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Vallavanema veerg

Vallavanem
EERI TAMMIK

VALLA UUS
ARENGUKAVA
Tahkuranna vald on kiiresti muutuva Pärnumaa,
Eesti ja Euroopa üks osa.
Suhteliselt vähe saame mõjutada arenguid Euroopas.
Kui, siis omavalitsuste ühtsete ettepanekutega vastavate esinduste kaudu. Eestis
saame sõna sekka öelda
seadusloomes, läbirääkimistel valitsusega omavalitsuste
tulubaasi õiglasemal kujundamisel. Pärnumaa arengut
mõjutab vald eelkõige enda
stabiilse arenguga. Kui kõik
Pärnumaa omavalitsused on
arenevas faasis, siis on seda
ka kogu maakond. Oma valla
arengut saame suunata ja ette
planeerida. Nii nagu näitas
Tahkuranna valla arengukava 2001-2005 koostamine ja
täitmine, on meil ajupotentsiaali planeerida tegevusi, on
pädev volikogu võtmaks vastu otsuseid lähtudes kinnitatud arengukavast, on tegus
vallavalitsus viimaks ellu
volikogu otsuseid, on kompetentsed ametnikud lahendamaks igapäevaelu kõige
raskemaid juriidilisi, tehnilisi ja inimlikke probleeme
ning hankides maksimaalselt
täiendavaid rahasid kõikvõimalikest fondidest.
Valla elu saavad kohalikud elanikud soovitud suunas kujundada valla arengukava abil, mis on kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest lähtuvalt kohustuslik
dokument. Viimaste aastatega on suurenenud elanike
aktiivsus ütlemaks sõna sekka valla, oma küla arengu
kohta. Mõnikord läbi suurte
vaidluste, kuid aja kulgedes
õpivad inimesed kuulama
teist ja aru saama ka sellest,
et kõik ei saa mõelda ühtviisi.

Kui veel viis aastat tagasi
takistas paljude asjade elluviimist raha vähesus, siis
nüüd on raha hulk suurem,
kuid ka vajadused suuremad.
Tuleb teha valikuid. Valla
elanik näeb mõnikord oma
aiavärava ette, miks see väike asi ei saa kuidagi tehtud.
Väikseid asju ja soove on
aga palju. 10 väikest võrdub
1 suur. Siin tuleb teha jällegi
valik. Selleks ongi arengukava koostamise avalik protsess ja kõigil võimalus sinna
oma ettepanekuid teha.
Arengukava abil saame valla
elu kujundada meile endile
soovitud suunas, kasutades
meie piiratud vahendeid sihipäraselt ning aidates leida
juurde uusi vahendeid.
Arengukava on valla
lähiaastate tegevusi kavandav arengudokument, mida
viiakse ellu valla tasakaalustatud arengut tegevuskavas
sisalduvate tegevuste, projektide ja eelarve kaudu.
Valla arengukava on ajas
muutuv dokument. Arengukavasse saab ja tuleb lähtuvalt vajadustest teha muudatusi, täiendusi ja parandusi.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sõnastab: hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi ja
võtab vastu otsuse arengukava muutmise kohta.
Tänases lehes on avaldatud visioon (suunad tulevikuks, unistused) 2015.
aastaks ja tegevuskava
aastateks 2006–2010. Tegevuskavva on lisatud valla arengupäeva töörühmade seisukohad, sellega
on tutvunud volikogu.
Valla elanikud, tutvuge
tegevuskavaga, tehke palun soovi korral omi ettepanekuid kui Te näete, et
midagi olulist on veel välja
jäänud. Tegevuskava alusel planeeritakse rahaliste
ressurside vajadused.

Ootame kirjalikke
ettepanekuid
22.juuniks
valla kantseleisse või
raamatukogudesse.
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Tahkuranna XI nimepäev
28.mai 2005.aasta laupäeva hommik Uulu staadionil.
Muusikamasinad lasevad
rõõmsat rütmi, päike on võtnud osalejad väga nappi riietusse. Rahvas sagib rõõmsalt
ringi, kes vanu tuttavaid tervitades, kes peab võistkonnad koolimajas registreerima, kes valmistab ette külade tutvustavat käsitööde näitust, kes veel midagi muud…
Mõned võistlusjanulisemad
aga teevad juba pendlijooksu
platsil soojendusharjutusi.
Kuna tänasesse päeva
seoses valla nimepäevaga on
toodud mitu uuendust, siis
olid kohaletulnud kõik rõõmsalt äraootavad. Suurim
muutus oli juba asukoha valik – Uulu küla, mitte enam
juba 10 aastat harjumuseks
saanud meie valla spordi- ja
puhkusekants Jõulumäe.
Seeläbi said puhkust ka igaaastasest kohtunikurollist
“vanad kalad” Enn Tasalain
ja Ko.
Küladepäeval 12.02.
2005, kus nn külade ümarlauas otsustati muuta nimepäeva tähistamise korda selliselt, et minna nimepäeva läbiviimisega külakorda, samas vähendades veidi spordiürituste osatähtsust, tuua
juurde käsitöö tutvustamist
külades ja võimaldada valla
tõeliste isetegevuslaste esinemist.
Kas Uulu saab sellega
hakkama?

Juba muusikasaade, nii
avamisel kui ka lipu heiskamisel oli eelmiste aastatega
võrreldes teinud kvalitatiivse
muutuse paremuse suunas.
Selgust ja samas ka rõõmsat
reipust lisas “staadioni hääl”
Eike.
Valla nimepäeva traditsioonilisteks spordialadeks
on jäänud ikka alatise avaalana pendelteatejooks, seejärel võtab põhitähelepanu
endale võrkpall. Jäänud on
veel kavva mitmesugused
kombineeritud võistlused eri
vanuses lastele ja külaperedele.
Tradititsiooniks on saanud lõunasupp ning erinevais
viisides jõumehe mängud.
Jõumehed on aegade jooksul
küll autosid tirinud, kive
tõstnud, liivakotte ja naisi
kandnud. Seekord tuli aga
paisata kaugushüppe kasti
puupakku, kes tõukas-viskas
kaugemale saigi võidumeheks ja Uulu Ehituselt kasti
õlut.
Kenaks harjumuseks on
saamas ka lõpuloos, kus
peale eriauhindade loositakse välja kogu nimepäeval
võistluste läbiviimiseks kasutatud atribuutika ning
viimasena ka loosipiletite
nõu ise.
Järgnevalt väike ülevaade võistluste punktialadest.
Ette rutates saab öelda, et
ainult need külad, kes võtsid
(Järg 2. lk)
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
19.mail
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Loigu kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0679 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt katastriüksuste
plaanidele ja määrata katastriüksuste nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Loigu
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Loigupõllu
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Laadi külas Selja detailplaneeringu käigus Siimu metsa katastriüksuse
84801:001:0593 ja Selja katastriüksuse 84801:001:0677
jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste
nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Siimu 1
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 2
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 3
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 4
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 5
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 6
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 7
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 8
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 9
-sihtotstarve elamumaa 100%
Siimu 10
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 11
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 12
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 13
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 14
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 15
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 16
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 17
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 18
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 19
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 20
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 21
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 22
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 23
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 24
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 25
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 26
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 27
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 28
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 29
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 30
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu 31
-sihtotstarve maatulundusmaa 100 %
Siimu 32
-sihtotstarve maatulundusmaa 100 %
Siimu 33
-sihtotstarve maatulundusmaa 100 %
Siimu 34
-sihtotstarve maatulundusmaa 100 %
Siimu 35
-sihtotstarve maatulundusmaa 100 %
Siimu 36
-sihtotstarve maatulundusmaa 100 %
Siimu 37
-sihtotstarve elamumaa100%
Siimu neti
-sihtotstarve tootmishoonete maa 100%
Siimu elekter -sihtotstarve tootmishoonete maa 100%
Siimu tee
-sihtotstarve transpordimaa 100%
• Kinnitada Välba tee teenindusmaa suuruseks 5560 m²
katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Välba tee katastriüksuse sihtotstarbeks
transpordimaa 100%, kood 0070.
• Tagastada riigi tagavaramaast 23,08 ha Martin Hendla´le
eraomandina Tanneva XVII talu taastamiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Tanevi -suurusega 10,01 ha- sihtotstarve maatulundusmaa100%- Tahkuranna külas
Sodina - suurusega 1,26 ha - sihtotstarve maatulundusmaa100%- Tahkuranna külas
Laanemetsa - suurusega 3,64 ha- sihtotstarve maatulundusmaa100%-Tahkuranna külas
Soobase - suurusega 1,27ha - sihtotstarve maatulundus-
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maa100%-Tahkuranna külas
Mardi- suurusega 13315 m²- sihtotstarve maatulundusmaa100%-Tahkuranna külas
Tanevi- suurusega 55738 m²- sihtotstarve maatulundusmaa100%-Leina külas.
Tagastada riigi tagavaramaast 5,2914 ha Jaak Leppik´ule
eraomandina Metste 19a talu taastamiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Kännu -suurusega 6251 m²- sihtotstarve maatulundusmaa100%- Tahkuranna külas
Seene - suurusega 10150 m² - sihtotstarve maatulundusmaa100%- Tahkuranna külas
Porgandi – suurusega 36513 m²- sihtotstarve maatulundusmaa100%-Leina külas
Tagastada riigi tagavaramaast 5,3033 ha Juta Talu´le
eraomandina Metste 19a talu taastamiseks Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas alljärgnevalt:
Juta -suurusega 53033 m²- sihtotstarve maatulundusmaa100%- Leina külas
Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (toetuste maksmine, hooldaja määramine, hooldaja määramise tühistamine).
Eraldada täiendavalt kahju kannatanud peredele raha kindlustamata elamute esmase remondi teostamiseks tagamaks
elementaarsed elamistingimused, st. katuse, korstnate,
ahjude, pliitide, kandekonstruktsioonide ja põrandate,
seinte taastamiseks.
Väljastada ehitusluba Andres Karjus´ele Laadi külas
Uuetoa kinnistule püstitatavale elamule.
Väljastada ehitusluba Merike Saks´ale Reiu külas
Postitee 44 kinnistule püstitatavale elamule.
Väljastada ehitusluba Veiko Janson´ile Laadi külas
Karukäpa kinnistule püstitatavale elamule ja abihoonele.
Väljastada ehitusluba Asta Tammet´ile Laadi külas Tuhkru kinnistule püstitatavale elamule.
Anda kirjalik nõusolek Andres Kriis´ile Reiu külas
Postitee 14 püstitatavale kõrvalhoonele.

