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Tartu põllumehed
abistasid rannarahvast
Märtsikuus saatis Eestimaa Talupidajate Keskliidu
juhatus valda teatise sooviga
vahendada abi tormikahjudes kannatanutele. Kiiresti
oli vaja kokku panna nimekiri inimestest, kes vajasid
vilja- ja kartuliseemet. Peagi
võttis meiega ühendust Tartumaa Põllumeeste Liidu
esimees Jaan Sõrra ja teatas,
et nemad aitavad meie põllupidajaid vilja- ja kartuliseemnega. Telefonikõnede ja
e-mailide vahendusel selgusid kogused ja kohalesõidu
päev.
4.mai hommikul 10.30

toimuski kohtumine Uulu
kaupluse esisel parklas.
Tartumaa Põllumeeste Liidu
esimees Jaan Sõrra oli isiklikult tulnud kartuli- ja viljakoormat üleandma. Tahkuranna valla poolt oli kohal
vallavanem Eeri Tammik ja
allakirjutanu, kes kogu seda
ettevõtmist kordineeris.
Esimesed kartuliseemne
tonnid panime maha Uulus.
Järgmised peatused oli Metsakülas ja Võiste töökoja
juures, kus laadisime maha
ka viljaseemne, mis läks kahe pere külvivajadusteks.
Kuna meie vajadus kartuli-

• Kooliuudised
• Tegemistest
Võiste lasteaias
• Õnnitlused

seemne järgi oli suurem, kui
autole mahtus, siis otsustati
üheskoos saata valla poolt
auto Tartu poole teele ja nii
on võimalus kõigil, kes olid
kartuliseemne saajate nimekirjas kättesaada oma seemnekartul.
Seega hakkab tänavu
Tartumaa põllumeeste annetatud kartuliseeme kasvama viieteistkümnel Tahkuranna valla põllul.
Aitäh Teile, Tartumaa
põllumehed, meeldiva kingituse eest.
Tiiu Sommer

Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra tänukingitusi vastu võtmas.

Tamme talu meespere on õnnelik, et vajaminev kartuliseeme tänu Tartumaa
põllumeestele on õigeaegselt kohale jõudnud.

• Jüriööjooks 2005
• Teated
• Sünnid-surmad
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Silla sõjaväelinnaku
lammutustööd
Varasematest Oma Lehe
numbritest on vallaelanikele
teada, et Euroopa Liidu raha
toetusel on meil võimalik
lammutada endises Silla
sõjaväelinnakus (rahvakeeli
Tiblagorskis) asuvad varemetena seisvad hooned ja
rajatised. Projekti põhi eesmärgiks oli Via Baltica ääres
asuva endise sõjaväeüksuse
nn. Silla sõjaväelinnaku
taaskasutusele võtmine uutes
funktsioonides
Rae
tehnokülana, Silla elamurajoonina ja puhkealana. Projekti jooksul tehakse järgmised tööd: lammutatakse kõik
Silla ja Sillapulga kinnistutel asuvad hooned (endised
sõjaväe käsutuses olnud
laod, tootmis- ja tööstushooned), purustatakse tellised ja paneelid, mis teisaldatakse ettevalmistatud teisaldamisplatsile (puude langetamine, võsa raiumine
jne.).
Koostatakse detailplaneering koos keskkonnaseisundi hindamisega (reostuskohtade väljaselgitamine,
radioaktiivuse mõõtmine) –
Rae tehnoküla ja Silla elamurajooni arendamiseks.
Silla ja Sillapulga maaüksuste kasutuselevõtt Rae
tehnokülana ja Silla elamurajoonina on ühtlasi piirkonna võime luua eeldusi jätkusuutlike töökohtade tekkimiseks ja pakkumiseks, elujõuliste ettevõtete tekkeks (kergetööstuslik tootmine) ning
erainvesteeringute kaasamiseks ja võime luua eeldusi
piirkonna elanike arvu kasvuks.
Tänaseks käib platsil
lammutatud hoonete telliste
ja paneelide purustamine,
mis hiljem veetakse täitematerjaliks.

