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Valla väikelapsepäev
Tahkuranna vallas on
toredaks traditsiooniks
kujunenud kaks korda
aastas – isadepäeva ja
emadepäeva paiku tähistada väikelapsepäeva, kuhu on palutud kõik aasta
jooksul sündinud ja valda
registreeritud pisipoisid ja
-tüdrukud. Seekordne volikogu esimehe ja vallavane-

ma vastuvõtt toimus
22.novembri õhtul Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse Pargi kohvikus. Vastuvõtule oli palutud need
pisipõnnid koos vanematega, kes nägid ilmavalgust
ajavahemikul mai 2005
kuni oktoober 2005. Kutsutute nimekirjas oli üksteist nime, mis on 3 last

rohkem kui emadepäeva
paiku olnud üritusel.
Muusikalise tervituse
pisipõnnidele ja nende vanematele tõid Uulu lasteaia
vanema rühma lapsed muusikaõpetaja Siiri juhendamisel.
Vallavolikogu esimehe
Kalmer Metsaoru ja vallavanema Eeri Tammiku tervitusi

Kalmer Metsaoru
Tahkuranna valla
volikogu esimees

Meie eesmärgiks järgnevaks neljaks
aastaks on valla tasakaalukas arendamine. Ühised, enamikke vallaelanikke
puudutavad küsimused saavad lahendatud koostöös partneritega volikogus.

Võiste laste
rõõmud

Tiiu Sommer
Tere tulemast vallakodanikeks – Kirke ja Kaili Kirt, Rauno Juninen, Keiti Alexandra
Lepik, Adda-Marie Tedremäe, Getter Ennok, Hanno Valk, Jannar Johanson, Taavi
Lumiste, Anett Aedma, Angela Kaiste

Võiste lasteaia lapsed mänguväljaku I etappi avamas
Pikka aega on Võiste
lapsed ja nende vanemad
oodanud mängu- ja palliväljakuid. Lõpuks on nende
unistused täitumas. Valla-

valitsuse poolelt oleme
meiegi olnud visad, sest
lisaks oma rahale (valla
rahale) oli meil nüüd juurde
panna ka projektiraha ja saa-

täiendasid suured karvased
mänguasjad, millest ühe võis
kohe päriseks endale valida.
Emmed aga said lillekimbu ja ümbriku “hambarahaga.”
Pärast arutati ühiselt
kõige üle, mis puudutab lapsi, peresid, toimetulekut ja
valla arengut, elu-olu. Eriti
head meelt tundsid vanemad
lasteaia üle, mis nüüd on ka
Uulus ja mille kolm rühma
on pungil lapsi täis ning neljanda rühma ehitamise plaanid juba käivad. Algselt
2007.aastaks plaanis olev
neljas rühm aga tuleb valmis
teha juba 2006. aastal, sest
nõudlus lasteaia kohtadele
on suur. Lastevanematel on
ka hea meel Uulu kooli
juurdeehitusest, renoveerimisest, mille lõpptulemuseks
on suurenenud õpilaskohtade
arv ja saadud kaasaegne ja
meeldiv õpikeskkond. Eriti
head meelt tunnevad Võiste
lapsevanemad, sest valmis
on saanud väikelaste mänguväljaku osa ning pikki silmi
oodatakse palliväljakute ala.

da parem tulemus. Oleme
planeerinud mängualale
väikelaste mänguvahenditega ala, palliväljakud ja
rulaväljaku. Lisaks jäävad

kelgumägi, mis tekkis lammutustööde käigus ja vanast
pumbamajast saame teha ka
ronimisseina.
Reedel, 18.novembril
olime aga niikaugele jõudnud, et saime avada mänguväljaku I etapi – väikelaste
mänguala, kuhu olid paigaldatud vahendid meie kõige
väiksematele.
Pärastlõunal lõikasid
lindi platsile läbi Võiste
lasteaia lapsed, olles ise ka
esimesed mängumõnude
nautijad. Kui algul toimus
kõik arglikult, siis mõne
ajapärast oli lõbu laialt ja
esmane kartus pühitud.
Lapsed omalt poolt tänasid vallarahavast tehtu
eest ilusa omameisterdatud
kaardi ning kauni sügislillekimbuga.
Meie omalt poolt soovime aga mängulusti ja hoolivust, et rajatu ikka kaua püsiks.
Mänguväljaku ja palli-

väljakute ehitamiseks Võiste
alevikku saime toetust hasartmängumaksu laste, noorte, perede, vanurite ja puue-

tega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringute programmist.
Tiiu Sommer

Lk. 2

Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
17.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada MTÜ Pärnumaa Lasterikaste Perede Liidu
tegevust 2006.aastal summas 5000.- (viis tuhat) krooni.
• Nimetada Tahkuranna Vallavalitsuse esindajaks Uulu
Lasteaia hoolekogusse Marek Link.
• Kinnitada Uulu Lasteaia hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
Kristel Talu
lapsevanemate esindaja
Sigrid Absalon
lapsevanemate esindaja
Maarika Puusepp
lapsevanemate esindaja
Sirje Kiviselg
õpetajate esindaja
Marek Link
vallavalitsuse esindaja, valla
huvide kaitsja.
• Kinnitada Uulu Põhikooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
Sirje Kõresaar
õpetajate esindaja
Piret Kuusk
lapsevanemate esindaja
Kristi Pulst
lapsevanemate esindaja
Marvi Arnek
lapsevanemate esindaja
Tarmo Mätas
lapsevanemate esindaja
Tõnis Tamm
lapsevanemate esindaja
Kaire Aava
vallavolikogu esindaja, valla huvide kaitsja.
• Algatada Laadi külas Kaseoksa kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine elamu ehituseks ning kinnitada selle lähteülesanne.
Planeeringust huvitatud isik on Hillar Lillepuu.
• Algatada Reiu külas asuva Sauna kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine elamukruntideks,
infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
Planeeringust huvitatud isik on OÜ Bigasar.
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Ene detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
• Väljastada ehitusluba Jüri Ollino´le Reiu külas Janni
kinnistule püstitatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Malle Kallit´ile Laadi külas Siimu
23 kinnistule püstitatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Estrada Laadi külas Siimu
kinnistul paikneva elamu rekonstrueerimiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Tahkuranna
külas Poode tee 1 elektri liitumispunkti väljaehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Elion Ettevõttes AS-ile Reiu külas
Kalevi pst Põik sidekaablitrasside väljaehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Saxum OÜ-le Reiu külas Pulga tee
kinnistule Tõllapulga elamukvartali tarvis vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Aleksander Gerassimov´ile Reiu
külas Reiusilla 10 kinnistule püstitatud elamu juurdeehitusele.
• Väljastada ehitusluba Margus Holland´ile jätkuvalt riigi
tagavaramaal paikneva püünistekuuri täielikuks lammutamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Särpery OÜ-le Laadi külas Jõe
tee 1 kinnistule veekõrguse regulaatori ehitamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Allika 1 korteriühistule Võiste
alevikus paikneva Allika 1 elamu katlamaja väliskorstna
püstitamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Jaotusvõrk OÜ-le
Reiu külas Janni kinnistu elektriliitumise väljaehitamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna Vallavalitsusele Uulu külas Uulu Lasteaia mänguväljaku ehitamiseks.
• Tunnistada parimaks pakkumiseks K.Päts´i mälestusmärgi
ümbruse elektrivalgustuse rekonstrueerimiseks OÜ Halinga Energeetika pakkumine.
Pakkumised olid alljärgnevad:
OÜ Halinga Energeetika
222 920 EEK
AS Pärnu REV
253 659 EEK
AS Hektor-Light ei vastanud päringu tingimustele
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
OÜ-ga Halinga Energeetika kui parima pakkujaga.
• Tunnistada parimaks pakkumiseks Reiu vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimiseks OÜ Arcus Projekt pakkumine.
Pakkumised olid alljärgnevad:
AS Pärnu EKE Projekt
64 900 EEK
OÜ Arcus Projekt
26 000 EEK
OÜ Eesti Veeprojekt
92 660 EEK
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
OÜ-ga Arcus Projekt kui parima pakkujaga.
29.novembril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine, ravimite kompenseerimine, toimetulekutoetuse
saajate nimekirja kinnitamine).

