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Vallavanema veerg

Vallavanem
EERI TAMMIK

Võistes puhas vesi,
Uulus läheb ehituseks
Valla veevärgi arendamine edeneb jõudsalt. Võiste
rahval on juba mitu kuud
puhas vesi, hiljuti toimus ka
ametlik veepuhastusjaama
avamine. Vaata tänasest
lehest pilti ja artiklit.
Uulu veeprojekti jaoks
on heaks uudiseks Keskkonnainvesteeringute Keskuse
positiivne otsus meie projektile, millega saame toetust
Uulu veeprojekti jaoks 1,2
miljonit krooni. Ehitame
välja Õunaaia puurkaevu,
ühendame selle Ø 110 toruga
senise Keskuse puurkaevuga. Uue puurkaevu vesi vastab rauasisalduselt normidele ja ei vaja puhastamist.
Keskuse puurkaev jääb reservpuurkaevuks. Uued
veetrassid tulevad pikki
Laadi teed ja suunduvad siis
Siimu teele Laadi suvilarajooni poole ja peavad val-

mima veel sel aastal. Kui
pikalt ja kas ka suvilapiirkondade sisetrassid saab
paigaldatud, selgub tööde
lõppmaksumusest.
Et säästa raha ja vähem
kaevetöid teostada, siis võtame hinnapakkumised ka
kanalisatsioonitorustike
ehitamiseks. Kanalisatsioonitrassid ei valmi kindlasti sel aastal, kuid torutööd
saaks teostatud ja samuti
ühendamised, ülepumplad
järgmisel aastal.
Reius valmis uus puurkaev juba talvel ja trasside
uuendamiseks läheb järgnevatel aastatel.

Uue arengukava investeeringud
Eelmises lehes oli tutvumiseks valla uus arengukava
aastateks 2006–2010. Seal
oli veidi eksitav mõnede
punktide esiletoomine rasvases kirjas, kuid see oli
trükiviga. Tänases lehes on
avaldatud uue arengukava
investeeringute tabelid, aluseks tegevuskava, juures
konkreetsed numbrid: aastad
ja summad. Summad on
esialgsed, need täpsustuvad
objektide ehituste hinnapakkumiste võtmise järel. Paljude objektide summad on
jaotatud mitme aasta peale,
juhul kui neid on võimalik
ehitada etapiti.
Kui on ettepanekuid,
on need oodatud 31.juulini.

• Hariduselu aastapäeva
tähistamine
• Head külaelu edendajad
• Maailm ei muutu, muutume meie
• Minu kodukoht
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• Laulusild sai
Teated
ühendatud
Sünnid, sünnipäevad
• Võiste rahval puhas
Elupilt
vesi
Maalehe konkurss
Pärnu Ametikoolis õppimisest • Gümnasistide
vastuvõtt
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Tulemuslik
Kauni kodu konkurss
Tänavu jätkus taas
“Kauni kodu “konkurss,
mille patrooniks on Eesti
Vabariigi President.
Pärnumaa 2005. aasta
kaunimate kodude väljaselgitamiseks korraldati maakondlik konkurss. Neljal
päeval mai lõpus vaatas
maakondlikule konkursile
esitatud kaunid kodud üle
seitsmeliikmeline maakonna
komisjon. 20 omavalitsust
oli esitanud 63 objekti.
Tahkuranna vald esitas
konkursile neli objekti – Aili
ja Tiit Sommeri, Annely ja
Viljar Metsaoru elamud ning
Merike Lillelehe ja Alo Sinimäe tootmistalu ja OÜ
Strömberg tööstushoonete
rühma.
Kui 2004. aastal sai Tahkuranna vallast kauni kodu
konkursi I koha perekond
Lääne kodu Võistest, siis
2005. aastal sai I koha eramute grupis Aili ja Tiit Sommeri elamine Laadi külas.
Talude grupis aga võidutses
Merike Lillelehe ja Alo Sinimäe Pihlaka talu Lepakülas. Hoonerühmadest jäi
sõelale OÜ Strömbergi
valdus Metsakülas.
Kõik Pärnumaa 2005.
aasta Kauni kodu konkursil
I–III koha tunnustuse saanud
olid jaanipäeva eel Maavanema vastuvõtul maavalit-

suses. Peaministri Eesti
rahvusvärvides mastivimpli
ja tänukirja said nii vastuvõtule kutsutud, kuid ka kõik
need, kes osalesid konkursil.
Tahkuranna Vallavalitsus
leidis, et “Kauni kodu” konkursil osalenud pered on
tunnustust väärt ja premeeris
neid omalt poolt 1000 kroonise kinkekaardiga.
Perekond Sommeri kodu
ümbritseb aastatega kujundatud ja põllukividest laotud
enam kui 300 meetrine kiviaed, mis on tõeliseks majaümbruse ehteks. Ja muide
põllukivid on korjatud talu
põllumaadelt. Rajatud tiigi
ümbrusest on pere jõudumööda kujundanud enda
perele kauni ujumiskoha,
mille kaldal saab vajadusel
ka grillida.
Merike Lilleleht ja Alo
Sinimäe Pihlaka talus Lepakülas on talu rajamise
algusest peale püüdnud oma
loomapidamist korraldada
nii, et õue ja kodu ümbrus
oleksid võimalikult puhtad ja
korras. Kuna mõlemad käivad ka talust väljaspool tööl,
siis jääb aega aias toimetamiseks väheseks. Jõudumööda aga püütakse hoida talu
järje peal.
Tiiu Sommer

Uulu Põhikooli 36.lend
Suvi on käes ja kooliaasta jälle möödas. Selle
aasta lõpp jääb paljudele
Uulu kooli lastele kindlasti
hästi meelde. Viimane nädal
möödus väga töiselt – vaimutöö asemel tuli teha rasket
füüsilist tööd, et koolimaja
algavaks remondiks tühjaks
kolida.
Omanäoline oli ka 9.
klassi lõpetamine, sest
esmakordselt tuli lõpueksamid sooritada väljaspool
koolimaja. Õnneks läksid
eksamid väga hästi. Nagu
direktor lõpuaktusel ütles,
löödi meie väravasse vaid
üks pall. Sel aastal lõpetas
kokku 13 noort, kelle hari-

dustee ei piirdu kindlasti
mitte Uulu Põhikooliga.
36.lend Uulu Põhikoolis oli:
Agne Afanasjev – lõpetas
hindega „4“ ja „5“
Annika Jääger
Martin Kaldas
Kristiina Kannu
Tiina Kask – lõpetas hindega
„4“ ja „5“
Reimo Nurmoja
Kristjan Perkons
Ingi Prii
Raul Raadik
Tõnis Saarts
Rando Taats
Siim Tammik
Andrus Vilde.
Kohtumiseni uuel aastal!
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Tahkuranna valla ajaleht