Teostatud töödest ongi kokku pandud käesoleva Oma
Lehe pildinurk, andmaks ülevaadet projekti käigust vallaelanikele.
Tiiu Sommer
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
12.aprillil

• Muuta (määrata) Tahkuranna vallas asuva Kallebergi
kinnistu katastriüksuste nimed alljärgnevalt:
Katastriüksus tunnusega 84801:005:0354 nimeks
Kivikangru
Katastriüksus tunnusega 84801:005:0355 nimeks
Kallebergi
Määrata katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt:
Katastriüksus tunnusega 84801:005:0354
sihtotstarve elamumaa 100%
Katastriüksus tunnusega 84801:005:0355
sihtotstarve elamumaa 100%
• Teha ettepanek Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Reiu
külas asuva remonditöökoja teenindusmaa piiride kohta
vastavalt lisa plaanile.
Teenindusmaa ligikaudne pindala on 0,035 ha.
• Kinnitada Tõllapulga tee teenindusmaa suuruseks 5361
m² katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Tõllapulga tee katastriüksuse sihtotstarbeks
transpordimaa 100%, kood 0070.
• Kinnitada Leina tee teenindusmaa suuruseks 1,6 ha katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Leina tee katastriüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%, kood 0070.
• Kinnitada Linnu tee teenindusmaa suuruseks 4,4 ha katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Linnu tee katastriüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%, kood 0070.
• Väljastada projekteerimistingimused Tarmo Ojala´le
Laadi külas Kaseoksa kinnistule kõrvalhoone laiendamiseks
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Metsakülas Metsavahe ja Sella alajaamade koos võrkudega väljaehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Uulu külas
Riigiranna kinnistule liitumispunkti ehitamiseks.
• Algatada Uulu külas AS Viisnurk Uulu puhkebaas
kinnistu detailplaneering eesmärgiga olemasolevatele
puhkemajadele juurde ehitada majutushooned ja lahendada
kõik majutusteenuste pakkumiseks vajalik infrastruktuur
ja kinnitada selle lähteülesanne.
Planeeringu nimetus on VIISNURK.
Huvitatud isik on kinnistu omanik OÜ P-Trucks, keda
esindab juhatuse liige Raimond Pärn.
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud sotsiaaltoetuste
maksmise osas.
• Anda nõusolek raadamiseks 2,72ha ulatuses Pärnumaal
Tahkuranna vallas Leina külas Metsaküla laienduse maaüksusel karjääri laiendamiseks.
• Tunnistada parimaks Männiku tee rekonstrueerimiseks
esitatud pakkumiseks Valev Udras OÜ pakkumine.
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
Valev Udras OÜ-ga kui parima pakkujaga.
• Anda MTÜ Tahkuranna Kultuuriselts tasuta kasutusse
vallale kuuluvad, Võiste Rahvamajas asuvad toolid koguväärtusega 6000.- krooni rendilepingu kehtivuse ajaks.
19.aprillil
• Muuta Tahkuranna vallas Reiu külas Uus-Sorja katastriüksuse tunnusega 84801:001:0624 sihtotstarve elamumaaks ( kood 001).
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (toetuste maksmine).
• Eraldada valla eelarvest MTÜ-le Tahkuranna Kultuuriselts 13 936.- (kolmteist tuhat üheksasada kolmkümmend kuus) krooni projekti Rahvariiete ostmine Võiste
aleviku ja Piirumi küla segarahvatantsurühmale kaasfinantseerimiseks.
• Võtta vastu Reiu külas läbiviidav Ponimetsa detailplaneeringu II etapp.
• Väljastada projekteerimistingimused Ardi Allika´le Reiu
külas Uus-Sorja kinnistule püstitatava elamu ja kõrvalhoonete projekteerimiseks