26.mail
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Reiu-Veski kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0588 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt katastriüksuste plaanidele ja määrata katastriüksuste nimed ning
maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Reiu-Veski
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Uueveski
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (toetuste maksmine, toimetulekutoetuse saajate nimekirja kinnitamine).
• Anda nõusolek maa-ainese kaevandamisloa väljaandmisega vastavalt OÜ Teed taotlusele 10 (kümneks) aastaks
pärast maakasutusõiguse tekkimist .
• Algatada Reiu külas Uueveski kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on kinnistu jagamine elamukruntideks, kruntidele ehitusõiguse määramineja ala infrastruktuurri väljakujundamine.
Huvitatud isik on OÜ Verder Holding, keda esindab volituse alusel Kalev Aljaste.
• Väljastada projekteerimistingimused Alo Sinimäe´le
Lepakülas Pihlaka kinnistule püstitatava loomalauda
projekteerimiseks
• Väljastada ehitusluba Kerli Kirsipuu´le Metsakülas
Arrase kinnistule püstitatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Kullatee 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kinnistutele liitumispunkti ja
alajaama püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas
Postitee 28 veepumplale liitumispunkti väljaehitamiseks.

Vallavolikogus otsustati:
31.mail
• Anda nõusolek OÜ-le Golfer hoonestusõiguse võõrandamiseks moodustatava hooneühistu Pärnu Golf &
Beach Resot kasuks alljärgnevate kinnistute osas:
Latimetsa kinnistu nr 25952, pindala 3,77 ha;
Kure kinnistu nr 25956, pindala 5,36ha;
Laanemetsa kinnistu nr 25955, pindala 3,16ha;
Mättaaluse kinnistu nr 27170, pindala 1,97ha.
• Algatada Laadi külas Mai detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning
kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Laadi külas Hindriksi detailplaneering, mille
eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele
ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Laadi külas Mäeotsa III detailplaneering,
mille eesmärk on kinnistu jagamine ja elamukvartali väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Uulu külas Nõmmiku teine detailplaneering,
mille eesmärk on kinnistu jagamine elamukruntideks,
kruntidele ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Ponimetsa detailplaneeringualal asuvate kinnistute 23.mail 2005 toimu-
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nud avaliku suulise enampakkumise tulemused alljärgnevalt:
Postitee 32 Ronni Reose´le hinnaga 280 000.- krooni
Postitee 34 OÜ-le PMC Ehitus hinnaga 280 000.- krooni
(esindaja Priit Pae)
Müüa otsustuskorras Tahkuranna valla munitsipaalomandis olev Postitee 30 kinnistu asukohaga Tahkuranna vald
Reiu küla hinnaga 350 000.- (kolmsada viiskümmend
tuhat) krooni.
Sõlmida põllumajandusliku maakasutuse leping rannaniitude hooldamiseks alljärgnevalt:
Urmas Aava
46.0 ha
Kinnitada Tahkuranna valla täpsustatud asustusüksused
ja nende lahkmejooned vastavalt lisale.
Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Piirumi külas asuv Välba tee teenindusmaa
suurusega 5560m² katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Võtta Välba tee Tahkuranna valla kohalike teede nimekirja
Tahkuranna valla teederegistrisse nr 8480043 all, pikkusega 635,1m
Määrata Tahkuranna valla 2004.aasta majandusaasta
aruande audiitoriks vannutatud audiitor Eve Antsu.
Tahkuranna Vallavalitsusel sõlmida vastav leping
audiitoribürooga Allika Audiitor OÜ.

Juuni 2005

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu kutsub tulevikku
kavandama
Kohaliku initsiatiivi arendamine ehk LEADER tüüpi arendustegevus on uue sügisel avaneva maaelu RAK 3.6 meetme
peamine tegevussuund.
Leader on Euroopa Liidu maaelu arengu toetusprogramm, mille eesmärgiks on olnud sotsiaalmajandusliku
struktuuri ja päritolumaast tingitud eripära säilitamine,
lähtuvalt kohalikest vajadustest kasutades selleks olemasolevat organisatsioonilist võimekust ja kohapealseid kogemusi.
Leader tüüpi tegevus põhineb võrdväärsele partnerlusele – omavalitsuse, ettevõtjate ja kohalike ühenduste ehk
elanikkonna vahel.
Tahkuranna vald koos ettevõtjate ja ühendustega kuulub
alates 2003. aastast Pärnu Lahe Partnerluskogusse, mis ongi moodustatud just Pärnu lahte ümbritsevate omavalitsuste
baasil ning eesmärk on tulevikus kasutada meetme 3.6 rahastamisvõimalusi piirkonna elukvaliteedi parandamiseks ja
arendamiseks. Täna kuulub ühingusse 6 omavalitsust: Häädemeeste, Tahkuranna, Audru, Varbla, Tõstamaa ja Koonga.
Lisaks siis nende territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja ettevõtjad, keda on kokku ligi 40.
Et me saaksime selle meetme raha tulevikus edukalt kasutada, on aga vaja koostada piirkonna tegevusprogramm kuni
aastani 2013. Selle dokumendi koostamisks on alustatud
vajalike materjalide kogumist ja omavalitsuste territooriumite
kaardistamist. Lisaks toimuvad ühised arutelud ja teemarühmad, et selgitada välja kõigi huvigruppide vajadusi, mille
baasil koostatakse juba konkreetne rahastamise aluseks olev
tegevuskava.
Kutsusme kõiki ühingu liikmeid ja teisi asjast huvitatuid osalema Häädemeeste ja Tahkuranna piirkonna
ühisarutelul, mis toimub 8. juunil kell 15.00 Tahkuranna
koolis.
Arutelu paremaks korraldamiseks palume oma
osalus eelnevalt registreerida tel. 44 64 175 – Häädemeeste vald, 44 27 651 Tahkuranna vald või e-posti
aadressil krista@parnumaa.ee
Krista Habakukk
MTÜ Pärnu Partnerluskogu juhatuse liige

Tahkuranna XI nimepäev
(Algus 1. lk)
osa kõikidest võistumängu
aladest, said tõusta lõputseremoonial auhinnaliste kohtade pakkudele.
Esimene ala pendelteatejooks lõppes Uulu võiduga,
kus südit vastupanu avaldas
Metsaküla. Peale nende osalesid veel Reiu, Leina ja Lepaküla.
Varahommikuse ala,
kalapüügi, oli aga võiduks
õngitsenud Leina küla ja
jälle astus kandadele Metsaküla.
Heas rivistuses Reiu küla
võrkpallurid ei jätnud seekord teistele erilisi lootusi.
Pallilahingud vormistati
võiduks Uulu ja Võiste ees.
Teist aastat kavas olnud
kaardimäng (eelmise aasta
turaka tagumise asemel küll
sasku) oli järjekordselt nende
võistlejate päralt, kes miskipärast ei saa või ei taha
väljakualadel kaasa lüüa.
Mängupaar Aare Lehe ja
Arseni Reimand tõid siit
alavõidu Laadi külale.
Teise alavõidu kindlustavad endale veel Uulu küla
laste kombineeritud võistluses (Reiu ees) ning Leina
küla noole viskes (Lepaküla
ees).
Kolm hindamisala tabelis vormistab võitudeks aga
Lepaküla. Need on kanuutamine Ura jõel, külapere
mitmevõistlus ning külade
väljapanek (käsitööd, fotod,
maketid…). See ja ühtlane
esinemine kõikidel aladel tõi
ka Lepakülale üldvõidu,
punktisummaks 70.

