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Mida sai ära tehtud Tahkuranna vallas
valimisperioodil 2002–2005 valimisliit
Koostöö eestvedamisel
2002
Tahkuranna kooli ehitus,
Mõisa tee asfalteerimine,
Pätsi platsist kirikumõisani.
2003
Valmis lõplikult Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskus,
uued reoveepumplad
Võistes ja Uulus,
uus arstipunkt Võistes,
valla kodulehekülg
internetis,
internetiühendused
Uulu korrusmajades,
Uulu-Laadi teele bussiliin,
apteek Uulus.
2004
Uulu lasteaed,
jõusaal Kultuuri- ja
Spordikeskuses,
avalikud internetipunktid
Tahkurannas ja Leina
külas,
internetiühendused Võiste
korrusmajades, osaliselt
Reius ja Lepakülas,
teehoolduskava,
Tahkuranna kooli ja Rae
bussipeatuse valgustus.

2005
Renoveeritud Uulu kool
koos juurdeehitusega,
Uulu lasteaias lisandus
kolmas rühm,
täiendav bussipeatus
ROOTSI Laadi teele,
lammutatud vanad sõjaväevaremed Rae bussipeatuse
taga,
valminud Rae Tehnoküla
detailplaneering,
hoonestusõiguse seadmine
esimesele tootmiskinnistule
õnnestus.
Võiste veepuhastusjaam ja
uued trassid,
uued joogivee pumplad
Reius,
alustatud Uulu veetrasside
ehitust.

Veel tähtsamatest
töödest
Ehitatud ja kapitaalremonditud kokku 1 km asfaltteed Tahkuranna külas, 2,4
km freesasfaltkattega teid
Võistes, Uulus ja Reius, 6

km kruusateid (Laadi, Võiste, Reiu ja Uulu). Riigiteedele on ehitatud 6 km uusi
kruusakatteid (Lepa ja Laadi
külas) ja 3 km mustkatet Leina külas. Lisaks VIA Baltica
kapitaalremont.
Palgatud noorte treenerid, 50 noort treenimas treeninggruppides.
Suurendasime laste sünnitoetust 2000 kroonini.
Elamuehituse arendamine.
Uute elamukruntide moodustamine valla maadele ja
nende edukas müük, kokku
15 miljonit krooni (Suksumetsa, Ponimetsa, Kulla)
Valla elanikkond suureneb.
Külaliikumised aktiviseeruvad ja toetused suurenevad (2 korda).
Valla sportlased on edukad maakonnas ja kaugemal
(medalid Eesti meistrivõistlustel, Eesti maatalimängudel jm.).
Noorte huvitegevuse või-

Uulu kooli juurdeehitus

malused on suurenenud.
Võiste sotsiaalmaja renoveerimine jätkub.
Euroopa Liidu ja muudest projektidest lisaraha
hankimine, kokku 6 miljonit
krooni.
Tegus ja asjalik volikogu.

Avo Rahu,
Volikogu esimees

Eeri Tammik,
Vallavanem
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Vallavalitsuses otsustati:
6.septembril
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 03.04.2003 korralduse
nr 156 punkti 2 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis:
“2. Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Külli
Klein’ile Tahkuranna vallas Võiste alevikus katastriüksus
pindalaga 3781 m²”.
• Väljastada ehitusluba Ülo Paldis´ele Laadi külas Siimu
21 kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Endi Saagim´ile Laadi külas Siimu
27 kinnistule elamu ja kõrvalhoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Reiu külas Kose
kinnistule rajatavale elektriliitumispunktile.
• Väljastada projekteerimistingimused AS-ile Tarriks Reiu
külas Närepi kinnistule projekteeritavale tootmishoonele.
• Väljastada kasutusluba Peeter Naaber´ile Uulu külas
Marguse kinnistule püstitatud elamule.
• Algatada Reiu külas Tukaotsa kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on elamukruntide moodustamine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
Planeeringust huvitatud isik on AS A&P Mets, mida
esindab Tanel Menning.
• Võtta vastu Uulu külas läbiviidav AS Viisnurk Uulu
puhkebaasi kinnistu detailplaneering, planeeringu nimetus
Viisnurk.
• Võtta vastu Reiu külas Tahkuranna valla omandis oleval
Silla katastriüksusel läbiviidav Silla elamud detailplaneering.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
16.septembril
• Väljastada ehitusluba Andres Uusna´le Reiu külas Reiujõe nr 30 kinnistule elamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Avo Rits´ile Reiu külas Allimäe
kinnistule rajatavale kõrvalhoonele.
• Väljastada ehitusluba Lee Cornel Williams´ile Tahkuranna külas Merila kinnistule rajatavale üksikelamule.
• Väljastada projekteerimistingimused Jaak Kõrts´ile
Tahkuranna külas Mõis 1 kinnistule projekteeritavale
elamule.
• Väljastada kasutusluba Jaanus Urla´le Laadi külas Enela
kinnistule püstitatud elamule.
• Maksta preemiat parimatele sportlastele.
• Muuta (määrata) Tahkuranna vallas asuva Leo katastriüksuse 84801:001:0670 nimeks Kaalepi.
29.septembril
• Muuta (määrata) Tahkuranna vallas asuva Madise
kinnistu katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
Katastriüksus Uulu külas
tunnus 84801:001:0222 nimeks Madise
sihtotstarve elamumaa 100 %
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Vallavolikogus otsustati:

Katastriüksus Laadi külas
tunnus 84801:001:0223 nimeks Eerika
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Muuta (määrata) Tahkuranna vallas asuva Õisu kinnistu
katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
Katastriüksus Reiu külas
tunnus 84801:001:0501 nimeks Õisu
sihtotstarve elamumaa 100 %
Katastriüksus Lepakülas
tunnus 84801:001:0502 nimeks Põlluserva
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Määrata Tahkuranna vallas Leina külas Riigi omandisse
taotletud Maatükk 14 maaüksusest moodustatud katastriüksuse (pindala 8,2 ha) nimeks Niidu.
Määrata Niidu katastriüksuse sihtotstarbeks 011
Maatulundusmaa (M).
Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, toimetulekutoetuse saajate nimekirja
kinnitamine).
Väljastada projekteerimistingimused Merje Metsalu‘le
Tahkuranna külas Meri nr 6 kinnistule projekteeritavale
elamule.
Anda kirjalik nõusolek OÜ-le Bigasar Reiu külas
Metsa kinnistule rajatavale puurkaevule.
Anda rendile mitteeluruumid Uulu kontorihoones Klep OÜ
Uulu kauplusele hinnaga 10.- kr/m².
Kooskõlastada alates 01.novembrist 2005 SW Energia
OÜ teeninduspiirkonnas soojusenergia piirhinnaks 690.krooni (ilma käibemaksuta) MWh.
Anda nõusolek raadamiseks 0,23 ha ulatuses Pärnumaal
Tahkuranna vallas Leina külas Jõulumäe kinnistul ja RMK
Surju metskonna kinnistul Jõulumäe suusaradade laiendamiseks.
Osta vallale kuuluvale Pargi kohvikule laste toitlustamise
tarvis keedukatel Metos AS-ilt kui parimalt pakkujalt
hinnaga 62 000.- krooni. Hind sisaldab käibemaksu,
paigaldust, transporti.
Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 11.augusti
2005 korraldus nr 193 “Kinnistu jagamine, sihtotstarbe
määramine”.
Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Rae Tehnoküla
detailplaneeringu käigus Silla katastriüksuse
84801:001:0277,
Sillapulga
katastriüksuse
84801:001:0481, 84801:001:0484 ja Poe katastriüksuse
84801:001:1099 jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Tõllapulga tee 1 sihtotstarve tootmishoonete maa 100%
Tõllapulga tee 3 sihtotstarve tootmishoonete maa 100%
Tõllapulga tee 5 sihtotstarve tootmishoonete maa 100%
Tõllapulga tee laienduse
sihtotstarve transpordimaa 100%
Riia tee laienduse sihtotstarve transpordimaa 100%
Silla
sihtotstarve maatulundusmaa 100 %
Osta Taastusravikeskusest Estonia AS kaks ravituusikutkinkekaarti kogumaksumusega 4100.- krooni seoses eakate inimeste päeva läbiviimisega (õnneloosideks).