• Anda kirjalik nõusolek Argo Mengel´ile Võiste alevikus
paikneval sadamarajatisel kaitsemuuli rekonstrueerimiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Argo Mengel´ile Võiste alevikus
paikneval sadamarajatisel betoonkai rekonstrueerimiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Argo Mengel´ile Võiste alevikus
paikneval sadamarajatisel puitkai rekonstrueerimiseks.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le PMC Ehitus Reiu külas
asuvale Postitee 36 kinnistule püstitatavale kaksikelamule.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Uulu
külas asuva Uulu Põhikooli juurdeehituseks ja renoveerimiseks.
• Väljastada kasutusluba Lembit Jakobson´ile Laadi külas
Rool nr 1 kinnistule püstitatavale elamule.
• Võtta vastu Uulu külas läbiviidav Viru detailplaneering.
22.aprillil
• Algatada Reiu külas Killi IV detailplaneering, mille
eesmärk on elamukruntide moodustamine ja infrastruktuuri
väljakujundamine.
Huvitatud isik on kinnistu omanik Heinart Soosaar.
• Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas Sildmäe kinnistu
II katastriüksuse tunnusega 84801:001:0393 nimeks
Metsa.
Määrata katastriüksuse 84801:001:0393 sihtotstarbeks
elamumaa 100% .
• Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas Raugu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0621 sihtotstarbeks elamumaa 100% ( kood 001).
• Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas Riidama katastriüksuse tunnusega 84801:001:0622 sihtotstarbeks elamumaa 100% ( kood 001).
• Nõustuda Tahkuranna vallas Piirumi külas Palitsa kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:005:0070 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Palitsa
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Luite
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
3.mail
• Nõustuda Tahkuranna vallas Uulu külas Jassi kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0278 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Jassi I
Uulu külas
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Jassi II Lepakülas
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada Regulaatori tee teenindusmaa suuruseks 1,9 ha
katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Regulaatori tee katastriüksuse sihtotstarbeks
transpordimaa 100%, kood 0070.
• Kinnitada Laane tee teenindusmaa suuruseks
Maatükk I
3,8 ha
Maatükk II
2,6ha
katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
Määrata Laane tee katastriüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%, kood 0070.
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud.
• Väljastada projekteerimistingimused Aimi Saar´ele Laadi
külas Ilvese kinnistule elamu laiendamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Elle Jürimäe´le
Tahkuranna külas Karla kinnistule püstitatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Priit Kõresaar´ele Uulu külas Maarja katastriüksusele püstitatavale elamule.
• Väljastada kasutusluba Strömberg OÜ-le Tahkuranna
külas Aroni kinnistule püstitatud viilhallile.
• Korraldada enampakkumine Postitee 30, 32 ja 34 kinnistute müügiks ning kinnitada enampakkumise tingimused.
• Tunnistada edukaimaks pakkujaks riigihanke Uulu kooli
renoveerimine ja juurdeehitus AS Pärnu REV pakkumise
hinnaga 5 682 860 krooni.
• Lubada vallavanem Eeri Tammik korralisele puhkusele
alates 9.maist kuni 22.maini k.a.
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Vallavolikogus otsustati:
14.aprillil
• Võtta vastu kingina Johannes Õis´i omanduses olevast
1222/10000 mõttelisest osast Võiste Sadama kinnistust
100/10000 mõttelist osa.
Vallavalitsusel korraldada kingi vastuvõtmine ja sellega
kaasnevad toimingud. Vormistamisega seotud kulud kannab kingi saaja.
Volitada Argo Mengel´it esindama Tahkuranna valda
Võiste Sadamaga seotud küsimustes vallale kuuluva osa
ulatuses, väljaarvatud võõrandamise õigus ja rahaliste kohustuste võtmise õigus.
• Algatada Reiu külas Tammeoksa kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine, eraldatud
osale ehitusõiguse määramine turismi-teenindushoonete
püstitamiseks ja kinnitada selle lähteülesanne.
• Kehtestada Uulu külas läbiviidud Kase detailplaneering,
mille eesmärgiks kinnistu jagamine neljaks maaüksuseks,
määrata nendele ehitusõigus ja hoonestuse ala. Planeeringust huvitatud isikud on Aina Henning ja Ille Johanson.
• Kehtestada Laadi külas läbiviidud Mäeotsa detailplaneering, mille eesmärgiks maa-ala kruntideks jaotamine
ja elamukvartali väljakujundamine. Planeeringust huvitatud isik on kinnistu omanik OÜ Revenmark, keda esindab
volituse alusel Aivar Rääk.
• Toimus hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra
I lugemine.
29.aprillil
• Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Reiu külas asuv Tõllapulga tee maaüksus
suurusega 5361 m² katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
• Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Leina külas asuv Leina tee suurusega 1,6 ha
katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
• Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Tahkuranna ja Leina külas asuv Linnu tee
maaüksus suurusega 4,4 ha katastriüksuse plaanil näidatud
piirides.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Rae Tehnoküla detailplaneering, mille eesmärgiks on maa-ala taaskasutuselevõtmine kergetööstusliku tootmise eesmärgil, selleks maakasutuse sihtotstarbe, ehitusõiguse, hoonestusprintsiipide
ja arhitektuursete tingimuste määramine, kommunikatsioonide planeerimine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra määramine.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Tõllapulga detailplaneering, mille eesmärgiks on maa-alale välja arendada
elamurajoon koos infrastruktuuriga..
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Männimetsa detailplaneering, mille eesmärgiks on maa-alal trassiteeninduseks
vajalike ehitiste rajamise võimaluste väljaselgitamine ja
krundile ehitusõiguse määramine.
• Algatada Uulu külas Nõmmiku Esimene detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine, kruntidele
ehitusõiguse määramine kaubandushoone ja korruselamute
püstitamiseks, ja kinnitada selle lähteülesanne.
• Mitte algatada AS NordiCo esindaja Paul Hindriks´i
taotluse alusel Tahkuranna valla omandis oleval Koolimaa
katastriüksusel detailplaneeringut, mille eesmärk on motelli koos karavan-tüüpi sõidukite teenindamiseks vajaliku
väljaehitamine ja välibasseini asukoha määramine.
• Võtta Tahkuranna vallale varaline kohustus Eesti Ühispangast 2 000 000 (kaks miljonit) krooni tagasimakse
tähtajaga 31.12.2010 Uulu Põhikooli ehitustööde finantseerimiseks.
• Kinnitada hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Tahkuranna vallas.
• Kehtestada hooldajatoetuse määraks 400 krooni
kuus.
Müüa Tahkuranna valla omandis olevad Reiu külas asuvad
Ponimetsa detailplaneeringu käigus moodustatud
kinnistud avalikul suulisel enampakkumisel alljärgnevalt:
Postitee 30
1 642 m² Alghind 280 000.- krooni
Postitee 32
1 737 m² Alghind 280 000.- krooni
Postitee 34
1 832 m² Alghind 280 000.- krooni
Määrata enampakkumise läbiviijaks Tahkuranna Vallavalitsus.
• Kinnitada Tahkuranna valla 2005.aasta eelarve muutmine.
Kinnitada Tahkuranna valla 2005.aasta II lisaeelarve
summas 3 786 400.- krooni, kogueelarve maht
32 611000.- krooni.