Juuli 2005

Vallavalitsuses otsustati:
9.juunil
• Kinnitada Tahkuranna vallas Laadi külas Mäeotsa detailplaneeringu käigus Mäeotsa katastriüksuse
84801:001:0915 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Mäeotsa 1
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 2
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 3
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 4
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 5
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 6
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 7
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 8
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 9
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 10
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 11
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 12
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 13
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 14
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 15
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 16
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 17
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 18
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 19
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 20
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 21
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa 22
-sihtotstarve elamumaa 100%
Mäeotsa tee
-sihtotstarve transpordimaa 100%
Mäeotsa 24
-sihtotstarve tootmismaa 100%
Mäeotsa 25
-sihtotstarve tootmismaa 100%
• Kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanekud (hooldaja määramine).
• Moodustada sotsiaalvaldkonda puudutavate küsimuste lahendamiseks vallavalitsuse alatine pereabikomisjon koosseisus:
Komisjoni esimees
Klaudi Tints
Komisjoni liikmed
Ülle Alanurm
Tõnu Kivis
Krista Saarse
Kai Tamsalu
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 21.aprilli
2004 korraldus nr 94, millega väljastati ehitusluba OÜ-le
Werder Holding Reiu külas asuvale Kivialliku tee 6 kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba AS-ile Laarmann & KO Reiu külas
asuvale Kivialliku tee 6 elamu püstitamiseks.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Tõllapulga detailplaneeringu käigus Tõllapulga katastriüksuse
84801:001:0495 jagamisel tekkinud maaüksused ja
määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Pulga tee 1
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 2
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 3
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 4
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 5
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 6
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 7
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 8
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 9
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 10
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 11
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 12
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 13
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 14
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 15
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 16
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 17
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 18
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 19
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 20
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 21
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 22
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 23
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 24
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 25
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 26
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 27
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 28
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 29
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 31
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 33
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 35
-sihtotstarve elamumaa 100%
Pulga tee 37
-sihtotstarve elamumaa 100%
Tõllapulga tee 15
-sihtotstarve tootmismaa 100%
Tõllapulga tee 17
-sihtotstarve tootmismaa 100%
Pulga Tee
-sihtotstarve transpordimaa 100%
• Väljastada ehitusluba Tarmo Eesnurm´ele Võiste alevikus
Tambeti kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Laadi külas Tuhkru ja Soobli kinnistute elektrivarustuse liitumispunkti väljaehitamiseks.
• Kooskõlastada hoonete asendiplaanid ja eelprojektid alljärgnevalt:
- Jõulumäe Tervisekeskuse Spordimaja
- Jõulumäe Tervisekeskuse peremajutushoone
- Jõulumäe Tervisekeskuse noortemaja
- Jõulumäe Tervisekeskuse vabaõhusöökla
- Jõulumäe Tervisekeskuse majandushooned (tehnikamaja ja 2 katusealust).
• Anda nõusolek Tahkuranna Naisseltsile alljärgnevate avalike ürituste korraldamiseks 2005.aastal:
- Jaanipäev
23.juuni
- Kalurite päev
10.juuli

- Sügislaat
14.august
- Jõululaat
11.detsember
Avaliku korra eest nimetatud üritustel vastutab loa taotleja.
• Määrata ühekordne stipendium alljärgnevatele Uulu Põhikooli edukatele lõpetajatele:
Agne Afanasjeva
1000.- krooni;
Tiina Kask
1000.- krooni.
15.juunil
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas asuva remonditöökoda-kuur teenindusmaa suuruseks 420m².
Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Hannes
Lehe´le Tahkuranna vallas Reiu külas Hannese maaüksus
pindalaga 420 m² .
Erastatava katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse elamumaa 100% .
• Võtta Tahkuranna valla bilanssi Tahkuranna vallas Reiu
külas asuv Poe alajaam väärtusega 3000 (kolm tuhat)
krooni.
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Sorja-Lääne detailplaneering.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud
detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade
ajalehes Pärnu Postimees.
• Väljastada ehitusluba Martin Murulaid´ile Reiu külas
Meelise kinnistule elamu püstitamiseks.
• Rahuldada lapsevanema taotlus alaealisele uue perekonnanime andmiseks.
20.juunil
• Tagastada riigi tagavaramaast 5,307 ha Juha Lepik´ule
eraomandina Metste 19a talu taastamiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Juha -suurusega 11 742 m² - sihtotstarve elamumaa
100%- Võiste alevikus
Pireti -suurusega 2 248 m² - sihtotstarve maatulundusmaa 100%- Võiste alevikus
Otti -suurusega 11 206 m²- sihtotstarve maatulundusmaa100%- Leina külas
Veljo -suurusega 2,79 ha - sihtotstarve maatulundusmaa
100%- Piirumi külas
• Tagastada riigi tagavaramaast 4,8815 ha Liivi Holland´ile
eraomandina Ollandi 15 talu taastamiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Hollandi VI-suurusega 10325 m² - sihtotstarve elamumaa100% - Võiste alevikus
Hollandi VII-suurusega 7176 m² - sihtotstarve maatulundusmaa100% - Võiste alevikus
Hollandi VIII-suurusega 15099 m²- sihtotstarve maatulundusmaa100% - Tahkuranna külas
Hollandi IX-suurusega 16215m²- sihtotstarve maatulundusmaa100% - Piirumi külas
• Tagastada riigi tagavaramaast 11,925 ha Liida Mengel´ile
eraomandina Jaago34a talu taastamiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Aarika - suurusega 7959m² - sihtotstarve maatulundusmaa 100% - Võiste alevikus
Agori - suurusega 11,13 ha- sihtotstarve maatulundusmaa
100% - Leina külas
• Tagastada riigi tagavaramaast 17,112 ha kaasomandisse
Aino Tuvikene´le 2250/4278 osas, Margus Holland´ile
903/4278 osas, Liivi Holland´ile 1125/4278 osas
eraomandina Kihnu 11a talu taastamiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
- Hollandi I - suurusega 8138 m² - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Võiste alevikus
- Hollandi II - suurusega 7,16 ha - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Võiste alevikus
- Hollandi III - suurusega 2782 m² - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Tahkuranna külas
- Hollandi IV - suurusega 5,56 ha - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Tahkuranna külas
- Hollandi V - suurusega 3,30 ha - sihtotstarve maatulundusmaa 100% - Piirumi külas
• Pikendada maa tagastamise menetluse toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 31.12.2005.a. alljärgnevalt:
- Metste 19 - õigustatud subjekt - Ott Lääne
- Jaago 33 - õigustatud subjektid - Mai Tõust, Tiiu Aasala.
• Pikendada maa tagastamise menetluse toimingute lõpuleviimise tähtaega kuni 31.12.2005 alljärgnevalt:
- Raudsepa 24 - õigustatud subjekt - Lembit Leppik
- Virusaare A-4- õigustatud subjekt - Anita Haljak.
• Muuta Tahkuranna vallas Reiu külas Piirisaare katastriüksuse tunnusega 84801:001:0289 sihtotstarve maatulundusmaaks 95% ja ärimaaks 5%.
• Muuta Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Abaja katastriüksuse tunnusega 84801:004:0383 sihtotstarve maatulundusmaaks 95% ja ärimaaks 5%
• Kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanekud (toetuste maksmine, hooldaja määramine).
• Anda luba EELK Pärnu Praostkonnale lastele suunatud
laagri läbiviimiseks Uulu laagriplatsil ajavahemikul
01.juuli–06.juuli 2005.aastal.
Korraldus jõustub teatavakstegemisest EELK Pärnu
Praostkonnale.
• Lubada vallavalitsuse ametnikud kollektiivpuhkusele
alates 04.juulist 2005 kuni 24.juulini 2005.a.
Lubada vallavanem Eeri Tammik puhkusele 12.11.2004/
11.11.2005 tööaasta eest 04.juulist kuni 17.juulini
2005.aastal.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas Postitee 54, 56, 58, 60, 62 ja 64 kinnistute tarbeks liitumispunktide väljaehitamiseks.
• Algatada Tahkuranna külas Metsa kinnistul Metsa de-

tailplaneering, mille eesmärk on maa-ala elamukruntideks
jaotamine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistu omanik Igor Trishkin.
• Tagastada riigi tagavaramaast 4,3861 ha Margus Holland ´ile eraomandina Ollandi 15 talu taastamiseks Pärnu
maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Hollandi X -suurusega 3375 m² - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Võiste alevikus
Hollandi XI-suurusega 3786 m² - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Võiste alevikus
Hollandi XIII–suurusega 3,67 ha - sihtotstarve maatulundusmaa 100%-Piirumi külas.
• Vabariigi Valitsuse reservist läbi Pärnu Maavalitsuse Tahkuranna Vallavalitsusele 8. ja 9.jaanuari tormi tagajärjel
väikesadamates tekkinud kahjustuste likvideerimiseks ette
nähtud vahendid 375 000.- (kolmsada seitsekümmend viis
tuhat) krooni kasutada Võiste sadama remonditööde
teostamiseks, milleks on väljastatud kirjalikud nõusolekud
nr-d KN-2/2005, KN-3/2005 ja KN-4/2005 19.aprillil
2005.aastal.
Väljamaksete aluseks lugeda ehitustööde teostajate poolt
esitatud kuludokumendid.
Nimetatud summa 375 000.- krooni esitada vallavolikogule järgmise lisaeelarve koostamiseks.
• Pikendada tormi tagajärjel tekkinud kahjude kompenseerimise tähtaega kuni 31.augustini 2005.a.
Kui toetust saanud isikutel peale tšekkide või arvete esitamist jääb jääk alla 6200.- krooni, võib raha välja maksta
ilma kulutšekke esitamata.
30.juuni
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Killi IV detailplaneering.
• Väljastada projekteerimistingimused GG Group OÜ-le
Uulu külas Selja kinnistule projekteeritavale tootmishoonele.
• Väljastada ehitusluba Aimi Saar´ele Ilvese kinnistule
püstitatavale üksikelamule.
• Väljastada ehitusluba Artur Aava´le Pajupuu kinnistule
püstitatavale elamule.
• Väljastada majutusettevõtte tunnistused majutusettevõtetele esitatavatele kohustuslikele nõuetele vastavuse
kohta alljärgnevalt:
FIE Abaja talu
liik määratlemata kuni 30.06.2008
OÜ Kadri Motell külalistemaja
kuni 30.06.2008
OÜ Lentsius
puhkemaja
kuni 30.06.2008
• Kinnitada stipendiumikonkursi võitjad ja määrata neile
ühekordne stipendium alljärgnevalt:
Kairi Tähe
1000.- krooni;
Epp Lehtmets
1000.- krooni;
Kadi Männik
1000.- krooni;
Kati Sommer
1000.- krooni.