VALIMISLIIT KOOSTÖÖ

KÜLATEE VIIB EDASI

Lubas ja viis ellu valimisperioodil 2002-2005
1. Haridusobjektide kaasajastamine:
Uulu kooli renoveerimine koos juurdeehitusega, Uulu
lasteaed ja Võiste lasteaia remont.
2. Puhas vesi ja uute trasside ehitamine:
Võiste veetöötlusjaam, uued pumplad Reius uued trassid
Võistes, Uulus ja Reius.
3. Teehoolduskava ja selle täitmine:
Teehoolduskava aastateks 2004–2006. Teeehitus ja -remonditööd Võistes, Tahkurannas, Reius, Metsakülas, Laadil, Leinakülas, Lepakülas ja Uulus.
4. Jätkuvalt ilmub OMA LEHT – nüüd värvitrükis.
5. Rakendatud tööle noortespordi juhendajad.
Suurendatud omaalgatuse toetamist 2 korda.
Loodud eeldused uute ettevõtete tulekuks.

Valimisliit KÜLATEE toetub kolmele väärtusele.
Inimene on väärtus
1. Iga inimene vallas on väärtus. Väike inimene on suur
väärtus. Et väike inimene tulevikus saaks suuri tegusid
teha, tuleb panustada juba täna tema arendamisse.
Panustamine käib üld- ja huvihariduse ning spordi kaudu.
Igal lapsel, olenemata pere rahakotist, peab olema võimalus osa saada riigi ja valla hoolest.
2. Perekond on väärtus. Pere peab end täisväärtuslikuna
tundma, ükskõik kus valla nurgas ta elab. Panustada tuleb
erinevate tegevuste kaudu noorte perede elamaasumisse
Tahkuranna valda.
3. Ettevõtja on väärtus. Iga ettevõtja loob lisaväärtust vallale
nii töökohtade kui maksude kaudu.

Järgmisel valimisperioodil 2005–2009
1. Aitame ellu viia rahva poolt koostatud külade arengukavad.
2. Toome valda projektidest ja arendustest lisaraha.
3. Jätkame mängu- ja spordiväljakute ehitamist, seda ka väiksematesse küladesse.
4. Parandame valla üldist heakorda.
5. Alustame kõnni- ja jalgrattateede ehitamist.
6. Laiendame tänavavalgustuse alasid.
7. Aitame kaasa uute internetiühenduste ehitamiseks hajaasustuses.
8. Jätame rannikualad puhkealadeks.
9. Arendame valda vastavalt volikogu poolt kehtestatud
arengukavale.
Meie vallavanema kandidaat on EERI TAMMIK
Meie volikogu esimehe kandidaat on AVO RAHU
VÄHEM SÕNU – ROHKEM TEGUSID!
JUHIME VALDA ERAKONDADE NÄPUNÄIDETETA!

Areng on väärtus.
Kuna oleme osa Euroopa Liidust, peame võtma maksimumi
sealsetest võimalustest. Selleks tahame aktiivseid külasid,
seltse ja inimesi aidata selle võimaluse ärakasutamisel.
Kogukonna jaoks olulise projekti omaosaluseks vajaliku raha
leiame vallaeelarvest. Panustades erinevatesse projektidesse,
panustame ka valla elanikesse.
Informatsioon on väärtus.
Kogu maailma info on sul käes, kui sul on juurdepääs
internetile. Keskendume kogu valla internetiseerimisele. See
toob lisaväärtusena valda uusi ettevõtjaid, noori peresid ja
muidu toimekaid inimesi.
Otsustaja vastutab.
Iga volikogu liige kannab vastutust inimeste heaolu, valla
tulubaasi ja arengu eest.
Kõik otsustajad peavad arvestama järgnevaga:
1. Iga tehtud otsus olgu investeering tulevikku.
2. Tänased otsused ei tohi piirata homset elukvaliteeti.
3. Iga otsustaja vastutab ka valesti tehtud otsuste eest.

(Järg 3. lk)

23.septembril
• Sõlmida põllumajandusliku maakasutuse leping rannaniitude hooldamiseks Aivo Kleiniga 130,0 ha suurusel
maa-alal Võistealuse PV hooldusalal.
• Kehtestada Reiu külas läbiviidud Silla Elamud detailplaneering, mille eesmärgiks on osale endise sõjaväelinnaku alale ja Reiu jõe lähedusse rajada uus elamurajoon,
teede ja kõigi kommunikatsioonide ehitamine ning ala
melioratsioonitööde vajaduse määramine.
• Kehtestada Uulu külas läbiviidud Viisnurga detailplaneering, mille eesmärgiks on olemasolevatele puhkemajadele juurde ehitada majutushooneid ja lahendada kogu
majutusteenuse pakkumiseks vajalik infrastruktuur.
• Algatada Laadi külas Ruusamäe kinnistul detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele
kruntidele ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri
väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Algatada Laadi külas Männimetsa detailplaneering,
mille eesmärk on kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele
ehitusõiguse määramine ja infrastruktuuri väljakujundamine ning kinnitada selle lähteülesanne.
• Mitte kehtestada otsusena eelnõu “Detailplaneeringu algatamine”, mis käsitleb Tahkuranna külas Abaja Oja kinnistul detailplaneeringu algatamist, kuna tegemist üleujutuspiirkonnaga.
• Algatada Pärnu lahe kallaste puhkeala teemaplaneering
ja kinnitada selle lähteülesanne.
Otsuse jõustumiseks on vajalik ka Pärnu linnavolikogu ja
Audru vallavolikogu otsused Pärnu lahe kallaste puhkeala
teemaplaneeringu algatamise kohta.
• Eesmärgiga tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonna-nõuetele ja tarbijate
vajadustele vastav soojusvarustus, algatada Tahkuranna
vallas Uulu kaugküttepiirkonna piiride määramine.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 17.12.1999 otsust nr 22
alljärgnevalt:
- Punkt 3 tunnistada kehtetuks.
- Punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“4. Rendilevõtja esitab igaks kütteperioodiks vallavalitsusele investeeringute loetelu”.
• Müüa otsustuskorras Tahkuranna valla munitsipaalomandis olev Postitee 30 kinnistu suurusega 1642m², asukohaga Tahkuranna vald Reiu küla, Aire Rea´le, hinnaga
350 000.- (kolmsada viiskümmend tuhat) krooni.
Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1nimetatud
vara võõrandamine.
• Nõustuda loa andmisega Tahkuranna vallas Uulu külas
asuva Regu kinnistu (suurusega 21510m², katastritunnusega 84801:001:0800) omandamiseks Jaan Rozenkron´i ja Anton Rozenkron´i poolt.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Rae Tehnoküla
detailplaneeringualal moodustatavate kinnistute 21.septembril 2005 toimunud avaliku suulise enampakkumise
tulemused alljärgnevalt:
Moodustatava Kinnistu nr 1 suurusega 4,6 ha enampakkumise võitja
OÜ Matek, keda esindab juhatuse liige Sven Mats, aastatasu hinnaga 368 000.- krooni.
Volitada Tahkuranna valla nimel hoonestusõiguse lepingut
sõlmima vallavanemat.
• Seada otsustuskorras hoonestusõigus Tahkuranna vallas
Reiu külas Rae Tehnoküla detailplaneeringualal moodustatavale Kinnistule nr 2 suurusega 2,4 ha aastatasu
hinnaga 192 000.- krooni.
Vallavalitsusel korraldada hoonestusõiguse seadmiseks vajalikud toimingud.
• Võtta vastu Tahkuranna valla arengukava aastateks 2006–
2010.
• Kinnitada Tahkuranna valla 2005.aasta eelarve muutmine
vastavalt lisale.
Kinnitada Tahkuranna valla 2005.aasta III lisaeelarve
summas 3 699 000.- krooni, kogueelarve maht 36 310
000.- krooni.
• Moodustada 2005.aasta 16.oktoobril toimuvateks Tahkuranna Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks Tahkuranna
valla haldusterritooriumil kaks 7-liikmelist jaoskonnakomisjoni ning nimetada nende esimehed, liikmed ja
asendusliikmed alljärgnevalt:
Valimisjaoskond nr 1
Komisjoni esimees: Erika Friedrichson
Komisjoni liikmed: Veiko Arnek
Marek Link
Kadri Madissoo
Riina Rõa
Piret Kuusk
Anu Tamm
Asendusliikmed: Tiiu Kask
Helje Pulk
Valimisjaoskond nr 2
Komisjoni esimees: Sirje Hein
Komisjoni liikmed: Krista Saarse
Veera Virak
Toomas Vassiljev
Merle Lilleleht
Terje Pikla
Imbi Mengel
Asendusliikmed: Anu Alloja
Liisa Saarse
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TAHKURANNA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2006-2010
Tahkuranna Vallavolikogu võttis 23.09.2005.a.
istungil vastu Tahkuranna valla arengukava aastateks
2006–2010. Arengukava vastuvõtmise otsusele eelnes
ettepanekute koondamine, arengupäeva korraldamine,
ettepanekute avalikustamine vallalehes koos võimalustega arengukava täiendada ettepanekutega iga vallaelaniku poolt. Volikogus toimus kokku 3 lugemist.

