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Vallavanema veerg

Vallavanem
EERI TAMMIK

Valla tegemistest
Võistes
Võistes toimub sel aastal
veetorude uuendamise II
etapi projekt kogumaksumusega 1 890 370 krooni,
millest rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) 1 493 392 krooni.
Taotluse esitasime eelmise
aasta lõpus, rahastamistaotluse positiivse otsuse
saime teada 1.märtsil. Valla
omaosalus 396 978 krooni,
summad on eelarvesse planeeritud. Selle töö raames
lõpetame enamikus Võiste
veetrasside uuendamise,
tööde I etapp toimus meil
2004–2005. Hange ehitaja
leidmiseks kuulutatakse välja lähiajal ja ehk saab juba
järgmises lehes teavitada
ajagraafikust ja tänavatest,
kus töö kulgema hakkab.
Tööde teostamise käigus
tuleb ette lühiajalisi tänavate
sulgemisi, aga kindlasti tagatakse siis teisest suunast majapidamistele juurdepääs.
Selle etapi lõppedes on uuendatud enamik Võiste ühisveevärki kuuluvatest trassidest, jäävad veel üksikud
hargnemised ja lõigud.
19.veebruaril toimus
Võiste olmehoones volikogu
esimehe Kalmer Metsaoru ja
vallavanema kohtumine
Võiste rahvaga. Kohtumisel
osalenud inimesed said kuulda valla plaanidest Võistes ja
esitada küsimusi. Lühidalt
räägitust, et teavitada ka
neid, keda kohal ei olnud.
Veest on juttu eelnevas
lõigus, siis ei olnud teada
veel KIK-i otsust rahastamisest. Valminud on Sadama
tee äärde rajatava kõnni- ja
jalgrattatee tööjoonised ja

see võimaldab alustada töödega. Enne on vaja saada
kooskõlastused maaomanikelt. Sel aastal rajame kruusakattega tee ja valgustuse,
edaspidi on plaanis ka asfaldi panek, selleks teeme taotluse teedevalitsusele, on ju
tegemist kitsa ja tiheda liiklusega riigitee äärse kõnnija jalgrattateega.
Jutuks olid ka teised tänavad, nende katet saab
uuendada peale veetrasside
valmimist. Katete uuendamine võib jääda ka 2007.
aastale kui torutööde lõpetamine jääb sügise peale.
Tänavavalgustus on järgnevalt planeeritud peale kõnnitee ääre veel mööda Sadama
teed kuni kalatööstuseni.
Küsimusi esitati ka Mäe tänava sulgemise kohta. Maaomanik tagab seal jalakäijate ja jalgrattaliikluse. Vajalik on kogu Võiste ulatuses
VIA Baltica-ga paraleelne
jalakäiate tee, aga kas ka
nn.kergliiklustee, see on
arutelu teema, millega ei
peaks kiirustama. Arvamusi
on esitatud erinevaid.
Juttu tehti ka olmehoone
tulevikust. OÜ Weiss kui äriettevõte ei saa kanda kulu
maja kütmiseks ja hooldamiseks, kuna see ei anna tulu
tema põhitegevusele ehk siis
täpsemalt põllumajandusele.
Maja on võetud müügist, kus
see oli pakkumisel 3 miljoni
krooni eest. Otsustuskord on
vallavolikogu käes iga-aastasel valla arengukava ülevaatamisel, kas vallal on
seda hoonet vaja või mitte.
Võiste rahvas on oma arengukavas avaldanud soovi
kasutada Võistes ca 1000 m²
ruume, noortele, eakatele,
kultuuriks, teeninduseks,
käsitööks jne. Valimisliit
Koostöö toetab hoone ostu
vallale, muidugi mitte selle
hinna eest. Kuigi ruumilahendused ei ole ehk kõige
mõistlikumad, on selles majas võimalusi. Kui vald ostis
2004.aastal Uulu kontorihoone, oli ka arvamusi, et
kas on ikka vaja. Nüüd aga
alustame viimase, st. 4-nda
rühmaruumi ehitamist lasteaiale ja ongi kogu maja
kasutusel, ei mingit kontorit
enam, vaid lasteaed ja teenindusasutused.
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Linnugripist
Abivahenitest
Elupilt
Õnnesoovid
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• Kooliuudised
Tahkuranna ja
Uulu koolist
• Nööpide lugemine
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Tahaks lennata...
Jääraja sõit Võistes
Teated
Sünnid, surmad
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Andrus rõõmusatas taas
oma koduvalla rahvast

1986 teatemedal Eesti noorte
meistrivõistlustel

1990.a esimene medal
meeste hulgas.
Teatemedal Eesti MV

Võistlustel Jõulumäel
1991.a

Esimest korda olümpial 1992
Võistlustel Jõulumäel 1989.a

Vallatu veebruar Uulu Lasteaias
Nüüd, mil koera-aasta
kenasti vastu võetud, haigustest tervenetud, elame taliolümpiaajas. Ei jää meiegi
eemale sellest suurest sündmusest Torinos ega rõõmustamisest, et meie sportlastel
seal nii hästi läheb. Kuna
olümpiamängud on ühtlasi
ka rahu ja sõpruse sümbol,
viisime me oma lasteaias läbi
miniolümpia just 14. veebruaril – sõbrapäeval. Küll oli
palju elevust rühmades, kui
kogu lastepere ja personaliga
parki pidulikule avamistseremooniale kogunesime. Asja

ehedust kinnitasid olümpiarõngastega lipu heiskamine
ja tule süütamine. Ka sportlase vanne tuli kõigil anda,
et ollakse ikka aus ja õiglane
sportlane. Algasid võistlused
nii kelgutamises, jäähokis,
täpsusviskes, suusatamises
kui ka rõngaharjutuses. Kõik
olid tublid ja võitjaks tuli
sõprus. Miniolümpia pidulik lõpetamine toimus lasteaia saalis, kus iga väike
sportlane sai diplomi ja auhinna. Peale lõunauinakut
toimus ka veel sõbrapäeva
disko, kus sai sportimisest

ülejäänud energia kenasti ära
rakendatud. Täname siinjuures toredaid lapsevanemaid,
kes meid auhindade ja vahenditega abistasid selle
vahva päeva õnnestumisel.
Tore päev oli!
21. veebruaril tähistasime piduliku aktusega meie
rahvuspüha – Eesti Vabariigi
88. aastapäeva. Rahvussümboolikaga kaunistatud lasteaia saalis kostusid kodumaale pühendatud laulud ja luuletused. Ürituse lõpuks kõlas
õpetaja Siiri sulest valminud
regilaul „Tahkuranna valda

mööda”, mis kõneles koduvalla küladest ja mille tantsusammu saatel läksid lapsed rühmadesse edasi pidutsema.
Märtsikuu alguses tähistame vastlapäeva väljasõitudega, liulaskmistega ja erinevate talvelõbustustega.
Kena talveilma kõigile!
NB! Tuletame kõigile
lapsevanematele meelde, et
meie lasteaeda võetakse juba
2006./07. õppeaastaks avaldusi vastu. Kohtade arv on
piiratud, kes ees – see mees.
Uulu lasteaia pere
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Tahkuranna valla ajaleht

Märts 2006
EESTI VABARIIK
PÄRNU MAAKOND
TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU

