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Vallavanema veerg

Vallavanem
EERI TAMMIK

Probleemne
internetiühendus
Tahkuranna Vallavalitsus
on viimase kahe aasta jooksul üritanud lahendada elanike interneti püsiühenduse
loomise probleeme. Esialgu
Uulus hakkas asi toimima
enam-vähem. Võistes tekkisid probleemid juba kohe
alguses. Täna on probleeme
igal pool ja igal ajal.
Pärnumaa Ettevõtluskeskusest saadud info põhjal ei
ole tegemist niivõrd kohaliku
võrgu veaga, vaid on tegemist raadiolevi häiretega
Pärnu-Häädemeeste vahelisel alal. Tarbijaid on palju ja
antennid segavad üksteist.
Praegu käib töö meie
piirkonna seadmete väljavahetamiseks kaasaegsemate ja
nõuetele vastavate vastu.
Tööd loodetakse lõpetada
aprillikuu jooksul. Nii on
vähemalt meile teatatud.
Võiste ja Uulu majade
kaablivõrgu haldamise võtab
üle OÜ Cord, kes on praegu
samuti probleemi ees Võiste
internetiühendustega, mida
ta hakkas juba korrastama.
Uulus on pidurdavaks
asjaoluks 11 piraattarbijat,
kelle ühinemisega võrku ei
ole arvestatud.
Loodame, et maiks saame korraliku. Seniks kannatlikku meelt ja kasutage valla
nelja internetipunkti üheksat
arvutit.

Alustasime vana
sõjaväelinnaku lammutamist
Reius Rae bussipeatuse
taga asuvas endises sõjaväelinnakus käivad lammutustööd. OÜ Vändra MP on
lõpetamas tühjalt ja kasutult
seisnud varemete lammutamist. Maa-ala puhastatakse
täielikult hoonetest, kaevatakse välja ka vundamendid.
Materjal purustatakse spetsiaalse masinaga ja kasutatakse tee-ehitusel. Maa-ala
planeerime kasutusele võtta
tootmisotstarbel, tingimusteks mitte tegeleda metsamaterjali esmatöötlemisega ega
ladustamisega.
Uued puurkaevud
valmimas
Reius puurisime uue
puurkaevu senise lähedale
kuid sügavamale, et tagada
kvaliteetne vesi. Praeguseks
on valminud ka puurkaevu
hoone ja peatselt algab seadmete paigaldamine. Siis saab
ühendada uue puurkaevuga
nii korrusmaja kui eramajad
endises aiandusühistus, lisaks uute objektide liitumisvõimalus.
Uulus alustame Õunaaia
puurkaevu ehitamist, sealt
saab viia joogivee üle Ura
jõe nii uute detailplaneeringu
aladele kui ka olemasolevatele elamutele ja suvilatele,
kuna senine veevärk ei toimi
seal talveperioodil. Õunaaia
ja Keskuse puurkaevude
ühendamiseks esitasime uue
taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele, vastuse
saame juunis.
Võistes lõpetame kevadel uue trassi pealt ühendused eramutesse ja ehitaja
korrastab veel pinnased ja
tänavad. Korrusmajade vahel olevad malmist veetrassid on amortiseerunud, ka
need tuleb planeerimata tööna uued ehitada.
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Tahkuranna valla suusatajad
edukad X Maatalimängudel
Eesti X Maatalimängud
toimusid 4.–6.märtsini 2005.
a. Põlvas. Jalgpallistaadionil Lootospark kuulutas talimängud avatuks korraldustoimkonna esimees, Põlva
linnapea Tarmo Tamm. Maatalimängude osavõtjaid tervitasid keskkonnaminister,
Eesti Maaspordi Liidu
„Jõud“ juhatuse esimees
Villu Reiljan, kultuuriminister Urmas Paet, põllumajandusminister Ester Tuiksoo,
Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann ja Põlva
maavanem Urmas Klaas.
Kohal olid olümpiavõitja
Jaan Talts ja mitmed maavanemad. Avamisele järgnes
Põlva linna poolt korraldatud
ilutulestik ja osavõtjate puhkeõhtu.
Eesti X maatalimängudel
võisteldi murdmaasuusatamises, suusaorienteerumises,
males, kabes, lauatennises,
naiste ja meeste korvpallis
ning väljaspool arvestust

Andrus Veerpalu lisas oma
kollektsiooni 50 km klassikadistantsilt järjekordse
kulla.

Suusaklubi Jõulu teatemeeskond koosseisus Kein Einaste, Andrus Veerpalu ja Tarvi
Kalnin saavutas Eesti meistrivõistlustel 3x10 km konkurentidele ja meediale üllatusena
hõbemedali.

noorte talijalgpallis. Soovijatele korraldati Maakera
matk, mida sai läbida kas
suusatades või jalgsi. Vastavalt juhendile oli võimalus
maatalimängudel osaleda
kõigil maakondadel, valdadel ja kuni 21000 elanikuga
linnadel. Finaalvõistlustel
Põlvas osales 1446 võistlejat ja 314 matkajat, eelvõistlustel tegi veel kaasa 840
inimest. Kokku osales 2600
sportlast 70 vallast ja 22
linnast.
Suusatamine on Tahkuranna valla sportlaste meelisala, seda võisime kogeda
ka X maatalimängudel, kus
hästi läks meie naissuusatajatel nii individuaalaladel
kui teatevõistlustes.
Naiste 5 kilomeetri sõidul said 5.koha Angela
Veerpalu, 6. koha Anu Taveter. Naisveteranidel oli
tulemused paremad. Veteranide I grupis – 1.Kadri
Madissoo 3.Julianne Tõnisson 5.Tiia Kalnin 12.Aino
Arumäe. Veteranide II grupis
4.koht Sirje Kõresaar,
5.Aino Veerpalu. Tüdrukute
C – 3. koht Thea Kask,
9.Adele Arnek 12.Sandra
Serva.
Naisveteranide teatekol-