Sisukord
1. Hetkeseis (suure mahukuse tõttu ei trüki lehes, muutuvad
saadavaks kahe nädala jooksul valla raamatukogudes,
vallavalitsuse kantseleis ja valla interneti koduleheküljel.
2. Sissejuhatus
3. SWOT analüüs (arengupäeva töögruppide hinnang valla
nõrkustele, tugevustele, ohtudele ja võimalustele).
4. Visioon 2015 (pikem nägemus, ehk ka meie unistused)
5. Tegevuskava 2006-2010
6. Investeeringute kava 2006-2010
7. Arengukava 2001-2005 täitmine (avaldasime valla lehes
ja lisatakse ka uuele trüki- ja internetiväljaandele).
Hea vallaelanik, kui tahad jälgida arengukava täitmist,
siis hoia siinavaldatu alles, saad jälgida iga-aastast täitmist ja volikogu poolt tehtavaid muudatusi.
2. SISSEJUHATUS
Tahkuranna vald on kiiresti muutuva Pärnumaa, Eesti ja
Euroopa üks osa. Suhteliselt vähe saame mõjutada arenguid
Euroopas. Kui siis omavalitsuste ühtsete ettepanekutega
vastavate esinuste kaudu. Eestis saame sõna sekka öelda seadusloomes, läbirääkimistel valitsusega omavalitsuste tulubaasi õiglasemal kujundamisel. Pärnumaa arengut mõjutab
vald eelkõige enda stabiilse arenguga. Kui kõik Pärnumaa
omavalitsused on arenevas faasis, siis on seda ka kogu maakond. Oma valla arengut saame suunata ja ette planeerida.
Nii nagu näitas Tahkuranna valla arengukava 2001-2005
koostamine ja täitmine, on meil ajupotensiaali planeerida
tegevusi, on pädev volikogu võtmaks vastu otsuseid lähtudes
kinnitatud arengukavast, on tegus vallavalitsus viimaks ellu
volikogu otsuseid, on kompetentsed ametnikud lahendamaks
igapäevaelu ka kõige raskemaid juriidilisi, tehnilisi ja inimlikke probleeme ning hankides maksimaalselt täiendavaid
rahasid kõikvõimalikest fondidest.
Valla elu saavad kohalikud elanikud soovitud suunas kujundada valla arengukava abil, mis on kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusest lähtuvalt kohustuslik dokument. Viimaste aastatega on suurenenud elanike aktiivsus ütlemaks
sõna sekka valla, oma küla arengu kohta. Mõnikord läbi
suurte vaidluste, kuid aja kulgedes õpivad inimesed kuulama
teist ja aru saama ka sellest, et kõik ei saa mõelda ühtviisi.
Kui veel viis aastat tagasi takistas paljude asjade elluviimist
raha vähesus, siis nüüd on raha hulk suurem, kuid ka vajadused suuremad. Tuleb teha valikuid. Valla elanik näeb mõnikord oma aiavärava ette, miks see väike asi ei saa kuidagi
tehtud. Väikseid asju ja soove on aga palju. 10 väikest võrdub
1 suur. Siin tuleb teha jällegi valik. Selleks ongi arengukava
koostamise avalik protsess ja kõigil võimalus sinna oma
ettepanekuid teha. Arengukava abil saame valla elu kujundada
meile endile soovitud suunas, kasutades meie piiratud vahendeid sihipäraselt ning aidates leida juurde uusi vahendeid.
Arengukava on valla lähiaastate tegevusi kavandav arengudokument, mida viiakse ellu valla tasakaalustatud arengut
tegevuskavas sisalduvate tegevuste, projektide ja eelarve kaudu.
Valla arengukava on ajas muutuv dokument. Arengukavasse
saab ja tuleb lähtuvalt vajadustest teha muudatusi, täiendusi
ja parandusi. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sõnastab: hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi
ja võtab vastu otsuse arengukava muutmise kohta.
Eeri Tammik, Vallavanem

KÜLATEE VIIB EDASI

(Algus 2. lk)
Valimisliidu KÜLATEE arengumootoriks on:
1. Aktiivsete inimeste kaasamine otsustusprotsessi, kutsudes
kokku ümarlaudu erinevate valla probleemide lahendamiseks.
2. Positiivse investeerimiskeskkonna loomine ettevõtjatele.
3. Vallaeelarvesse lisaraha toomine riigieelarvest ja Euroopa
Liidu fondidest.
SIIN ME OLEME:
119 Katrin Akker
120 Tarmo Eesnurm
121 Paul Hindriks
122 Tiia Jaaniste
123 Maili Jõesalu
124 Gerlli Jürima
125 Kaido Kuuse
126 Priit Kuusk