Kõikidele tugevat konkurentsi näidanud, kuigi alavõiduta, järgnes Metsaküla –
63 punkti.
Kolmandagi koha hõivas
väikeküla – 56 punktiga Leina.
Napilt neljandaks platseerus Uulu – 55 punkti.
Järgnesid vastavalt: Reiu 47;
Võiste 37; Laadi 16 ja Tahkuranna 7 punktiga. Üldse
oli seekord kõrvale jäänud
Piirumi.
Vahepeal saame veel
nautida individuaaladel esinejaid. Jõumeestest heidab
paku teistele võistlejatele
kättesaamatusse kaugusse
Marko Aer. Väljakumurul
näitavad väledust ja nutikust
naispensionärid. Seekord oli
osavaim Naima Simson
Metsakülast. Nende poolt
valmistatud, istutatud, kaunistatud lilleseaded leidsid
ka lõpuloosis osavõtjate hulgast endale omanikud.
Eriti meeliülendavaks
kujunes aga rahvariideis
“Ülejala” tantsutüdrukute
esinemine rohelisel jalgpallimurul. Kõige pisemadki piigad võtsid “nina vastu lina”
jooksuraja ääres mõõtu heast
ja ilusast.
Lõpuks peakohtunik Jüri
Kõresaarega diplomeid ja
võidumeeneid päikeses pruunistunud võitjatele üle andes
tunnetasin, et päev oli hästi
korda läinud.
Uulu sai hakkama ja väga hästi.
Avo Rahu
Volikogu esimees
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TAHKURANNA VALLA ARENGUKAVA 2006-2010 TEGEVUSKAVA
RAHVASTIK
1) Valla elanike arvu suurendamine, selleks tingimuste
loomine. Registrisse kandmise populariseerimine.
Uue vallaelaniku põhjalik informeerimine vallast
toimuvast ja võimalustest vallas.
2) Valla elanike tasuta teavitamise jätkamine OMA LEHE
kaudu. OMA LEHT ka interneti koduleheküljele.
3) Kaasa aitamine olemasoleva elamufondi korrastamisel – moodustatud korteriühistute tegevuse toetamine majade välisilme ja majaümbruste heakorra
uuendamisel.
4) Teenuste maksimaalne kohapeale kättesaadavus, ettevõtluse soodustamine, eelkooli-, alg- ja põhihariduse võimaldamine, noorte huvitegevuse võimaldamine.
5) Valla õigusaktide avalikustamine interneti koduleheküljel ja elanike koolitamine selle võimaluse kasutamiseks.
Avalikes Internetipunktides (Uulus 3 töökohta, Võistes
3, Tahkurannas 2, Leinakülas 1), töökohtade ja arvutite
arvu suurendamine vastavalt nõudluse kasvule.
MAJANDUS, ETTEVÕTLUS, TÖÖHÕIVE
1) Oskustööliste põua leevendamiseks lahendite otsimine.
2) Täiend- ja ümberõppevõimalustest teavitamine.
3) Investeerimisvõimaluste pidev väljapakkumine koostöös
erasektoriga.
4) Uute töökohtade (eriti tootmisvaldkondades) loomiseks
ettevalmistustööde ja selgitustöö tegemine, kaasabi erasektorile.
5) Koostöö erasektoriga vabade töökohtade olemasolu ja
vaba tööjõu olemasolu info vahetamine.
6) Ettevõtlusalaste koolituste korraldamine, eriti alternatiivse maamajanduse valdkonnas.
7) Vajadusel ja fondide rahastamise kaasabil hoonete küsimuse lahendamine ettevõtlusega alustajatele võimaluste
loomiseks, nn. ettevõtlusinkubaatori idee võimalik realiseerimine.
HARIDUS
1) Hea hariduse andmine olemasoleva, end õigustanud
koolivõrguga:
- uutes ja renoveeritud õppehoonetes,
- kaasaegsete õppevahenditega,
- kompetentsete ja õppimisvõimeliste pedagoogide juhendamisel,
- arvestades lapse isiksust.
- kaasates lapsevanemaid.
2) Lasteaedade mänguväljakute ehitamine ja uuendamine,
tagamaks laste liikumisharjumuse ja loovuse suunamine.
Maa-alade heakorrastamine ja kujundamine.
3) Koolilaste turvalise koolitee tagamine.
4) Uulu Põhikoolis näha ette õpilaste arvu suurenemisega
seonduv, sh. ka võimalikud paralleelklassid.
5) Uulu Põhikooli kaasajastamise lõpetamine, tööõpetusmaja renoveerimine, ümbruse renoveerimine
ja muutmine lastesõbralikuks.
6) Tahkuranna algkoolis kaaluda liitklasside kaotamist
õpilaste arvu puhul 15–19, rahastades vajadusel
täiendavad pedagoogide ametikohad vallaeelarvest.
7) Uulu lasteaias 4.rühma avamine, täiendava lasteaiakohtade vajaduse selgitamine.
8) Edukate õpilaste ja nende õpetajate tunnustamine.
9) Kasvu- ja õpiraskustega õpilastele hariduse andmise
lahendamine, väljalangevuse vähendamine.
10) Tahkuranna kooli spordiväljaku rajamine ja arvutiklassi
arendamine.
NOORSOOTÖÖ
1) Noorsootöö juhi palkamine.
2) Noortele vaba aja sisustamise võimaluste laiendamine, palliplatside rajamine ja uuendamine Uulus,
Võistes, aktiivsemates külades.
3) Noorte laialdasem kaasamine ja nende initsiatiivi
rakendamine.
4) Noortele lisategevusvõimaluste loomine.

5) Võiste noortekeskuse rajamiseks noorte vajaduste
kaardistamine ja lahenduste otsimine.
KESKKOND JA HEAKORD
1) Valla üldise heakorra tagamine (külad, eramaad, rannad,
maastikud, teeääred, kraavid, miljööd risustavad ehitised), st. puhas, hooldatud ja meeldiv keskkond.
2) Jäätmehoolduse korrastamine uue jäätmekava alusel.
3) Valla puhas ja mitmekesine loodus on väärtus omaette,
selle kaitsmine ja hoidmine inimeste, loomade, lindude
ja teiste elusolendite tarbeks mõistlikul moel tasakaalukalt. Natura 2000 negatiivse mõjude ja reservuaadiks
muutumise vältimine.
4) Kalmistute töövahendite täiendamine ja nende hoiuruumide remontimine ja ehitamine, omastele teenuste
pakkumine.
5) Keskkonna alane koostöö (valla allüksused, RMK).
6) Metsaalade taastamine ja uute võimalike puude istutuskohtade valik Rae metsa piirkonnas alates Kalevi põigust
lõuna suunas.
7) Valla metsa järjepidev hooldamine.
8) Vallale kuuluvate rannaalade korrashoid, vajadusel
kõrkjate niitmine enamkäidavates kohtades.
ARENDUSTEGEVUS, PLANEERINGUD JA
MAAKASUTUS
1) Üldplaneeringusse muudatuste sisseviimise jätkamine
vastavalt tekkinud vajadustele läbi osa üldplaneeringute,
teemaplaneeringute ja õigusaktide (teed, jalgrattateed,
Uulu kaugküte).
2) Väärtusliku põllumaa sihtotstarbe maksimaalne säilitamine.
3) Vaba ja müügis olevate kinnisvara info koondamine
koostöös erasektoriga.
4) Maareformi lõpetamine, sh. riigile järjepidev meeldetuletamine riigi maareservi korrastamisel.
5) Munitsipaalkorterite ehitamiseks või soetamiseks võimaluste otsimine.
6) Avaliku ruumi (maa-alade) reserveerimine sotsiaal- ja
üldmaaks igasse suuremasse arenduspiirkonda.
SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
1) Noorele perele tuntav toetus.
2) Perearsti vastuvõtu parem korraldamine.
3) Keskustes saunateenuste pakkumine.
4) Eakate ja hooldust vajajate abistamine, tagamaks neile
elamisväärne elu.
5) Õpilaste koolitoidu toetuse maksmise jätkamine.
6) Sotsiaalmaja remondi ja uuendamise jätkamine.
7) Kaaluda nn. eakate odava korteri loomise võimalusi, kus
eakad saavad vältida liiga suuri kulutusi, jäädes oma
kogukonna liikmeks.
8) Uulu KSK-s kaldteede ehitamise jätkamine, invatõstuki
paigaldamine.
9) Uulu arstipunkti ja apteeki pääsemist võimaldava kaldteede ehitamise jätkamine.