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
I ÜLDSÄTTED
1. Määruse reguleerimisala
Määrusega kinnitatakse valla eelarvest hooldajatoetuse
maksmise kord ja tingimused isikutele, kes vastavad käesolevas määruses hooldajatoetuse saamise tingimustele ning
kes elavad hooldusvajaduse väljaselgitamise ajal Tahkuranna
vallas.
Hooldajatoetuse eelarve ja vahendid eraldatakse riigieelarvest
eelarveaastaks.
2. Põhimõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi põhimõisteid:
hooldajatoetus on raske või sügava puudega isiku hooldajale
antav rahaline toetus või teenus, mille vajadus selgitatakse
välja hindamisinstrumendi abil; hooldajatoetuse määr on
rahaline suurus raske või sügava puudega isiku hooldamise

eest kuus. Hooldajatoetuse määra suurus sõltub eelarve vahenditest, kuid ei või olla väiksem Riigikogu poolt igaks
eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste
sotsiaaltoetuse määrast;
klient on raske või sügava puudega isik, kelle hooldusvajaduse väljaselgitamist taotletakse;
hooldaja on vallavalitsuse korraldusega raske või sügava
puudega isikut hooldama määratud isik, kes täidab seadustega
temale pandud kohustusi,
hooldatav on raske või sügava puudega isik, kelle hooldusvajadus on välja selgitatud hindamisinstrumendi abil ning
tal on ajutiselt või püsivalt vajalik kasutada kõrvalabi,
hindamisinstrument on ekspertide poolt väljatöötatud küsimustik, mille alusel sotsiaaltöötaja selgitab välja hooldusvajaduse.

perekond on abielus või abielulistes suhetes olevad samas
eluruumis elavad isikud,
üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise
majapidamisega seotud isikud.
II HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE JA
HINDAMINE
3. Hooldusvajaduse väljaselgitamine
3.1 Hooldusvajadus selgitatakse välja hindamisinstrumendi
abil pärast hooldusvajaduse hindamist.
3.2 Hooldusvajaduse väljaselgitamisel võib aluseks võtta
raske või sügava puudega isiku rehabilitatsiooniplaani,
geriaatrilise hindamise dokumentatsiooni või arstliku ekspertiisi otsuse.
(Järgneb järgmises vallalehes)
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KOOLIUUDISEID
Uulu Põhikoolist

Tahkuranna kooli uudised

Naljakuu on möödas.
Käes on koolilastele vaata et
raskeim aeg – maikuu. Kooliaasta lõpp pole enam kaugel ja tasemetööde ning
hinnetega tuleb kõvasti vaeva näha. Lisaks on Uulu
kooli tulemas külalised Poolast, Tšehhist ja Saksamaalt.
Põnevust ja uusi kohtumisi
jätkub terveks nädalaks.
Aga kuidas möödus aprillikuu?

o Viimase veerandi alguses toimus meie koolis
pillide päev, mille raames
käisid erinevaid pille tutvustamas Häädemeeste Muusikakooli õpilased ja õpetajad.
o Kooli jüriööjooks toimus 21.aprillil. Alguses tegime soojendust ja siis rivistusime koolimaja ette. Kapteniteks valiti Robert, Rainer,
Priit, Martin ,Kristo ja Kertu. Joosti ümber koolimaja ja
staadioni. Kaptenid jooksid
viimast vahetust. Poole
jooksu pealt tuli talv tagasi,
sest hakkas sadama lumelörtsi. Kui jooks oli joostud,
läksime sööma. Seejärel

u 4.–8.aprillini olid kõik
lapsevanemad oodatud kooli
tunde külastama ning oma
laste tegemisi kaema. Kurb,
et terve nädala jooksul oli
näha vaid üksikuid vanemaid.
u 19.aprillil toimus
loeng lapsevanematele. Lektor Tarmo Salumaa selgitas
kodu võimalusi õppimise
toetamisel. Kohale oli tulnud
nii emasid kui ka isasid, kuigi oleks oodanud aktiivsemat
osavõttu. Need, kes loengust
osa said, ei kahetsenud tulekut põrmugi.
u Lapsed esindasid Uulu
kooli ka maakonnas: matemaatikaolümpiaadil osalesid
Norman Onno ja Martin