mik – Julianne Tõnisson,
Sirje Kõresaar, Tiia Kalnin
I koht. Naised teatekolmik –
Kadri Madissoo, Angela
Veerpalu, Anu Taveter I koht.
Tüdrukute kolmik 3x3 km –
Katrin Kihuoja, Sandra
Petri, Killu-Johanna Palm III
koht ja tüdrukute 3x2 kolmik – Sandra Serva, Thea
Kask, Adele Arnek I koht.
Poiste teatekolmik – Robert
Hein, Kevin Lääne, Sander
Punkov sai 4.koha.

Meestest olid edukamad
– 10 km sõidul Tarvi Kalnin
III koht, 3 km sõidul Sander
Punkov III koht. Eesti X
Maatalimängudel sai Pärnumaa suusatamises III koha.
Oma panuse selleks andsid
ka Tahkuranna tublid suusatajad. Aitäh Teile.
Tiiu Sommer
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
07.märtsil
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (toetuse määramine, hooldajaks olemise lõpetamine).
• Kompenseerida täiendavalt vähekindlustatud peredele
tormikahjude likvideerimisega seotud kulude katteks (tehtud ajavahemikul 09.01–07.03) kodumasinate remondid
(pesumasinad, elektripliidid, külmkapid) summas kuni
1000.- krooni ühe masina kohta, elektrikulude suurenemise
vahe jaanuaris ja veebruaris võrreldes eelnevate kuludega,
kuni 500.- krooni kuu kohta.
• Väljastada projekteerimistingimused Tarmo Eesnurm´ele
Võiste alevikus Tambeti kinnistule elamu püstitamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Valdek Holter´ile Võiste alevikku
Koordi kinnistule püstitatavale majapidamise abihoonele.
• Tunnistada parimaks Uulu kontorihoone katuse renoveerimise ehitustööde läbiviimiseks korraldatud konkursi pakkumiseks AS Varje pakkumine kui soodsaim.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Munta kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0080 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Munta
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Munta-Metsa sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Määrata Tahkuranna vallas Lepakülas Munta kinnistu katastriüksuse 84801:004:0117 nimi ja sihtotstarve alljärgnevalt:
Munta-Metsa sihtotstarve maatulundusmaa 100%
22.märtsil
• Nõustuda Tahkuranna vallas Uulu külas Rannamäe kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0041 jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Rannamäe
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Maarja
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Pohla
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada Tahku tee teenindusmaa suuruseks katastriüksuse plaanil näidatud piirides alljärgnevalt:
Maatükk I pindalaga 0,4 ha
Maatükk II pindalaga 0,1 ha
• Kinnitada Tanevi tee teenindusmaa suuruseks 1,9ha katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Tanevi tee katastriüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%, kood 0070.
• Kinnitada Mõisa tee teenindusmaa suuruseks 3,2 ha katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Mõisa tee katastriüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%, kood 0070.
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (toetuste määramine, toimetulekutoetuse saajate nimekirja kinnitamine,
hooldajaks olemise lõpetamine).
• Kinnitada Eesti Punase Risti poolt tormikahjus kannatanutele eraldatud puubriketi saajate nimekiri vastavalt
lisale.
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Rae Tehnoküla detailplaneering.
• Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Mäeotsa detailplaneering.
• Võtta vastu Uulu külas läbiviidav Kase detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud detailplaneeringute avalik väljapanek ning avaldada teade ajalehes Pärnu Postimees.
• Väljastada projekteerimistingimused Mai Mürk‘ile Tahkuranna külas Kirt´i kinnistule püstitatavale saun-suvilele.
• Väljastada projekteerimistingimused Jaotusvõrk OÜ-le
Uulu külas Riigiranna kinnistule liitumispunkti väljaehitamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Ain Luhka´le Uulu
külas Nõmmiku II katastriüksusele elamu püstitamiseks.

Vallavolikogus otsustati:
31.märtsil

• Algatada Tahkuranna valla arengukava koostamine aastateks 2006–2010.
Määrata arengukava koostamise eest vastutavaks isikuks
Eeri Tammik.
• Müüa otsustuskorras Tahkuranna valla munitsipaalomandis olev Pikk tn 6a kinnistu suurusega 2298m², asukohaga
Tahkuranna vald Võiste alevik, Külliki Almosen´ile,
hinnaga 30 000.- (kolmkümmend tuhat) krooni.
• Müüa otsustuskorras Tahkuranna valla munitsipaalomandis olev Pikk tn 6c kinnistu suurusega 2308m², asukohaga
Tahkuranna vald Võiste alevik, Edik Palandi´le, hinnaga
30 000.- (kolmkümmend tuhat) krooni.
• Müüa otsustuskorras Tahkuranna valla munitsipaalomandis olev Pikk tn 6d kinnistu suurusega 2317m², asukohaga Tahkuranna vald Võiste alevik, Edik Palandi´le,
hinnaga 30 000.- (kolmkümmend tuhat) krooni.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud vara
võõrandamine.
Volitada vallavanem Eeri Tammikut sõlmima vastavasisulisi notariaalseid ostu-müügilepinguid.
• Võtta vastu Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning
Sindi linna jäätmekava aastateks 2005–2009.