• Kinnitada Tahkuranna Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt:
Lea Anniko
õpetajate esindaja
Anne Krüger
lapsevanemate esindaja
Ly Lumiste
lapsevanemate esindaja
Anu Sommer
lapsevanemate esindaja
Kaja Kivis
lapsevanemate esindaja
Kadri Madissoo
lapsevanemate esindaja
Maike Lääne
vilistlaste esindaja
Argo Mengel
vallavolikogu esindaja, valla huvide kaitsja.
• Asendada Tahkuranna Vallavalitsuse 29.09.2005 korralduse nr 249 punktides 1 ja 2 nimetused “OÜ Klep”
nimetustega “OÜ Kalnin”.
• Algatada Reiu külas Kanari kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on püstitada maa-alale hotellikompleks koos
puurkaevu ja reoveepuhastiga ning kinnitada selle lähteülesanne.
Huvitatud isik on Peeter Meressaar.
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Viigi detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
• Võtta vastu Lepakülas läbiviidav Teearu detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
• Väljastada ehitusluba Aino Tomson-Pekansaari´le Reiu
külas Viigi kinnistule veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi
ehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Võiste alevikus
Pikk 6d kinnistule elektri liitumispunkti väljaehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le PMC Ehitus Reiu külas
Postitee 34 kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Metsakülas
Sella ja Metsavahe alajaamale.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Leina külas
Tarva kinnistu elektriliitumispunktile.
• Väljastada kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Laadi külas
Tuhkru ja Soobli kinnistu elektriliitumispunktile.
• Kinnitada Tahkuranna vallas 2005-2006.aasta talveks
lumetõrje piirkonnad alljärgnevalt:
- OÜ Weiss lumetõrje piirkonnaks Reiu küla, Laadi küla
ja Lepakülas Lepa-Leina tee kuni Jõulumäe Spordibaasi
väravani.
- OÜ Lentsius lumetõrje piirkonnaks Metsaküla ja Tahkuranna küla.
- OÜ Varleton lumetõrje piirkonnaks on Võiste alevik
endisest karuslooma farmist põhja poole, Tanevi tee, Linnu
tee kuni Leina teeni ja Leina tee.
- OÜ Krüger ja Mets lumetõrje piirkonnaks on Võiste
alevik endisest karuslooma farmist lõuna poole ja Piirumi
küla.
- Sven Kurm´i lumetõrje piirkonnaks on Uulu küla ja
Lepaküla
• 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 maatulundusmaa 100%
- Liiva
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Tõnni
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Vahtra
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Lupiini
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Puju
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Niine
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
- Killi tee
sihtotstarve transpordimaa 100%
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Uueveski detailplaneeringu käigus Uueveski katastriüksuse
84801:001:1105 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Veski tee 11 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 12 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 13 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 14 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 15 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 16 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 17 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 18 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 19 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 20 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 21 sihtotstarve elamumaa 100%
- Veski tee 22 sihtotstarve tootmismaa 100%
- Veski tee
sihtotstarve transpordimaa 100%

Detsember 2005

Vallavolikogus otsustati:
7.novembril
• Vallasekretär Ulvi Poopuu teatab, et volikogu esimees
Toomas Kersalu esitas 2.novembril tagasiastumise
avalduse, sellest tulenevalt loetakse ta tagasiastunuks
volikogu esimehe kohalt 3.novembrist 2005.
• Moodustada alljärgnevad vallavolikogu alatised komisjonid:
- revisjonikomisjon;
- majanduse-, eelarve- ja planeeringukomisjon;
- haridus- ja kultuurikomisjon;
- sotsiaalkomisjon.
• Valida vallavolikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed
volikogu liikmete hulgast alljärgnevalt:
- revisjonikomisjoni esimeheks Argo Mengel;
- majanduse-, eelarve- ja planeeringukomisjoni esimeheks
Alo Sinimäe ja aseesimeheks Tiit Sommer;
- haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Marika Prants
ja aseesimeheks Kauri Krüger;
- sotsiaalkomisjoni esimeheks Avo Rahu ja aseesimeheks
Ardo Vakk.
• Määrata vallavolikogu esimehele hüvituse suuruseks:
- 2000.- (kaks tuhat) krooni kuus;
- isikliku auto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamisel kulude hüvitamisel lähtuda kehtivast rahandusministri vastavasisulisest määrusest.
• Maksta hüvitust vallavolikogu liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste ning tasu volikogu tööst
osavõtu eest 150.- (ükssada viiskümmend) krooni istungi
eest.
Maksta hüvitust volikogu komisjonide esimeestele 200.(kakssada) krooni istungi eest.
• Valida Tahkuranna vallavanemaks Eeri Tammik.
• Määrata vallavanem Eeri Tammik´u töötasuks 18 000.(kaheksateist tuhat) krooni kuus.
Töötasu määratakse sellises suuruses üheks aastaks, st
kalendriaasta möödudes kuulub vallavanema töötasu
ümbervaatamisele.
• Loobuda Võiste Sadama kinnistu, registriosa nr 27643,
katastritunnusega 84801:005:0271, tootmishoonete maa,
asukohaga Tahkuranna vald, Võiste alevik, suurusega
21233m², 133/10000 kaasomandis oleva osa ostueesõigusest.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Uueveski detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistu jagamine elamukruntideks ja infrastruktuuri väljakujundamine.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Killi IV detailplaneering, mille eesmärgiks on elamukruntide moodustamine, olemasolevate elamukinnistute piiride korrigeerimine ja neile ligipääsuks teemaa eraldamine ning
infrastruktuuri väljakujundamine.
• Lubada vallavalitsusel võtta lühiajalist arvelduslaenu SEB
Eesti Ühispangast kuni 3 000 000.- (kolm miljonit) krooni
jooksvate kulude katteks kinnitatud eelarve piires.
Volitada vallavanem Eeri Tammik´ut vormistama arvelduslaenu ning allkirjastama sellega kaasnevad toimingud.
16.novembril
• Vallasekretär Ulvi Poopuu teatab, et volikogu aseesimees
Kuno Teder esitas 15.novembril tagasiastumise avalduse,
sellest tulenevalt loetakse ta tagasiastunuks volikogu
aseesimehe kohalt 16.novembrist 2005.
• Vallasekretär loeb volikogu liikmetele ette Kuno Teder´i
avalduse (avaldatud muutmata kujul).
• Valla valimiskomisjon otsustas tunnistada Kalmer Metsaoru valituks Tahkuranna Vallavolikogu esimeheks.
• Lugeda Alo Sinimäe valituks Tahkuranna Vallavolikogu
aseesimeheks.
• Kinnitada Tahkuranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja vallavalitsuse struktuur alljärgnevalt:
- Vallavalitsuse koosseis 6 (kuue) liikmelisena
- Vallavalitsuse struktuuri kuuluvad vallavanem ja valitsuse liikmed.
• Kinnitada Tahkuranna Vallavalitsuse liikmeteks
- Eeri Tammik
- Ülle Alanurm
- Arvid Arroval
- Johan Lahesoo
- Urmas Org
- Marek Link.
• Toimub valla valimiskomisjoni koosolek. Valla valimiskomisjoni esimees Ulvi Poopuu teatab valla valimiskomisjoni otsusest peatada vallavolikogu liikme Eeri Tammiku volitused volikogu liikmena seoses tema valimisega
vallavanemaks ja määrata asendusliikmeks valimisliidu
Koostöö nimekirjas kandideerinud Arkadi Kallaste.
• Maksta hüvitust vallavalitsuse liikmetele vallavalitsuse

