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Vallavanema veerg

Vallavanem
EERI TAMMIK

Head uut …
Algaval aastal soovin
kõigile vallaelanikele edu ja
usku oma ettevõtmistesse,
tervist ja hoolivust. Kellel
läheb hästi, jätkake samas
vaimus. Aidake võimalusel
nõrgemaid ja väiksemaid.
Hoolige oma perest, lähikondlastest ja iseendast.
Hoidke oma tervist, sportige
või lihtsalt liikuge looduses.
Nähke tulevikku helgetes
(helgemates) toonides.
Tagasipilk möödunud
aastale
2004.aastal oli vallas
olulisemaks sündmuseks
kindlasti Uulu lasteaia avamine kahe rühmaga. Vanematel kergem, lastel hea oma
koduümbruse lasteaed. Uulu
kooli juurdeehituse eelprojektitaotlus sai positiivse
otsuse rahastamiseks Euroopa Liidu fondidest. Sisustasime Uulu Kultuuri- ja
Spordihoones mängude saali
ja jõusaali, soetasime uue
elektroonilise klaveri ja
akordioni. Lapsed said uue
mänguväljaku.
Võistes alustasime veevärgi suuremat ehitustööd.
Lasteaia mõlemad rühmaruumid on nüüd remonditud
ja saanud suuremas osas uue
mööbli. Alustasime Tahkuranna kooli mänguväljakute

murukatte rajamist. Valgustasime kojutee Riia maanteel
Tahkuranna kooli bussipeatusest kuni mahapöördeni
sadama poole.
Reiupulga tee (Reiu endised suvilad), Rae bussipeatus ja Reiu korrusmaja
ümbrus said valgustuse.
Meie projektitaotlus endise
Silla sõjaväeosa varemete
lammutamiseks sai positiivse otsuse rahastamiseks
Euroopa fondidest.
Lepaküla-Leinaküla tee
ja Tahkuranna küla Mõisa
tee Võiste-poolne osa said
uued kruusakatted.
Jätkus valla arendamine
ja planeerimine, võimaluste
loomine uute elanike saabumiseks.
Meie rühmad Tiiu Pärnitsa juhendamisel osalesid
tantsupeol.

Pilk aastasse 2005
Valla arendamine jätkub
vastavalt valla arengukavale.
Eelarvega tagame eelistuste
finantseerimised.
Võistes lõpetame veevärgi ehitustööd. Selle projekti
realiseerumisega puhastame
vee liigsest rauast, tagame
pumbajaamade korraliku
töötamise, kindlustades ka
reservi ühendades pumbamajad omavahel peatrassiga.
Alustame Riia mnt ja korrusmajade vahelise valgustatud
kõnnitee planeerimist ja kui
saame maaomanikega kaubale maa kasutamise suhtes,
siis ehitame selle kõnnitee ka
valmis. Alustame Võiste laste mängu- ja palliväljakute
ehitamist endise katlamaja
platsile.
Uulus on suurimaks
tööks kooli juurdeehitus ja
praeguse kooli renoveerimine. Lasteaias avame kolmanda rühma tagamaks piisava
lasteaiakohtade pakkumise.
Jätkame vee- ja kanali-

• Kooliuudised
• Tagasivaade
• Koolituse programm

satsiooni arendamist. Oleme
esitanud taotlused Keskkonnainvesteeringute Keskusele
rahastamaks Uulus Õunaaia
puurkaevu käikulaskmist ja
selle ühendamist peatrassi
kaudu Keskuse pumbamajaga. Sama projektiga taotleme
raha Laadi küla veetrassi
ehitamiseks Uulust Laadi tee
suunal kuni Siimu teeni.
Reius valmib uus puurkaev, mis hakkab andma korralikku vett korrusmajadele,
suvilapiirkonna elanikele,
ehitatavale motellile, rajatavale tehnopargile ja eramutele. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus jätkub Reiu
küla Kulla ja Postitee elamupiirkondades.
Avame Avalikud Internetipunktid Tahkuranna külas
(Tackendorfis) ja Leinakülas
(Jõulumäel).
Jätkame teedeehitust
vastavalt teehoiukavale ja tänavavalgustusalade laiendamist.
Summadest saame kirjutada järgmises valla lehes,
loodetavasti on selleks ajaks
vastu võetud valla 2005.aasta eelarve.

Arengukava
2001–2005 hakkab realiseeruma ja on osutunud väga
realistlikuks, enamus planeeritust saab teoks. Alustame
sel aastal uue arengukava
koostamist alates aastast
2006. Kui pikaks perioodiks,
see jääb volikogu otsustada.
Valimiste aasta
Käesolev aasta on kohalike omavalitsuste valimiste
aasta. Kõigepealt on vaja
saada selgust, kas need tulevad vanaviisi või erakondade
vahel, eks seda näita lähikuudel riigikohtu poolt tehtav otsus.
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Võiste jõululaadast
Teated
Sünnipäevad, sünnid
EELK tervitus
Ristsõna
Lk. 6

Spordiaasta 2004
kokkuvõtted
Spordiklubi Tahk koostöös Tahkuranna Vallavalitsusega võttis spordiaasta
2004 kokku spordiklubi aastalõpu koosolekul ja ühisel
sportlaste tänuõhtul, mis
toimus 18.detsembril Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskuse
Pargi kohvikus.
Õhtu esimeses pooles
räägiti tööjuttu ja võeti kokku spordiaasta 2004 tulemused. Selgitati välja aasta
populaarseim nais- ja meessportlane Tahkuranna vallas
ning peeti meeles ka teisi
aasta jooksul silma paistnud
sportlasi, kes on Tahkuranna
valda esindanud erinevatel
spordivõistlustel ning kohtunikke, külade esindajaid,
võistkondade kokkuajajaid.
Populaarsemad sportlased Tahkuranna vallas
aastal 2004 on Sirje Kõresaar ja Roman Fosti. Ja
muide seda mitte esimest
korda. (2002 Sirje ja Roman,
2001 Sirje).
Tunnustuse osaliseks
said veel Marge Nõmm,
Kadri Madissoo, Mati Pilt,
Thea Kask, Raido Kalbach, Julianne Tõnisson,
Juta Talu, Marvi Arnek,
Anu Taveter, perekond
Stimmer, Annely Lihtne,
alati abivalmis ja hea kohtunikutöö tegija Maido
Zukker ning Uulu küla
esindaja Kalmer Kõresaar, kui 2004. aastal häid
tulemusi saavutanud Uulu
küla võistkonna komplekteerja.
Siinkohal on vallarahvale ka hea teatada, et Anu
Taveter sai Eesti meistri tiitli
triatlonis ja duatlonis ning

Tahkuranna valla populaarsemad sportlased
aastal 2004 SIRJE KÕRESAAR ja ROMAN FOSTI

tunnistati Eesti parimaks
triatleediks 2004 ja Roman
Fosti tuli Eesti ja Balti meistriks 800 meetri jooksus.
Soovijatel oli võimalus
saada auhinnaraamatutesse
autogramme Imre Taveterilt,
Spordiklubi Tahk liikmelt ja
Eesti riigi ainukeselt esindajalt purjetamises Ateena
olümpiamängudel.
Õhtu teine pool aga oli

mõeldud meelelahutuseks ja
jalakeerutuseks Ly Kättmani
ansambli saatel.
Lugupeetud valla spordirahvas! Edukaid starte 2005.
aaastal ja hoiame pöialt ka
Andrus Veerpalule veebruaris toimuvatel suusatamise
maailma meistrivõistlustel.
Tiiu Sommer

Kandidaatide esitamisest Tahkuranna valla vapimärgi saamiseks
Lähenemas on vabariigi aastapäev ja vastavalt
Tahkuranna valla vapimärgi statuudile antakse
Tahkuranna valla vapimärk kavaleridele üle üldreeglina just sel päeval.
Seepärast ootab Tahkuranna vallavanem Eeri

Tammik esildisi vapimärgi
kandidaatide ülesseadmiseks.
Märgi andmise taotlusi
on õigus esitada Tahkuranna
vallavolikogul ja vallavalitsusel, Tahkuranna vallas
registreeritud ja tegutsevatel
juriidilistel isikutel, erakon-

dadel, liitudel, ühingutel,
seltsidel ja klubidel ning
füüsilistel isikutel. Kirjalikud taotlused esitatakse vallavanemale 11. veebruariks, vallavanem esitab kandidaadid otsustamiseks vapimärgi nõukogule.
Meeldetuletuseks veel

niipalju, et Tahkuranna valla
vapimärk antakse Tahkuranna valla elanikele, erandina
ka Eesti ja välisriikide kodanikele, kellel on erilisi isiklikke teeneid Tahkuranna
valla ees. Igal aastal võidakse anda üldreeglina üks vapimärk, erandkorras kaks,

märk antakse vaid üks kord
ühele isikule.
Tahkuranna valla vapimärgi on saanud tänaseks
üksteist meie valla kodanikku – Peet Maruste, Lehte
Rinaldo, Asta Kütt, Uno
Saat, Kaljo Ruubis, Enn
Tasalain, Saima Vaher,