• Väljastada projekteerimistingimused Hugo Tamm´ele Reiu
külas Tammeoksa kinnistule majapidamisabihoone püstitamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Kerly Kirsipuu´le
Metsakülas Arrase kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Laadi külas
Männiku tee 2 liitumispunkti väljaehitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Jaotusvõrk OÜ-le Leina külas
Soometsa ja Metsaküla 15 kV võrgu ühendamiseks rajatud
elektriliinile.
• Korraldada riigihange Uulu Põhikooli renoveerimine ja
juurdeehitus avatud pakkumismenetlusena.
Määrata punktis nimetatud riigihanke eest vastutavaks isikuks vallavanem Eeri Tammik.
Määrata pakkumiste avamiseks, pakkujate kvalifitseerimiseks ja pakkumiste vastavaks tunnistamiseks ning eduka
pakkumise väljaselgitamiseks riigihanke komisjon järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees:
Eeri Tammik vallavanem
Komisjoni liikmed:
Avo Rahu vallavolikogu esimees
Urmas Org vallavalitsuse liige
Arvid Arroval arengunõunik
Kalmer Metsaoru
vallavolikogu liige
Lembi Nõmm
Uulu Põhikooli direktor
Komisjoni esimehel Eeri Tammik‘ul kinnitada pakkumise
kutse dokumendid ja komisjoni liikmel Arvid Arroval´il
anda selgitusi pakkumise kutse dokumentide sisu kohta
vastavalt Riigihangete seadusele.
• Eraldada valla eelarvest C.R.Jakobsoni Sihtasutusele
500.- (viissada) krooni preemiafondi toetamiseks.
• Määrata Uulu-Laadi teele lisatava uue bussipeatuse nimeks ROOTSI.
• Kehtestada tegevuskulu arvestusliku maksumuse suurus
2005.aastal Tahkuranna valla haridusasutustes vastavalt
kalkulatsioonile alljärgnevalt:
Uulu Põhikoolis ühe õpilase kohta 7885.- krooni aastas,
657.- krooni kuus;
Tahkuranna Lasteaed- Algkoolis ühe õpilase kohta 7247.krooni aastas, 603.- krooni kuus.
Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis ühe lasteaialapse kohta
26400.- krooni aastas, 2200.- krooni kuus.
Uulu Lasteaias ühe lasteaialapse kohta 25544.- krooni
aastas, 2128.- krooni kuus.
Tegevuskulu on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.
• Kinnitada Uulu Raamatukogu Avaliku Internetipunkti sisekorraeeskirjad.
• Eraldada tegevustoetust mälumängu läbiviijatele ja eakate
klubile Kuldne Iga.
31.märtsil
• Kinnitada osaühing VESOKA majandusaasta aruanne
01.01.2004–31.12.2004 esitatud kujul.
• Muuta Tahkuranna valla haldusterritooriumil alates 01.
juulist 2005 veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste
hindasid (määruse terviktekst lisatud).
• Müüa tormimurrust ülestöötatud metsamaterjalid AS-ile
K.A.T.&Ko kui parimale pakkujale.
• Väljastada projekteerimistingimused Jüri Kõresaar´ele
Uulu külas Maarja katastriüksusele elamu püstitamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Elly Ostrov´ile Uulu
külas Ületee II katastriüksusele elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Iivo Vallek´ile Uulu Madise kinnistul abihoone laiendamiseks.
• Mitte võtta vastu Lepakülas läbiviidava Teearu kinnistu
detailplaneering, kuna see ei vasta Planeerimisseaduste
sätetele.
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Eelnimetatud jäätmekava jõustub hetkest, mil selle on vastu võtnud viimane nimetatud piirkonna volikogu.
Kinnitada Tahkuranna-Võiste-Leina-Piirumi maakorralduspiirkonna ümberkruntimise kava.
Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuv Tahku tee maatükk
I suurusega 0,4ha ja maatükk II suurusega 0,1ha katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuv Tanevi tee maaüksus
suurusega 1,9 ha katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuv Mõisa tee suurusega
3,2ha katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Kehtestada Laadi külas läbiviidud Selja detailplaneering, mille eesmärgiks kinnistu jagamine ehituskruntideks
ja infrastruktuuri väljakujundamine. Planeeringust huvitatud isik on kinnistu omanik OÜ Kalnin juhataja Tarvi
Kalnin.
Algatada Tahkuranna külas Nurga kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine elamukruntideks,
ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri väljakujundamine ja kinnitada selle lähteülesanne.
Algatada Metsakülas Teeääre kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on trassiteeninduseks vajalike ehitiste püstitamine ja kinnitada selle lähteülesanne.

