui midagi muutunud.
See plakatki ajab lihtsalt
marru ja tundub tühja tuulekella helinana.
Maria Mõtlik

Kaunimad õied, mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!

Mai kuu
03. mai
16. mai
28. mai
09. mai
11. mai
15. mai
11. mai
13. mai
16. mai
18. mai
21. mai

Salme Virak
Maimu Turbun
Paul Krüger
Salme-Elviine Joala
Grete Kaldmäe
Marju Ööpik
Viktor Paluoja
Viive Monso
Pauline Metrikis
Niina Abar
Milla Kangruoja

MARTHA VÄLJAOTS
17.08.1926–07.04.2006
Võiste alevik
MARIA VIRAK
08.01.1929–19.04.2006
Tahkuranna küla
MADIS TAMM
06.02.1942–23.04.2006
Uulu küla
URMA LAADI
12.07.1941–23.04.2006
Laadi küla
OLGA VERAKSO
13.03.1948–16.05.2006
Reiu küla

• TEATED •
Alates 10.juulist kuni 30.juulini on
vallavalitsuse ametnikud kollektiivpuhkusel.
Kõik Teie avaldused ja kirjad võetakse vastu iga
päev 9.00–15.00 vallavalitsuse ruumides II
korrus vasakut kätt viimases toas.
Info telefonidel 5335 8992, 4460 684.

Tahkuranna vallavalitsuse korraldatav
lastelaager toimub 7.–10.augustini 2006.
aastal Jõulumäe Tervisekeskuses.
4 päeva ollakse laagris, 1 päev ekskursioon.
Osalema on oodatud 35 last. Oma soovist
palun andke teada juunikuu jooksul.
Telef. 44 27651.

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusest saab
laenutada kepikõnni keppe.
Info telef. 4460 684.

87
83
83
82
80
70
65
65
65
60
60

Sünnid
MAARJA
KÕRESAAR
Aulika ja Priit
Kõresaare peres
1.laps

Surnuaiapüha Võiste kalmistul 24. juunil
kell 15.00
Liikmeannetusi võtab vastu Maie Vakk.
NB! 23. juulil toimub EELK Häädemeeste
Miikaeli kirikus kuldleeripüha 1956. aastal
leeriskäinutele.
Palume täpsustamiseks ühendust võtta koguduse õpetajaga.
Samuti on soovijad oodatud suvisele leerikursusele. Toimub ka lasteristimispüha.
Lähemat infot saab koguduse õpetajalt.
Kiriklike talituste (ristimine, leer, laulatus, piht,
kodune armulaud ja matus) korral pöörduda
õp. Marek Rootsi poole.
Telef: 44 65 192 ja 51 931501

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

OSTAN
Soovin osta maad maja ehitamiseks mere äärde Uulu või
Reiu külas.
Tel. 56 221 254
Janno Peensalu.

Suvehooajal
Võiste olmehoones

kasutatud riiete ja jalatsite müük
igal teisipäeval ja neljapäeval kell 9.00–13.00
ja laupäeval kell 11.00–14.30.

27.aprill 2006

EELK Tahkuranna koguduse
(Võistes) kiriku teated:

SURMAD
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Trükkis: AS PAJO

JAANIÕHTUD
Tahkuranna vallas
22.juunil kell 20.00 Uulu pargis
23.juunil kell 20.00 Võiste suveaias
24.juunil kell 19.00 Lepaküla
külaplatsil
Tahkuranna kirikumõisas ei toimu
jaaniõhtut.
OMA SILM ON KUNINGAS!

Anna oma poolthääl Eesti laste
vaesusriski vähendamiseks!
Lastekaitse Liit kutsub
eestimaalasi üles andma
oma poolthääl lapse vaesusriski vähendamiseks,
juhul kui üks lapsevanematest ei täida oma kohustusi lapse ees. Toetust
üleskutsele saab avaldada
Lastekaitse Liidu kodulehel www.lastekaitseliit.ee,
kus on selleks avatud vastav keskkond.
Lastekaitse Liit tõstatas
alimentide maksmise küsimuse juba 2003. aastal ning
on hea meel tõdeda, et tuhandete laste jaoks oluline teema
on taas päevakorras. Lahenduse sisuks on üksi last kasvatavale vanemale kompenseerida riigieelarvelistest vahenditest kohtu poolt määratud elatusraha sellel perioodil, kui üks vanem hoiab
kõrvale kohustuste täitmisest
oma lapse suhtes. Ülalpidamiskohustust eiranud lapsevanem jääb võlglaseks riigi
ees ning on kohustatud riigile
võla tasuma koos seadusest
tuleneva viivisega. Taoline
süsteem, kus riik oma noorte

kodanike eest hoolitseb ja ise
võlglastelt raha sisse nõuab,
on rakendatud paljudes Euroopa Liidu riikides, teiste
hulgas ka Lätis. Eestis on
ligi 25 000 last, kes peaksid
saama elatusraha, kuid suur
osa neist ei saa seda regulaarselt või üldse mitte.
2005. a novembri seisuga on
kohtutäiturite menetluses
11310 elatise nõuet. Üleskutse põhjus on seotud vajadusega saada tuge ühiskonnalt ja arvamust täna endiselt
väga aktuaalse probleemi
lahendusele. Lastekaitse Liit
loodab, et lisaks tavakodanikele ühinevad üleskutsega ka
mitmed ühendused ja organisatsioonid.
Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse
õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.
Alar Tamm juhataja
Lastekaitse Liit
Endla 6–18 Tallinn 10142
Telefon 631 1128;
faks 631 1735
www.lastekaitseliit.ee
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Tahkuranna valla ajaleht

Pildileide valla nimepäevalt
(Algus 5. lk)
Kenaks traditsiooniks
on saanud ka lõpuloos, kus
peale eriauhindade jagamist
loositakse välja kogu nimepäeval võistluste läbiviimiseks kasutatud abimaterjalid. Vaatamata mõnele
vihmasagarale, mis võistlejad varju otsima ajas ja
võistluste lõpuks vaibunud
tuulele saab päeva kordaläinuks lugeda. Kes oli kohal,
sai ise päevast osa ja julgen
arvata, et ei kahetse. Keda
polnud, peab ootama järgmist aastat ja siis kindlasti
tulema. See jutt, et traditsioon on oma aja ära elanud
küll paika ei pea. 2007. aastal aga on võistluspaigaks ja
korraldajaks juba Metsaküla.
Lepaküla sai korraldamisega väga hästi hakkama.
Kordaläinud päeva jääb neile meenutama valla poolt
kingitud muruniiduk, mis
külaplatsi korrashoiuks igati
vajalik.
NB! Külasosinad räägivad, et Metsaküla rahvas
juba tegeleb võistluste organiseerimisega ja spordiplats
pidi leitud olema. Vaat, mida
tähendab võit, mida oli pikki
aastaid oodatud.
Üritust toetas Eesti Kultuurkapital ja KOP.
Tiiu Sommer

Juuni 2006

