TAHKURANNA VALLA AJALEHT

MAI 2006 NR. 106

TÄNA LEHES
• Ettepanekud
• Volikogu esimehe
• Vallavalitsuse ja
valla arengumõtteid aastal 2006
volikogu istungitelt
kava täiendami• Inimesed, tulge
• Kaugkütte piirkond
seks
mõistusele
Uulus
• Veehinna tõusu
• Maikuu spordipõhjused
sündmus
Lk. 1
Lk. 2
Lk. 3

• Pindala toetus
• Leader programmi tegevused
• Muinsuskaitsekuul...
Lk. 4

• Käes on
kevad...

• Kooliuudiseid
Uulu koolist
• Tegemistest Uulu ja
Võiste lasteaedades

Lk. 5

Lk. 6

Volikogu esimehe mõtteid
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Kalmer Metsaoru
Tahkuranna valla
volikogu esimees

Tahkuranna vald on ilus.
Siin on oma väljakujunenud
külad, talud, rannad, metsad,
põllud. On suuremad keskused Uulu ja Võiste – oma
poodide, koolide ja muu vajalikuga. Tänane Eesti küla
on kujunenud suuresti peale
sõda tollaste „omavalitsuste” ehk kolhooside juhtkondade nägemuste järgi. Kes
veidi ilmas ringi käinud teab,
et selliseid suuri ettevõtmisi,
nagu olid kolhoosid peale
mõnede sotsriikide pole
maailmas olnud. Suured ettevõtted ja tollane riigikord parandasid maad, lammustasid
tühjad majad, meelitasid inimesed karpidesse, millega –
kõigi mugavustega! Oli ka
neid, kes ei läinud, ei otsinud
mugavusi, jäid oma isatallu
ja on siin tänaseni.
Viimased kaks aastat on
Eesti majandus väga kiiresti
arenenud. Inimeste palgad on
suurenenud ja pangad annavad väga kergekäeliselt eluaseme ehituseks ja soetamiseks laene, mis on ju iseenesest tore. Sellega seoses toimuvad kinnisvara arenduses
väga kiired muutused ja
liiguvad ka suured rahad.
Maaomanikele on kinnisvara
arendajate poolt tehtud atraktiivseks kinnistute müük
just elamumaana.
Kinnisvara arendajad
aga ei ole maaelu arendajad,
vaid rohkem ikka ärimehed,
kes soovivad soetatud maalapikese pealt lõigata suurt
kasumit, paigutades 1 hektarile ca 10–12 maja. Meie
valla territooriumile on välja

arendatud ja ehitatud mitu
elamurajooni, mis meenutavad Raeküla. Majad on lükitud üksteise kõrvale nagu
“pärlid“ keesse. Tihti on veel
näha kõrvuti nii palkelamut,
kui kivimaja. Samas leidub
hoolega ostjaid, kes arvavad,
et saavad maale maja – kujutamata ette, et 500–2000 m2
maalapp ei tekita mingit
maakodu tunnet. Kui aga
jõutakse äratundmiseni, on
rong juba läinud. Eestlane on
maal elanud nii, et naabri tuli
või suits korstnas paistab,

aga mitte ei näe enda köögiaknast, mida naabrimees
sööb. Eks ta on ka tänapäeval nii, sest kõik, kes oma
maa tükeldavad ja arendajale
müüvad, siis ikka nii, et
arendatavad majad kerkiksid
võimalikult kaugele enda
majast.
Samas võib ju öelda, et
küla külaks, tuleb inimesi
valda, tuleb juurde uusi maksumaksjaid jne. Kas tuleb?
Mäletame laulu: „Mu aadress ei ole ei maja ei tänav,
mu aadress on NSVL (st.
tänapäeval maailm)”. Kas
nendesse arendatavatesse
rajoonidesse tulevad püsielanikud, või hoopis need,
kellele on see kusagilt tulles
stardipakk minemaks Soome, Iirimaale või kuhu iganes. Kes tulevad siis nende
inimeste asemele? Eestimaal

ei ela lõputu arv eluaseme
probleemide käes vaevlevaid
inimesi.
Mis on kodu, kes on
naaber, millised on selle küla
koera, ma mõtlen päris
koera, mitte lemmiklooma,
„omad piirid?” Kas me teame, kes tuleb meile külateel
vastu – kas naabri tädipoeg
või hoopis inimene, kes vaatab millal te kodus olete! Kus
on kask, millelt saab lasta
mahla? Kus on see puu, mille
otsa naabripoisi või plikaga
onn ehitada? Kas arvutiku-

vari taga kasvavast lapsest
saab maamees või maailmamees?
Nii kaua kui on olnud
Eestimaa, on ka majad maal
asetsenud hajusalt ja naabrimees on tundnud naabrimeest.
Paraku ei teki selle suure
ja eriti just kiire arendusbuumiga vallale kui tervikule
mingit erilist kasu. Viimasel
aastal tegelevad vallavalitsus ja volikogu sisuliselt
ainult planeeringute ettevalmistamisega, heakskiitmisega või tagasilükkamisega
ja seejärel tekkivate vaidluste lahendamistega. Samas,
kui kaotame kaine mõistuse,
peaks meil teoreetiliselt olema aastal 2010 vallas poole
rohkem kooli- ja lastaiakohti. Rääkimata teedest,
veest, kanalisatsioonist, va-

ba aja veetmisest ja miks
mitte ka kuritegevusest. Kas
me oleme nelja aastaga selleks valmis. Ütlen kindlalt ei.
Mina olen hingelt parandamatu maamees. Tahkuranna valla territooriumil on näha siin ja seal harimata põllulappe. Märgata on mahajäänud kasvuhoonete vrakke
ja lagunenud lautasid-aitasid. Ajad on muutunud, sissetulekud tulevad mujalt.
Kui peremehel endal on tahe
koristada, aga ei jaksa raskeid asju teisaldada, võib
oma muret kurta vallas.
Oleme nõus koos ettevõtjatega abistama tehnikaga.
Siinkohal annaks teada maaomanikele, kel huvi oma
põllumaatükk korda teha,
astuge aga julgelt läbi OÜ
Weiss kontorist Uulu töökoja peal ja arutame, mis teha
annab. Arvestada tuleks
muidugi sellega, et tänapäeva masinad on suured ja haritav maatükk peaks olema
nii suur, et traktor ikka
ümber pöörama mahub. Julgelt võib minu nööbist kinni
võtta igaüks, kellel on mure,
milline oleks lahendatav
volikogu esimehe või siis
osaühingu juhataja poolt. Ma
loodan, et nii minu ja teie
kõigi suureks sooviks on ka
edaspidi Tahkuranna valla
territooriumil näha haritud
põlde ja kõigile jalutamiseks
või marjakorjamiseks sobivaid metsi ja rahulikke puhtaid rannaääri. Ja jõudu ka
arendajatele, aga teeme ikka
nii, et arvestame ka naabrimehega ja sellega, et me elame MAAL, aga mitte maal
asuvas linnas.
Niipalju kui on inimesi,
niipalju on ka arvamusi.
Meil on riigis valitsemiskorraks valitud demokraatia.
Valla volikogu teeb oma otsused demokraatlikel alustel
ja volikogu esimehe kohustus on hääled kokku lugeda
ja enamhäälne otsus kinnitada. Ilusat suve Teile.
Kalmer Metsaoru
Volikogu esimees

• Valla nimepäeva
juhend
• Teated
• Õnnitlused,
tänud
Lk. 7

• Jüriöö
jooks
• Simbi-Rimbi
laulukarussell
Lk. 8

Maikuu spordisündmus

1.mai jalgpallimatš naisemehed ja poissmehed.

Traditsioonilisel 1.mai jalgpallimatšil naisemehed
ja poissmehed olid taas edukad poissmehed.
Mängu seisuks jäi 4:1.

Inimesed, tulge ometi
mõistusele!
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
05.aprillil

• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas asuv Rae Tehnoküla detailplaneeringu käigus moodustatud kinnistu
Tõllapulga tee 3 enampakkumise tingimused.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Alli kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0687 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kuke
sihtotstarve elamumaa 100%
Karu Tee II
sihtotstarve transpordimaa 100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Kalli kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:1022 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kalli
sihtotstarve elamumaa 100%
Karu Tee I
sihtotstarve transpordimaa 100%
11.aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine jne).
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Meelise detailplaneering.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Uulu
külas Uulu Lasteaia mänguväljaku ehitamiseks.
• Tunnistada parimaks Reiu külas vee- ja kanalisatsiooni
survetrasside ehitamiseks läbiviidud kirjaliku pakkumise
pakkujaks OÜ Hüdromel pakkumishinnaga 347 000.(kolmsada nelikümmend seitse tuhat) krooni.
• Tunnistada parimaks Uulu külas Uulu Lasteaia õueala
väljaehitamiseks läbiviidud kirjaliku pakkumise pakkujaks OÜ Kalnin pakkumishinnaga 186 602.- (ükssada
kaheksakümmend kuus tuhat kuussada kaks) krooni.
• Tunnistada parimaks Uulu Lasteaia õueala vahendite soetamiseks ja paigaldamiseks läbiviidud kirjaliku pakkumise
pakkujaks AS Arnold pakkumishinnaga 770 850.- (seitsesada seitsekümmend tuhat kaheksasada viiskümmend) krooni.
20.aprillil
• Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Vladimir
Sibul´ale Tahkuranna vallas Laadi külas Sibula maaüksus
pindalaga 3,99 ha.
Erastatava katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse maatulundusmaa 100%
• Kinnitada Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Metsa detailplaneeringu käigus Metsa katastriüksuse
84801:004:0254 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Metsa tee
sihtotstarve transpordimaa100%
Metsa tee 1
sihtotstarve elamumaa 100%
Metsa tee 2
sihtotstarve elamumaa 100%
Metsa tee 4
sihtotstarve elamumaa 100%
Metsa tee 6
sihtotstarve elamumaa 100%
Metsa tee 8
sihtotstarve elamumaa 100%
Metsa tee 10
sihtotstarve elamumaa 100%
Metsa tee 12
sihtotstarve elamumaa 100%
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine, ravimite kompenseerimine).
• Kinnitada Tahkuranna Vallavalitsuse 25.11.2003 korraldusega nr 378 algatatud Raudsepa kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne.
Planeeringust huvitatud isik Raul Soe.
• Kinnitada Laadi külas Liiva kinnistul läbiviidava Liiva
Esimene detailplaneeringu lähteülesanne ning algatada
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Algatada Laadi külas paikneva Saadu kinnistu detailplaneering eesmärgiga elamukruntide moodustamine
korterelamutele, kinnitada lähtetingimused ning algatada
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Algatada Reiu külas paikneva Taivo kinnistu detailplaneering eesmärgiga elamukruntide moodustamine, kinnitada lähtetingimused ning mitte algatada keskkonnamõju
strateegilist hindamist.
• Algatada Tahkuranna külas paikneva Sutlane kinnistu
detailplaneering eesmärgiga elamukruntide moodustamine ja puurkaevu rajamine, kinnitada lähtetingimused
ning mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
• Algatada Võiste alevikus paikneva Heliste kinnistu detailplaneering eesmärgiga elamukruntide moodustamine,
kinnitada lähtetingimused ning mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
• Mitte algatada Reiu külas Tedre kinnistu detailplaneeringu ala keskkonnamõju strateegilist hindamist.
• Väljastada projekteerimistingimused Ljudmilla Kaska´le
Reiu külas Kalevi puiestee põik 15 asuval Julia kinnistul
asuva poolelioleva kõrvalhoone ümberehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Albert Sibrik´ule
Tahkuranna külas Tahkutuka kinnistul asuva elamu juurdeehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Nordico AS´ile Uulu
külas Uus Linnu kinnistul asuva tootmishoone laiendamise
ja renoveerimise projekti koostamiseks.