Aprill 2005

Ettevõtjail tuleb registreeruda
Iga aasta 15.aprilliks peab kauplev ettevõtja oma
andmed registrile saatma, muidu peatatakse tema õigus
kaubelda.
15.aprillist kaotavad kehtivuse seni väljastatud kauplemisload ning kaubandus-ettevõtetel tuleb üle minna
elektroonilisele registreerimisele.
Kaubandustegevuse registri seadus liigitas kauplemiseks
kaupade müümise kõrval ka palju muid tegevusalasid ning
lubab kaubandusega tegelda ainult siis, kui kaupleja on
registreeritud majandustegevuse registris.
Registreerida tuleb ettevõtetel, millised tegelevad hulgija jaemüügi, toitlustamise, teenindamise ning kaubanduse
korraldamisega, kuid varasemast erinevalt ka tootmisettevõtetel. Kaubandustegevus puudutab ka põllumehi, seega
on põllumeeste jaoks registreerimist vajavaks kauplemiseks
nii lõpptarbijale kui töötlevale kombinaadile müümine. Kaubandustegevuse seadus nimetab kauplemiseks järgmisi
nähtusi:
1. Vallasasja pakkumine ja müük – aga vallasasjad on
kõik asjad (ja ka loomade kohta rakendatakse enamasti asjaõigusseaduse sätteid) peale maa, mis on kinnisasi.
2. Vallasasja kasutusse andmine ja võtmine.
3. Vallasasja valmistamine või muutmine kliendi tellimusel mitte ainult tasu eest, vaid ka tasuta. See hõlmab
igasuguste asjade tegijaid ja parandajaid, näiteks õmblejaid,
kodutehnika ja transpordivahendite remontijad jne.
4. Ilu- ja isikuteenuste pakkumine ja osutamine nii tasu
eest kui tasuta. Nendeks teenusteks peaks rahvatervise
seaduse alusel välja antud sotsiaalministri määruse järgi
olema juuksuri-, maniküüri-, pediküüri-, kosmeetika-,
solaariumi- ja saunateenus.
5. Toitlustamine.
6. Tänava- ja turukaubanduse korraldamine ning kaubanduse korraldamine avalikul üritusel.
Majandustegevuse registri seaduse kohaselt peab ettevõtja
esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus,
iga aasta 15.aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta
juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu
muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud rohkem kui kolm
kuud.
Tahkuranna vallas tegutseda soovijad peavad esitama
registreerimistaotluse vallavalitsusele kas digitaalselt aadressil ulvi.poopuu@tahkuranna.ee või paberkandjal vallakantseleisse. Taotluse vormi leiab Tahkuranna valla kodulehelt www.tahkuranna.ee. Enne taotluse esitamist tuleb
tasuda registreerimise eest riigilõiv 300 krooni Tahkuranna
Vallavalitsuse arveldusarvele 10902001672004 Ühispangas.
Majandustegevuse registri andmed on avalikud, nendega
saab tutvuda registri kodulehel http://mtr.mkm.ee
Info tel 44 27 661

Ulvi Poopuu

TAHKURANNA VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Uulu

31.märts 2005 nr 6

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. juulist 2005 veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise
teenuste hinnad (koos käibemaksuga) alljärgnevalt:
1.1 tasu tarbitud vee eest
Uulu
8,00 kr/m³;
Võiste
8,00 kr/m³;
Reiu
8,00 kr/m³;
1.2 tasu heitvee ärajuhtimise eest
Uulu
13,00 kr/ m³;
Võiste
13,00 kr/ m³;
Reiu
20,40 kr/ m³.
2. Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 25.septembri 2003 määrus nr 2 “Heitvee ärajuhtimise hinna
muutmine Reiu tarbijatele”.
3. Määrust rakendada alates 01.juulist 2005.a.
4. Käesolev määrus jõustub 05. aprillist 2005.a.
Eeri Tammik Vallavanem

Ulvi Pooopuu Vallasekretär

Teede lagunemisest
Teedealune pinnas on külmunud sügavamalt kui tavaliselt,
seega võib teede ülessulamisel karta pisut suuremat kevadist
teede lagunemist. Vallavalitsuse poole on pöördutud kaebustega, et tee pind on porine ja raskesti läbitav, kuid vallavalitsus
saab jagada esialgu vaid mõningaid nõuandeid: ärge sõitke
teele roopaid sisse, kasutage erinevat sõidujälge, muidu on
roopad ühel hetkel nii sügavad, et auto jääb kõhu peale kinni.
Sõitke ainult hädavajalikke sõite, raskete veoste vedamine
lükake edasi teeolude paranemiseni. Riigi teed suletakse teede
lagunemise perioodil raskeveokitele täielikult, vallateedel ei
ole piiranguid rakendatud ja suuri teedelõhkumisi pole ka
olnud. Loodame kõigi vallakodanike mõistvale suhtumisele
ja säästlikule liiklemisele.
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Tahkuranna valla ajaleht
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KOOLIUUDISEID
Uulu Põhikoolist

Tahkuranna kooli uudised

Tegemisi Uulu koolist
Märtsikuu oli meie koolis küllaltki kiire ja tegus aeg.
Toimusid mitmed tähtpäevadega seotud üritused, jätkusid piirkondlikud olümpiaadid. Kõige muu kõrvalt tuli leida ka aega hinnete korda tegemiseks ning
haigustega võitlemiseks.
u 4.märtsil toimus piirkondlik
matemaatikaolümpiaad 5.klassile.

u 11. märtsil võistlesid 5.klassi õpilased
inglise keeles.