Vallavolikogus otsustati:
30.juunil
• Kehtestada Uulu külas läbiviidud Viru detailplaneering,
mille eesmärgiks kinnistu jagamine elamukruntideks ja neile infrastruktuuri väljakujundamine ja kruntide ehitusõiguse määramine. Planeeringust huvitatud isik on kinnistu
omanik Rita Luhaoja.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Sorja-Lääne detailplaneering, mille eesmärgiks maa-ala jagamine elamukruntideks, infrastruktuuri väljakujundamine ja alalt
avaliku läbipääsu rajamine.
• Algatada Tahkuranna külas Teeaia kinnistul Teeaia detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine,
tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Tahkuranna külas Karla ja Kerdijaagu kinnistuid
hõlmav Karla detailplaneering, mille eesmärk on mahapõlenud külaosa taastamine, maadele sihtotstarbe ja
ehitusõiguse määramine ja kinnistutele ligipääsude ja
läbipääsude lahendamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Laadi külas Männiku I katastriüksusel Männiku
II detailplaneering, mille eesmärk on kinnistust äralõike
tegemine 2 elamukrundi eraldamiseks, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Lepakülas Uuetoa kinnistul Uuetoa detailplaneering (osaliselt), mille eesmärk on kinnistu jagamine
elamukruntideks ja infrastruktuuri väljakujundamine ning
kinnitada selle lähteülesanne.
• Eraldada Tahkuranna vallale kuuluvast Rae katastriüksusest 84801:001:0664 alljärgnevad katastriüksused:
Postitee, Kulla tee, Reiuranna tee, Nõmmetee.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada Rae katastriüksuse
jagamiseks mõõdistamine.
• Kinnitada Tahkuranna valla 2004.a. majandusaasta aruanne.
• Määrata Tahkuranna Vallavolikogu järgmise koosseisu
liikmete arvuks 13 liiget.
• Moodustada Tahkuranna Vallavolikogu valimisteks Tahkuranna valla haldus-territooriumil üks valimisringkond.
Määrata mandaatide arvuks valimisringkonnas 13.
• Moodustada Tahkuranna Vallavolikogu valimisteks

(Järg 3. lk)
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PÄRNU MAAKOND
TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU

OTSUS
Uulu

TAHKURANNA VALLA ARENGUKAVA 2006-2010
IV INVESTEERINGUD
KULTUUR, HARIDUS, SPORT, NOORSOOTÖÖ, SOTSIAAL

30.juuni 2005 nr 47

Volikogu liikmete arvu määramine
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
paragrahvi 7 lõikest 1 ja lõike 2 punktist 1, Tahkuranna
Vallavolikogu
otsustab:
1. Määrata Tahkuranna Vallavolikogu järgmise koosseisu
liikmete arvuks 13 liiget.
2. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

1.
2.
3.

Uulu

30.juuni 2005 nr 48

Valimisringkondade moodustamine,
mandaatide arvu määramine
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
paragrahvi 8 lõigetest 1, 3 ja 5, Tahkuranna Vallavolikogu
otsustab:
3. Moodustada Tahkuranna Vallavolikogu valimisteks
Tahkuranna valla haldusterritooriumil üks valimisringkond.
4. Määrata mandaatide arvuks valimisringkonnas 13.
3. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
Uulu

30.juuni 2005 nr 49

Valla valimiskomisjoni moodustamine
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
paragrahvi 19 lõigetest 1, 2 ja 3, Tahkuranna Vallavolikogu
otsustab:
5. Moodustada Tahkuranna Vallavolikogu valimisteks
5- liikmeline valla valimiskomisjon koosseisus:
1.1 Valla valimiskomisjoni esimees Ulvi Poopuu
1.2 Valla valimiskomisjoni liikmed Marvi Arnek,
Klaudi Tints
Vootele Tamm
Ene Rõa
6. Nimetada valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks
Laine Merivee
Kadri Tähe
4. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
Avo Rahu, vallavolikogu esimees

•
•
•

•
•
•

•

•

Lk. 3

5- liikmeline valla valimiskomisjon koosseisus:
Valla valimiskomisjoni esimees
Ulvi Poopuu
Valla valimiskomisjoni liikmed
Marvi Arnek
Klaudi Tints
Vootele Tamm
Ene Rõa
Nimetada valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks
Laine Merivee
Kadri Tähe.
Kehtestada Tahkuranna valla jäätmehoolduseeskiri.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 27.10.
2000 määrus nr 19 “Tahkuranna valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine”.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 28.12.
2001 määrus nr 20 “Muudatuste tegemine Tahkuranna
Vallavolikogu 27.10.2000 määrusega nr 19 kehtestatud
Tahkuranna valla jäätmehoolduseeskirjas”.
Kehtestada Tahkuranna valla korraldatud jäätmeveole
ülemineku korra ja korraldatud jäätmeveo rakendamise
juhend.
Asutada Tahkuranna valla jäätmevaldajate register.
Kehtestada Tahkuranna valla jäätmevaldajate registri
pidamise kord.
Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 28.jaanuari 2005 määruse nr 2 punkti 2.1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
”2.1.1 Tahkuranna Lasteaed- Algkoolis 25.”
Rakendada antud muudatust alates 17.augustist 2005.
Täiendada Tahkuranna Vallavolikogu 28.jaanuari 2005
määruse nr 3 punkti 2 alapunktiga 2.2 ja sõnastada see
alljärgnevalt:
”2.2 Lasteaia juhataja palgaaste
23”.
Rakendada antud muudatust alates 16.augustist 2005.
Lubada Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada avalik
suuline enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks:
- Tahkuranna valla omandis olevatele moodustatavatele
Rae Tehnoküla kinnistutele nr 1 pindalaga 4,6 ha ja kinnistule nr 2 pindalaga 2,4 ha asukohaga Reiu küla;
- Maa sihtotstarve on tootmishoonete maa;
- Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 10 aastat;
- Hoonestusõiguse aastatasu enampakkumise algsuuruseks
on 368 000.- (kolmsada kuuskümmend kaheksa tuhat)
kinnistul nr 1 ja 192 000.- (ükssada üheksakümmend kaks
tuhat) krooni kinnistul nr 2;
- Hoonestusõigus tasutakse esimese viie aasta eest ettemaksuna enne notariaalse hoonestusõiguse lepingu sõlmimist;
- Peale kinnistutele rajatavatele tootmishoonetele kasutusloa väljastamist, personali komplekteerimist ja tootmise
alustamist tekib hoonestajatel õigus kinnistute ostmiseks.
Tahkuranna Vallavalitsusele makstav ostusumma võrdub
makstud aastatasude summaga. Miinimum ostusummaks
on viie aasta hoonestusõiguse aastatasu.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Objekt

Aastad

Planeeritud
(min. aastas)

Fnantseerimisallikad

Võiste lasteaia õueala uuendamine
koos mänguvahendite soetamisega
Uulu lasteaia õueala laiendamine koos
mänguvahendite soetamisega
Uulu kooli tööõpetusmaja
renoveerimine
Uulu lasteaia 4. rühma avamine
Tahkuranna kooli spordiväljakute
rajamine
Uulu kooli ümbruse ja õue renoveerimine