127 Renate Lind
128 Marika Prants
129 Alo Sinimäe
130 Kaido Stimmer
131 Tiina Tamm
132 Ave Tammeleht
133 Ardo Vakk

3. SWOT ANALÜÜS
TUGEVUSED
− Majanduslikult arenenud, soodne asend ja atraktiivsus
− Omanäolisus (merepiir, RMK mets, Jõulumäe)
− Kasvav ja noorenev elanikkond
− Head võimalused kodu lähedal hariduse omandamiseks
− Infrastruktuur
− Hea teedevõrk, VIA Baltica.
− Hea bussiliiklus
− Linna lähedus (töökohad, teenindus, kultuur, vaba aeg)
− Võimalused vaba aja veetmiseks, kultuuri- ja sporditegevuseks
− Turvalisus, privaatsus
− Puudub anonüümsus
− Ilus looduskeskkond.
NÕRKUSED
− Linnalähedus (linna magala, ranna reostamine, õpilaste
ränne)
− Tugevate väikeettevõtjate vähesus (passiivsus, vähene
omaalgatus)
− Töökohtade vähesus (naistele vähe töökohti, korraliku
tööjõu puudus)
− Oskustööliste puudumine
− Väljalangevus põhikoolis
− Puudulik internetiside
− Kultuuri- ja noorsootöö koordinaator puudub
− Passiivne omaalgatus, ükskõiksus
− Volikogu passiivsus
− Vähene juurdepääs merele
− Arstiabi vähene kättesaadavus
− Riigi nõrk regionaalpoliitika.
OHUD
− Linnastumine (omanäolisus kaob, muutub “magalaks”)
− Kuritegevuse kasv (kõiki ei avastata, narkomaania levik)
− Noorte ja “ajude” lahkumine vallast
− Uuenduste kartus
− Liikluse tiheduse kasv
− Turvalisuse vähenemine
− Natuura ala, muutumine reservuaadiks
VÕIMALUSED
− Turismi arendamine (suveturism, geograafiline asend,
jalgrattatee rajamine, ujumiskohtade väljaarendamine,
telkimiskohad, jahisadam, K.Päts, K.Ramm, Jõulumäe)
− Soodustused Tahkuranna valla elanikele (elanikuks registreerimisel)
− Aju juurdevoool
− Piisav tööhõive
− Koostöö
− Külade nõukogu
− Õpetajatele munitsipaalkorterite ehitamine
− Vaba maa olemasolu
− Valla tugevate külgede kasutamine.
4. VISIOON TAHKURANNA VALD 2015
– Tahkuranna vald on tuntud Eestis ja laiemalt kui meeldiva
elukeskkonnaga, heakorrastatud, puhta loodusega, turvaline elu- ja puhkamise paik.
– Elanike arv on kasvanud mõõdukalt jäädes alla 3000
elaniku.
– Toimivad senised ja uued väikeettevõtted, töökohti on inimestel valida.
– Haridus on heal tasemel.
– Toimub aktiivne seltsielu kõigis külades.
– Infrastruktuur on korras, kruusateid on hakatud ehitama
mustkatte alla.
– Vald jätkab senistes piirides.
– Kooliteedel on VIA Balticast turvalised ülepääsud (sillad,
tunnelid).
– On oma buss.
– Töötab sularahaautomaat.
– Rannapromenaad Rannametsa-Pärnu
– Parima heakorraga vald Pärnumaal, kes väärib presidendi
tunnustust.
– Arstiabi kättesaadav igapäevaselt.
– Vanuritel oma kaunis kodu.
– Väga rikas vald.
– Kõik on OK.
Märkus: Visioon on tulevikunägemus, soovid, kuhu vald võiks
suunduda ja milliseid tegevusi tuleks hakata aasatel 20062010 juba ette valmistada.
5. TEGEVUSKAVA
RAHVASTIK
1) Valla elanike arvu suurendamine, selleks tingimuste loomine. Registrisse kandmise populariseerimine. Uue vallaelaniku põhjalik informeerimine vallast toimuvast ja
võimalustest vallas.
2) Valla elanike tasuta teavitamise jätkamine OMA LEHE
kaudu. OMA LEHT ka interneti koduleheküljele.
3) Kaasa aitamine olemasoleva elamufondi korrastamisel

– moodustatud korteriühistute tegevuse toetamine majade välisilme ja majaümbruste heakorra uuendamisel.
4) Teenuste maksimaalne kohapeale kättesaadavus, ettevõtluse soodustamine, eelkooli-, alg- ja põhihariduse võimaldamine, noorte huvitegevuse võimaldamine.
5) Valla õigusaktide avalikustamine interneti koduleheküljel ja elanike koolitamine selle võimaluse kasutamiseks Avalikes Internetipunktides (Uulus 3 töökohta,
Võistes 3, Tahkurannas 2, Leinakülas 1), töökohtade ja
arvutite arvu suurendamine vastavalt nõudluse kasvule.
MAJANDUS, ETTEVÕTLUS, TÖÖHÕIVE
1) Oskustööliste põua leevendamiseks lahendite otsimine.
2) Täiend- ja ümberõppevõimalustest teavitamine.
3) Investeerimisvõimaluste pidev väljapakkumine koostöös
erasektoriga.
4) Uute töökohtade (eriti tootmisvaldkondades) loomiseks
ettevalmistustööde ja selgitustöö tegemine, kaasabi
erasektorile.
5) Koostöö erasektoriga vabade töökohtade olemasolu ja
vaba tööjõu olemasolu info vahetamine.
6) Ettevõtlusalaste koolituste korraldamine, eriti alternatiivse maamajanduse valdkonnas.
7) Vajadusel ja fondide rahastamise kaasabil hoonete küsimuse lahendamine ettevõtlusega alustajatele võimaluste
loomiseks, nn. ettevõtlusinkubaatori idee võimalik
realiseerimine.
HARIDUS
1) Hea hariduse andmine olemasoleva, end õigustanud
koolivõrguga:
- uutes ja renoveeritud õppehoonetes,
- kaasaegsete õppevahenditega,
- kompetentsete ja õppimisvõimeliste pedagoogide
juhendamisel,
- arvestades lapse isiksust.
- kaasates lapsevanemaid.
2) Lasteaedade mänguväljakute ehitamine ja uuendamine,
tagamaks laste liikumisharjumuse ja loovuse suunamine.
Maa-alade heakorrastamine ja kujundamine.
3) Koolilaste turvalise koolitee tagamine.
4) Uulu Põhikoolis näha ette õpilaste arvu suurenemisega
seonduv, sh. ka võimalikud paralleelklassid.
5) Uulu Põhikooli kaasajastamise lõpetamine, tööõpetusmaja renoveerimine, ümbruse renoveerimine ja muutmine lastesõbralikuks.
6) Tahkuranna algkoolis kaaluda liitklasside kaotamist õpilaste arvu puhul 15–19, rahastades vajadusel täiendavad
pedagoogide ametikohad vallaeelarvest.
7) Uulu lasteaias 4.rühma avamine, täiendava lasteaiakohtade vajaduse selgitamine.
8) Edukate õpilaste ja nende õpetajate tunnustamine.
9) Kasvu- ja õpiraskustega õpilastele hariduse andmise
lahendamine, väljalangevuse vähendamine.
10) Tahkuranna kooli spordiväljaku rajamine ja arvutiklassi
arendamine.
NOORSOOTÖÖ
1) Noorsootöö juhi palkamine.
2) Noortele vaba aja sisustamise võimaluste laiendamine,
palliplatside rajamine ja uuendamine Uulus, Võistes, aktiivsemates külades.
3) Noorte laialdasem kaasamine ja nende initsiatiivi rakendamine.
4) Noortele lisategevusvõimaluste loomine.
5) Võiste noortekeskuse rajamiseks noorte vajaduste kaardistamine ja lahenduste otsimine.
KESKKOND JA HEAKORD
1) Valla üldise heakorra tagamine (külad, eramaad, rannad,
maastikud, teeääred, kraavid, miljööd risustavad ehitised), st. puhas, hooldatud ja meeldiv keskkond.
2) Jäätmehoolduse korrastamine uue jäätmekava alusel.
3) Valla puhas ja mitmekesine loodus on väärtus omaette,
selle kaitsmine ja hoidmine inimeste, loomade, lindude
ja teiste elusolendite tarbeks mõistlikul moel tasakaalukalt. Natura 2000 negatiivse mõjude ja reservuaadiks
muutumise vältimine.
4) Kalmistute töövahendite täiendamine ja nende hoiuruumide remontimine ja ehitamine, omastele teenuste
pakkumine.
5) Keskkonna alane koostöö (valla allüksused, RMK).
6) Metsaalade taastamine ja uute võimalike puude istutuskohtade valik Rae metsa piirkonnas alates Kalevi põigust
lõuna suunas.
7) Valla metsa järjepidev hooldamine.
8) Vallale kuuluvate rannaalade korrashoid, vajadusel
kõrkjate niitmine enamkäidavates kohtades.
9) Eelduste loomine mereäärse turismi, puhkemajnduse ja
ettevõtluse arenguks koostöös Pärnu linna ja Audru vallaga sh.vastava teemaplaneeringu koostamine.