Vallavalitsuses otsustati:
07.veebruaril

• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 29.november 2005
korraldus nr 313.
Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Killi IV detailplaneeringu käigus Killi katastriüksuse 84801:001:1039,
Liiva katastriüksuse 84801:001:0216, Tõnni katastriüksuse 84801:001:0373 ja Vahtra katastriüksuse
84801:001:1042 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Killi
sihtotstarve elamumaa 100%
Liiva
sihtotstarve elamumaa 100%
Tõnni
sihtotstarve elamumaa 100%
Vahtra sihtotstarve elamumaa 100%
Lupiini sihtotstarve elamumaa 100%
Puju
sihtotstarve elamumaa 100%
Niine
sihtotstarve elamumaa 100%
Killi tee sihtotstarve transpordimaa 100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Uulu külas Jõeääre kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0276 jagamisega
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed
ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Majake
sihtotstarve tootmismaa 100%
Seljapõllu
sihtotstarve tootmismaa 100%.
Jõeääre
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
• Tagastada riigi tagavaramaast 4937m² Margus Holland´ile eraomandina Ollandi 15 talu taastamiseks Pärnu
maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Hollandi XII-suurusega 4937 m² - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Võiste alevikus.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine, nõusoleku andmine alaealiste nimel pärandist loobumiseks).
• Algatada Reiu külas Meelise kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on elamukruntide moodustamine ja infrastruktuuri väljakujundamine.
Planeeringust huvitatud isik OÜ Werder Holding, keda
esindab juhatuse liige Kalev Aljaste.
• Algatada Laadi külas Liiva kinnistu osaline, Liiva Esimene detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide
moodustamine ja infrastruktuuri väljakujundamine.
Planeeringust huvitatud isik on Tõnu Potter.
• Algatada Laadi külas Liivamäe kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on elamukruntide moodustamine ja infrastruktuuri väljakujundamine.
Planeeringust huvitatud isik on OÜ Signifer, keda esindab
juhatuse liige Kalle Saks.
• Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Mäeotsa Kolmas
detailplaneering.
• Võtta vastu Uulu külas läbiviidav Jassi detailplaneering.
• Väljastada projekteerimistingimused Aivo Värk´ile Laadi
külas Siimu 34 kinnistule elumaja projekteerimiseks.
• Väljastada ehitusluba Andrus Hanson´ile Laadi külas
Siimu 6 kinnistule elumaja ehitamiseks.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Uulu Ehitus Uulu külas
Hoiuplatsi kinnistul asuvale kontorihoonele kasutusotstarbe muutmisel.
• Väljastada kasutusluba Andres Kriis´ile Reiu külas Postitee 14 asuvale üksikelamule.
• Muuta alates 01.juunist veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinda (terviktekst lisatud).
13.veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine).
• Algatada Tahkuranna külas Lüllejuhani kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on elamukruntide moodustamine
ja infrastruktuuri väljakujundamine.
Planeeringust huvitatud isik on Maris Võsa.
• Väljastada ehitusluba Aino Tomson-Pekansaari´le Reiu
külas Viigi tee 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu küla
Kulla tee elamute elektrivarustusele.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas
Postitee veepumpla elektrivarustusele.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Uulu külas
Riigiranna kinnistu liitumispunktile.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Uulu külas
Nulu kinnistu elektrivarustusele.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu küla
Kollimetsa kinnistu liitumispunktile.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Laadi küla
Männituka tee 2 liitumispunktile.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Laadi küla
Jõeääre kinnistu elektrivarustusele.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu küla Luha
kinnistu liitumispunktile.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Laadi külas
Raimo Saare liitumispunktile.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Ponimetsa elamurajooni veetrassile Postiteel.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Ponimetsa elamurajooni kanalisatsioonitrassile Postiteel.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Kulla teel asuvale veetrassile.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele

Kulla tee kanalisatsioonitrassile.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Kulla tee surve-kanalisatsioonitrassile.
21.veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, toimetulekutoetuse saajate nimekiri).
• Algatada Reiu külas Karu Teine detailplaneering, mille
eesmärk on elamukrundi ja tee-eraldise moodustamine.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistu omanik Terje Pill.
• Väljastada projekteerimistingimused ELPEC AS-ile Reiu
külas Pulga tee liitumisühenduste projekteerimiseks.
• Väljastada ehitusluba Andrus Laurits´ale Reiu külas
Pulga tee 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Tunnistada parimaks Reiu külas valla omandis oleval Rae
katastriüksusel läbiviidava Põigu-Põik detailplaneeringu
koostamiseks esitatud pakkumiseks OÜ AB Büroo pakkumine.

Vallavolikogus otsustati:
23.veebruaril
• Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Reiu külas asuv Reiuranna tee I maaüksus
suurusega 6954 m².
• Toimus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra
I lugemine.
• Müüa Tahkuranna valla omandis olev Reiu külas asuv
Rae Tehnoküla detailplaneeringu käigus moodustatud kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel alljärgnevalt:
Kinnistu
Tõllapulga tee 3 24072m²
Alghind
3 000 000.- krooni
Määrata enampakkumise läbiviijaks Tahkuranna Vallavalitsus.
• Algatada Reiu külas Nõmmetee detailplaneering, mille
eesmärk on elamute püstitamiseks maa jagamine ehituskruntideks ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Kinnitada Tahkuranna Vallavolikogu alatiste komisjonide
põhimäärus.
• Kinnitada kodutarbijale kaugkütte hüvitise määramise ja
maksmise kord (terviktekst lisatud).
• Kinnitada koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja
kord (terviktekst lisatud).
• Toimus Tahkuranna valla avaliku korra I lugemine.
• Toimus Tahkuranna valla heakorraeeskirja I lugemine.
• Arutati liiklusega seotud probleeme Uulu-Soometsa teel.

EESTI VABARIIK
PÄRNU MAAKOND
TAHKURANNA VALLAVALITSUS

MÄÄRUS
Uulu

07.veebruar 2006 nr 3

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinna
kehtestamine
Võttes aluseks Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT
I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238) paragrahvi 1 lõike 1,
paragrahvi 14 lõike 1 punktid 2 ja 3, paragrahvi 14 lõike 2,
Tahkuranna Vallavolikogu 14. aprilli 2000.a. määrusega nr
13 kinnitatud “Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse
hinna reguleerimise korra” ning OÜ Vesoka taotluse, Tahkuranna Vallavalitsus
m ä ä r a b:
1. Kehtestada Tahkuranna valla haldusterritooriumil alates
01. juunist 2006 vee-varustuse ja heitvee ärajuhtimise
teenuste hinnad (koos käibemaksuga) alljärgnevalt:
1.1 tasu tarbitud vee eest
Uulu
11,90 kr/m³;
Võiste
11,90 kr/m³;
Reiu
11,90 kr/m³;
Ponimetsa 11,90 kr/m³.
1.2 tasu heitvee ärajuhtimise eest
Uulu
15,65 kr/ m³;
Võiste
15,65 kr/ m³;
Reiu
22,50 kr/ m³;
Ponimetsa 15,65 kr/m³.
2. Kehtestada OÜ-le Weiss Aiand Aiandi pumbamajast
tarbitava puhastamata vee hinnaks 9,60 kr/m³.
3. Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
31.märtsi 2005 määrus nr 6 “Veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise hinna kehtestamine.”.
4. Määrust rakendada alates 01.juunist 2006.a.
5. Käesolev määrus jõustub 14.veebruaril 2006.a.

MÄÄRUS
Uulu

“23.”veebruar 2006 nr 4

Kodutarbijale kaugkütte hüvitise
määramise ja maksmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, Vabariigi Valitsuse
09.02.2006 määruse nr 43 „„2006. aasta riigieelarve
seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks
kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise
tingimused, kord ja jaotus” § 4 lõike 15 alusel ning kooskõlas
Sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõikega 4.
I Üldsätted
§ 1. Käesolev kord sätestab küttekulude kompenseerimise
korra kaugküttega köetavates elamutes elavatele abivajavatele kodutarbijatele, kes kasutavad (omanik või üürnik)
eluruume püsielukohana.
§ 2. Käesoleva korra tähenduses on perekond seaduslikus
abielus või abielulistes suhetes elavad samas eluruumis
elavad isikud, üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad
või ühise majapidamisega seotud isikuid.
II Toetuse määramine ja maksmine
§ 3. Kompenseerimisele kuulub soojusenergiakulu 10% tõusu
ületav osa abivajavatele isikutele.
§ 4. Kaugkütte soojahinna tõusust tuleneva soojusenergiakulude kasvu kompensatsioonile on õigus üksi elaval isikul
või perekonnal, kelle netosissetulek (sissetulek peale tulumaksu mahaarvamist) pereliikme kohta jääb alla 3000 krooni.
§ 5. Soojusenergiakulude kasvu kompensatsiooni suurus
arvutatakse järgmise valemiga:
K = (H2006 – H2005 x 1,1) x MWh2006
K
H2006
H2005
MWh2006

Hüvitise suurus;
Arvestusperioodil, mille osas hüvitist taotletakse, kehtiv soojusenergia MWh hind kroonides;
Soojusenergia MWh hind 01.06.2005.a. seisuga kroonides;
Arvestusperioodil, mille osas hüvitist taotletakse, tarbitud soojusenergia kogus.

Hüvitist makstakse juhul, kui paragrahvis 5 toodud valemi
rakendamise tulemusena on hüvitise suurus K > 0.
§ 6. Soojahinna tõusust tuleneva soojusenergiakulude kasvu
osalisele kompensatsioonile on õigus üksi elaval isikul või
perekonnal, kelle netosissetulek pereliikme kohta jääb vahemikku 3001 kuni 4000 krooni. Nendel isikutel jagatakse
valemiga saadud summa K 2-ga.
§ 7. Taotleja esitab avalduse vastaval vormil (Lisa). Tarbimise
aluseks on soojusettevõtte või ühistu poolt esitatud tarbimise
näitajad, mille kogumise korraldab vallavalitus. Vajadusel
on vallavalitsusel õigus küsida sissetulekut tõendavaid dokumente.
§ 8. Taotlust saab esitada perioodi eest 01.01.2006 kuni
31.05.2006.a.tarbimisele järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks.
Jaanuari kuu kompensatsiooni taotlusi saab esitada koos
veebruari kuu taotlustega.
§ 9. Vallavalitsus teeb otsuse hüvitise eraldamise kohta nädala
jooksul peale avalduse laekumist.
§ 10. Hüvitis kantakse üle avalduses märgitud pangakontole
või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast iga kuu
28.kuupäeval (kui see langeb nädalavahetusele, siis sellele
järgneval esmaspäeval).
III Rakendussätted
Käesolev kord jõustub alates 01.märtsist 2006 ja seda rakendatakse jaanuarist 2006.