2006-2008

240 000
(80 000/a.)
460 000
(80 000/a.)
1 000 000

Vallaeelarve (VE)

Väiksematesse küladesse palliplatside
rajamise toetamine
K. Pätsi mälestuse jäädvustamise ja
eksponeerimise toetamine
Uulu KSK saali võimendus, akustika
parandamine, saali liigendamine
Uulu KSK spordisaalile jalgadele
tervisliku ja vastupidava põranda
paigaldamine
Võiste spordiväljakute ja rulapargi
rajamine
Uulu rulapargi ehituse lõpetamine
Võiste suveaia renoveerimine

2006-2008
2006-2008
2006-2007
2006-2008
2006-2010
2006-2010
2007-2010
2006-2010
2006-2010

2006-2010
2006-2007
2006-2010

Uulu suveaia ja lava ehitamine
Jõulumäe arengu toetamine kooskõlas
Jõulumäe arengukavaga
Kalmistute töövahendite hoiuruumide
remont ja ehitus
Sotsiaalmaja renoveerimise jätkamine

2007-2010
2006-2010

Inva(kald)teede rajamine ja
täiendamine (KSK, Uulu arstipunkt jm)
Viitade paigaldamine

2007-2010

2007-2010
2006-2010

2006-2010

700 000
150 000
(75 000/a.)
300 000
(60 000/a.)
160 000
(40 000/a.)
100 000
(20 000/a.)
250 000
50 000/a.)
400 000

200 000
(60 000/a.)
50 000
200 000
(50 000/a.)
300 000
150 000
(30 000/a.)
100 000
200 000
(40 000/a.)
100 000
(25 000/a.)
100 000
(20 000/a.)

VE
VE, fondid (F)
VE, F
VE, F
VE, F
VE, F
F, VE
F, VE, riigieelarve
(RE)
F, VE
F, VE

F, VE
F, VE
F, VE
F, VE
F, VE
VE
VE, F
VE
VE

INFRASTRUKTUUR, ARENDUSTEGEVUS, TURVALISUS, KESKKOND
Objekt

Aastad

Planeeritud
(min. aastas)

Finantseerimisallikad

2006-2010

5 000 000
(1 000 000/a.)
10 000 000
(2 000 000/a.)

VE, RE, F

3.

Valla teede ehitus, kapitaalremont
ja hooldus vastavalt teehoolduskavale
Vee- ja kanalisatsiooni ehitamine
ja renoveerimine vastavalt
eelprojektile ja tasuvusuuringutele
(keskasulates, tiheasustusalades
ja nendega piirnevatel aladel)
Interneti levialade laiendamine

4.

Tänavavalgustus alade laiendamine

2006-2010

5.

Bussipeatuste valgustamine
(suurema õpilaste arvuga)
Uulu kaugküttesüsteemi arendamine
ja renoveerimine
Avalike erateede remondi
toetamine vastavalt teehoolduskavale
Digitaalvõrgu arendamine
Planeeringute teostamine

2006-2010

Kõnni-ja jalgrattateede
arendamine
Turvalisuse tagamine, videovalve jmt.

2006-2010

Uulu–Laadi tee mustkate
Aktiivse puhkuse keskuste, supelrandade,
turismi- ja puhkeradade ehitamine
ja infrastruktuuriga kindlustamine
Kinnistute ost perspektiivsetesse
piirkondadesse
Elamuehituse arendamine
Munitsipaalelamufondi loomine
Energiasäästu tööd valla omandis
olevatel objektidel
Valla metsade taastamine, uute
rajamine, hooldamine
Uulu pargi renoveerimine ja vajadusel
laiendamine

2006-2010
2006-2010

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ootame arvamusi kuni 31.o7 vallavalitsusse.

2006-2010

2006-2010

2007-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010

2006-2010

250 000
(50 000/a.)
2 000 000
(400 000/a.)
200 000
(40 000/a.)
1 000 000
150 000
(30 000/a.)
300 000
(60 000/a.)
500 000
(100 000/a)
250 000
(50 000/a.)
1 000 000
(200 000/a.)

VE, F

F, VE
(kaasfinantseering - kf)
VE, F
VE, F
F (+VE kf)
VE, RE
Erasektor (E)
VE, F
VE, F
VE, F
RE
E, F (+VE kf)

2006-2010

1 000 000

VE

2006-2010
2008-2010
2007-2010

5 000 000
2 000 000

E
F (+VE kf)
F(+VE kf)

2006-2010

300 000
(60 000/a.)

VE

2007-2010

200 000
(40 000/a.)

VE, F

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Lk. 4
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175 aastat hariduselu Tahkurannas
Varakevadel, 17.märtsil
istus Tahkuranna koolimajas
koos grupp inimesi, kel mõtteis Tahkuranna hariduselu
aastapäeva tähistamine.
Kuigi esimene koosolek
oli ebalev ja otsiv, sai vähemalt kolm asja kindlalt paika:
- aastapäeva tähistamine
toimub;
- kokkusaamise päevaks
saab 04.juuni 2005;
-korralduskomisjoni tööd
hakkab juhtima Tarmo Eesnurm.
Korralduskomisjoni
tööst võtsid osa peale juhi
veel Krista Saarse, Lea Anniko, Katrin Saat, Kaire
Aava, Riina ja Taivo Luik,
Imbi Ilves ning allakirjutanu.
Järgmisel koosolekul saime kõik püstitada ülesandeid
ning nende täitmist ka omavahel jagada. Kui enamjagu
ideid aastapäeva tähistamiseks olid sarnased eelmise
aastapäeva pidustustele, siis
kaks olid kindlasti päris uudsed:
- istutada 9.jaanuari tormis kannatada saanud ja
maha saetud kuusepuu asemele uus, sest kooliperele ja
ka vilistlastele oli puu saanud väga südamelähedaseks
ja kooli sümboliseerivaks;
- valmistada Tahkuranna
koolile lipp.
Kui esimene neist ülesandeist oli lihtsalt teostatav,
siis lipu valmistamise üle

kestsid mõttevahetused üle
mitme koosoleku ning lõppotsus oli, et lippu vajame,
kuid teeme seda edaspidi ja
mitte kiirustades.
Kuna enamus korraldustöid oma iseloomult olid
seotud otseselt kooliga (näitused, eeskava, ruumid, registreerimine, kalmistu külastus või ka teatamine ja
peoõhtu koos kioskitega),
siis jagunesid ka need tööd
põhiliselt komisjonis olevale
koolirahvale ning ka kohalikele. Minu ülesandeks saigi
kuusepuu istutamise korraldamine (puu ja koha valik,
istiku muretsemine ja kohaletoomine ning istutajate
määramine).
Puuks sai kanada kuusk
ning selle muretses meile
sponsorluse korras Surju
Metskond. Valiku tegid meie
kooli vilistlased, kauaaegne
Surju Metskonna metsaülem Vello Aava ning praegune abimetsaülem Jüri
Kõresaar.
4.juuni 2005.aastal,
laupäev, ilm on vihmane.
Tahkuranna koolimaja on
pidustusteks valmis. Paljudele kaugemalt tulnuile uudiseks olev uus 2002.aastal
valminud spordisaal-aula on
ehitud, teistes ruumides on
välja pandud albumid kooli
ajaloost, näitused lastelt ja
Tahkuranna Naisseltsilt.
Õues tegutseb vihma kiuste
Tahkuranna Kultuuriseltsi

Puud istutavad Ekateriina Aava, Robert Hein, volikogu esimees Avo Rahu ja Vello
Aava

müügikiosk, müüja rollis
Veera Virak.
Juba avasõnad Krista
Saarselt kriipisid meeldivalt
hinge, mis siis veel laste esinemisest rääkida…
Lea Anniko poolt kokku
pandud ja noorte eeskavajuhtide Robert Heina ning
Kristo Kalnini kindlal juhtimisel läbi viidud õpilaste
etlemine oli menukalt koolielu meenutav kuni Martin
Mihhelsi ja Priit Linnumäe
Tahkuranna hariduselu ajaloolise käsitluseni välja.