Andrus Veerpalu, Andres
Ilves, Arkadi Kallaste,
Jüri Kõresaar.
Tahkuranna valla vapimärki ei anta postuumselt.
Ulvi Poopuu
Vapimärgi nõukogu
esimees
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses o t s u s t a t i:
01.detsembril
• Kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanekud (toetuste maksmine).
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Ponimetsa detailplaneeringu alal Rae k/ü jagamisel moodustatavate
kinnistute avaliku suulise enampakkumise tingimused
esitatud kujul.
• Väljastada kasutusluba Aleksander Gerassimov-ile Reiu
külas Reiusilla 10 kinnistul olevale aiamajale, majapidamisabihoonele.
Ehitise kasutamise otstarve on majapidamisabihoone.
16.detsembril
• Pikendada maa tagastamise menetluse toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 30.06.2005.a.
Metste 19 - õigustatud subjekt - Ott Lääne
Jaago 33 - õigustatud subjektid - Mai Tõust, Tiiu Aasala.
• Pikendada maa tagastamise menetluse toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 30.06. 2005:
Raudsepa 24- õigustatud subjekt - Lembit Leppik
Virusaare A-4- õigustatud subjekt - Anita Haljak.
• Pikendada maa tagastamise menetluse toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 30. juunini 2005.a. alljärgnevalt:
Kihnu 11-a- õigustatud subjektid - Margus Holland, Aino
Tuvike;
Jaago 34- õigustatud subjekt - Liida Mengel;
Ollandi 15- õigustatud subjektid - Margus Holland, Liivi
Holland;
Metste 19-a- õigustatud subjektid - Juta Talu, Jaak Leppik,
Juha Lepik;
Tanneva XVII- õigustatud subjekt - Martin Hendla.
• Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Pärnu maakonnas
Tahkuranna vallas Reiu külas maaüksus Reiu Taimla,
pindalaga 26,57 ha.
Määrata Reiu Taimla maaüksuse sihtotstarbeks 011 maatulundusmaa (M).
• Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega Pärnu maakonnas
Tahkuranna vallas Reiu külas maaüksus Reiu Taimla
Laienduse, pindalaga 55,15 ha.
Määrata Reiu Taimla maaüksuse sihtotstarbeks 011 maatulundusmaa (M).
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 21.10.2000 korraldus
nr 259
Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Hindrek Kaasik’ule katastriüksused Tahkuranna vallas Uulu külas alljärgnevalt:
Maatükk I
pindalaga 3069 m²
Maatükk II
pindalaga 4403 m²
Erastatava maaüksuse nimeks jääb erastaja soovil Tähetorni.
Erastatavate katastriüksuse sihtotstarbed määrata alljärgnevalt :
Maatükk I
elamumaa 100%
Maatükk II
maatulundusmaa 100%
Sihtotstarvet võib muuta kohaliku omavalitsuse loal.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Kerdi kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0433 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Janni
sihtotstarve elamumaa 100%
Kerdi
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Tahkuranna vallas katastriüksuse Surju Metskond
M-23 tunnusega 84801:004:0418 jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed ning maa
sihtotstarve alljärgnevalt:
Surju Metskond M-23 sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
Metsaküla Laienduse sihtotstarve mäetööndusmaa 100%.
• Kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanekud (toetuste maksmine, lepingu jätkamine, Pärnumaa Lasterikaste Perede
Liitu toetamine maakonna lasterikaste perede jõulupeo
läbiviimisel summas 1000.- (üks tuhat) krooni).
• Anda kirjalik nõusolek Aleksander Gerassimov´ile Reiu
külas Reiusilla 10 kinnistule rajatavale saunale.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Reiu
külas Silla kinnistule rajatavale puurkaevule aadressiga
Tõllapulga tee 99.
• Väljastada ehitusluba Aleksander Gerassimov-ile Reiu külas
Reiusilla 10 kinnistule rajatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba AS-ile Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk
– Uulu külas Nulu kinnistule elektri liitumispunkti ehitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Andrus Õnnik‘ule Reiu külas Luha
kinnistule rajatud väikeehitisele puurkaevule.
Ehitise kasutamise otstarve on puurkaev.
• Algatada Uulu külas NÕMMIKU ESIMENE detailplaneering. Planeeringuala asub Uulus korruselamute ja
Riia mnt vahelisel alal.
Planeeringu eesmärk on maa-ala elamukruntideks jaotamine, infrastruktuuri väljakujundamine.
Planeeringust huvitatud isik on Nõmmiku kinnistu omanik
Ain Luhka.
• Algatada MERI ESIMENE detailplaneering. Planeeringuala asub Tahkuranna külas endise suvilakooperatiivi Meri
maa-alal.
Planeeringu eesmärk on maa-ala elamukruntideks jaotamine, kruntidele ehitusõiguse määraamine.

•

•

•

•
•

Planeeringust huvitatud isik on kinnistu Meri nr 1 omanik
Jaan Roosnurm.
Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Miku detailplaneering
vastavalt lisale.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
Kui avaliku väljapaneku käigus on detailplaneeringu kohta
laekunud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu
jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
Võtta vastu Laadi külas läbiviidav Selja detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel esitada keskkonnaministrile
taotlus ehituskeeluvööndi vähendamiseks koos vastuvõetud
detailplaneeringuga.
Lubada vallavanem Eeri Tammik puhkusele 12.11.2003/
11.11.2004 tööaasta eest 27.detsembrist 2004 kuni
09.jaanuarini 2005.aastal. Kinnitada vallavanema kohusetäitjaks tema puhkuse ajaks arengunõunik Arvid Arroval.
Anda nõusolek OÜ-le Palmi Baar Võiste alevikus Allika 3
asuva Palmi Baari lahtiolekuks 01.jaanuaril kell 00.30 kuni
09.00-ni.
Määrata konkursi MINU KOOL peapreemiad alljärgnevalt:
Oliver Sild
1.–4. klasside osas 250.- krooni
Katrina Salmu 5.–9. klasside osas 250.- krooni
Annika Jääger 5.–9. klasside osas 250.- krooni

30.detsembril
• Väljastada projekteerimistingimused Kaido Kuuse´le Lepakülas Kuuse kinnistule rajatava kartulihoidla tehnilise projekti koostamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaanus Urla´le Laadi külas Enela kinnistule rajatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Jaan Pära´le Laadi külas Ristiku kinnistule rajatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Andres Pihu´le Laadi külas Nurmika
kinnistule rajatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Triin Laidoner´ile Laadi külas Männituka tee 2 kinnistule rajatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Tarmo Rüütli´le Laadi külas Männiku
tee 8 kinnistule rajatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba AS-ile Eesti Energia Jaotusvõrk Uulu
külas Uulu alajaama ja jaotusvõrgu rekonstrueerimiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Golfer Reiu külas Latimetsa 5
katastriüksusele püstitatavale puhkemajale.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Golfer Reiu külas Latimetsa 6
katastriüksusele püstitatavale puhkemajale.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Golfer Reiu külas Latimetsa
11 katastriüksusele püstitatavale puhkemajale.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le Golfer Reiu külas Latimetsa
12 katastriüksusele püstitatavale puhkemajale.
• Väljastada ehitusluba Tõnu Reim´ile Reiu külas Postitee
10 püstitatavale elamule.
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Tõllapulga detailplaneering vastavalt lisale.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
Kui avaliku väljapaneku käigus on detailplaneeringu kohta
laekunud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
• Sotsiaalkomisjoni ettepanekute kinnitamine (toetuste maksmine).

Vallavolikogus otsustati:
21.detsembril
•

•
•

•

Mitte algatada Werder Holding OÜ esindaja Kalev Aljaste
taotluse alusel Kanari katastriüksusel detailplaneeringut,
mille eesmärk on maa-ala jaotamine elamukruntideks,
nende kaitseks puhketsooni eraldamine ja kogu
infrastruktuuri väljakujundamine.
Toimus Tahkuranna valla 2005.aasta eelarve I lugemine.
Muuta 17.märtsi 2000 määrusega nr 4 kinnitatud Tahkuranna valla põhimäärust.
Kinnitada Tahkuranna valla põhimäärus ja selle lisad 1,
2, 3 ja 4 koos muudatustega terviktekstina.
Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Ponimetsa
detailplaneeringu järgi Rae katastriüksuse jagamisel
moodustatavate kinnistute 20.detsembril 2004 toimunud
avaliku suulise enampakkumise tulemused alljärgnevalt:
Postitee 58
Rein Tallermo
hinnaga 385 000.- krooni
Postitee 60
Karin Ints´ile
hinnaga 355 000.- krooni
Postitee 62
Postitee 64

OÜ-le Canton
hinnaga 380 000.- krooni
(esindaja Peeter Metsik)
Jaan Liivson´ile
hinnaga 380 000.- krooni