• Väljastada projekteerimistingimused Tõnu Potter´ile
Laadi külas Liiva kinnistul asuva elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Sirje Metsamägi´le Võiste alevikus Allika tn 1 asuva elamu koridoriakna asendamiseks
uksega.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Gellert Laadi külas
Männituka tee 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Gellert Laadi külas
Männituka tee 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Roland Abi´le Reiu külas Rolanderi
maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Rein Tallermo´le Reiu külas
Postitee 58 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Merimäe tee 21 kinnistule korterelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Merimäe tee 23 kinnistule korterelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Merimäe tee 25 kinnistule korterelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Merimäe tee 19 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Paju tee 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Frinteel Tahkuranna külas
Sonni tee 25 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jõulumäe Tervisekeskusele Leina
külas Jõulumäe Tervisekeskuse kinnistul asuva biopuhasti
rekonstrueerimiseks.
• Väljastada kasutusluba Neeme Michelson´ile Reiu külas
Reiujõe nr 11 kinnistule püstitatud üksikelamule.
• Eraldada Floreida Põldme´le Tahkuranna külas asuva
elamu põrandate remondiks valla saematerjalide varust
50mm lauatoorikuid koguses ca 90m².
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 03.09.2004 korraldust
nr 224 alljärgnevalt:
Muuta punkti 1.5 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonid:
“1.5 Kehtestada toidupäeva maksumuseks Uulu Põhikooli
õpilastele alates 01.01.2005 kuni 14.- (neliteist) krooni,
millele lisandub käibemaks 18%.”.
Muuta punkti 1.6 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
“1.6 Kehtestada toidupäeva maksumuseks Uulu Lasteaias
alates 01.09.2004 15.- (viisteist) krooni.”
Rakendada punkti 1.5 tagasiulatuvalt alates 01.09.2005
ja punkti 1.6 alates 01.02.2005.

Kaugkütte piirkond Uulus
Vastavalt kaugkütteseaduse §5 lg2 Tahkuranna
Vallavolikogu avalikustab Uulu küla kaugkütte
piirkonna piirid.
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Vallavolikogus otsustati:
28.aprillil

• Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Uulu külas asuva kontorihoone teenindusmaa
Uhla maaüksus suurusega 5618m² 9343/10000 osas.
• Toimus Uulu Põhikooli arengukava aastateks 2006–2008
I lugemine.
• Kinnitada Uulu Põhikooli personali koosseis, kokku 27,5
ametikohta, alljärgnevalt:
direktor
1,0
direktori asetäitja
0,5
huvijuht
0,5
sotsiaalpedagoog
0,5
logopeed
0,5
infojuht
0,5
ringijuht
1,5
abiõpetaja
1,0
pikapäevarühma kasv.
1,0
sekretär
0,5
raamatukogu juhataja
0,5
aednik
0,5
koristaja
2,5
remondimeister
0,5
kokk
1,0
koka abi
1,0
köögitööline
1,0
õpetaja
13,0
• Lubada Võiste alevikus Veski kinnistul paikneva saeveski
tootmishoonete laiendamist mööblitööstuse rajamise eesmärgil ilma detailplaneeringut koostamata.
• Loobuda Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2004 otsusega
nr 8 algatatud Jaaniroo detailplaneeringu ala muutmisest,
kuna Jaaniroo detailplaneeringut enam ei menetleta lähteülesande aegumise tõttu.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Meelise detailplaneering, mille eesmärgiks on elamukruntide moodustamine.
• Mitte algatada Reiu külas paikneva Nõmme kinnistu osalist, Põlluveere detailplaneeringut eesmärgiga elamukruntide moodustamine.
• Algatada Uulu külas Ukuaru kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on elamukruntide moodustamine, ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Mitte algatada Laadi külas paikneva Rahula kinnistu
osalist, Rahula Esimene detailplaneeringut eesmärgiga
elamukruntide moodustamine.
• Algatada Võiste alevikus Mario kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine ning
kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Uulu külas Mäealuse kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine ning
kinnitada selle lähteülesanne.
• Lükata tagasi vallavalitsuse poolt esitatud otsuse eelnõu
Vetsi Esimene detailplaneeringu algatamise kohta.
• Algatada Reiu külas paikneva Karu I kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine, ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Lepakülas paikneva Pihlakase kinnistu osaline,
Pihlaka detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Võiste alevikus Võiste Sadama kinnistu osaline,
Kalasadama detailplaneering eesmärgiga püstitada kala
vastuvõtu ja lühiajalise säilitamise hoone ning kinnitada
selle lähteülesanne.
• Lükata tagasi vallavalitsuse poolt esitatud otsuse eelnõu
Uuejõe kinnistu detailplaneeringu lähteülesande pikendamise (väljastamise) kohta.
• Jätta kehtima Tahkuranna Vallavolikogu 30.jaanuari 1998
otsusega nr 1 kehtestatud Tahkuranna valla üldplaneering
ja üldplaneeringut muutvate volikogu poolt kehtestatud
detailplaneeringute nimekiri seisuga 01.04.2006.
• Tunnistada 20.04.2006 väljakuulutatud avalik kirjalik
enampakkumine Tõllapulga tee 3 kinnistu müümiseks
nurjunuks soovijate puudumise tõttu.
• Müüa otsustuskorras Tahkuranna vallas Reiu külas Rae
Tehnoküla detailplaneeringualal moodustatud kinnistule
Tõllapulga tee 3 katastritunnusega 84801:001:1249
hinnaga 3 000 000.- krooni.
• Lubada vallavalitsusel müüa kirjaliku avaliku enampakkumise korras Tahkuranna valla omandis olevad Reiu
külas asuvad Silla Elamute detailplaneeringu alal asuvad
kinnistud aadressidel Silla tee 21-37, 61, 63-79, 81; kokku
36 hoonestamata kinnistut järgmistel tingimustel:
1.1 kinnistute sihtotstarve on elamumaa 100%;
1.2 kinnistud müüakse ühtse paketina alghinnaga
7 000 000.- (seitse miljonit) krooni;
1.3 enampakkumise võitja on kohustatud tagama Silla
Elamute detailplaneeringujärgsete teede, kraavide, kommunikatsioonide (tehnovõrkude) ja haljasalade ehitamise.
• Toimus valla arengukava aastateks 2006–2010 muutmise
I lugemine.
• Kuulati vallavanem Eeri Tammiku informatsiooni Euroopa
Liidu programmi LEADER tegevusest ja osalemisest
Pärnu Lahe Partnerluskogus.
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Tahkuranna Vallavalitsuse ettepanekud valla arengukava
2006–2010 muutmiseks ja täiendamiseks seletustega
Ptk.5. TEGEVUSKAVA
Uus punkt:
5.14 EUROOPA LIIDU LEADER PROGRAMMI
TEGEVUSED
- Vallas tegutsevate MTÜ-de, firmade ja vallavalitsuse
jätkuv osalemine Pärnu Lahe Partnerluskogus.
- Vallaeelarvesse LEADER tegevuse toetuste iga-aastane
planeerimine
5.15 KOKKUVÕTTEKS
Senine p.5.14 tekst.
Ptk.6. INVESTEERINGUD
6.2 INFRASTRUKTUUR, ARENDUSTEGEVUS,
TURVALISUS, KESKKOND
Uued punktid:
2006–2009
18. Võiste olmehoone ost
2006–2009
19. Võiste olmehoone
renoveerimine Võiste
külakeskuseks (noortekeskus, eakate päevakeskus, teenindusasutused
jmt.

2 500 000 VE
3 300 000 Ve,
F

Märkus: Siintoodud ettepanekud olid vallavolikogu 28.04.
2006.a. istungil esimesel lugemisel. Vastavalt seadusandlusele kuuluvad arengukava muudatusettepanekud
avalikustamisele. Ootame arvamusi ja ettepanekuid 28.maini.
Käesolevate ettepanekutega ja seletuskirjaga saab tutvuda
ka valla kantseleis ja Võiste raamatukogus.

Seletuskiri Tahkuranna valla arengukava 2006–
2010 muutmisettepaneku kohta, mis puudutab
Võiste Olmehoone võimalikku ostu
1. Väljavõte Tahkuranna valla arengukavast 2006-2010
(punktid, mis puudutavad ruumide vajadusi Võiste piirkonnas)
NOORSOOTÖÖ: - Noortele vaba aja sisustamise võimaluste laiendamine, palliplatside rajamine ja uuendamine
Uulus, Võistes, aktiivsemates külades. (Tubane tegevus ja
kooskäimise koht)
- Noorte laialdasem kaasamine ja nende initsiatiivi
rakendamine. (Noored valmis ise ruume remontima).
- Noortele lisategevusvõimaluste loomine.
- Võiste noortekeskuse rajamiseks noorte vajaduste kaardistamine ja lahenduste otsimine.
ARENDUSTEGEVUS, PLANEERINGUD JA
MAAKASUTUS
- Avaliku ruumi (maa-alade) reserveerimine sotsiaalja üldmaaks igasse suuremasse arenduspiirkonda.
SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
- Keskustes saunateenuste pakkumine.
KULTUUR JA KÜLALIIKUMINE
- Võiste piirkonna elanike kultuuriliste, seltsielu, ja muude vajaduste väljaselgitamine st. ülevaade ruumide
vajadusest ning lahenduste leidmine. (Vajadused on
Võiste rahvas välja selgitanud oma arengukava koostamisega).
TURVALISUS
- Noortele lisategevusvõimaluste loomine.
2. Väljavõte Võiste arengukavast (ruumide osas, lisatud
m² vajaduse hinnang)
• Võiste klubihoone rekonstrueerimine. Võistelased
ootavad pikkisilmi klubi uste taasavamist. (200 m². Seis:

