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Uulu koolil uus nägu

Lindi lõikab läbi vallavanem Eeri Tammik, keda assisteerivad volikogu esimees Avo Rahu ja
kooli direktor Lembi Nõmm

10.oktoobri pärastlõunal
kogunesid Uulu kooli õpilased, õpetajad, vallatöötajad, naabervaldade esindajad
ja külaelanikud Uulu Põhikooli õuele, et pidulikult
avada juurdeehitus ning
uudistada kooli renoveerimise tulemusi. Kui õpetajatele, õpilastele ja tööga otseselt seotutel olid sisemised
tulemused teada, siis paljudele kohaletulnuile oli see
kõik alles suur uudishimu.
Igapäevaste möödujatena
olime juba harjunud nägema
Uulu kooli uut nägu väljast,
kuid mis oli toimunud sees,
seda nägime peale valla-

vanema, volikogu esimehe,
Pärnu maavanema, Pärnu
Maavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja ja
koolijuhi tervitussõnavõtte.
Renoveerimistöid tegi ja
juurdeehituse ehitas AS
Pärnu REV. Kui ehituse
alguses oli ehitajal aega isegi
objektil päikest võtta, siis
lõpp läks tormilise kiirusega.
Vaatamata sellele ei valminud koolihoone tähtajaks. Ja
nii tuligi pidulikku avamist
oodata. Koolihoonele uue
näo andmine maksis 6 miljonit krooni, millest 2 miljonit saadi Euroopa Liidu
toetusena, 2 miljonit kanna-

tas välja valla eelarve ja 2
miljonit tuli võtta laenu.
Mida arvavad lapsed
ise kaunilt remonditud ja
juurdeehituse saanud koolimajast?
Egle, Raili, Piia, Kadri:
Meeldib, kõik on ilus. Värvid on väga ilusad.
Ragnar: Uus osa on ilus
Argo: meeldib uus mööbel.
Silver: Mulle meeldib, et
suured õpilased on teises
osas ja väikesed on eraldi.
Kaarel: See mikrofoniga
ruum meeldib
Norman: Vahetundide

ajal lastakse muusikat
Oliver, Madis: Kõik on
kena aga riietusruumis peaksid kapid olema kasvõi kahepeale, muidu varastatakse
kogu aeg jalanõud ära. Ja
vahetundides võiks rohkem
muusikat lasta.
Sander: Hea, et väikesed
on eraldi.
Arabella: Klassiruumid
on ka ilusamad
Veronika: Väikesed on
nüüd uues osas ja ei jookse
enam ringi.
Rasmus: Värvid on ilusad.

OMA LEHT ilmub sajandat korda
Armsad valla lehe lugejad. Täna hoiate Te käes
“Oma Lehe” sajandat numbrit. Kord kuus toob Oma
Leht Teile uudiseid vallast
ja seda juba alates 1994.
aasta augustist. Tahkuranna
valla leht on üks esimesi
Pärnumaal ilmunud valla
lehti.
Enamalt jaolt on need
uudised informatiivse sisuga
ja kajastavad vallas ja selle
territooriumil toimuvat.
Oma Lehe kaudu oleme

Teid kutsunud ühisettevõtmistele, seltsi tegevustesse,
koolitustele, infopäevadele,
sportima. Andnud ülevaateid
valla volikogu ja -valitsuse
tööst, koolides ja lasteaias
toimuvast. Lehe lugejailt oleme oodanud tagasisidet ja
kaastöid lehes avaldamiseks.
Kui mõnikord ongi täheviga
läbi lipsanud, siis palun
mõistvat suhtumist.
On olnud arvamusi, et
leht võiks ilmuda sagedamini, sest siis ei oleks lugejate-

ni jõudvad uudised juba vanad. Kahjuks aga ei ole me
päeva-, ega nädalaleht vaid
ühe väikese valla ajaleht, kus
materjali ajalehe tarvis jätkub kord kuus ilmumise
korral. Oleme nende aastate
jooksul püüdnud lehe kvaliteeti paremaks muuta, vahetades küljendajaid ja trükikoda. Alates 2004. aasta detsembrist trükib valla lehte
AS Pajo. Värvilistele piltidele üle minnes on lehe kvaliteet tunduvalt paranenud.

Aitäh kõigile, kes te olete
lehe tegemisel olnud abiks,
kas siis lehe lugejana või
kaasautorina või hoopis
vilkas koostajate meeskonnas. Aitäh ka valla töötajatele, kes on pidanud oma
kiire igapäevatöö kõrval ette
valmistama artikleid lehe
tarvis, mis otseselt ei ole
nende tööülesanne, kuid ala
valdajana oskate seda, mida
koostaja ei oska või ei tea.
Mida arvavad lugejad
Oma Lehest, ilmumise sa-

gedusest
Arseeni (64): Leht nagu
leht ikka, kohalikud uudised
sees, kindlasti peab olema.
Mart (47): Leht on täpselt niisugune nagu üks valla
leht peab olema ja kvaliteet
on paremaks läinud. Vahel
tuleb endal ka tahtmine midagi kirjutada aga see rohkem emaotsioonidest ajendatud, siis jääb mõte sinna
paika ning ongi kõik. Loomulikult peab ikka kirjutada
ka oskama. Kord kuus on