Jaanuar 2005

UULU KOOL
TÄNA JA HOMME
10.detsembril toimus Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
arutelu teemal “Uulu kool täna ja homme”, kuhu olid kutsutud
osalema lapsevanemad, kooli pedagoogid, volikogu liikmed,
kooli vilistlased ja kõik inimesed, kellel on side Uulu kooliga.
Kahjuks aga osales vähe lapsevanemaid, kuigi teavitasime
toimumisest “Oma Lehe” vahendusel ja teadete tahvlitel.
Osalejad töötasid kolmes töögrupis, kus selgusid püstitatud
küsimustele järgmised vastused, millest koostasime kokkuvõtte ja mille toome täna “Oma Lehe” lugejateni.
Positiivne Uulu kooliga seonduv:
Töögrupp 1
Hea asukoht
Hea koostöö vald ↔ kool
• Võimalused huvitegevuses
Töögrupp 2
• Tugevad algklassid
• Väike ja turvaline
• Huvialaringid (paljusus)
• Tugevad ained Inglise keel, ajalugu, matemaatika
• Puhas + ümbrus
• Sportimisvõimalused (võimla ja staadion)
Töögrupp 3
• Vähe õpilasi klassis
• Vahetunnid vaiksed, sest väiksed ja suured eraldi
• Huviringide mitmekesisus
• Üle keskmise head võimalused sportimiseks
• Järeleaitamistunnid
• Maja kord (lilled)
• Arvutiklass ja tehnilised võimalused
• Õpetajate mikrokliima väga hea
• Aktiivne õpilasesindus
• Silmaringi laiendamine (reisid, teatrid, kohtumised teiste
koolidega, Comenius-projekt, aktiivne raamatukogu külastamine)
• Õpetaja tunneb lapsi ja lapsevanemaid
• Hea side valla sotsiaalnõustajaga
• Koolis olemas sotsiaalpedagoog
• Laulupeo traditsioon
Koolielu probleemid:
Töögrupp 1
• Linnalähedus
• Puudumine → väljalangemine
• Ebapiisav koostöö kool ↔ lapsevanemad
• Füüsiliselt nõrgad lapsed
• Personaalsed probleemid jäägu kooli seinte vahele
Töögrupp 2
• Puudub huvialaringide järjepidevus
• Vähene suhtlemine lastevanematega
• Teabepuudus
• Lastevanemate koosoleku ettevalmistus ebapiisav
• Mõnikord jätab soovida kord sööklas
• Kooli juhtimine peaks olema tugevam
• Nõrgad ained suhtlemisõpetus, loodusained
Töögrupp3
• Vähe õpilasi klassis:
a) keeleõpetust ei saa jagada gruppidesse
b) nn tippude valik väike
• Ruumipuudus
• Õpilaste hooletu suhtumine õppetöösse ja kooli varasse
(staadion)
• Osade lapsevanemate vähene huvi lapse tegevuse vastu
koolis ja väljaspool kooli
• Õpetajal puuduvad vahendid õpilaste mõjutamiseks
• Kooli ümbrus ei ole lapsesõbralik, tihenenud liiklus
• Linnalähedus
• Koolist puudumine ja hajutatus kolme maja vahel
• Valla hariduskomisjoniga koostöö puudub
Ettepanekud probleemide lahendamiseks
Töögrupp 1
• Kooli propageerimine,
a) kutsed kooli tulejatele
• Individuaalne lähenemine
a) esimesed puudumised – põhjuste selgitamine
b) eriklass – probleemsetele lastele
või parematele lastele
• Kutse atraktiivsemaks, lastevanemate kiitmine
• Liikumise aktiivsust suurendada nii algklassides kui ka
põhikoolis (3 tundi)
Töögrupp 2
• Hoida ringijuhtidega pidevat ja pikka ühendust
• Teabevoldik lahendaks teabepuuduse ja vähese suhtlemise
lastevanematega
• Päevakord lastevanemate koosolekul
• Ülejäänud probleemid lahendada eos
Töögrupp 3
• Juurdeehitus (leevendus)
• Comenius-projekt (reisimine, silmaring)
• Materiaalne vastutus kooli vara eest
• Tihedam koostöö lapsevanematega (riietus, pidulik,
sportlik)
• Kogu ühiskonna arvamuse muutmine haridusse
• Koolitee ohutumaks
• Kooli nähtavamaks muutmine (ajakirjandus)
Nüüd kui olete teada saanud töögruppide arvamused, on võimalus ka kõikidel teistel lastevanematel (ka nendel, kelle lapsed
ei käi Uulu koolis) avaldada oma arvamust ja vastata kolmele
püstitatud küsimusele – positiivne Uulu kooliga seonduv,
koolielu probleemid, ettepanekud probleemide lahendamiseks.
Teie arvamusi ootab vallavalitsus hiljemalt 30. jaanuariks
2005.a. Neid võib saata ka postiga Tahkuranna Vallavalitsuse aadressil.
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Käesolevad leheküljed on koostatud sotsiaalministeeriumi erilehe Sotsiaalhoolekanne baasil, mis ilmus 22.detsembril 2004 Postimehe
lisana.
Sotsiaalabi ei tuleks kohelda kui ebameeldivat paratamatust. Hoolekande ja sotsiaalabi näol on tegemist investeeringuga inimesse ja
selle kaudu kogu ühiskonda. Hoolivus kaaskodanike vastu näitab meie ühiskonna tervist ja loob meile kõigile turvatunnet tulevikku.
On selge, et kõik abivajajad ei ole teadlikud pakutavatest teenustest ega oska ennetavalt abi otsida, samuti ei teata, kuhu abi saamiseks
pöörduda. Tänane terve võib homme olla abivajaja ja siintoodud juhised vajalikud. Probleemi tekkides pöörduge koheselt valla
sotsiaaltöötaja poole, kes Teid siis õiges suunas liikuma aitab.

Hooldajatoetust hakkab maksma
kohalik omavalitsus
MERLE TOMBERG,
hoolekandeosakonna peaspetsialist merle.tomberg@sm.ee

2005.aasta 1.aprillist hakkab hooldajatoetust
määrama ning maksma kohalik omavalitsus.
Selleks, et hooldajatoetust saaksid maksma hakata kohalikud omavalitsused, tunnistab sotsiaalkindlustusamet esmalt
kehtetuks senised hooldajatoetuse määramise otsused. Toetuse maksmise lõpetamisest teatab amet hooldajatele kaks
kuud ette.
Pärast teate saamist tuleb puudega inimesel, tema eestkostjal või hooldajal pöörduda abi vajava isiku elukohajärgse
kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Valla- või linnavalitsus peab korraldama abivajaja toimetuleku sotsiaalteenuste, -toetuste või muu abi osutamise kaudu.
Alates aprillist võivad hooldajatoetust saada ka tööl käivad inimesed. Ka hakkab hooldaja hooldamise lõpetamisel
võrdselt tööl käinud inimesega saama töötu abiraha. Endiselt
saavad hooldajad ravikindlustuse. Hooldajatoetust ei maksta
raske ja sügava puudega inimestele.
Praegu saavad hooldajatoetust inimesed, keda kohalik
omavalitsus on määranud raske või sügava puudega inimese
hooldajaks. Neid on Eestis kokku ligikaudu 31 000. Toetuse
suuruseks on sõltuvalt hooldatava puude raskusastmest kas
240 või 400 krooni kuus. 1. aprillist otsustab kohalik omavalitsus toetuse suuruse. Selle maksmiseks annab riik omavalitsustele üle kogu raha, mis sotsiaalkindlustusametil kulus
hooldajatoetuse maksmiseks.
Alates aprillist võivad hooldajatoetust saada ka tööl käivad inimesed.
Hooldajatoetuse maksmise korra muutmine teeb abi paremini kättesaadavaks ning annab kohalikele omavalitsustele
rohkem võimalusi hoolekande korraldamisel. Omavalitsused
on inimesele lähemal ja see aitab neil paremini, efektiivsemalt ja kiiremini hinnata inimese toimetulekut ning abi
vajadust.

Abi vajadused tuleks läbi mõelda
Enne sotsiaaltöötaja poole pöördumist tuleks puudega
inimesel endal hinnata oma toimetulekut ning mõelda, millistes tegevustes tal abi vaja läheb. Ja kas tal on konkreetseid
soove, kuidas peaks olema abistamine korraldatud. Kaaluda
tuleks, kas ja millist kõrvalabi saab anda oma pere.
Omavalitsuse poole võib muidugi pöörduda ka üksnes
oma abi vajadust kirjeldades ja oodata siis lahendusettepanekuid sotsiaaltöötajalt.
Kui taotlus on kohalikule omavalitsusele esitatud, soovib
sotsiaaltöötaja saada võimalikult palju teavet abivajaja ja
tema vajaduste kohta. Selleks küsitleb ta inimest, tutvub tema
elutingimustega ja uurib tema lähedaste arvamust.
Taolist teabe kogumist ja olukorra analüüsi nimetatakse
hooldusvajaduse hindamiseks.
Olenevalt sellest, millistes tegevustes puudega inimene
täpselt abi vajab, võib teda abistada kas hooldaja, hooldustöötaja (koduteenused), isiklik abistaja või tugiisik.
Uurida tasub ka kohaliku eritranspordi abivahendite,
näiteks häiresüsteemide, pimeda juhtkoera ning päevakeskustes ja teistes hoolekandeasutustes pakutavate teenuste
kohta.
Kuna hoolekande valdkonnas pole nii palju raha, et vastu
tulla taotleja kõikidele soovidele, peab sotsiaaltöötaja hindamistulemuste analüüsimisel arvestama, et pakutav abi tagaks
vähemalt inimväärse toimetuleku.
Kohaliku omavalitsuse pakutav abi on eelkõige kokkuleppe küsimus taotlejaga ning tulemus peab rahuldama
mõlemaid pooli. Kui abi taotleja saab eitava vastuse või ei
suudeta kokku leppida, siis võib abivajaja esitada vaide maavanemale.
Maavalitsuses tutvutakse mõlema poole argumentide ja
põhjendustega ning langetatakse otsus.
Kui puudega inimene pole kursis, milliseid toetusi ja
sotsiaalteenuseid tema kodukohas pakutakse, siis nõustab
teda sotsiaaltöötaja. Abi võib paluda ka näiteks sarnaste
probleemidega inimeste eneseabirühma algatamisel.

Vahel vaja mitme asjatundja abi
Enne sotsiaaltöötaja poole pöördumist on inimese tervislikku seisundit ja toimetulekut hinnanud juba nii perearst
kui ka arstliku ekspertiisi komisjon. Sellest aga ei piisa hooldamise kavandamiseks. Kuigi nimetatud komisjon määratleb
kõrvalabi vajaduse, puudub neil teave, mille põhjal kavandada inimese toimetuleku parandamist.
Vahel on puudega või eaka inimese tervisliku seisundi ja
toimetuleku abi kavandamisel vaja korraga mitme spetsialisti

abi. Selliseid nn raskemaid juhtumeid hindab ja analüüsib
rehabilitatsioonikomisjon.
Vastava teenuse saamiseks tuleb puudega inimesel pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole. Rehabilitatsioonikomisjon töötab välja rehabilitatsiooniplaani ning sotsiaaltöötajal, kelle poole abitaotleja pöördub, on võimalik sellest
lähtuda. Eakate hindamist viivad läbi ka vanemate inimeste
probleemidega hästi kursis olevad geriaatrilise hindamise
meeskonnad.
Puudega või eaka inimese enda roll nende hindamiste
juures on anda enda kohta võimalikult palju objektiivset ja
asjakohast teavet – ainult nii jõuavad spetsialistid soovitud
hooldus- või rehabilitatsiooniplaanini ja abitaotleja sobiva
abini.
Kui kohalikud omavalitsused on kehtestanud hooldajatoetuse määramise korra, peaksid puuetega inimesed huvi
tundma, millistel tingimustel ja millises suuruses tema kodukohas hooldajatoetust makstakse.

Kes osutab sotsiaalteenuseid
ning maksab sotsiaaltoetusi?
Helen Alton,
hoolekandeteenuste ja toetuste juht helen.alton@sm.ee
Sotsiaalkindlustiusamet, sotsiaalministeerium, maavalitsus, linnavalitsus, pensioniamet - sotsiaalalaga tegelevaid asutusi on nii palju, et võtab silme ees kirjuks.
Kuhu pöörduda, kui on vaja sotsiaaltoetust?
Sotsiaaltoetusi, sh toimetulekutoetust maksab kohalik
omavalitsus. Seega tuleb minna valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonda. Samast kohast saab abi ka siis, kui on vaja
sotsiaalteenuseid, nagu sotsiaalnõustamine või päevakeskused.
Juhul, kui abivajaja inimene ei ole parajasti oma kodukohas või kui elukohta ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleb
minna sellesse valla- või linnavalitsusse, kus inimene parasjagu viibib.
Valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakondades on olemas
sotsiaaltöötajad, sotsiaalnõunikud ja lastekaitsetöötajad.
Nende peamisteks ülesanneteks ongi inimestele abi osutamine
ja iseseisva toimetuleku toetamine. Nende spetsialistide ülesanne on ka anda nõu toimetulekuraskuste ennetamiseks,
sellepärast ei pea inimene ootama nii kaua, kui häda juba
käes, vaid võib tulla ka ilma karjuva põhjuseta.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on ka lastele, puuetega
inimestele ning vanuritele võimaluste kindlustamine abi
saamiseks, olgu selleks siis tugiisiku määramine, hoolekandeasutuste loomine või hoopis mõni muu viis.

