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Vabariigi sünnipäeval Tahkurannas
Igal aastal tähistame
Eesti Vabariigi sünnipäeva
ja toome lilli ka Eesti Vabariigi I presidendi, Konstantin Pätsi mälestusmärgi
jalamile. Nii ka sel aastal.
Vabariigi sünnipäeva
tähistamine Tahkuranna
vallas algas juba 20.veebruaril Tahkuranna kooli
saalis, kus toimus Tahkuranna valla eelkooliealiste
laste VIII laulukarussell
“Simbi Rimbi”, mis seekord oli pühendatud kodumaa sünnipäevale ning kus
lauldi kodust, kodumaast,
sõprusest. Esinejad olid
vahvad ja nagu sünnipäeval
ikka kombeks, sai iga esineja väikese kingituse.
Aastapäeva nädala algul toimusid aktused Tahkuranna koolis ja Uulu
Põhikoolis. Nagu tavaks
saanud, algavad pidustused
mälestushetkedega Tahkurannas K. Pätsi mälestusmärgi juures. Austust esimesele presidendile olid
tulnud avaldama Riigikogu
liikmed isamaaliitlane
Trivimi Velliste ja rahvaliitlane Jaanus Männik.
Pärnu Maavalitsuse
esindajana oli kohal abimaavanem Heiki Mägi,
Pärnu linnast linnavolikogu
esimees Margus Tammekivi ja linnapea Väino Hallikmägi ning loomulikult
meie valla esindajad –
volikogu esimees Avo Rahu
ja vallavanem Eeri Tammik.
Pärast mälestusmii-

tingut palus Isamaaliit kõiki
osalejaid Tackendorfi Puhkemajja väikesele lõunakohvile, kus osalejad said
vestlusringi arendada.
Kui eelmisel aastal vabariigi sünnipäeva pidustuste ajal tutvustasime
K. Pätsi sünnikoha platsi
rekonstrueerimise kava
rahvale, siis sellel aastal
saame kavandatu ellu viia
ja juba 2006. aastal tuleme
pidustustele uue ilme saanud platsile.
23.veebruari õhtul toimus aga Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses vabariigi
87. aastapäevale pühendatud pidulik õhtu, kus volikogu esimees ja vallavanem
andsid üle tänukirju ja

Tahkuranna valla kaheteistkümnenda vapimärgi.
Tänukirju jagus neljale
tublile mehele – Tõnu
Kivis, Kauri Krüger, Lennart Sünt-Mengel, Olev
Suviste, nemad olid abiks
päästetöödel jaanuaritormi
ajal ning pedagoogidele –
Marikka Metsis, Terje Eesnurm, Maret Kaldmäe,
Anne Marie Aaslaid, nemad
on silma paistnud meie laste
kasvatamisel ning õpetamisel. Valla ettevõtetest sai
tunnustuse osaliseks OÜ
Varleton.
2005.aasta valla vapimärgi kavaleriks oli valla
vapimärgi komisjoni poolt
tunnistatud Eevi Vallek,
kauaaegne pedagoog, bio-

loog ning aktiivne taidluses
osaleja. Vapimärgi üleandmist saatis rahva tormiline
aplaus, mis tunnistas vapimärgi õigetesse kätesse
minekut.
Meie suur saal võis
tunduda vaatamata küllaldasele arvule osavõtjatele
küll tühjavõitu, kuid hea
pidulik kontsert M. Lüdigi
nimeliselt meeskoorilt ning
võimlemisklubi Rütmika
tantsijatelt korvas selle
kindlasti kõik.
Aitäh kõigile, kes te
võtsite vaevaks ja osalesite.
Tiiu Sommer
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Uut dokumenti on lihtne
taotleda posti teel

Vallavalitsuses otsustati:
28.jaanuaril
• Täiendada Tahkuranna Vallavalitsuse 25.jaanuari 2005
korralduse nr 4 “Raha eraldamine” preambulat ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
“Tahkuranna Vallavalitsus, juhindudes Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §30 lg1 p3, Pärnu
maavanema kohusetäitja Toomas Kivimägi 13.jaanuari
2005 korraldusest nr 3, Sotsiaalhoolekande seaduse §8
p2, Tahkuranna Vallavolikogu 14.04.2000 määrusega nr
9 kinnitatud Sotsiaaltoetuste maksmise korra p 24 ja 25
ja Tahkuranna valla 2005.aasta eelarve projektist ning
aluseks võttes kodanikelt laekunud avaldused, eraldab
tormi tagajärjel tekkinud toimetulekuraskuste kompenseerimiseks ja kahjudega kaasnevate esmaste kulude
hüvitamiseks raha riigi- ja vallavalitsuse poolt eraldatud
tormiabi summadest alljärgnevalt:”.
Täiendada Tahkuranna Vallavalitsuse 25.jaanuari 2005
korraldust nr 4 punktiga 6 alljärgnevas sõnastuses:
“6. Peale 25-ndat jaanuari 2005 esitatud avaldust toimub
sotsiaaltoetuse eraldamine kahjukannatajale vallavanema
käskkirja alusel vastavalt vallavalitsuse 25.01.2005 korralduses nr 4 sätestatule.”.
• Väljastada kasutusluba Ahti Tedremäe´le Reiu külas
Tedre kinnistule püstitatud töökojale.
• Väljastada kasutusluba Aimi Saar´ele Laadi külas Ilvese
kinnistule püstitatud elamule.

07.veebruaril
• Väljastada ehitusluba Tõnis Harjaks´ile Laadi külas
Soobli kinnistule püstitatavale elamule.
• Väljastada kasutusluba Külli Klein´ile Võiste alevikus
Uue-Alliku kinnistule püstitatud elamule.
• Väljastada kasutusluba Aimi Saar´ele Laadi külas Ilvese
kinnistule rajatud puurkaevule.
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (hooldaja määramine, toetuste maksmine, toiduraha kompenseerimine).
• Kinnitada Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Poode
Teise detailplaneeringu käigus Poode katastriüksuse
84801:004:0234 jagamisel tekkinud maaüksused ja
määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Poode 1
-sihtotstarve elamumaa 100%
Poode 2
-sihtotstarve elamumaa 100%
Poode 3
-sihtotstarve elamumaa 100%
Poode 4
-sihtotstarve elamumaa 100%
Poode 5
-sihtotstarve elamumaa 100%
Poode 6
-sihtotstarve elamumaa 100%
Poode 7
-sihtotstarve elamumaa 100%
Poode tee
-sihtotstarve transpordimaa 100%
• Muuta (määrata) Tahkuranna vallas asuva Savi kinnistu
katastriüksuste nimed alljärgnevalt:
Katastriüksus Metsakülas
tunnus 84801:004:0136
nimeks Savi
Katastriüksus Metsakülas
tunnus 84801:004 :0137
nimeks Sondra
Katastriüksus Leina külas
tunnus 84801:004:0138
nimeks Kulli
Jätta eelpoolnimetatud katastriüksuste sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud Lepa 50 kinnistu
maksumus ja määrata kompensatsioon Riina Joala´le, Taimi Joala´le ja Elel Raid´ile.
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas tegutsevatele

seltsidele Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse eelarvest.
Seltsidel sõlmida lepingud Uulu KSK juhataja Marek
Link´iga raha sihipäraseks kasutamiseks.
• Kinnitada allüksuste 2005.aasta eelarved ja nimetada
allüksuste eelarvete täitmise eest vastutavad isikud.
25. veebruaril
• Kinnitada sotsiaalnõunike ettepanekud (toetuste maksmine, toimetulekutoetuse saajate nimekirja kinnitamine).
• Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud Köstri A-105 talu
maa maksumus ja määrata kompensatsioon Eesti Evangeelsele Luterliku Kirikule.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Laadi külas Miku detailplaneeringu käigus Miku katastriüksuse 84801:001:0595
jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste
nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Miku 1
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 2
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 3
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 4
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 5
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 6
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 7
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 8
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku 9
-sihtotstarve elamumaa 100%
Miku tee
-sihtotstarve transpordimaa 100%
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Männiku kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0253 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Männiku
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Männimetsa
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Leina külas Kupitsa kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:004:0296 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Kupitsa
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Keskpõllu
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Kersti Jõesalu´le Tahkuranna vallas Leina külas Kusti maaüksus
pindalaga 17 245 m²
Erastatavate katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse elamumaa 100% .
• Võtta vastu OÜ Paikuse Maamõõdubüroo poolt koostatud
Tahkuranna-Võiste-Leina-Piirumi maakorralduskava.
Korraldada eelnimetatud maakorralduskava avalik väljapanek Uulus Tahkuranna Vallavalitsuse ruumides alates
14.märtsist 2005 kuni 28.märtsini 2005 koos sellekohase
teate avaldamisega Pärnu Postimehes
• Kinnitada Reiu 2 alajaama teenindusmaa suuruseks 209
m² katastriüksuse plaanil näidatud piirides.
• Algatada Uulu külas Pajupuu kinnistu detailplaneering
eesmärgiga muuta maa sihtotstarvet ja määrata krundile
ehitusõigus.
Huvitatud isik on kinnistu omanik Artur Aava.
• Tunnistada kehtetuks Werder Holding OÜ-le Reiu külas
paikneva Kivialliku tee 5 kinnistule rajatavale üksikelamule 29.aprillil 2004 väljastatud ehitusluba nr 3.
Väljastada ehitusluba Henn Ojaveer´ele Reiu külas Kivialliku tee 5 kinnistule rajatavale üksikelamule.
• Väljastada projekteerimistingimused Jüri Ollino´le Reiu
külas Janni kinnistule püstitatavale elamule.