normaalne ilmumissagedus.
Kui ausalt tunnistada, siis
ma ootan millal leht tuleb.
Tiia(43): Minul, kui postiljonil oleks kuus üks kord
postikott natuke kergem kui
Oma Lehte ei oleks, aga
üldiselt inimesed ootavad
valla lehte, eriti pensionärid.
Mul on täpselt teada, kellele
tuleb leht postkasti poetada.
Nädal enne hakatakse juba
küsima. Siit lihtne järeldus –
leht peab ikka edasi ilmuma.
Tiiu Sommer
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Tahkuranna valla ajaleht
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Vallavalitsuses otsustati:
11.oktoobril
• Määrata Tahkuranna vallas asuvate katastriüksuste sihtotstarve alljärgnevalt:
Pudro 84801:001:0191 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Pudro 84801:001:0192 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Pudro 84801:001:0193 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Merimetsa 84801:001:0441 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Merimetsa 84801:001:0442 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Vuntlandi 84801:001:0450 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Kose 84801:001:0461 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Kose 84801:001:0462 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Salu 84801:001:0491 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Salu 84801:001:049 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Uuejõe II 84801:001:0521 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Uuejõe 84801:001:0522 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Haava 84801:001:0541 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Haava 84801:001:0542 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Põllu 84801:001:0551 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Võidu 84801:001:0552 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Luha 84801:001:0553 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Laane 84801:001:0571 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Laane 84801:001:0572 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Uuejõe I 84801:001:0590 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Aasa 84801:001:0610 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Kaasiku 84801:001:0620 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Saariku 84801:001:0630 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Pändijuhani 84801:001:0641sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Pändijuhani 84801:001:0642 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Pändijuhani 84801:001:0643 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Tahma 84801:001:0672 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Härjapea 84801:001:0675 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Härja 84801:001:0676 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Pea 84801:001:0965 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Murro VI 84801:004:0290 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Ranna I 84801:004:0301sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Ranna I 84801:004:0302 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Jüri Madissoni 6b 84801:004:0310 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Tahma 84801:004:0311 sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%
Külaotsa 84801:004:0320 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Käärdi 84801:005:0161 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
Käärdi 84801:005:0162 sihtotstarbeks maatulundusmaa
100%
• Määrata Tahkuranna vallas asuva Siimu 33 kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:1138 sihtotstarbeks elamumaa
100%.
• Määrata Tahkuranna vallas asuva Siimu 31 kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:1136 sihtotstarbeks elamumaa
100%.
• Määrata Tahkuranna vallas asuva Siimu 32 kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:1137 sihtotstarbeks elamumaa
100%.
• Määrata Tahkuranna vallas asuva Siimu 35 kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:1140 sihtotstarbeks elamumaa
100%.
• Määrata Tahkuranna vallas asuva Siimu 36 kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:1141 sihtotstarbeks elamumaa
100%.
• Määrata Tahkuranna vallas asuva AS Viisnurk Uulu puhkebaas kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0726
nimeks Viisnurga, sihtotstarbeks ärimaa 100%.

• Kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanekud (toetuste maksmine).
• Anda nõusolek alaealistele neile kuuluva korteriosa müügiks. Tehing ei kahjusta alaealiste huve.
• Tunnistada parimaks Reiu külas Silla katastriüksusel
koostatud detailplaneeringu alusel moodustatavate katastriüksuste geodeetilis-maakorralduslike tööde teostajaks OÜ
Georite.
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
OÜ-ga Georite kui parima pakkujaga.
• Kinnitada kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks
eraldatud eelarvesumma 25 000.- krooni jaotus valimiskomisjonide vahel.
• Kinnitada Uulu ühisveevärgi trassiga liitumise kulu suuruseks Karukäpa detailplaneeringuala kinnistute piirkonnas ühe
liituja kohta 1900.- (üks tuhat üheksasada) krooni.
Kinnistutele viivad trassid ja maakraanid ehitavad liitujad välja
oma vahenditega.
Liitumislepingud liitujatega sõlmib OÜ Vesoka ja kannab
liitumistasud üle Tahkuranna Vallavalitsuse arvele.
• Eraldada tegevustoetused Tahkuranna Naisseltsile 4182.krooni.
• Väljastada ehitusluba OÜ-le P-Trucks Uulu külas AS
Viisnurk Puhkebaas kolme puhkemaja püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Häädemeeste Apteek OÜ-le Laadi
külas Siimu 25 kinnistule rajatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Ülle Sibul´ale Laadi külas Martini
kinnistule püstitatavale üksikelamule.
• Algatada Laadi külas Mäeotsa II detailplaneering, mille
eesmärk on kinnistu jagamine.
Huvitatud isik on OÜ Revermark, keda esindab juhatuse liige
Aili Rääk.
20.oktoobril
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Vahesaare kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:001:0335 jagamisega kaheks
eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed ning
maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Vahesaare
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Rolanderi
sihtotstarve elamumaa 20%.
sihtotstarve maatulundusmaa 80%
• Määrata Tahkuranna vallas asuva Pudro kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:001:0192 sihtotstarbeks tootmismaa
100% .
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 22.03.2005 määrus nr
4 “Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kehtestamine Tahkuranna valla haridusasutustes 2005.a.”.
Kehtestada tegevuskulu arvestusliku maksumuse (edaspidi tegevuskulu) suurus 2005.aastal Tahkuranna valla haridusasutustes vastavalt kalkulatsioonile alljärgnevalt:
Uulu Põhikoolis ühe õpilaste kohta 7885.- krooni aastas,
657.- krooni kuus;
Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis ühe õpilase kohta 7247.krooni aastas, 603.- krooni kuus.
Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis ühe lasteaialapse kohta
26400.- krooni aastas, 2200.- krooni kuus.
Uulu Lasteaias ühe lasteaialapse kohta 23440.- krooni aastas,
1953.- krooni kuus.
Tegevuskulu on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.
• Anda kirjalik nõusolek Aimi Saar´ele Laadi külas Ilvese
kinnistul paikneva kuur-varjualuse laiendamiseks.
• Anda kirjalik nõusolek Aimi Saar´ele Laadi külas Ilvese
kinnistule ehitatavale keldrile.
• Väljastada ehitusluba Jaak Kõrts´ile Tahkuranna külas
Mõis 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Ivan Gavrijašev´ile Laadi külas Ivani
kinnistule tiigi rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Uulu
külas Koolimaa kinnistule püstitatud koolihoonele.
• Väljastada kasutusluba Ivan Gavrijašev´ile Laadi külas
Ivani kinnistule püstitatud majandushoonele.
• Väljastada kasutusluba Kuno Teder´ile Reiu külas Tedre
kinnistule püstitatud elamule.
• Väljastada kasutusluba Kuno Teder´ile Reiu külas Tedre
kinnistule püstitatud kuurile.
• Algatada Reiu külas Saesepa ja Tedre kinnistutel Tedre detailplaneering, mille eesmärk on kinnistute jagamine elamu-