Kuidas olukorda parandada?
Kõigile nendele probleemidele lahenduse leidmiseks on
sotsiaalministeerium koostanud tegevuste plaani - hoolekande
kontseptsiooni. Aastatel 2004–2007 on kavas kohalike omavalitsuste rolli ja rahastamist veelgi täpsustada.
Vajalik on ka välja töötada ühtsed nõuded teenustele ning
teenuste osutajatele. Samuti on plaanis üha enam hakata jälgima nende nõuete täitmist. Siin on kõige olulisemaks osaks
just abisaaja arvamus ja hinnang saadud teenustele.
Iga abivajaja peaks saama alati kvaliteetset teenust ning
kogema head kohtlemist. Kui inimene pole saadud hoolekandeteenustega rahul, on tal õigus pöörduda maavanema
või maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poole.
Maavanemal on kohustus kontrollida tema halduspiirkonnas osutatavate sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja
muu abi kvaliteeti. Puuduste ilmnemisel on maavanemal
õigus teha teenuse osutajale ettepanek vea parandamiseks.
Juhul, kui puudub pädev vaidlusküsimustega tegelev organisatsioon, võib klient oma õiguste rikkumise puhul pöörduda
halduskohtusse.

Asendushooldus annab vanemliku hooleta lastele inimväärse
lapsepõlve
MERLE TOMBERG,

hoolekande osakonna peaspetsialist
merle.tomberg@sm.ee
Eri põhjustel vanemliku hooleta jäänud lastele
tagab inimväärse lapsepõlve ning iseseisvaks eluks
ettevalmistumise asendushooldus.

Kui vanem ei hoolitse oma lapse eest, peab seda tegema riik.
Eestis on kasutusel neli asendushoolduse liiki: lapsendamine,
eestkoste seadmine, hooldamine perekonnas, hooldamine
hoolekandeasutuses. Kasuperedes on hooldamisel üle 3000
lapse ning lastekodudes 1500, kellest umbes neljandik on
puudega. Igal aastal lapsendatakse umbes 150 last, neist
suurem osa võõrasema või -isa poolt.
Enamasti asub vanemliku hoolitsuseta laps elama kasuvanemate juurde või hoolekandeasutusse. Aga ka juhul, kui
vanemad ei suuda lapse kasvatamisega toime tulla, on tema
eraldamist perekonnast sageli võimalik ennetada. Seda saab
teha näiteks peret toetavate hoolekande- vm teenuste või toetuste abil.
Sotsiaalministeeriumis valminud hoolekande kontseptsioon
näeb ette teenuste kvaliteedi tõusu, asendushoolduse
ennetamise ning lastekaitsetöötajate arvu suurendamise.
Finantseerimine on kavas viia kulupõhiseks.

Jõuda iga abivajajani

Teenusele on kehtestatud nõuded

Kahjuks on praegu Eesti eri paigus teenuste osutamise
tase ning kättesaadavus väga erinevad, sõltudes iga omavalitsuse suutlikkusest ja prioriteetidest eeldarve planeerimisel. Halva näitena võib tuua olukorra, kus abi antakse
mitte selle järgi, mida inimene vajab, vaid selle järgi, milliseid
teenuseid on võimalik osutada.
Selline olukord võib tekkida mitmetel põhjustel - asutustevaheline koostöö on nõrk, eri spetsialistide vastutus ja
tööjaotus ebaselge. Nii võibki tekkida olukord, kus pakutud
abi on kasutu, kuna lahendamata on jäänud probleemid, ilma
milleta järgmisi samme astuda ei saa. Näiteks võib tuua
töötute tööleaitamise, oluline roll on ka sotsiaalteenustel.
Vahel on vaja enne inimese tööleaitamist lahendada ka sotsiaalseid probleeme, mis takistavad töö otsimist või töötamist.
Selle aasta sügisel küsitles sotsiaalministeerium sotsiaaltöötajaid ning uuris, kuidas nad hindavad oma igapäevast
tööd, vaadates selle tulemuslikkust ja töömahukust. Selgus,
et kõige töömahukamaks hinnati sotsiaaltöötajate tegevustest
valla- või linnaeelarve koostamine ja selle täitmise järgimine,
kohalike seadusandlike aktide ettevalmistamine jms.
Sotsiaalteenuste korraldamisele, nõustamisele ning otsesele suhtlemisele inimestega ei kulutatud üldse nii palju aega.
Isegi kantseleitööd hinnati töömahukamaks kui tööd kliendiga.
On selge, et kõik abivajajad ei ole teadlikud pakutavatest
teenustest ega oska ennetavalt abi otsida, samuti ei teata, kuhu
abi saamiseks pöörduda. Seetõttu ehk ei hinda sotsiaaltöötajad
klienditööd väga ajamahukaks - klient lihtsalt ei pöördu abi
saamiseks alati omavalitsusse. Kindlasti on probleem tõsisem
suuremates linnades, kus teave abivajajast ei pruugi alati jõuda spetsialistideni, kes abi annavad.
Siinkohal on oluline öelda, et spetsialiste pole veel piisavalt. Olemasolevatest spetsialistidest on sotsiaaltööalase
kõrgharidusega või sotsiaaltööga seotud koolituse läbinuid
aga alla poole. Puudust tuntakse ka ühtsest täiendkoolitussüsteemist.

Teenuste kvaliteedi hindamiseks kehtestab kontseptsioon
nõuded. Nii näitavad nõuded hooldamisele, mida hooldaja
peab tegema. Tema ülesandeks on abistada last söömisel,
liikumisel, riietumisel ja isiklikus hügieenis. Hooldaja kasvatab last, kujundab tema tööoskusi ja arendab võimeid, abistab
kodus õppimisel ning võimaldab tegelda huvialadega. Ka
aitab ta lapsel säilitada tervist ning põetab teda haiguse korral,
sealhulgas teeb koduseid raviprotseduure ja koostöös spetsialistidega korraldab lapse ravi ja rehabilitatsiooni.
Hooldaja või kasvataja puhul on nõutav sobiv haridus,
täiendõpe ja töökogemus. Oluliseks kvaliteedi näitajaks on
laste ja hooldajate arvu suhe. Mida vähem lapsi ühe hooldaja
kohta, seda rohkem on võimalik lapsega personaalselt tegelda.
Teenust hinnates pannakse rõhku ka keskkonnale, näiteks
ruumide arvule ja suurusele, ohutusele, loomulikule valgustusele ja korrashoiule. Iga teenuse puhul on oluline, et asjaajamine sujuks ladusalt ning kõik osapooled teaksid, mis on
nende ülesanne. Näiteks mida peab tegema lastekaitsetöötaja,
lapsevanem või tema õiguslik esindaja, lastekodu kasvataja
ja laps ise.
Lähiajal hakkavad kehtima nõuded perekonnas hooldamise teenusele. Lastekodudele esitatavad nõuded juba kehtivad, kuid vajavad uuendamist. Uus kontseptsioon laiendab
lastekodu teenust nii, et hooldusteenust saab edaspidi lisaks
asutusele pakkuda ka hooldaja juures kodus.
Teenuste nõuded ei tohi segada normaalset elamist, kuid
peavad samas tagama, et riskid oleksid viidud miinimumini.
Laste huvides on näiteks nõuda puhtust, kvaliteetset toitu ja
kasvatajateks inimesi, kes on võimelised lastega suhtlema.
Nõuded on olulised ka selleks, et täituksid nii laste kui ka
kogu ühiskonna ootused. Nii eeldatakse, et lapsed tulevad
oma eluga toime ka täiskasvanuna, ja et nende igapäevaelus
lastekodus või kasuperes oleks võimalikult vähe muresid.
Lisaks võimaldavad nõuded kontrollida teenuste kvaliteeti.

(Järg 4. lk)
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Kõrgekvaliteedilisi teenuseid ei saa vähese raha eest.
Praegu lastekodudele minev raha ei võimalda tööle võtta
piisaval hulgal hea erialase ettevalmistusega kasvatajaid. Ka
kasuperedele makstavat laste ülalpidamisraha peaks rohkem
olema. Koolekande kontseptsioonis on seatud eesmärgiks
maksta teenuste eest tegelikku hinda, kasutades selle väljaarvutamiseks vastavaid metoodikaid.

Ennetame laste peredest lahutamist
Selleks, et ennetada laste peredest eraldamist, pakub uus
kontseptsioon välja laste hoolekande rahastamissüsteemi
muutmise. Praegu kavandab ja korraldab laste hoolekandeteenust kohalik omavalitsus. Riigi osaks on üksnes asendushoolduse finantseerimine. See on kaasa toonud olukorra, kus
kohalikud omavalitsused pakuvad lastele ja peredele minimaalselt sotsiaalteenuseid ning asendushooldus on kõige
stabiilsemalt finantseeritud osa laste hoolekandest.
Kahjuks satub kasuperedesse ja lastekodudesse sageli
lapsi, keda nende kodus elamise ajal piisavalt ei aidatud. Abi
saabub alles pärast lapse eraldamist perekonnast. Kui kõiki
laste hoolekandeteenuseid finantseeriks kohalik omavalitsus,
pöörataks enam tähelepanu perede abistamisele, sest lapse
ülalpidamine lastekodus on suhteliselt kallis.
Lapsevanematele pakutavaks abiks võib olla pereabiline,
lapsehoidja või tugiisik, võimalus kasutada paindlikku laste
päevahoidu, varjupaik kriisiolukordadeks, transporditeenused, mitmesugune nõustamine, koduteenused ja vanemate
sõltuvusprobleemide ravi kompenseerimine.
Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad tegelevad laste
ja perede nõustamise, juhtumikorralduse, laste õiguste kaitse
ja lastesõbraliku kogukonna edendamisega. Selleks, et lastekaitsetöötajad saaksid tegelda kõigi abivajajatega, ja seda
just nii kaua, kui konkreetne juhtum nõuab, on vaja rohkem
spetsialiste.
Eestis on 2003. aasta andmetel 139 kaitsetöötajat, väiksemates kohalikes omavalitsustes teevad lastekaitsetööd sotsiaaltöötajad. Igapäevaselt lastekaitsevaldkonnas töötavate
inimeste arvates oleks meil vaja juurde 171 töötajat.
Lastekaitsetöötajate roll on tähtis ka kohaliku omavalitsuse pakutavate teenuste ja toetuste planeerimisel ja väljatöötamisel. Eriti olukorras, kus kogu laste hoolekanne oleks
kohaliku omavalitsuse korraldada ja finantseerida. Lastekaitsetöö vajab haritud, kogemustega ja oma teadmisi
pidevalt täiendavaid spetsialiste - see on samuti üks edendamist vajav valdkond, kus on suur roll ka lastekaitsetöötaja
tööandjal.