Pulst; inglise keele olümpiaadil Kaja Linnumäe ja
Merilin Allikvee. Informaatikaolümpiaadilt tuli
kolmanda kohaga tagasi
6.klassi noormees Oliver
Stimmer.
u Päästeameti poolt
korraldatud omaloomingulisest võistlusest võtsid
osa ka meie kooli lapsed.
Ära märgiti Karl Jõumehe
ja Kristjan Haasma töö.
Mõlemad olid kutsutud ka
pidulikule vastuvõtule Endla
teatrisse.
Suur tänu õpetajatele!
Lisaks õppetööle jõudsime ka meelt lahutada. Külas
käis kinobuss. Kõigil soovijatel oli võimalus vaadata
“Röövlirahnu Martinit”. 1.–
6.klassi lapsed käisid teatris
Endla vaatamas etendust
“Robot Robi”. Mõlema
üritusega jäädi väga rahule.
u 28.aprillil toimus Jõulumäel Pärnu mk. Koolinoorte kevadkross. Uulu kool tuli
suurte põhikoolide hulgas
kolmandaks.
Individuaalselt saavutas
kõige hinnatuma koha Sander Soobik, kes oma vanuseklassis tuli kolmandaks.

Kuue hulka (mis ei ole
sugugi halb tulemus, sest
osavõtjaid oli igas vanuseklassis peaaegu 60), said ka
Adeele Arnek V koht,
Sander Punkov V koht,
Sandra Savvest VI koht,
Sandra Petri VI k.

Loomingu konkurss
112
Ühel teisipäevasel päeval
kutsuti mind Endla teatrisse.
Seal autasustati mind omaloomingulise luuletuse eest,
mille kirjutamiseks sain
ideid isalt. See luuletus sai
kirjutatud tuletõrje teemal.
Mind autasustati diplomiga,
millel oli Pärnu Päästeameti
direktori allkiri, veel sain ma
autasuks kinopileti ja raamatu. Koolist samuti diplomi.
Loomingukonkurssidel
tasub osaleda.
Kristjan Haasma 8.klass

9.KLASSI LÕPUÕHTU TOIMUB 17.JUUNIL KELL 16.00

Linnupuurid on valminud Uulu Põhikooli poiste tööõpetuse tundides õp. Marek Lingi
juhendamisel.

26.05.2005.a
27.05.2005.a
31.05.2005.a
02.06.2005.a

kogunesime saali auhindade
üleandmisele. Võitis Roberti
võistkond. Kert ja Kristi.
o 23.aprillil toimus valla
jüriööjooks. VI klass sai II
koha. V klass III koha ja II –
III klassi võistkond III koha
omas vanusegrupis.
oAprillis osalesid IV
klassist Mari Viirna, V klassist Egert Tammeleht, VI
klassist Robert Hein Pärnus
matemaatikaolümpiaadil ja
esinesid oma võimete kohaselt.
o Käimas on tasemetööd
– III klassil eesti keeles ja
matemaatikas, IV klassil
eesti keeles, matemaatikas ja

inglise keeles.
o Aprilli lõpus võtsime
osa Jõulumäel toimunud
maakondlikust jooksukrossist.
Ees on selle kooliaasta
viimane kuu. Jõudu ja jaksu
nii õpilastele, õpetajatele,
kui ka lapsevanematele.
Piret Variksaar,
Tahkuranna kooli õpetaja

kell 16.00 toimub Uulu Lasteaia laste kooli saatmise pidu.
kell 16.00 toimub Võiste Lasteaia laste kooli saatmise pidu.
toimub Tahkuranna kooli ekskursioon Kesk-Eestisse.
kell 10.00 toimub Tahkuranna kooli kuuenda klassi lõpuaktus.