Esikolmikusse kuulusid:
1. Marjanne Priidik
2. Martin Pulst
3. Sirli Mändmets
3. Raido Heinla

Parimateks osutusid:
1. Martin Pulst
2. Pipilota Neostus
3. Karoliina Pung

Uulu PK
Uulu PK
Surju PK
Surju PK

u 4. märtsil käisid 4.
klassi õpilased Kadri Avamere ja Oliver Sild maakondlikul eesti keele olümpiaadil Pärnus. Tagasi tuldi
keskpäraste tulemustega.
Aitäh kõigile olümpiaadidel osalenud õpetajatele
ettevalmistuse eest!
u 8.märtsil, naistepäeval, toimus Uulu koolis tüdrukute päev. Kõikide klasside poisid pidid sel puhul

oma klassi tüdrukutele esitama tantsu etteantud muusika saatel. Päeva korraldas
kooli omavalitsus.
u 14. märtsil tähistasime
loominguvõistlusega emakeelepäeva, mille eestvedajaks oli õpetaja Ly Kukk.
Kolmanda veerandi lõpus avaldas kooli direktor
kiitust väga hea õppeedukuse
eest järgmistele õpilastele:
1.klass Doris Akker

Uulu PK
Uulu PK
Uulu PK

Mariliis Allikvee
Mariann-Krõõt
Mätas
2.klass Karolin Stimmer
3.klass Raul Leemet
5.klass Pipilota Neostus
Martin Pulst
6.klass Marta Toomla
Janeli Vallek
7.klass Alar Rõa
8.klass Merilin Allikvee
Suur tänu kõigile nende
laste vanematele!

Emakeelepäev
14.märtsil, K.J. Petersoni
sünniaastapäeval toimus
Uulu koolis emakeelepäevaga seoses loominguvõistlus eesti keelest: luuletused,
kirjandid, infolehed, luulepõimikud ja vigurjutud.
Parimateks klassideks
osutusid 2., 4. ja 5. klass. Pa-

rimad kirjutajad olid:
Sigrid Salusoo, Karl Jõumees, Karolin Stimmer,
Kadri Avamere, Karoliina
Pung, Alar Rõa, Mirko Nurk,
Siim Tammik.
Parimatest parimatele
jagati raamatuid ja kiituskirju.

Saime teada Meinhard
Laksist, kes oli emakeelepäeva tähistamise algatajaks
Eestis ja meie kooli õpetaja,
Sirje Kõresaare, eesti keele
õpetajaks Sonda koolis.
Oli tore loominguline
päev.
Alar Rõa, VII klass

kõigeks muuks peale söömise, aga tegelikult on asi kohati palju roosilisem.
Me käisime oma klassiga
asja ise vaatamas ja ega see
elu seal nii hullumoodi raskelt küll ei käi. Sul on suhteliselt head ja soojad elamistingimused, mõnel pole varem sedagi olnud. Lõunaks
on sulle kolmekäiguline toit,
mis on vägagi söögikõlbulik.

r 26.märtsil käisime
„Estonia“ teatris vaatamas
Ugala teatri etendust „Aarete saar“.
Õpilaste arvamusi etendusest:
– Ühel päeval teatas
õpetaja, et „Estonia“ teatris
on näidend „Aarete saar“.
Meie klassist olid peaaegu
kõik nõus minema, ainult
Priit jäi haigeks ja Kertu ei
tahtnud tulla. Lõpuks jõudsime kohale. See bussisõit
väsitas tõeliselt ära! Kui me
„Estoniasse“ jõudsime, oli
juba nii palju rahvast, et kõik
pidid trügima. Jõudsime oma
kohtadele ja etendus hakkaski. Seal oli palju paugutamist
ning väävlihaisu oli kogu
saal täis. See on üks kõige
lahedamaid etendusi, mida
ma vaadanud olen. Ja siis tuli

jälle see tüütu bussisõit.
Algul tundus, et see on igav,
aga pärastpoole läks kõik
vägevaks. Koju jõudsime
kell 22.30.
Martin, 6.kl.
– 26.märtsil läksime
Tallinna Rahvusooperisse
„Estonia“ vaatama etendust
„Aarete saar“. Kell 15 hakkasime kooli juurest Tallinna
poole sõitma. Bussisõit oli
väga meeleolukas. Kui me
Tallinnasse jõudsime, käisime enne veel Laagri Maksimarketis. Suurem osa õpilastest ostis poest endale
midagi.
Teatrisse jõudsime umbes pool tundi enne etenduse
algust. Etendus rääkis meremeestest, kes otsisid aaret,
mis oli ära peidetud. Seda
nad aga kätte ei saanud, sest
üks mees, kes oli 10 aastat
saarel vangistuses, oli selle
varanduse leidnud ning selle
merre visanud. Mees viskas
aarde sinna sellepärast, et
tahtis juustu saada. Nii ei
saanudki meremehed aaret
endale.
Teatripreemiate jagamisel sai etendus „Aarete saar“
kaks auhinda.

r 2.aprillil möödus 200
aastat Hans Christian Anderseni sünnist. Seda juubelit
tähistati ka meie koolis. Eelmise veerandi viimasel nädalal pidid õpilased läbi lugema ühe vabalt valitud H. Ch.
Anderseni muinasjutu . Selle
põhjal tuli kirjutada lühikokkuvõte ning oma töö illustreerida. Valmis tööd pandi
lugemiseks-vaatamiseks üles
kooli koridori seinale. Vaheajal tuli tutvuda Anderseni
elulooga ning lugeda veel tema muinasjutte. 1.aprillil
seadsid õpilased kokku
võistkonnad, kes pidid näitama teadmisi kirjanikust.
Prooviti jõudu nuputamises
ja muinasjuttude teadmises.
Ees ootab veel kaks töökat koolikuud. Selleks soovin
kõigile jõudu ja vastupidavust!
Kaire Õitspuu
Tahkuranna
L.-Algkooli õpetaja

Robert, 6.kl.