Eelnõu
EESTI VABARIIK
PÄRNU MAAKOND
TAHKURANNA VALLAVALITSUS

Vallavolikogus otsustati:

MÄÄRUS

28.veebruaril
• Taotleda munitsipaalomandisse Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Reiu külas Poe maaüksus ligikaudse suurusega 0,02 ha sihtotstarbega tootmismaa Sillapulga
katastriüksuse 84801:001:0481 plaanil näidatud piirides.
• Võõrandada otsustuskorras tasuta (kinkida) Tahkuranna
vallale kuuluv kinnistu Kulla tee 4, suurusega 5122m²,
asukohaga Tahkuranna vald Reiu küla, Andrus Veerpalu´le.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada nimetatud vara
võõrandamine.
Volitada vallavanem Eeri Tammikut sõlmima vastavasisulist notariaalset lepingut.
Lepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub
vallavara võõrandaja.
• Toimus Tahkuranna valla 2005.aasta I lisaeelarve I lugemine.
• Delegeerida Kohanimeseadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ja sellega seotud asjaajamisõigus Tahkuranna Vallavalitsusele.
• Kinnitada Tahkuranna valla 2005.aasta eelarve muutmine.
Kinnitada Tahkuranna valla 2004.aasta I lisaeelarve summas 1 002 600.- krooni, kogueelarve maht 28 824 600.krooni.
Kuulati: - Vallavanem Eeri Tammiku informatsiooni
interneti püsiühenduse võimaluste loomisest vallas.
- Tõnu Kivis´e informatsiooni noorsootöötaja tööle
võtmise vajalikkusest ja võimalustest.

Uulu

“...”.....................2005 nr .....

Kohanime määramine
Kohanimeseaduse § 4 lg1 p5, §5 lg4 ja §6 lg 8 ning
Tahkuranna Vallavolikogu 28.02.2005 määruse nr 5
“Kohanimeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine”
alusel Tahkuranna Vallavalitsus
määrab:
1. Määrata Uulu-Laadi teele lisatava uue bussipeatuse
nimeks ROOTSI.
2. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.
Eeri Tammik Vallavanem

Ulvi Poopuu Vallasekretär

Pangakontorid, kust saab kätte passi või ID kaardi
PÄRNUMAA

049
046
050
047
171
129
116
051
128

HP
EÜP
HP
EÜP
EÜP
HP
EÜP
HP
HP

Pärnu
Pärnu Kontor
Rüütli
Munga
Papiniidu
Ülejõe
Ülejõe
Port-Arturi
Häädemeeste

Keskväljak 1, Pärnu
Rüütli 40a, Pärnu
Rüütli 40a, Pärnu
Munga 2, Pärnu
Papiniidu 8/10, Pärnu
Tallinna mnt 2, Pärnu
Tallinna mnt. 8, Pärnu
Hommiku 2, Pärnu
Pärnu mnt 18,
Häädemeeste

ä

Inimestel, kellel lõpeb isikutunnistuse (ID-kaardi) või passi
kehtivusaeg, on kõige lihtsam ja mugavam uut dokumenti
taotleda posti teel. Posti teel taotlemise võimalust saavad
kasutada inimesed, kellele on varem Kodakondsus- ja Migratsiooniameti (KMA) poolt dokument väljastatud. Kui isikut
tõendavat dokumenti taotletakse esmakordselt, tuleb pöörduda KMA teenindusbüroosse. Posti teel taotlemiseks on
tarvis kokku koguda vajalikud dokumendid ja saata need
KMA-le ning kuu möödudes võib sobivasse pangakontorisse
või KMA teenindusbüroosse uuele dokumendile järele minna.
Isikut tõendavat dokumenti taotlema hakates tuleks esmajoones taotleda isikutunnistust. Pass on eelkõige reisidokument, mis ei ole kohustuslik.
Posti teel taotlemiseks on vaja ümbrikusse panna:
- täidetud taotlusankeet;
- 1 värvifoto, ka siis, kui taotlete isikutunnistust ja
passi koos;
- riigilõivu tasumist tõendav dokument;
- nimemuutuse korral lisaks nimemuutust tõendava
dokumendi (abielutunnistuse või nimemuutmistunnistuse) koopia.
Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud
või apostilliga kinnitatud ja tõlgitud eesti keelde (v.a. juhul,
kui dokument on inglise või vene keeles). Tõlge peab olema
notariaalselt kinnitatud.
Tähtis on meeles pidada, et taotlusdokumendi koopia esitamisel peab koopia vastavust originaaldokumendile kinnitama allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel. Allkirjale
lisatakse allkirja andmise kuupäev.
Taotlusankeedi leiab internetiaadressilt www.pass.ee,
samuti saab taotlusankeedi KMA teenindusbüroodest. Kui
isikutunnistust ja passi taotletakse koos, saab taotluse esitada
ühel ankeedil.
Ankeeti on võimalik täita nii arvutis kui ka käsitsi. Pärast
arvutis täitmist tuleb ankeet välja printida, allkirjastada ja
kleepida ankeedile foto.
Käsitsi täites on vajalik kasutada tumedat kirjutusvahendit,
see tagab andmete säilimise ankeedil. Ankeet tuleb täita eesti
keeles ladina tähestiku trükitähtedega ning sellel ei tohi olla
parandusi. Täita tuleb kõik väljad, mis on ette nähtud täitmiseks taotleja poolt. Ankeedi ülaservas asuvasse kasti peab
taotleja kirjutama tumeda tindipliiatsiga oma allkirja. Juhul,
kui 15- kuni 18-aastase lapse eest esitab taotluse lapsevanem,
tuleb ankeedi ülaservas olevasse kasti kirjutada allkirjanäidis
lapsel ja taotluse lõppu andmeid kinnitav allkiri lapsevanemal. Allkiri peab olema kirjutatud ühtlaselt tugeva joonega
ning see ei tohi ületada etteantud piire.
Dokumendifoto peab olema pildistatud otsevaates, ilma
peakatteta ja erariietes. Neile, kes kannavad prille, soovitatakse pildistamist ilma prillideta. Toonitud klaasidega prillid
on keelatud. Foto peab olema originaalfoto, see ei tohi olla
välja lõigatud teisest fotost või välja trükitud arvutist. Fotol
ei tohi olla näpujälgi, kriimustusi ega muid defekte. Foto taha
soovitame ettevaatlikult kirjutada nime, jälgides, et pilt ei
saaks viga (see on eriti oluline, kui inimesed saadavad mitu
taotlust koos).
Riigilõivu tasumine. Riigilõiv alla 15-aastase lapse passi
eest on 75 krooni ja isikutunnistuse eest 25 krooni. Kui
taotletakse isikutunnistust koos passiga, siis 100 krooni.
Riigilõiv üle 15-aastase isikule on passi eest 150 krooni,
isikutunnistuse eest samuti 150 krooni. Kui taotletakse isikutunnistust koos passiga, siis 250 krooni. Pangaülekandega
tasumisel:
Saaja nimi: Maksu- ja Tolliamet
Saaja konto: 10052032262003 (Ühispangas)
221013264340 (Hansapangas)
Viitenumber: 1002146 (Eesti kodanikud)
1002049 (välismaalased)
Selgitus: märkige toimingu nimetus, mille eest ja isiku nimi,
kelle eest riigilõiv tasuti.
Posti teel taotlemisel tuleb ümbrikusse panna riigilõivu tasumist tõendav dokument või kirjalikud andmed riigilõivu tasumise kohta (sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk).
Kui kõik vajalikud dokumendid on kokku kogutud, siis jääb
üle need kinnises ümbrikus postitada aadressil:
TAOTLUS
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
Sõle 61a
10313 TALLINN
Ümbriku võib viia ka sobivasse KMA teenindusbüroosse ja
panna seal selleks ettenähtud postkasti.
Selle kohta, et dokumendid on jõudnud KMAsse - taotlus
registreeritud ja menetlusse võetud - saadetakse taotlejale
kirjalik teatis. Kui juhtub, et ankeet on valesti täidetud või
puudub mõni vajalik dokument, siis võtab KMA spetsialist
täpsustuste tegemiseks täiendavalt ühendust.
Isikutunnistuse ja/või passi taotluse KMA-sse jõudmisest
dokumendi väljastamiseni kulub 30 päeva.
Isikutunnistuse või isikutunnistuse koos passiga saab kätte
taotlejale sobivast Hansapanga või Eesti Ühispanga kontorist.
Sobiva kontori saate valida selle loo lõpust või kodulehelt
www.pass.ee ning see tuleb märkida taotlusankeedile. Kui
taotletakse ainult passi, siis selle saab kätte KMA
teenindusbüroost. Sobiva teenindusbüroo saab samuti valida
kodulehelt www.pass.ee ning see tuleb märkida taotlusankeedile.
Lisainformatsioon KMA koduleheküljelt www.pass.ee või
KMA infotelefonilt 612 69 79.
Elo Allemann KMA pressiesindaja
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Tahkuranna valla külade päev
Laupäeval, 12.veebruaril toimus Uulu Kultuuri- ja spordikeskuse
mängude saalis üritus nimetusega Tahkuranna
valla külade päev – külade
ümarlaud, kuhu ootasime
osalema valla külade
elanikke.
Aitäh neile kahekümne
kuuele, kes tulid ja kellega
koostöös otsustati lahata külaelu probleeme ning vaadata, mida on võimalik üheskoos ära teha. Valla külade
päeva üheks osalejaks oli ka
vallavanem Eeri Tammik,
kes vedas töögruppi valla
nimepäev, jagas kohaletulnuile omi mõtteid ning täiendas küla elanike arvamusi,
mõtteid, ideid.
Mis on küla ja mis teda
iseloomustab?
Küla on territoriaalselt
piiritletud üksus nime, postiaadressi ja infrastruktuuriga,
mille elanikud on alalist elukohta, omandit või kinnisvara omavad inimesed. Külal
on esindatus ja esindamine
(meie küladel veel ei ole).
Küla on ka Eesti kultuuriloo
järjepidevuse hoidja ja säilitaja. Küla iseloomustavad:
- küla traditsioonide olemasolu ja tahtmine ühiselt
midagi ette võtta (seltside
tegevus)
- külaelanike vahelised
suhted nii tööl, kodus kui
puhkehetkel
- väljakujunenud küla
piirid ja aegade jooksul kujunenud ajaloolised kultuuripärandid
- koostöö omavalitsusega
küla ja omavalitsuse arengu
eesmärgil
- hoolitsus oma järelkasvu ja vanurite eest
- külakogukond, kus inimesed tunnevad ühtsust,
vaimsust ja turvalisust.
Maapiirkondade areng
algab kodust, talust, külast ja
sellest, kuidas külas tehakse
koostööd, et omi ressursse
maksimaalselt ära kasutada.
Areng sõltub ka koostööst
omavalitsusega.
Küla saab kujuneda partneriks oma aktiivsuse, koostöö, ühishuvide leidmise ja
väljaarendamisega, motiveerimise ja motivatsiooni loomisega. Külakogukonnal
tuleb sõnastada oma eesmärgid, tegutsemispõhimõtted,
hindamiskriteeriumid, koos-