8) Koostöö kogudustega ja nende tegevuse toetamine.
9) Kultuuritöö koordineerimise korraldamine.
SPORT
1) Noortespordi toetamine.
2) Uulu KSK spordisaalile jalgadele tervisliku põranda ehitamine ja spordivahendite täiendamine arvestades kooli
ja teiste kasutajate vajadusi.
3) Võiste spordiväljakute rajamine.
4) Kaasabi Uulu noorte initsiatiivi realiseerimisel, rulapargi
ehitamine noorte endi kaasalöömisel.
5) Välisujula ehitamine erakapitali, riigi või fondide toel.
TURISM, PUHKUS JA VALLA TUTVUSTAMINE
1) Viidamajanduse väljaehitamine (skeemid, viidad jmt.)
2) Kaartide, infovoldikute ja brozüüride trükkimine.
3) Jalgrattateede võrgustik, sh. Piirumi–Uulu–Reiu–Pärnu.
4) Täiendavate merele juurdepääsude loomine (näiteks
Uulu küla vajadusi arvestades), enamkasutatavate ujumiskohtade arendamine.
5) Valla atraktiivsuse tõstmine.
TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
1) Valla teede kapitaalremont ja korrastamine vastavalt teehoolduskavale.
2) Interneti levialade laiendamisele ja elanikele kättesaadavamaks muutmisele kaasaaitamine, eriti hajaasustuses. Tehniliste lahenduste otsimine koostöös erasektoriga kogu valda katva internetiühenduse rajamiseks.
3) Tiheasustusalade ja neisse suunduvate teede ning
tihedamate kooliteede valgustamine.
4) Keskuste ühisvee- ja kanalisatsiooni (ÜVK) korrastamise ja renoveerimise jätkamine ning ÜVK piirkondade laiendamine ümber keskuste vastavalt ÜVK arengukavale ja eelprojektidele.
5) Uulu kaugküttesüsteemi arendamine ja renoveerimine.
6) Problemaatilistes piirkondades maksimaalselt teekasutuslepingute sõlmimine, vajadusel ja võimalusel tee maade munitsipaliseerimine.
7) Koostöös erasektoriga digitaalvõrgu arendamisele kaasaaitamine.
8) Valla teedele suunduvate mitme pere kasutuses olevate
avalike erateede remondi toetamine osalises mahus.
9) Bussiliikluse korrigeerimine ja täiendamine, arvestades
elanike paiknemise muudatusi.
TURVALISUS
1) Kõnni- ja jalgrattateede ehitamine tiheda liiklusega teede
kõrvale.
2) Tänavavalgustusalade laiendamine keskustest väljapoole, tiheasustusaladel.
3) Noortele lisategevus võimaluste loomine.
4) Laste turvalise koolitee tagamine.
5) Kuritegevuse ennetustöö.
6) Riskianalüüsi koostamine üleujutuste ja muude võimalike õnnetuste tagajärgede leevendamiseks.

KULTUUR JA KÜLALIIKUMINE
1) Võiste piirkonna elanike kultuuriliste, seltsielu, ja muude
vajaduste väljaselgitamine st. ülevaade ruumide vajadusest ning lahenduste leidmine.
2) Valla ajaloo ja vallaga seotud isikute (K. Pätsi jt) mälestuste jäädvustamine (ajalootuba, väikemuuseum, näitus,
trükised vmt).
3) Elanike omaalgatuse ja initsiatiivi jätkuv toetamine,
kaasabi aktiivsete külade ideede realiseerimisel.
4) Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse pindade parem kasutamine (saali võimendus, bänditehnika, akustika parandamine, sisustamise lõpetamine, saali lükandseinad vmt.
teisaldatavad piirded).
5) Käsitööharrastajate tegutsemisvõimaluste soosimine.
6) Võiste suveaia uuendamine, valgustamine ja kujundamine üheks piirkondlikuks vaba aja veetmise kohaks.
7) Uulu suveaia, vabaõhulava ehitamine.

EHITUSTEGEVUS
1) Ehitustegevuse suunamine läbi planeeringute.
2) Kinnisvaraarendus munitsipaalmaadel.
3) Valla hoonete ökonoomsem majandamine, sh. energiasäästu võimaluste kasutamine, soojustamine.
4) “Venivate” ehitusobjektide heakorra tagamine valla territooriumil.

midagi muud. Mingeid sõjapurustusi Uulus ei olnud. Ka
kiriku torn püsis viiekümnendate aastate lõpuni. Torn
asus merepoolses küljes, nn.
läänetorn, praeguse maakivi
ehitise külge taastatud osas.
Oli samasugune kaunis maakivist kandiline torn, mille
ülaosas olid puitplatvormid.
Ülemisel platvormil oli ka
puitääris e. barjäär. Alumiselt platvormilt avanesid
igasse külge aknad.
Torni kiiver lõhuti sõja
ajal tõepoolest ning torni kasutati õhutõrje vaatluspunktina. Ka kiriku kell läks n.õ.

Kui siis plahvatus käis,
polnud mitte ainult torni
enam, vaid ka kiriku katus ja
lagi olid läinud. Pärast torni
likvideerimist järgnesidki
ümberehitused ja kiriku kohandamine võimlaks.
Kiriku juures asub ka parunipere matusepaik. Hauakambrist on teadlikud paljud. Sinna on maetud 3 inimest: parun Reinhold Stael
von Holstein, tema esimene
naine Eleonore Agnes Luise
Marie v. Grote ja teine naine
Augyste Sophie Freiin v.
Pahlen.
Ilmselt ei tea aga väga

KOKKUVÕTTEKS
Olles ehitanud ja renoveerinud uued koolid, lasteaiad, kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise paigad, pakkudes koostöös
erasektoriga võimalikult palju teenuseid, hoides looduse
puhtana ja külavahed hooldatud, loome elanikele mõnusa
elukeskkonna ning eelduse uute elanike tulekuks.
27.05.2005.a.

Uulu kirik 125
Uulu kirik saab tänavu
125 aastaseks.
Kiriku lasi ehitada Uulu
mõisa parun Reinold Stael
von Holstein 1880.aastal.
See kirik oli mõisnike kodukirik ja nagu teatakse, ehitas
parun selle oma esimese naise Marie von Grote mälestuseks. Nimelt suri noor
proua 3 päeva pärast pulmi
rahvale teadmata põhjustel.
Kirik on väga kaunis kohas, kõrgel rannavallil,
millelt tollal avanes kahtlemata ilus vaad merele. Kirik
on ehitatud maakivist, nurgad ja kaarjate akende raa-

mistused paekivist.
Kirikus oli altaripilt
C.Hansoni “Kristus lapsukesega”(tehtud Blochi järgi). Altari kõrval võre taga
asus sakstepink. Kantsli kohal oli mõisaomanike vapp
kirjaga “Anno 1880 wurde
die Uhlasche Kirche erbaut
von Reinhold Stael von
Holstein (Uulu kiriku ehitas
1880.aastal parun Reinhold
Stael von Holstein).
Olen leidnud artikleid
(K.Noor, S.Sarv), kust saab
lugeda, et kiriku torn ja katus
hävisid II Maailmasõja ajal.
Selgub aga, et tegelikkus on

sõja saagiks.
Arvatavalt olevat nii kirikut kui matmispaika rüüstanud vene soldatid. Torn ise
aga lõhuti 50-ndate aastate
lõpul (ilmselt aastal 1958)
tolleaegse kolhoosiesimehe
A.Kiviloo käsul.
Lõhkamistööde tarvis
kutsus A.Kiviloo kohale sapöörid. Nende auto oli seisnud maantee peal. Juhtmed
veeti torni juurde. Esimene
lõhkelaeng oli nõrk ja ei
saanud väga hästi ehitatud
tornist jagu. Seejärel pandi
uus kogus lõhkeainet “paremini” paika.

paljud praegused Uulu inimesed, et kiriku lääneotsal
küllaltki suur surnuaed asus.
Hauakivid ja ristid lükati
rannavallilt alla, plats tasandati...
Otsaukse lähedal asus
raudparuni pojapoja Fritzi
haud.
Oh imet – risu ja prahi all
olev matusepaik nagu kirikki
on riikliku kaitse all!
Praegu kuulub kirik Pärnu Eliisabeti kogudusele.
Eevi Vallek
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Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Abivajajatele tuleb
võimaldada ka juriidilist
abi