Kraavidest ja üleujutustest
Kevadeti pöörduvad mitmed kodanikud vallavalitsuse poole maade üleujutuse
probleemiga ja ettepanekuga, et vald midagi ette võtaks. Kõigepealt peaks vaatama, kas oma maa peal
kraavid umbes ei ole, koristada risu ja kraavile langenud puud. Kui sellest ei ole
abi, siis vaadata, kuhu kraav

suubub ja paluda vajadusel
sama töö ära teha sellel maa
omanikul, kelle maal tropp
ees on.
Kui ikka abi ei saa või
pole peres tööjõulist inimest
eks siis pea vallavalitsus aitama otsimaks, kust ei lähe
vesi ära, kelle maal kraavid
umbes on ja kes puhastab
kraavid.
Vallavalitsus

Vallavanem Eeri Tammik ja volikogu esimees
Kalmer Metsaoru kohtuvad Võiste noortega
reedel, 19.mail kell 18.00 Võiste olmehoones,
Reiu endiste suvilate elanikega pühapäeval,
21.mail kell 18.00.

antud rendile 5.aastaks Tahkuranna Kultuuriseltsile.
Nende avalduses oli, et ei tule lisakulu vallale. Vald on
siiski toetanud vähesel määral, ostis kasutatud toolid
klubisse.
• Leiame oma noortele kooskäimiseks ruumid, sisustame need. (40 m²)
• Koroona, lautennis, mõningad lauamängud. (60 m² )
• Korraldada oskustöökursuseid, (40 m²).
• Infopunkt 1-2 arvutiga, lisaks raamatukogule.
(20 m²)
• Teenindus – juuksur, apteek, lillepood, massöör, aegajalt kohal käiv kingsepp jm. 15+50+15+15+15= (110
m²).
• Seltside kooskäimiseks vajaminevad ruumid. (50 m²)
• Käsitöömaja ehitus Võistesse (käsitöö, näitused, müük,
väiketootmine, infopunkt, juuksur, lillepood, eakate
inimeste kooskäimise koht). Osa kattuvad, lisaks 40+40
= (80 m²).
• Tavandiruumid, min. (50 m²)
Kokku ruumide vajadus ca 650 m², lisaks saun valla arengukavast ja olemasolevad vajalikud asutused Võistes, sh.
olmehoones. Võiste arengukava koostamine oli avalik
protsess ja selle arutamise juurde olid kutsutud kõik asjast
huvitatud elanikud. Eespool toodud ruumide vajadus on
võetud Võiste arengukavast.
3. Võiste noorte ettepanekud, arvamused, nägemus
Leiti, et noortetuba oleks vajalik eriti just kooli ajal st septembrist maini.
Noortetuba – mööbel: diivan, ümarlaud, toolid; valgustus;
ventilatsioon. Soojad ruumid; vaibad maas; ribikardinad;
turvaliselt lukustatud uks; külmkapp; sanitaarsüsteem (WC
kasutamise koht); prügikast; televiisor + kodukino süsteem;
muusikakeskus; arvutid, interneti kasutamise võimalus
(WIFI), kui on endal laptop kaasas; piljard, koroona, pingpong, lauamängud (alias, monopol, mängukaardid jne);
ettepanekute ja palvete kast ning rahakorjanduskast millegi
organiseerimiseks; kirjatarbekomplektid (joonistamiseks,
kirjutamiseks jne); ajakirjad, ajalehed; koristamistarbed; tee
ja kohvi keetmise võimalus.
Noortetoas peaks olema ka järelvalve, kuid mitte just turvakaamerad (noortetoas viibijad registreeruvad).
Ruumid peaksid sobima ka väiksematele noortele.
Avalikud üritused – karaoke õhtud, stiilipeod, game õhtud
(mingi punt teeb seda aeg-ajalt), filmiõhtud, koolituste või
huvitavate kohtumiste õhtud; tähtpäevade tähistamised jms.
Kõikidest ettepanekutest/arvamustest jäi kõlama vajadus jõusaali järele!
Muret teeb alla 18a noortele kehtivad avalikus kohas viibimise ajaline piirang! Samuti leiti, et nädalalõpus (so reede,
laupäev) võiks olla noortetuba avatud “vanemate” noorte (kes
õpivad kaugemal) jaoks kauem.
Kui võimaldatakse noortele kasutamiseks ruumid ning toetatakse neid remondi ja sisustusvahendite muretsemisel siis
tööjõud oleks noortepoolne. Üldine arvamus oligi see, et mis
ise tehtud, seda hoitakse paremini.
Välja toodud Võiste noorte 8.04.2006.a. koosolekul,
esitatud Haridus- ja Kultuurikomisjoni esimehe Marika
Prants poolt, vt.Lisa.
4. Vallavalitsuse nägemus Võiste olmehoonest kui Võiste
rahva kohaliku elu keskusest.
1. Saun (avalik saun 1 x nädalas + tellimisel), on olemas.
2. Baar (rendipind kasutuses).
3. Naisselts (soovib lisaruume, koolitused), praegu rendipind
olemas.
4. Lillepood (baari juures piisab, vajadusel laiem sortiment).
5. Tööstuskaupade pood (rendipind), töötab.
6. Postkontor (rendipind) teha ettepanek kolida.

7. Eakate seltsiruum (Jututuba) + eakate päevakeskus, kasutab praegu suulisel kokkuleppel OÜ Weissiga üht ruumi
II korrusel.
8. Ettevõtlus inkubaator, ruumid teenindusele ca 60 m2
(rendipinnad).
9. Noortekeskus (lauatennis + koroona + lauamängud jmt.).
10.Õppeklass-väike saal, koosolekute-seminaride ruum,
tavandiruum (sünnipäevad, peied jne.), seltside-ringide
tegevus.
11. Jõusaal
12.Suur saal (toolid, tantsuruum, lava).
13.Avalik internetipunkt (avatud näiteks 18–22, ja nädalavahetustel, kui raamatukogu kinni või hoopis täiendavalt).
Suuremad tööd, mis vaja teha korraga:
a) Katuse vahetus, ei ole kiire.
b) Akende vahetus, üks akende valik, kuid võib vahetada
järk-järgult, sõltub hindadest.
c) küttesüsteemi korrastamine ökonoomsemaks, näiteks
maaküte, tasakaalustamine ja termoregulaatorid.
d) Talveaia laiendamine.
Kokku pinda ca 1100 m2, sellest rendipinnaks pakkuda
ettevõtjatele ca 250 m².
Ost 2 500 000 krooni, remont 3 300 000 krooni (ca 3000.-/
m²).
Ilma nende ruumideta Võiste ei toimi normaalselt, jääb üles
teema “oleks vaja” ja “meile ei tehta mitte midagi”.
5. Alternatiivid:
1. Võiste klubi renoveerimine ja juurdeehitus, pind 200
m², juurdeehitus 650 m². Maksumus 850 x 15 000 kr = 12,7
milj.kr. Krunt on 2400 m², juurdehituse jaoks kitsas, lisaks
hoone mahutamisele ka parkimine. OÜ Weiss olmehoone
läheb müüki, kaob ära saun (ehk kuskil saaks käia?), viimane
baar (keegi ikka avaks kuskil uue söögikoha) ja remondi
jm.tarvete pood (saab ka linnast või Häädemeestelt tuua).
2. Käsitöö maja ehitus, ca 300 m². Maksumus 4,5 miljonit.
Raha lootus 2008–2013 EL fondidest 90%, mitmes osas.
Omaosaluse küsimine vallalt 450 000 kr. Projekti positiivsel
realiseerumisel võimalik ehituse aeg 2008–2012. Puudu jäävad ruumid noortele. OÜ Weiss olmehoone müüki, Võistest
kaob ära saun (ehk kuskil saaks käia?), viimane baar (keegi
ikka avaks kuskil uue söögikoha) ja remondi jm.tarvete pood
(saab ka linnast või Häädemeestelt tuua).
3. Täielikult uue hoone ehitamine, arvestades kõiki
Võiste vajadusi (olemasolevad pinnad, vajadused). Ca 1100
m² x 15 000 kr. = 16,5 milj.kr, lisaks krundi ost 0,3 milj.,
liitumised kommunikatsioonidega 0,4 milj., juurdepääsutee,
parkla ja heakord 1 milj.kr. Kõik kulud kokku 18,2 mil.kr.
4. Ei tee midagi.
Eeri Tammik
Esitanud vallavalitsuse poolt volikogule 26.04.2006.a.
Täiendus ja avalik ettepanek volikogus esindatud
jõududele.
Vallavolikogu istungil tekkis elav arutelu selle objekti vajalikkuses või mittevajalikkuses vallale. Valimisliit KOOSTÖÖ pooldab Võiste olmehoone ostu vallale. Sooviks ka
teiste vallavolikogus esindatud jõudude, valimisliit KÜLATEE ja EESTI KESKERAKONNA kohaliku esinduse selget
seisukohta nimetatud küsimuses läbi OMA LEHE, siis saavad kõik soovijaid neid argumente heaks kiita või ümber
lükata. Vaidlustes selgub tõde ja vaidlused võivad olla ka
edasiviiv jõud.
Vallavanem ja volikogu esimees on olmehoone teemat
käsitlenud ka aprillikuisel Võiste rahvaga kohtumisel.
Eeri Tammik
vallavanem