tada arengukava ja nimetada
esindajad suhtlemiseks küla
nimel.
Külade päeval osalenutele esitatud küsimuse põhjal, miks meie inimesed tahavad oma külas elada, saime
järgmised vastused:
Renate: Olen leidnud
enda jaoks koha oma külas,
kus on palju toredaid
inimesi. Võiste elu hakkab
alles elama, ainult noorte elu
ei lähe veel käima. Võiste
arengukava koostamise
ajaks oli kokkutulnud tore
seltskond.
Koidu: Lepaküla on elamiseks tore koht, ole ainult
hea ja löö kaasa. Mul on
üleskutse vanematele inimestele: ”Tulge ja osalege
korraldatavatel üritustel,
peame olema oma aktiivsusega noortele eeskujuks”.
Kaili, Alo: Lepaküla on
alles arengu järgus, palju on
veel teha, olulised ühisettevõtmised saame koos tehtud.
Simmo: Lepaküla – tore,
väike küla, vahetevahel isegi
liiga väike.
Kaido Reiu külast: Linna lähedus takistab meie
küla arengut
Elvi: Tahkuranna küla
endisel Raudsika külal on
hea geograafiline asend –
VIA Baltika ääres, kuid kahjuks on meil talude tühjenemise küla. Talvel on talude uksed kinni, ühisettevõtmisi ei toimu. Praegune
halduskorraldus ei meeldi.
Raudsika külana oli parem.
Anne: Võiste on elamiseks hea koht. Noortel on
kas vähe tegevust või ei
taheta teha. Noored peaks
ise aktiivsemad olema.
Lagle, Teet Leina külast:
Avastame endile siin elades
uusi kohti ja võimalusi.
Tegutsemiseks on neid küll
ja küll. Vald on investeerinud palju ja Jõulumäe Tervisekeskuse võimalused on
lõputud. Internetist valla
koduleheküljelt ainult ei saa
valla kohta infot kätte ja
viimasel ajal on ka palju
voolukatkestusi, kuid vaatamata sellele ikkagi elamiseks parim koht.
Juta: Metsakülas on
palju noori kodudesse tagasi
tulnud, kes võtavad aktiivselt ühisüritustest osa.
Kes ei tule, sellel on kas aja

puudus või enese laiskus.
Ülle: Metsaküla puuduseks on see, et elame kahe
suure küla Uulu ja Võiste
vahel ning Tackendorfi puhkekeskuse ja Jõulumäe Tervisekeskuse lähedal. Meil
puudub endil vajadus ise
midagi teha, sest saame osaleda teiste korraldatud ettevõtmistes.
Raili Tahkuranna külast: Oleme kohapeal elades
inimesi tundma õppinud,
olles ise parasjagu aktiivsed,
saame teha koostööd ja ise
kaasa minna. Pigem võiksime kõik ise olla palju koostööaldimad.
Liidia Uulu külast: Vallas korraldatakse üsna palju
üritusi, kuid inimesed ei tule
kodudest välja ja nii on sageli publikuks ainult vähesed. Peaksime rohkem kasutama meile pakutavaid
võimalusi kohapeal, sest
kaugemale minek vajab lisakulutusi.
Taivo Piirumi külast: Kui
inimene ise midagi teha ei
taha, siis tulemust ei ole.
Tuleb ikka ise kõigepealt
midagi tahta ja siis selles
suunas ka tegutseda.
Külade päeval osalejad töötasid neljas töögrupis. I – valla nimepäev,
osalejad otsisid uusi lahendusi valla nimepäeva ürituse
korraldamiseks. Liigselt
spordikeskne üritus vajab
uut väljundit, juurde võiks
tulla käsitöö näitus-müük,
isetegevuslaste esinemised,
ajalootund jmt. Ürituse järgne tants ei ole samas ükski
aasta vedu võtnud, pillimehed on mänginud tühjale
tantsuplatsile. Spordiüritused peaksid olema veidi
väiksemamahulised aga
kaasakiskuvad, et saaks oma
küla sportlasi ergutada. Seni
on nimepäeva üritused toimunud Jõulumäel, mis asub
Leina külas. Arvamus oli, et
võiks hakata käima külakorda, sel aastal Uulus, siis
Võistes, seejärel Tahkuranna
külas või Lepakülas jne.
Üritus tuleb tuua keset küla
ja külale peab tekkima
midagi uut (palliväljak vmt.).
Külaelanikud saavad aktiivselt kaasa lüüa korraldamises.
II – külade arvamus