Reedel, 10.märtsil kell 15.00
Uulu Raamatukogus
räägib Brüsseli reisimuljeid
Kalmer Metsaoru.

jjj
Pühapäeval, 19.märtsil kell 15.00
kohtuvad Tackendorf puhkemajas
Tahkuranna piirkonna rahvaga
volikogu esimees Kalmer Metsaoru
ja vallavanem Eeri Tammik
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Tahkuranna vallas töötab uus konstaabel
Endast
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“23.”veebruar 2006 nr 5

Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §32¹ lõike 4 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega reguleeritakse põhiharidust omandavatele õpilastele riigieelarvest ja Tahkuranna valla eelarvest eraldatud
koolilõuna toetuse kasutamise korda.
§ 2. Koolilõuna kulude katmine riigieelarvest eraldatud
vahenditest
Riigieelarvest koolilõuna kulude katmiseks ette nähtud toetus
kasutada Tahkuranna valla haldusterritooriumil asuvates koolides põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks.
§ 3. Koolilõuna kulude katmine vallaeelarve vahenditest
(1) Katta Tahkuranna valla haldusterritooriumil asuvates
koolides põhiharidust omandavate õpilaste riigieelarvest
eraldatud koolilõuna maksumuse ja koolilõuna tegeliku
maksumuse vahe vallaeelarve vahenditest.
(2) Rahvastikeregistri andmetel Tahkuranna vallas elavate
ja teiste omavalitsusüksuste koolis põhiharidust omandavate õpilaste riigieelarvest eraldatud koolilõuna maksumuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe katmise
otsustab lapsevanema põhjendatud taotluse ja kooli poolt
esitatud tõendi, mis kinnitab lapse koolis käimist ja koolilõuna maksumust, alusel Tahkuranna Vallavalitsus.
§ 4. Määruse rakendamine
Määrus jõustub 01.märtsist 2006 ja seda rakendatakse
01.jaanuarist 2006.
Kalmer Metsaoru
Vallavolikogu esimees

Lugupeetud seltside, seltsingute
liikmed, külade arendajad!
Kohaliku Omaalgatuse programmi
huvilised!
17. märtsil 2006 toimub Pärnu Maavalitsuse
suures saalis algusega kell 10.00–12.00 Kohaliku
Omaalgatuse Programmi teabepäev ja kell
12.30–15.30 projektide kirjutamise õppepäev.
Teabepäeval tutvustatakse Kohaliku Omaalgatuse programmi
sisu ja muudatusi võrreldes eelmise aastaga. Muudatused
puudutavad “Kohaliku omaalgatuse programmile eraldatud
vahenditest finantseerimise taotlemise ja menetlemise korda”,
“Kohaliku omaalgatuse programmist finantseerimise taotlusankeeti”, “Finantseerimislepingut” ja “Toetuslepingut”.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kohalik
areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna
kaasamise ja tugevdamise. Programmi valdkondadeks on:
kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine;
kohaliku elukeskkonna parandamine. Taotlusi programmi
vahenditest toetuste saamiseks võivad esitada tegutsevad
seltsingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Uue
menetlemiskorra ja taotlusblanketi leiate EAS-i kodulehelt
www.eas.ee.
Infot programmi ja taotlusvooru kohta jagab Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse arenduskonsultant Krista Habakukk ja Kohaliku Omaalgatuse programmi Pärnu maakonna
komisjoni tehniline sekretär Liia Kaik.
Osalemine teabepäeval tasuta.
Projektide kirjutamise õppepäevale ootame eelkõige neid,
kel puuduvad projektide koostamise ja elluviimise kogemused.
Teemadena käsitleme projekti koostamise põhialuseid, tegevuskava ja eelarve koostamist ning projektide aruandlust. Projektiõppe päev viiakse läbi praktilise koolitusena.
Projektiõppe viib läbi Imbi Lepik Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant.
Projektiõppepäeval osaleda soovijatel palume eelnevalt
registreerida tel: 44 55 555 või e-posti aadressil:
keskus@parnumaa.ee
Lisaks palume kaasa võtta 25 krooni kohvipausi toetuseks.
2006.aastal toimub KOA programmil 2 taotlusvooru
tähtajaga 1.aprill ja 1.oktoober.
Tahkuranna vallas on kohaliku omaalgatuse programmist
toetuste aktiivsed taotlejad olnud Lepaküla külaselts – külaplatsi
heakorrastamine, varjualuse ehitus, külakiige tegemine. Tahku-

ä

Alates 3.oktoobrist 2005
olen Tahkuranna valla uus
konstaabel. Lõpetasin SKA
Politseikolledzi politseikooli
23.septembril 2005, sama
aasta maist kuni kooli lõpetamiseni töötasin Tallinnas,
Kesklinna Politseiosakonna
Vanalinna konstaablijaoskonnas piirkonnakonstaablina. Pärit olen Järvamaalt
ning enne siia tööle asumist
ei teadnud ma sellest kohast
midagi. Esialgu piirkonnaga
tutvumiseks töötasin põhiliselt patrullpolitseinikuna
ning kodanike vastuvõttu ei
toimunud. Nüüdseks olen
alustanud ka kodanike vastuvõtuga. Siin töötatud 5 kuud
on olnud minu jaoks suhteliselt positiivsed, kuid piirkonna ja elanikega tutvumiseks
ja siinsesse tööse täielikuks
sissesulamiseks kulub veel
aega. Seoses sellega palun
kodanike kaasabi probleemide lahendamisel ja samuti
mõistmist, kui mõnede probleemide lahendamine võtab
kauem aega, kui seda soovitakse. Minu eesmärk siin
töötades ei ole mitte teha isikutele iga hinna eest trahvi,
vaid et olla abistav käsi Tahkuranna vallas turvalisuse
suurendamisel.

Koerte ja kasside
pidamisest
Juba pikemat aega kehtib
Tahkuranna vallas koerte ja
kasside pidamise eeskiri.
Seoses sellega juhin koerte ja
kasside omanike tähelepanu
nimetatud eeskirja täitmiseks. Piirkonnas ringi liikudes jääb aeg-ajalt silma, et
paljud koerad on omaniku
territooriumilt väljas ning
liiguvad tänavatel ja samuti
ka maanteel ilma saatjateta.
Nimetatud rikkumise eest on
ette nähtud trahv kuni 100
trahviühikut so kuni 6000
krooni. Kui sellega kaasneb
teis(t)ele isiku(te)le varaline
kahju või tervisekahjustus,
on trahvi maksmiaalsuurus
juba 200 trahviühikut so
12 000 krooni. Vältimaks
olukorda, et ma mõnele koeraomanikule trahvi pean
määrama, palun koerte ja
kasside omanikel tutvuda

Tahkuranna Vallavolikogu
28.02.2003 aasta määrusega
nr 9 “Koerte ja kasside pidamise eeskiri Tahkuranna
vallas” ning täita nimetatud
määruse nõudeid.

Helkurite
kasutamisest
Tahkuranna vallas ei ole
viimasel ajal õnneks olnud
suurt probleemi helkurite kasutamisega, kuid siiski on
tulnud ette mitmeid juhtumeid, kus elanikud liiguvad
pimedas valgustamata teedel
ilma helkurita või süüdatud
laternata. Tuletan Teile meelde, et helkuri kasutamise
kohustus pimedal ajal ei ole
mitte selleks, et politsei
saaks isikutele trahvi määrata, vaid Teie enda turvalisuse huvides. Need isikud,
kes on autojuhid ja liiguvad
pimedas, peaksid teadma,
kuivõrd raske on näha tee
ääres kõndivat isikut, kui tal
puudub helkur või süüdatud
latern. Ohuolukorras ei jõua
autojuht jalakäija liiga hilisel
märkamisel õigeaegselt reageerida ja tagajärjed võivad
olla surmavad. Seega panen
Teile südamele, et Te ise ei
unustaks helkurit kanda ja
samuti veenduksite selles, et
kui Teie laps läheb pimedas
välja, oleks tal helkur riiete
küljes. Helkur tuleks taskust
välja võtta juba siis kui hakkab hämarduma. Ilma helkuri või süüdatud laternata pimedal ajal valgustamata tänaval või teel liikudes võib
tuua kaasa trahvi kuni 600
krooni. Ma loodan, et ma ei
pea karistust rakendama,
vaid saan loota Teie enda
mõistlikkusele. Olukorra
leevendamiseks olen mõnel
korral jaganud õhtusel ajal
ringi liikudes jalakäijatele,
kellel helkur puudu või ei
helgi korralikult, helkureid.