(Järg 3. lk)

TÄHELEPANU!
Ohtlikke jäätmeid saab ära anda Tahkuranna vallas Uulu töökoja juures ja Võiste töökoja juures alates 01.detsember kuni 11.detsember iga päev kell
08.00-18.00.
Uulus toimub ohtlike jäätmete kogumine töökoja ees pesuplatsi lähedal selleks tähistatud kohas. Võistes ladustatakse ohtlikud jäätmed töökoja
bensiinijaama-poolses otsas, sepikojas.
PÄRAST 11. DETSEMBRIT JÄÄTMETE VIIMINE EELNIMETATUD KOHTADESSE KEELATUD!!
Ära saab anda kõiki ohtlikke jäätmeid: akud, televiisorid, päevavalguslambid, külmkapid, värvid, lahustid, vana õli, ravimid.
Vallavalitsus

Detsemberber 2005

Tahkuranna valla ajaleht

Vallavolikogus otsustati:

Lk. 3

Tahkuranna Vallavolikogule
Kuno Teder

(Algus 2. lk)
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•

•
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•

Avaldus.

tööst osavõtu eest 150.-(ükssada viiskümmend) krooni
istungi eest.
Eelpoolnimetatud hüvitust ei maksta vallavalitsuse palgal
olevatele vallavalitsuse liikmetele.
Valida revisjonikomisjoni liikmeteks:
- Ardo Vakk
- Viljar Metsaoru.
Kinnitada volikogu alatiste komisjonide koosseisud alljärgnevad:
Sotsiaalkomisjon
Komisjoni esimees
Avo Rahu
Komisjoni aseesimees
Ardo Vakk
Komisjoni liikmed
Arkadi Kallaste
Klaudi Tints
Tõnu Kivis
Sirje Kõresaar
Ülle Alanurm
Majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon
Komisjoni esimees
Alo Sinimäe
Komisjoni aseesimees
Tiit Sommer
Komisjoni liikmed
Taavet Aava
Katrin Akker
Toomas Vassiljev
Tarmo Mätas
Viljar Metsaoru
Arvid Arroval
Haridus- ja kultuurikomisjon
Komisjoni esimees
Marika Prants
Komisjoni aseesimees
Kauri Krüger
Komisjoni liikmed
Gerli Jürima
Renate Lind
Marek Link
Krista Pulk
Krista Saarse
Katrin Saat
Veera Virak
Nimetada Tahkuranna valla esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Tahkuranna Vallavolikogu
esimees Kalmer Metsaoru ja Tahkuranna vallavanem
Eeri Tammik ning nende asendajateks vastavalt Alo Sinimäe ja Arvid Arroval.
Määrata Tahkuranna Vallavolikogu esindajaks Uulu Põhikooli hoolekogusse Kaire Aava.
Määrata Tahkuranna Vallavolikogu esindajaks Tahkuranna
Lasteaed-Algkooli hoolekogusse Argo Mengel.

Soovide aeg
Eestlane on rikas, sest tal
on neli aastaaega. Naudime
kevadel tärkamiseimet, mõnuleme sumedas suveöös,
haarame kinni sügispäevade
viivust, rõõmustame esimese
lume üle. Iga kord muutub
midagi meis endiski.
On ootamise ja andmise
aeg, on lootuse ja ootuse aeg,
on vaikuse ja endasse vaatamise aeg, on ka soovide aeg.
Madli-Ann soovib endale ja kõigile palju sõpru ja
tarkust. Ta tänab Jõuluvanat
ette nii...
Jõulud meeldivad mulle,
tähtis aeg on see ka sulle.
Iga lapse peres käid,
kinke iga maja täis
Päkapikud töötavad selle
eest, et üllatada iga naist ja
meest.
Sestap ma tänan teid,
Et kingipaki sai iga poiss ja
neid.
Astrid Lindgreni Bullerby Lasse tõdeb, et jõululaupäev on vist kõige pikem
päev terves aastas, vähemalt
tema hommikupoolik küll.

Need tunnid, kus sa käid
ringi ja ootad jõulukinke, on
niisugused, et neist läheb pea
halliks. Loodan, et minu laste
ootused jõululaupäeval täituvad, et Kairit saaks kaisutada suurt karu, Elise tantsida uute kingadega, Daisy
mängida Furbyga, Margit
kallistada suurt nukku, Annika saaks ometi oma tuppa
(kuigi teab, et Jõuluvana ei
saa tema soovi täita), Karin
vaadata oma televiisorit,
Karolin imetleda hiiglasuurt
looma, Arle mängida ,,Monopoli”, Madis jälgida isiklikku televiisorit, Alari
maiustada, Siim kimada
Nikko autoga, Silver tuisata
lumelauaga, Kermo mängida
oma arvutiga, Joosep sõita
Nikko autoga, Taavi vapraid
tinasõdureid, Sten rallitada
Nikko autoga.
Soovin kõigile jõulupäevades peituvate doominokivide õiget kokkusättimist.

Tänan neid Teie hulgast,
kes esitasid minu kandidatuuri volikogu aseesimehe
kohale ja kes andsid mulle
oma poolthääled, millest
piisas, et osutusin aseesimeheks valituks.
Ajavahemikul, mis jääb
valimistulemuste väljakuulutamise ja tänase istungi
vahele, on saadikute mõjutamise tulemusel toimunud
volikogus volituste peatamine ja tagasiastumine
esimehe kohalt. See näitab
kujukalt, et jätkub eelmises
volikogus praktiseeritud
“tasalülitamise*” taktika ja
tegelik otsustusõigus vallaelu puudutavates küsimustes kuulub sõpruskonnale –
eestseisusele, kuhu kuuluvatest inimestest mitmetel
on ka isiklikud vallaga
seotud ärihuvid.
Selle asemel, et analüüsida, millest (kellest) ja mis
pöhjustel on tekkinud vastasseis valimised vöitnud
valimisliidus ja kuidas ühtsust taastada (säilitada) on
mindud sissetallatud “tasalülitamise*” rada.
“Koostöö” konkurentidel oleks nagu pöhjus kadestamiseks. “Koostööl” on