(Algus eelmises vallalehes)
4. Hooldajatoetuse taotlemine
4.1 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise aluseks on
hooldatava või asjast huvitatud raske või sügava puudega
isiku (edaspidi: pöörduja) esitatud kirjalik avaldus vallavalitsusele. Hooldajatoetuse taotlemise avalduse alusel hinnatakse isiku hooldusvajadus.
4.2 Avalduse võtab vastu ja registreerib valla kantselei.
4.3 Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente
või selgitusi avalduses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks
(nt. arstliku ekspertiisi otsust, rehabilitatsiooni plaani, geriaatrilise hindamise tulemusi vm. hindamise teostamiseks
vajaminevaid dokumente).
4.4 Sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust
vajava isiku lähedasi ja perekonnaliikmeid.
5. Hooldusvajaduse hindamine
5.1 Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks täidab sotsiaaltöötaja hindamisinstrumendi.
5.2 Hindamine võib toimuda kliendi kodus, senise hooldaja
kodus, sotsiaaltöötaja töökohas vm. kus viibivad klient ja
tema hooldusvajaduse objektiivseks hindamiseks vajalikud
isikud.
5.3 Hindamise läbiviimiseks ja otsustamiseks on aega 30
päeva alates vastavasisulise avalduse saamisest pöördujalt.
5.4 Hindamisinstrumendi täitjal on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste eriala spetsialistidega.
5.5 Vajadusel võib hindamise ja otsustamise läbiviimise aega
pikendada. See võib toimuda vaid juhul, kui objektiivseks
hindamiseks on vajalik erialaeksperdi arvamus ja selle
saamine viibib. Sotsiaaltöötaja on kohustatud sellest pöördujat koheselt informeerima.
6. Nõuded hooldajale
6.1 Hooldajatoetust võib määrata ja maksta 18-aastase või
vanema raske või sügava puudega inimese teovõimelisele
hooldajale või eestkostjale, kes elab Eestis alaliselt või
tähtajalise elamisloa alusel ning kellel ei ole määratud
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel rasket või
sügavat puuet.
III HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMINE JA
MAKSMINE
7. Üldpõhimõtted
7.1 Hooldajatoetust makstakse igakuiselt kuni hooldusvajaduse muutumiseni või hooldusvajaduse äralangemiseni.
7.2 Hooldusvajaduse sagedus selgitatakse välja pärast
hindamisinstrumendi täitmist.
7.3 Hooldajatoetust makstakse, kui hooldusvajaduse hindamisel selgub, et puudega isik, vajab kõrvalist abi ööpäevaringselt, igal ööpäeval või harvem.
7.4 Hooldajatoetuse määramisel võetakse arvesse hooldust
vajava raske või sügava puudega isiku ja tema pereliikmete
võimalusi hoolduse korraldamiseks.
7.5 Hooldusvajadus hinnatakse hooldatava tegeliku elukoha
järgi.
7.6 Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tahkuranna vallas.
8. Hooldaja kohustused
8.1 Hooldaja kohustused on:
8.1.1 hooldama hooldatavat vastavalt hindamisinstrumendis
sisalduvale hooldusplaanile;
8.1.2 tegema koostööd sotsiaaltöötaja, vajadusel arstide,
õdede jt. spetsialistidega hooldatava paremaks hooldamiseks;
8.1.3 teatama vallavalitsusele hiljemalt 10 päeva jooksul
kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse
maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse.
8.1.4 võimalusel osalema talle pakutavatel koolitustel või
õppustel.
9. Hooldajatoetust ei maksta
9.1 Hooldajatoetust ei määrata või selle maksmine peatatakse
või lõpetatakse:
9.1.1 juhtudel, kui hooldust vajava raske või sügava puudega
isiku toimetulek on võimalik tagada teiste toetavate teenuste
või toetuste abil.
9.1.2 kui hooldajaks on või taotletakse inimest, kes enda
isiklikust hooldusplaanist lähtuvalt vajab ise hooldust või
kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse alusel raske või sügav puue;
9.1.3 kes on piiratud teovõimega isik või alaealine
9.1.4 kellel on hooldatava ees perekonnaseadusest tulenev
ülalpidamiskohustus
9.1.5 isikule, kes on hooldajatoetuse taotlemisel esitanud
valeandmeid või on jätnud täitmata oma kohustused, võib
keelduda.
10. Hooldajatoetuse määramine
10.1 Vallavalitsuse vastav komisjon, aluseks võttes
hindamisinstrumendid ja sotsiaaltöötaja arvamust, teeb
ettepaneku vastavasisulise otsuse tegemiseks vallavalitsusele,
kes kinnitab korraldusega hooldajatoetuse määramise või
määramata jätmise hiljemalt 30 päeva jooksul
hooldajatoetuste taotluse esitamise päevast.
10.2 Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seadusese
§ 4 ja 6 sätestatud uurimispõhimõttest ja kaalutlusõiguse
põhimõttest.
10.3 Vallavalitsuse korraldus hooldajatoetuse määramise või

määramata jätmise kohta tehakse teatavaks vastavalt
haldusmenetluse seadusele.
11. Hooldajatoetuse maksmine
11.1 Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest.
Hooldajatoetuse maksmist alustatakse alates vallavalitsuse
vastavasisulise korralduse jõustumisele järgnevast kuust.
Hooldajatoetus makstakse hooldajale välja hooldajapoolses
avalduses märgitud pangaarvele või sularahas vallamaja
kassast.
11.2 Hooldajatoetus makstakse välja iga kuu kahekümne
kaheksandal kuupäeval jooksva kuu eest, pärast vallavalitsuse
vastavasisulise korralduse jõustumist.
11.3 Sotsiaaltöötaja ettepanekul võib hooldajale maksta
lisakulude kompenseerimiseks ühekordset toetust.
12. Hooldajatoetuste maksmise peatamine
12.1 Hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
12.1.1 vallavalitsuse korraldusega määratud hooldaja või
hooldatav viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil;
12.1.2 Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10
päeva jooksul teatama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest,
mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise peatamise.
13. Hooldajatoetuse ümberarvutamine
13.1 Hooldajatoetuste suurendamist tingivate asjaolude
tekkimisel arvutatakse hooldajatoetus ümber. Selleks esitab
pöörduja vastava avalduse valla kantseleisse. Sotsiaaltöötaja
selgitab suurenenud hooldusvajaduse välja hindamisinstrumendi abil. Juhul kui hindamine selgitab välja, et hooldusvajadus ja hooldajatoetuse maksmise suurendamine on
põhjendatud, makstakse hooldajatoetust suurendatud määras
alates vallavalitsuse vastavasisulise korralduse jõustumisele
järgnevast kuust.
13.2 Hooldajatoetuste vähendamist tingivate asjaolude
tekkimisel arvutatakse toetus ümber vastavalt hindamisinstrumendi abil koostatud hooldusplaanile.
14. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
14.1 Hooldajatoetuste maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse
maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemise kuule
järgnevast kuust. Lõpetamist tingivateks asjaoludeks
loetakse: hooldatava ja hooldaja ühine sellekohane kirjalik
avaldus, hooldatava soovil teise hooldaja määramine, hooldatava elamaasumine hoolekandeasutusse, hooldusvajaduse
ümberhindamisel selgunud hooldusvajaduse puudumine,
hooldajapoolsete kohustuste mittetäitmine, surm jm.
14.2 Hooldajatoetuse saaja teadliku valeandmete esitamise
või hooldajatoetuste saamist mõjutavate andmete
mitteesitamise tõttu lõpetatakse hooldajatoetuste maksmine
vallavalitsuse korralduse alusel, millest teatatakse
hooldajatoetust saanud isikut hiljemalt viie tööpäeva jooksul
alates otsuse tegemisest.
15. Hooldajatoetuse määr ja suurus
15.1 Sügava puudega isikule ööpäevaringset kõrvalabi,
juhendamist või järelvalvet tagava isiku hooldajatoetus on
100% sotsiaaltoetuse määrast.
15.2 raske puudega isikule kõrvalabi, juhendamist või
järelvalvet tagava isiku hooldajatoetus on 60 % sotsiaaltoetuse määrast.
15.3 Hooldajatoetuse suurus kantakse hindamisinstrumendis
sisalduvasse hooldusplaani.
15.4 Hooldajatoetuse asemel võib vallavalitsus määrata ka
koduhooldaja, kes täidab isikliku hooldaja kohuseid vastavalt
kehtestatud hooldusplaanile või hooldusplaanist tuleneva
teenuse.
16. Erandid ja erisätted
16.1 Kui hooldatava elukoht EV rahvastikuregistri järgi on
Tahkuranna vald, kuid tervislikust seisundist tulenevalt on
hooldatava tegelik elukoht teises omavalitsuses, makstakse
hooldajatoetust erandkorras teise omavalitsuse registris
olevale hooldajale.
16.2 Erandkorras võidakse toetus eraldada ka määruse
reeglistikust erinevatel juhtudel.
IV RAKENDUSSÄTTED
17. Teatamiskohustus
17.1.1Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 päeva
jooksul teatama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis
toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise,
peatamise või suuruse muutuse.
17.2 Liigselt makstud hooldajatoetuse summad võib
vallavalitsus tagasi nõuda.
18. Vaidlustamine
Toetuse taotleja võib toetuse määramise või mittemääramise
vaidlustamiseks esitada vaide Tahkuranna Vallavolikogule
19. Maksude tasumine
Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub
vallavalitsus riigieelarvest eraldatud vahenditest.
20. Rakendussätted
20.1 Käesolev määrus rakendub 01. juunist 2005.a.
20.2 Kuni vastava määruse jõustumiseni makstakse enne
01. aprilli 2005.a. määratud hooldajatele hooldajatoetust
endistes määrades.