Asendushoolduse arendustegevuse
suunad:
• asendushooldusel elavate laste kasvukeskkond ei tohiks
oluliselt erineda tavapärasest pereelust ning lapsed peaksid
hiljem iseseisvatena võimetekohaselt hakkama saama;
• asendushoolduse korraldajale, teostajale, tegevusele ja
keskkonnale kehtestatud nõuded peavad paremini kaitsma
laste huve;
• asendushoolduse eri vormide korraldamine, finantseerimine ja nõuete väljatöötamine selliselt, et nõuded oleksid
omavahel põhjendatud seostes, asendushooldus riigi eripiirkondades korraldatud samade põhimõtete ja reeglite järgi.

TOIMETULEKUTOETUS AITAB
TAGASI TÖÖLE
Sirlis Sõmers
hoolekande osakonna juhataja sirlis.sõmer@sm.ee
Toimetulekutoetus on abi inimesele, kes ei ole suuteline
tööga või muul moel ennast või oma peret ära elatama.
Selle toetuse maksmine peaks aga olema lühiajaline.
Oluline on töötada selle nimel, et toetuse saaja ning ta
perekond probleemsest olukorrast välja tuleksid. Sotsiaalsete
riskide (sh vanadus, töövõimetus, laste kasvatamine jm) vastu
peaksid inimesed olema kindlustatud sotsiaalkindlustusskeemide (peretoetused, pensionid jm), mitte toimetulekuehk vaesteabi kaudu.
Kuigi sotsiaalabi on olemuselt ajutine meede, on meil
kujunenud probleemiks pikaajaline sotsiaalabist elamine.
Abisaajad on harjunud vaeste oludega ning neil on kadunud
tahe oma sissetulekuid suurendades majanduslikust ja sotsiaalsest kitsikusest välja tulla. 2003. aastal said töötu liikmega pered 12 kuu jooksul toetust keskmiselt 6,9 korda,
lastega pered 6,5 korda, 2004. aasta esimese 6 kuu jooksul
aga vastavalt 4,4 ja 4,3 korda.
Eesti demograafilist olukorda arvestades on oluline, et
kõik inimesed, kes suudavad töötada, seda ka teeksid. Just
töötav elanikkond tagab ühiskonna ja majanduse arengu.
OECD andmetel on Eesti 25 Euroopa riigi hulgas naiste
tööhõive osas 15. ning meeste tööhõive osas 20. kohal. 2003.
aasta andmetel oli meil 51114 toimetulekutoetust saavat
leibkonda. Neist 28 000s on vähemalt üks tööealine liige,
kes võiks töötada, kuid millegipärast ei tööta. Kui nii jätkata,
ei jõua Eesti töötav elanikkond varsti mittetöötavat osa
rahvast enam üleval pidada.

Tahkuranna valla ajaleht
Riigi eesmärk on motiveerida inimesi töötama ning luua
tingimused (näiteks pakkuda ümberõpet jt aktiivseid tööturumeetmeid), et muuta hetkel sobimatu tööjõud tööturul
nõutavaks tööjõuks.

Töö on parim vahend vaesuse vastu
Aktiveerimine on saanud võlusõnaks võitluses vaesuse
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu nii Euroopa Liidu riikide kui ka
Eesti sotsiaalpoliitikas. Tööd peetakse parimaks meetmeks
inimeste väljaaitamisel “vaesuslõksust”. On jõutud tõdemuseni, et toetuste maksmine ilma täiendavate teenusteta
pikendab vaesuses elamist.
62% peredest, kus ükski pereliikmetest ei tööta, elavad
vaesuses. Väga suures vaesuses ning tõrjutuses on just töötute
peredes kasvavad lapsed, kusjuures laste vaesusrisk ei kao
nende täiskasvanuks saamisel. Pikaajalise töötuse tulemusena
on Eestis tekkimas nn töötute dünastiad, kus lapsed pole
vanemaid kunagi tööl käimas näinud. Sellised lapsed jäävad
tõenäoliselt ka ise tulevikus töötuks, sest nad ei oska töötamist
endale eesmärgiks seada. Perekonnas, kus kumbki vanem ei
tööta, ei ole mitte ainult majandus-likud probleemid, vaid
piiratud on ka lapse sotsiaalse suhtlemise võimalused.

Planeeritavad muudatused sotsiaalabi korralduses
Toimetulekupiir peab tagama inimväärse äraelamise.
Olemasolev toimetulekupiir ei kata ammugi enam minimaalseid elamiskulusid. Toimetulekupiiri tõstmine on esmavajalik nende jaoks, kelle sissetulekud hoolimata teistest
sotsiaalsetest meetmetest langevad allapoole toimetulekupiiri.
2005. aastal tõstetakse toimetulekupiiri 500 kroonilt 750
kroonini.

Töötada on kasulikum kui sotsiaalabist
elada
Kõrgema toimetulekupiiri puhul tekib olukord, kus ühe
pereliikme töötamisel madalapalgalisel kohal ei ole perel sellest otsest rahalist kasu, sest toimetulekutoetusest ja peretoetustest saadav sissetulek on suurem kui palgast ja peretoetustest saadav sissetulek. Selline olukord süvendab vaesuslõksu veelgi ning aina enam abisaajaid harjub elama sotsiaalabist, nad ei otsi teid oma olukorra parandamiseks.
Selle vältimiseks hakatakse peretoetuste seaduse alusel
makstavat igakuist lapsetoetust toimetulekutoetuse määramisel sissetulekuna arvesse võtma. Nii tekib olukord, kus
palgast ja peretoetustest saadav sissetulek on suurem kui
ainult toimetulekutoetusest ja peretoetustest elamisel. Kvartalitoetust toimetulekutoetuse määramisel sissetulekuna
arvesse ei võeta, nii et suurpere saab lisaks toimetulekutoetusele riigilt veel kord kvartalis abi. Paljulapseliste perede
vaesusriski vältimiseks on järgmisel ja ülejärgmisel aastal
kavas tõsta paljulapseliste perede kvartalitoetust. Põhimõte
on, et suurperesid toetatakse eelkõige sotsiaalkindlustuse,
mitte vaesustoetuse kaudu.

Toetuse maksmiselt aktiivsele abistamisele
Täpsustub kohalike omavalitsuste kohustus, mille kohaselt
peab sotsiaaltöötaja toimetulekutoetuse taotlejat ja tema
perekonda ka nõustama.
Nõustamise käigus selgitab sotsiaaltöötaja välja, millised
on inimese vajadused ning üheskoos koostatakse abivajajale
tegevuskava, kus on kirjas mitmesugused abinõud ja tegevused (sotsiaalteenused, tööturuteenused jm meetmed) toimetuleku parandamiseks. Kui inimene ei ole nõus enda olukorra
parandamiseks ise midagi ette võtma, on valla- või linnavalitsusel õigus jätta ta toimetulekutoetusest ilma.
Seega ei ole sotsiaaltöötaja enam toimetulekutoetuse väljamaksmise arveametnik, vaid muutub pere peamiseks nõuandjaks ja suunajaks, aidates kõrvaldada takistused vaesusest
väljatulekul.

Sotsiaalabi tegelikele vajajatele
2005. aastast alates peab iga toimetulekutoetuse taotleja
toetuse taotlemisel märkima taotlusele enda ja oma
pereliikmete vara. Kohalik omavalitsus ei hinda vara
üksikasjalikku väärtust, vaid seda, kas perekonnal on
võimalik selle abil iseseisvalt toime tulla. Puuduses olevat
isikut või leibkonda nõustatakse, kuidas ta saaks olemasolevat
vara oma toimetuleku parandamiseks kasutada. Kui inimene
ei võta kasutusele soovitatud meetmeid, võib talle jätta
toimetulekutoetuse maksmata.

Tehnilised abivahendid – kellele
ja milleks
GERT SCHULTZ,

hoolekandeosakonna peaspetsialist. gert.schultz@sm.ee
Tehnilised abivahendid aitavad eri puuetega, näiteks
liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega inimestel
igapäevases elus paremini hakkama saada, võimaldades
neil ka tööl käia või õppida.
Tehnilise väikeabivahendi määrab perearst või mõni teine
raviarst. Keerulisema tehnilise abivahendi ning üle 20 000
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krooni maksva proteesi määrab eriarst või rehabilitatsiooniasutus. Abivahendi vajadust tõendab arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan, millele on märgitud abivahend.
20 000 krooni ja enam maksvad proteesid kompenseeritakse lastele ja tööealistele isikutele rehabilitatsiooniplaani
ning vanaduspensionäridele eriarsti tõendi, mõnikord ka
maakondliku ekspertkomisjoni nõudmisel, rehabilitatsiooniplaani alusel.