Laululist külakosti tõid ka
Uulu Põhikooli õpilased
Piret Variksaare juhtimisel.
Vallavanema, Eeri Tammiku, õnnitlussõnavõtuga
kaasnes vallavalitsuselt kingitusena koolile murutrimmer.
Väga meeldiv oli kuulda
edukalt energeetikult ja ettevõtjalt, vilistlaselt Jaan Akkermannilt, kiidusõnu Tahkuranna praegusele koolitööle, eriti aga koostööle vallaga.
Kogu eeskava ja sõna-

•

panete täpselt kirja, kus maakonnas, kus vallas ja
kus külas midagi olulist toimuma hakkab (või toimus);
• panete täpselt kirja, mis konkreetselt toimuma
hakkab (või toimus);
• panete kirja ka nende inimeste nimed ja tiitlid, kes
seda korraldavad (või korraldasid).
Ning mida varem meile sellest teada annate, seda parem!
Kokku neli viis lauset, ei enam, sest ajaleht pole kummist ja
paljud külad ning vallad ja seltsid ootavad samuti, et nendegi
info lehte jõuaks
Ja kui see on tehtud, siis lisage kindlasti oma e-posti aadress
ja telefoninumber, et saaksime vajaduse korral teiega kontakti
võtta.
Et külateema valgustamine oleks Eesti Päevalehes veelgi värvikam on nüüdsest väga oodatud ka külaelu kajastavad fotod.
Neid, nagu uudiseidki võtame heal meelel vastu elektroonilisel kujul eletronposti aadressil kohalik@epl.ee.
Ärge unustage lisada, kes pildistas ja kes või mis on fotol.
Kui võimalik, tuleks pildistada võimalikult suure resolutsiooniga ning pildi suurust saatmisel mitte vähendada.
Ning lõpetuseks väga oluline: ärge heitke meelt ning pahandage, kui teie teade esimesel korral ei ilmu. Sest võib-olla
tundusid toimetajale teised külaelu teated sel korral olulisematena. Aga võibolla pandi teie info hoopis tallele mõne
pikema loo jaoks.
Külaelu edenemisele ja edendajaile pöialt pidades.
Olen alati saadaval, et vastata kõikidele küsimustele.
Telefonid 3223487 ja 5012487, e-post: rein.sikk@epl.ee
Ette tänades ja meeldivale koostööle lootes
Rein Sikk, projektijuht

Maailm ei muutu, muutume meie
Mida soovivad meie
lapsed? Vald ja kool näevad
vaeva, et sisustada noorte
vaba aega. Selleks on meil
kompleksvõimla, staadion,
raamatukogu kõige kaasaegsemaga... Kuidas sellest
hoolitakse? Ei hoolitagi.
Vaadake võimlas uste silte!
Kõikjalt vaatavad vastu äbarikud, moonutatud sõnad. Ja
staadion! See on meie mure-

laps number üks. Meeldiv on
vaadata, kui seal tegutsevad
treeningugrupid. Meeldiv on
igasugune terve sportlik tegevus. Sellega meeldivus
lõpeb. Ühel lapsel oli väga
hea väljend ,,herneaju“.
Keegi meist ei sooviks, et
tema käitumist niimoodi
hinnatakse. Vaadake meie
staadionile – seal käitutakse
sõnale vastavalt. Mopeedid

sõidavad mattidel, kus söön,
sinna jätan, kiikudele pannakse raskeid istepinke, ka
autodega peab saama platsi
kõrvale. Tervelt mõtlev inimene ei vaja aeda, kive või
mida iganes, müüri ümber
staadioni. Olukord on selline, et midagi tuleb ette
võtta. Kõige odavam oleks
ennast ja oma suhtumist
muuta. Koolirahvas on tüdi-

Avo Rahu,
Tahkuranna 7-kl Kooli
vilistlane 1959. aastast
Vallavolikogu esimees

Lapsed oma kodukohast

Head Eesti elu edendajad!
Mul on heameel Teile teatada, et Eesti Päevaleht käivitas
nädalal, mis algas 23. maikuu päevaga uue rubriigi nimega
„Külauudised”.
Tegemist on lühiuudiste rubriigiga, mis peaks Eesti Päevalehe
lugejateni tooma enam teavet selle kohta, mis kogu Eestis
tegelikult sünnib. Tahame seal avaldada kohalikku infot ehk
uudiseid küladest, seltsidest, ühingutest ja ühistustest,
rääkimata tädi Maali toimetamistest ning valdades ja
maakondades toimuvast.
Samas anname endale aru, et meie töökad reporterid ei jõua
igasse Eestimaa valda, küladest rääkimata. Ja siinkohas palumegi Teie abi.
Meid huvitavavad kõikvõimalikud külaelu helged sündmused
– näiteks:
• kaupluse või tsehhi avamine või nurgakivi panek,
külaellu saabunud olulistest investeeringustest rääkimata;
• koolile katuse panek või uue bussijaama rajamine,
kiigeplatsist ja kultuurimaja võõpamisest rääkimata;
• külaseltsi vahva õhtu, taidlejate tore simman, kõiki
haaravast lahedast laadast rääkimata;
• memmede korraldatud käsitöönäitus või taatide
lõõtspilliõhtu, lisaks noorte vahvad ja erilised tegemised, kogu küla haaranud tähtsatest mõttetalgutest
rääkimata;
• ning miks mitte ka vinged ise ehitatud masinad või
suur rottide ränne ja kolme peaga vasikas, tantsida
oskavast kassist ning hiiglama pikast päevalillest
rääkimata.
Aga ka külarahva mured, mida jõudumööda püüame leevendada.
Et kõik see oluline lehes kenasti ära trükitud saaks, andke
meile toimuvast teada sel kombel et:

võttude aja kallas õues vihma “nagu oavarrest”. Kuusekese istutamise ajaks oli
küll vihmavaling veidi hoogu
maha võtnud, kuid vihmavarjude abi läks siiski vaja.
Istutajateks oli aegsasti plaanitud vanim kohaletulnud
vilistlane ja noorim, käesoleva aasta vilistlane. Kui
noorima lennu esindaja oli
juba eelnevalt paigas – Robert Hein, siis teist auväärsemat pidi meile ütlema
registreerimislaud. Selleks
osutus Ekateriina Aava,

lõpetaja 1938. aastast. Üldise heakskiidu saatel suundus
istutustööle abijõuks elupõline metsamees Vello Aava.
Vahepeal sai veel ka
pildistada.
Nagu alati, oli kutsutud
külaliste tarvis Kaire Aava
poolt tehtud laud oivaline.
Kirjapanijad Anne Aaslaid, Malle Aedma, Katrin
Saat ja Signe Ööpik raporteerisid kokkutulnuiks üle
150 Tahkuranna kooli vilistlase ja õpetaja.
Õhtul jätkus pidu vanas
Võiste klubis.
Pillilugu tegi ansambel
Seljanka Seljalt Tori vallast,
kelle koosseisus mängib ka
meie vilistlane Aivo Leesar.
Tantsisid isad-vilistlased
tütarde-vilistlastega, küllap
ka emad poegadega ja arvatavasti olid pidustustel kooski vanaemad lastelaste-vilistlastega…
Külajutud räägivad, et
mõned Tallinna poisid-vilistlased jäid kohale veel
pooleks nädalaks. Väga paljud kaugemalt kooliõed ja vennad tulid jaanipäevaks
uuesti kodumaile – niivõrd
meeldivalt oli hinge kosutanud vihmane suvepäev, mil
tähistasime Tahkurannas
koolielu 175. aastapäeva.