Reet Roos, Riigikogu liige (Res Publica)
Alates esimesest märtsist jõustus uuendatud riigi õigusabi
kontseptsioon, mille põhiliseks eesmärgiks on pakkuda
abistavat kätt enda kaitsmisel kohtutes ja juriidilistes
vaidlustes. Olgugi, et õigusabi on abivajajatele pakutud ka
varem, saab alates märtsist taotleda seda oluliselt kergemini
ja rohkemates valdkondades.
Käesoleva aasta riigieelarves on ette nähtud umbes 50 miljonit krooni selle jaoks, et abi taotleja saaks kergema vaevaga
ja ilma bürokraatlike takistusteta adekvaatset kaitset ja nõu.
Ja ega õigusabi ei hakata andma ainult advokatuuri kaudu –
tihtipeale on vaja lihtsalt selgitusi või infot.
Vähem bürokraatlike takistusi
Kuidas muuta õigusabi kättesaadavamaks? Nagu öeldud, on
tihtipeale vaja lihtsamat nõu kui kohtus advokaadi kaitset.
Seetõttu võeti eelmisel aastal vastu uus märgukirjadele vastamise seadus, mis paneb riigiametniku pigem klienditeenindaja rolli.
Näiteks, kui kiri või küsimus saadetakse teadmatuse tõttu
valesse asutusse, on ametnike kohus mitte enam vastata, et
pöörduge sinna ja sinna. Ei ole mõtet kodanikke niisama vaevata või nendele bürokraatia tõttu lisakoormusi tekitada.
Nüüd saadetakse see kiri lihtsalt õigesse kohta edasi ja räägitakse küsijale ka ära, kuhu ja miks see saadeti.
Niimoodi peakski toimima lihtne ja korras riik, mitte takistama seda väidetega, et see polevat nende haldusalas või
see pole nende asi. Seesama seadus reguleeribki seni määratlemata olukorrad kindlasti kodanike kasuks, mistõttu
peaksid edaspidi vastused märgukirjadele olema adekvaatsemad ja ka kiiremad.
Abi ka tsiviil- ja haldusasjades
Kuid õigusabi tehakse märtsikuust lihtsamaks ja adekvaatsemaks ka tõsisemate juhtumite korras. Seni oli riigi kulul
võimalik saada kaitset vaid kriminaalasjades, aga ka tsiviilja haldusasjades ei tohiks jätta hätta neid, kes tegelikult ei
suuda endale korralikku juriidilist abi osta. Edaspidi on
võimalik taotleda abi nii kriminaal-, tsiviil- ja haldusasjades,
aga ka tsiviilasja menetlemises Euroopa Liidu liikmesriigi
kohtus. Tagatud on advokaat ja vajalike dokumentide tõlge.
Õigusabi riigi poolt tuleks aga tagada justnimelt nendele,
kellel seda endal võimalik muretseda ei ole just majandusliku
seisundi tõttu. Et abi taotleda, tuleb esitada kohtusse taotlus,
märkides blanketile ära ka oma majandusliku seisundi.
Rohkem ei olegi vaja teha – kui taotlus on rahuldatud, on
võimalik saada abi peale esimese protsessi ka veel kohtulahendi edasikaebamisel.
Kes vajab abi?
Kui abivajaja on oma kohtuvaidlused ära lahendanud, oma
eluga edasi läinud ja majanduslikult paremal järjel, on riigil
õigus need kulud osaliselt või täielikult sisse nõuda. Meie
eesmärk on aidata neid, kellel on abi vaja, siis kui neil on abi
vaja. Mitte mingil juhul ei pea aga riigile kulusid hüvitama,
kui ta sai õigusabi avaliku võimu ja tema enda vahelises
vaidluses ja kohus otsustas avaliku võimu kahjuks.
Samas ei saa riik käia oma rahadega ümber hooletult ning
tegemist ei ole pelgalt kingitusega, mille puhul õigusabi vajaja
vastutust ei kanna. Seetõttu tuleb alati hüvitada kulu selles
osas, kui õigusabi saaja ei ilmu kohtusse, või on põhjustanud
lisakulu kohtuprotsessis muu kohustuse mittetäitmisega.
Selliste seadusemuudatustega soovib riik ennetada edaspidi
neid juhtumeid, kus kodanik ei saa piisavalt oma õigusi
kaitsta, või on sunnitud kasutama ebakompetentsete isikute
abi rahanappuse tõttu. Loodame, et enamusel lugejatest ei
lähe seda teenust vaja, kuid hea on ka teadmine, et kui
kohtusseminekul inimene abita ei jää.

Infokast
Riigi poolt tagatava õiguasabi saab taotleda:
1. Makseraskustes füüsiline või juriidiline isik Eesti
kohtus
2. Kohtueelsel menetlusel, täitemenetlusel, õigusdokumendi koostamisel, muu õigusalane nõustamine või
esindamine
3. Avalikes huvides tegutsev maksejõuetu mittetulundusühing või sihtasutus, kui vaidlus puudutab keskkonnakaitset või tarbijakaitse valdkonda
4. Kriminaalmenetlus või väärteoasja kohtumenetlus,
kui kaitsja osavõtt on seaduse järgi kohustuslik, võivad riigi õigusabi saada kõik füüsilised isikud sõltumata oma majanduslikust seisundist, ning maksejõuetud juriidilised isikud.
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KOOLIUUDISEID
Uulu Põhikoolist
12.-13. mail toimunud
COMENIUS-projekti raames Uulu koolis
10.mai õhtul kell 17.30
saabusid Poola, Tšehhi ja
Saksa sõpruskoolide lapsed
ja õpetajad Uulu kooli ette.
Selgus, kes võttis endale külla tulnud lapse kuueks päevaks kostile. Kõik olid põnevil kui kooliõuele saabus
väike mikrobuss, kust tulid
välja poolakad ja tšehhid.
Kui lapsed jagatud, läksid
kõik kodudesse.
Kolmapäeva hommikul
läksime koos poolakate,
tšehhide ja sakslastega kultuurimajja iga maa rahvustoite tegema. See oli väga
põnev, kuna sai maitsta igasuguseid erinevaid toite. Sama päeva lõunal kell 14.00
tuli kooli juurde buss ja me
läksime linna ekskursioonile,

mille korraldasid Uulu Põhikooli õpilased kaheksandast
ja üheksandast klassist. Kui
reis läbi sai, oli kõigil vaba
aeg.
Neljapäeva hommikul
kell 7.30 pidime olema kooli
ees, et minna matkale. See
toimus Tolkuse rabal ja sealt
edasi kuni Lepanina hotelli
juurde. Pärast matka tulime
tagasi kultuurimajja, et harjutada rahvaste laule ja tantse.
Reede hommikul kogunesime jälle kultuurimajja, et
ette valmistada kontsert ja
inglise keeles näidendeid
harjutada. Konsert oli väga
tore ja lõbus. Kontserdil esitasime koos laule, tantse ja
näidendeid.

u Comenius projekt on
hea mõte, suhelda teiste välisriikide koolidega. Nagu
meie teeme seda Poola, Saksamaa ja Tšehhi koolidega.
Seekord oli projekti kokkusaamine Eestis. Minule
meeldis osalemine projektis,
sest sai uusi sõpru. Ise olin
ka ühe külalise majutaja. See
oli mulle väga hea keelekur-

sus, kuna suhtlesin inglise
keeles. Külaliskoolide lapsed kiitsid igal võimalusel
meie kooli, küla ja mereäärset ala.
Kõige rohkem hämmastas mind see, et nad said eesti
laulu nii kiiresti pähe ja laulsid päris hästi meiega kaasa.
Tantsud tulid samuti kõigil
üsna hästi välja. Nii nendel

meie rahvatants, kui meie
lastel saksa, poola ja tšehhi
tants.
Lahkudes ütlesid nad, et
tuleks hea meelega tagasi
Eestisse, Uulu, sest siin pidi
hea elada olema. Kuna nad
ise elavad suurtes linnades,
köitis neid elu Eesti külades.