(Järgneb 4. lk)

Lk. 4

Tahkuranna valla ajaleht

Oktoober 2005

TAHKURANNA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2006-2010
ARENDUSTEGEVUS, PLANEERINGUD JA MAAKASUTUS
1) Üldplaneeringusse muudatuste sisseviimise jätkamine
vastavalt tekkinud vajadustele läbi osa üldplaneeringute,
teemaplaneeringute ja õigusaktide (teed, jalgrattateed,
Uulu kaugküte).
2) Väärtusliku põllumaa sihtotstarbe maksimaalne säilitamine.
3) Vaba ja müügis olevate kinnisvara info koondamine
koostöös erasektoriga.
4) Maareformi lõpetamine, sh. riigile järjepidev meeldetuletamine riigi maareservi korrastamisel.
5) Munitsipaalkorterite ehitamiseks või soetamiseks võimaluste otsimine.
6) Avaliku ruumi (maa-alade) reserveerimine sotsiaal- ja
üldmaaks igasse suuremasse arenduspiirkonda.
SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
1) Noorele perele tuntav toetus.
2) Perearsti vastuvõtu parem korraldamine.
3) Keskustes saunateenuste pakkumine.
4) Eakate ja hooldustvajajate abistamine, tagamaks neile
elamisväärne elu.
5) Õpilaste koolitoidu toetuse maksmise jätkamine.
6) Sotsiaalmaja remondi ja uuendamise jätkamine.
7) Kaaluda nn. eakate odava korteri loomise võimalusi, kus
eakad saavad vältida liiga suuri kulutusi, jäädes oma
kogukonna liikmeks.
8) Uulu KSK-s kaldteede ehitamise jätkamine, invatõstuki
paigaldamine.
9) Uulu arstipunkti ja apteeki pääsemist võimaldava kaldteede ehitamise jätkamine.
KULTUUR JA KÜLALIIKUMINE
1) Võiste piirkonna elanike kultuuriliste, seltsielu, ja muude
vajaduste väljaselgitamine, st. ülevaade ruumide
vajadusest ning lahenduste leidmine.
2) Valla ajaloo ja vallaga seotud isikute (K. Pätsi jt) mälestuste jäädvustamine (ajalootuba, väikemuuseum,
näitus, trükised vmt).
3) Elanike omaalgatuse ja initsiatiivi jätkuv toetamine,
kaasabi aktiivsete külade ideede realiseerimisel.
4) Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse pindade parem kasutamine (saali võimendus, bänditehnika, akustika parandamine, sisustamise lõpetamine, saali lükandseinad
vmt.teisaldatavad piirded).
5) Käsitööharrastajate tegutsemisvõimaluste soosimine.
6) Võiste suveaia uuendamine, valgustamine ja kujundamine üheks piirkondlikuks vaba aja veetmise kohaks.
7) Uulu suveaia, vabaõhulava ehitamine.
8) Koostöö kogudustega ja nende tegevuse toetamine.
9) Kultuuritöö koordineerimise korraldamine.
SPORT
1) Noortespordi toetamine.
2) Uulu KSK spordisaalile jalgadele tervisliku põranda
ehitamine ja spordivahendite täiendamine arvestades
kooli ja teiste kasutajate vajadusi.
3) Võiste spordiväljakute rajamine.
4) Kaasabi Uulu noorte initsiatiivi realiseerimisel, rulapargi
ehitamine noorte endi kaasalöömisel.
5) Välisujula ehitamine erakapitali, riigi või fondide toel.
TURISM, PUHKUS JA VALLA TUTVUSTAMINE
1) Viidamajanduse väljaehitamine (skeemid, viidad jmt.)
2) Kaartide, infovoldikute ja broþüüride trükkimine.
3) Jalgrattateede võrgustik, sh. Piirumi–Uulu–Reiu–Pärnu.
4) Täiendavate merele juurdepääsude loomine (näiteks
Uulu küla vajadusi arvestades), enamkasutatavate ujumiskohtade arendamine.
5) Valla atraktiivsuse tõstmine.
TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
1) Vallateede kapitaalremont ja korrastamine vastavalt
teehoolduskavale.
2) Interneti levialade laiendamisele ja elanikele kättesaadavamaks muutmisele kaasaaitamine, eriti hajaasustuses.
Tehniliste lahenduste otsimine koostöös erasektoriga
kogu valda katva internetiühenduse rajamiseks.
3) Tiheasustusalade ja neisse suunduvate teede ning tihedamate kooliteede valgustamine.
4) Keskuste ühisvee- ja kanalisatsiooni (ÜVK) korrastamise ja renoveerimise jätkamine ning ÜVK piirkondade
laiendamine ümber keskuste vastavalt ÜVK arengukavale ja eelprojektidele.
5) Uulu kaugküttesüsteemi arendamine ja renoveerimine.
6) Problemaatilistes piirkondades maksimaalselt teekasutuslepingute sõlmimine, vajadusel ja võimalusel teemaade munitsipaliseerimine.
7) Koostöös erasektoriga digitaalvõrgu arendamisele kaasaaitamine.
8) Vallateedele suunduvate mitme pere kasutuses olevate
avalike erateede remondi toetamine osalises mahus.
9) Bussiliikluse korrigeerimine ja täiendamine arvestades
elanike paiknemise muudatusi.

TURVALISUS
1) Kõnni- ja jalgrattateede ehitamine tiheda liiklusega teede
kõrvale.
2) Tänavavalgustus alade laiendamine keskustest väljapoole, tiheasustusaladel.
3) Noortele lisategevusvõimaluste loomine.
4) Laste turvalise koolitee tagamine.
5) Kuritegevuse ennetustöö.
6) Riskianalüüsi koostamine üleujutuste ja muude võimalike õnnetuste tagajärgede leevendamiseks.
EHITUSTEGEVUS
1) Ehitustegevuse suunamine läbi planeeringute.