Millest sõltub veehind Tahkuranna vallas?
Täpsustaks vee- ja kanalisatsiooni hinda mõjutavaid
tegureid Tahkuranna vallas.
Vastavalt vallavolikogu
poolt kehtestatud Tahkuranna valla ühisveevärgi arengukavale (ÜVK) on planeeritud vee- ja kanalisatsioonihinna tõus iga-aastaselt alates aastast 2002. Vee-ettevõte peab end ära majandama. Hinnatõus oli planeeritud arvestades suurenevaid
kulutusi ekspluatatsioonile:
kütusele, elektrienergiale ja
remondivahenditele. Suurenenud on vee-erikasutuse ja
saastetasu riiklikud maksed.
Sellise väikese vee- ja

kanalisatsiooni tarbijate arvu
juures nagu meie vallas, on
üldkulude osakaal suhteliselt
suur. Üldkulude all on mõeldud personali- (juhataja, 1
remondi-hooldustööline ja
½ kohaga raamatupidaja)
kontori- ja tehnikakulud. Vähendamaks üldkulude osakaalu tegeleb OÜ Vesoka
veel heakorratöödega, valla
objektide remonditöödega,
prügiveo koordineerimisega.
Heakorratöödega tegelevad
eraldi inimesed, samuti valla
objektide remonditöödega.
Remonditöödel kasutatakse
allhankijaid suuremate ja
keerukamate eritööde teosta-

miseks.
Aastaks 2006 oli planeeritud veehinnaks 13.38, kehtestati 11.90 ja kanalisatsioonihinnaks 19.43 kehtestati 15.65. See tähendab, et
hinnatase ei ole veel nõutud
tasemel, mis kindlustaks veeettevõtte piisava majandamisvõime. Alates 2003-st on
ÜVK-s planeeritud hinnatõus aastate lõikes: 10%
(2004) 30% (2005) 30%
(2006) 20% (2007) 20%
(2008) 6%/aastas (2009–
2012), 3%/aastas (2013–
2020). 2004.a ei taotlenud
OÜ Vesoka hinnatõusu ja
2005.a ei tõstnud vallavalit-

sus soovitud ulatuses. Seetõttu on tänavune hinnatõus
järsem.
Kuna töömaht järjest
suureneb, töötab OÜ Vesoka
juhataja kevadest täistööajaga. Seda aga eelkõige
uute objektide lisandumise ja
valla vee- ja kanalisatsioonipiirkondade laiendamisega
seotud arenduste tõttu. Uute
tarbijate lisandumise kulusid
ei kaeta veehinna arvelt, küll
piirab suurema hulga tarbijate olemasolu veehinna
järsemat tõusu.
Vallavalitsus
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LEADER on programm maaelu uuenduslikuks
arendamiseks
Euroopa Liidus maaelu arendamiseks loodud toetusprogrammidest on LEADER selline, mille kaudu jaotatav raha
peaks jõudma kõige lähemale maal tegutsevale väikeette-võtjale, seltsile, igale maainimesele.
Pärnu Lahe Partnerluskogu
LEADER-tüüpi tegevuste elluviimiseks on Pärnumaal
loodud tegevusrühm nimega MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK), mis hõlmab Audru, Tõstamaa, Varbla,
Koonga, Tahkuranna, Häädemeeste, Kihnu ja Sauga vallad.
Igast vallast on partnerluskogus lisaks vallavalitsustele
ettevõtjaid, mittetulundusühendusi ja sihtasutusi. 2003.a.
alustades oli partnerluskogul 44 liiget ja selle juhatus 13liikmeline. Peale viimast üldkoosolekut 27.aprillil on liikmete
arv kasvanud 52-ni ja juhatus 17-liikmeliseks. Siinkohal
rõhutan, et ühing on avatud kõigile soovijatele ja vastava
protseduuri läbimisel on võimalik selle liikmeks saada.
Partnerluskogu tegemistega saab tutvuda internetis aadressil
www.plp.ee, mis on valminud Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi toel. Sama projekt võimaldas ka partnerluskogu liikmete koolitusi korraldada.
Projektide taotlusvoor avaneb suvel
Praegu on partnerluskogul kiire aeg, kuna sel suvel
avatakse esmakordselt taotlusvoor projektide esitamiseks ja
selleks ajaks peab olema valmis piirkonna arengustrateegia.
Juba on olemas kõigi valdade arengukavade alusel tehtud
nüüdisolukorra ülevaade. Käimas on piirkonna ettevõtlusuuring (seda teeb Pärnu Kolledzi diplomand Tiia Lorents).
Välja on valitud kaks peamist tegevussuunda meie piirkonna
jaoks aastateks 2006–2008. Need on:
• Kohaliku elukeskkonna arendamine läbi investeeringute,
seltsitegevuse, spordi- ja kultuuripärandi väärtustamise,
sh. loodusressursi innovaatiline kasutamine piirkonna
arendamisel

• Kohaliku ettevõtluse tugevdamine läbi maamajanduse
mitmekesistamise, võrgustike arendamise, uute lahenduste
rakendamine ettevõtluse arengusse. Kohapealsete teenuste arendamine ja tootmisahelate pikendamine.
Asjaga seotud inimesed saavad kindlasti täpselt aru, mis
eeltoodud punktides sisaldub, teistele aga teadmiseks, et
nende alla mahuvad peaaegu kõik projektid, mis aitavad meie
piirkonnas töökohti säilitada ja luua, külastajatele ligitõmbavamaks teha ja meie endi elu sisukamaks muuta.
Oluline on kohalike elanike kaasarääkimine strateegia koostamisel
Aastateks 2006–2008 jagatakse Eestis LEADER-tüüpi
tegevuste – ametlikult nimetatakse seda Euroopa Liidu
toetusmeetmeks 3.6 – Piirkonna konkurentsivõime tõstmine
läbi LEADER- tüüpi tegevuse – rahastamiseks 28 miljonit
krooni. Sellest ühe osa saavad uued alustajad oskuste omandamiseks ja tegevusrühmade loomiseks, teise osa jagavad
omavahel juba tegutsevad tegevusrühmad projektide alusel.
Raha jaotamisel tegevusrühma kaudu on omapäraks see, et
me peame loobuma ainult kitsalt oma valla peale mõtlemast,
nägema kogu rannaäärset Pärnumaad tervikuna. Peame
mõistma, et meie huvides on ka arengud Varbla või Tahkuranna vallas. Piirkond peab arenema ühtsena, arvestades iga
valla omapära ja vajadusi. Selleks on partnerluskogu oma
tegutsemisaja jooksul korraldanud kõigis valdades kokku üle
15 koosoleku kohalikele elanikele, millel on osalenud u. 200
inimest. Järjekordne kokkusaamiste ring toimub kõige lähemal ajal, et saada teada võimalikult paljude huviliste soove
ja vajadusi, mida strateegiasse sisse kirjutada.
Sellel koosolekul on võimalik avaldada oma mõtteid,
soove ja plaane, mis võiksid saada juba sel aastal projektivormi ja aastaks 2008 ka ellu viidud. Järgmiseks perioodiks,

Muinsuskaitsekuul
kalmistule
18.aprillist 18.maini tähtsustatakse igal aastal muinsuskaitset rohkem kui tavaliselt. On muinsuskaitsekuu.
Mis on muinsuskaitse argipäev? See on rahvusliku,
omamaise kultuuri, oma
keele ja meele, oma mälestusmärkide ja mälu hoidmine. Sekkumine seal, kus viga
näed laita, appitulek seal, kus
abi vajatakse. Kultuur on
habras ja kergesti hävitatav.
Selle hävimist tajume alles
siis, kui oleme temast ilma
jäänud.
Kultuuri püsimine sõltub
rahvast.
Rahva identiteeti, tema
loomingut, olemise ja elamise viisi ei saa kaitsta ametniku keelava käega. Kas ühe
rahva kultuur kestab või
hääbub, on selle rahva enda
teha.
Tänavuse muinsuskaitsekuu üheks prioriteediks on
kalmistukultuur. Meid rõõmustab see väga, sest oleme
kalmistutega tegelenud aastaid, püüdnud neid päästa
hävimisest, õpetanud, kuidas
toimida ühel või teisel juhul,
kuidas korrastada ja hooldada neid võrratuid, ainulaadseid kultuuri kogumeid. Nii
kirjutab elukutseline muinsuskaitsja ja kultuuriloolane
Eduard Rajari ajalehes Koduloolane.

Rubriik

Ka meie surnuaiad vajavad meie kaitset, rahva toetust sellel üritusel. Võiste ja
Metsaküla kalmistud mõlemad väärivad au olla muinsuskaitse objektideks. Kui
Metsaküla surnuaed kannab
säilmeid meie olemise lähiajaloost, siis Võiste kalmistu
vanadust on hoopis raske
määrata.
Pärimuse kohaselt olnud
seal kunagi enne rootsiaega
juba kabel ja matmispaik.
Aga tähtsam on see, et siin
on matused meile veel täiesti
loetavast ajaloost. Hooletusse on jäänud vanem surnuaia
osa, kuhu on maetud meile
veel mäletatavad esivanemad, kus haudasid peaaegu
polegi või on ainult aimatavad ristide kohad iseeneslikus looduspargis.
Kõige vaevarikkam ja
töömahukam ettevõtmine
oleks kogu kalmistuala kaardistamine, sest pole säilinud
ühtegi dokumenti matmiskohtadest. Kaardistamist ei
saa ette võtta keegi eikusagilt. Tarvis on vallavolikogus
seda otsustada ja kaardistamis-taastamistööde (mis
suurelt osalt saab toimuma
ühiskondlikus korras) organisatoorsed kulud valla kanda võtta. Kaardistamise juhendamisel olen alati valmis
abistama.

Võiste kalmistu noorema
osa korrastuseks on kalmistuvaht Vendo Kvelli käe all
suur korrastustöö ära tehtud.
Kadunud on inetud prügimäed. Aga palju on veel
hoolduseta haudasid. Kindlasti paraneb ka haudade
korrastus, kui me teame, kelle hauad need on.
Võiste kalmistule on
maetud ka inimesed, kelle
elu on olnud seotud kohaliku
kultuuri- ja hariduseluga.
Need inimesed on õpetajad.
Võiste kalmistule on maetud
11 õpetajat. Enamiku kalmud on korras, sest nende
eest kannavad hoolt sugulased. Kogu oma töise elu on
Tahkuranna koolis töötanud
ka Hilda Koolme. Sugulasi
tal siin pole, haud on mahajäetud ja räämas. Siin on tarvis, et vallavalitsus annaks
ülesandeks kindlale inimesele niisuguse haua eest hoolitseda, kas või siis väikese
hüvituse eest (või miks mitte
anda kooli hooldada?). Samuti on Hilda Koolme väärt
korralikku hauatähist valla
kulul. Siin ei ole jutt mitte
rahas, vaid teadustamises ja
ettevõtmises. Ka Võiste kalmistu on muinsusväärtus,
mida peame kaitsma.
Hellen-Olinde Randmäe
Mart Liira

mis kestab aastani 2013 tuleb strateegiat ja koos sellega
tegevusplaani edasi arendada.
LEADER on Euroopas edukas
Vanades EL liikmesriikides on LEADER-tüüpi tegevused
populaarsed ja maaelu edendamisel palju kaasa aidanud.
Pärnu Lahe Partnerluskogu jaoks on väga olulised Soome
Suupohja samalaadse tegevusgrupi kogemused ja tugi.
Sealsed inimesed on korduvalt meil külas käinud, samuti on
meie piirkonnast käidud Soomes praktikal. Mujal Euroopas
on LEADER-tüüpi tegevustega aidatud ellu selliseid ideid,
mis esmapilgul paistavad hullumeelsedki – Soomes näiteks
hakkas keegi edukalt puidujäätmetest „kassiliiva“ tootma,
kuid hakkama on saadud ka noortemuusikali lavastamise ning
kohaliku ajaloo jäädvustamisega CD-l, külamaja korrastamise ja palju muuga. Ikka eesmärgiks teha midagi, mida
antud kohas varem tehtud pole. Esimesel taotlusperioodil saab
Eestis olla projektide esitajaks ainult tegevusrühm. See
tähendab, et viimane viib koostöös ettevõtjate ja mittetulundusühendustega läbi kõik tegevused, oma raha tuleb
lisada vastavalt iga projekti iseloomule 10% või 50%.
Edaspidi taotlejate ring laieneb ja partnerluskogu aitab
projektide ettevalmistamisel ning elluviimisel.
Ootame osalema
LEADER-programm Eestis on väikeste viivitustega käivitumas. Oleme juba palju ära teinud, et sellest võimalikult
palju kasu saada nii oma vallale kui partnerluskogu piirkonnale tervikuna. Jääb vaid üle loota, et eeltoodu lugejas
huvi ja kaasalöömissoovi äratas.
PLPK juhatuse nimel
Toomas Abel