Ü

kahel valimistel järjest hästi
läinud. Ise ma valimisliitu
üle ei tähtsustaks. Vallavolikogudesse valitakse isikuid, mitte parteisid või valimisliite.
N.ö. ärakargajad, kust
nad üldse tulid? Vastus on
küsimuses: “Miks ei usalda sõpruskond-eestseisus
igat samas valimisliidus
valituks osutunud saadikut
tegelikult?
Saadikud, kes on kõlvanud küll korraliku häältearvuga häältekogujateks
valimistel, osutuvad peale
valimisi üleliigseteks ning
neist püütakse vabaneda
või siis maksimaalselt piirata tegevusvõimalusi. Valimistel kogutud toetus,
isiklik töökogemus, haridus
ja tahe vallaelus kaasa rääkida ei oma mingit tähtsust
väljaspool sõpruskonda.
Taolises olukorras ei saa
ma täita valimislubadusi,
kuna ettepanekud, mida
ma olen esitanud, ei jõua
volikoguni. Parima näitena
toon Vallavara valitsemise
korra eelnõu, mis peale minu poolt esitatud sadakonda
parandusettepanekut üldse
päevakorrast tänaseni maha võeti. Küsin, kas paran-

dusettepanekutega riivati
sõpruskonna huve?
Nüüd võib ju muidugi
öelda, et üks parandus tehti
jne. ja eelnõu menetleti
kiirkorras.
Tegelikult oleks vaja
avatud ja kõiki “Koostöö”
liikmeid hõlmavat avalikku
arutelu, kus personaalsed
huvid ja ambitsioonid oleks
maha surutud ja seda mitmete eelnõude ettevalmistamisel. Kui aga kord korralikult tehtud kaastöö kappi pannakse ja näidatakse,
et Sind ei ole vaja, kaob ka
tahtmine ja mõte enda arvamusi esitada.
See ongi tegelikult eestseisuse eesmärk - tasalülitamine*.
Otsused võetakse vastu
eestseisuses-sõpruskonnas
ja teistele saadikutele jäetakse käetõstmise rõõm.
Edasiminekuks on vaja
eestseisusel vabaneda edukuse ja eksimatuse kultusest ja muuta senist dialoogi
välistavat suhtumist.
Volikogu istungil olen
julgenud mõnes põhimõttelises küsimuses avalikult
vastu hääletada ja seda olukorras, kus eestseisus on
otsustanud teisiti. Parim

näide on kaubasadama rajamise kavatsus Tahku
Ninale, kus jäin kindlalt
eitavale seisukohale ja olen
seda ka täna. Ma arvan, et
selleks valijad saadikud
valivadki, et neil oleks oma
arvamus, mis ühtib neid
valinud valijate soovide ja
seisukohtadega ja julgus
seda avaldada ning vajadusel kaitsta, s.t. võimalus
reaalselt oma volitusi realiseerida.
Mulle esitatud umbusaldusavalduse hääletus on
seadusest tulenevalt avalik
ja seadus sõpruskonnale
meelepärane. Tulemus sünnib valvsa pilgu all ja on
ette määratletud.
Kodurahu huvides taandan ma ennast aseesimehe
kohalt, jäädes edasi volikogu liikmeks
Palun minu avaldus volikogus ette lugeda, kuna ei
osale 16/10/ toimuval 3-l
istungil ja avaldada valla
lehes.
Lp-ga K.Teder
*Tasalülitamine - sõpruskonda - eestseisusesse - mittekuuluvate saadikute arvamuse järjekindel ignoreerimine.

Üritused jõulukuul Tahkuranna vallas

Reedel, 16.detsembril

kell 18.30

Laupäeval, 17.detsembril

kell 16.00

Pühapäeval, 18.detsembril
Esmaspäeval,19.detsembril

kell 17.00
kell 17.00

Teisipäeval, 20.detsemberil

kell 17.00

Kolmapäeval, 21.detsembril

kell 10.30
kell 16.00
kell 17.00

Neljapäeval, 22.detsembril
Neljapäeval, 22.detsembril

kell 10.30
kell 12.00

Spordiklubi Tahk aastakoosolek ja tänuõhtu
Jõulumäe kohvikus
Uulu Põhikooli õpilaste Jõululaat ja Jõulupidu
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
Isetegevuslaste jõulupidu Võiste Rahvamajas
Tahkuranna valla eelkooliealiste koduste laste Jõulupidu
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse aeroobika saalis
Tahkuranna Vallavalitsuse ja allasutuste jõulupidu
Pargi kohvikus
Jõulupidu Uulu lasteaia I rühmas
Jõulupidu Uulu lasteaia II rühmas
Jõulupidu Uulu lasteaia III rühmas

Jõulupidu Võiste lasteaia I rühmas
Tahkuranna valla eelkooliealiste koduste laste Jõulupidu
Võiste lasteaia saalis
Neljapäeval, 22.detsembril
kell 14.00 Jõulupidu Võiste lasteaia II rühmas
Kolmapäeval, 22.detsembril
kell 15.30 Tahkuranna Lasteaed Algkooli õpilaste Jõulupidu
kooli saalis
Laupäeval, 24.destembril
kell 16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
EELK Tahkuranna Koguduse Võiste kirikus
Laupäeval, 24.destembril
kell 20.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
Tahkuranna Õigeusu Kirikus
Pühapäeval, 25.detsembril
kell 16.00 I jõulupüha jumalateenistus armulaua
EELK Tahkuranna Koguduse Võiste kirikus
Kolmapäeval, 28.detsembril
kell 12.00 Tahkuranna valla eakate inimeste
Jõulupidu Tahkuranna kooli saalis
Transport üritusele väljub kell 11.00 Rae peatusest (Tiblakorsk) sõidab marsruudil Rae-LaadiLepaküla-Uulu-Metsaküla-Võiste võttes peale kõik teeäärsed ootajad. Peale üritust samal marssruudil tagasi
Pühapäeval, 01.jaanuaril kell 00.30
Kolmapäeval, 04.jaanuaril kell 14.00

Kaunist

Hea tujuga uude aastasse... DJ muusika saatel Palmi baaris Võistes
Teretulemast uude aastasse Jututuba eakatele Võiste Rahvamajas

advendiaega kõikidele valla elanikele!