vallani, osalejad panid
kokku külade arvamused
tekkinud küsimuste põhjal.
Külade päeval oli kohal
ainult kaks volikogu liiget ja
needki kui oma külade
esindjad. Osalejaid vaevas
küsimus, kas volikogu liikmed ei ole külade elust huvitatud? Valla lehes ilmuv
teade oli ju kõigile lugemiseks. Töögrupp leidis:
• iga volikogu liige olgu
sillaks valla ja küla vahel;
• igal külal võiks olla
küla esindusisik(ud) suuremal külal isegi mitu;
• valla leht peaks tulema
igasse postkasti;
• vallavalitsuse avalikud
infopäevad Uulus ja Võistes
2x aastas;
• vajalik oleks kultuurijuhi olemasolu kogu valla
kultuuritöö korraldamiseks,
juhtimiseks.
III – valla laadad, kaardistati tekkinud küsimusi
käsitööhuviliste ja naisseltsi
esindajte baasil.Töögrupp
leidis:
• Võiste laadale osalema
(just müüma) tuleb rohkem
kutsuda ka valla teiste
külade käsitöömeistreid;
• uudsena pakkuda välja
vanavara oksjon-müük-vahetust;
• väikeloomade näitusmüüki koostöös Pärnumaa
väike ettevõtjatega;
• omaküpsetatud kondiitritoodete müüki.
IV – külade ajalugu,
kroonikad, ajalootuba(külamaja) Tahkuranda –
kes, mida, kuidas peaks tegema? Väljastpoolt ei tule
meie ajalugu keegi tegema,
selleks, et säilitada ja edasi
kanda kohalikku pärandit,
tuleb seda ikka kohapeal
teha ja tegijad peavad olema
kohalikud või siis pikka aega
siin elanud.
• Valla nimepäeval võiks
ühe kultuuriüritusena olla ka
kodulootund.
• Soovitati paigaldada
viidad endisaegsete küla nimetustega vanasti toiminud
külade piiridesse.
Lisaks neile teemadele
olid veel aktuaalsed metsateema – seoses tormiga on
palju mahalangenud puid,
mis loodusteadlaste ja kaas-

aegsete metsameeste seisukohalt peaks jäämagi maha,
kuid põlised metsamehed arvavad teisiti – maha langenud mets tuleb ikkagi ära koristada. Mis saab Tahkuranna valla luitemetsadest
kui ei lubata tormiheite puid
koristada? Kes vastutab, kui
tekib üraskite rüüste ja mets
kuivab? Ilmselt on siin ka
üheks lahenduseks see, et
külades elavad inimesed
peavad hakkama oma arvamusi välja ütlema koostöös
vallavalitsustega. Internetiside – ehitatud külatee
internetivõrk oli algselt
mõeldud vaid kohalikele
omavalitsustele, mitte nii
paljudele tarbijatele, kui
seda on praegu. Probleemiks
on tugimastid. Eesti riigist on
saanud e-riik oma vajadustega, kuid riik on jätnud tugimastide probleemi lahendamata, jättes seega külad
suurte küsimärkidega vaevlema. Noored ja nende
kaasamine – uusi võimalusi
Tahkuranna valla noortele on
pidevalt loodud ja luuakse,
kuid probleemiks on noorte
endi vähene aktiivsus. Praegustesse külade tegemistesse
tuleb kaasata rohkem lapsi,
siis on meil tulevikus loota
aktiivsetele tegijatele. Läbi
laste saame mõjutada ka
lastevanemaid. Kõnniteed
Uulus – liiklus Uulus on
läinud väga aktiivseks just
suurte autode näol, mis tekitab jalakäijate liiklemises
probleeme, vaja oleks kõnniteid. Keskkonnateema just
prügimajanduse näol –
üldkasutatavate prügimägede sulgemisega on külade
elanikkonnal probleeme prügi äraveoga. Kuidas seda
teha nii, et prügi saaks viidud
igast külast, iga külaelaniku
prügikastist ja metsaalused
jääks puhtaks. Pakutud lahendus prügiveofirmaga
lepingu sõlmimise näol ei
anna alati lahendust.
Jalgratta- ja suusarajad – Vajadus on jalgrattaja suusaradade järgi Pärnu
linna piirist Uuluni ja miks
ka mitte Jõulumäeni, mis
kulgeks mööda rannaala.
Ja veel Võiste küla probleemiks on käesoleval ajal
suured tormikahjud, rand
vajab koristamist. Kuidas
saame olla üksteisele abiks,
et meie rand saaks jälle kor-

da. See on üleskutse kõigile
valla elanikele osalemaks
kevadistel hooktööpäevadel.
Kokkuvõtvalt võib öelda:
Tore on elada külas, mille
ise olen oma elupaigaks valinud, mina olen võtnud selle
riski ja ei saa siin loota enam
teiste abile, kuid riske saab
ka hajutada. Üheks võimaluseks riske hajutada on inimeste omavaheline kogukondlik läbikäimine. Tänapäeva elu on mitmepalgline,
erineva vanusega inimestel
on erinevad soovid ja arusaamad. Kui tahame rohkem,
siis peame ka ise andma ning
endale võtma ka suurema
vastutuse. Külas ei saa kogu
maailma või valla elu parandada. Alustada tuleb ikka
nendest tegevustest, mis on
inimestele jõukohane. Olgu
see kasvõi oma esimese küla
kokkutuleku korraldamine.
Lahendusi küla probleemidele saab aga leida ainult
siis, kui sellega pidevalt
tegeldakse.
Mida andis kokkutulnuile I valla külade päev?
Oleme koos ennegi käinud, kuid sel korral tekkis
eriline ühtsusetunne, et oleme ühest paigast, ühiste huvide ja mõtete eest väljas.
Seekord oli ka külade esindatuse arv suurem, mis andis
rohkem erinevaid mõtteid ja
ideid. Kasutegur on alati
suurem kui asi edasi liigub
ja osalejaid juurde tuleb. Sellest mõttest tekkis ettepanek
muuta külade ümarlaua
kokkusaamised traditsiooniks. Järgmine kord otsustati
kokku tulla aprillis ning kutsuda endaga kaasa rohkem
osalejaid, et üheskoos muuta
külade liikumist Tahkuranna
vallas veelgi aktiivsemaks.
Ridade täiendust oodatakse
just noorte näol, kes saavad
siis välja öelda oma soovid
ja tahtmised.
Kohtumiseni 2.aprillil
kell 14.00 Uulu Kultuurija Spordikeskuses.
Tiiu Sommer,
projektijuht

Üleskutse Tahkuranna valla küladele
1979.aastal said Tahkuranna valla külad oma praegused piirid. Valla moodustavad 8 küla ja 1 alevik. Iga
küla on oma nägu. Külad
oma elanikega moodustavad
valla elu aluse. Mida tugevamad on külad – seda tugevam on vald! Praegune halduskorraldus tundub veidi
paigast ära olema. Tahkuranna küla ei meeldi nendele,
kes sellesse nagu vägivaldselt liidetud (endised Raudsika, Mõisa, Tahku külad).
Seda nime kasutatakse enam
postiaadressina.

Meeldiv oleks kultuurilistes ettevõtmistes ikka tunnetada külade vanu piire –
need oleksid nagu kodukülad, mis nende elanikele annavad ühtekuuluvustunde.
I külade päeval kerkis
üles palju mõtteid – tähendab
külad elavad. Selle päeva
järelkajasid võiks esitada
üleskutsena.
- vallapäeval (28.mail
k.a.) võiks anda suurema
rolli küladele, et nad tunnetaksid oma olemasolu vallas
- juba praegu peaks iga
küla mõtlema, millega tema

elanikud saaksid vallapäeval
osaleda.
Pakun osade I külade
päeval osalejate nimel
välja järgmised mõtted:
...iga küla võiks välja
panna valla kevadlaadale
(Võiste kevadlaadale) käsitööde näitusmüügi,
...iga küla teeks oma
külast vallapäevaks küla
(hoonetest, loodusest, tegevusest jne.) fotolehe,
...iga küla uuriks välja
küla nime saamise legendi ja
esitaks selle vallapäeva kokkusaamisel,

...igast külast tuleks küla
ajalugu või mõne talu(de)
ajalugu, mida vallapäeval
tutvustada kuulajatele,
...igast külast ja tema
elanikest on kindlasti rääkida
mõni lõbus lugu,
...jõukohane oleks ka
viktoriin külade vahel valla
elust-olust,
...vallapäeval oleks sobiv
meenutada ka neid, kes on
valla elule kaasa aidanud,
aga nüüd puhkavad nad mõnel kolmest valla kalmistust,
...koolid saaksid kaasa
aidata, lastes õpilastel kir-

jutada väikseid uurimistöid
teemadel – “Mälestusi
vanavanematest”, “Minu
vanemate kodu”, “Minu
pere”, “Minu sõbrad” jne.
Neid saaks koolides kasutada ka ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundides.