kruntide moodustamiseks ning kinnitada selle lähteülesanne.
Planeeringust huvitatud isik on kinnistu Tedre omanik Kuno
Teder.
• Pikendada Reiu külas läbiviidava Õisu detailplaneeringu
15.10.2003 väljastatud lähteülesande kehtivust ühe aasta võrra.
• Määrata Tahkuranna vallas Reiu külas Rae Tehnoküla detailplaneeringualal moodustatavale Kinnistule nr 2 otsustuskorras hoonestusõiguse seadmiseks alljärgnevad tingimused:
- Tahkuranna valla omandis olevale vastavalt Rae Tehnoküla
detailplaneeringule moodustatavale kinnistule Tõllapulga tee
3, katastritunnus 84801:001:1249, pindalaga 24072 m²,
asukohaga Tahkuranna vald, Reiu küla;
- Maa sihtotstarve 100% tootmishoonete maa;
- Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 10 aastat;
- Hoonestusõiguse aastatasu suurus 192 000 krooni;
- Hoonestusõigus tasutakse esimese viie aasta eest ettemaksuna
enne notariaalse hoonestusõiguse lepingu sõlmimist.
- Peale kinnistutele rajatavatele tootmishoonetele kasutusloa
väljastamist, personali komplekteerimist ja tootmise alustamist
tekib hoonestajal õigus kinnistute ostmiseks. Tahkuranna Vallavalitsusele makstav ostusumma võrdub makstud aastatasude
summaga. Miinimum ostusummaks on viie aasta hoonestusõiguse aastatasu.
- Hoonestaja lammutab 5.a. jooksul kinnistul asuva pumpla.
Puurkaevu tamponeerimise ja seadmete demontaa•i tellib
vallavalitsus.
- Hinna sees on liitumine veevärgi- ja kanalisatsiooniga, mis
ehitatakse valmis Tahkuranna Vallavalitsuse poolt hiljemalt
31.juuliks 2006.a., kui hoonestajaga ei lepita kokku teisiti.
- Otsustuskorras hoonestusõiguse seadmise kinnitab peale
vastavasisulise avalduse laekumist vallavolikogu.
• Tunnistada parimaks pakkumiseks Laadi veetrassi väljaehituse teostamiseks tehtud pakkumistest Kalnin OÜ pakkumine.
Pakkumised olid alljärgnevad:
Vesimentor OÜ
902 912 EEK
Water Ser Lääne Eesti OÜ 836 030 EEK
Kalnin OÜ
683 400 EEK
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
OÜ-ga Kalnin kui parima pakkujaga.
• Tunnistada parimaks pakkumiseks Laadi kanalisatsioonitrassi väljaehituse teostamiseks tehtud pakkumistest Kalnin
OÜ pakkumine.
Pakkumised olid alljärgnevad:
Vesimentor OÜ
2 166 861 EEK
Water Ser Lääne Eesti OÜ 1 892 042 EEK
Kalnin OÜ
1 742 000 EEK
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping OÜ-ga
Kalnin kui parima pakkujaga.
• Väljastada ehitusluba Jaanus Jõesalu´le Laadi külas Pilliroo
kinnistule sõnnikuhoidla püstitamiseks.
3.novembril
• Nõustuda Tahkuranna vallas Laadi külas Tuhkru katastriüksuse tunnusega 84801:001:0658 ja Piibri katastriüksuse
tunnusega 84801:001:0657 liitmisega üheks katastriüksuseks
ja määrata tekkiva katastriüksuse nimi ning maa sihtotstarve
alljärgnevalt:
Tuhkru
sihtotstarve elamumaa 100%.