PRIA alustab pindalapõhiste
toetuste taotluste vastuvõtmisega
PRIA piirkondlikud
bürood ootavad 2.–22.
maini maaharijaid taotlema ühtset pindalatoetust
ja põllukultuuri kasvatamise toetust, põllumajanduslikku keskkonnatoetust, ebasoodsamate piirkondade toetust ja keskkonnaalaste kitsendustega
piirkondade ehk Natura
toetust.
Toetust saab taotleda
vähemalt 1 ha põllumajandusmaa kohta ja põllu suurus
peab olema vähemalt 0,30
ha. Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma PRIAs
registrisse kantud põllumassiivil. Põllukultuuride kasvatamise toetust ja Natura toetust saab taotleda vähemalt
0,3 ha põllumajandusmaa
kohta.
Ühtne pindalatoetus ja
põllumajanduskultuuri
täiendav otsetoetus
Ühtse pindalatoetuse
saamiseks tuleb taotlejal kas:
- külvata, istutada või
maha panna põllukultuurid
või rajada mustkesa 15. juuniks;
- niita või karjatada rohumaad enne 31. juulit ning
niide hekseldada või ära vedada (v.a heinaseemnepõllud
ning käesoleval aastal rajatud rohumaa);
- kasutusest väljas olevale maale rajada 1. juuliks

põllumajanduskultuur või
mustkesa või teha 31. juuliks
mehhaaniline umbrohutõrje;
- põllumajanduskultuuri
täiendava otsetoetuse jaoks
õigustatud kultuuri kasvatama.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
Seda toetust taotledes
tuleb taotlejal võtta kohustus
täita kõiki toetuse saamise
nõudeid viis aastat. Keskkonnatoetuse raames toetatakse keskkonnasõbralikku
tootmist, mahepõllumajanduslikku tootmist ning eesti,
tori ja eesti raskeveo hobuse
ning maatõugu veise kasvatamist. Samuti toetatakse
kiviaedade rajamist, taastamist ja hooldamist, mille
taotluste vastuvõtt toimub
5.– 23. septembrini.
Keskkonnasõbraliku
tootmise eest saavad toetust
taotleda vaid need, kes said
seda toetust ka 2005. aastal
ning kes täidavad kogu oma
kasutuses oleval põllumajandusmaal üldisi keskkonnanõudeid. Siia tuleks kirjutada
ka kohustuse asendamisest
(et seda saab teha taotluste
vastuvõtuajal ja et selleks on
spets vorm)
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Ka seda toetust taotledes
tuleb taotlejal võtta kohustus
täita toetuse nõudeid viis

aastat. Ebasoodsamate piirkondade toetuse suurus on
391 kr/ha aastas ja seda saab
isik, kelle põllud asuvad põllumassiividel, mis jäävad
100% ebasoodsamasse piirkonda. Taotlejal tuleb täita
kogu oma kasutuses oleval
põllumajandusmaal üldisi
keskkonnanõudeid.
Natura toetus
Seda toetust saab 2006.
aastast alates taotleda esmakordselt. Toetust makstakse
taotleja põldudele, mis jäävad täies ulatuses Natura
2000 võrgustiku alale, toetuse määr ühe hektari kohta
on 502 krooni aastas.
PRIA saadab enne taotlusperioodi algust ka kõigile
eelmisel aastal pindalatoetust saanutele postiga koju
juhendi “Abiks taotlejale”,
põllumassiivide kaardid ja
taotlusvormi. Lisainformatsiooni, taotlusvorme ja
kaarte saab ka nii PRIA
piirkondlikest büroodest kui
veebilehelt www.pria.ee.
Taotluste vastuvõtuajal
on enamuse PRIA piirkondlike büroode juures kohaliku
nõuandekeskuse nõustaja,
kellelt saab abi taotluste täitmisel. Viimastel päevadel
tekkida võivate järjekordade
vältimiseks soovitab PRIA
taotluse esitada mai esimeses
pooles.

KÜLA RÄÄGIB

Külajutt: OÜ Kalnin annab vallale üle mingid krundid,
ei tea mis ta sellest kasu saab.
Vallavalitsuse vastus: Vastavalt vallavolikogu otsusele võtab vald tasuta vastu kaks kinnistut OÜ-lt Kalnin,
Siimu tee ja Miku tee (viimane kaasomandis). Tegemist on
avaliku üldkasutatava mustkattega teega (looduses tegelikult
üks tee), mida on kasutatud endise suvilakooperatiivi Rool

suvilate juurde sõiduks. Miku tee ja elamukrundid tekkisid
eraldi kinnisasjadena Miku detailplaneeringute koostamise
käigus. Tingimusteks vallale mitte maha võtta Miku tee
kinnistul asetsevaid puid ilma eelnevalt kooskõlastamata.
Siimu tee eraldati Siimumetsa detailplaneeringu käigus.
Kohustuseks tee üleandjale lõpetada mustkatte ehitamine
Siimu elamukruntide vaheliste teedele. Rahalist arveldamist

ei toimu. Notarikulud kannab vald, mõõdistamiskulud kandis
OÜ Kalnin.
Vald on valmis ka edaspidi arutama avalike teede tasuta
vastuvõtmist kui need on sõidetavaks, kasutus- ja hooldamiskõlbulikuks ehitatud uuselamurajoonide korral, või on vajalik
säilitada (võtta) avalikeks teedeks eramaade sees asuvaid
tihedama liiklusega teid.
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Käes on kevad - enda ümber vaatamise aeg. Kas tunnete
ära? Ehk piisaks kahest nädalast korda tegemiseks?
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• KOOLIUUDISEID •
Uulu Põhikoolist
Uulu Põhikool soovib
kõigile lehelugejatele ilusat kevadet!
v Meie koolis on aprillikuu olnud töine ja elamusterohke. Kuna koolis on esmatähtis teadmiste ja oskuste
omandamine, siis nimetame
tublisid õpilasi, kes esindasid meie kooli edukalt maakondlikul „VARIA” viktoriinil: Jarko Jelinkin, Alar
Rõa, Oliver Stimmer,
Martin Pulst ja Rasmus
Sutt. 20 võistkonna hulgas
tuldi tublile IV kohale.
v Loodusviktoriinil osalesid VI klassi õpilased
Martin Pulst, Marta Jõumees ja Pipilota Neostus.
Tulemuseks 5.–6. koht 18
kooli hulgas.
v Poistelaulu konkursil
osales väga tublilt meie II
klassi õpilane Heino Sass.
Tema südamlikult esitatud
„Ave Maria” tõi II koha.
Aitäh õpilaste juhendajatele Anu Kersalule, Anu
Tammikule ja Lehte Rinaldole.
Võeti osa veel ka IV klasside matemaatikaolümpiaadist ja käidi poistega võrkpallivõistlustel.
v Aprillis kutsus Uulu
kool lapsevanemaid külla
õppetundidesse. Innukaid
lapsevanemaid oli kahetsusväärselt vähe, ainult 4. Täname neid südamest!
Segadust koolipäeva oskasid aga külvata hiljutised
meie kooli lõpetajad. Lahtised tunnid olid siiski mõeldud vanematele.
v Kevadkuu tõi kooli ka
värve ja kauneid lilleseadeid.
Terve kuu võis aknalaudadel
ja seintel näha meeleolukaid
õpilastöid, mis olid valminud
õpetaja Külli Tamsoni juhendamisel.
v 17. aprillil hinnati konkursile „ Kauneim muna”
toodud mune. Kõige ilusama
kompositsiooni tõi Mariliis

Allikvee II klassist. Lõbusat
elevust tõi ka munade koksimine.
v Maleuudistest niipalju,
et maakonna esivõistlustel
Paikusel käisid Elise Kukk,
kes saavutas IV koha, Silver
Põlgaste, kes saavutas 20.
koha, Taavi Tamm, kes
saavutas 28. koha ja Tauno
Tamm, kes saavutas 29.
koha. Kuigi Elise Kukk on
alles 10-aastane, osaleb ta
neljapäevastel U-12 Eesti
esivõistlustel 12-aastastele.
Tublid lapsed ja nende juhendaja härra Raivo Raaliste.
v Aprillikuu on ka teatrikuu. Kas te teate, kus asub
Aarete saar? Uulu kooli õpilased ütleksid kohe, et Viljandis! Ja neil on õigus!
Terve koolipere külastas sellenimelist etendust Ugala
teatris ja tundub, et jäädi
ülimalt rahule. Toome teieni
VI klassi Pung Karoliina
muljeid:
…Näidend algas suure
kärtsu ja mürtsuga. Olgu,
terve näidend sisaldas kärtsu
ja mürtsu. Selles seikluses
käis jaht aarde peale. Oli ka
üks huvitav fakt, selles näidendis ei esinenud mitte
ühtegi naisnäitlejat. Meesnäitlejad olid seal selle eest
toredad. Osad neist naljakad,
osad kurjad, osad tõsised jne.
Olen näinud „Aarete saare”
filmi. Oli põnev võrrelda filmi ja näidendit… Pärast
etendust said lapsed näitlejatega vestelda ja kavalehele
autogrammi võtta. Eriti nõutud oli näitleja Priit Võigemasti allkiri.
v Algklassid käisid
Kontserdimajas vaatamas ja
kuulamas pärimusmuusika
ansamblit „Laudaukse kääksutajad” ja tsirkust. Etendust
juhtisid kaks vahvat klouni
Tuut ja Piip. Kunstnik illustreeris nende jutu kohapeal
ekraanile ja see meeldis las-