Naljakuu tegemistest Võiste
lasteaias
Aprill tõi meile kaasa
tavalised kevadised toimetused: lasteaia õueala värskendamise rehade ja muruluudadega, aina uute ja uute (sel
aastal küll visalt) mullast
välja trügivate kevadlillede
otsimise, saabuvate rändlindude tervitamise, köhimise ja
aevastamise.
Tavalisest erinev on see,
et meie lastel oli jälle võimalus lasteaia parkimisplatsil
elektriautodega sõita.
Jüripäeva avalöök meie
lasteaias sai antud kena pendelteatejooksu näol. „Päikesekiirtest“ ja „Rannakarpidest“ sai kokku miksitud
segavõistkonnad, kes üksteiselt mõõtu võtsid. Kiireim oli
Indreku võistkond, lusti,
kiitust ja preemiakomme
jätkus aga kõigile. Onu Kalev aitas süüdata jüritule,

millesse sai visatud kõik,
millest vabaneda taheti:
laiskus, kius, rumalad sõnad...
Sügisel kooli minevad
lapsed „Rannakarbi“ rühmast käisid Tahkuranna koolimajas oma tulevase klassijuhatajaga kohtumas ja koolikaaslastega lähemat tutvust
tegemas. Paistab, et esimene
käik läks igati asja ette: tagasi tuldi ühise kindla teadmisega, et koolis on vahetund see kõige parem tund.
Kuni õppeaasta lõpuni võtavad meie vanimad igal neljapäeval ette tee koolimajja, et
harjutada koolilapseks olemist.
Aprillikuu viimasel lasteaiapäeval pruukis kogu lasteaiapere taas usinasti luudasid. Seekord aga polnud tegu
teps mitte heakorraüritusega.

Võiste lasteaed pidas volbripäeva. Lisaks limonaadile,
mis kohe ära joodi, sõnuti
kogu valla rahva jaoks sooja
ja päikeselist suve, rohelist
muru ja häid töökohti. Noorem rühm andis välja „“Päikesekiirte“ rühma nõiaraamatu“, mida huvilised võivad kohapeal vaadata.
Lehe ilmumise ajaks on
toimunud emadepäeva kontserdid. Vanema rühma
lapsed valmistuvad osa
võtma tuletõrje ja päästeameti poolt korraldatavast
spordivõistlusest.
„Rannakarbi“ rühma
lapsed ja õpetajad tänavad
Ann Viirna’t, kes tõi pildimaterjali Saksamaa tutvustamiseks.
Kena kevadet kõigile!
Piret Linnumäe,
lasteaiaõpetaja

Tahkuranna vallavalitsus kuulutab välja esseede kirjutamise KONKURSI õpilastele (I–IV , V–IX ja X–XII klass) teemal ”Minu küla”
Esseed tuua Uulu ja Võiste raamatukogudesse 23. maiks 2005. a. Parimaid autasustatakse 28. mail valla nimepäeva üritusel.

Voltveti metsakoolina 1925.aastal alustanud Tihemetsa tehnikum võib tänavu
tagasi vaadata 80-aastasele arenguteele. Nende aastate jooksul on Tihemetsas
koolitust saanud mitut masti metsamehed, tehnikahuvilised põllumehed,
autoremondi lukksepad, raamatupidajad ja sekretärid.

Tervitame kõiki kooli vilistlasi ja anname teada:

Laupäeval, 02.juulil 2005

VILISTLASTE
KOKKUTULEK
Osavõtutasu 100.-

TIHEMETSA 80
Märksõna "Tihemetsa kokkutulek".
Konto nr. 221027152370
Konto omanik Tihemetsa Jahiselts
Märgi kindlasti enda nimi ja lõpetamise aasta, tüdrukud ka kooliaegne nimi.
Registreeru osavõtutasu makstes 01.juuniks 2005
Info: 449 1061 – sekretär Ester Tamm
449 1062, 5665 5063, 5341 4426 – õppejuht Erna Gross

TÄNU!
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskus
tänab kõiki abilisi,
kes ulatasid oma
abistava käe uue
jõumasina
transportimisel
jõusaali
ruumidesse.
Ootame vanu ja
uusi harjutajaid:

E - N 15.00 –
21.00
R
14.00- 19.00
P
14.00- 18.00
Vajadusel aitame
nõu ja jõuga tel:
533 05 122.
Treeningkorra
maksumus 15.Marek Link,
Uulu KSK juhataja

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
Olgu hinges Sul rõõmu, olgu silmades sära,
olgu südames lootus, olgu mõtetes ootus!

Aprilli kuu
10. aprill
10. aprill
24. aprill
01. aprill
29. aprill
03. aprill
02. aprill
07. aprill
07. aprill
08. aprill
25. aprill
17. aprill

Maria Saat
Marfa Männiste
Ludmilla Priidik
Meeta Pross
Salme Talli
Sergei Kaseväli
Laine-Elmire Tali
Aili Mere
Viiu Kanamart
Kalle Mengel
Vello Jaanus
Silli Roosilill

92
89
87
85
84
82
80
65
65
65
65
60

Lk. 4

Tahkuranna valla ajaleht

• TEATED •
Tahkuranna Vallavalitsus
ei kompenseeri tormikahjudena
lõhutud kilekasvuhoonete taastamist.