Liiklusohutusest
Mõned nädalad tagasi
pöördus üks murelik Häädemeeste valla elanik minu
poole seoses sellega, et Metsaküla bussipeatuses lapsed
ja samuti ka täiskasvanud on
hommikusel ajal kooli ja
tööle viivat bussi ootekojas
oodates viimasel hetkel teele
jooksnud, et minna üle tee

olevasse peatusesse. Ma
saan aru, et külmaga ei taheta tuule ja tormi käes bussi
oodata, kuid mõeldamatu ja
ohtlik on selline teguviis, et
üle tee hakatakse minema
alles siis, kui nähakse bussi
tulemas. Murelik kodanik
pööras tähelepanu just tõigale, et samaaegselt, kui bussi ootavad lapsed ja täiskasvanud teele jooksid, oli suhteliselt suur liiklustihedus ja
mõlemast suunast sõitnud
autod pidid tegema äkkpidurdusi, et mitte inimesi alla ajada. Lisaks sellele puudusid
paljudel bussi oodanud inimestel helkurid. Liikluskasvatus algab kodust ja liiklemise põhitõed peaksid lapsele selgeks tegema vanemad. Asja teeb keeruliseks
asjaolu, et mitte üksnes lapsed ei tee selliseid ohtlikke
liigutusi maanteel, vaid et
vanemad inimesed näitasid
lastele ette, et tulebki viimasel hetkel üle tee joosta, ignoreerides teel liiklevaid
sõidukeid. See peaks olema
igale isikule selge, et kumb
on kahjulikum – natuke varem minna üle tee asuvale
ooteplatvormile ja trotsida
ilmastikutingimusi või riskida autolt löögi saamisega
joostes vahetult enne bussi
jõudmist peatusesse üle tee.
Nimetatud probleemi teemal
olen rääkinud ka vallavanemaga ning vallavalitsusel on
plaanis probleemi lahendamiseks lasta ehitada bussiootekoda ka teisele poole teed.

Tulede kasutamisest

Juba pikemat aega on
probleemiks asjaolu, et autojuhid ei tea või ei taha täita
Liikluseeskirja nõudeid seoses tulede kasutamisega.
Meeldetuletuseks autojuhtidele on liiklusohutuse seisukohalt tulede kasutamise
kord ette nähtud järgnevalt:
sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi-, ääre- ja
numbrituled, valgel ajal võivad lähitulede asemel põleda
päevatuled (päevatulesid ei
tohi saada sisse lülitada samaaegselt lähituledega), pimedal ajal võib hea nähtavusega kasutada üksnes
ääre-, numbri-, lähi- ja kaugtulesid. Peatumisel ja parkimisel halva nähtavuse korral
ja pimeda ajal valgustamata

teel, tuleb sisse lülitada
ääretuled (ka haagisel),
täiendavalt võib kasutada
ohutulesid. Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal
ainult koos lähituledega või
lähitulede asemel, kui nähtavus on halb (tugev lume- ja
vihmasadu, udu, suur tolmupilv teel, mis vähendab nähtavust sel viisil, et ei ole võimalik näha kaugemale kui
300 m). Tagumist udutuld
võib kasutada üksnes asulavälisel teel, kui nähtavus on
halb või kui sõidutuulest
ülestõstetud lumi, tolm või
pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.
Pimedus ei ole halb nähtavus. Tulede kasutamise kord
on reguleeritud Liikluseeskirja 16-ndas peatükis §-des
178-186.

Üleskutse
teotahtelisele isikule
Seoses sellega, et Häädemeeste konstaablijaoskonnas
on puudus töökätest, vajan
abi avaliku korra tagamiseks. Selleks pakun välja
võimaluse saada ühel isikul
abipolitseinikuks. Abipolitseinik saab töötatud tundide
eest ka tasu. Samuti oleme
avatud isikutele, kellel küll
puudub politseiline haridus,
kuid on olemas kõrgharidus
ning soovivad politseisse
tööle tulla. Samuti ootame
enda sekka noori, kes on
huvitatud politseihariduse
omandamisest ja politseisse
tööle tulemisest ning kelle
me aitame suunata Sisekaitseakadeemia politseikolledzi
politseikooli. Teotahtelistest
isikutest me ära ei ütle, kui
ta vastab seaduses sätestatud
nõuetele. Sooviavaldus esitada mulle või Häädemeeste
konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Janno Jõgisele.
Sobivuse korral ootab nii
abipolitseinikuks kui ka
politseiametnikuks saada
tahtvat isikut huvitav ja vaheldusrikas töö.
Soovin Teile ilusat ja
rahulikku kevade algust!
Tõnu Oro
Konstaabel

TAHKURANNA VALLA KONSTAABEL TÕNU ORO VÕTAB KODANIKKE VASTU
TEISIPÄEVITI KELLA 10.00–11.00 HÄÄDEMEESTE KONSTAABLIJAOSKONNAS
AADRESSIL HÄÄDEMEESTE, PÄRNU MNT 22
KELLA 12.00–13.00 TAHKURANNA VALLAMAJAS UULUS KONSTAABLI KABINETIS.
TELEFON 502 0100 VÕI 110, E-MAIL TONU.ORO@LAANE.POL.EE.

ranna Kultuuriselts – hariduselu aastapäev ja heakorratalgud
2005.a. Külade esindajate seltsing – teadetetahvlid külades,
ajaloovihik Uulust mitme kandi pealt, külade ümarlauad (külade
esindajate koolitused, väljasõidud), Tahkuranna Naisselts –
Võiste suveaia renoveerimise projekti koostamine, naiste koolitused.
Niisiis lugupeetud Tahkuranna valla külade aktiivsed inimesed
osalege teabepäeval ja koolitusel ning kui siis abi vajate, astuge
läbi vallamajast, kus ootab Teid valla projektijuht Tiiu Sommer
(eelnevalt võiks helistada telefonidel 44 60684 või 5089266,
et kohtumisajas kokku leppida), et aidata Teie mõtteid paberile
panna. Kuid ärge jätke oma tulekut viimastele päevadele.
Edukat projekti kirjutamist soovides.
Krista Habakukk ja Tiiu Sommer

SES
ASJALIKKU NÕUANNET SAKSA
SPETSIALISTIDELT
SES eksperdid on tegutsenud juba üle 200 Eesti ettevõttes
ja organisatsioonis. Saksa mittetulundusühing Senior
Experten Service nõustab 150 riigis. SES ühendab üle
6500 kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialisti-pensionäri
rohkem kui 400-l erialal.
Nõustab ilma honorarita organisatsioonilistes, tehnilistes,
majanduslikes küsimustes, teenuste täiustamisel, ekspordi
laiendamise alal, humanitaaraladel.
Kutsuv firma majutab, toitlustab, kindlustab kohaliku
transpordiga, maksab taskuraha (80 EEK päevas), ning
tasub lennupiletid ja reisikindlustuse.
Info: Inge Käärd, SES esindaja Eestis, tel/fax 67 70 838
Mob. 50 133 59, e-mail: inge.kaard@mail.ee
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Linnugripp
(väljavõte Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekaitse infost)
Mis on linnugripp?
Linnugripp, mille põhjustajaks on viirustüvi A/H5N1, on lindude jaoks eriti nakkav, ägedalt kulgev ja ravimatu haigus,
millega kaasneb lindude massiline haigestumine ja suremus.
Linnugripp ohustab eelkõige linde, kuid sellesse võivad nakatuda ka inimesed. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)
andmetel on 2006. aasta alguse seisuga inimestel registreeritud linnugripijuhte seitsmes Aasia riigis. Inimeste jaoks
on linnugripp raske nakkushaigus, mis võib lõppeda surmaga.
Miks linnugripp on inimestele ohtlik?
Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on viimase kaheksa aastaga linnugripi viirustüved muutunud tunduvalt agressiivsemaks, nii et nad ei piirdu ainult lindude ja loomade nakatamisega, vaid on hakanud ohustama ka inimesi. Inimestele
on kõige ohtlikum H5N1.
Kuidas linnugripp levib?
Linnugripiviiruse kandjaks ja levitajaks looduses on veelinnud, kellelt võivad nakkuse saada kodu- ja muud metslinnud. Kodulindudest haigestuvad esmajoones samuti veelinnud (haned, pardid), kuid ka kanad, kalkunid, faasanid
jne. Rändlindudega võib haigus levida pikkade vahemaade
taha.
Haigustekitaja levib eelkõige haige linnu kaudu. Ka inimeste nakatumine linnugrippi on senistel andmetel toimunud
(tihedal) kokkupuutel haigestunud lindude ja nende eritistega.
Veterinaaride andmetel Eestis praegu linnugrippi ei
esine, seega ei ole siin võimalik lindudelt seda nakkust
saada.
Kas linnugrippi võib nakatuda reisil olles?
Nakatumise oht on olemas juhul, kui reisitakse linnugripi
ohtlikku piirkonda. Tervisekaitseinspektsioon soovitab:
tungiva vajaduseta mitte külastada piirkondi, kus seda haigust
esineb.
Enne reisi tutvuda Maailma Terviseorganisatsiooni kodulehega, mis kajastab operatiivselt olukorda nakkusohtlikes piirkondades. (Vastav teave on olemas ka Tervisekaitseinspektsiooni koduküljel rubriigis “Reisimine ja tervis”.)
Kas linnugrippi võib nakatuda ka nii, et astud näiteks
linnu väljaheitesse või puutud muudmoodi kokku
saastunud jalanõu või vaibaga?
Haige linnu eritistest nakatumine on võimalik, näiteks vaibale
või maapinnale sattunud väljaheide kuivab ja võib tolmuga
kanduda hingamisteedesse. Seepärast ei soovitata (eriti lastel,
kes on ninaga ohule lähemal) viibida lindude toitmis- ja elukohtades. Lapsi tuleb ka hoiatada, et nad ei puudutaks
haigeid või surnud linde.
Kui tuppa tulles on jalanõud saastunud, siis tuleb need
korralikult puhastada ja pärast seda ka käed hoolega puhtaks
pesta. Käte seebiga pesemine aitab lahti saada ka
paljudest teistest haigustekitajatest.
Kas nakkuse võib saada ka linnulihast, munadest, sulgedest?
Kokkupuutel haigestunud linnu kuumutamata liha, munade
või sulgedega võib nakatuda linnugrippi.
Kuidas linnugripiviirus hävib?
Linnugripi viirus säilib kaua elujõulisena just madalal temperatuuril. Lindude väljaheidetes võib viirus temperatuuril
4°C püsida nakatumisvõimelisena vähemalt 35 päeva, 37°C
juures aga kuus päeva. Kõrgetel temperatuuridel viirus hävib,
näiteks 60°C juures 30 minutiga ning 75°C juures mõne
minutiga. Seega muudab liha ja mune ohutuks kuumutamine.
Viirus on tundlik ka enamlevinud desinfitseerivate vahendite
suhtes nagu kloriidiühendid, formaliin, seebikivi jne.