Vallavolikogus otsustati:
7.oktoobri volikogus
Valla valimiskomisjon otsustas:
• Tunnistada Toomas Kersalu valituks Tahkuranna Vallavolikogu esimeheks.
Vallavolikogu otsustas:
• Lugeda Kuno Teder valituks Tahkuranna Vallavolikogu
aseesimeheks.
• Võtta vastu Tahkuranna Vallavalitsuse liikmete lahkumispalve. Vallavalitsusel jätkata talle pandud ülesannete täitmist
kuni uuele vallavalitsusele volituste andmiseni.

TEADMISEKS
Esimene info.
Vallarahvas on esitanud
küsimusi Reiust endise sõjaväeosa lammutusest tekkinud jääkide kasutamise suhtes. Vastavalt projektile oli
lammutusjääk mõeldud täitematerjaliks teedele ja ei
kuulunud hoonestusõiguse
seadmise konkursil hinna
sisse. Korraldatud enampakkumine Rae Tehnoküla esimesele kinnistule (4,6 ha)
hoonestusõiguse seadmiseks

osutus edukaks ja meil tekkis
vajadus puhastada maa
lammutusjääkidest oktoobri
lõpuks. Vallateedele (Postitee, Kulla tee, Mõisa tee jm.)
vedasime 1945 m³, ülejäänud materjal müüdi hinnaga
30.- m³ nende teede täiteks,
mida soovitakse üle anda
vallale ja muutuksid sellega
avalikeks teedeks: OÜ Särpery–Pihla teed 1300 m³,
OÜ Bigastar–Viira tee 1390
m³, OÜ Kalnin–Siimu teed,

Lillepõllu teed 1300 m³,
J.Ollino – juurdepääs Jaani
kinnistule 150 m³, OÜ Hüdromelile teedeehituseks 60
m³. Kokku 6352 m³-st müüdud 4200 m³, alles jäi tasanduskihiks 337 m³. Lammutustööde ja materjali peenestamise käigus ilmnes, et
planeeritud 6189 m³ asemel
oli tegelik väljatulek suurem,
(2000 m3 võrra) kuna vene
sõjaväe poolt ehitatud kunagise kaupluse all oli kelder

ja selle all omakorda suur
vundament. Enamlammutatud kogusest läks tasaarvelduse korras lammutustöid
teostanud OÜ Vändra MPle 1707 m³. Kõikide müüdud
materjalikoguste kohta on
arved (summas 130200
krooni) väljastatud ja enamik
neist ka juba laekunud valla
arveldusarvele.
Teine info puudutab
veetrasside ehitamist vallas.

TÄNU!
Töid teostatakse vastavalt
volikogu poolt kehtestatud
vee- ja kanalisatsiooni arengukavale, eelprojektidele ja
tasuvusuuringutele. Pakkumised võetakse vähemalt
kolmelt pakkujalt ja tulemused kinnitab vallavalitsus,
vt.tänasest lehest lk. 3 ning
deklareeritakse riigihangete
ametile.
Eeri Tammik
vallavanem

TÄNAME
VALIJAID,
KES ANDSID
OMA HÄÄLE
VALIMISLIIT
KOOSTÖÖ
POOLT
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TAHKURANNA VALLA
VALIMISKOMISJON

VALIMISTE TULEMUSED
Tahkuranna vald

OTSUS

Hääletamisest osavõtt
J, R

kokku

993
670
0
1663

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 1
alusel Tahkuranna valla valimiskomisjon registreerib
Tahkuranna Vallavolikogu liikmed:

%

558
321
9
888

56,2
47,9
0
53,4

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Nimekiri
1 VL Koostöö

21.oktoober 2005 nr 6
Vallavolikogu liikmete registreerimine

Hääletanud

Valijaid
nimekirjades

J1
J2
E
KOKKU

Uulu

H % R1 M %
519 59,1 519 9 69,2

R1
9

2 VL Külatee
233 26,5 233 3 23,1
3 Eesti Keskerakond 126 14,4 126 1 7,7
KOKKU
878 100 878 13 100

3
1
13

Valimisliit Koostöö
1. Eeri Tammik
2. Toomas Kersalu
3. Kalmer Metsaoru
4. Kuno Teder
5. Avo Rahu
6. Kauri Krüger
7. Mati Einmann
8. Tiia Kalnin
9. Tiit Sommer

Valimisliit Külatee
1. Alo Sinimäe
2. Ardo Vakk
3. Marika Prants
Eesti Keskerakond
1. Argo Mengel

TAHKURANNA VALLA
VALIMISKOMISJON

5% künnis = 43,90

OTSUS
Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel
Nimekiri/
Kandidaat

Uulu

VA

R

J1

J2

E

278,1252
193,0893
149,0436
121,9254
103,4740
90,0698
79,8705
71,8372
65,3382
59,9672
55,4503
51,5963
48,2672
45,3613
42,8015
40,5288
38,4966

164
51
51
50
29
24
24
23
21
18
13
10
10
9
8
6
6
2

98
48
34
49
24
22
20
9
17
2
12
2
6
7
2
6
1
2

61
3
17
1
5
1
4
14
4
16
0
8
4
1
6
0
5
0

5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

519 341

170

8

VL Koostöö
Eeri Tammik
Toomas Kersalu
Kalmer Metsaoru
Kuno Teder
Avo Rahu
Kauri Krüger
Mati Einmann
Tiia Kalnin
Tiit Sommer
Viljar Metsaoru
Arkadi Kallaste
Katrin Saat
Tarmo Mätas
Kaire Aava
Ülo Kirt
Ülle Türn
Marvi Arnek
Henn Saar
KOKKU
VL Külatee
Alo Sinimäe
Ardo Vakk
Marika Prants
Renate Lind
Priit Kuusk
Katrin Akker
Gerli Jürima
Maili Jõesalu
Tarmo Eesnurm
Kaido Stimmer
Kaido Kuuse
Tiia Jaaniste
Tiina Tamm
Ave Tammeleht
Paul Hindriks