Tegemistest Võiste lasteaias

Hommikupoolik Pärnu Üksik-Jalaväe pataljonis
Nooruk, kellel on aeg
minna sõjaväkke, võib sõjaväkke minemist vältima hakata, sest sõjavägi võib tunduda talle mõttetu ja mittevajalik. Tegelikult pole asi
üldse nii hull. Sõjavägi on
koht, kus saad ennast füüsiliselt arendada ja kuulekust
õppida. Paljud arvavad, et sa
elad sõjaväes kuskil papist
seinte vahel ja toit kõlbab

r 18.märtsil, veerandi
viimasel koolipäeval, käis
meie koolis esinemas rahvatantsurühm „Ülejala“, kelle
juhendajaks on Tiiu Pärnits.
Tantsud meeldisid kogu kooliperele väga ning ootame
huviga nende uusi esinemisi.
Päeva lõpetas ujumine
Pärnu Koidula Gümnaasiumi ujulas.
Ujumas käisime veel ka
20.märtsil. Ujumine oli lahe
nagu alati.

Olen ise sõdurielu ettevalmistuseks ellujäämiskursust läbinud, sellest mehiselt
välja tulnud. Muidugi võib
algul sõjavägi ületamatu tunduda, aga kõigega harjub ära
ja usun, see aeg möödub lennult.
Siim Tammik
IX klass

Suusapäev Jõulumäel
28.veebruaril toimus talispordipäev Uulu Põhikoolis. Seekord ei saanud pidada traditsioonilist suusasõitu Uulu-Jõulumäe, sest jaanuarikuu tormi tõttu olid suusarajale langenud
puud.
Üritus toimus Jõulumäe suusaradadel.
Võisteldi suusatamises neljas erinevas vanuseastmes ja erinevatel distantsidel.
Kolme parimat tüdrukut ja poissi igas vanuseklassis autasustati diplomi ja auhinnaga.
Kaks päeva hiljem toimusid Pärnu Maakonna meistrivõistlused suusatamises. Kuna väga
paljudel läks ka seal väga hästi, tooksime need tulemused ühiselt välja. (Esimesena koht
koolivõistlustel ja – taga koht Pärnu maakonna võistlustel).
TE
PE
1. Sandra Savvestmk. I koht
1. Daniel Leemet- mk.
I koht
2. Kairit Pajumk. II koht
2. Silver Salusoo- mk.
III koht
3. Marleen Tammik mk. IV koht
3. Madis Arumäe- mk.
IV koht
TD
PD
1. Egle Kuusikmk. II koht
1. Ragnar Hõbemägi- mk. VI koht
2. Piia Priimk. IV koht
2. Norman Onno
3. Karoliina Pungmk. V koht
3. Kevin Reidla
TC
PC
1.–2. Thea Kask- mk. I koht
1. Sander Punkov- mk.
I koht
Adeele Arnekmk. II koht
2. Ranol Onno
3. Sandra Petri –
mk. III koht
3. Oliver Stimmer
TB
PB
1. Tiina Kaskmk. IV koht
1. Alar Rõa- mk.
7. koht
2. Deivi Pindis
2. Taavi Arnek
3. Ingi Prii
3. Mairold Tomel
TA
PA
1. Annika Jäägermk. IV koht
1. Fredy Arnek
2. Edgar Pihlaste
Ära tahaks märkida ka need, kes oma võistlustel kolme hulka ei tulnud, kuid maakonna
võistlustel tulid kuue hulka. Aleks Punkov 6. koht, Karolin Stimmer 4. koht, Merlyn Hunt
5. koht.

Kevad tuleb visalt, kuid
siiski jõuab meile. Kui lastele rääkisime, et nüüd (20.
märtsil) algab kevad, siis
lapsed ei uskunud, sest olid
krõbedad talveilmad. Kevade märke, mida me lastega
usinasti otsime, on juba küllaga. Poisid valmistavad onu
Kaleviga pesakaste varastele
kodututele.
v Vanema rühma lapsed
võtsid ette õppekäigu algul
Võiste raamatukokku, kus
lapsed rohkem ise rääkisid
Ülle tädile, kuidas laenutamisega ja raamatu hoidmisega lood on. Täname vastuvõtu eest. Ja järgmisel päeval
sõitsime juba Pärnu linna
raamatukokku, lasteosakonda ja muusikaosakonda kaema. Saime mõnusate muljete
osalisteks. Tagasi teel põika-

sime olude sunnil „Kalevi”
kommi poest läbi. Kui laste
käest küsiti mis meeldis, siis
vastust võite ise aimata. Me
ei olnud ka mitte lastega üksi, turvalisuse tagasid samuti
3 lapsevanemat.
Suured tänud ka neile.
v Lasteteater „Trumm”
käis järjekordse vahva etendusega meil külas. Oli tõeliselt vägev ja läbi mõeldud
etendus lastele.
Pidasime laste sünnipäevi, mis on olulised üritused
meie majas.
v Tegelesime pühade
meeleolu loomisega ja kasvatame ka praegu sibulaid ja
muru. Värvisime mune, tegime mustreid erinevaid tehnikaid kasutades. Nooremad
maalisid jäneseid ja tibupe-

resid. Vanemas rühmas olid
osad lapsed „koolivaheajal”
– puhkust on ka lastele tarvis. Ka teistel olid fannid
päevad, need vaheajapäevad.
Jänes ja varesepoiss käisid
külas. Uusi asju oli rühma
poetatud. Ja suurte kommidega tuulekella tuli pimesikuna kääridega hõredamaks
naksida.
v Vanema rühma lapsed
osalesid ka loominguvõistlusel, mille korraldab Päästeamet. Esitasime põhiliselt
maalimis- ja joonistustöid,
toetudes lastejutule „Nublu”.
Tulemusi veel ootame.
Me otsime edasi kevademärke. Ees on tõeliselt ilus
aeg. Kena kevade jätku!
Lasteaiaõpetaja
Signe Ööpik