2) Kinnisvaraarendus munitsipaalmaadel.
3) Valla hoonete ökonoomsem majandamine, sh. energiasäästuvõimaluste kasutamine, soojustamine.
4) “Venivate” ehitusobjektide heakorra tagamine valla territooriumil.
KOKKUVÕTTEKS
Olles ehitanud ja renoveerinud uued koolid, lasteaiad,
kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise paigad, pakkudes
koostöös erasektoriga võimalikult palju teenuseid, hoides
looduse puhtana ja külavahed hooldatud, loome elanikele
mõnusa elukeskkonna ning eelduse uute elanike tulekuks.

6. INVESTEERINGUD
KULTUUR, HARIDUS, SPORT, NOORSOOTÖÖ, SOTSIAAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Objekt

Aastad

Planeeritud
(min. aastas)

Fnantseerimisallikad

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

2006-2008

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

Vallaeelarve (VE)

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

2006-2010

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

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

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

2007-2010
2006-2010

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

2007-2010

2007-2010
2006-2010

2006-2010

700 000
150 000
(75 000/a.)
300 000
(60 000/a.)
160 000
(40 000/a.)
100 000
(20 000/a.)
250 000
50 000/a.)
400 000
200 000
(60 000/a.)
50 000
200 000
(50 000/a.)
300 000
150 000
(30 000/a.)
100 000
200 000
(40 000/a.)
100 000
(25 000/a.)
100 000
(20 000/a.)

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

INFRASTRUKTUUR, ARENDUSTEGEVUS, TURVALISUS, KESKKOND
Objekt

Aastad

Planeeritud
(min. aastas)

Finantseerimisallikad

2006-2010

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

VE, RE, F

3.

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

2006-2010

4.

Tänavavalgustus alade laiendamine

2006-2010

5.

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

2006-2010

Kõnni-ja jalgrattateede
arendamine
Turvalisuse tagamine, videovalve jmt.

2006-2010

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

2006-2010
2006-2010

1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2006-2010

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

2006-2010

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

VE, F

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

2006-2010

1 000 000

VE

2006-2010
2008-2010
2007-2010

5 000 000
2 000 000

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

2006-2010

300 000
(60 000/a.)

VE

2007-2010

200 000
(40 000/a.)

VE, F
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Omaalgatus ja valla
üritused
Tahkuranna Vallavalitsus
ootab ettepanekuid kultuuri
ja muude avalikkusele suunatud ürituste korraldamiseks 2006.aastal nii iseseisvalt kui ka valla kaasfinantseerimisel.Ettepanekute
esitamise tähtaeg on 1.november 2005.aasta.
Oma projekte ja taotlusi
võivad esitada nii mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud, külad (ühistegemisteks)
Taotlusele lisada ürituse

toimumise orienteeruv aeg,
koht, korraldaja, sihtgrupp,
kellele üritus on mõeldud,
eeldatav osalejate arv, mitmendat korda üritus korraldatakse, kui palju oli eelmisel üritusel osalejaid (kui on
korduv üritus), kui suur on
omaosalus ja kust taotletakse
veel lisa raha.
Toetuste jagamise eesmärgiks on valla kultuuripildi kujundamine eelarve
kaudu.

• TEATED •
oktoobril
kell 13.00 algas
12.-13.9.mail
toimunud
Võiste lasteaias PÜHAPÄEVAKOOL.
COMENIUS-projekti
raames Uulu koolis
Oodatud on kõik lapsed (kuni 13. eluaastani). Tunnid
toimuvad iga kuu II ja IV pühapäeval algusega kell
13.00 Võiste lasteaia ruumides. Pühapäevakoolis
käsitletakse kirikukalendri tähtsamaid pühasid, jutustatakse piiblilugusid, arutletakse lapsi huvitavatel teemadel. Lisaks joonistatakse, meisterdatakse, lauldakse ja
mängitakse.
Lapsi juhendavad õpetajad Eda ja Katrin, võimaluse
korral ka õpetaja Piret.
Kiriklike talituste (ristimine, leer, piht, kodune armulaud, laulatus ja matus) asjus palutakse ühendust võtta
õp. Marek Rootsiga.
Telef: 44 65 192 või 51 931501.

Tahkuranna Naisseltsi korraldamisel
toimuvad
Võiste olmehoone II korruse ruumides
Pärnu Rahvaülikooli koolitusloengud:
22.oktoobril kell 10.00
koolitusloeng sarjast Elu ABC
teema “Ilu nägemine”

29.oktoobril
koolitusloeng sarjast Tervislik eluviis
teema “Mediteerimine valgusele”
Juhendaja/lektor Enn Kaljo
Osalusmaks mõlemal korral 25 EEK.
Osaleja saab rahvaülikooli tunnuspaberi.
Kohvipausid.
Eelregistreerimine telef. 53 400 101

Teisipäeval , 25. oktoobril kell 15.30
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

TAHKURANNA VALLA III KÜLADE PÄEV –

KÜLADE ÜMARLAUD
g

g

g

Ootame valla külade elanikke kaasa rääkima külade
arengu teemadel.
Räägime 2006.aasta külade ühisüritustest ja nende
korraldusest.
Võimalustest saada toetusi ühistegemisteks.

Uulu Kultuuri- ja Sordikeskuses
toimuvad võrkpallitrennid
Lapsed 2.-6. klass:
Teisipäeval 16.00- 17.15
Neljapäeval 16.00- 17.15
Naised:
Kolmapäeval 19.30- 21.00
Mehed:
Teisipäeval 18.30- 20.00
Neljapäeval 18.30- 20.00

Internetist
Ikka ja jälle pöörduvad
inimesed interneti paigaldamise soovidega vallavalitsusse. Ei saa kuidagi aidata,
ühenduste loomine ei ole
meie võimuses. Elion ei
soovi maale tulla digiliinidega. Ainuke meile teada
olev pakkuja on Pärnumaa
Ettevõtluskeskus, telefon
44 55556, IT spetsialist
Veikko Kukk, tehnilisi töid
teostab neil OÜ Cord, telefon 50 71206. Ettevõtluskeskusest saate infot võimaluste
kohta (vajalik otsenähtavus
vaheantennist), OÜ Cord oskab öelda vastuvõtuseadmete hindu. Mida rohkem
naabreid tunneb asja vastu
huvi, seda suurem võimalus
ja ka tööraha tuleb odavam.
Suhelge naabritega.
Liituda on võimalik väljaehitatud kaabelliinide läheduses OÜ Cord kaudu: Võiste korrusmajades ja Kivi tn.
esimeses pooles ja Uulus
korrusmajades nr.1–7 ja
Puruküla tee alguses. Oma
vastuvõtuantennidega on
ühendus loodud sama firma
poolt Uulu kanaliäärsed tarbijad Reiu külas (Elisa masti
ümbrus) ja Lepaküla (EMT
masti ümbrus) tarbijad.
Kokku meil olevate andmete
põhjal ca 70 tarbijat. Mujal
võib ka teoreetiliselt olla,
kuid info puudub.
2005–2006 ehitatakse
arendajate eestvedamisel
nende endi kulul internetikaabelliinid uuselamurajoonidesse Reius, Uulus ja Laadi külas. Need, kes elavad
uuselamurajoonide vahetus
läheduses, võiksid kontakteeruda arendajatega.
Vallavalitsus suhtleb
pidevalt Ettevõtluskeskusega, Elioniga võimaluste
laiendamise teemadel. Reiu
ja Lepaküla masti on ehitatud uued kiiremad ühendused, et tagada klientide arvu
suurenemine.
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Eakate päev vallas
Juba kolmandat aastat
järjest korraldab Tahkuranna
vallavalitsus valla eakatele
inimestele rahvusvahelise
eakatepäeva tähistamise
üritusi. Nii ka sellel sügisel.
Viimasel septembrikuu
päeval tõi buss Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ette arvukalt memmesid ja pisut
taategi. Neile lisandusid veel
lähemal elavad jalgsitulijad
ja peagi said kohvilauad hõivatud ning saali täitis mõnus
jutusumin. Vajasid ju suvised
uudised vahetamist.
Peagi astus rahva ette
Raimo Aas, tuntud naljamees
ja rahva naerutaja, keda ei
oleks vist ära tundnuki, kui
ta ise poleks seda kinnitanud.
Ta naerutas publikut lugudega oma kaotatud viiekümnest
kilost, nooremast pojast, sõber Margus Lepast ja üldse
elust enesest, mis meie ümber keeb. Lõpuks esitles ta
oma äsjailmunud raamatut
ning lubas lahkesti kinkida
igale soovijale oma raamatu
(muidugi tasuta), ainult autogramm selles maksis 50
krooni.
Ma ei tea, kas kellelgi
õnnestus tasuta raamat autogrammita saada, kuid üsna
paljud viisid koju Raimo
Aasa üllitise pealkirjaga
“…aga kui kõik ongi 1
JÄMA?!”
Naljalugude vahel hoidsid peotuju üleval Audru
Jõelaevanduse pundi poisid,