Pühapäeval, 22.mail kell 9.00
Võiste Suveaias

KEVADLAAT
· laadateater Endla teatri näitlejatelt
· õnneloos
· käsitöö näitus-müük
· ja palju muud huvitavat
Olete oodatud ostma,müüma ja pühapäeva
veetma!
Info telef. 53400 101

Laupäeval, 28.mail algusega kell 10.45
toimub Uulu Staadionil

Tahkuranna valla nimepäeva
tähistamine
Külade vaheliste spordivõistlustega
Kavas:
• pendelteatejooks, võrkpall, kalapüük, kanuusõit,
külapere mitmevõistlus, laste kombineeritud teatevõistlus, kaardimäng.
• Individuaalaladena nooleviskamine, naispensionäride mitmevõistlus,jõumehevõistlus
• Võistluspäeva hommikul igal külal üles panna
käsitöö näitus (kuni 10 eset) ja fotonäitus (kuni 10
fotot) koos “miniküla kujundusega 4x5m platsil.
• Transport Võistest PMÜ kaupluse juurest väljub kell
10.30 ja tagasi Võistesse Uulust kell 17.00.
Edukat võistkondade koostamist küladele ja eestvedajatele ja kohtumiseni

Külapäevade raames toimub 4.juunil 2005.a.

Tahkuranna Hariduselu 175.aastapäev
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
20.00 - ...

Registreerimine kohapeal.
Kontsert
Simman suveaias (vihamga
rahvamajas).
Koolimajas üleval näitused
Osalustasu 25.-, tasuda registreerimisel
Osalema ootame kõiki vilistlasi.

15. mai I nelipüha jumalateenistus
armulauaga kell 15.00.

SURMAD
ENDEL-JOHANN SAARTS
URVE JANTSON
LEO PAUMETS
LUULE HEINMETS

Väljaandja:
Lehe makett:

23.11.1933-13.04.2005
Reiu küla
15.03.1941-18.04.2005
Laadi küla
23.02.1932-25.04.2005
Uulu küla
10.09.1936-28.04.2005
Laadi küla

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

Trükkis: kaks & pool

Mai 2005

Jüriööjooks 2005
Jüriöö-tõrvikteatejooks
on meie vallas jätkuvalt populaarne üritus küladele,
koolidele ja muudele ühendustele. 23.aprilli õhtul toimunud Jüriööjooksule registreerus 19 võistkonda.
Avasõnad ja tervitused
volikogu esimehe Avo Rahu
ja vallavanema Eeri Tammiku poolt öeldud ning mälestuskimp eelmise aasta võitjate Uulu küla esinduse poolt
K.Pätsi ausambale asetatud,
alustasid jooksu kõige väiksemad võistlejad – eelkooliealised lapsed. Kui põhijooks algas K.Pätsi mälestusmärgi juurest ja lõppes
Jõulumäel, siis eelkooliealiste jooks toimus peaväravast
ausambani ja tagasi. Ilmselt
oli ilmataat see, kes väikeste
jooksjate ridu reguleeris,
kuid osalejad olid kõik tublid
ja kosutuseks kulus šokolaad
igatahes ära.
Eelkooliealiste laste
jooksus I Reimo Madissoo,
II Henri Laurson, III Romet Reilson.
Kui põhijooksu 19 registreerunud võistkonna esimene
vahetus alustas K.Pätsi mälestusmärgi peavärava ees
hoogsat soojendust, tõi buss
aga juurde vahetuste jooksjaid, poetades neid siis vastavalt vajadusele maha, kus
iga võistleja sai teha väikese
soojenduse enne kui endast
parima andma pidi.
II – IV grupp (koolid) oli
sel aastal välja pannud 11
võistkonda, mis näitab, et
järelkasv on olemas. Tore, et
meil on külasid, kes võtsid
jooksu kui küla auasja, olles
ise rahva arvult mitte just
valla kõige suuremate külade hulgas ja panid välja
isegi kaks võistkonda. Kui
Metsaküla küla suutis välja
panna kaks võistkonda juuniorid ja seeniorid, siis suurkülad Reiu ja Laadi ning
väiksemad Tahkuranna ja
Piirumi olid seekord kõrvale
jäänud. Loodame, et mai
lõpus, valla külade vahelistel
jõukatsumistel on ka need
külad väljas.
Sel aastal oli kõige noorem jooksja Sigrid Salusoo
ning vanemaks jooksjaks oli
Mart Lemmik. Kõikidele
küladele aga eeskujuks on
väikene Metsaküla küla, kus
joosti lausa perekonniti.
II grupp I-III klass:
I koht Uulu kooli III kl.
(Hugo Prii, Sandra Pärnat,
Karl Jõumees, Tõnis Avamere, Marleen Tammik,
Daniel Leemet, Sandra
Savvest). II koht Uulu kooli
II kl. (Madis Arumäe, Margit
Priidik, Karolin Stimmer,
Kairit Paju, Karin Vahenurm, Silver Salusoo, Arle
Uus). III koht Tahkuranna
kooli II-III kl.(Dalmat Klein,
Kristel Mere, Kristo Krüger,
Kristjan Põlluste, Brygita
Piiri, Rait Madissoo, Ketrin

Eelkooliealised lastejooksule asumas.
Võitja küla Uulu küla
esindus Karmen Stimmer,
Sirje Kõresaar,
Tea Sommer,
Ragnar Org,
Avo Sempelson,
Rein Jaaniste.
Pildilt puudub
Markus Laurson.