“Oma Leht” avaldab iga
kuu mõtteid külade elustolust ja ootab kaastöid.
Kõrvale ei jää kindlasti
ka Tahkuranna kultuuriselts,
vallavolikogu ja vallavalitsus oma aktiivsete inimestega.

Väljapanekud, mõtted
peaksid olema kõigile jõukohased vaja on vaid loobuda ütlusest: “mis nüüd
mina...”. Just Sina oledki see
eestvedaja ja tagantlükkaja!
Tähtis pole mitte võit, vaid
osavõtt!

I Küladepäeval osalejate
nimel
Elvi Kreegi
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Eesti sünnipäev oli
tore laulupäev

Selle aasta eelkooliealiste laste laulukarussell
Simbi-Rimbi toimus pisut
teistmoodi. Tähistasime selle
kontserdiga Eesti Vabariigi
aastapäeva 20. veebruaril
Tahkuranna kooli saalis.
Tore, et kuulama ja vaatama
ning lauljatega koos ilusat
pühapäeva nautima oli tulnud rahvast üle kogu meie
valla. Esinejatele oli tähtis,
et ka vallavanem Eeri Tammik peol osales.
Laulukarussellide idee on
pärit Võiste lasteaia õpetajatelt, sel aastal toimus üritus
juba kaheksandat korda.
Kutsusime esinema ka külalisi. Toredasti laulis Uulu
kooli I klassi poiste duo
Lehte Rinaldo õpetusel ning
Tahkuranna laulustuudio
tütarlaste ansambel Piret
Variksaare juhatusel. Piret
leidis koolitöö kõrvalt aega
kaunid Veljo Tormise laulud
selgeks õpetada ka Võiste
lasteaia õpetajatele, kellega
ühiselt aastaid tagasi laulukarusselli alustati. Nüüd oli
koos tore muusikat teha.
Kontserdi algul kõlasid
Eesti hümn ja pidupäevale
kohased luuleread ning üle-

vallaline mudilaskoor alustas üritust traditsioonilise
Tšimbi-Rimbi lauluga. Võiste ja Uulu lapsed astusid üles
ansamblites, millele ise ka
nimed olid valinud. Sellel
peol laulsime kodust, perest
ja meie Eestimaast. Kõik
poisid ja tüdrukud esinesid
kenasti ja vahvalt, nakatades
oma rõõmuga peolisi. Laululapsed olid saali kaunistuseks ise ka ilusad linnud
meisterdanud. Nagu eelmistelgi aastatel, näitasid kontserdil oma esinemisjulgust
Võiste põnniringi lapsed
koos emadega. Auhindadeks
kingiti maiustusi ja Tahkuranna Naisseltsi valmistatud
käsitöönukke. Pidu läks kenasti korda, korraldajad tagasid toreda peomeeleolu
lapsi julgustades ja peresid
ringmängu haarates. Peo
lõppedes said korraldajadki
lava ees ansamblina kokku
ning laulsid meeleolukalt.
Üritust oli hea ette valmistada asjalikus meeskonnas. Uulus aitasid lastele
laule valida ja õpetada ning
lavanärvi harjutada Krista,
Sirje, Erika, Terje, Kaire,
Maire ja Merike. Võistes
tegid seda varasemate aas-

tate kogemustega Malle,
Signe, Katrin, Piret, Liis ja
Eveli ning valmistasid ka
igale lapsele rinda ansambli
nimega pidupäeva roseti.
Võistes lõid veel köögipoolelt kaasa Maret, Marii ja
Anne, samuti Terje, Kalev ja
Sirje koolimajast ning Ilona
Naisseltsist. Kontserdi rahalise küljega tegeles Signe
vallavalitsuse projektijuht
Tiiu Sommeri tõhusal toetusel. Olen kõigi korraldajatega päri, et Tiiu on olnud
esimesest üritusest alates
nagu „laulukarusselli ema“.
Tiiult saab alati tänuväärt abi
ja head nõu ning igale küsimusele asjaliku vastuse. Kogu tegevusel hoidis silma
peal koolijuht Krista Saarse
ja toetas kus vaja.
Simbi-Rimbi VIII lauluvõistlus toimus Kultuurkapitali ja Tahkuranna vallavalitsuse rahalisel toel, siinkohal
tänan korraldajate nimel
Tahkuranna valla ettevõtjaid, seltse ja eraisikuid
mõistva koosöö ja abi eest.
Siiri Metsamägi
muusika- ja liikumisõpetaja
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Eevi Vallek endast
Ma tänan tähelepanu ja
au eest, mille osaliseks sain
Vabariigi aastapäeva künnisel. Ainult et minu näol sai
koduvald vapimärgi omanike
ritta küll täiesti tavalise, halli
ja argise, lihtsalt oma töövagu ajanud inimese.
Ei midagi erku!
Mul on olnud õnne, sest
mu huvid ja hobid kattusid
tööga. Aastaid kestnud loodusvaatlused, andmete kogumine ja saatmine, looduslaagrid, kursused olid tihedalt seotud õpetamisega
koolis.
Mul on olnud rõõmu, sest
sain tegeleda paljude nutikate ja edust huvitatud õpilastega. Meenuvad Eha
Sommer, Eha Rõa, Margus
Sinimäe, Ivar Ilves, Urmas
Prints, Kaido Must, Kenno
Ruul, Alo Sinimäe, Anneli
Saat, Rasmus Kästik, Siiri
Friedrichson, Marika Piirikuus, Valdar Tamm, Karoliina Aedma, Kätlin Tilk,
Valdar Hunt, Helene Klein,
Nele Haasma jt.
Tegelikult on neid õpilasi
olnud kordades rohkem. Ärgu pahandagu ükski, kes oma
nime ei leidnud, sest muidu

täituks kirjapanek vaid nimedest.
Mul on olnud julgust, sest
olen alatasa konkurssidest,
olümpiaadidest ning aastaid
ka suurest rahvusvahelisest
projektist “Baltic Sea Projekt” osa võtnud. Rinda tuli

pista vabariigi parimate
koolidega! Ei olnud ju minul
välja viia konkursi korras
vastu võetud valikõpilasi.
Kristlasena olen endale
ikka tarkust, julgust ja juhtimist palunud. Enamasti seda
ka saanud.
Mul on olnud palju sõpru.
See õlatunne on mind kõikjal
mu teekonnal saatnud. Palju
tänu direktor Ly Aava’le, kes
oma õpilaste-õpetajate heaks
tegi kõik endast oleneva, vahel enamgi veel.
Mul on olnud tervist , et
sellele mitte just kergele tööle vastu panna. Tohutud matkakilomeetrid ei ole jalga
veel praegugi lasknud töntsiks jääda.
Riigikuuleka kodanikuna
läksin esimesel võimalusel
väljateenitud viletsusele,
pensionile.
Nüüd olen pooleks aastaks taas sattunud oma kooli,
oma tööruumidesse, et asendada ………. kas siis
ennast?
Soojade tänusõnadega
tahan lõpetada selle 23.veebruari õhtul ära jäänud sõnavõtu. Mul on olnud head tööaastad.

Veel Eevist
Tagasihoidliku inimesena
kiidab ja tänab Eevi kõiki
teisi, ennast tahaplaanile
seades. Eevi on olnud Aasta
Õpetaja, seni on tema ainsana Uulu kooli õpetajaist
õpetaja-metoodik. Neid nimetusi ei ole ta saanud niisama.
Töökas, nõudlik enda ja
oma õpilaste suhtes. Uulu
kandi ajaloo läbi aegade on
Eevi etappide kaupa uurinud.
Tore, kui see nüüd kogumikuna ilmub.
Laulmine on üks osa Eevi
paljudest huvidest. Praegugi
käib ta hoolega Elisabethi
kooris laulmas. Vähesed mäletavad ehk sedagi, et ta on
õpetanud Uulu koolis muusikat ja juhatanud mudilaskoori, kui aineõpetaja pikemal puhkusel oli.
Eevi reisilust ja rännuhimu on aidanud toita keha
ja vaimu tal endal ja teistelgi.
Oma lastele ja lastelastele on
ta hooliv ja hoidev ema ja
vanaema. Sõpradele mõnus

kaaslane, väga abivalmis ja
toetav.
Palju jääb siinkohal ütlemata, sest kõige vähem tahab
Eevi suuri sõnu ja kiidukõnesid.
Oleks Sinutaolisi rohkem, oleks ehk mõnigi asi
parem.