Audru Jõelaevanduse pundi poisid Rosele oodi laulmas

nii nad end ka tutvustasid.
Nende lood olid valitud selle
päeva publikule sobivad ja
kontakt saaliga oli hea.
Suurt elevust tekitas loosimine, kus auhinnad oli
välja pannud vallavalitsus.
Peo algul jagatud numbritele
kuulutas Marek välja “nädalaloterii”, fortuunaks sai
härra vallavanem isiklikult.
Võitude väärtus ja ootajate pinge aina kasvas. Võidud algasid pisiasjadest ning
peavõitudeks olid hinnalised
ravituusikud taastusravikeskusesse “Estonia”, mille
omanikeks said Hilde Pulk
ja Ilme Saks. Lõppes seegi
vahepala. Võitjad särasid ja
ega ilmajäänudki nutma hakanud.

Kui eelpool mainitud
publiku lõbustajad kõik oma
töö tehtuks lugesid ja lahkusid, astusid üles “Pillipiigad”
– elurõõmsad ja särtsakad
nagu alati.
Igal asjal aga on alati
kaks otsa. Väsisid tulimadki
tantsujalad ja pidu lõppes.
Peo algus ja lõpp, see
tähendab ka laudade katmist
ja koristamist. Siin olid
Klaudil agarasti abiks Anu,
Kadri, Marek, kohvitajad
jne.
Suur tänu kõikidele korraldajatele sisuka õhtupooliku eest. Oli mõnus pidu
AITÄH!
Hilde Pulk

Vallavalitsus

Info
Haigekassalt
Tulenevalt Eesti Haigekassa otsusest standardiseerida infovahetus ja parendada selle kaudu klienditeeninduse kvaliteeti, saate alates
3.oktoobrist 2005 haigekassast vajalikku operatiivinformatsiooni ülevabariigilisel
kliendiinfo telefonil 16363
(välismaalt helistades +372
669 6630). Täpsemalt on
need küsimused kindlustuskaitse kehtivuse, kindlustatute arvele võtmise, rahaliste
hüvitiste väljamaksmise
kohta, samuti info, mis on
seotud klienditeeninduse
büroode tööga jne.
Klienditeeninduse
Pärnu büroo on avatud
E, T, N, R 8.30 – 16.30 ja
K 8.30 – 18.00.
Dokumente saate vajadusel faksi teel edastada Pärnu büroosse 44 30095.
Ilusat sügist soovides,
EHK Pärnu osakond

Jalakeerutuseks mängis ansambel ”Pillipiigad”

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

Tänu!

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

September
13.
28.
17.
21.
01.
11.
17.
21.
10.
20.
25.

september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september

Linda Jatsa
Hilda Männik
Elma Arukask
Ekateriina Aava
Martin Paluoja
Aksel Sildve
Vello Sommer
Arvi Jürima
Aavo Aljasmets
Raivo Merilaht
Avo Rahu

86
82
81
81
75
75
70
70
60
60
60

Hea inimene, kes Sa
leidsid Uulu–Laadi teelt
Kukk, Maimole
kuuluva rahakoti
dokumentide ja rahaga.
Olen Sulle südamest
tänulik, et Sa neid ära ei
visanud, vaid jätsid
dokumendid kraavi.
Oleksin Sulle hea
meelega leiutasu
andnud, aga selle Sa
võtsid ise ja mitte vähe.
Loodan, et oled rahul
ja mina ütlen
Sulle südamest
AITÄH!
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Tahkuranna valla ajaleht

Lugupeetud lapsevanemad!
Kevadel saatis Uulu kooli hoolekogu ja Tahkuranna Vallavalitsus Teie postkastidesse
küsitluslehe saamaks teada Teie arvamust Uulu Põhikooli tugevate ja nõrkade külgede kohta.
Välja saadeti 146 küsitluslehte, tagasi saime 76 küsitlust.
Alljärgnevalt esitame küsitluse tulemused.
Täname kõiki vastanuid. Sellega aitasite märgata Uulu Põhikooli valupunkte. Hea meel
on tõdeda, et Te nägite ka kooli häid külgi.
Soovime head kooliaastat õpetajatele, lastele ja Teile, tublid lapsevanemad.

Oktoober 2005

Uulu Lasteaias avati
uus rühm

Uulu Põhikooli hoolekogu esimees Urmas Org

Rahulolu uuring Uulu Põhikoolis
Küsimuse
keskmine

Küsimus
Laps õpib
Praegune õppehoone vastab
kaasaegsetele õpitingimustele
Head materiaalsed võimalused on
ITK valdkonnas
Kehakultuuri valdkonnas
Käsitöö ja tööõpetus
Muud õppevaldkonnad
Uulu Põhikooli materiaalne baas
areneb piisava kiirusega
Uulu Põhikooli hoone on puhas ja
hoolitsetud
Olen rahul toitlustamise korraldusega
Olen rahul toidu kvaliteediga
UPK õpilastel on võimalik õppida
maksimaalselt oma võimete piires
Lapsevanemana saan piisavalt tagasisidet lapse õpitulemuste kohta
Uulu Põhikoolis on hästi koolitatud
ja hästi kvalifitseeritud personal
Personal on piisavalt innustatud
oma tööst
Õpetajad on hindamisel objektiivsed
Milliste ainete õpetamise tasemega
oled rahul:
vene keel
arvutiõpetus
kunstiõpetus
kehaline kasvatus
inimeseõpetus
ajalugu
eesti keel/kirjandus
loodusõpetuse ained
keemia
füüsika
inglise keel
käsitöö/tööõpetus
matemaatika
üldine rahulolu
UPK õpetajad on usaldusväärsed
UPK õpetajad on lahked ja abivalmis
UPK õpetajate poolt kasvatuskeskond
on hea
Õpetajate ja õpilaste vahelised suhted
on head
UPK korraldab piisavalt tunniväliseid
üritusi
UPK õpilastel on piisavalt võimalusi
tegeleda huvialadega
Olen rahul klassijuhataja tööga
Olen rahul sotsiaalpedagoogi tööga
Osalen meelsasti kooli poolt
korraldatavatel üritustel
Olen aktiivne osaleja lastevanemate
koosolekutel
Mul on kooliga hea koostöö
Olen rahul hoolekogu tööga
Üldkoondhinnang