Tütarlaste ansambel osales
regilaulu festivalil
tele väga. Põnev on ju jälgida, kuidas kriipsukestest
vormuvad Paide linna kaks
jõukat peremeest, Tondisaare
Mikk ja Rikassaare Jüri ning
miks mitte, ka terve Võru
linn. Kogu saal pandi kaasa
laulma regivärsilisi laule
ning seejärel saabusid tsirkuse artistid. Unustamatu mulje
jätsid nii akrobaat, Charlie
Chapliniks kehastunud zonglöör kui ka mees, kes seisis
klaasidel.
Teise klassi õpilane Sigrit Salusoo arvas etenduse
kohta nii: „ Me olime saalis
ja istusime. Siis tulid klounid. Ühe nimi oli Tuut ja teise Piip. Siis nad laulsid meile
ja vedasid kihla. Nad käisid
soos ja Võrus. Pärast käis
üks naine klaaside peal.”
v Tahkuranna vallas on
toredaks sportlikuks traditsiooniks Jüriöö jooks. Ka
meie kooli õpilased olid innukad osalejad, kes koolivõistkonnas, kes külade esindustes.
Järgmisel päeval käisid
Uulu kooli õpilased abiks
Jõulumäel kevadkoristusel.
Hoiame ikka sõbralikke suhteid lahke spordibaasi rahvaga.
v Nagu me alguses ütlesime, on koolis siiski esmatähtis õppetöö. Eriti pingeline on praegu 3. ja 6. klassil,
kes peavad sooritama vabariiklikud tasemetööd. Soovime neile rahulikku meelt ja
häid hindeid! Jõudu ka 9.
klassile, kellel on viimane
aeg hakata valmistuma lõpueksamiteks!
TEGUSAT KEVADET!
Soovivad õpetajad Ülle
Avamere ja Meri Lilleleht

Merlin, Pipilota, Marta ja Arabella esinemas Väätsa Põhikooli saalis

Tütarlaste ansambel
koosseisus Merlin Ööpik,
Pipilota Neostus, Marta
Toomla, Arabella Neostus
osales Väätsa Põhikoolis
korraldatud festivalil „Regilaul uues kuues”. Regilaulu
uude kuube riietamisel oodati rahvalaulu tunnuste allesjätmist, kasutada võis saateinstrumente ja fonogramme,
rahvalaulule võis luua uue
tänapäeva aktuaalset sõnumit edastava teksti.
Meie esitasime laulumängudel põhineva uuendatud versiooni „Aiamängust” ja legendi „Lugulaul
maailma loomisest”.
Ansamblite reastamist
pingeritta ei toimunud, küll
aga jagati välja tänukirjad
kava iseloomustava sõnumiga. Meie saime tänukirja ja
kingi hea harmoonia- ja ansamblitunnetuse ning sarmika esinemise eest. Oma
lemmiku valisid välja ka

Tegemisi Võiste lasteaias naljakuul
Meie lapsed käisid ka
veebruari lõpus Tahkuranna
Kultuuriseltsi korraldatud
vastlatrallil esinemas. Esinemisvõimaluse said need lapsed, kelle vanematel oli aega
lapsed kohale tuua. Omavalmistatud vurri võtsid peole
kaasa Rannakarbi lapsed.
Kevadpühade ajal pidasid koduvalla asutused meeles lasteaialapsi, tehes meile
toredaid ja arendavaid kingitusi. Jõulumäe rahvas kinkis
lastele ülivahva ja päris ehtsa elektroonilise korvpalli,

selle eest suured tänud eelkõige Keidi ja Martheni vanematele. Õpetaja Katrin tõi
Itaalia reisilt kaasa taliolümpiamängude teemalise palli
ja lastelaulude cd-i.
Tahame tänada veel AS
Varletoni vahvate hiirtejuustude eest. Alati on hea
tunne, kui peetakse meeles
lapsi ja üllatatakse heade
soovide ning kingitustega.
Lapsed on alati siiralt õnnelikud!
Käisime taas koos koolimajas mõnusat lasteetendust

RUBRIIK LAPSE SUU
Joonelisvalget maad harides jäid konksu otsa vaat
sellised meie maa ananassid:
TARKJUSS (kunagi kubujuss)
PEATARK
(kunagi tarkpea)
KUBUPEA
(kunagi tarkpea)
PINTSATERA (kunagi pipratera)
PRINKS
(kunagi prints)
IGASTAB
(kunagi igatseb).

vaatamas, mis pani meid
mõtlema – rikkus ei peitu rahas vaid teadmistes. Täname
abi eest Brayani ema Egelit.
Oma rühma raha valmistamisega said hakkama aga
vanema rühma lapsed. Raha
nimeks sai karp ja erinevaid
tehinguid on võimalik sooritada rühmasiseselt.
Suurüritus – Laulukarusell – pakkus rõõmu nii
lastele kui ka täiskasvanutele.
Päikesekiirte rühmas juhtus ühel päeval aga nii, et ajal

kui lapsed mune värvisid ja
kevadkaunistusi tegid, olid
salaja käinud pühadejänkud
ning poetanud põõsaste sisse
vahvaid uusi mänguasju.
Sellel aastal on kevad end
kaua oodata lasknud, aga
nüüd on lõpuks ikka kohal –
kuldnokad on pesakastides;
lumikellukesed, märtsikellukesed, sinililled rõõmustavad otsijat-leidjat.
Lasteaiaõpetajad
Võistest

Kui ma oleksin miljonär
Kui ma oleksin miljonär, siis ostakain palju asju ja
annetaksin natukese raha vaestele lastele. Reisiksin igal pool
maailmas ringi. Ehitaksin suure rulapargi. Käiksin kaugel
maal suusatamas. Ostaksin endale buraani ja hakkaksin
sellega sõitma. Ehitaksin suure maja ja ostaks veel mõned
korterid, kus saaks ööbida, kui olen kaugemale reisinud. Veel
laseksin ehitada suure spordiväljaku. Muidugi muretseks
endale vägeva auto. Automarki ma veel ei ole otsustanud.
Mõtiskles Daniel Leemet 4.klassist

Järva Teataja ning TÜ Türi
Kolledz. Mõlema au osaliseks saime meie.
Festival pakkus palju põnevat nii õpilaste esituses,
kui ka pärimusmuusikaga
tegelevatelt täiskasvanutelt.
Nii mulle, kui ansambli neidudele meeldis väga Türi
Poisteansambli vaimukas,
teravmeelne ja põneva ülesehitusega kava „Laenatud
kandlega kaua ei mängi”.
Mitmest osast koosnevat
laulu ilmestasid kuuekeelsed
just laenatud kandled, millel
poisid end saatsid.
Lauljate muljeid festivalist:
Merlin: „Margus Veenre
kõneles eesti rahvapillidest
ja ka mängis neid tutvustavalt juurde. See oli huvitav.”
Pipilota: „Mulle meeldisid laulumängud, mida koos
Meelika Hainsooga ja ansambel „Jöruga” mängiti
ning see pikk rahvalaul, mida

laulsime Jaak Johansoni
eestvedamisel.”
Marta: „Kooli ja festivali
õhkkond oli väga sõbralik.
Kohtusime isikupäraste ja
huvitavate inimestega pärimuskultuuri valdkonnast.”
Arabella: „Mulle meeldisid väga ansamblid „Murre”,
„Jöru”, „Raud-Ants”, kes
festivali lõpetamisel esinesid. „Raud-Antsu” plaati
tahaks endalegi.”
Ansambli juhendaja
Piret Variksaar
NB! Kaks korda nädalas
käivad Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses lauluproovides need neli tüdrukut, kes
hakkasid koos laulma juba
lasteaias. Need inglihäälega
tüdrukud on ka esinenud paljudel meie valla üritustel ja
kaugemalgi.

Kevadised toimetused
Uulu lasteaias
Kevad võlub meid kaunite ilmadega ja nii tegutseme enamuse ajast õues.
Märtsis kui veel sügav lumi
maas oli käisime Pärnus,
Mai Lasteaias vaatamas sama maja pedagoogide esituses valminud toredat etendust „Saabastega kass”. Küll
oli põnev lugu ja uhked kostüümid – arvasid lapsed
pärast näidendi vaatamist.
Ka meie lasteaia rühmad
valmistasid ette ja esitasid
teatrinädala raames toredaid
etteasteid. Vanem rühm käis
koguni Pärnu teatris „Endla”
lavataguseid saladusi avastamas – teejuhiks teatri lapsesõbralik perenaine Eha
Kard, kes vastas lahkelt ka
laste küsimustele.
Uulu Lasteaia kooliminevate laste ansambel tervitas
ka oma rõõmsa lauluga
“Simbi-Rimbi” publikut
Võistes. Täname siinkohal
muusikaõpetaja Siirit ja soovime talle head paranemist.
Tervisenädala raames

külastasid lapsed Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse jõusaale, kus lubati ka kõiki
jõumasinaid proovida. Ega
tühi kott püsti seisa – nii
saigi igas rühmas valmis
kena, tervislik salat, kus
palju värve ja vitamiine.
Pühade eelsel nädalal
üllatasid jänkud ja tibud
meie lasteaialapsi seekordki
maiustustega, sest lapsed
olid väga tublid ja valmistasid kaunid pühadekaardid
ja värvisid kirevaid pühademune.
Kevad on lasteaedades
ikka olnud kiire aeg – valmistutakse kevadisteks pidudeks, toimuvad arenguvestlused ja lapsevanemate koosolekud rühmades. Kuna otsustasime osaleda ka sellel
aastal Pärnus toimuval tuletõrjeolümpial, käib eduka
esinemise nimel tõsine oskuste ja vilumuste treening.
Loodame, et meil ja Võiste
lasteaia võistkonnal seal
ikka hästi läheb!
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Laupäeval, 27. mail LEPAKÜLA KÜLAPLATSIL
KÜLADE VAHELISED JÕUKATSUMISED –
VALLA XII NIMEPÄEV
07.00–08.00

Kalapüük. Kogunemine 6.30 Lepaküla
külaplatsil
Registreerimine Lepaküla külapaltsil, kogunemine külapaltsiga piirnevale teele.
Autod parkida selleks ettenähtud kohtadele.
Külaplatsiga piirnev tee jätta vabaks
Võistluste avamine Lepaküla külaplatsil.
Esitletakse küla maskot ja koduperenaiste küpsetised
Pendelteatejooks.
Võrkpall.
Kaardimäng
Külamehe võistlus.
Laste võistlused erinevatele vanusegruppidele
Lõunasupp Lepaküla külaplatsil
Käruralli
Naispensionäride võistlus
Jõumehe võistlus – Piimanõude hoidmine
Lepaküla üllatusprogramm
Autasustamine, loosimine (ainult kohalolijate vahel) ja võistluspäeva lõpetamine.

10.00–10.45

10.45–11.00

11.00–11.15
11.15–13.00
11.15–13.00
11.30–12.30
11.30–13.00
13.00–13.30
13.30–14.00
14.00–14.30
14.30–15.00
15.00–15.30
15.30–16.30

TRANSPORT:
Kell 10.30 Võistest PMÜ kaupluse juurest Lepaküla külaplatsile võttes peale kõik teeäärsed ootajad ja tagasi
Võistesse kell 16.30 Lepaküla külaplatsilt (väike buss).