Need on tüüpilised gripinähud:
järsk enesetunde halvenemine koos kõrge palavikuga (alates
38 kraadist),
pea-, lihas- ja kurguvalu,
köha ja nohu, hingamisraskused,
silma sidekesta põletik.
Raskem haigusega kaasnev tüsistus on kopsupõletik, mis võib
esile kutsuda hingamispuudulikkuse, kuid esineda võivad ka
südame-, lihas- ja kesknärvisüsteemi kahjustused.
Gripihaigel ei ole soovitatav minna arsti juurde, arst tuleks
koju kutsuda või küsida temalt ravisoovitusi.
Ööpäevaringselt saab nõu küsida ka üleriigiliselt perearsti
nõuande telefonilt 1220.
Kas linnugrippi inimesel saab ravida?
Ravimite varane manustamine on võimalik haiguse praeguse
leviku, st üksikjuhtude ravi korral.
Kuidas vältida linnugrippi lindudel?
Linnugripi vältimiseks lindudel on Veterinaar- ja Toiduamet
andnud rea soovitusi, näiteks:
pidada oma kodulinde suletud hoonetes, et takistada nende
kokkupuudet nakkust kanda võivate lindudega,
tuleb kaitsta (katta) kodulindude söötmispaiku,
mitte lubada lindlasse võõraid,
farmis töötades kanda kaitseriietust,
pidada puhtust, paigaldada sisse- ja väljapääsude ette desomatid jne.
Koos teiste EL riikidega on Eesti keelanud ka eluslindude,
linnutoodete ja -sulgede sisseveo linnugripi riskipiirkondadest.
Kas uus inimeselt inimesele leviv pandeemiline gripiviirus
on juba tekkinud?
Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel uut pandeemiliselt
levida võivat gripiviirust tekkinud ei ole. Praegu käib põhiline
jutt kahest erinevast gripist:
linnugripp, mis levib üldjuhul ainult lindude hulgas, kuid
nakatunud on ka inimesi, kes puutusid kokku haigete lindudega;
n-ö tavaline, hooajaline gripp, mida on juba Eestiski sel talvel
diagnoositud.
Tavaline gripp on aastast aastasse korduv ehk hooajati
esinev, kuna gripiviirus on muutlik, siis tuleb end selle
haiguse vastu igal aastal uuesti vaktsineerida. Igaks hooajaks annab vaktsiini koostise soovituse Maailma Terviseorganisatsioon, arvestades eelnenud aastail ringelnud gripiviiruse tüvesid.

Olete kindlasti kuulnud
väljendeid tõsine eestlane,
raudne eestlane, kinnine
eestlane, kõhklev eestlane.
See oleks nagu sünnimärk
meie otsa ees. Äärmiselt vähe on juhtunud kõrvu ütlusi
naerev, pingevaba, rõõmus
eestlane. Panin järgnevale
kuuldud loole pealkirjaks
OOD NAERULE.
Naer kaunistab inimest.
Võrdleksin NAERU kosega,
mis tormab oma sängist alla,
purustades, vallandades kõik
tõkked, takistused oma teel.
Naer – see on vabanemine,
füüsiline vabanemine pingetest. Kui ta on õigesti toiminud, jätkab inimene nagu
koskki oma edaspidisel teel
rahulikumalt, selgemalt,
kindlamalt.
Meie kõikide meeleolu
on nagu maastik – langeb ja
tõuseb. Meid tabavad iga
päev kiired, millede värv ei
ole alati vikerkaareline. Alati
pole kerge naeratada tumedate paatide tulekul, kuid
alati on võimalik elus leida
midagi, mis meid valitseks
kurvastamata. Leidke see
midagi enda jaoks.
Mina leian oma vabanemise naerus. Ma ei kannata
inimesi, kes pool elu hambavaluse näoga ringi käivad ja
ülejäänud aja poole suuga
naeravad. Naerma peab täie
suuga ja südamega. Pealegi,

Õnne ja lilli ja päikest!
Rõõmu nii suurt kui väikest!

Veebruari kuu

Täiendavaid nõuandeid volitatud veterinaaraarstilt Ülo
Ilometsalt.

12.
25.
07.
24.
06.
25.
07.
17.
20.
07.
22.
23.

Lindude gripi tunnused, millele peab tähelepanu pöörama
on: harja, lokutite ja näopiirkonna turse, raske depressioon,
isutus, närvinähud ning kõhulahtisus. Linnud hingeldavad,
hari ja lokutid muutuvad siniseks. Haiguse peiteperiood on
tavaliselt 3–5 päeva pikk. Äkksurm võib saabuda ilma
eelmainitud tunnusteta. Suremus võib küündida 100%-ni.
Lindude gripi kahtlusest on loomapidaja kohustatud koheselt
teavitama kohalikku veterinaararsti või veterinaarkeskust.
Ettevaatusabinõuna on soovitav hoida linde suletud hoonetes,
vältida võimalikke kontakte rändlindudega.
Samuti on soovitav tagada koduspeetavate hanede ja partide
ning teiste linnuliikide eraldatus.

Missugused on linnugripi haigusnähud inimesel?

Tervise Abi pakub tooteid ka puuetega patsientidele. Meie sortimenti kuuluvad erinevad elektrilised ja
manuaalsed ratastoolid ja

kõik nendega seonduv (nt
kaldteed, istumispadjad).
Tooli vajav inimene saab ise
valida vastavalt oma soovidele ja füüsilistele vaja-

dustele sobivad lisafunktsioonid. Isikliku abivahendi
kaardi olemasolul (kallimate
ratastoolide puhul rehabilitatsiooni plaani olemasolu
korral) on tool võimalik soetada 90% soodustusega –
seega tuleb abivajajal tasuda
vaid 10% toote hinnast.

Maria Mõtlik

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

Mis vahe on linnugripil ja nn tavalisel gripil?
Kõige suurem vahe on see, et nn tavaline gripp levib juba
praegu inimeselt inimesele, kuid linnugripi levikut inimeselt
inimesele praegu veel täheldatud pole.

Abivahenditest

meeldiv naeratus lisab sarmi! Võtkem Mona Lisa naeratuse – see on sajandeid inimesi köitnud! Ka haiged paranevad kiiremini, kui põetaja oskab tõestada, et rõõm
on nakkushaigus. Veel üks
tõde: kui kortsud juba niikuinii tulevad, siis tulgu nad
loojumatust naeratusest, enne kui igavesest rahulolematusest.
Mida teha inimestega,
kes ei oska üldse naerda?
(Kuigi Dostojevski on öelnud, et siin pole midagi osata
– see on ju anne). Mida teha
inimestega, kelle suujooned
pole kohandatud muigekski,
kelle suud on kinni nagu
tõmbelukud?
Püüdkem neile selgeks
teha, et maailm kuulub neile,
kes rändavad rõõmsalt kõrgete eesmärkide poole, et ilu
on jõud ja naeratus tema
mõõk, et iga minutiga, mis
oled pahane, kaotad 60 sekundit õnnest.
Lõpetuseks tahan öelda,
et naeratav inimene on sümpaatne ning äratab usaldust.
Naer ise olgu aga puhas,
südamest tulev. Ärgu kandku
ta rumaluse, õeluse pitserit.
Selge, helisev naer ja pilk
võidab sõpru, võidab
MAAILMA!