81
19
17
16
14
14
13
13
10
9
8
8
5
4
2

71
1
3
0
12
14
12
13
0
6
8
8
2
0
2

10
18
14
16
2
0
1
0
10
2
0
0
3
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

KOKKU
233
Eesti Keskerakond
Argo Mengel
126,0000
47
Tõnu Kivis
67,5217 28
Kersti Merimaa
46,8772 20
Margus Must
36,1840 19
Vaido Absalon
29,6004 10
Riina Pärnpuu
25,1209
2
KOKKU
126

152

80

1

0
13
18
17
10
1
59

47
15
2
2
0
1
67

0
0
0
0
0
0
0

Ringkond kokku

552

317

9

124,8616
86,6856
66,9117
54,7372
46,4536
40,4360
35,8571
32,2506
29,3330
26,9217
24,8939
23,1636
21,6691
20,3645

878
Mandaate = 13
Lihtkvoot = 67,54

R - ringkond, J - jaoskond, M - mandaate, VA võrdlusarv, VL - valimisliit, E - elektroonilised hääled

21.oktoober 2005 nr 7

Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 69
alusel Tahkuranna valla valimiskomisjon registreerib
Tahkuranna Vallavolikogu asendusliikmed:
VL Koostöö
1. Viljar Metsaoru
2. Arkadi Kallaste
3. Katrin Saat
4. Tarmo Mätas
5. Kaire Aava
6. Ülo Kirt
7. Ülle Türn
8. Marvi Arnek
9. Henn Saar
Eesti Keskerakond
1. Tõnu Kivis
2. Kersti Merimaa
3. Margus Must
4. Vaido Absalon
5. Riina Pärnpuu

VL Külatee
1. Renate Lind
2. Priit Kuusk
3. Katrin Akker
4. Gerli Jürima
5. Maili Jõesalu
6. Tarmo Eesnurm
7. Kaido Stimmer
8. Kaido Kuuse
9. Tiia Jaaniste
10. Tiina Tamm
11. Ave Tammeleht
12. Paul Hindriks

Uulu veeprojekt sai alguse
Võiste ja Reiu tööd
Tahkuranna valla vee- ja kanalisatsiooni (VK) arendamise kava on kehtestatud vallavolikogu poolt. Eelmisel
aastal oli pearõhk Võistes, kus ehitasime veepuhastusseadmed ja uuendasime trassid kahe pumpla vahel.
Käesoleval aastal algasid tööd valla poolt arendatavas
Ponimetsa ja Kulla elurajoonides vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamisel. Eelmisel aastal valmis seal uus puurkaev.
Sel aastal valmivad trassid ja järgmisel aastal lõpetame tööd
koos kanalisatsiooni puhastusseadmetega.
Reiu korrusmaja lähedal asuv puurkaev valmis talvel ja
sealt saavad puhast vett Reiu 5.korruselise maja 55 peret,
lisaks endised Reiu suvilad. Suvilate vahel vajab vahetamist
veetrass, mis on amortiseerunud.
Uulu ja Laadi tööd
Nii nagu eelmistelgi aastatel, õnnestus meil saada tänavu
Keskkonna Investeeringute Keskuselt (KIK) projektiraha. Sel
aastal siis Uulu veetrasside rekonstrueerimiseks 1,2 miljonit
krooni, millele lisandub omaosalus 528 tuhat krooni. Selle
raha eest ehitame lõpuni ja laseme käiku Õunaaia puurkaevu
(asub saeveskite taga), mis jääb peapumplaks. Vee kvaliteet
vastab seal normidele. Õunaaia puurkaevu ühendame Keskuse puurkaevuga (jääb reservpumplaks). Sealt edasi kulgeb
uus veetrass Laadi tee ja Siimu tee ääres kuni Siimumetsa
kruntideni. Et mitte teha asjatuid töid, siis paigaldame
paralleelselt veetrassiga ka kanalisatsiooni survetrassi sellele
lõigule. Liituda saavad selle töö käigus veetrassiga UuluLaadi tee parema ääre kinnistuomanikud, Miku detailplaneeringu ala kinnistuomanikud, kinnistud Õunaaia puurkaevu
kõrval ja kahe puurkaevu vahel. Kanalisatsiooniga liitumist
veel ei saa.
Teine töö, mille pakkumised on võetud sisaldab Siimumetsa elurajooni vee- ja isevoolseid kanalisatsiooni trasse,
Miku isevoolseid kanalisatsioonitrasse ja survekanalisatsiooni ja veetrasse kuni Siimumetsa lõpuni.
Ühenduse veetrassidega saavad ka Karukäpa planeeringuala kinnistud Laadi tee ja Männiku tee nurgal. Tööde
kiirendamiseks ja soodsamalt ehitamiseks teostavad nad
kinnistute vahelised trassitööd oma jõududega.
Järgmisteks töödeks on meil vaja veel lisainfot ja kalkulatsioone. See puudutab Rooli suvilate alasid, nendest taga
asuvaid krunte, Laadi tee vasakut äärt. Täpsustame, kes
soovivad liituda ainult veega, kes ka kanalisatsiooniga, kas
neid töid on võimalik teostada (suvilakruntide vaheline ala
ja teed on eriti kitsad), mis see maksma läheb, kes kannab
kulud, kui suured on liitumistasud ja millal on võimalik töid
teostada. Anname sellest edaspidi teada lehe kaudu ja suhtleme vajadusel ka otse või kirja või telefoni teel.
Eeri Tammik, Vallavanem