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Olgu hinges Sul rõõmu, olgu silmades sära,
olgu südames lootus, olgu mõtetes ootus!
Aprillikuu
10. aprill
24. aprill
01. aprill
29. aprill
03. aprill
02. aprill
08. aprill
03. aprill
14. aprill
19. aprill
09. aprill
10. aprill
27. aprill
29. aprill
13. aprill
29. aprill

Marfa Männiste
Ludmilla Priidik
Meeta Pross
Salme Talli
Sergei Kaseväli
Laine-Elmire Tali
Klara Anderson
Kaljo Ruubis
Linda Mere
Kalju Kirt
Aleksandr Timtšenko
Maie Andla
Helle Eerits
Villem Väliste
Rein Vendla
Raivo Põldver

90
88
86
85
83
81
80
75
70
70
65
65
65
65
60
60

Grete Kaldmäe
Tulevad tagasi lõod ja luiged,
Tuleb tagasi pääsulind.
Ei tule tagasi elatud aastad,
Kuid nooreks jäägu
Su süda ja hing.

Sind õnnitlevad
Sinu juubelipäeval, 11.mail
sõbrad kodukülast.

Meie täname!
Eakate ansambel Pillipiigad tänavad südamest
kõiki häid inimesi, kes meie sünnipäevapeol osalesid
ja oma hea tujuga aitasid pidu lõbusaks teha.
Suurim rõõm ja üllatus oli aga see, et meie vallavanem hr. Eeri Tammik koos abikaasaga meid külastas.
Sõnum vallavanemalt, et me saame uue akordioni oli meeldivalt üllatav. Lubame, et paneme ka
vallarahva oma pillijärgi tantsima.
Suur aitäh Kuldneiga esinejatele, Klaudile ja
Mardile, kes jäädvustas meie peo, Tahkuranna
Naisseltsile ja Kultuuriseltsile, Võiste lasteaiale ning
Võiste kergejalgsetele tüdrukutele.
Aplaus Teile kõigile Pillipiigade poolt.
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TAHKURANNA VALLA XII NIMEPÄEVA
TÄHISTAMISE KÜLADEVAHELISE
VÕISTLUSE JUHEND

• TEATED •

EESMÄRK: Selgitada välja sportlikumad ja organiseerimisvõimelisemad külad;
tähistada Tahkuranna valla nimepäeva, anda võimalus vallarahvale ühiseks aktiivseks liikumisharrastuseks ja meelelahutuseks.

Tahkuranna Vallavalitsus soovib osta 2–3-toalist korterit
Uulus või Võistes.
Teha pakkumised 44 27651, tahkuranna@tahkuranna või
kirja teel.

JUHTIMINE: Üldjuhtimist teostab Tahkuranna Vallavalitsus.
Võistluste tehnilise läbiviimise tagab Tahkuranna valla spordiklubi “Tahk” koos Lepaküla aktiiviga.

Tahkuranna Vallavalitsus soovib osta elamuehituseks või
sotsiaalmaaks sobilike kinnistuid Võistes vee- ja
kanalisatsioonitrasside läheduses.
Teha pakkumised 44 27651, tahkuranna@tahkuranna.ee
või kirja teel.

AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad 27. mail 2006.a. Lepaküla
külaplatsil. 2007.a. ja 2008.aasta korraldajad selgitatakse välja
peale autasustamist koos külade esindajatega.
OSAVÕTJAD: Kõik Tahkuranna valla elanikud ja Tahkuranna
vallast pärit olevad (juuri omavad) isikud külade esinduste
kaudu.
RIVISTUS JA AVAMINE: Kell 10.45 kogunemine Lepaküla
külaplatsiga piirnevale teele. Iga küla tähistab oma küla
võistkonna ja valmistab küla sildi.
REGISTREERIMINE: Kell 10.00–10.45 Lepaküla külaplatsil.
• Igal külal on üks ametlik esindaja, kes kuulub ka züriisse.
Osavõtjad aladele registreerib küla ametlik esindaja. Esindaja
võib omale määrata aladele abid.
• Kõigile osavõtjatele tasuta supp.
PROGRAMM:
Alad toimuvad Lepaküla külaplatsil v.a. kalapüük.
1. Pendelteatejooks 10 x 50 m – 5 naist, 5 meest, alustab
mees (vaheldumisi), lõpetab naine.
2. Võrkpall – 2 naist, 4 meest, võistkonnad loositakse kolme
alagruppi, eelmise aasta kolm paremat saavad paigutuse; geim
mängitakse 21 punktini, poolte vahetus 10 punkti pealt.
3. Külamehe mitmevõistlus – 3 võistlejat (meest või naist).
Küla arvesse läheb parem tulemus.
4. Kalapüük – 2 võistlejat, püük käsiõngega, iga võistleja kala
kogus kaalutakse.
5. Kaardimäng – sasku (lambapea), üks paar igast külast,
reeglid täpsustatakse kohapeal.
6. Käruralli – 1 mees ja 1 naine (kärus 1 naine, vähemalt
18.aastane).
7. Laste võistlused – kiirus + osavus. Grupid: kuni 6.a.,
7–8.a., 9–10-a., 11–12.a., tüdrukud ja poisid eraldi arvestus.
Küla arvesse läheb kolm paremat tulemust sõltumata vanuseklassidest.
8. Koduperenaise võistlus – iga küla võtab kaasa küpsetise
rabarberist. Esitleda avamisel. Läheb küla punkti arvestusse.
9. Jõumehe võistlus – piimakannude hoidmine, individuaalala.
10. Naispensionäride mitmevõistlus – võistlus osavusele
ja mõistusele, reeglid selgitatakse kohapeal. Läheb küla punkti
arvestusse. Osaleja peab olema pensionär
11.Iga küla paneb välja/võtab kaasa oma küla elava maskoti, kes liigub võistluspaigal ringi ja elab külale kaasa. Maskotid esitleda avamisel. Läheb küla punkti arvestusse.
KULTUURIPROGRAMM
Esitavad Lepaküla isetegevuslased.
PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Paremusjärjestus selgitatakse välja nii individuaalne kui võistkondlik.
I koht annab 10 punkti, II koht 8 punkti, III koht 7 punkti jne.
Koduperenaise võistlus ja elav maskot kolm esimest kohta
hinnatakse analoogselt (st. I koht 10 punkti, II koht 8 ja III koht
7 punkti), alates IV kohast osavõtnud koduperenaisi ja maskoti
ei reastata ja kõik saavad 5 kohapunkti.
Parim küla selgub kõigi alade punktide liitmise teel, nende võrdsuse korra otsustab võrkpall.
AUTASUSTAMINE: Iga ala esimest kolme individuaalset
võistlejat ja võistkonda autasustatakse diplomiga, võitjatele
küladele karikad, diplomid, parimatele eriauhinnad ka võistkonna tähistuse (silt, embleem, riietus, peakatted, maskott
vmt.) eest.
LOOSIMINE: loosimiseks osalemiseks lasevad osalejad oma
nimega sedelid loosirattasse, NB! Ainult üks osaleja kohta.
Loosimine toimub peale autasustamist ainult nende vahel kes
veel kohal.
KÜLADE KUNAGISTE EESTVEDAJATE MÄLESTAMINE –
korraldavad külad iseseisvalt kas laupäeva hommikul või
pühapäeval.
MUUD: kõik kerkinud küsimused lahendab peakohtunik,
vajadusel külade esindajate nõupidamine; korra tagab spordiklubi “Tahk”; alkoholi tarvitanud võistlejal ei lubata võistelda.

u u u

u u u

Tahkuranna Vallavalitsus soovib sõlmida lepingut
teekraavi kallaste hoolduseks kolmeks aastaks. Asjast
huvitatud isikutel palume teha pakkumised (võttes
aluseks ruutmeetri hinna) hiljemalt 20.mai.
Info tööpäevadel telef. 44 60740 Johan Lahesoo.
u u u

12. mail kell 11.30
Uulu Põhikooli

KEVADKONTSERT
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.
Samas ka õpilastööde näitus
u u u
Laupäeval, 27.mail algusega kell 11.00 toimuvad
Lepaküla külaplatsil

Tahkuranna valla külade jõukatsumised.
Võistkondade registreerimine alates kell 10.00
u u u

Neljapäeval 1.juunil kell 11.00
avatakse Võiste olmehoones Elurõõmu toas (II korrus)
NUKUNÄITUS
Näitus on avatud ka 6 ja 8.juunil kella 10.00–14.00
Üritus on pühendatud Lastekaitsepäevale
ja korraldajaks klubi Elurõõm.
u u u

Pühapäeval, 21.mail kell 10.00
Võiste Suveaias

KEVADLAAT
Olete oodatud ostma-müüma ja pühapäeva veetma.
Info telef. 53400 101
u u u

Tule ülevallalisele käsitöö näitusele!
Kas mäletate üleskutset aprillikuu lehest!
Tahkuranna Naisselts korraldab
ülevallalise käsitöö näituse
22.–25.mai Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
fuajees ja raamatukogus
26.–31.mai Võiste raamatukogus.
Veel on võimalik oma töid näitusele tuua.
Võta palun ühendust kuni 17.maini
tel. 53400101 Renate Lind Võistes,
5111816 Kadri Madissoo Uulus.
Näituse töödest tehakse valik ja paremad tööd võetakse kaasa
tänavu suvel sõprusvalda Alahärma külastades, et paremini
tutvustada meie kohalikku käsitööd ja käsitöö meistreid.
Need, kellel endil käsitöid tuua ei ole, on oodatud näitust vaatama ja oma lemmiktöid välja valima.
u u u

TEADMISEKS!
Sel aastal Tackendorf Puhkemaja pargis

JAANIPIDU EI TOIMU.

PAKUN TÖÖD
Kui sul pole hetkel püsivat
tööd ja soovid kaasa lüüa
kevadistel heakorratöödel, siis helista OÜ Vesoka
juhatajale 5118 543.

OSTAN
Soovin osta Tahkuranna
vallas maad veekogu lähedal.
Tel. 56 221 254.
Soovin osta metsamaad
Tahkuranna vallas.
Tel. 56 633 418.

n nn

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

kaks & pool

Võistes oma töövahenditega
Sadama tee ja Ringi tänava
kraavikallaste puhastamiseks sinna kasvanud puudest
ja põõsastest.
Pakkumised tööpäevadel tel.
44 60740 Johan Lahesoo.

MÜÜA
Müüa maarjakase taimi.
Tahkuranna küla Männituka
talu. Telefon 44 56 292 või
51 59155 Asso ja Mai Luur.