Minu kodukoht
Ma elan Pärnumaal
Võistes. See on väike koht
mere ääres ja sellepärast
käib siin suvel palju võõraid
inimesi suvitamas. Siin on
veel kolm poodi ja üks söögikoht ning firma, mis teeb
hokikeppe. Veel on ka lasteaed ja kool, kus minagi käin.
Aga lastel on siin igav,
pole kuskil mängida. Mänguväljak, mis pidi ehitatama,
pole veel valmis. Veel võiks
olla jalgrattateed, et ei peaks
mööda suurt teed sõitma.
Seal oleks hea ka rulluiskudega ja rulaga sõita.
Suvel on natuke lõbusam,
saab ujumas käia ja vahel on
suveaias laatasid ja muid
üritusi. Rannas võiks ka olla
mõned kiiged ja palliplats.
Aga sellegi poolest on
Võiste tore koht, siin on ju
minu kodu.
Kristjan Põlluste, III klass
Tahkuranna Lasteaed
Algkool

Minu kodukoht

nenud ja masenduses, sest
oleme väsinud lagastamiste
koristamisest, kurjusest,
ülbusest, lõhkumistest. Kui
sulle ei sobi terve elumõte,
mille üheks motoks on ka
viisakus, siis palun ära staadionile minegi.
Uulu kooli nimel
Sirje Kõresaar

Elan Pärnumaal Võistes
Kaare tänaval. Minu kodukoht on tuntud naaberküla
Metsaküla järgi, kus on sündinud Eesti esimene president Konstantin Päts. Võiste
asub looduskaunis kohas,
kus suvel saab meres ujuda
ja talvel Jõulumäe Tervisekeskuses suusatada. Võiste
lähim linn on Pärnu, mis
asub 25 kilomeetri kaugusel.

Võistest läheb läbi suur
maantee VIA Baltika, mis
annab meile võimaluse jõuda
30 minutiga Lätti või alustada reisi Aafrikasse. Elan
Võistes juba viis aastat ja
mulle siin meeldib.
Eliisa Toots, IV klass
Tahkuranna Lasteaed
Algkool

Minu kodukoht
Ma olen sündinud ja
kasvanud Võistes. Mulle
meeldib minu kodukoht.
Võiste asub mere ääres. Siin
on väga ilus loodus.
Mulle meeldib meres
ujumas käia. Eriti mõnus
koht on Antsulaiu. Antsulaius on ilus liivane kallas,
seal ei ole palju kive ja puhas
on seal ka. Veel meeldib
mulle Jõulumäe, kus saab
sporti teha. Käin ise suusatrennis. Jõulumäel on suusatamiseks loodud kõik võimalused. Talvel, kui lund ei
ole, tehakse kunstlund ja
suusarada on valgustatud.
Seega saab ka pimedas suusatada.
Noortel võiks Võistes
rohkem tegevust olla.
Võistesse võiks ehitada
rula rambi, kus saaks treenida nii rula kui ka rulluiskudega. See oleks põnev.
Usun, et see meeldiks paljudele noortele. Üleüldse
meeldib mulle Võistes elada.
Kevin Lääne, V klass
Tahkuranna Lasteaed
Algkool
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PÄRNU AMETIKOOLIS
ÕPPIMISVÕIMALUSED

• TEATED •
Alates 4.juulist kuni 25.juulini
12.-13. mail
toimunud ametnikud
on vallavalitsuse
kollektiivpuhkusel.
COMENIUS-projekti
raames Uulu koolis
Kõik Teie avaldused ja kirjad võetakse vastu iga
päev 9.00 – 15.00 vallavalitsuse ruumides II korrus
vasakut kätt viimases toas.
Info telefonidel 44 60 684 Tiiu Sommer.

Lp. Lapsevanemad.
Tahkuranna Vallavalitsus korraldab 36-le lapsele
laagri (vanusega seitse kuni viisteist) 08. augustist
kuni 11. augustini (kolm päeva laagris, üks päev
ekskursioonil) Jõulumäel.
Laager on lastele tasuta. Laagrist osavõtuks registreerida telefonil 4460 684 Tiiu Sommer‘ile,
kelle käest saab vajalikku info.
NB! Laagrisse saamine oleneb Teie kiirusest, st.
kes ees, see sees!
K. Tints, sotsiaalnõunik, tel 5084640

Laupäeval, 23.juulil kell 20.00
Tahkuranna Õigeusu kirikus

JOEL STEINFELDI KONTSERT
Pilet 100.Pensionäridele, õpilastele 80.-

Matus luterlikus kirikus
Kiriklik matusetalitus
võib eri paikkondades toimuda mitmesugusel kombel.
Maal, kus vanad tavad on
ehedamalt säilinud ja kodused tingimusedki avaramad,
alustatakse mõnikord matust
vaimuliku talitusega lahkunu
kodus. Sageli algab matusetalitus aga ärasaatmisega kirikust ning sealt suundutakse kalmistule.
Tegelikult on matus veelgi pikem tegevusteahel, mis
algab juba inimese surivoodil tema ettevalmistamisega
surmaks. Me kõik sureme
kord, kaduvus on loomulik
osa meie elust. See teadmine
tähendab väärtustada iga
elatud hetke kui silmapilku,
mis võib osutuda viimaseks.
Kindlasti vajaks taastamist
kunagine tava kutsuda kirikuõpetaja sureva inimese
juurde. Alati pole see võimalik, ent võib asjaosalistele
pakkuda suurt tuge ja lohutust. Koguduse õpetaja palvetab lahkuva inimese eest,
võtab vajadusel vastu pihi
ning jagab armulauda. Surra
väärikalt ja puhta südametunnistusega on üks inimeseksolemise põhilisi õigusi ja
võimalusi.
Kindlasti ei pea inimene
elama alalises surmahirmus.
Vastupidi, Jeesuse Kristuse
ristisurm ja ülestõusmine on
andnud elule uue perspektiivi. Apostel Paulus väljendab seda nõnda: “Kui me
elame, siis elame Issandale,
ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd
elame või sureme - me oleme
Issanda päralt. Selleks on ju
Kristus surnud ja saanud
jälle elavaks, et ta oleks nii
surnute kui elavate Issand.”
(Rm 14:8-9)
Kõiki matusega seotud
tegevusi, tavasid ja vaimulikke talitusi ühendavad
märksõnad: armastus, austus, tänulikkus. Matus on

armastustegu. Iga inimelu on
Jumala kink ning just seetõttu on lahkunu väärt, et ta
asetatakse kiriklikult mulda.
Eelkõige on see ristitud ja koguduse liikmete hulka kuuluvate inimeste eesõigus. Seepärast paneb kirik matust korraldavatele omastele südamele uurida, kas lahkunu oli
koguduse liige. Kuidagi ei saa
õigustada olukorda, kus kristlane maetakse Jumala Sõnata
- st. ilmalikult.
Matusetalituse põhielemendid on palve, piiblilugemine ja laul. Matusetalituse
haripunktiks on mulla puusärgile heitmine, mil õpetaja
nimetab lahkunu nime ja ütleb saatesõna: “Mullast oled
sina võetud. Mullaks pead
sina saama. Mullast äratab
sind Issand Jeesus Kristus
viimsel päeval jälle üles.”
Selle toiminguga tuletatakse
meelde inimese kaduvust – ta
on põrm. Kolmekordne mulla
heitmine ja puusärgi üle tehtav ristimärk tunnistab Jumalast, kes on surma võitnud
ning andnud ülestõusmise
lootuse. Pärast vaimuliku
talituse lõppu viskavad ka
matuselised hauda kolm peotäit mulda, millega avaldatakse lahkunule oma austust
ning jagatakse leinajate valu.
Kristliku tava kohaselt
ehitakse hauakääbas pärgade
ja lilledega. Sageli juhtub, et
lahkunu omaksed, sõbrad ja
töökaaslased kohtuvad alles
matustel. Seepärast võiksid
pärja või lillede hauale asetajad öelda lühikese järelehüüde. Piisab sellestki, et
loetakse pärjalindile kirjutatud tekst kui kaastundeavaldus ette. See loob matusele osaduslikkust. Sama
eesmärki kannab ka peielaud, kus on võimalik rääkida isiklikest mälestustest ja
üksteist leinas toetada.
Marek Roots

PÕHIKOOLI MITTELÕPETANUD
NOORTELE
Alates 17.a. ESMANE TÖÖALANE
KOOLITUS
•
•
•
•

metallitöötleja
taimeseadja
õmbleja (ka vene keele õpe)
ülalnimetatud eriala valinutel soovi korral lisaks
informaatika algõpe

PÕHIKOOLI LÕPETANUD NOORTELE
ESMANE TÖÖALANE KOOLITUS
•
•
•
•
•
•

autode hooldaja
müüja
metallitöötleja
taimeseadja
õmbleja (ka vene keele õpe)
informaatika