Apteek või
terviseasutus,
nimetus

Aadress

KilingiNõmme

KilingiNõmme
Apteek OÜ

Pärnu 65
KilingiNõmme

Pärnu

Ristiku
Haruapteek
Pärnu Haiglas

Pärnu

veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar
veebruar

92
88
84
81
75
75
70
70
70
65
60
60

Kontaktisik

e-posti aadress

4430440

Ulvi Talts

apteek@kilingi.ee

Ristiku 1
Pärnu

4420206

Tiiu Pärn

ristiku@apotheka.ee

Suurejõe
Apteek

Suur-Jõe 57
Pärnu

4494312

Angela
Tsõbulski

Pärnu

Ülikooli
Apteek
Yliopiston
Apteekki OÜ

Rüütli 30
Pärnu

4427742

Karin Aasa

karinaasa@hot.ee

Vändra

Vändra Turu
Apteek, Folia
OÜ

Turu 6b
Vändra

4467212

Ulli Kvell

vapteek@hot.ee

Teenindame klienti väljasõiduga tema juurde!

Telefon

Aliide Lume
Floreida Hunt
Alidia Kaseoja
Elmar Roosma
Hilde Pulk
Asta Kütt
Ilse-Alice Pärna
Vello Pärna
Sulev Õis
Herme Arumäe
Juhan Kuusk
Valeri Anderson
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• KOOLIUUDISEID •
Uulu Põhikoolist
PROJEKTIÕPE
JÕULUMÄEL
Käisime Jõulumäel koos
lätlastega projekti taotluste
koostamist õppimas. Uulu
koolist osalesid Kersti Kivilo, Heinrich Laan, Janek
Pihu ja Arvi Tamm. Läti
juhiks ning meie õpetajaks
oli Kaspars. Suhtlesime
omavahel inglise keeles, mis
oli väga hea, sest saime sellega inglise keelt praktiseerida! Esimesel päeval õppisime üksteise nimesid läbi
paljude harjutuste. Harjutustes kasutati nii laulmist kui
ka tantsimist. Esimene asi
mis meile õpetati oli grupis
töötamine.
Peale grupitöö tõdesid
omades tegime teisel päeval
“Lendava muna” projekti.
Nimelt pidime konstrueerima teatud materjalidest
asja, mis hoiaks muna tervena! Võistkondade vahel
käis tihe rebimine. Tehtud
töid hindas ka zürii. Rääkida
tuli züriile oma idee saamisest ja ehituskäigust! Zürii
hindas tõid 5 punkti skaalal.
Selle tööga meie koosistumine lõppeski. Järgmiseks
koosistumiseks peame juba
ise mingi projekti tegema!

hommikul selleks, et õppida
ja oli ka neid, kes valmistusid
hilisööni. Kindlasti on kasulik iga olümpiaadiga saadud
uus kogemus, mis annab
elutarkust edaspidisteks
osalemisteks.
Dagmar Leino

DIREKTORI
VASTUVÕTT
23. veebruaril olid Uulu
kooli parimad õpilased palutud direktori vastuvõtule.
Kutsutute hulgas olid Silver
Põlgaste, Laura-Johanna
Jõesalu, Ander Koppel,
Doris Akker, Mariann-Krõõt
Mätas, Heino Sass, Karolin
Stimmer, Elise Kukk, Raul
Leemet, Romet Sutt, Kadri
Avamere, Rasmus Sutt,
Pipilota Neostus, Martin
Pulst, Adeele Arnek, Lauri
Leemet, Thea Kask, Alar
Rõa, Merilin Allikvee ja
Jarko Jelinkin. Kutsututele
oli kaetud pidulik laud suupistetega. Kõikide õpilaste
kodudesse saadeti tänukiri
vanematele. Vestlusringis
võisid kõik kutsutud esitada
direktorile küsimusi ja ka
vastupidi.
Dagmar Leino

Arvi Tamm 8. klass

SÕBRAPÄEV
Nagu tavaks saanud, toimub meil igal aastal sõbrapäeva tähistamine. Meie
koolis toimub südamete jagamine. Tänavu jagati poistele numbritega rohelised
südamed ja tüdrukutele
numbritega punased südamed. Numbri järgi leidsid
kaaslase, kellega said minna
kohvikusse. Kohvikus pakuti erinevaid kooke, küpsiseid, kohvi ja morssi. Korraldajaks oli üheksas klass,
kes ühtlasi seal ka ise töötas. Kolm tüdrukut olid
müüjateks ja kolm poissi
ettekandjateks pluss siis veel
kaks nõudepesijat. Ilma
kaaslaseta kohvikusse ei
pääsenud. Külalisi käis kohvikus eriti palju algklassidest. Nende arust sai üheksas klass kohviku pidamisega väga hästi hakkama
ning neile see väga meeldis.
Raili Raadik 9. klass

OLÜMPIAADIDEL
OSALEMINE
Veebruaris esindasid
Uulu kooli mitmed tublid
õpilased. Inglise keele
olümpiaadil käisid oma
teadmisi proovile panemas
5.klassi õpilased Kadri Avamere ja Norman Onno.
Ajaloo-olümpiaadil osalesid
Pipilota Neostus ja Martin
Pulst. Kõige edukamaks
osutus Pipilota, kes saavutas
2. koha. Kõik osalejad on
väärt suurt kiitust, sest
olümpiaadiks ettevalmistamine röövis palju vaba aega.
Nii mõnigi neist leidis jõudu
ärgata puhkepäeva vara-

EESI VABARIIGI
AASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD
ÕPILASKONVERENTS
23. veebruaril toimus
Uulu Põhikooli õpilaskonverents, mis oli pühendatud
Eesti Vabariigi aastapäevale.
Kogu koolipere kogunes
Uulu vallamaja saali. Selleaastase õpilaskonverentsi
teemaks oli oma juurte uurimine ja teadvustamine. Selle
raames uurisid 7.–9. klassi
õpilased oma sugupuud.
Need said ka aktusesaali
kogu oma kauniduses üles
riputatud. Sugupuud olid
vormistatud erinevalt – nii
puude kui tabelitena, mõni
tagasihoidlikumalt, mõni
värvikirevamalt. Loodetavasti saadi uurimise käigus
teada nii mõndagi huvitavat
oma perekonnast.
Aktus oli traditsiooniline
ja kulges pr Anu Kersalu
juhtimisel. Direktori sissejuhatavale sõnavõtule järgnes
autasustamine. Iga klassi
parim õppur sai direktorilt
kingituseks kauni raamatu ja
nendeks osutusid: Silver Põlgaste, Heino Sass, Elise
Kukk, Raul Leemet, Kadri
Avamere, Pipilota Neostus,
Sigrid Kuusk, Alar Rõa ja
Merilin Allikvee.
Seejärel alustasid esinemist algklassiõpilased. Kuulda võis hingematvalt kauneid
luuletusi, esitajateks Ander
Koppel, Argo Linnaste ja
Silver Põlgaste – need lapsed
võitsid ka algklasside luulevõistluse. Lauludega esinesid
nii algklasside tüdrukud kui
-poisid. Ilus oli algklassiõpilasi ka vaadata, sest just
nemad olid endi pidulikuks
sättimisega kõige enam vae-

Tahkuranna koolist
va näinud ja tekitasid pidupäevameeleolu. Järgnes tüdrukute suurepärane tantsunumber, mida esitasid Arabella ja Pipilota Neostus
ning Karolina Pung. Tantsunumber oli lavastatud tüdrukute endi poolt ja kukkus
väga hästi välja. Järgmiseks
tutvustasid Veroonika
Piirikuus 7. klassist ja Kaja
Linnumäe ning Merilin
Allikvee 9. klassist lähemalt
oma sugupuud. Lisaks tutvustati mõnda huvitavat
seika oma suguvõsas aset
leidnud juhtumistest. Aktuse
lõpupoole kingiti kõikidele
õpilastele ja õpetajatele šokolaaditahvel. Šokolaad
meeldis õpilastele väga –
paberikrabistamine oli kõrvulukustav. Suur osa õpilasi
leidis, et aktus on just sobiv
koht söömiseks. Peale aktust
sõitsid 9. klassi õpilased
Konstantin Pätsi ausamba
juurde mälestushetkedele.
Dagmar Leino