Sõnumi edastaja
Sirje Kõresaar

Kaunist ja rahulikku jõuluaega!
Tahkuranna Vallavolikogu ja Vallavalitsus
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Tahkuranna valla ajaleht

SPORDIAASTA
Käesoleva aasta kõige
olulisem võistlus meie vallale oli Põlvas 4.–6.märtsini
toimunud Eesti X Maatalimängud, mida võib nimetada
ka “maasportlaste olümpiaks”, kuna viiakse läbi iga
nelja aasta järel. Mängude
kõige osavõturohkem ala
suusatamine algas reede
õhtul Mammastes valgustatud rajal teatesuusatamisega. Võislustel osales
121 teatesuusatamisvõistkonda. Tüdrukute C-vanuseklassis võitsid kuldmedali
meie valla noored Adeele
Arnek, Thea Kask ja Sandra
Serva. Naiste 3x3km teatesuusatamises võitsid kuldmedali Kadri Madissoo,
Angela Veerpalu ja Anu Taveter. Samuti võitsime naisveteranide teatesõidu koosseisus Julianne Tõnisson,
Sirje Kõresaar ja Tiia Kalnin. Tüdrukute B-vanuseklassis võitsid meie noored
pronksmedali koosseisus
Killu-Johanna Palm, Katrin
Kihuoja ja Sandra Petri.
Õhtusel autasustamisel
oli meie suusatajatel suur au
saada medalid kaela koos
õnnitlustega olümpiavõitja
Jaan Taltsilt. Ühtlasi oli
olümpiavõitja hämmingus
meie suurest edust teatesõitudes ja esitas küsimuse, kas
Tahkuranna vallas muud ka
tehakse peale suusatamise.
Järgmisel päeval toimunud individuaaldistantsidel
võitsime viis medalit. Naisveteranide 5 km suusatamises võitis kuldmedali
Kadri Madissoo. Samas
vanuseklassis võitis pronksmedali Julianne Tõnisson ja
viienda koha Tiia Kalnin.
Naisveteranide vanemas
vanuseklassis saavutasid
Sirje Kõresaar ja Aino Veerpalu vastavalt neljandaviienda koha. Naiste suusatamises saavutasid Angela
Veerpalu ja Anu Taveter vastavalt viienda-kuuenda koha.
Meeste 10 km distantsil
suusatas väga tugevalt Tarvi
Kalnin võites pronksmedali
64 võistleja konkurentsis.
Noorte C-vanuseklassis
tüdrukutele võitis pronksmedali Thea Kask ja poistele
Sander Punkov.
Suusatamises osales 35
valda ja 11 väikelinna. Meie
vallal õnnestus võita maatalimängud suusatamises ja
sellega korrata ajaloolist kaheksa aasta tagust võitu
Käärikul.
See kõik sai võimalikuks
meie suusatreenerite-määr-
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Tahkuranna võidukas võrkpalli meeskond koosseisus Sander Malm, Marek Link,
Kardo Kõresaar, Rain Taaler, Andrio Lahesaare ja Urmas Piik, kes saavutasid
Pärnumaa Meistrivõistluste I liigas V koha.

demeistrite hea töö tulemusena.
Suuskade määrimisel
esimesel päeval oli abiks ka
olümpiavõitja Andrus Veerpalu, kes ergutas rajal meie
teatevõistkondi ja kasutas
aega treeninguks.
Treeneritest tahaks esile
tõsta Anu Taveteri, kelle
treenitavad meie noored
suusatüdrukud võistlesid
väga hästi.
Maatalimängudel Põlvas
oli võistlemas 70 valda. Kuna meie vald osales ainult
suusatamises olime üldkokkuvõttes 38 kohal.
Eesti valdade XIII suvemängud toimusid Tartumaal
Ülenurmes. Meie vald osales
kergejõustikus, orienteerumises ja meeste võrkpallis.
Kõige paremini läks kergejõustikus, kus saavutasime 8.
koha. Orienteerumises 10.
koht ja meeste võrkpallis
17.–26.koha jagamine. Suvemängude üldkokkuvõttes
saavutas meie vald XV koha,
üldse osales 71 valda.
Individuaalselt võitsid
meie sportlased 7 medalit
kergejõustikus. Edukaim oli
Sirje Kõresaar, kes võitis
naisveteranide arvestuses
neli medalit: I koha 400 m ja
1500 m jooksus, II koha
kaugushüppes ning 100 m
jooksus. Naisveteranide
kuulitõukes võitis Marvi Arnek III koha. Meeste kuulitõukes saavutas III koha
Raido Kalbach ja naiste 100
m. jooksus Annely Lihtne.
Väga tubli neljanda kohaga
pidid leppima Juta Lemmik
100 m jooksus, Annely
Lihtne kaugushüppes, Anu
Taveter ja Kadri Madissoo

Killukesi Rannamängudelt Kihnus Rammunaine
Annely Lihtne

1500 m jooksus. Viiendale
kohale tulid Juta Lemmik
kaugushüppes ja 400 m
jooksus, Annely Lihtne kõrgushüppes, Madis Kiin odaviskes.
Orienteerumises meie
parimana saavutas Urmas
Org 6. koha meesveteranide
klasssis.
Pärnumaa talimängudel
osalesime kolmel spordialal.
Kõige edukamalt läks suusatamises, kus saime esikoha. Individuaalselt võitsid
suusatamises oma vanusegrupis Thea Kask, Sander
Punkov, Katrin Kihuoja, Anu
Taveter, Aino Arumäe, Aino
Veerpalu. Teatesõitudes saime viis esikohta. Tüdrukute
C-vanusegrupis võitsid
Adeele Arnek, Sandra Petri,
Thea Kask. Poiste C-teatesõidus Sander Punkov, Kevin Lääne, Robert Hein.
Tüdrukute B-klassis KilluJohanna Palm, Tiina Kask,
Katrin Kihuoja. Naiste
teatesõidu võidukas naiskonnas suusatasid Anu Taveter, Sirje Kõresaar, Kadri
Madissoo ja meestel Tarvi
Kalnin, Janek Punkov, Veiko
Savvest.
Talimängude üldkokkuvõttes valdade II grupis
tulime neljandaks, kuna osalesime ainult kolmel spordialal.
Pärnumaa XXXXIV Suvemängudel saavutasime
valdade II grupis üldvõidu.
Orienteerumises ja meeste võrkpallis võitsime teise
koha. Võrkpalli mängisid
Marek Link, Urmas Piik,
Andrio Lahesaare, Mario
Lahesaare ja Sander Malm.
Orienteerumises tulid
individuaaalselt suvemängude võitjaks Terje Vilberg,
Marika Pilt ja Marek Nõmm.
Kolmandale kohale tulime jooksukrossis ja naiste
võrkpallis. Võrkpalli mängisid Tiiu Orasmäe, Kadri
Alekõrs, Kadri Laanemets,
Janne Kolossova ja Liina
Pajusalu.
Jooksukrossis tulid individuaalselt võitjaks Anu Taveter, Marge Nõmm ja Sirje
Kõresaar.
Kergejõustikus saavutasime võistkondlikult neljanda koha. Individuaalselt
tulid suvemängude võitjaks
kergejõustikus Anu Taveter