TÄISKASVANUTELE TASULINE KOOLITUS
JUUNIORIDEST SEENIORIDENI
• autode hooldaja
• dekoraator-taimeseadja
• metallitöötleja
• müüja
• informaatika
• õmbleja (ka vene keelne õpe)
• juuksur (gümnaasiumihariduse baasil)
• lasteaiaõpetaja abi: koolieelse kasvatuse pedagoogika
ja psühholoogia (gümnaasiumihariduse baasil)
• raamatupidaja (gümnaasiumihariduse baasil)
• sekretäritöö alused (gümnaasiumihariduse baasil).
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Meie väikesesse valda
ilmus üks väga tänuväärne
liiklusmärk – ÜLEKÄIGURADA.
Elu nagu linnas! Möödakäijana silmasin lapsi, kes
proovisid märkide alt teed
ületada.
Ja siis see juhtuski. Väike
auto jäi kenasti märgi taha
toppama, sest koolilapsed
tulid staadionilt. Oldi juba
sõiduteel, kui suur välismaine kaubaauto tuiskas ikka
edasi. Nägin ainult laste ja
õpetaja kangestunud kujusid.
Õpetaja suutis ühel riietest
kinni haarata ning tagasi
tõmmata. Nägin ainult muigavat juhti. Ei heidutanud
teda ka laste väikesed rusikad ega möödujalt sohvri
aadressile saadetud kuulmata jäänud sõim.
Nüüd on kool läbi, aga
märgid ju kehtivad. Kui paljud kimajad, kelle eesmärgiks on täistuuridega küla
vahel rallitada, seda tunnistavad?

ÕPPEGRUPPIDESSE
REGISTREERIMINE TÖÖPÄEVADEL
KELL 9.00–13.00
15.- 19.augustil vastuvõtukomisjonile esitada pass ja
tunnistuse valguskoopia.
KUI OLED ÕPIHIMULINE,
OLED KONKURENTSIVÕIMELINE TÖÖTURUL
INFO:
Mihkli 2A Pärnu telefon: 443 2293, 443 2294
E post: kool@akool.parnu.ee
Internet: http://akool.parnu.ee

Juba teist aastat kuulutavad Maaleht ja
ES-Sadolin välja konkursi:

ILUS PUITMAJA 2005
Konkursi eesmärk on väärtustada puitarhitektuuri, nii
olemasolevate ehitiste korrastamise kui uusehitistes
puitmaterjali kasutamise näol.
Ootame 31. augustiks vähemalt viit fotot Teie puitmaja
välis- ja siseilmest. Samuti palume fotodele lisada oma
kontaktandmed. Hindame mitte investeeringu suurust,
vaid teie eripäraseid leide ja ehitise terviklikku,
harmoonilist ilmet. Töid võivad konkursile esitada
soovituslikus korras ka omavalitsused ja külaseltsid.
Fotod palume saata Maalehe toimetusse Toompuiestee 16, 10137 Tallinn.
Konkursi võitja pälvib kunstnik Anu Raua
kangastelgedel kootud käsitöö-vaiba.
Lisaks annab ES-Sadolin edukatele võistlustööde
omanikele 10 000 krooni ulatuses tooteid ning
Maaleht premeerib parimaid töid aastatellimusega.

ELUPILT 3
Uulu–Lepaküla–Jõulumäe ,,maantee“ on avatud
ainult kapslis sõitvatele
persoonidele.
Kas ei usu? Proovige
jalgsi, rattaga või sellise
sõidukiga liikuda, kus jalad
ripakile jäävad.
Ega te tervelt pääse!
Midagi peate loovutama
penidele, kelle peremehed
armastavad loomadele vaba
kasvatust anda. Tee, mida
soovid! Nii koerad tegutsevadki. Mis eesmärk on neil
hirmuvalitsuse loojatel?

ELUPILT 2
Ega rikkus anna häbeneda. Kui sul on auto, pead ju

Maria Mõtlik

Sünnid

TEADMISEKS
• 17-aastaste noorte koolitus ei ole tasuline.
• 18-aastaste ja vanemate täiskasvanute koolitus on
tasuline (2000 EEK õppeaasta).
• Kasuks tuleb samaaegne õppimine täiskasvanute
gümnaasiumis.
• Kui õpilane omandab esimesel aastal ühe eriala
edukalt, saab ta järgmisel aastal valida mõne teise
eriala
• Õppetöö 1–3 päeval nädalas, õppepraktika 1–2 kuud
õppeaeg 1 aasta
• Kooli edukal lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

teda loomulikult valvama.
Mina pole aru saanud, miks
peab masin staadionil palliplatsidel või mattidel seisma!
Võtsin südame rindu ja ütlesin korvpalli mängivatele
noormeestele. Oli meeldiv
noor inimene. Vabandas, et
on siin esimest korda (nagu
see annaks õigustuse!) ja ei
TEA, kuhu auto panna. Istus
masinasse ning ma ei jõudnud hingatagi, kui tagurpidikäiguga mööda lendavaid
matte auto täpselt sinna parkis, kuhu näidatud oli. Said
ju mida soovisid! Oli meeldiv noor inimene...

ELUPILT 1

KIRKE ja KAILI KIRT
20.mai 2005
Silja ja Ülo Kirt´i peres 1. ja 2.laps

RAUNO JUNINEN
16.juuni 2005
Kristel Metsaoja ja Vahur Juninen´i peres 2.laps

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Palju õnne elust endast!
Miks ta vaid nii kiirelt lendab?

Juunikuu
30. juuni
16. juuni
18. juuni
30. juuni

Taisa Närripä
Helma Jürisoo
Vilma Lauter
Tiidu Pulst

81
80
80
65

Juulikuu
22. juuli
11. juuli
04. juuli
14. juuli
28. juuli
14. juuli
29. juuli
30. juuli
28. juuli

Aino Kartus
Martin Kartus
Freida Trimpe
Tiiu Oolup
Elvi Sommer
Külli Maruste
Helbe Siivesti
Tiiu Saare
Agu Sommer

Väljaandja:
Vallavalitsus
Lehe makett:

85
83
82
70
70
65
65
65
60

Tahkuranna
Tel. 4427 651
Tiiu Sommer
Tel. 4460 684, 5089 266

Trükkis: kaks & pool
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Laulusild sai ühendatud
Kui 1999. aastal oli Peet
Marustel paberil ürituse
Tahkuranna Laulusild “Õrn
ööbik kuhu tõttad sa” kavand, ei osanud ta arvatagi,
et tema järglased asjaga edasi tegelevad ja see sild tõepoolest ühendatud saab.
Küll pisut teistmoodi kuid
ikkagi Õrna ööbikut meenutades ja selle radadel käies.
Laulu “Õrn ööbik “ on
laulnud iga eestlane, kuid
seni teatakse ja tuntakse vähe laulu sõnade autorit Gustav Wulff-Õis´i ja viisi autorit Karl Rammi, kes on küll
pärit Tahkurannast, mõisa
töölise perekonnast ning kelle mälestuskivi 2002. aasta
2.juulil avati Tahkuranna
kirikumõisa pargis ja kelle
140. sünniaastapäeva me
möödunud aastal ka tähistasime.
Otepää on aga koht, kus
lauldakse laulu “Õrn ööbik
kuhu tõttad sa” igal rahvapeol, sest sõnade autor Gustav Wulff-Õis on pärit Otepäält.
Kui eelmisel suvel ”Õrna
ööbiku” pidustuste ajal olid
meie külaliseks Mari-Ann
Karupää (Gustav Wulff-Õie
pojatütar) ja Margus Möll
Otepäält Nüpli muuseumist,
siis sel aastal oli Nüplisse
Lõhmuse tallu Gustav
Wulff-Õie 140. sünniaastapäeva tähistamisele kutsutud
Tahkuranna rahvas. Ja nimelt Tahkuranna laste muusikaringi lapsed, kes esitasid
kogu päeva vältaval programmil mitmeid laule ning
esmaettekandes kuulsid peolised K.Rammi “Väike kevadene laul”.
Pidu ise võiks iseloomustada sõnadega – vaba kulgemine, see tähendab seda, et
organiseerimisega ei olnud
üle pingutatud. Kõik osalejad tundsid ennast vabalt ja