ALGKLASSIDE
VIKTORIIN
15. veebruaril sõitsid
meie kolmandikud Elise
Kukk, Madli-Ann Jõesalu,
Karolin Stimmer Pärnusse,
et osa võtta algklasside viktoriinipäevast. Küsimusi oli
igast vallast. Näod särasid,
kui teati vastust ning pilgud
jäid mõtlikuks, kui ei suudetud vastust leida. On jälle
materjali, mida lugeda,
uurida! Tüdrukud jäid endiga
rahule, sest 32. osavõtja hulgast saavutati 6.–7. koht.
Tänan oma noori daame!
Õpetaja Sirje

ISESEISVUSPÄEV
23. veebruaril tähistati
Tahkuranna vallas Eesti
Vabariigi iseseisvuspäeva.
Kõikidele üheksandikele tuli
üllatusena kui enne aktuse
lõppu teatati, et tuleb ette
võtta reis Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin
Pätsi ausamba juurde.
Sõit algas kell 11.30 ja
kohale jõudsime ligi pool
tundi enne põhisündmuse
algust ehk umbes 11.40. Kohale jõudes polnud veel palju
inimesi kohale jõudnud. Olid
mõned üksikud, kes ümber
ausamba siblisid. Ka meie
klass ulatas abistava käe ja
hakkasime klassikaaslastega
küünlaid süütama, mis viisid
kuni ausambani välja. Ürituse alguseks oli kohale jõudnud juba suur hulk rahvast.
Alustati lugudega ajast, mil
Eesti alles võitles vabariigiks saamise nimel. Räägiti
Konstantin Pätsi elust ja
tema tegudest Eesti Vabariigi
heaks. Kohal oli palju tähtsaid kultuuri tegelasi, kes
kõik olid omaga kaasa toonud uhke pärja ja häid mälestusi meie vabariigi esimesest
presidendist. Kogu üritus
kestis ligikaudu pool tundi.
Lahkudes olime kõik palju
targemad ja tänulikud Konstantin Pätsi suurtele jõupin-

gutustele. Kokkuvõttes olen
ma väga õnnelik, et selline
reis sai ette võetud.
Mirko Nurk 9. klass

UULU KOOLI
VASTLAPÄEV
28. veebruari hommikul
helises Uulu kooli koolikell
esimesse tundi küll nagu
tavaliselt, kuigi ees polnud
üldsegi tavaline koolipäev
ootamas. Hoopis vastupidi.
Nimelt toimus Uulu kooli
iga-aastane suusamatk. Sel
aastal oli see natuke teistmoodi – nimelt võtsid meie
kooli suusamatkast osa ka
Tahkuranna kooli õpilased.
Võistlusmaa oli 1.–4. klassil
3 km ja 5.–9. klassil 9 km.
Väiksemad õpilased startisid
Metsakülast ja suuremad
Uulust.
Start anti kõigile samal
kellaajal, nimelt kell 11, siis
mindi ühiselt rajale. Kes küll
poolelt maalt ja kes Uulust,
mõni matkas ja nautis ilusat
loodust, aga oli ka loomulikult neid, kes ilmtingimata
tahtsid raja kiiresti läbi sõita.
Võistlejate rivi venis lõpuks
väga pikaks. Lühemalt, ehk
siis 3km pikkuselt rajalt jõudis kõige esimesena lõppu
4. klassi õpilane Romet Sutt
Uulu Põhikoolist. Jõulumäele jõudes ootas teda ees suur
üllatus, nimelt ei olnud tema
lõpetamisehetkel näha ühtegi tuttavat õpetajat, aga see
viga sai kohe parandatud.
9. km pikkusel suusamatkal oli kiireim 7. klassi õpilane Sander Punkov, kes
edestas vastaseid mäekõrguselt.
Kui kõik suusatajad ja
matkajad olid lõpetanud, oli
väikestel joonistamisvõistlus
teemal „Vastlapäev” ja suuremaid õpilasi ootas ees viktoriin. Peale seda käidi vastlasuppi ja vastlakuklit söömas ja siis algas päeva kõige
magusam hetk – nimelt autasustamine.
Peale autasustamist mindi rõõmsalt ja ühiselt bussidesse ning võeti ette kodutee. Kokkuvõttes oli vastlapäev lõbus.
Adeele Arnek 7. klass

MAAKONNA
KOOLINOORTE
1.–3. KLASSI
MEISTRIVÕISTLUSED
RAHVASTEPALLIS
Saavutati tubli 5. koht.
Koosseisus Karolin Stimmer, Madis Arumäe, Silver
Salusoo, Stener Tiits, Jorgen
Ööpik, Mariann-Krõõt Mätas, Sten Pihu, Siim-Sander
Pihu, Henry Laurson ja Kermo Kiviselg.
Veebruarikuu
koolisündmustest koostasid
ülevaate Dagmar Leino ja
Marek Link.

Heidame pilgu meie
veebruarikuu tegemistele.
Kuu möödus kiiresti nagu
ikka.
Igasse nädalasse jagus ka
kooliväliseid üritusi.
* 2.veebruaril käis meie
kooli 1.–3.klasside võistkond
Kilingi-Nõmmes rahvastepalli võistlusel. Pärast raskeid pallilahinguid oli tulemuseks II koht!
Tublid rahvastepalli
mängijad olid Ott Liivaru,
Kermo Kivis, Kristo Krüger,
Brigyta-Renata Piiri, Reimo
Madissoo, Merily Kikkas,
Laura Krapp, Dalmat Cristofer Klein, Kristo-Karl Aedma.
* 10.veebruaril toimus
koolis loeng-seminar teemal
„Kui sul on mure“. Selle viis
läbi psühholoog Marek Koppel Tallinnast. Kuulata ja
kaasa rääkida said kõik
õpilased.
* 13.veebruaril käisime
teist korda Pärnus uisutamas.
*15.veebruaril osalesid
Kermo Kivis, Kristo Krüger
ja Brigyta-Renata Piiri
VARIA viktoriinil Pärnus.
* 16.veebruaril esinesid
lasteaia- ja koolilastele 2
lustakat klouni.
* 22.veebruaril tähistasime aktusega vabariigi 88.aastpäeva.Peale aktust toimus viktoriin, kus tuli vastata
Eesti teemalistele küsimustele. Võitjaks tuli Sandra
võistkond.
* 28.veebruaril oli kogu
koolipere suuskadel. 1.–4.
klassi õpilased alustasid oma
suusasõitu Metsakülast. 5. ja

6.klassi õpilased startisid
koos Uulu kooli õpilastega
Uulust. Ühine finiš oli kõigil
Jõulumäel. Lõpetajad said
diplomi ja šokolaadi. Oli
igati tore ja lustlik vastlapäev.
* Veebruar oli olümpiakuu. Teleri vahendusel elasime kaasa nii Kristiina Šmiguni kui Andrus Veerpalu
kullasõitudele. Küllap andis
nende väga edukas võistlemine indu ka meie noortele
suusatajatele.
Käes on märtsikuu. Päevad on pikemad, päike meelitab räästasse jääpurikaid.
Ilusat kevade algust kõigile!
Kaire Õitspuu
Tahkuranna Lasteaed
Algkooli õpetaja

Rahvastepalli
võistlused
2.veebruaril käisime Kilingi-Nõmmes rahvastepalli
võistlustel. Meie koolil läks
päris hästi. Me saavutasime
II koha. Võitmata jäi ainult
Kilingi-Nõmme kool. Meie
võistkonnas olid Reimo,
Kristo-Karl, Merily, Brigyta-Renata, Laura, Kristo,
Ott, Dalmat Cristofer ja Kermo.
Laura Krapp III klass

Nööpide lugemine
,,Hallo! Siin Uulu Metsakooli Jäneste 3. klass! Ootame endile külla järelkasvu!”
Kõne võeti vastu ja ennäe!, sõbrapäeval need lasteaia Nööbid tulidki. Algul
piiluti varmalt, arglikult, silmad suured ja säravad nagu
nööbid. Loendamisel selgus,
et Nööpidel olid nimed. Sellised nad on: Sander, Käroli,
Dan, Anu, Kelly, Stella, Maris, Martin, Sander, Tauno.
Selgus ka, et Jäneste
eestvedamisel said arglikest
Nööpidest südikad kirjutajad, joonistajad, tantsijad,
mõistatajad. Kuna Jänestele
Joosepile, Silverile, Karolinile, Daisyle, Arlele, Margitile, Kairitile, Karinile, Elisele, Madli-Annile, Alarile,
Annikale, Kermole, Siimule,

Taavile, Stenile, Madisele on
hammaste ja mõistuse teritamine porgandite, õunte ja
kapsaga igapäevane asi, siis
arvasid Nööbid, et neile kulub selline tegevus ka ära.
Koos ragistati, nagistati, plagistati, lagistati. Oli lõbus
küll!
Päikesekulla suurenedes
saavad Jänesed Nööpidega
uuesti kokku.
Oleks hiiglama tore,
kui need Nööbid, kes
OTSUSTAVAD UULU
PÕHIKOOLIS ÕPPIMA
HAKATA, AGA VEEL
ON KODUDES PEIDUS,
ANNAKSID ENDAST
TEADA õpetaja Sirjele.
Sirje Kõresaar
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• TEATED •
Reedel, 10.märtsil kell 11.00 – 12.30
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse fuajees
kell 13.00 – 14.30
Võiste Olmehoone fuajees

SEEMNETE MÜÜK
Võimalik ette tellida ka väetisi, mis hiljem
tuuakse kohale.
OÜ Kasnap
Neljapäeval, 16.märtsil kell 8.45–10.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

DOONORITE PÄEV
Oodatakse rohket osavõttu.