1500 m jooksus, Juta Talu
ja Kristo Orma kaugushüppes, Raido Kalbach kuulitõukes, Madis Kiin odaviskes.
Kahekordseks võitjaks
tuli Sirje Kõresaar 400 m ja
1000 m jooksus. Kolmekordseks võitjaks tuli Marge
Nõmm 400 m ja 1000 m
jooksus ning kõrgushüppes.
Pärnumaa valdade XIII
rannamängud toimusid sel
aastal eksootilisel Kihnu
saarel.
Üle mitme aasta oli taasvõistlemas Kihnu ja koduste
marulisel kaasaelamisel saavutati üldkokkuvõttes teine
koht. Üldvõidu võttis järjekordselt Audru vald. Meie
valla võistkonnale kujunes
sõit saarele pigem meeldivaks puhkusereisiks ja üldkokkuvõttes jäeti meid viiendale kohale. Paremaid teadmisi näitas meie viktoriinivõistkond tulles võitjaks
koosseisus Avo Rahu, Mart
Lemmik ja Raul Jaaniste.
Tippjuhtide võistluses
saavutasid teise koha Avo
Rahu ja Kalle Kuuse, kes
näitasid head kiirust ja oskust kala rookimises. Kolmandaks tulid meie taidlejad
Taivo Luige eestvedamisel.
Kolmanda koha võitis ka
meie tubli rammumees Marko Aer.
Kergejõustikus olime
neljandad kuna ei suutnud
komplekteerida täisvõistkonda.
Individuaalselt tulid
rannamängude võitjaks Tiina
Gorbatsuk 60 m jooksus,
Kaja Stimmer kuulitõukes,
Annely Lihtne ja Madis Kiin
kaugushüppes. Kahekordseks võitjaks tuli Juta Lemmik kaugushüppes ja 60 m
jooksus.
Reiu jõe XIX suvemängud korraldas Paikuse vald.
Mängude avaalal pendelteatejooksus õnnestus meil
võita vaatamata sellele, et
teatepulk vahepeal murul
käis.
Võistkonnas jooksid
Annely Lihtne, Marge
Nõmm, Juta Lemmik, Julianne Tõnisson, Sirje Kõresaar, Annika Maasing, Kristo Orma, Madis Kiin, Roman Fosti, Raido Kalbach,
Mart Lemmik ja Alar Maasing. Esikoha võitsime veel

indiacas ja kergejõustikus.
Indiacat mängisid meie
võistkonnas Anu Tamm,
Marvi Arnek, Kaja Stimmer,
Annely Lihtne, Adeele Arnek, Anna-Grete Rebane ja
Annika Maasing.
Kergejõustikus individuaalselt tulid võitjaks Kristo Orma kaugushüppes, Roman Fosti 1500 m jooksus,
Marvi Arnek ja Raido Kalbach kuulitõukes. Kolmekordseks võitjaks tuli Marge
Nõmm kaugushüppes, 100 m
ja 1000 m jooksus.
Matkakanuude teatevõistluses saavutasime kolmanda koha koosseisus
Marvi Arnek, Madis Kiin,
Alo Pendin, Alar Maasing,
Ando Stimmer ja Kristo
Orma.
Mängude üldvõitja Paikuse, teine Tahkuranna, kolmas Tali, neljas Surju.
Tahkuranna ja Sindi
spordiveteranide mängud
toimusid Uulu Spordihoones.
Sindi veteranid võitsid
naiste võrkpalli, koroona,
male, kabe, lauatennise ja
korvpalli vabavisked. Meie
veteranid võitsid meeste
võrkpalli. Seega üldvõit ja

karikas Sindi veteranidele.
Järgmisel aastal kohtume
Sindis.
Vallasisestest võistlustest
viisime koos Jõulumäe Tervisekeskusega läbi Jüriöö
teatejooksu külade, koolide,
firmade ja seltside vahel. Sel
aastal sai üldvõidu ja karika
OÜ Arboris.
Valla nimepäeva tähistamiseks toimunud külaspordipäev viidi sel aastal läbi
Uulus.
Õhtul autasustamisel
kuulutati võitjaks Lepaküla,
kes korraldab järgmise külaspordipäeva Lepakülas.
Jalgpallimatš naisemehed-poissmehed toimus sel
aastal Uulu staadionil ja arvuka pealtvaataskonna silme
all võitsid poissmehed.
Tänan kõiki valla
sportlasi, kes leidsid aega
ja huvi käia valda sel aastal esindamas.
Soovin kõigile rahulikku jõulukuud, mõnusat
aastavahetust ja edukaid
starte uuel aastal !
Jüri Kõresaar
Spordiklubi TAHK

Juhtkonna kala rookimise võistlusel said auhinnalise
koha Avo Rahu ja Kalle Kuuse

Reiu jõe mängudel oli uudsealana kanuude teatevõistlus Kristo Ormo ja Ando Stimmer katsevõistlustel

Ametit vahetanud kergejõustiklased on tublid ka
pallimängus
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ELUPILT

Sügiskontsert ja...

Tahkuranna valla elanike registris olevad põhikoolide
õpilased, kes käivad koolides Pärnus või mujal ja
eelkooliealised kodused lapsed saavad jõulupakid kätte
kell 9.00 –15.00 20., 21., 22., 23., 27. detsembril ja
2.–5. jaanuarini Uulus Tahkuranna Vallavalitsusest
22.detsembril kell 13.00 –15.00, 29.detsembril ja 5.
jaanuaril kell 9.00 –15.00 Võistes sotsiaaltöötaja käest
Võiste lasteaia majas.

Pühapäeval, 11. detsembril kell 10.00
Võiste olmehoones

JÕULULAAT-SIMMAN
Üllatused. Kell 12.00 esinevad Võiste lasteaia lapsed.
Kogu valla rahvas on oodatud nii kauplema kui ostumõnusid nautima.

Teisipäeval,13.detsembril kell 16.00
Tahkuranna Vallavalitsuse volikogu ruumis

INFOPÄEV
MTÜ-de, seltside, seltsingute, külade, koolide,
ringide esindajatele ja muudele kodanike ühendustele ning kõigile neile, kes tunnevad, et nad
saavad teadmisi rakendada kas siis oma töös või
kodupaiga arengus.
Tutvustatakse olemasolevaid ja perioodil 2007–2013
tulevaid Euroopa Liidu toetusprogramme ja võimalusi
toetuste taotlemiseks just III sektoris.
Infopäev viiakse läbi Europe Direct infopunkti toetusel.

Hea Tahkuranna küla elanik
Oled oodatud kolmapäeval,
14. detsembril kell 18.00
Tackendorf Puhkemajja külaelanike
koosolekule
Peateema: küla arengukava koostamine
Läbiviija:
Valla projektijuht TIIU SOMMER
Osalejateks: Meie Ise – KÜLAELANIKUD.
Palume kaasa võtta mõtteid Tahkuranna küla minevikust, olevikust ja tulevikust st nägemusest, millisena
soovime näha oma koduküla aastate pärast.

EELK Tahkuranna koguduse (Võistes)
kirikuteated
24. detsember - jõuluõhtu jumalateenistus kell 16.00
25. detsember - I jõulupüha jumalateenistus kell 16.00
PÜHAPÄEVAKOOL iga kuu II ja IV pühapäeval kell 13.00
Võiste lasteaias. Kõik lapsed on oodatud!
NB! Koguduseliikmelil palutakse mitte unustada 2005.
aasta liikmeannetust.
Annetust võtab vastu Maie Vakk.
Kontakt: õp. Marek Roots – 44 65 192 või 51 93 15 01.