mõnusalt ning isegi kõuemürin ja äikesevihm ei suutnud
peotuju rikkuda. Mingil
suvalisel hetkel kutsus muuseumi perenaine kellukese
helinaga rahva õuele kokku
ja uus esinemine võis jälle
alata.
Kõik siinsed üritused algavad Õrna ööbiku ühislaulmisega lõhmuseringis. Nii
avanes ka meil võimalus seda
laulu kõigi osalejate ühendatud kooris laulda.
Programm oli tõesti mitmekesine ja vaheldusrikas.
Eriti sügava mulje jättis 70aastase Valve Puri Ave- Maria laulmine Nüpli järves selili ujudes. See kummastav
helide kandumine mööda
järve, mis on kaunistatud
vesirooside ja -kuppudega....
Kui esineja oleks noorem olnud, võinuks küll arvata, et
näkk ise meile järvest laulab.
Laulutüdrukutele läks
muidugi kõige enam peale
Contra vahetu ja rõõmsameelne esinemine, kes ka
kõige tõsimeelsemad inimesed naerma suutis ajada.
Võimalus oli külastada
ka „naljamuuseumit“, mille
eksponaadid olid järvest
välja toodud ohtlikud esemed
(ja eksponaate ei olnud sugugi vähe!)
Et sõprussidemed Wulffi
muuseumi ja Tahkuranna
valla vahel ikka edasi püsiksid, istutasid Tiiu ja MariAnn ühiselt aida kõrvale
Pärnumaalt kaasa toodud
kultuurpihlaka, mis edaspidi
kõik kurja muuseumi aladelt
eemal hoiab. Nii said kahe
sõbra ja pinginaabri elukohad ka ühise puu kaudu ühendatud.
Kuigi huvitavat tegevust
jätkunuks veel pikaks õhtuks,
ootas meid siiski kodutee.
Kokkuvõtteks ütleks, et
mõnus ja kodune olemine oli,

kuigi korraldus ise meie
jaoks algselt kuidagi
ootama-tu tundus!
Lõhmuse on Wulffi abikaasa Olga sünnikoht ja talu,
kus luuletaja elas oma viimased eluaastad 1941 –
1946. Ent luuletuse hõngu
on Lõhmusel tänagi, kus
vanast mõisaaiast on alles
ligi 200-aastane pärnaring.
Lõhmus tähendab lõunaeesti
keeli pärna. Ja suveööd on
siin praegugi ööbikulaulu
täis.
Kuulates ööbikute hõiskamist pühal pärnapuul, lähevad Mari-Ann Karupää
mõtted vanaisale.
Mari-Ann Karupää unistas oma vanaisa Gustav
Wulff-Õie muuseumi hooldamisest Otepääl Nüpli järve ääres.
Õigusjärgse pärijana
võttis ta tagasi sealse Lõhmuse talu 14 ha maad (hooned jättis aga edasi kirjandusmuuseumile, mille filiaalina Wulffi muuseum 1960
loodi) ja asus 1995. aastal
Rootsist elama Lõhmusele.
”Muuseumist on saanud
mulle hobi, siin käib palju
inimesi vaatamas,” räägib
Karupää. Tihti läheb ta mõnda ümbruskonna koolimajja,
võtab klassi käekõrvale,
toob muuseumi ja räägib
neile onu Wulffist.
Lõhmusel on muuseumi
loomisest saati suvitanud
palju kultuuriinimesi. “Mulle on öeldud, et see oli koht,
kus julgeti kõike välja öelda.
Neile on olnud siin vaba
õhku, siin pole reedetud inimesi.”
Suvel äratavad perenaise
kanad ja kuked. Talvel magab ta üheksani välja. Siis
annab süüa koerale ja kassile. Vaatab telerit. Joob kohvi. Hommikuti helistab tihti
haigevõitu 86-aastasele

emale Stockholmi. Ema ei
tahtnud siia tulla. Mari-Ann
tuli Otepääle üksinda. Lapsi
tal pole.
Karupää sõnul peab
Eestisse tulija aru saama, et
on 50 aastat elanud teises
ühiskonnas ja paljugi siin on
teistmoodi kui seal, kust ta
tuleb. Elust Eestis ei tule
midagi välja, kui selle üle,
mis siin teisiti, ainult vihastada. Ometi pole ta Eestis
pettunud ega kibestunud.
Usub, kui on liigutajaid,
muutub asi paremuse suunas. Ainult et see võtab aega.
Nüplis, Lõhmuse talus
käisid koos muusikaringi
lastega Tiiu Sommer ja
Ülle Toomla
Mari-Ann ja tahkurandlaste pihlakas

Meie lapsed laulmas lõhmuseringis (pärnadering)

P.S. Reis Nüplisse oli laulutüdrukutele (ja nende emadele) vallapoolne preemiareis, mille
algatajaks ja organiseerijaks oli Tiiu!
Tahkuranna laste muusikaringi lapsed ja vanemad tänavad Tiiut selle meeldiva pühapäeva
eest!

Gümnasistide vastuvõtt

Volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul on tänavused gümnaasiumilõpetajad Kairi Tähe, Kati Sommer, Timo Pulst, Kadi Männik ja Kärt Kiviselg

Üheks traditsiooniliseks
ürituseks meie vallas saab
pidada volikogu esimehe ja
vallavanema korraldatud
vastuvõttu Tahkuranna vallast pärit gümnaasiumi lõpetajatele. Algus niisuguste
kokkusaamistele pandi juba

1995.aastal.
Tänavused gümnasistid
olid kutsutud vastuvõtule
teisipäeval, 28. juunil.
Avatervituste tõid kohaletulnuile Tahkuranna muusikaringi lapsed Piret Variksaare juhendamisel.

Volikogu esimehe Avo
Rahu pöördumisele lisandusid vallavanem Eeri Tammiku tervitused ja soovid.
Üheskoos anti kõikidele
kohalolijatele väike kingitus
ning lilleõied.
Tahkuranna Vallavalit-

sus tunnustas nimelise stipendiumiga nelja gümnaasiumi lõpetajat, kelleks olid
Kairi Tähe, Kati Sommer,
Kadi Männik ja Epp Lehtmets.
Pärast arutati ühiselt
kõige üle, mis puudutab õppimist, lapsi, peresid, toimetulekut ja valla arengut, eluolu. Lõpetajatelt uuriti, kuhu
nad plaanivad õppima asuda
ja kas õpingute lõppedes on
plaan tagasi kodukohta tulla.
Oli neid, kes teadsid täpselt,
mida ja kuhu õppima asuvad, kuid oli ka neid, kes polnud oma plaanides veel päris
kindlad.
Noored tundsid heameelt Uulu kooli juurdeehitusest, renoveerimisest,
mille lõpptulemuseks on
kaasaegne ja meeldiv õpikeskkond.Võistesse rajatavast mänguväljakust ja palliplatsidest. Noored ise arvasid aga, et nad võiksid olla
hoolivamad neile rajatavate
hüvede kasutamisel.
Lõpetuseks julges vallavanem välja käia lause – kui
enne ei kohtu, siis beebide
vastuvõtul ehk ikka.

Võiste rahval puhas
joogivesi
Võiste alevikus avati teisipäeval, 14.juunil uued veetöötluseadmed koos uuendatud veetrassidega 800 m ulatuses.
Rekonstrueeritud pumpla
lindi lõikasid läbi Tahkuranna valla volikogu esimees
Avo Rahu ja Pärnumaa
Keskkonnateenistuse juhataja Toomas Padjus.
Pikki aastaid pidi Võiste
rahvas tarvitama liigse rauasisaldusega joogivett. See

vesi ei vastanud kehtestatud
normidele, ei olnud meeldiv
juua ja rikkus kodumasinaid.
Valla püstitatud eesmärk tagada puhas vesi kõigile ühisveevärgiga liitunuile on
nüüdseks täitunud. Töid
teostas OÜ Halinga Energeetika.
Kogu objekti maksumuseks kujunes 1,2 miljonit
krooni millest 0,9 miljonit
rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