• TEATED •

TAHKURANNA VALLA
VALIMISKOMISJON
OTSUS
Uulu
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Vallavolikogu liikme Tiia Kalnin´i
volituste peatumine ja asendusliikme
määramine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §19
lg2 p3 ja lg4 p3, §20 lg1, lg3, lg4, lg5, Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse §20 lg2, Tahkuranna Valla
Valimiskomisjon
O t s u s t a b:
1. Peatada vallavolikogu liikme Tiia Kalnin´i volitused
volikogu liikmena tema isikliku avalduse alusel kuni
25.jaanuarini 2006 ja määrata asendusliikmeks
Valimisliit Koostöö nimekirjas kandideerinud Viljar
Metsaoru.
2. Käesolev otsus on vormistatud kahes eksemplaris, millest
üks eksemplar antakse üle Valimisliidule Koostöö ja teist
säilitatakse Tahkuranna Valla Valimiskomisjoni materjalide hulgas.
3. Avalikustada otsus Tahkuranna Vallavalitsuses.
4. Käesolev otsus jõustub allakirjutamisega.
Ulvi Poopuu
Tahkuranna valla valimiskomisjoni esimees

Vabandus!
OÜ Vesoka vabandab kodanik Valdor Telve ees temale
tekitatud ebameeldivuste pärast, mis olid tingitud tema nime
kasutamisega OÜ Vesoka ja Uulu küla elanike vahel sõlmitud
internetiteenuse lepingutes.
Edaspidiste rikete korral internetiside riketes pöörduge OÜ
Cord poole, kellega on Teil sõlmitud uued internetiteenuse
lepingud.

Võiste lastering Põnnikas tegutseb
neljapäeviti kell 11.30 lasteaia saalis.
Kuni 5-a kodused lapsed on koos vanemaga oodatud
laulma ja mängima.
INFO tel 53936699 Siiri
EEE
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus kutsub teatrisse:
Laupäeval 12. november kell 18.00 Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses asuvas ”Pargi” kohvikus
Külla tuleb Salong Teater estraadikavaga: „Päevapiltnik”
Osades:
Dajan Ahmet, Triin Jugapuu, Aivo Sadam või Erki Aule
Lavastaja: Dajan Ahmet

Salongiõhtu pääse täiskasvanutele 45.- ja õpilastele ning
pensionäridele 35.-. Piletid eelmüügis Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses või 1. tund ennem algust kohapeal.

EEE

27. novembril kell 16.00 ADVENDIKÜÜNLA
SÜÜTAMINE Võiste kirikus.
Uue kirikuaasta algus.
PÜHAPÄEVAKOOL iga kuu II ja IV pühapäeval
algusega 13.00 Võiste lasteaias. Kõik lapsed on oodatud!
P.S. Palume koguduseliikmetel mitte unustada 2005. aasta
liikmeannetust! Liikmeannetust võtab vastu Maie Vakk.
Kontakt koguduse hooldajaõpetaja
Marek Rootsiga: 44 65 192 või 51 931501.

EEE

Tahkuranna Õigeusukirikus
Laupäeval, 26. novembril kell 11.00

Surnute mälestamise püha
Liturgia ja suur hingepalve
Taevariigi õndsus lahkunud hingedele!
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Tahkuranna valla ajaleht

November 2005

KOOLIUUDISEID
Uulu Põhikoolist

Tahkuranna kooli uudised

Linnutiivul üle mitme riigi
Meie – Thea, õpetaja
Marikka, õpetaja Sirje, Oliver, õpetaja Marek, esindasime Tšehhi Vabariigis Eestimaad ja Uulu Põhikooli.
Projekt Comeniuse raames
kohtusid Tšehhi väikelinnas
Prahatices neli riiki: Tšehhi,
Eesti, Poola, Saksa. See oli
nii töö- kui puhkusereis.
Kolmele meie hulgast oli
lennukiga reisimine esmakordne. Mõelge, kui võimas
algus kogu reisile!
Nagu meilgi, proovisid
Praha linnas giiditöö ametit
tšehhi õpilased.Tutvustus
toimus inglise keeles. Linn
on suur ja võimas oma ajalooliste ehitiste poolest.
Tähtsamaid kohti püütigi
kogu suurele grupile näidata.
Mida rohkem Prahast
lõuna poole, seda vaheldus-

rikkamaks, mägisemaks
muutus loodus. Sihtpunktis
Prahatices läks pea algul
tänu käänakutele, tõusudele,
langustele päris puntrasse.
Küll on mõnel lapsel hea
kooli tulla, aina mäest alla,
aga koju minna-ohoo!
Spordipäeva lõpuks segunesid osavõtjad juba
mõnusalt kokku. Usun, et
meie õpetatud mängud
pakkusid teistele nii pinget
kui ka nalja.Arvan, et meie
vapustavalt tublid Thea ja
Oliver, õpetajad Marikka,
Sirje ja Marek said ise ka
kõigega suurepäraselt hakkama.
Koolimaja õuet jäi teiste
puude kõrval ehtima meie
istutatud kasepuu. Arvame,
et kase idee tuli tšehhidel
meie kuumast hitlaulust