Tänu Sulle, et oled just
niisugune! Arvan, et selle
sooviga ühinevad kõik, kes
Sind tunnevad.

ülejäägid, tooge ka need
laadale. Vahest on mõnel
pööningul või aidanurgas
vanu huvitavaid ajakirju,
raamatuid või muud vanavara, mida ise enam ei vaja,
kindlasti leidub inimesi, keda
just sellised asjad huvitavad.
Et tulemas on pühad,
ootame laadale tibusid ja
jänkusid ning munade müüjaid. Lastele tuletame meelde, et kevadpühadeks võite
teha toredaid pühadekaunistusi, samas on avatud lastele
ka käsitöötuba.
Oleme kutsunud laadale
ka seemnemüüjad, sest
kevad poole enam kaugel.
Raismiku talu peremees

pakub oma talu kaupa.
Erinevad teraviljatooted –
jahu, tangud jm. Samas
müüb ta ka loomajahu hinnaga 4 kr/kg. Tal on pakkuda
erinevaid oma toodetud ravija toiduõlisid.
Kutsutud on juuksur ja
massöör.
Üks laat läheb korda siis,
kui laadalisi on palju – selleks on kogu vald kokku
kutsutud.
Kes soovib midagi
müüa, palun
registreerida eelnevalt
telefonil 53895300 või
53400101.

Endiste ja praeguste
kolleegide-sõprade nimel
Juta Sinimäe

Pisut laadast
Tahkuranna Naisseltsil
on traditsiooniks kujunenud
kevad- ja sügislaatade korraldamised. Et rahvale on
laadad meelepärased, seda
näitas ka aasta lõpul korraldatud advendilaat.
Nüüd tahame oma
valla rahvast kutsuda lihavõttelaadale, mis toimub
Võiste Olmehoones 20.
märtsil, algusega kell 11.00
Ootame suurt osavõttu
nii kauplejate kui ostjate
poolelt. Oodatud on käsitöö
ja kunstimeistrid. Perenaised, ärge unustage kooke
küpsetamast, tooge need
laadale – teeme suure koogi
müügi oksjoni. Kellel keldris

Tahkuranna Naisselts
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KOOLIUUDISEID
Uulu Põhikoolist

Tahkuranna kooli uudised

KILLUKESI UULU KOOLIST
Veebruarikuu oli Uulu
koolis küllaltki töine, et
kaotatud aega tagasi teha.
Siiski jäi aega ka muudeks
tegevusteks.
u Vastlapäeva pidasime
sel aastal Jõulumäel. Tänada
tahaks meie valla kultuuriseltsi, kes ürituse korraldamisele oma toetava õla
alla pani. Jõudu katsuti liulaskmises ja mälumängus.
Soovijatele tehti hobusega
vastlasõitu. Aktiivselt osaleti
joonistusvõistlusel. Erakordselt vahvad olid kontidest
“medalid”. Aitäh kokatädidele maitsva supi eest.
Loodame, et toredaid
üritusi tuleb veel.
u Sõbrapäeva organiseeris omavalitsus. Kooli oli
tüdrukutel soovitatav tulla
seelikus ning poistel lipsuga.
Päeva alates sai iga tüdruk
punase ning iga poiss sinise
numbriga südame. Numbri
järgi leitud paarilisega oli
võimalus külastada kohvikut. Töötas sõbra postkast.

Väga sõbralik ja lõbus päev.
u Vabariigi aastapäeva
tähistasime luulekonkursiga.
Parimateks etlejateks osutusid Mariann-Krõõt Mätas
(nooremast vanuserühmast)
ja Andrus Vilde (vanemast
vanuserühmast).
u Kuna talv on Eestit
õnnistanud koheva lumega,
kasutasime selle ära meiegi.
28.veebruaril toimusid Jõulumäel kooli meistrivõistlused suusatamises. Parimad
esindasid 2.märtsil Uulu
kooli maakondlikel võistlustel.
u Nii mõnelgi õpilasel
tuli oma teadmisi näidata
olümpiaadil. Maakondlikul
inglise keele olümpiaadil
osales edukalt õp Marikka
Metsise juhendamisel 6.klassi õpilane Kerli Aava. 2.3.klassi võistkond koosseisus Raul Leemet, Marleen
Tammik ja Karolin Stimmer esindas kooli viktoriinil
VARIA. Aitäh õp Merike
Lillelehele ettevalmistuse
eest.

Nagu juba traditsiooniks
saanud, toimuvad ka sel
aastal piirkondlikud olümpiaadid. Lisaks Uulu ja Tahkuranna koolile osalevad sel
aastal ka Surju kooli õpilased. 18. veebruaril toimus
4.klassi emakeeleolümpiaad,
kus parimateks osutusid
I koht Mari Viirna
(Tahkuranna LAK)
II koht Oliver Sild
(Uulu PK)
III koht Gerli Ojaste
(Surju PK)
Aitäh õp Anu Allojale ja
õp Sirje Kõresaarele. Lapsed
olid tublid.
4.märtsil toimub 5.klassi
matemaatikaolümpiaad ning
11.märtsil näitavad viiendikud teadmisi inglise keeles.
Paari nädala pärast algab
kevadvaheaeg. Loodame, et
kevad endast selleks ajaks
tõesti märku annab.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEV
Eesti Vabariik tähistas
sel aastal oma 87.aastapäeva. Traditsiooniliselt algas see paraadiga Tallinnas,
kus osalesid kõik sõjaväeüksused. Aastapäevaga
kaasnes ka traditsiooniline
presidendikõne. 24. veebruaril tunnustati paljusid tublisid
eestlasi teenetemärkidega.

Õhtul ootas president paljusid tublisid vastuvõtule.
Ka meie koolis tähistati
seda päeva 23. veebrauaril.
Toimus luulekonkurss. Olid
esinejad luuletustega Eestist
ja isamaast. Konkurss peeti
kahes vanuserühmas, nooremad ja vanemad. Aktusel
lauldi ühislaule ja II klassi

esinejad tantsisid rahvatantse. Hiljem ootas kõiki kringel koos õuna ja joogiga Pargi kohvikus.
9.klass esindas meie õpilaskonda miitingul K.Pätsi
ausamba juures.
Jarko Jelinkin (8.klass)

6.KLASS TAHKURANNAS
11.veebruaril käisime
Tahkuranna koolis 6.klassi
külastamas. Me läksime
sinna bussiga. Kui kohale
jõudsime ootasid meid juba
mõned õpilased, kuid koolis
ei olnud elektrit.
Alguses tutvustati meile
kooli. Hiljem läksime sööma
ning tutvusime üksteisega.
Kõik kirjutasid oma nimed
paberile ning nime iga tähe

alla sama tähega algava
omadussõna. Kui kõigil valmis, panime nimed seinale.
Käisime ka suures saalis
mängimas. Kõigepealt mängisime lehepalli. Järgmisena
tegime teatevõistlust. Iga
võistleja pidi midagi sööma
ja seejärel tagasi jooksma.
Vabal ajal tagusid poisid
niisama palle.
Tahkuranna kool oli val-

mistunud ka Rooside sõjaks.
Enne bussile minekut jõudsime mängida veel muidki
mänge.
Kui me olime juba joped
selga saanud, läks elekter
taas ära. Meie aga läksime
koju ning olime väga rõõmsad. Kevadel kutsume tahkurannakad oma kooli külla.
Sigrid Kuusk ja Jaana Ploo

Uulu kooli võistkond rahvastepalli võistlustel
8.veebruaril toimusid
Häädemeestel Pärnu maakonna E-klassi rahvastepalli meistrivõistlused.
Uulu kooli võistkonnal läks
hästi. Neljast mängust
võideti kolm. Kuid meil ei
olnud õnne.
Alagrupis jäime Vändraga võrdsete punktidega
kolmandaks. (Tekkis nn.