Tahkuranna Õigeusukirikus
Laupäeval, 24.detsembril kell 20.00

Kristuse sünni püha
Kristus, sünnib kiitke

OÜ Primastor on köögimööblit valmistav
firma Võistes.
Seoses tootmise suurenemisega vajame pingitöölisi.
Soovitav puutööpinkidel töötamise kogemus.
Helistada 55 43484 või saata CV aadressil Pinda 3
Võiste 86501

2 väikest last vajavad aeg-ajalt toredat hoidjatädi.
Helistada numbril 51964854

Tahkuranna valla aasta 2005 kultuuriinimene Saima Vaher sõprade ringis

19.novembril toimus Tahkuranna Lasteaed Algkooli saalis sügiskontsert, kus esines
Riikliku Akadeemilise Teatri Estonia solist Villu Valdma.
Samal üritusel tegi Tahkuranna Kultuuriselts teatavaks ka aasta 2005 kultuuriinimise,
kelleks (saabunud avaldiste alusel valis kultuuriseltsi juhatus) on Saima Vaher.
Saimat kiideti tema aktiivse ja pika tegevuse eest valla ja eriti Võiste kultuurimaastikul – pikaajaline eakate “Elurõõmu” juhtimine, ilusate fotokogude koostamine, aktiivne
kaasalöömine koduloo uurimisel ja eakate memmede rahvatantsus, teatrietenduste ühiskülastuste organiseerimisel eakatele.
Võistes pole ühtegi kultuuriüritust, kus Saima ei osale ning lisaks jäädvustab ta kindlasti
toimuva ka pildile.
Jõudu Talle samas vaimus jätkata!.
Elvi Kreegi

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

November
november Heldi Eerits
november Viivi Pärna
november Maria Auvere
november Salme Saare
november Helma Sipelgas
november Arkadi Kallaste
november Johannes Pihlaste
november Viktor Vits
november Vaike Martinson
november Enn Aruväli
november Anatoli Stepanov
november Mart Lillaru
november Naima-Heldi Simson
november Kadri Heamäe
november Gerhard Metrikis
november Jaan Lihtne

89
87
83
82
81
82
81
80
70
70
70
65
65
65
65
60

Sünnid
TAAVI LUMISTE
13.oktoober 2005
Ly ja Lauri Lumiste peres 3.laps

KAIRI HUNT

Maria Mõtlik

Tänan südamest

Üks päev, kui pärl ta teiste seas,
kordub aastas igas eas.

18.
14.
01.
01.
04.
07.
04.
17.
02.
16.
27.
01.
13.
20.
24.
27.

Inimene on end maakeral
mugavalt sisse seadnud. Ta
kasutab loodushüvesid, kelleltki luba küsimata. Kellelt
sa küsidki? Ta lööb toika
maasse ja teatab, et see oli
ja on tema maatükk, või ta
ostab selle. Kellelt? Kuidas
saab miski looduse poolt loodu üldse kellelegi kuuluda.
Seadusedki teeb ta enese
kaitseks. Kelle eest? Mõned
neist kukuvad välja õige tobedatena. Kuidas muidu suhtuda fakti, et inimesel, kes on
Eestis elanud 16 aastat, ei ole
Eesti riigi kodakondsust.Ta
tuli meile sõjakeerisest, õppis eestikeelses koolis, lõpetas selle, tehes kõik eksamid,
ka eesti keele kirjandi, õppis
edasi kutsekoolis ning lõppude lõpuks pidi sooritama ikkagi veel keeleeksami, tõestamaks oma keeleoskust ning
elades seejuures veel tänaseni meie riigi peadokumendita, olles ikkagi eestlane
(sünnitunnistusel seisab
EESTLANE). Päris trööstitu
ja katastroofiline on sellel
inimesel mõelda oma kunagi
saabuvale pensionipõlvele.
Vaat nii võimsa bürokraatiamasina oleme oma helgete
peadega välja mõelnud!

Tahkuranna Vallavalitsust,
Sirje Jõgiste’t, Ülle ja Heino Viraku’t,
perekond Suursilda, Vilma Talu’t,
naabri Ave’t, oma lapsi ja
kõiki häid inimesi,
kes on mind aidanud sellel raskel ajal.
Tänulik
Maria Virak

Tänu
Tahkuranna Õigeusu Kiriku kogudus tänab
Helju ja Ain Toomlat Metsaküla kalmistu eeskujuliku hooldamise eest. Jõudu Teile!
Täname ka Ülo Kirti kirikule osutatud teenete
eest.
Oleme uhked, et meie vallas elavad sellised
tublid inimesed.

TÄNUD!
Valimisliit Külatee

tänab
Tahkuranna valla elanikke
toetuse ja usalduse eest.

26.oktoober 2005
Sirje Hunt´i peres 2.laps

SURMAD
ERNA RAADIK
4.10.1922–29.11.2005 Uulu küla

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
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Tahkuranna valla ajaleht

Detsember 2005

• KOOLIUUDISEID •
Uulu Põhikoolist

Tahkuranna kooli uudised

v 23. okt. toimusid Tallinnas Malemajas vabariiklikud malevõistlused, millel
osalesid Uulust ka Tauno ja
Taavi Tamm. Tauno saavutas kuni 6-aastaste poiste
hulgas 3.koha ja Taavi kuni
8-aastaste poiste hulgas
6.koha. Suurepäraste tulemusteni on viinud maleõpetaja Raivo Raaliste töö.
v 11. nov. korraldasime
isadepäeva, mille raames
toimus joonistusvõistlus
„Minu isa” ja lustlik õhtu
vapratele isadele. Kõikidel
isadel, kes aktiivselt kätekõverdusi tegid, rivilaulu laulsid ja takistusriba läbisid,
mõõdeti vererõhku ning
kõigile anti kosutuseks hernesuppi. Õhtu kulmineerus
suurejoonelise ilutulestikuga. Täname kõiki isasid,
kes osalesid meie kooli isadepäeval!
v Novembri alguses
toimus koolis lastevanemate
üldkoosolek. Lastevanematel oli võimalus vestelda
klassijuhatajatega ning aineõpetajatega. Klassijuhatajad tutvustasid uut hindamisjuhendit. Kooli juhtkond
tegi kokkuvõtte eelmise
õppeaasta tasemetööde ja
lõpueksamite tulemustest.
Üldkoosolek valis uue hoolekogu. Koosolekul käinutel
oli võimalus tutvuda nii

Käes on detsember –
jõulukuu. Jäänud on veel
viimased loetud nädalad
selle aasta lõpuni.
Mida huvitavat tegime
novembrikuus?

kooli uue algklasside kui ka
renoveeritud osaga.
v 16. nov. saavutas meie
kooli mehine võistkond
maakondlikul viktoriinil
„VARIA” 3. koha. Kiitus
Jarko Jelinkinile (9. kl.), Alar
Rõale (8. kl.), Oliver
Stimmerile (7. kl.) Sander
Soobikule (6. kl.) ja nende
juhendajale õp. Anu Kersalule!
v 17. nov. toimus Vändras Pärnu maakonna laulukonkurss „Väike Canto”
algklassidele. Kaunil lauluhäälel lasid kõlada Elise
Kukk, Kadri Avamere, Karolin Stimmer, Annika Koppel, Madli Jõesalu ja Arle
Uus. Lauljaid juhandas õp.
Lehte Rinaldo.
v 18. nov. külastas meie
kooli liikluspolitseinik, kes
tuletas lastele meelde, et
helkur on nende elu kõige
odavam elukindlustus. Õppefilm meenutas õpilastele
liiklemist nii linnatänaval kui
ka maanteel.
v 21. nov. üllatas meid
3.klass koos õp. Sirje Kõresaarega, etendades varjuteatrit „Pöial-Liisi”. Pealtvaatajateks olid lasteaia
mudilased ja 1.–3. kl. õpilased. H. Chr. Anderseni 200.
sünniaastapäevale pühendatud etenduse lõppedes korraldas Uulu raamatukogu