,,Tiiu, talutütrekene.“ Muuseas, neil oli see lauluke nii
vahvalt seatud ja esitatud, et
annab järgi teha.
Päevad aina veeresid.
Muljeterohke linn oli Cesky
Krumlov. Selle linnakese
kindlus on kantud UNESCO
pärandite hulka.
Igaüks meist nautis seda
reisi. Oli, mida vaadata, millele mõelda ja siis järgi teha,
õppida. Lahkumine on alati
raske. Kohtutakse jälle kevadel, kuid siis juba Saksamaal.
Hip-hop, hip-hop, meie
meeskond oli tip-top!
Kõikide nimel õpetaja
Sirje Kõresaar

Kahvatu valgus
sügismaastike kohal
valgeid tutte
ohakad külvavad tuulde.
All ribadeks rebitud taeva
pikad ja porised teed.
Viivi Luik
Kätte on jõudnud kõige
pimedam ja porisem aeg,
hingedeaeg. Sellel ajal on
eriti sobilik meenutada
möödunut. Mida meie oleme
septembri- ja oktoobrikuu
jooksul teinud?
o Septembri alguses oli
matk ”Reipalt koolipinki”,
eesmärgiks tugevdada tervist
ja hoida sidet loodusega.
Peale matka valmisid klassiti
erinevad tulemused – puu-

lehtede raamatud, joonistused, kirjatööd metsas nähtust.
o Selgitasime välja oma
kooli kiiremad jooksjad,
kellest enamik osales ka
maakondlikel võistlustel.
Seal saavutasime teatevõistluses II koha.
o 2. oktoobril käisime
Pärnus vaatamas Viljandi
lasteteater “Reky” etendust
“Bullerby lapsed”. Arvamusi etenduse kohta oli erinevaid, kuid au tuleb anda
peaaegu sama vanadele
näitlejatele kui meie omad
lapsed. Nad mängisid hästi.
o 7. oktoobril tähistasime õpetajate päeva.
o Õpetajad said teha

kunstikursusel erinevates
tehnikates kaarte, mis iseenesest ei olnud rasked, kuid
nõuavad head materjali.
o Tööle hakkas logopeed.
o Õpetajad alustasid
arenguvestluseid.
o 3. novembril toimus
lastevanemate üldkoosolek,
kuhu oli esinema palutud
H.Martsenkov Pärnu Haridusametist.
Anu Alloja
Tahkuranna Lasteaed
Algkooli õpetaja

Võiste lasteaia tegemistest
Sügisel alustasime lasteaias kohe töiselt. Üle pika
aja saime alustada nii, et ei
pidanud ootama remonditööde lõpetamise järel. Kokatädid küll ootasid oma
kappe ja laudu oktoobrikuuni, kuid söögid said tehtud.
Rühmades muutus see, et
„Rannakarbi“ suured hakkasid tööle „Päikesekiirtega“
ja „Päikesekiirte“ suured
„Rannakarpidega“. Mõlema
rühma pedagoogidele oli see
uus, raske ja huvitav, kuid
vanemate mõistmise ja toetusega sujub töö juba päris
hästi.
Lasteaed pidas 24-ndat
sünnipäeva 15. septembril.
Sai tantsitud, trallitud, joo-

nistatud ja maiustatud.
Kumbki rühm sai ka väikesed kingitused.
Sügis oli pikalt soe ja
seega saime palju õues olla.
Eriti tore oli õpetaja Siiri
poolt korraldatud spordipäev. Diplomi said kõik, sest
kõrvalseisjaid meil ei olnud.
Kes tahabki pealt vaatama
jääda, kui võistlused on põnevad ja jõukohased kõigile.
Kuna ilmad olid päikeselised
ja soojad, saime ka palju jalutamas käia ja kauni sügise
ilu vaadelda.
Õpetajatepäeval olid
meil kuuendikud asendusõpetajad. „Rannakarbi“ rühmas asendanud tüdrukud olid
väga tublid – ehk on nad ku-

nagi päris lasteaiaõpetajad.
22.novembril käisime
esinemas–lustimas kultuuriseltsi poolt korraldatud
taidlejate õhtul. Lapsed olid
julged ja tublid ning esinemine õnnestus hästi, kuigi
koos olid kahe- kuni seitsmeaastased.
Sügis näitab juba oma
karmimat palet. Pange end
ikka soojalt riidesse ja samas
ka karastage, et tõvepisikud
maha ei murraks.
Ootame ilusaid suusa- ja
kelguilmasid.
Lasteaiaõpetaja
Malle Aedma

Oliver ja Thea Prahas Karli sillal

Uulu peagi 500 aastat vana

Uulu koolis avatud raamatukogu
KUS ÕPILANE
– LEIAB vajalikku informatsiooni
– OMANDAB uusi teadmisi, saab teha referaate, uurimustöid
– KASUTAB teatmeteoseid, sõnaraamatuid, haruldasi teoseid,arvutit
– LAENUTAB ilukirjandust ja ajakirju
– LOEB ajalehti
– TUTVUB loomingu väljapanekute ja näitustega, kooli kroonikaga
– TEGELEB huvipakkuvaga, saab osaleda loomingukonkurssidel, mängida arendavaid
lauamänge
– SAAB ABI katkiläinud kooliraamatu parandamisel, vajalike õpikute ja töövihikute hankimisel
– VEEDAB vaba aega, saab vaadata telerit ja videofilme
– SUHTLEB kaasõpilastega
ABISTAVAKS KÄEKS kooli raamatukoguhoidja Ly Kukk