”surnud ring“) seega jäime
finaalist välja.
Südamele jääb see, et me
võitsime Häädemeeste keskkooli võistkonna, kes hiljem
tuli maakonna meistriks.
Uulu kooli võistkonda
kuulusid:
Madis Arumäe
Karl Jõumees

Sten Pihu
Daniel Leemet
Silver Salusoo
Hugo Prii
Karolin Stimmer
Mattias Pulst
Erkki Tammik
Sandra Savvest
Tõnis Avamere
Marleen Tammik

Taotlused loodushoiutoetusteks
Pärnumaa Keskkonnateenistus võtab vastu avaldusi loodushoiutööde teostamiseks ja
loodushoiutoetuste saamiseks poollooduslikel kooslustel (puisniit, rannaniit, aruniit jne.),
mis asuvad kaitsealal, hoiualal (hetkel ajutiste majandustegevuse piirangutega aladel) või
kaitsealuse liigi püsielupaigas.
Tegemist on abiga loodushoiutöödel poollooduslike koosluste säilimiseks vajaliku töö
teostamiseks kaitsereziimiga aladel kinnisasja valdajale.
Avalduse vormid nii eraisikule kui ka juriidilisele isikule (k.a. füüsilisest isikust ettevõtja)
on saadaval Pärnumaa Keskkonnateenistuses Paul Kerese 4 ning
http://niidud.envir.ee. Avaldusele on tarvis lisada maatüki asukohaplaan ja maakasutusõigust
tõendav dokument. Taotlusi saab esitada 10. aprillini.
Kontakt: sKalev Repp, maavara ja looduskaitsespetsialist, telef. 447 7472.

Veebruar - küünlakuu
on meil küll juba möödas,
kuid meenutada tähtsaid
sündmusi võime ikka:
r 8. veebr osalesime
Häädemeestel maakondlikel
rahvastepallivõistlustel algklassidele ning toimus ka
kooli vastlatrall Kirikumäel,
loomulikult sõime hernesuppi ning vastlakukleid;
r 16. veebr võtsime osa
I–III klasside Varia viktoriinist, mis toimus Pärnus;
r 16. veebr külastas
meid ka teater Trumm etendusega “Järvevanake”,
mida käisid vaatamas ka
mudilased lasteaiast;

r 18. veebr toimus
piirkondlik emakeele olümpiaad IV klassidele, kus I
koha saavutas Mari Viirna
ja 7.–8. koha Marilin Tammik (õp Anu Alloja);
r 20. veebr toimus
8.laulukarusell “SimbiRimbi”;
r 24. veebr tähistasime
vabariigi 87.aastapäeva
piduliku aktusega ning näitusega, kus lapsed pidid illustreerima koduteemalisi
luuletusi;
Märts algas meie suusatajatele väga edukalt. Nimelt 2. märtsil Jõulumäel
toimunud maakondlikel suu-

savõistlustel saavutasid oma
vanuseklassis:
- Sandra Serva I koha;
- Seido Kalnin II koha;
- Robert Hein II koha.
Tublid olid aga kõik, kes
võistlustel osalesid.
Jätkuvat kaunist suusailma võiks nautida kindlasti
kõik ning lastele sooviks
jõudu ja jaksu õppeveerandi
edukaks lõpetamiseks.
Terje Eesnurm

Tegemistest Võiste lasteaias
Tuisukuu tegemised meie
lasteaias on olnud vägagi
talvised. Kelgumägi on kelkude, suuskade ja pükste
pepupooltega siledaks lihvitud, lapsed endale kes punased põsed, kes jälle nohu
või köha saanud... Ka lindudel ei tohiks põhjust olla
meie üle nuriseda, sest sulissõprade toidulaua oleme
hoolsalt kaetud hoidnud kõigega, mis neile nokkamööda
on.
v Vastlapäeva pikad
liud lasi meie lasteaiapere
koos emade-isadega Jõulumäel. Et ilm oli 8. veebruaril
küllalt pakaseline, panid
kokatädid meile toidupooliseks kaasa suure termosega
kuuma teed, mis tõesti asja
ette läks ja viimse tilgani ära
joodi. Vastlaliug kõrgest

mäest, teatevõistlus kelkudel
koos vanematega ja saanisõit, vedajaks ilus kergelt
härmas hobune – see kõik
kokku on ju suurepärane!
Suur tänu Jõulumäe lahkele
rahvale, kes meid bussiga
kohale viis ja tagasi tõi ning
lisaks veel saanisõidu tarvis
eraldi rajad sisse ajas!
v Hiina kalendri järgi
9. veebruaril alanud kukeaasta auks valmisid lasteaia
õuele üliuhked lumest kuked.
v 9. veebruaril sai „Päikesekiirte“ rühm juurde veel
ühe särava kiire: lasteaeda
tuli Grith Kesamaa.
v Sõbrapäeva eel oli
„Rannakarpide“ rühmas üles
seatud postkast, kuhu soovijad võisid sõbrale omatehtud kaardi, parimad soovid
peal, sisse libistada. „Päikesekiired“ ei ole veel nii kan-

ged kirjutajad-mehed; nemad
tähistasid sõbrapäeva kerge
kommisöömisega.
v 16. veebruaril käisime Tahkuranna kooli saalis
vaatamas etendust „Järvevanake“ Lasteteatri Trumm
esituses.
v 20. veebruar oli meie
jaoks küll kuu tähtsaim päev:
Tahkuranna kooli saalis tähistasime Eesti Vabariigi
87-ndat aastapäeva oma traditsioonilise Simbi-Rimbi
laulukarusselliga, järjekorras juba kaheksandaga. Seekord osalesid ka lapsed ja
õpetajad Uulu lasteaiast.
Võtke talvest veel viimast, sest märtsis algab juba
kevad!
Piret Linnumäe,
lasteaiaõpetaja

Lastelt lastele
Kas saab olla veel midagi
südamlikumat ja liigutavamat kui aktsioon, mille algatajaks olid Pärnu-Jaagupi
Gümnaasiumi õpilased ja
õpetajad.
Nimelt, 31.jaanuaril toimus Pärnu-Jaagupi Rahvamajas heategevuslik kontsert
ja käsitöölaat tormikannatustes kahju saanud perede
toetuseks, kus õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning
kõik, kes soovisid, said müügiks välja panna oma valmistatud käsitööasju, maale,
küpsetisi. Laadale järgnes
tunniajaline kontsert ning
ürituselt saadud tulu oligi
see, mis taheti üle anda
jaanuarikuu tormis üleujutuse läbielanud lastega peredele. Valik langes Tahkuranna valla kahele perele, kus
kasvamas lapsed.
Vallavalitsusega kokkuleppel osutusid väljavalituks
Talvi ja Rein Raadiku neljalapseline pere ning Tiina
Serva ja Raavo Kleini neljalapseline pere.
Toetusraha üleandmise
päevaks sai 9.veebruar.

Tahkuranna valla volikogu saali toeturaha üle andma
olid tulnud Pärnu-Jaagupi
Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse esindajad – Martin
Laur, Reimo Lepp, Ave Vainu, Siim Õismaa ja kooli majandusjuhataja Marko Põder.
Talvi Raadik oli toetusraha vastu võtma tulnud pere
pesamuna, pea viieseks saava Rainiga, Tiina Serval ja
Raavo Kleinil olid kaasas
pojad Rando ja Riivo.
Enne kui paberite allkirjastamiseks ja toetusraha
üleandmiseks läks, tundsid
Pärnu-Jaagupi noored huvi
läbielamiste vastu, mis tuli
tormiööl ja -päeval läbi elada rannaäärsetel inimestel.
Meie pered ja vallavalitsuse
töötajad rääkisid,
mida kõike nad on
tormijärgsel ajal
pidanud läbi elama
ja nägema, kuidas
on kõik kannatada
saanud kaardistatud ja missugused
korraldused on
välja töötatud elanikkonna abista-

miseks ning toetuste jagamiseks.
Pered omakorda olid
väga tänulikud ja kutsusid
noori kevadel appi koristustöödele, kus ees seisab tohutu töö õuedesse ja ranna
äärde kogunenud kõrkjate,
lamu ja muu prahi koristamisel.
Tänutäheks meeldiva
ettevõtmise eest kinkisid vallavalitsuse töötajad Pärnu Jaagupi Gümnaasiumile
Tahkuranna valla muusikaringi laste sisselauldud CD
“Lapse esimesed tantsusammud” ning korraldasid ringkäigu Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses.
Tiiu Sommer
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• TEATED •
Häädemeeste ja Tahkuranna konstaablipiirkonda võetakse tööle inimene, kelle
tööülesannete hulka kuuluks töö noortega
ja alaealistega.
Kandidaadilt eeldatakse:
politsei haridus või kõrgharidus,
huvi ja tahet töötada noortega.
Astmepalk 6100.-krooni.
Lähemat informatsiooni Tõnu Kiviselt,
telefon 5119112.