Laupäeval, 23.aprillil stardiga kell 20.10
K. Pätsi ausamba juurest

Jüriöö tõrvik-teatejooks
Jõulumäe Tervisekeskusesse
Kell 19.50 Avamine Eelkooliealiste laste jooks
OSAVÕTJAD:
Tahkuranna valla külade, koolide, seltside ja suguvõsade võistkonnad

JÕULUMÄEL:
BUSS:

Lõkketuli
Autasustamine
Rae peatusest 19.20,
Uulust kooli juurest 19.30,
Võistest PMÜ kaupluse juurest 19.30.
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• TEATED •
Neljapäeval, 28. aprillil kell 17.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

LAUATENNISE TURNIIR
Registreerimine 30. minutit enne võistluste
algust kohapeal. Vanus alates 13.aastast.

Võiste ja Uulu lapsevanemad!
Lasteaiad ootavad oma uue õppeaasta töö
paremaks korraldamiseks avaldusi nendelt
lapsevanematelt, kes vajavad oma lapsele
lasteaiakohta alates septembrist 2005.aastal.

Tahkuranna valla koolid Uulus ja Võistes
paluvad lapsevanematel registreerida
1.septembril 2005.aastal I klassi tulevad lapsed
kuni 5.maini 2005.a. koolides.
Tahkuranna Naisselts annab teada, et

kevadlaat
Võiste Suveaias toimub 22.mail
EELTEADE!
Külapäevade raames toimub
4.juunil 2005.a.
Tahkuranna Hariduselu
175.aastapäev
Üritused algavad Tahkuranna koolis 4.juuni
pärastlõunal.
Osalema ootame kõiki vilistlasi.
Registreerimine kohapeal.
Õhtul simman suveaias (vihmaga rahvamajas).

Lp. Võiste ja Piirumi küla elanikud!
Kes vajavad abi ranna-alade koristustöödel (traktorite, koppade ja inimtööjõu vajadus).
Pange oma nimi ja kontakttelefon kirja Võiste PMÜ
kaupluses.

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus
kutsub võrkpallitreeningutele:
Tüdrukud ja poisid vanuses 10 kuni 15 aastat.
Esmaspäeval:
kell 16. 30
Kolmapäeval:
kell 16. 30
Treener: Marek Link
Mehed:
Teisipäeval:
Neljapäeval:

kell 19.00
kell 19.00

Naised:
Kolmapäeval:
kell 20.30
Treeningaegade soovijatel palume ühendust võtta
telefonil 533 05 122. Endiselt on avatud jõusaal: E–N
16.00–20.00, R 16.00–19.00 ja P 14.00–18.00.
Suveks vormi!!!

Väiksemast külast
suurima linnani
“Väiksemast külast suurima linnani” – selle ÜRO
poolt väljakuulutatud 2005.
a. kui spordiaasta tunnuslause sildi all toimus 19.märtsil
k.a. Tahkuranna LasteaedAlgkooli hubases saalis
spordiklubi Tahk poolt korraldatud kolmas veteranide
võrkpalli turniir Pärnu Maavalitsuse võistkonna, Pärnumaa 60-aastaste võistkonna
ja meie valla veteranide
võistkondade vahel.
Turniir sai alguse peale
Tahkuranna kooli võimla
valmimist. Esimesel aastal
oli võidukas 60-aastaste
võistkond valla veteranide ja
maavalitsuse võistkondade
ees. Teisel korral soosis õnn
valla veterane, jättes teiseks
maavalitsuse võistkonna ja
kolmandaks 60-aastaste
võistkonna.
Selle aasta võistlus tõotas tulla pingeline, kuna
maavalitsuse võistkond oli
siiani võiduta. Maavanema
(kes ise on kõigil kolmel
turniiril mängijana osalenud), lemmikfraas on: teine
koht on kaotus. Seekordne
tuline heitlus lõppes sellega,
et maavalitsuse võistkond
andis kindla lubaduse järgmisel aastal kohal olla ja
puhta töö teha. 60-aastaste
südikad mängumehed leid-

sid, et teine koht on siiski
auhinnaline koht ja avaldasid soovi, et järgmisel aastal
jätkata seda traditsiooni samade võistkondadega ning
mitte laiendada osavõtjate
arvu, sest nelja või enama
võistkonna osaluse puhul
peab keegi auhinnast ilma
jääma.
Käesoleva aasta võidukas valla veteranide võistkonnas mängisid: Kalmer,
Jüri, Peeter, Arvo, Taivo,
Toomas, Sulev ja Andres.
See kaunis võrkpallimäng leiutati USA spordiõpetaja William Morgani
poolt 110 aastat tagasi. Alguses kandis pesa-, käsi- ja
korvpalli ning tennise reeglite najal loodud mäng “mintonette” nime. Peagi sai see
nimeks “volleyball”, mis
sõna-sõnalt tähendab “lendpalli”.
Spordiklubi Tahk nimel
tahaks tänada Tahkuranna
Vallavalitsust, OÜ Weissi ja
OÜ Uulu Ehitust ning kohtunikuna tegutsenud Maitu,
selle urbepäeva eelse päeva
meile kõigile võistlejatele
meeldivaks elamuseks tegemise eest.
Võrkpallimängu ilu,
võlu ja valu 50. aastat
nautinud veteransportlane

RMK Ühendpuukool
on üks
juhtivaid metsataimede
kasvatajaid Eestis.
Meie põhiülesandeks on taimede kasvatamine metsa uuendamiseks riigimetsas.