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

Sünnid
JANNAR
JOHANNSON

29.september 2005
Sille Taats´i ja
Janar Johannson´i
peres 1.laps

ANETT AEDMA

23.oktoober 2005
Jaana Väli ja Anti
Aedma peres 1.laps

ANGELA KAISTE

28.oktoober 2005
Indrek Kaiste ja
Aljona Mõskova peres
3.laps

Palju õnne elust endast!
Miks ta vaid, nii kiirelt lendab.
oktoober 2005
13. oktoober
Helma Lepik
10. oktoober
Helmi-Eliise Hendla
04. oktoober
Erna Raadik
27. oktoober
Maimu Madissoo
07. oktoober
Helvi Kallaste
08. oktoober
Endel Jürioja
28. oktoober
Johannes Õis
13. oktoober
Mihkel Saarts
21. oktoober
Laine Suur
28. oktoober
Avo-Eedu Toomla
07. oktoober
Ago Saat
20. oktoober
Virve Kurm
26. oktoober
Heldur Stimmer
19. oktoober
Helju Sommer
21. oktoober
Juta Sinimäe

91
88
83
81
80
80
75
70
70
70
65
65
65
60
60

Lausa ukse taga see suur
juubel pole. Aga piisavalt
lähedal küll, et sellele juba
praegu mõtlema hakata.
Läheneb aasta 2006 ja kaheksa aasta pärast võime
juubeldada, sest Uulu esmamainimine on dateeritud
1514.aastal.
Meie kauni looduse ja
huvitava ajalooga kodukohta
Eesti turismikaardil ei ole.
Käesoleval aastal sai projektitööna valmis looduse õpperada. On rõõmustav, et
seal päris usinalt matkatakse.
Üllatav oli kohtumine kahe
Pärnu prouaga (nagu selgus
31.oktoobri hommikul ühest
telefonikõnest olid prouad
hoopis Häädemeestelt) rajal
28.oktoobril. Nad käisid
rajatähiste järgi. Voldikut ei
olnud nad osanud endale
muretseda, aga ütlesid, et
ajaleheartikkel on kotis kaasas. Soovitasin neil Pärnusse
tagasi jõudes I-punktist läbi
käia, et voldik tagantjärele
läbi lugeda.
Kurb on aga see, et lõhutakse nii rajatähiseid kui
vaatlusposte. Rebitakse pu-

ruks peale pandud kirjeldusi.
Prahireostus on kohutav.
Kesksuvel murti rinnakõrguselt noori puid – õllepudelid
ja suitsukonid vedelesid ümberringi. Kusagilt kaugelt
neid “tegijaid” muidugi
otsima ei pea. Küllap ei ole
nemad ega nende vanemad
kuulnud miskit heast lastetoast. Nii rada kui meid ümbritsev keskkond püsib aga
korras meie kõigi ühise hoole toel. Ja nõnda palju peaks
suutma mõelda igaüks, et
ilma rajatähiseta on võõral
matkajal võimatu liikuda.
Rada tutvustavaid voldikuid võib osta raamatukogust. Miks on neile pandud
hind 5 krooni? Lootuses, et
koguneks pisutki raha, millega asuda korrastama raudparuni hauakambri ümbrust.
Sellest võiks kujuneda üks
huvitavamaid turismiobjekte
Uulus. Praegu on kogunenud
55 krooni!! Allakirjutanu ei
kogu endale viie krooni kaupa raha. Pealegi saavad rühmad endale voldikuid tasuta
kaasa. Nii et see 5 krooni on
annetus, mitte hind.

Uulus tuleks korrastada
ja kohati uuendada akaatsitee (kaatsitee). Mõnusaks
puhkepaigaks võiks kujuneda sireliaed (ajalooliselt roosiaed).
Hea oleks, kui meil eksisteeriks üks nö kodulootuba,
kuhu saaks koguneda matkagrupp ülevaate saamiseks
Uulust enne rajale minekut.
Seal võiksid olla väljapanekud kodukoha ajaloo
kohta. Seal võiksid asuda
herbaallehed, fotod ja kollektsioonid, mis tutvustavad
kodukoha loodust, samuti
saab seal korraldada erinevaid näitusi, väljapanekuid.
Seda ruumi võiksid kasutada
seltsid, ringid.
Ilmselt võiks olla loodusrada valla koduleheküljel.
Kuidas, kus ja mida ette
võtta Uulus turismi arendamise nimel, see võiks saada
kõigile meile arutlusteemaks. Küllap on siis pea
500-aastane Uulu ka Eesti
turismikaardil olemas.
E. Vallek

Tahkuranna Naisselts annab teada, et ka sellel aastal toimuvad Võistes
jõululaadad, kuhu oodatakse oma toodetega kauplema kõiki vallaelanikke.
Õige aeg on juba praegu hakata mõtlema, millega turule tulla.
Laatade toimumise aegu jälgige kohalikelt teadete tahvlitelt.