juhataja Helje Pulk viktoriini kirjaniku elust ja loomingust. Kõik osalejad said
preemiaks maiustusi.
v Novembrikuusse jäid
ka sandipäevad. Mardipäeval tulime kooli maskides,
kadripäeval toimus kadrijooks ning kaasakiskuv playback uhkete kostüümide ja
julge lavalise liikumisega.
Osavõtjaid leidus kõikidest
klassidest, külalisteks olid
Surju Põhikooli õpilased
oma kavaga.
v 30. nov. osalesid meie
kooli õpilased Koidulauliku
konkursi maakonnavoorus,
kus iga õpilane esitab L.
Koidula ja J. Talve luuletuse.
Lapsi valmistasid ette õp. Ly
Kukk ja Külli Tamson.
v 17. dets. toimub Uulu
spordihoones kooli suur jõululaat, kuhu on oodatud kõik
lapsevanemad ja vallaelanikud. Laadalt saab osta käsitöid, küpsetisi ja jõulukaarte.
Vahelduseks võib kuulata
õpilaste esituses kauneid
jõululaule ja tantse ning näha
3. kl. esituses H. C. Anderseni „Pöial-Liisit”.
Ootame rohket osavõttu!
Käimas on konkurss
„Kodukoha loodus”.

q 12.novembril käisid

Rait Madissoo ja Lauri Närep Pärnus inglise keele
ristsõnade lahendamise
võistlusel. 27 osavõtja seas
saavutati tubli 8.koht.
q 18.novembril saime
meiegi osa maanteeameti
helkurikampaaniast „Ole
nähtav!” Kogu kooliperele
näidati videofilme ning räägiti helkuri vajalikkusest nii
pimedal kui ka hämaral ajal.
q 22.novembril osales
meie kooli 1.–4.klasside
võistkond Uulus algkoolide

vahelisel rahvastepalli võistlusel. Seal olime parimad –
saime I koha!
Võidukas võistkonnas
olid: Ott Liivaru, Kermo
Kivis, Dalmat Christofer
Klein, Kristo Krüger, Juhan
Viirna, Lauri Närep, Ketrin
Oeselg, Kristjan Põlluste,
Kairo Kivis, Rait Madissoo.
q Jõulukaartide valmistamist käis õpetamas
kunstnik Veronika Kaevandes.
q 28.novembri hommikul süütas kooli aasta õpilane Karl Saat esimese advendiküünla.
q I ja III klassi õpilastele
käis Indreku vanaisa inimeseõpetuse tunnis jutustamas
elust Võistes vanal ajal.
30.novembril käisid nad

vaatamas vanu asju Petersonide kodumuuseumis.
Mis ootab meid ees detsembris?
* 21.detsembril läheme
Tartu Vanemuise teatrisse
vaatama jõuluetendust „Talvemuinasjutt”.
* Kooli jõulupidu toimub
22.detsembril kell 15.30
koolimajas.
Ilusat ja rahulikku
jõuluaega !
Kaire Õitspuu

Konkurss “Kodukoha loodus”
Leia juhendaja ja osale
konkursil “Kodukoha loodus”! Konkursi teemad on
jaotatud erinevate kooliastmete viisi.
Tähtajad:
I–VI klass
15. detsember 2005
VII–IX klass
20. jaanuar 2006.

Tööd esitada tähtajaks
huvijuhi Anu Kersalu kätte.
Paremaid töid autasustatakse! (nii õpilasi kui juhendajaid)
Teema “Kodukoha loodus”, I-III klass – sel teemal
on oodatud joonistused, jutukesed ja käsitöö. Teema
“Hoia kodukoha loodust!”,
IV-VI klass – sel teemal on
oodatud jutukesed või uuri-

mustööd. Töö pikkuseks
2-3 A4 trükitud lehekülge.
Teema “Kodukoht ja keskkonna kaitse”, VII-IX klass
– sel teemal on oodatud uurimustööd. Töö pikkus alates
5 A4 trükitud leheküljest.
Stella Vilumets ja
Anne Oga
Uulu Põhikooli õpetajad

Tahkuranna kooli võidukas võistkond – Kairo Kivis, Kermo Kivis, Kristjan
Põlluste, Kristo Krüger, Lauri Närep, Ott Liivaru, Rait Madissoo, Juhan Viirna
Ketrin Oeselg, Dalmat Christofer Klein võitu nautimas, mis oli eriti magus, sest
esimest korda tuli rahvastepalli võidukarikas Tahkuranna kooli

Oli kena teisipäev. Läksime võistkonnaga Uulu. Seal toimusid algkoolide rahvastepalli
võistlused. Käis väga kõva rebimine I koha pärast, aga tänu Kristjani ülitugevale mängule
saime võidu. Muidugi oli meil kõige tugevam võistkond. Esikohta tähistasime vägeva
kartulikrõpsu peoga. Meile riputati kaela kuldmedalid ja anti karikas. Neljapäeval anti meile
koolis kommi, et me nii hästi oma kooli esindasime.
Kermo Kivis
Me käisime rahvastepalli võistlusel. Seal oli päris tore. Kohal oli 5 võistkonda: Aruvälja,
Kabli, Libatse, Selja ja Tahkuranna koolist. Meil seekord vedas ja me saime I koha. Libatse
oli vist võistkondadest kõige tugevam, aga me võitsime neid! Mulle igatahes see võistlus
meeldis.
Ketrin Oeselg

Tegemistest Võiste
lasteaias

Kordusõppustel osalenute ühispilt
Vasakult paremale esireas: Ülle Avamere, Thea Kask, Lembi Nõmm, DagmarSybille Leino.
Teises reas: Anne Oga, Aare Sutt, Tõnis Tamm, Tarmo Mätas, Tarmo Tiits, Janek
Punkov, Anu Kersalu
kolmandas reas: Anu Tammik, Ando Sommer, Ilmar Arumäe, Veiko Arnek, Uku
Lehtla, Indrek Kaiste, Veiko Savvest, Markus Laurson

November on möödunud
väga teguderohkelt: isadepäevapidu, mardid jooksid,
mänguväljaku avamine ja ka
kadrid santisid. Lisaks osaleme veel laste omaloomingu
konkursil.
Isadepäeval tuli kohale
nii palju isasid-vanaisasid, et
võime uhkusega väita – peaaegu 100% osalemine. Ja
rõõmu sellest oli nii lastele
kui isadele. Lastepoolt sai
valmistatud väike meene
igale isale ning mõnus kont-

sert. Isad aga said end proovile panna esinemise- või
kokandusoskusega.
Mardilaupäeva hommikul jooksid majas ringi maskeeritud “Rannakarbid” ja
lahked “Päikesekiired” võtsid neid rõõmuga vastu.
Kadrilaupäeval maskeerusid aga mõlema rühma
lapsed ja üllatasid tädi Klaudit, oma kokkasid ning “Põnnikooli” lapsi. Täname tublisid vanemaid, kes lastele
kostüümid kaasa panid.

Käisime ka Võiste uue
mänguväljaku avamisel.
Rõõmu on nendest kiikudest,
liumägedest ja muust nii
lasteaiale kui ka kodustele
lastele.
NB! Tahaksime väga
loota, et suuremad lapsed
jõuavad oma mänguplatsid
ära oodata, ega hakkaks oma
jõudu näitama väiksematele
mõeldud mänguvahenditel.
Malle Aedma
lasteaia õpetaja