Lugupeetud harrastusfotograafid!
Palume kõiki, kes pildistatsid 9. jaanuari
tormi-üleujutusi, toetada oma fotodega
ühisnäituse korraldamist.
Selleks palume tuua fotod Võiste raamatukokku või Saima Vaheri kätte hiljemalt
15. märtsiks!
Fotode tagastamine garanteeritakse.
Korraldustoimkond

Ristimine Luterlikus kirikus
Läbi aegade on kirikus
toimetatud kiriklikke talitusi:
ristimist, leeri (e. konfirmatsiooni), laulatust ja matust.
Kunagi oli nende toimumine
ka enamikule eestlastest arusaadav ja loomulik. Tänaseks päevaks on kiriklike talituste suhtes palju teadmatust, kuigi inimestes püsib
jätkuvalt huvi ja soov ristimise, leeri, laulatuse ja ka
kristliku matuse järele.
Püüdes vastata peamistele
küsimustele vaimulike talituste kohta luterlikus kirikus,
käsitleme neid lähiaja “Koduvalla” numbrites.
***
Ristimine on sakrament st. nähtus, kus Jumal asetab
oma Vaimu ainelisse elementi ja ühendab end selle kaudu
inimesega. Ristimine pole
juhuslikult väljamõeldud rituaal, vaid Jumala Poja, Jee-

suse Kristuse enese palve ja
ülesanne meile. Matteuse
evangeeliumis ütleb Jeesus:
“Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.
Seepärast minge ja tehke
jüngriteks kõik rahvad, neid
ristides Isa ja Poja ja Püha
Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida
mina olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie
juures maailma ajastu otsani!”. Need sõnad annavad
ristimisele ainulaadse, jumaliku väe.
Ristimine on kristlase
usuteekonna algus, selle
esimene samm. Ristimine on
minek Jumala kaitsva ja
pühitseva meelevalla varju,
on aga ka uks kogudusse.
Ristitud inimesest saab koguduse liige. See on ühekordne sündmus – ristitu
kannab ristimist enesega
kaasas kogu elu, isegi siis,

Sünnid
KEIT HEINMETS
Katrin Kaplur´i ja Toomas Heinmets´a
peres 1.laps

• Klassikaline massaaz
• Meemassaaz
Info ja registreerimine tel 55528343

Meeldetuletuseks koera ja
kassiomanikele!
Vallas töökohustusi täites on silma hakanud peremeheta
ringi liikuvad koerad ja koerad, kes jooksevad hoovist välja
sõiduteele.
Tahkuranna vallas kehtib koerte ja kasside pidamise
eeskiri, mille sätetele tuginedes juhin tähelepanu sellele, et
koera võib pidada ketis või piiratud territooriumil. See kord
on selleks, et koer ei pääseks inimesi ehmatama ja hammustama. Koera ja kassi omanikel on soovitav arusaamatuste
vältimiseks tutvuda Tahkuranna valla koerte ja kasside
pidamise eeskirjaga täies mahus.
Eeskirja rikkumiste korral ulatub rahatrahv 12 000
kroonini. Arvestagem kaaskodanikke ilma rahatrahve
kasutamata, tehes koostööd.
Juhtivkonstaabel Tõnu Kivis võtab vastu kodanikke
teisipäeviti
09.00–11.00 Häädemeestel Pärnu mnt 22
12.00–13.00 Uulus Tahkuranna Vallavalitsuses
konstaabli kabinetis
Telefoni nr 511 9 112
Meeldivat ja turvalist suveaega soovides
Tõnu Kivis juhtivkonstaabel

Väljaandja:
Lehe makett:

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

veel ei ole, siis on sobiv aeg
ja põhjus seda teha. Sama
eeldus kehtib ka ristivanemate kohta, keda peaks igal
lapsel olema vähemalt kaks.
Erandkorras võib ristivanemaid ka vähem olla. Ristimist sooviv täiskasvanu ristitakse ka ilma ristivanemateta.
Ristimistalitus on rõõmupidu. Parim koht selle läbiviimiseks on loomulikult
kirik, ent mõeldav on ka kodu, vajadusel haigla vms.
Ristitav riietub võimalusel
heledatesse riietesse, beebile
sobib selga panna nõndanimetatud ristimiskleit. Sageli
kingivad ristivanemad oma
ristilapsele kaelaristi, mille
kirikuõpetaja saab altaril
pühitseda. Sellega väljendavad ristivanemad ühtlasi
soovi aidata lapsel kristlasena kasvada.
Marek Roots

Tänuavaldus

06.veebruar 2005

Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

kui ta sellest ei hooli.
Ristimises on kaks määravat vahendit: piibli sõnad
(e. Jumala tõotused) ja vesi.
Vesi elustab ja kustutab janu,
vesi peseb ja puhastab. Ristimisvesi peseb puhtaks inimese hinge ja vaimu, äratab
ta otsekui uuele elule. Kiriku
esimestel sajanditel võttis
täiskasvanud kristlane endale ristimises isegi uue nime.
Kõik endine jäeti seljataha.
Keda ja millal võiks ristida? Kõige loomulikum on, et
inimene ristitakse juba lapsena – tema esimestel elukuudel. Samas pole kunagi
liiga hilja end ristida lasta,
seda võib täie julgusega teha
ka eakas inimene. Ristimissoovi korral tuleks esmalt
ühendust võtta koguduse
vaimulikuga. Vanemad, kes
toovad oma lapse või lapsed
ristimisele, peavad olema
koguduse liikmed. Kui nad

25. märtsil
Suure Reede liturgiline jumalateenistus
kell 15.00.
27. märtsil:
I Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus
kell 15.00.
Ristimise, leeri, laulatuse ja matuse läbiviimise asjus palume ühendust võtta õp. Marek Rootsiga
telef: 44 65 192 või 51 93 15 01.

Pensionärid,
kelle pension on üle 3000.-EEK.
Esitage avaldus tulumaksu soodustuse
saamiseks Pärnumaa Pensioniametisse.

Märts 2005

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

Tahkuranna valla Abaja talu on üks
9.jaanuari tormis kannatanutest.
Nendel rasketel hetkedel kogesime, et
meie ümber on nii palju abivalmis
inimesi.
Täname südamest järgmisi Tahkuranna
valla inimesi:
Tahkuranna Vallavalitsuse töötajad
Lennart Sünt
Jüri Kaldmäe
Mart Mengel
Ants Must
Sirje Kuld
Eero Mihkelson
Andres Ilves
Kalmer Metsaoru
Andres Silkin
Gert Krüger.
Alda ja Ilmar Tõnisson

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

Veebruari kuu 2005
12. veebruar Aliide Lume
17. veebruar Meeta Nahku
25. veebruar Floreida Hunt
07. veebruar Alidia Kaseoja
24. veebruar Elmar Roosma
28. veebruar Selda Pulst
22. veebruar Eeri Heamäe
13. veebruar Luule Paluoja
05. veebruar Mati Jaago

91
88
87
83
80
75
70
65
60

Ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust
hind kuni 120 000 kr. hektar,
(läbi raiutud ja hüpoteegiga).
Ettemaksu võimalus. Maamõõtmine.
Nõustamine ja abi asjaajamisel.
Telef. 48 94 055, 51 03 173 (Rapla), 51 10 415,
51 79 566
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Pärnumaa 2005.a. võrkpalli meistrivõistluste II ring
MEESTE I LIIGA
Teisipäeval 08.02.05 kell 19.00 Audru-Tahkuranna
Audru KK
Esmaspäeval 14.02.05 kell. 19.30 Tahkuranna- Sauga
Uulu KSK
Teisipäeval 22.02.05 kell 20.30 ESS veteranid- Tahkuranna
Rabahall
Neljapäeval 03.03.05 kell 19.15 Raja KT-Tahkuranna
Juuraku
PK Esmaspäeval 07.03.05 kell. 19.30 Tahkuranna- SK Kalju-1
Uulu KSK
Neljapäeval 17.03.05 kell 19.15 SK Tervis-Tahkuranna
Pärnu, Seedri 6
Esmaspäeval 21.03.05 kell. 19.30 Tahkuranna- Paikuse
Uulu KSK

Trükkis: kaks & pool
Tulge kaasa elama!

SURMAD
LEIDA AEDMA
01.09.1923-25.02.2005
Tahkuranna küla
LEMBIT PRINTS
08.02.1939-01.03.2005
Uulu küla