Esmakordsel taotlemisel
Eritellimusel või masstoodanguna valmistatud tehnilisi
abivahendeid saavad soodustingimustel osta, laenutada või
taotleda teenuste kompenseerimist lapsevanemad või eestkostja lapsele, tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul alates 30%)
või on määratud puude raskusaste. Samuti vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut, ja insuliini süstivad diabeetikud glükomeetrite
ostmiseks. Masstoodanguna valminud abivahendeid kohandatakse vajadusel kindlale isikule.
Kui inimene taotleb abivahendi kompensatsiooni esimest
korda, tuleb tal pöörduda elukohajärgsesse maavalitsusse
(Tallinnas linnaosavalitsusse), et saada abivahendi kaart.
Mõnes maakonnas väljastab kaardi valla või linnavalitsuse
sotsiaaltöötaja, teavet selle kohta annab maavalitsus.
Pärast elukoha muutust tuleb abivahendi kaardi ümberregistreerimiseks pöörduda uude elukohajärgsesse maavalitsuse. Korduvalt määratud väikeabivahendite kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja otse abivahendeid väljastavasse ettevõttesse.
Kaardi kättesaanud patsiendil tuleb pöörduda abivahendeid väljastavasse ettevõttesse. Pärast omaosaluse tasumist
müüb, laenutab või valmistab ettevõte talle abivahendi ning
teeb kaardile vastava kande. Ettevõte kooskõlastab taotluse
enne abivahendi müüki või laenutamist maavalitsusega. Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad
ettevõtted peavad kliendile tagama abivahendi sobitamise,
kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise.
Keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimusel ostmiseks või laenutamiseks tuleb maavalitsusele esitada vabas
vormis taotlus (kohalikule ekspertkomisjonile), isikliku abivahendi kaart, eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaan vastavalt sotsiaalministri kehtestatud vormile ning hinnapakkumised.
Samad dokumendid tuleb maavalitsusele esitada ka juhul,
kui taotleja vajab üht või mitut abivahendit kogumaksumusega alates 20 000 kroonist. Summa sisaldab abivahendi
maksumust koos kasutus- ja hooldusõpetusega. Samuti siis,
kui taotleja vajab uut abivahendit enne eelmise kasutusaja
möödumist või abivahendit, mida ei ole abivahendite loeteludes.
Taotluse rahuldamise üle otsustab maavalitsuse juures
tegutsev ekspertkomisjon, mis koosneb vähemalt viiest erialaspetsialistist ning puuetega inimeste organisatsioonide
esindajaist
Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist ja nendega seotud teenuseid finantseeritakse nii
riigieelarvest kui valla- või linnaeelarvetest, ka abivahendit
taotleval isikul endal tuleb tasumises osaleda.
Tehniliste abivahendite alla kuuluvad näiteks proteesid
ja ortoosid, kuuldeaparaadid, ratastoolid, inkontinentsitooted,
samuti vaegnägijatele mõeldud valged kepid, spetsiaalsed
luubid ja valgustid.

Meditsiinilised abivahendid
Meditsiinilise abivahendi määrab eriarst. Kui arst määrab
selle esmakordselt, siis annab ta saatekirja, mis on müüjale
esmaproteesi, ortoosi ja põletushaige surveriide korral tõestuseks abivahendi vajaduse kohta. Pärast glükomeetri testiribade, stoomihooldusvahendite või kontaktläätsede esmakordset määramist väljastab haigekassa kindlustatud isikule
meditsiinilise abivahendi kaardi. Sinna kannab abivahendi
müüja kindlustatud isikule abivahendi väljastamise andmed.
Meditsiiniliste abivahendite loetellu kuuluvad glükomeetrite testribad, stoomihooldusvahendid, esmased proteesid, ortoosid, ravi-kontaktläätsed, põletushaigete surveriided.

Rehabilitatsiooni abil iseseisvaks
SlRLIS SÕMER,
hoolekandeosakonna juhataja sirlis.sõmer@sm.ee
2005.aasta 1. märtsist jõustuva sotsiaalhoolekande
seaduse muutumise seadusega reguleeritakse senisest
täpsemalt rehabilitatsiooniteenuse osutamine.
Seadusega täpsustatakse rehabilitatsiooniteenuse eesmärk, sisu, kellel on õigus seda teenust saada, taotlemise
kord, nõuded teenusele ja teenuse osutajale ning järelevalve
teostamine teenuse osutamise üle. Samuti määrab valitsus
kindlaks rehabilitatsiooniteenuste loetelu, hinnad ja selle, kui
suure summa eest on ühel inimesel aastas õigus riigieelarvest
rehabilitatsiooniteenust saada.
Lisaks rehabilitatsiooniteenuse kulude katmisele on ka-

(Järg 5. lk)
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Tahkuranna valla ajaleht

(Algus 3. lk)

Koolituse programm –

vandatud hüvitada majutamiskulud rehabilitatsiooniasutuses
ning osaliselt ka transpordikulud, kui rehabilitatsiooniasutus
asub väljaspool inimese elukohta.
Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk sõltub konkreetse
inimese tervislikust seisukorrast.
Tööealiste puuetega inimeste puhul aitab rehabilitatsioon
tulla igapäevase eluga toime võimalikult iseseisvalt ning leida
tööd. Inimestele, kelle seisund east või puudest tingituna ei
võimalda töötada, osutatakse teenuseid eesmärgiga vähendada kõrvalise abi vajadust nii palju kui võimalik, et inimene
saaks elada võimalikult kaua oma kodus ega peaks minema
hoolekandeasutusse. Laste rehabilitatsioon on vajalik selleks,
et toetada võimalikult palju nende arengut

Lase oma koolituskulud
osaliselt kinni maksta!

Teenus ka alaealistele õigusrikkujatele
Riiklikult finantseeritud rehabilitatsiooniteenust võivad
taotleda nii puuetega inimesed kui ka need, kes alles taotlevad
puude raskusastme määramist. Lisaks puuetega inimestele
on alaealiste komisjonidel alates järgmisest aastast võimalik
rehabilitatsiooniteenusele suunata alaealisi õigusrikkujaid.
Jätkuvalt osutatakse rehabilitatsiooniteenust 16–65-aastastele psüühikahäiretega isikutele, kelle töövõime kaotus
on vähemalt 40%.
Rehabilitatsiooniteenusele on soovitatav pöörduda neil
puuetega inimestel, kelle seisund ning vajadused on keerulised ehk, kes vajavad korraga mitme eriala spetsialisti abi.
Näiteks kui inimene vajab ainult koduhooldajat ning seda
vajadust suudab hinnata kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, ei ole põhjust rehabilitatsiooniteenust taotleda. Kui
aga kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kogemusest taotleja
seisundi ja vajadustel hindamiseks ei piisa, võib taotleda
rehabilitatsiooniteenusele suunamist. Rehabilitatsiooniasutuses töötab inimesega vähemalt viieliikmeline erialaekspertide meeskond.
Rehabilitatsiooniteenuse sisu võib jagada kolmeks.
Esmalt hinnatakse inimese seisundit ja vajadusi, seejärel
võimalusi (sh olemasolevaid teenuseid, toetusvõrgustikke,
keskkonda jm), valmisolekut ja motiveeritust muutusteks,
püstitatakse eesmärk ja kavandatakse tegevusi (teenuseid)
selle saavutamiseks. Eesmärk püstitatakse inimese jaoks
olulise muutuse saavutamiseks elamise, töötamise, suhtlemise, õppimise või mõnes teises valdkonnas. Hindamise
kokkuvõte, eesmärgid ja tegevused eesmärgi saavutamiseks
pannakse kirja rehabilitalsiooniplaani. Seal on kõik teenused
ja tegevused, mis on vajalikud ning ka reaalselt kättesaadavad
inimese sotsiaalse toimetuleku ja tööhõive parandamiseks.

Kuidas koostatakse kava?
Puudest tingitud funktsioonihäirete tõttu ei saa inimene
jätkata elamist harjunud moel. Arusaamisel, et vanamoodi
ei saa jätkata, arutletakse rehabilitatsiooniprotsessi käigus,
milline peaks uus elukeskkond olema (kuidas korraldada igapäevatoiminguid, leida tööd jms).
Millised on võimalused? Milline on inimese toimetulemise tase? Milliseid ressursse ta omab ja milliseid toetusvõimalusi pakub ümbruskond (toetavad teenused, lähedased,
sõbrad)? Milline võiks olla võimalik ja soovitud elukeskkond? Mis takistavad sellise elukeskkonna loomist hetkel?
Millised on võimalused (konkreetsed tegevused) takistuste
kõrvaldamiseks? Kuidas tegevus ellu viia? Tulemuseks on
elamine sobivas elukeskkonnas, kus isik tuleb toime võimalikult iseseisvalt ning on valmis otsima tööd ja minema tööle.
Kui rehabilitatsiooniplaan valmis, tuleb hakata seda ellu
viima. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmed abistavad plaani
täideviimisel, nõustavad ja osutavad ka ise teraapiateenuseid,
kuid väga oluline on inimese enda aktiivsus ja tahe oma elu
muuta. Rehabilitatsioonimeeskond nõustab ka teenuste
osutajaid.
Oluline on teada, et kirjeldatud rehabilitatsiooniteenuse
raames ei osutata ega finantseerita taastusravi ega muid tervishoiuteenuseid, nende eest maksab haigekassa tavapärases
korras. Sotsiaalhoolekande seadusega reguleeritava rehabilitatsiooniteenuse all on mõeldud eelkõige psühhosotsiaalset ja töö- ning kutsealast rehabilitatsiooni.
Kui puudega inimene soovib rehabilitatsiooniteenust,
peab ta esitama taotluse oma elukohajärgsele pensioniametile.
Taotluse vormi ja sellele lisatavate dokumentide kohta annab
täpsemat informatsiooni pensioniamet.
Pensioniametis asuv arstliku ekspertiisi komisjon vaatab
taotluse läbi ja positiivse otsuse korral saadab inimesele suunamiskirja rehabilitatsiooniasutusse koos rehabilitatsiooniasutuste nimekirjaga. Inimesel on võimalus ise valida eri asutuste vahel, kuid oluline on, et 21 päeva jooksul tuleb rehabilitatesiooniasutusega ühendust võtta (näiteks helistada) ja
registreeruda.
Kui rehabilitatsiooniplaan valmis, tuleb hakata seda ellu
viima. Rehabilitatsiooniasutus paneb inimese järjekorda ning
teatab, millal ta võib kohale tulla või millal rehabilitatsioonimeeskond inimese juurde sõidab.
Teavet rehabilitatsiooniteenuste osutajate kohta on
võimalik saada ka sotsiaalministeeriumi kodulehelt internetis
www.sm.ee ning alates 1. märtsist ka majandustegevuse
registrist sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.
Juhul kui inimene ei ole osutatava rehabilitatsiooniteenusega või koostatud rehabilitatsiooniplaaniga rahul, võib
ta esitada asjakohase vaide sotsiaalkindlustusametile, kes
teostab rehabilitatsiooniteenuse osutajate üle järelevalvet.