Elupilt
Kuniks elu...
Suur talv on taganemas,
kuigi visalt, nii visalt loovutab ta oma positsioone.
Oli suusatamise aeg, oli
vaikne tüsenemise aeg –
kuidas keegi seda aastaaega
nautis või võttis. Elu on näidanud, et kes teeb, see jõuab
ja jõuab palju. Imetlen pereemasid, kes igal võimalusel
suusapaari haarasid ning
tervist ja elurõõmu nautima
läksid. Kes tegi seda treeningu eesmärgil, kes tervise,
kes elujõu, kes laste pärast –
see polegi tähtis! Igaühel on
oma siht ja suund.
Vapustav on vaadata
meie proua Aino Veerpalu’t.
Kust küll tuleb selline tahtmine ja jõud! Alatine eeskuju

kõigile igas vanuses daamidele. Andku inimesest tugevam jõud Sulle tervist!
Või Kadri Madissoo, kes
on andekas ja nagu suusatajaks sündinud. Või väikesed
Sirje Kõresaar ja Julianne
Tõnisson – pisikesed, aga
kärmed. Või Anu Taveter –
alati võimekas. Või Tiia
Kalnin – suure treeningumahuga pereema. Või Aino
Arumäe, kes on alati heatujuline. Või Eha Rõa –
andis näpu, võeti käsi.
Osalt tänu teile on ka
meie noored aktiivsemateks
muutunud.
Jätkugu teil tahtmist ja
tervist!
Maria Mõtlik

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Üks päev,

kui pärl ta teiste seas,
kordub aastas igas eas.

Märtsi kuu 2005
20.
08.
13.
07.
17.
11.
07.
28.
14.
22.

märts
märts
märts
märts
märts
märts
märts
märts
märts
märts

Nikolai Mihkelson
Herta Kvell
Jefrosinia Sootamm
Aleftina Helin
Armilde Laius
Elfriide Allikas
Hermann Salusoo
Artur Rinaldo
Mihkel Tamm
Pjotr Maistrišin

96
95
90
86
86
84
75
75
60
60

Vajame Reiu taimlasse
KEVADHOOAJAKS TÖÖTAJAID
(aprill-mai)
Tööülesanneteks on kevadel taimede väljakaevamine, sorteerimine ja pakendamine.
Pakume tööd meeldivas keskkonnas ja kollektiivis.
Töö tulemuslikkusele vastavat palka.
Soovijatel võtta ühendust telefonil 52 62 977

Sünnid
KERT JOHAN SOMMER
09.märts 2005
Maimo ja Priit Sommer´i peres 2.laps

Politsei tuletab meelde!!!
Kevad on käes ja õhtuti on hilisel ajal lapsi õues märgata.
EV Lastekaitse seadus paneb alla 16-aastaste lastele
liikumispiirangu, mis on kella 23.00–06.00 ja suvel 01.06–
31.08 kella 24.00–05.00. Lapsed saavad sellel ajal avalikes kohtades õues olla ainult lapsevanema teadmisel
koos täiskasvanud saatjaga.
Lastel on huvi ka mopeediga sõitmise osas, mida piirab
teedel liikluseeskiri ja kehtestab vanusepiiranguks 14
eluaastat. 14–16-aastasel peab kaasas olema teel liigeldes
juhitunnistus. Väljaspool teid liikluseeskiri ei kehti ja liigeldakse maaomaniku loal.

Tõnu Kivis, juhtivkonstaabel

SURMAD
Tahkuranna Vallavalitsus
Tel. 4427 651
Lehe makett:
Tiiu Sommer
Tel. 4460 684, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Trükkis: kaks & pool
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Väljaandja:

LINDA HUNT 23.09.1913-08.03.2005
Laadi küla
BERNHARD RANNU 17.09.1911-05.04.2005
Reiu küla
LEIDA TALTS 22.07.1923-06.04.2005 Uulu küla

AKZO
NOBEL

Projektist osavõtvate
koostööpartnerite
kontaktandmed:

AS RAUTAKESKO
kauplus
K-RAUTAKESKO
Papiniidu 3, Pärnu
Kontaktisik: Ivo Jänes
Tel 44 70 854
Fax: 44 70 52
GSM 51 28 253
OÜ Värvikeskuste Grupp
Papiniidu 19, Pärnu
Kontaktisik: Marko Luhaoja
Tel: 44 27 800
Fax: 44 27 809
GSM 51 14801

Koostööpartneritega on
kokku lepitud
antud projekti raames
kogu ES Sadolin
AS DECO toodangule
(sise- ja välisvärvid,
puidukaitse, lakid,
pahtlid) allahindlus
kehtivast jaehinnast
25%.

Allahindlust
kauplustesse pöördunud
EMPAK PÄRNU AS
kauplus Ehitusmaterjalid: kannatanutele
Papiniidu 6, Pärnu
võimaldatakse ainult
Kontaktisik: Anne Allik
Pärnumaa omavalitsuse
Tel 44 20 241
poolt aktsepteeritud
Fax: 44 20 34
avalduse (originaal) või
GSM 50 37 808
akti ettenäitamisel.