Vanuserühma keskmine
1.–3. klass

4.–6. klass

7.–9. klass

2,92

3,00

3,07

2,70

3,57
4,25
3,63
3,61

3,78
4,21
3,67
3,50

3,61
4,31
3,83
3,59

3,32
4,23
3,41
3,75

3,26

3,17

3,17

3,45

4,07
3,73
4,02

3,96
3,46
3,79

4,21
4,00
4,14

4,04
3,74
4,13

3,80

3,75

3,83

3,83

3,89

3,92

3,90

3,87

3,44

3,63

3,38

3,30

3,49
3,52

3,58
3,50

3,50
3,48

3,39
3,57

4,13
3,73
4,23
4,08
4,31
4,45
4,17
3,50
3,26
3,96
4,45
4,14
4,29
4,04
3,45
3,86

4,00

4,39
4,28
4,29
4,13
3,50
3,79

4,26
4,07
4,07
3,93
4,54
4,52
4,21
4,28
3,86
4,00
4,48
4,37
4,18
4,12
3,32
3,83

4,13
3,40
4,13
3,82
4,17
4,43
3,61
4,27
2,41
4,12
4,48
3,76
4,39
3,87
3,52
3,96

3,69
3,64

3,67
3,71

3,62
3,55

3,77
3,65

3,35

3,38

3,55

3,13

4,00
4,41
3,58

4,17
4,42
3,56

3,86
4,72
3,79

3,96
4,09
3,39

3,86

3,96

3,86

3,77

4,02
3,75
3,67

4,04
3,75
3,55

4,10
3,76
3,52

3,91
3,74
3,95

3,84

3,85

3,91

3,76

4,50
4,50
4,05
4,00

TÄNU!

SURMAD
JAAN SOMMER
06.06.1966–22.09.2005
Uulu küla
HARRI SOMMER
19.06.1932–26.09.2005
Metsaküla
MEETA NAHKU
17.02.1917–28.09.2005
Metsaküla

Aitäh Tahkuranna valla
elanikele meeldiva koostöö
eest minu tööaastate jooksul
Häädemeeste–Tahkuranna
konstaabli piirkonnas.
Alates 3.oktoobrist on valla
konstaabel Tõnu Oro ning
teda on võimalik kätte saada
telefonil 110 või tööpäevadel
telefonil 50 20 100.
Kõike paremat soovides
Tõnu Kivis
Pärnu Politseiosakonna
komissar

Väljaandja: Tahkuranna Vallavalitsus, tel. 4427 651
Lehe makett: Tiiu Sommer, tel. 4460 684, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Trükkis: kaks & pool

Uulu lasteaia vastvalminud III rühma ruum

Juba ongi märkamatult
täitunud meie lasteaial esimene aastaring, mis on olnud
väga põnev ja kiire aeg. Eks
ole ju vana tõde, et heas
seltskonnas möödub aeg
imekiirelt. Nüüd, mil loodus
värvi muudab, muutub Uulu
lasteaed kolmerühmaliseks
ning asume juba tõsisemalt
õppe- ja kasvatustöö kallale.
Seda enam, et meie majas
alustab ka uus rühm lapsi,
kel vanust alates kahest aastast. Hetkel käib meil veel
nn. harjutamise aeg, mil
pisipõnnid koos emmede-

issidega lasteaiaelu uudistavad ja päevarütmidega
harjuvad. Tasapisi valmivad
ruumid ja tekivad vajalikud
asjad-esemed uude rühma,
samuti selguvad lapsed, kes
on nõus lasteaia elukorraldusega ja kes selleks mitte
veel valmis ei ole. Uue rühma õpetajateks on Aire Rea
ja Ainike Tammik, õpetaja
abi tööd teeb samas rühmas
Liina Sommer. Ka vanemas
rühmas töötab õpetaja Sirje
kõrval sellest sügisest uus
õpetaja – Eva Metsatalu, kes
koos valmistavad ette järg-

mist lendu kevadel kooliteele
saatma.
Tasapisi kujuneb välja
meie mänguväljak, mis
edaspidi kolib üle sisehoovi
ja ega kaugel ole aeg ka neljanda rühma avamiseks.
Seniks täname kõiki toredaid abilisi – nii lapsevanemaid kui kogukonna kaaslasi, kes jõu ja nõuga meid
toetanud on.
Aitäh teile kõigile!
Uulu lasteaia pere

Rulaväljaku projekt
„Märka mida oskan” pidulik
lõpetamine
Neljapäeval, 29. septembril kell 17.00 avati Uulu
Põhikooli staadionil rulapark. Lindi lõikasid läbi
Tahkuranna valla vallavanem Eeri Tammik, lapsevanem Urmas Org ja noori
esindav Richard Org.
Projekt nimega „Märka
mida oskan” sai alguse kevadel, kus koos poistega
võtsime ette hulljulge idee
rajada Uulu Põhikooli staadionile rulapark. Panime
kokku projekti, mille üldmaksumus 43 000 krooni.
Kuna sellist raha pole ühelgi

noorel tagataskust võtta,
valmis projekt esitamiseks
hasartmängumaksu sihtotstarbeliste vahendite programmile, kust õnnestus ka
raha saada 23 400 krooni,
puudujäänud summaga toetas Tahkuranna Vallavalitsus.
Pargi valmistamine nõudis palju aega ja higi. Antud
park erineb kõikidest teistest
rulaparkidest, kuna sellises
mastaabis noorte endi poolt
ehitatud rulaparke Eestis
pole. Selliste atraktsioonide
maksumus tellimise korral

Sünnid
ADDA-MARIE
TEDREMÄE

23.august 2005
Marika ja Ahti
Tedremäe peres 2.laps

GETTER ENNOK

29.august 2005
Gerli Jürima ja Andres
Ennok´i peres 1.laps

HANNO VALK

05.september 2005
Katrin ja Janno Valk´u
peres 3.laps

oleks kolmekordne. Ainulaadne on projektis veel
koostöö partnerite osas. Ühe
mütsi alla mahtusid nii noored, vallavalitsus, lapsevanemad ja õpetajad. Noortest
tublimad ehitajad olid.
Venno Akker, Richard Org,
Arvi Tamm ja Kardo Kõresaar.
Värskelt asfalteeritud ja
valgustatud rulaväljaku sisse
õnnistamiseks peeti maha
võistlus Uulu rula Cup 2005,
kus noored näitasid, mida
suve jooksul õpitud. Võisteldi Freestyle ja Half-pipe’s.
Esimeseks karika võitjaks
osutus Richard Org, kellele
järgnesid Venno Akker ja
Tanel Hunt. Tublid olid kõik,
kes osa võtsid ja meeneid
jagus kõigile osavõtjatele.
Palju tänu lapsevanemale
Katrin Akkerile, kes aitas
poiste auhinnafondi sponsoreerida.
Kuna väljak on noorte
endi ehitatud, siis loodan, et
nende poolt tehtud töö on
hinnatud ka eakaaslaste seas
ja väljak püsib puhas ja korras. Loodan, et võistlus Uulu
rula Cup muutub traditsiooniks.
Tänan kõiki abistajaid!
Marek Link,
„Märka mida oskan”
projektijuht

Tublid abilised rulaväljaku ehitamisel