Oeselg).
III grupp IV-VI klass:
I koht Uulu kooli 6.kl.
(Sander Punkov, Kerli Aava,
Madis Mätas, Oliver Stimmer, Sigrid Kuusk, Karri
Kiviselg, Sandra Petri). II
koht Tahkuranna kooli 6.kl.
(Rainer Leppik, Jaanika
Peterson, Priit Linnumäe,
Robert Hein, Marit Metsamägi, Martin Mihhels, Marily Kikkas). III koht Tahkuranna kooli 5.kl.(Roman

Metsaküla
oli esindatud
kahe võistkonnaga.
Tubli III koha
said juuniorid
Adeele Arnek,
Marta
Toomla,
Merlin Ööpik,
Fredy Arnek,
Mario Arnek,
Madis
Toomla.
Pildilt puudub
Lauri
Lemmik.

Krela, Laura Holter, Tambet
Eesnurm, Egert Tammeleht,
Eliisa Toots, Kevin Lääne,
Katre Põlluste).
IV grupp VII – IX
klass: I koht Uulu kooli 8.9.kl.(Mairold Tomel, Ingi
Prii, Annika Jääger, Andmar
Pihu, Katrina Salmu, Kaupo
Kunglamäe, Deivi Pindis). II
koht Uulu kooli 6.-7.kl.
(Seido Kalnin, Aivi Tomel,
Taavi Arnek, Merle Priidik,
Richard Org, Merlyn Hunt,
Kristjan Allik).
V grupp külalis võistkonnad: I koht OÜ Arboris

Sünnid
MARLEEN KESAMAA
17.aprill 2005
Liina Tuisk´i ja Aare Kesamaa peres 2.laps

(Marko Mägi, Kärt Kiviselg, Marko Aer, Rünno
Tuka, Elen Sommer, Roman
Fosti, Kersti Kiviselg). II
koht SK Jõulu I (Killu
Johanna Palm, Thea Kask,
Silver Tõnisson, Meelis
Kukk, Sandra Serva, Tarvi
Kalnin, Katrin Kihuoja). III
koht SK Jõulu Noored
(Ranol Onno, Kaidi Keir
Kukk, Rasmus Sutt, Taavi
Tammik, Julianne Tõnisson,
Anu Taveter, Triin Taveter).
I grupp külad: I koht
Uulu küla (Sirje Kõresaar,
Avo Sempelson, Markus
Laurson, Ragnar Org, Karmen Stimmer, Tea Sommer,
Rein Jaaniste). II koht Leina
küla (Kristo Orma, Ere
Raudsepp, Teet Suursild,
Valdek Laansalu, Kadri
Madissoo, Eero Raudsepp,
Annely Lihtne). III koht
Metsaküla juuniorid (Fredy
Arnek, Merlin Ööpik, Madis
Toomla, Maario Arnek,
Adeele Arnek, Lauri Lemmik, Marta Toomla).

Üldjärjestus ja jooksude
ajad:
1.OÜ Arboris 13.02,
2.Uulu küla 13.06, 3.Leina
küla 13.13, 4.Metsaküla
juuniorid 13.31, 5.Võiste
küla 13.36, 6.SK Jõulu I
13.46, 7.Uulu kooli 6.kl.
14.12, 8.Tahkuranna kooli
6.kl. 14.53, 9. Uulu kooli 8.9.kl. 15.10, 10.SK Jõulu
Noored 15.32, 11.Uulu kooli
6.-7.kl.15.57, 12.Tahkuranna kooli 5.kl.16.26,
13.Uulu kooli 5.kl. 16.59,
14.Uulu kooli 4.kl.17.12,
15.Metsaküla seeniorid
17.38, 16.Uulu kooli III kl.
17.49, 17.Uulu II kl.18.30,
18.Tahkuranna kooli II-III
kl.18.43, 19.Uulu kooli I kl.
19.12.
Tänusõnad kõigile, kes
kaasa lõid ja kohtumiseni
valla nimepäeval 28.mail,
kus külade esindustel on
võimalus jälle oma võimeid
näidata.
Tiiu Sommer