tud meie kooli laste peredesse.
Koosveedetud päevade
ajal õppisime tundma teiste
riikide laule, tantse ja toite
ühistes töörühmades. Ühel
päeval käisid majutajad koos
külalistega Tolkuse rabas ja
maakonna teisi vaatamisväärsusi vaatamas.
Enne külaliste ärasõitu
aga toimus suurejooneline ja
huvitav ühiskontsert, kus as-

tusid üles kõik projektis osalejad.
Meie koolipoolseks projektijuhiks on Marikka Metsis, kelle eestvedamisel projekt üldse toimub.
Aitäh ka kõikidele teistele õpetajatele, kes projekti
üritustel toimetasid ja kaasalõid ning meie koolielu huvitavamaks muutsid.

u Comenius projekt on
nelja riigi koolide vaheline
projekt, kus osalevad Uulu
Põhikool, Saksamaa, Poola
ja Tšehhi kool.
Selle projekti raames
saame teada, mis meil ühist
on. Näiteks Eestil ja Saksamaal on ühine rahvuslill –
rukkilill.
Maikuus käisid meil külalised teistest sõpruskoolidest. Külalised olid majuta-

Laupäeval läksid õpetajad Kihnu ja lastel oli vaba
päev. Kõik tegid, mis nad
tahtsid. Kes viis oma külalise
veeparki, kes kontsertile või
mujale.
Pühapäeva hommikul
kell 6.00 kogunesid lapsed
kooli juurde, et sõpruskoolide lapsed ära saata.
See oli tore nädal ja ma
usun,et see jääb kõigile
meelde.
Projekti veab meie kooli
õpetaja Marikka Metsis.
Järgmine kohtumine on
sügisel Tšehhimaal.

Lk. 5

Uulu lasteaiast läks teele
esimene lend
o Terve maikuu möödus
Uulu lasteaias äreva kiiruse
tähe all. Mõlemad rühmad
valmistasid ette kauni programmi ja imekenad kingitused emadele 6. mail toimunud emadepäeva kontserdiks. 12. mail osalesid vanemast rühmast Henry, Sander,
Katariin ja Anneli Pärnus –
Tuletõrje Olümpial. Et ka
teised lapsed tervisesportida
saaksid, käisime 19. mail
Jõulumäe matkaradadel, kus

peale maastikumängu ja
joonistamist külastasime K.
Pätsi sünnikohta.
o Kõige tähtsam üritus
toimus aga 26. mail – koolisaatmispidu, mil saatsime
kooliteele esimese lennu
Uulu lasteaiast. Mängukaaslastega jätsid hüvasti: Anneli, Laura-Johanna, Katariin, Argo, Henry, Kert ja Silver, kes 1. septembril alustavad kooliteed Uulu Põhikoolis. Kõik vanema rühma lap-

sed esitasid publikule näidendi „Mõmmi metsateel”,
kus oli nii laulu, luulet kui ka
tantsu ja pillimängu. Peale
tervitussõnu kulges pidu
saalist rühmaruumi, kus
ootas külluslik maiustuste
laud, mille lapsevanemad
olid üles sättinud. Kena ilm
ja pidulik meeleolu sai jäädvustatud fotodele, mida varsti saab lasteaias vaadata ja
tellida.

Thea Kask, VII klass

Tiina Kask, IX klass

Annika Jääger, IX klass

Konkurssi tulemused
Tahkuranna Vallavalitsus kuulutas eelmises Oma Lehes välja esseede kirjutamise
konkurssi teemal “Minu küla”, et uurida, mida lapsed kirjutavad oma külast, kodukohast.
Konkurssi üheks põhjuseks oli ka lähenev valla nimepäev. Laekus 50 tööd, mille olid
kirjutanud Tahkuranna Lasteaed-Algkooli õpilased. Parimad esseede kirjutajad on I-klassist
Marleen Metsaoru, III klassist Rait Madissoo ja Kristjan Põlluste, IV klassist Eliisa Toots,
V klassist Seido Kalnin, Kevin Lääne ja VI klassist Robert Hein, Kristo Kalnin ja Kristina
Tammik. Viimasel koolipäeval andis vallavanem Eeri Tammik parimatele üle väikesed
kingitused ning kogu kooliperele kommikotid. Laste kirjutistes olevaid mõtteid aga saame
meie täiskasvanud kasutada valla uue arengukava kokkupanemisel.
Aitäh kogu kooliperele, sest ettevõtmine oli seda väärt.
Tiiu Sommer

Minu kodukoht
Elan väikeses külas nimega Võiste. Võiste asub mere ääres. Meil on seal sadam ja ilus
uus kool. Aga kõige rohkem meeldib mulle see, et meil on Jõulumäel hobuse kasvatus.
Minu lemmikloomad on hobused ja ma käin kaks korda nädalas seal ratsutamas. Mul on
lemmikhobune Mark. Viin talle iga kord leiba. Ma ei jõua trennipäevi ära oodata, sest see
hobuste juures olemine on väga tore.

Minu kodu
Minu kodu asub Tahkuranna vallas Tahkuranna külas. Minu kodu ümbritsevad põllud ja
heinamaad. Võsastunud põldudel elab suur sokk oma perega. Talvel magasid nad tihti meie
maja lähedal. Põldudel võib veel näha rebaseid ja jäneseid. Jahimeestel meeldib meie maadel
jahti pidada. Kõige rohkem kardan, et suur sokk jääb püssi ette, oleme temaga ära harjunud.
Minu maja pole veel päris valmis. Poolikult valmis majas on põnev sõda mängida.
Lemmikmänguks on mägironimine suurel mullahunnikul, mis varsti laiali lükatakse. Tormist
murtud puudel saame oma põnevaid mänge edasi mängida.
Minu kodu on mulle armas.
Rait Madissoo, III klass

Lasteaialaste kevadised üritused
Kevad on toonud Uulu ja
Võiste lasteaialastele mitmesugust toimetamist. Maikuu
on olnud igas rühmas tegude- ja piduderohke. Emadepäeva paiku õnnitlesime emmesid kõigis neljas rühmas.
Oleks ometi issid seda näinud, kuidas vanemate rühmade emmed silmade särades hoogsalt kreeka sirtakit
keerutasid! Kooliminejate
auks toimusid kontserdid
mõlema lasteaia vanemates
rühmades. Nooremad rühmad lõpetavad aasta perepiknikul.
Kahe lasteaia rahvas tegi
ka koos üht-teist.
v 12. mail sai Pärnus
Kalevi staadionil kokku
Võiste ja Uulu 6- ja 7-aastaste laste tarmukas 8- liikmeline jooksuvõistkond.
Osalesime päris esimest
korda tuletõrjeolümpial ja
saime suurvõistluse kogemuse. Võistlused avati suur-

suguselt, olümpiatuli sõitis
kohale ehtsa tuletõrjeautoga.
Mitukümmend võistkonda
linnast ja maakonnast näitasid üles kiirust ja oskusi,
mida tulekahju puhul vaja.
Võistest kuulusid 8-liikmelisse teatevõistkonda Elery,
Kairit, Indrek ja Reimo ning
Uulust Annely, Katariin,
Henry ja Sander. Ilusat päikselist päeva tegid magusamaks auhinnajäätised ning
peo maskotid Nublu ja Miisu. Tore, et Reimo ema Kadri
ja Henry ema Marika ning
Katariini tädi Ulvi tulid lapsi
kohale sõidutama ning pöialt
hoidma. Õpetaja Malle oli
kõigile lastele toeks.
v 29. mail Vallikäärus
maakonna laulu- ja tantsupeol “Toots ja Teele” oli meil
võimalus laulda üheskoos
2500 Pärnu linna ja maakonna lapsega. Peo pikas rongkäigus esindasime ainsa

koorina meie valda. Kõik
Uulu ja Võiste vanemate
rühmade lapsed olid laulud
selgeks õppinud ja peole
palutud. Lugupidamist väärivad need pered, kes oma
lastele selle kena päeva kinkisid. Pidupäevast said osa
Laura-Johanna, Andra,
Kelly, Silver, Sander, KarlEnrik ja Evert Uulust ning
Marliis, Maritte-Greteliis,
Kairit, Kaspar ja Reimo
Võistest. Õpetaja Signe aitas
jälgida, et laste tegemised
hästi sujuks. Väga hästi
korraldatud pidu oli võimas
ja huvitav ning publikut oli
rohkesti. Laulude ja tantsude
vahel naerutasid rahvast
Kevade tegelased. Ka ilmataat oli lahke. Seda ootame
saabuvalt suveltki.
lasteaia muusika- ja
liikumisõpetaja
Siiri Metsamägi
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• TEATED •
Alates 4.juulist kuni 25.juulini
on vallavalitsuse ametnikud
kollektiivpuhkusel.
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.