Koolituse programm
toetab ettevõtjaid koolitusteenuse ostmisel tagastamatu
rahalise abiga, võimaldades
investeerida töötajate ja juhtide kvalifikatsiooni parandamisse.
Koolitusabi saavad taotleda Eestis registreeritud,
kuni 25%-lise riigi- või
kohaliku omavalitsuse osalusega ettevõtted ning ettevõtjate ühendused, kellel puuduvad ajatamata maksuvõlad
ning kes on maksevõimelised, tagamaks nõutavat
omafinantseeringut.
Toetust ei anta põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse ja kalanduse
valdkondadele suunatud projektidele ning alkoholi- ja
tubakatööstuse, jae- ja hulgikaubanduse, finantsvahenduse, kinnisvaraalase tegevuse arendamiseks.
Üldise töö- ja juhtimisalase koolituse puhul ulatab
tagastamatu abi suurettevõtetele kuni 50%-ni, väike- ja
keskmise suurusega ettevõtetele kuni 70%-ni projekti
abikõlbulikest kuludest.
Abikõlbulikud kulutused,
mida kompenseeritakse on:
koolitajate tasu, koolitajate ja
koolitusel osalejate sõidu- ja
majutuskulud, koolituse
läbiviimiseks vajalike materjalide soetamise, ruumide ja

tehnika rendi ning suulise
tõlke kulud.
Mida teha, et toetust
saada?
Toetuse saamiseks tuleb:
valida meelepärane ja vajalik
koolitus ning võtta koolitaja
käest pakkumine;
täita taotlus (kindlasti
enne koolituse algust!);
lisada taotlusele Maksuameti tõend ajatamata maksuvõlgade puudumise kohta;
toimeta taotlus SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse;
oodata otsust, mis saabub
maksimaalselt 21 tööpäeva
jooksul;
osaleda koolitusel;
tasuda koolituse arve ja
koostada koolitusel osalemise kohta lõpparuanne
”Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus kompenseerib
kuni 70% koolitusega seotud
kuludest”.
Taotluse koostamisel ja
dokumentide vormistamisel
aitab Teid Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
konsultant Maarika Päss.
Enim on kasutatud toetust juhtimisalaste teadmiste
arendamiseks, müügi- ja teeninduskoolitusteks. Toetusi
on saanud ka spetsiifilisemad
erialad nagu näiteks keevitamine, ehitus, massaaz, maniküür.

Info ja kontakt:
www.eas.ee
keskus@parnumaa.ee
Akadeemia 2, Pärnu Tel: 44 31 204 Maarika Päss
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KOOLIUUDISEID
Uulu
Põhikoolist
Uulu kooli laste
soovid
Vallavalitsus korraldas
ideede/joonistuste konkursi
MINU KOOL selgitamaks
välja paremad osalejad ja
saamaks ka teada laste ettepanekuid-soove. Avaldame
siinjuures laste mõtteid:
Majas võiks olla: koosoleku ruum (aula, saal), õpilasomavalitsuse ruum, mänguklass, keeleklass, bioloogiaklass, vaba-aja ruum
(lõõgastus-, TV-, sportimisruum), katusekorrus, istumiskohad, lugemise koht,
tüdrukutele suurem köök,
bassein, söökla, võimla.
Praegune maja on kitsas,
vähe hapnikku. Uus ilus maja hoiab lapsi koolis. Välisuks võiks olla lukus.
Koolis peaks olema poksikott pingete maandamiseks. Kooli sisekujunduses
tuleks kasutada erksaid värve.
Õues peaks olema rattaparkla ja autoparkla.
Ja palju muud.

Kohtumine
kirjanikuga
3.detsembril toimus kohtumine kirjanik Aidi Vallikuga, kes rääkis meile oma
raamatutest. Enne kui Aidi
Vallikust kirjanik sai, oli ta
emakeele ja kirjanduse õpetaja.
Raamatuid hakkas ta kirjutama sellepärast, et raamatud olid igavad ja õpilastele
ei meeldinud neid lugeda.
Oma raamatutes püüab kirjanik lugejani tuua noorte
nägemused ja mõtted.
Aidi Vallik on kirjutanud
raamatud “Kuidas elad
Ann?”, “Mis teha Ann?.
Praegu kirjutab kirjanik oma
neljandat raamatut. Kolmanda raamatu järgi tehakse filmi, seepärast ei saagi ta avaldada veel raamatu pealkirja.
Annika Jääger, 9 klass

Konkursi preemiad võitsid:
1.–4.klass: Oliver Sild
5.–9.klass: Katrina Salmu, Annika Jääger
Ära märgiti tööd:
Kristjan Perkons, Merlin Allikvee, Martin Kaldas.
Kaasalöömislusti edaspidiseks. Püüame tulemustest teatada
rutem.
Konkursi komisjon

Tagasivaade
On aasta 2004 eelviimane päev. Taevas on tuhkjashall ja nutune. Akna taga rabistab vihma, puud oigavad
tuules ning maa ootab väsinud ilmel lumevaipa.
Oleme tänulikud, et see
osake maailmast, kus elame
ja jumalik loodus meie ümber, on tasakaalukas ega pilluta meid oma võimsuse valda. Oleme tänulikud, et sõjatandrid on meist kaugel ja
meile jätkub meie igapäevast
leiba. Me kõik kurvastame ja
elame kaasa tuhandetele inimestele Lõuna-Aasias, kes
on kaotanud oma kodud, lähedased ja külad, hinge kinni
hoides kuulame meediast järjekordseid teateid terroriaktidest Lähis-Idas – ega ometi
meie, Eesti poisid seal polnud – see on tänane päev,
milles me elame ja need
sündmused puudutavad meid
väga lähedalt.
Kui istud oma toasoojas
kaminatule paistel ja otsid
vastust maailmas toimuva
õigluse ja ebaõigluse kohta,
siis äkki saad aru, mis väärtus on kodul, su perel ja inimestel su ümber.
Jõudsingi tagasi koduranda ning sirvin mõtetes
möödunud aasta sündmusi.
Tähtsamaid toimetusi kodukandis on kajastanud pidevalt meie valla ajaleht ning
seepärast ei hakkagi ma kõiki uuesti üles lugema. Pea-

tuda tahan ühel sündmusel
– see on Võiste aleviku ja
Piirumi küla arengukava
sünnilugu.
24.oktoobril tuli 34 võistelast koolimajja, et hakata
rääkima arengukava loomisest, selle vajadusest ja vajalikkusest. Esmalt oli mitmeti
mõtlemist, oli skeptikuid ja
entusiaste, oli kaasatulijaid
ja mahajääjaid ning lihtsalt
pealtvaatajaid.
Sellest seltskonnast moodustus kümneliikmeline töörühm, kes pea 100% püsis
lõpuni koos. Anne Aaslaid,
Ilona Aava, Anu Alloja,
Tarmo Eesnurm, Kauri
Krüger, Renate ja Margus
Lind, Riina ja Taivo Luik,
Saima Vaher.
Töörühm käis koos üheteistkümnel korral. Ilona
poolt korraldatud noorte
koosolekult liitus grupiga
Kajari Virnhoff ja Jaanus
Holland. Üldkoosolekuid
toimus kahel korral, kus osales kokku 99 inimest. Koosolekud olid tihtipeale vaidlusrohked ja parasjagu
väsitavad. Samas oli palju
põnevust, välja koorus huvitavaid ideid ja ettepanekuid.
Paberile sai pandud
Võiste minevik, olevik, tulevik. Meie soovid, vajadused,
nägemused.
Need, kes võtsid selle töö
ette, tegid seda südamega,
Võiste ja siinse rahva ühiste

eesmärkide nimel.
Läbi selle artikli tahan
tänada kõiki, kes käisid
koosolekutel, aitasid kaasa ja
toetasid kava edasiarendamist.
Täname pr. Krista Habakukke ja hr. Eeri Tammikut.
Ilona, Sinuga on mõnus
koostööd teha – Su loogiline
arusaam ja korrektne töö
annab nii mõnelegi silmad
ette. Aitäh Anu, et oma õpetajatöö kõrvalt jõudsid sa
koostada põhjalikud ja täpsed protokollid.
Meie arengukava ei ole
veel valmis, seepärast armas
võistelane ja Piirumi küla
elanik, ärme jätame asja pooleli.
TULE KOLMANDALE RAHVAKOOSOLEKULE, KUS TUTVUSTAME VALMINUD
ARENGUKAVA NING
SAAME TEHA VEEL
TÄIENDUSI NING PARANDUSI.
KOOSOLEK TOIMUB PÜHAPÄEVAL,
16.JAANUARIL, ALGUSEGA KELL 12.00
TAHKURANNA LASTEAED-ALGKOOLI
SAALIS.
Soovime meie arengukava töögrupi poolt kogu
valla rahvale aastaks 2005
palju õnne, tervist ja edu.

Olgem tänulikud ja hoidkem
seda, mis meile on antud.
Tahkuranna Naisselts
soovib vallavalitsusele edukat ja rikast aastat. Täname
sõbraliku toetuse ja meeldiva
koostöö eest.
Täname südamest Tiiu
Sommerit, kes on meid kannatlikult õpetanud, juhendanud ja aidanud koostada projekte. Loodame, et see kõige
suurem “Rahalaev” jõuab ka
Võistesse.
Lugupidamisega
Renate Lind
Lisame Võiste aleviku
ja Piirumi küla arengukava arengueelistused
2005.aastaks, mille teostamiseks said esitatud enne
jõule taotlused meetmele
3.5 “Külade taastamine ja
arendamine”:
1.Tahkuranna Naisselts
esitas taotluse Võiste Suveaia parendamiseks, taotletav
toetus 190 884.-EEK.
2.Tahkuranna Kultuuriselts esitas taotluse segarahvatantsurühmale rahvariiete ostmiseks, taotletav
toetus 125 428.-EEK.
3.Tahkuranna Kultuuriselts esitas taotluse helivõimendusaparatuuri ja süntesaatori ostmiseks, taotletav
toetus 115 700.-EEK.
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Tahkuranna valla ajaleht

• TEATED •
Tulenevalt ringhäälinguseaduse muudatusest
01. jaanuarist 2005.a. ei jätka Vikerraadio
omavalitsustelt laekunud õnnesoovide
edastamist eakatele.
Alates 2005. aastast edastab Vikerraadio
ainult eraisikute tervitusi.

Tähelepanu
EELK Tahkuranna koguduse liikmed!
6. veebruaril 2005. a. pärast teenistust toimub
koguduse täiskogu koosolek,
kus valitakse uus koguduse nõukogu.
NB! Nii kandideerida kui valida saavad koguduse
liikmed, kes on eelmisel kirikuaastal käinud vähemalt
1X armulaual ning tasunud kirikumaksu.