Tahaks lennata, aga...
Karl Saat on Tahkuranna
Lasteaed Algkooli V klassi
poiss, kelle hobiks on motokross. Loomulikult meeldib
talle vabal ajal ka jalg- ja
võrkpalli mängida, talvel
suusatada ja jäähokit mängida. Samuti armastab ta
arvutimänge mängida ja
koolitükke õppida, aga ülekõige on ikkagi motokross.
Karl sai oma esimese
mootorratta Honda, kui ta oli
4-aastane. Ta hakkas treenima oma kodu lähedal
Võiste krossirajal, mille rajasid talle isa Marko Saat ja
isa sõber Ott Lääne. Oma
esimese võistlussõidu tegi
Karl aga 21. juulil aastal
2001 Türil, kus ta saavutas
50 ccm3 klassis 9. koha.
Oled tänaseks tegele-

“Isa näitab vahest kurvis
soont (sõidutrajektoori). Isa
jaoks on kõige tähtsam see,
et olenemata kohast pean ma
andma igal võidusõidul
maksimumi. Kui olen sõitnud kehvemini, on issi vahel
ka kurja häält teinud. Aga
ma ei tea ühtegi krossipoissi,
kes poleks vahel peapesu
saanud.
Ema aga seisab tavaliselt
kuskil raja kaugemas kurvis
ja ergutab mind kui tarvis.
Ema võtab ka mu võidukihutamisi videolindile, hiljem
on hea vaadata, kuidas ma
ühte või teist rajalõiku saaksin paremini läbida. Õde
Marleen on ka pea kõik
võistlused minuga kaasas.
Tema on fotograaf ja suur
motokrossifänn. Kõige ras-

Pühapäeval,

9.aprillil algusega kell 10.00
toimub Võiste olmehoones

LIHAVÕTTELAAT
Oma toodetega kauplema ja ostumõnusid nautima
oodatakse kõiki vallaelanikke.
Laata korraldab Tahkuranna Naisselts.
Info 53400101.

Ostan metsakinnistu, võib olla hüpoteegiga
koormatud. Tel 509 7926.
u u u

Soovin osta Tahkuranna vallas maja või suvila.
Tel 522 2093.
u u u

Ostan Tahkuranna vallas maad, kuni 20 km kaugusel
Pärnust. Võib ka olla osa kinnistust. Tel 442 7908.

Võiste olmehoones
igal teisipäeval, neljapäeval, laupäeval
kell 11.00 – 14.30

kasutatud riiete ja jalatsite müük

SURMAD

Sünnid
ANNIKA
STIMMER
14.veebruar 2006
Kaja Rinaldo ja
Kaido Stimmer´i
peres 3.laps

ENDEL TÕUST
29.06.1939-12.02.2006
Uulu küla
ELMAR MÄNNIK
30.05.1921-13.02.2006
Uulu küla
JAAN PÕLDMA
22.04.1941-15.02.2006
Võiste alevik
NIKOLAI MESTILÄINEN
12.11.1927-26.02.2006
Võiste alevik

nud motokrossiga 5 aastat. See on pool Sinu elatud elust. Paljud Sinu
koolikaaslased käivad
suusatrennis Jõulumäel.
Kust tuli Sul mõte või
tahtmine (nn. motokrossipisik) tegeleda just
motokrossiga mitte suusatamise või mõne teise
spordialaga?
“Kui ma väike olin siis
käisime isaga motokrossi
võistlusi vaatamas. Võiste
meestest võistlesid siis
Rauno ja Siim Lääne. Mulle
hakkas meeldima see tehnikasport ning peagi ostis isa
mulle põristamiseks esimese
tsikli. Isa tuttav, onu Ott aitas
ehitada krossiraja metsa ning
tema õpetas esimesi nippe,
kuidas krossiratast valitseda.”
Sinu suured toetajad ja
abistajad on ema ja isa –
Sinu pere. Mis tunnetega
nad vaatavad Sind kui Sa
motokrossirajal kaasvõistlejaid taga ajad või eest
ära kihutad?

kem on võistelda kodupubliku ees, on juhtunud nii, et
ma forsseerin ennast üle ja
sõiduvead on kerged tulema.”
Kuidas näevad välja
Sinu treeningpäevad ja
kas iga päev tuleb trenni
teha?
“ Päris iga päev ma trenni ei tee. Talvel käin suusatamas, suvel jooksen. Tsikliga sõidan võistlusperioodil 2–3 korda nädalas.
Treening algab kohe peale
koolitunde. Vahel tuleb isa
koolimajja mulle vastu ja
siis sõidame krossirajale.
Tavaliselt on igal nädalavahetusel kuskil võidusõit.”
Motokross on väga
riskantne hobi, kas Sa ei
karda kukkumisest tulenevaid tagajärgi?
“Ma ei mõtle selle peale
ja ei lähe rajale mõttega –
kas panen matsu või ei pane.
Mõne trauma olen ikka saanud ka, aga õnnetusi võib
juhtuda ka lihtsalt mängides
või mõnda teist spordiala
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harrastades.”
Krossimootorratta tundmine
nõuab suurt
tehnilist taipu ning kiireid otsuseid. Kui
krossitsikkel
tõrgub, kes
Sind siis aitab?
“Minu
tsikleid hooldab mehaanik Peeter
Leesment ehk
onu Pets. Viimasel jääraja võistlusel
suutsin aga
oma ratta tõrkumisi ise valitseda ja sõidu lõpuni sõita – lõpetasin
ühe võistlussõidu viimasena, aga mulle ei
meeldi võistlust pooleli jätta,
kasvõi hambad risti ja pisar
silmas. Iga sõit tuleb lõpuni
sõita.”
Jälgides Sinu võistlustulemusi pean tunnistama,
et oled üsna kõva käsi nagu
öeldakse. Oled saavutanud
tuntust läbi edukate sõitude Eestis, Lätis ja Leedus.
Kõigil Pärnu motosõpradel oli Sinu esinemist võimalik jälgida 24. veebruaril
Pärnu jõel toimunud jääkrossi sõidul, kus saavutasid
65 ccm3 mootorratastel parima tulemuse ja pjedestaali
kõrgema koha.
Unistame nüüd ka natuke. Tahad lennata hästi
kõrgele kui nii võib öelda.
Kui kaugele tahad motokrossis jõuda?
“Ikka tippu. Tahan saada
Maailmameistriks.”
Karl saavutas suvisel
2005. a. motokrossihooajal
65 ccm3 mootorrataste klassis Eesti Meistri tiitli. Käes-

oleva aasta talvel on veel
juurde lisandunud talvine
Eesti Meistri tiitel motokrossis ja Jääraja Karikasarja
kokkuvõtte esikoht.
“Ma olen õnnelik, et
möödunud hooaeg on hästi
läinud – võtsin kõigest maksimumi!”
Oluline on lastesse spordipisiku süstimine, nende
eemalehoidmine tänavaprobleemidest ning isa-poja
vahelised head suhted. Motokross on suurepäraseks
väljundiks Saat’ide peres,
kuna siin põimuvad isa ja
lapse huvid ning ema mõistev suhtumine. Karli perekond on otsustanud anda poisile võimaluse motokrossi
karjääriks sellisena nagu seda on suutnud Eesti tuntumad krossisõitjad.
Jõudu ja jaksu teile!
Karliga ajas juttu
Tiiu Sommer

Jääraja võistlused Võistes

Jäärajal kihutamas Kauri Krüger
Väljaandja: Tahkuranna Vallavalitsus, tel. 4427 651
Lehe makett: Tiiu Sommer, tel. 4460 684, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Küljendus: Maaja Poolak
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4. veebruaril korraldas Võiste motoklubi Kärnataja Leina mahajäetud endises liivakarjääris kõigile huvilistele jääraja
võistluse. Võistlus toimus kuues erinevas klassis: esirattaveolised autod, tagarattaveolised autod, neljarattaveolised
autod, ATV-d, naised ja lapsed.
Ürituse eesmärgiks olid juhtide sõiduoskuste parandamine, noorsoole autoga libedal sõidu õpetamine ja neile huvitava
tegevuse leidmine. Võistlus pakkus huvilistele võimaluse võidu sõita ohututes tingimustes.
Motoklubi tänab kõiki sponsoreid ja toetajaid, kes õla alla panid ning üritust toetasid.
Riho Lank