Aitame leida teie seismajäänud
kinnisvarale ostja.
Helistage ja lepime kokku. Tel. 56 250 897. Toomas
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Jüriööjooks 2006
Kui eelmistel aastal sain
kirjutada, et Jüriööjooks on
jätkuvalt populaarne, siis
sellel aastal on populaarsuse
tase veidi langenud. 23.aprilli õhtul toimunud tõrvikteatejooksul osales 17 võistkonda.
Tänavune jüripäeva ilm
oli päikesepaisteline ja otse
soosis Jüriööjooku toimumist, aga meie külade inimesed tunduvad olema väsinud
kas pikaleveninud külmast
kevadest või on ettevõtmine
end ammendanud. Rõõmu ja
lusti pakub see veel eelkooliealistele lastele ja koolinoortele. Kahjuks aga on
viimased unustanud ürituse
kultuuri ja ei arvesta, et peale nende on võistlustel veel
nn külasportlased ja kaasõpilased-sportlased, kes tahavad ületada finišisirge ja
saada häid lõppaegu.
Nii nagu traditsiooniks
on saanud, sai jooks alguse
K. Pätsi mälestusmärgi juurest, kus eelnevalt said kõik

osalised tervitatud vallavanema poolt ja head sõnad
jooksule kaasa. Kuna eelmise aasta võitjavõistkond ei
osalenud, siis mälestuskimbu K. Pätsi ausambale viisid
Metsaküla noorvõistlejad –
tubli suusaneiu Adeele Arnek ja Marta Toomla.
Ja siis saidki end stardijoonele seada meie väikesed
võistlejad. Eelnevalt olid nad
emmede-isside või vanemate õdede-vendade seltsis
endile selgeks teinud, kust
maalt kuhu maale tuleb
joosta, et auhinnakotist
maiustus saada.
Eelkooliealiste tublid
jooksjad olid I Deivid
Sibul, II Andre Mägi ja III
Romet Reilson.
Eelkooliealiste jooks
lõppenud, asusid stardijoonele 17 võistkonna esimese
vahetuse jooksjad. Õpetajad
Tahkuranna koolist jagasid
viimaseid õpetussõnu, tehti
väikest sörkjooksu ja harjutusi jalgadele. Buss hakkas

liikuma, et poetada võistlejaid vastavalt vajadusele
maha, kus siis iga võistleja
sai teha väikese soojenduse
enne kui endast parima andma pidi.
Ka sellel aastal olid meie
koolid välja pannud 11
võistkonda, mis näitab, et
järelkasvu meil on. Ja väikene Metsaküla küla oli taas
välja toonud kaks võistkonda Metsaküla juuniorid ja
Metsaküla noored, mis näitab, et sporti selles külas armastatakse. Oma seeniorvõistlejad olid nad välja laenanud hoopis Leina küla
võistkonda.
Kahju on sellest, et meie
eelnevatel aastatel silmapaistnud külad Uulu ja Reiu
sel aastal kõrvale jäid. Aga
asjalikud olid Võiste noorvõistlejad, kes tulid võitu
saama ja saidki auhinnalise
koha.
Kõige nooremateks
võistlejateks olid Reimo
Madisoo ja Kert Pulst,

I koht Uulu Põhikooli III klass (Sten Pihu, Karin Vahenurm, Kairit Paju, Madis
Arumäe, Margit Priidik, Silver Salusoo, Karolin Stimmer).

Simbi-Rimbi 2006
Võistes toimus üheksandat korda igakevadine eelkooliealiste laste laulupäev.
Kontserti hakkavad lasteaia
töötajad tavaliselt kavandama juba sügisel ja oma abistava käe ulatavad alati ka
seltsid.
Tegemist ei ole väljavalitud laste jõukatsumisega.
Sellel üritusel on pigem kasvatuslik ja õpetuslik eesmärk. Oma laulu välja valides õpib laps kokkuleppimise keerukat kunsti. Iga
poiss ja tüdruk, kes on
tahtnud harjutada ja vaeva
näha, saab jõukohaselt esineda. Proovile pannakse
julgus, kannatlikkus, leidlikkus ja sarm, et olla parem
kui eelmisel aastal. Seega
võistleb iga laps eelkõige
iseendaga. Lasteaiaõpetajatele annab kontsert võimaluse näha, kuidas pikka aega
tehtud töö vilja kannab ning
mida tuleks edaspidi laste
õpetamisel arvesse võtta.
Lastevanemad ja külalised
publiku hulgas saavad nautida kasvava põlvkonna esinemist. Siinkohal tänan kor-

raldajate nimel laste peresid
koduse lauluõppimise, laste
proovi toimetamise ja igakülgse toetuse eest.
Peokava koostasime nalja- ja rõõmulauludest, sest
kontserdipäev oli 2.aprill,
naljapäeva järgsel pühapäeval. Esinema palusime ka
Uulu lasteaia kooliminejate
ansambli ja Põnniorkestri
Võiste beebikoolist. Kuulamis- ja kaasalaulmisrõõmu
pakkus Võiste laulumemmede ansambel Pillipiigad
vahvate pillidega ja mehise
solisti eeslaulmisel. Võiste
tantsumemmed näitasid lastele sirgeselgset ja kergejalgset rahvatantsu, mis pani
särama memmede uhked
rahvariided ja laste silmadki.
Peol esines kokku 40 last ja
vaheajal tantsis publik lastega ringmänge.
Et üritus üldse toimuda
saaks, on vaja sellist lihtsat
asja nagu raha. Seda aitas
Kultuurkapitalist saada meie
valla projektijuht Tiiu. Samuti toetas üritust vallavalitsus vajaliku summaga.
Pisikese tulu andis peol õn-

neloosi kiosk, kus võis võita
laste tehtud esemeid ja naljakat kraami. Korraldajate
kogemustele ja lastevanemate arvamustele tuginedes
tuleb öelda, et meie valla
lasteaedade ja algklasside
andekad laululapsed vajavad
samuti võimalust igal aastal
kokku tulla. Õpetamine on
looming, seda teevad õpetajad oma sisemist rõõmu
jagades samamoodi nagu
kultuuritöö tegijad teevad
oma tööd. Kui pidada silmas
kõnekäändu, et iga kingsepp
jäägu oma liistude juurde,
võiks ülevallalisi üritusi teha
nii, et rahateenijad teenivad
raha, asjaajajad ajavad asju,
õpetajad õpetavad lapsi ja
kultuuritöö koordinaator juhib korraldust ning kaasab
kogu valla haridustöötajaid
ja seltse.
Hästi kavandatud ja korraldatud ühise töö tulemus
rõõmustab meid kõiki ja annab uusi ideid edaspidiseks.
Lasteaiaõpetaja
Siiri Metsamägi

Esimesena finišis
Metsaküla võistkonna
jooksja Thea Kask

I koht Metsaküla juuniorid (Lauri Lemmik, Marta
Toomla, Fredy Arnek, Madis Toomla, Adeele Arnek,
Maario Arnek, Thea Kask).

kõige vanemaks jooksjaks
Mart Lemmik.
II grupp I-III klass: I
koht Uulu Pk III klass (Sten
Pihu, Karin Vahenurm,
Kairit Paju, Madis Arumäe,
Margit Priidik, Silver
Salusoo, Karolin Stimmer).
II koht Uulu Pk I-II klass
(Alex Punkov, Silver Põlgaste, Sigrid Salusoo, Martin Hõbemägi, Siim-Sander
Pihu, Stener Tiits, Georg
Talli, Argo Linnaste, Doris
Akker, Kaie Lehissaar, Kert
Pulst, Martin Priidik, Henry
Laurson, Mariann Krõõt
Mätas). III koht Tahkuranna
kooli I-III klass (Reimo
Madissoo, Kairit Merilaht,
Ott Liivaru, Kermo Kivis,
Brigyta-Renata Piiri, Rando
Klein, Kristo-Karl Aedma,
Merily Kikkas, Indrek
Eesnurm).
III grupp IV – VI klass:
I koht Tahkuranna kooli VI
klass (Roman Krela, Laura
Holter, Seido Kalnin, Egert
Tammeleht, Sandra Serva,
Kevin Lääne, Merily Vahter). II koht Uulu Pk. VI

klass (Marek Pihu, Pipilota
Neostus, Martin Pulst, Janar
Pihu, Karoliina Pung, Sander
Soobik, Marta Jõumees) III
koht Uulu Pk. IV klass
(Sandra Savvest, Sandra
Pärnat, Marlen Tammik,
Daniel Leemet, Romet Sutt,
Karl Jõumees, Janis Pihu).
IV grupp VII –IX klass:
I koht Uulu Pk. VII klass
(Sander Punkov, Merlin
Ööpik, Madis Mätas, Enn
Lehissaar, Sigrid Kuusk,
Kristjan Allik, Sandra Petri).
II koht Uulu Pk. VIII-IX
klass (Tauri Merimaa, Merlyn Hunt, Birgit Mõttus, Aivi
Tomel, Erli Pärnpuu, Alar
Rõa, Deivi Pindis).
V grupp külalisvõistkonnad: I koht Suusaklubi
Jõulu (Ranol Onno, Saline
Sinimägi, Erki Tammik,
Taavi Tammik, Kaidi Keir,
Robert Hein, Triin Taveter).
I grupp külad: I koht
Metsaküla juuniorid (Lauri
Lemmik, Marta Toomla,
Fredy Arnek, Madis Toomla,
Adeele Arnek, Maario
Arnek, Thea Kask). II koht

Võiste (Mari Saat, Malle
Seppor, Koidu Killing,
Kuido Killing, Jaanus Holland, Janek Holland, Jannar
Alloja). III koht Metsaküla
noored (Mairold Tomel,
Tiina Pukki, Taavi Arnek,
Jarko Jelinkin, Kristina
Sakmu, Erik Alviste, Kety
Kuusaru).
Üldjärjestus ja jooksude ajad: 1.Metsaküla juuniorid 13.06, 2.Võiste 13.25,
3.Uulu Pk. VII kl. 14.00,
4.Metsaküla noored 14.15,
5.Leina küla 14.54, 6.Tahkuranna kooli VI kl. 15.05,
7.Uulu kooli VI kl. 15.11,
8.Lepaküla 15.47, 9.Uulu
kooli VIII-IX kl. 15.51,
10.SK Jõulu 15.59, 11.Uulu
kool IV kl. 16.41, 12.Uulu
kool V kl. 16.49, 13.Uulu
kool III kl. 17.24, 14.Uulu
kool I-II kl. 17.33, 15.Tahkuranna kool I-III kl. 17.50,
16.Tahkuranna kooli V kl.
18.52, 17.Tahkuranna kool
IV kl..
Tänusõnad kõigile, kes
kaasa lõid ja kohtumiseni
valla nimepäeval, 27. mail
Lepakülas, kus külade
esindustel on võimalus
jälle üles astuda ja oma
võimeid näidata.
Tiiu Sommer