TÄHELEPANU KORTERMAJADE ELANIKUD!!!
Alates 2005.aastast on olmejäätmete kogumise ja
äraviimise hind ühe inimese kohta 8 krooni.
OÜ Vesoka
Üürile anda 2-toaline kõigi mugavustega euroremonditud korter Uulus.
Tel. 5216073

SASSI(S) SÕNAD

Võiste
jõululaadast
Niigi kiire ja sagimist
täis detsember sai naisseltsis
täispöörded peale juba 1. advendi-pühapäeval jõululaada
avamisega Võiste aiandi
olmehoones.
Tore üllatus oli meile, et
paljud kohalikud käsitöömeistrid pakkusid oma abi
ürituse läbiviimisel.
Mahuka väljapanekuga
esinesid naisseltsi tublid
kangastelgedel kudujad oma
kaunite vaipadega. Toreda
nurgakese sisustasid oma
töödega lasteaialapsed.
Armsad jõuluteemalised
kaardid, nutikalt kaunistatud
küünlad ja küünlajalad rõõmustasid silma. Värvitud
käbidest „jõululilled“ leidsid
oma koha paljudes kodudes.
Suur tänu väikestele meistritele ja nende juhendajatele.
Elavat huvi ja osturõõmu
pakkusid kohaliku puutöömeistri Elmar Miti valmistatud kellad ja küünlajalad.
Kaunid olid jõuluteemalised
klaasimaalid Maie Jürimäelt. Kindlasti seati mõnegi koduõues üles Kalev
Kuusiku valmistatud linnusöögimaja.
Toredate kudumite ja
telgedel kootud kardinatega
esines Karin Sooväli.

Hulgaliselt käsitöid saatis MTÜ Tulevik Pärnust.
Kõige kaugem osavõtja oli
Tallinnast kaunite õnnitluskaartidega.
Maja alumise korruse
sisustasid müüjad raamatute, punutiste, tööstus- ja toidukaupadega. Oma kaupa
pakkus OÜ Varleton.
Suur tänu olmehoones
tegutsevatele kauplustele ja
baarile, kes aitasid igati kaasa laada õnnestumisele.
Tööst ei olnud puudust
ka juuksur Merikesel.
Meelelahutusliku poole
pealt täname helitehnikut
Ilonat ja meie väsimatuid ja
nooruslikke Pillipiigasid
ning pisikesi lasteaialapsi
toreda jõulutervituse eest.
Oleme õnnelikud, kui
suutsime jõuluvana kingikotti pista mõnegi kingituse,
mis oli valitud Võiste jõululaadalt.
Edukat alanud uut
aastat ja meeldivat koostööd soovides.
Erilised tänud ja parimad soovid 2005. aastaks
tahame aga öelda oü Weiss
tööperele.
TAHKURANNA
NAISSELTS

Jaanuar 2005

Pärnumaa Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
korraldab 25.jaanuaril
algusega kell 12.00
Tahkuranna vallas,
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

KLIENDIPÄEVA ETTEVÕTJATELE,
KODANIKE ÜHENDUSTELE, OMAVALITSUSELE

Programmis:
kl 12.00–13.45
Teenused ettevõtjatele (stardiabi, koolitustoetus
jm),.
Teenused MTÜ-dele (asutamine, fondid jm)
Interneti teenused
kl 13.45 küsimused, vastused
kl 14.00 Individuaalsed nõustamised soovijatele
(vajalik eelregistreerimine)
Teid abistavad:
PEAK konsultandid Lehar Kütt,
Indrek Jurgenstein, Margus Randmäe,
Krista Habakukk, Veiko Kukk, Maarika Päss
Seminar on tasuta.
Info ning eelregistreerimine hiljemalt
23.01.2005
Tahkuranna vallavalitsus 44 27 651; 44 60 684;
tahkuranna@tahkuranna.ee;
tiiu.sommer@tahkuranna.ee

Tervitus EELK Tahkuranna kogudusest

Alla:
1. Härra
2. Sidesõna
3. Vene lennuk
4. ...Stefano
(end.jalgpallikuulsus)
5. Visimut+liiter
6. Vanaaegne sõjarelv
(tagurpidi)
7. Kuld+jood
8. Lämmastik+tonn+hapnik
9. Magamiskoht
10. Male maailmameister
(in.+nimi)
12. Mehenimi
14. Kolmik vokaal
16. Näitleja
17. ...li järv
18. Planeet
19. Mehenimi
20....li(spordiala)
21. Tallinn (lühend)
22. Asula Valgamaal
23. Teatud puri
24. Teatud test (analüüs)
26. Ustav
Väljaandja:
Lehe makett:

Trükkis: kaks & pool

27. ...ara (jutupaunik)
29. Rooma
4+uraan+naatrium
30. Gramm+hõbe+ida+ehk
31.Raadius+liiduvabariikide ühendus
32. Ukse detail
35. Armeenia riigi tähis
36. Tähed toaleti ustel
37. Koostaja initsiaalid
Paremale:
5. Inglismaa,Walesi ja
Šotimaa muistne ühisnimi
10. Noot
11. Spordijärk
13. Suur veekogu
18. Poliitik(in.+nimi)
21. Endised valitsejad
25. Rõngassaar
28. Juga Ameerikas
33. Endisaegne liitriik
Euroopas
34. Allutatud Eesti elu
periood
Lahenduse saate
ringitatud ruutudest.

Tahkuranna Vallavalitsus
Tel. 4427 651
Tiiu Sommer
Tel. 4460 684, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee

Tervitame vallarahvast
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Tahkuranna kogudusest ja soovime kõigile
õnnistatud uut aastat!
Tahkuranna luterliku
kiriku kohta on esimesed
teated 17. sajandist – see
asus Võistes praeguse kirikuhoone läheduses ning oli
puitehitis. Praegune varemetes olev kirik rajati aastatel
1890–1891, oluliseks toetajaks oli seejuures Uulu parun
Reinhold Stael von Holstein.
Kuni 1926. aastani kuulus
Tahkuranna kogudus Häädemeeste alla, ent iseseisvus
siis. Kuna kogudus oli aga
väike ega suutnud oma õpetajat ülal pidada, siis jäi Häädemeeste pastor jätkuvalt
Tahkuranna luterlasi hooldama – ja seda tänaseni.
Traagiline 1941. aasta
sõjasuvi andis Tahkuranna
koguduse pühakojale hävitava löögi: Võistes toimunud
verise lahingu käigus süttis
kirik põlema ja hävis peaaegu täiesti. Kivimüüride

vahelt õnnestus päästa vaid
altarikapp koos altarimaaliga ning malmist kroonlühter. Kuigi saksa okupatsiooni
alul tehti plaane kirik taastada, ei läinud see paraku
korda. Taastamistöid püüti
alustada veel 1950-ndate lõpul, ent samuti tulutult. Selle
tulemusena liideti Tahkuranna kogudus Häädemeeste
kogudusega.
Eesti taasiseseisvumisel
taasasutati ka Tahkuranna
luterlik kogudus. Tõsise töö
tulemusena korrastati kirikumüüride sisemus ja ehitati
Uno Saat´i juhtimisel parajalt ruumikas kabel-käärkamber. Kirikuaias avati
mälestuskivi kohalikku
päritolu misjonär Alexander
Eisenschmidtile. Loodi
sõprussuhteid Soome,
Rootsi ja Saksa kogudustega.
Täna kuulub EELK Tahkuranna kogudusse 296 liiget. Jumalateenistused (üldjuhul armulauaga) toimuvad
kord kuus – iga kuu esimesel

Sünnid
KRISTEL LEHISTE
27.november 2004
Merje ja Ats Lehiste peres 2. laps

SURMAD
VELLO KARPIN
16.03.1942-03.12.2004
Võiste alevik

VIRVE SOOMERE
24.05.1924-24.12.2004
Uulu küla

pühapäeval kell 13.00 ning
suurtel pühadel. Kogudust
teenib alates 2003. aasta
sügisest EELK Häädemeeste Miikaeli koguduse õpetaja
Marek Roots, kes lisaks põhitööle jätkab koos abikaasaga magistriõpinguid Tallinnas. Õpetaja viib lisaks
teenistustele läbi ristimisi,
leere, laulatusi, matusetalitusi ning teeb soovi korral
kodukülastusi.
Käesoleva aasta veebruaris valib kogudus uue
nõukogu ja juhatuse. Kandideerida saavad kõik koguduse täiskogu liikmed (s.t
need, kes käisid 2004. aasta
jooksul vähemalt korra
armulaual ja tegid liikmeannetuse). Valimine toimub
6. veebruaril pärast jumalateenistust.
Tahkuranna luterlik kogudus vaatab tulevikku lootusega, kuigi ei puudu ka
raskused. Vahepeal tärganud
väljavaade taastada hävinud
kirikuhoone on hetkel takerdunud peamiselt majandus-

like probleemide taha. Siinjuures on oodatud valla elanike abi nii nõu kui jõu poolest. Küll tahab kogudus südamest tänada kõiki seniseid
toetajaid-abistajaid lähedalt
ja kaugelt – sealhulgas Tahkuranna vallavalitsust.
Kirik on läbi aegade olnud vaimse jõu, toetuse, aga
ka vastupanu keskus. Rasketel ja pöördelistel aegadel on
ikka kogunetud kiriku ümber
ja leitud sealt julgust tuleviku
väljakutsetele väärikalt vastu
minna. Kristluse sõnumi kese asub ju inimese ürgse igatsuse täitumises: inimene
leiab jälle üles sideme oma
Loojaga, oma Jumalaga.
Küllap pole see vajadus
tänagi aktuaalsust kaotanud.
Seepärast kutsub ka Tahkuranna luterlik kogudus vallarahvast kirikusse. Pühakoja
uksed on avatud kõigile!
EELK Tahkuranna
kogudus ja
õp. Marek Roots

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Aastad, kui sügishallad käivad üle nooruse.
See, kes hinges noorust kannab, ei see iial vanane.

Detsembrikuu
20. detsember
19. detsember
24. detsember
16. detsember
25. detsember

Juhan Lepik
Elvi Jaaniste
Kaarel Teearu
Anne-Marie Aaslaid
Heino Pulst

90
65
65
60
60