Tahkuranna valla teede planeeringu koostamise
raames toimub teisipäeval, 14. juunil 2005.a.
kell 19.00 Võistes, aiandi olmehoones koosolek

teemal “Võiste aleviku avalikud teed”.
Valla elanikud, olete oodatud oma sõna sekka ütlema.

UULU PÕHIKOOLI 9. KLASSI

LÕPUAKTUS
TOIMUB 17. JUUNIL KELL 16.00

TEADMISEKS!
Tahkuranna Naisseltsi suveplaanid
Võiste Suveaias on
23.juunil

Jaaniõhtu
Tantsuks ansambel Tartust
10.juulil
Kalurite päeva tähistamine
14.august Sügislaat.
Ootame kõiki valla elanikke üritustele.
Täpsemalt lugege eelnevalt teadetetahvlitelt.
Info telef. 53 400 101 Tahkuranna Naisselts

JAANIÕHTUD Tahkuranna vallas
22.juunil kell 19.00 Uulu pargis
23.juunil kell 20.00 Võiste suveaias
23.juunil Lepaküla külaplatsil
23.juunil kell 20.00 Tahkuranna kirikumõisas.
OMA SILM ON KUNINGAS!

Lp.vallakodanikud!
Uulu ja Võiste raamatukogudes on müügil Heino Rannapi
koostatud raamat “Ilmar Tõnisson Pärnu muusikaelus ja
Eesti muusikahariduses”.
Raamatu hind on 100.Kuna Ilmar Tõnisson on ka Tahkuranna valla elanik, siis
seda enam peaksime teadma ja tundma oma vallast pärit
tuntud, tunnustatud ja kuulsaid inimesi.
Raamatud on Ilmar Tõnissoni autogrammidega, mis
tõstab veelgi nende väärtust.

EELK Tahkuranna koguduse (Võistes) teated:

24. juunil kell 15.00
SURNUAIAPÜHA Võiste kalmistul.
Kogudus kutsub 7. augustil kõiki soovijaid
RISTIMISPÜHALE. Samuti on oodatud need,
kes soovivad tulla LEERI. Palume võtta eelnevalt
ühendust telefonidel: 51 931501 (õp. Marek
Roots).

Väljaandja:
Vallavalitsus
Lehe makett:

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

Trükkis: kaks & pool
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Valla väikelapsepäev
Tahkuranna vallas on
toredaks traditsiooniks
kujunenud kaks korda
aastas – emadepäeva ja
isadepäeva paiku tähistada väikelapsepäeva,
kuhu on palutud kõik aasta
jooksul sündinud ja valda
registreeritud pisipoisid ja
-tüdrukud. Seekordne
volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt toimus
24.mai õhtul Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse Pargi
kohvikus. Vastuvõtule oli
palutud need pisipõnnid
koos vanematega, kes nägid ilmavalgust ajavahemikul november 2004
kuni mai 2005. Kutsutute
nimekirjas oli kaheksa nime, mis on küll kolm nime
vähem kui novembris,
kuid loodame, et isadepäeva paiku toimuval üritusel
on väikeste vallakodanike
arv jälle tõusnud.
Muusikalise tervituse
pisipõnnidele ja nende vanematele tõid Tahkuranna
valla muusikaringi lapsed
muusikaõpetaja Pireti juhendamisel.
Vallavolikogu esimehe
Avo Rahu ja vallavanema
Eeri Tammiku tervitusi

täiendasid suured karvased
mänguasjad, millest ühe võis
kohe päriseks endale valida.
Emmed aga said lilleõie
ja ümbriku “hambarahaga.”
Pärast arutati ühiselt kõige üle, mis puudutab lapsi,
peresid, toimetulekut ja valla
arengut, elu-olu. Eriti head
meelt tundsid vanemad lasteaia üle, mis nüüd on ka
Uulus ja mille kolmanda

rühma avamise lubasid valla
juhid sügiseks. 2007.aastaks
plaanis olev neljas rühm aga
tuleb valmis teha 2006. aastal, sest nõudlus lasteaia kohtadele on suur. Lastevanematel on ka hea meel Uulu
kooli juurdeehitusest, renoveerimisest, mis kohe-kohe
algamas ning mille lõpptulemuseks on suurenenud, kaasaegne ja meeldiv õpikesk-

kond.
Tere tulemast vallakodanikeks – Annabel Helin,
Kelly-Angela Käärson,
Kristel Lehiste, Andri
Maasing, Keit Heinmets,
Kert Johan Sommer, Marleen Kesamaa, Anni-Marii
Männi.
Tiiu Sommer

Laulatus
luterlikus kirikus
Kirik toetab perekonda ja
perekonna loomist. Abielu on
Jumala seatud, et mees ja
naine võiksid kogeda õnne ja
toetada teineteist, kasvatada
lapsi. Jeesus põhjendab abielu: “Loomise algul lõi Jumal
inimese meheks ja naiseks.
Seepärast jätab mees oma isa
ja ema ja hoiab oma naise
poole ja need kaks saavad
üheks, nõnda et nad enam ei
ole kaks, vaid üks ihu. Mis
nüüd Jumal on ühte pannud,
seda ärgu inimene lahutagu!”
(Mk 10:6-9).
Kiriklikus keelepruugis
tehakse vahet kristliku ja kodanliku abielu vahel, st kirikus laulatatud ja laulatamata
abielu vahel. Kui veel 19. sajandil kehtis üksnes laulatatud abielu, siis hiljem hakkasid abielusid registreerima
kõrvuti kirik ja riigiorganid.
Nõukogude okupatsiooni ajal
võeti kirikult õigus abielusid
registreerida. Kirik laulatas
ainult neid paare, kes olid perekonnaseisuametis oma abielu registreerinud.
Riigikogu võttis 30. mail
2001.a vastu Perekonnaseaduse muutmise seaduse, mille
eesmärk on anda vaimuliku
poolt sõlmitavatele abieludele
võrdne õiguslik jõud perekonnaseisuasutuses sõlmitavate
abieludega. Ehk teisisõnu
need paarid, kes soovivad
oma abielu kiriklikult laulatada, ei pea enam enne tähtsat
sündmust perekonnaseisuametisse abielu registreerima
minema. Seda toimingut võib
teha kirikuõpetaja, kes on selleks läbinud vastava koolituse ning saanud loa abielu registreerida.
Laulatus on talitus, kus
mees ja naine Jumala nimel
sõlmivad omavahel kristliku
abielulepingu, millega pruut-

paar seob ennast jäädavaks ja
lahutamatuks kooseluks.
Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu
seaduslikkuse kinnitaja. Laulatus on loomulikult ka
eestpalve- ja õnnistustalitus,
millega pruutpaar ja pulmarahvas palub abielutõotuse
täitmiseks Jumala õnnistust.
Viimasel ajal on laulatuste arv taas kasvanud. Paljud
abielupaarid, kes on juba aastaid koos elanud, on soovinud
kogudusega liitumise järel ka
oma abielu laulatamist. Vahel
on laulatus toimunud isegi
seoses hõbepulmaga. Laulatatakse koguduse täisõiguslikke liikmeid, seega peavad
tulevased abikaasad olema
ristitud ja leeris käinud.
Laulatustalituseks lepib
pruutpaar õpetajaga kokku
laulatuse üksikasjad, soovi
korral valib ka laulud ja muu
muusika. Laulatustalituse
alguses on palve, piiblilugemine ja kõne. Siis küsib õpetaja nii peigmehelt kui ka
pruudilt, kas nad tahavad
võtta oma väljavalitut kristlikuks abikaasaks ning tõotavad teda armastada ja austada nii headel kui ka halbadel päevadel kuni elu lõpuni.
Jah-vastuse järel pühitsetakse
sõrmused ja pannakse abikaasadele sõrme. Nagu ring
on lõputu, sümboliseerib sõrmus armastuse ja lepingu
kestvust. Õpetaja ütleb laulatussõnad ja õnnistab abielupaari. Talitus lõpeb lõpupalve, Meie Isa palve, õnnistamise ja lauluga.
Marek Roots
(tekst koostatud EELK
interneti kodulehekülje
materjali põhjal)

Tänu!
Tänan Võiste, Piirumi, Leina, Tahkuranna
ja Metsaküla elanikke kannatlikkuse ja
mõistva suhtumise, Luige Puhketalu
varusõidukiga aitamise ning Tahkuranna
Vallavalitsust mulle osutatud abi eest nelja
pika aasta jooksul.
Teie endine postiljon Toomas

Sünnid
ANNI-MARII MÄNNI
29.aprill 2005
Raili Tammann´i ja Mihkel Männi peres 3.laps

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
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09. mai
21. mai
07. mai
04. mai

Salme Virak
Elmar Männik
Maimu Turban
Paul Krüger
Salme-Elviine Joala
Kalju Tammemägi
Ali Kõresaar
Vaime Saarts
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