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Kui SA tahad, et Tahkuranna vald
oleks jätkuvalt rahulik, stabiilne ja
ausalt juhitud…
Jah, selline oli meie, valimised võitnud valimisliidu
KOOSTÖÖ, lipukiri eelmiste valimiste eel. SA
tahtsid seda, SA valisid
KOOSTÖÖ. Nüüd on meie
kord raporteerida tehtust.
Möödunud kolme aasta
jooksul on vallavolikogu
pidanud tänase seisuga 34
istungit. Veel peab volikogu
kokku tulema septembri lõpul, et teha vajaminevaid otsustusi lähenevate kohalike
valimiste osas ja kui igapäevatöö nõuab, siis ka veel
oktoobris.
Valimisliidu KOOSTÖÖ
juhitud volikogu töötas ka
sellel valimisperioodil sama
tempokalt, kui eelmiselgi.
Kui meie eelmise valitsemise
ajal olime suutnud oma eelkäijaid töömahult vähemalt
kolmandiku võrra ületada,
siis võrreldes praeguse volikogu tööd meie endi eelmise
volikogu tööga selgub, et
töömaht määruste ning otsuste vastuvõtmisel on praktiliselt samal tasemel, rahaliselt aga olnud tunduvalt
mahukam, ligikaudu 70%.
Seega:
vallarahva aktiivsus ettevõtluses ning avaliku elu
korralduses hoiab aina kõrget tempot;
vallavalitsus on väsimatu valmistamaks ette seaduste ja määruste eelnõusid volikogule otsustamiseks;
vallaametnikud koos külaaktivistidega leiavad rahale tee meie valda.
Tahangi siinkohal heast
küljest märkida aktiivsuse
tuntavat kasvu külaelus.
Kiitust pälvib töökas vallavanem Eeri Tammik ning
tema juhitud vallavalitsus
koosseisus: Ülle Alanurm,
Johan Lahesoo, Arvid Arroval ja Urmas Org.
Ei saa mööda minna ka
volikogu komisjonide tulemusrikkast tööst. Kuigi vaidlusi on olnud palju ja ka
tuliseid, on komisjonides
otsustatu aidanud oluliselt
volikogu tööd. Volikogu

komisjone on seekord neli.
Ühendatuna töötavad varasemast eraldi olnud arenguja planeeringukomisjon ning
eelarve- ja majanduskomisjon, nüüd siis majanduskomisjoni nime all:
majanduskomisjon
- esimees Kalmer Metsaoru;
haridus- ja kultuurikomisjon
- esimees Ülle Toomla
(2005.aastal Kauri Krüger);
sotsiaalkomisjon
- esimees Toomas Kersalu;
revisjonikomisjon
- esimees Tiia Kalnin.
Väga oluliseks näitajaks
volikogu tööst on liikmete
osavõtt volikogu istungitest.
Üldiselt on enamuse volikogu liikmete osavõtt hea –
puudumisi ühest korrast kuni
ühe käe sõrmedel loendamiseni. Siiski peatusid volikogu
liikme volitused Sirje Jõgistel (nov 2003) ja Maili Jõesalul (dets 2003) seoses
kolme järjestikuse kuu jooksul toimunud volikogu istungitelt puudumiste tõttu.
Nende kohad volikogus on
seni täitnud vastavalt Tõnu
Kivis ja Tarmo Eesnurm.
Eeskujuks teistele sean
kõige vanema volikogu liikme Arkadi Kallaste, kelle
osavõtt volikogu istungite
tööst on pea 100%-line, kui
mitte arvestada ühte puudumist, kus süüdlaseks osutus
Eesti Post.
Järgnevalt lühidalt käegakatsutavamatest tegevustest.
Maksma on jäänud rahva
tahe, KOOSTÖÖ juhtimisel
viis volikogu ellu kõik, mis
kolm aastat tagasi sai vallarahvale lubatud.
Kui 2002.aasta lõpetasime Tahkuranna kooli ehitusega, siis edasi järgnes
juba aataid tähelepanu all
olnud Uulu lasteaia probleemi lahendamine.
Lahendus saabus koos
töiste otsustustega osta OÜ
Uulu Mõisa kontorihoone 1
miljoni 50 tuhande krooni
eest (800 tuh OÜ Uulu
Mõisa ja 250 tuhat krooni

OÜ Uulu Ehitus osa), samuti
vallavalitsuse ruumide lõpliku väljaehitamisega Uulu
Kultuuri- ja Spordikeskusse.
Viimane valmis 2003.aasta
lõpus (lindilõikamine 13.novembril). 30.septembril
2004 avasime Uulus lasteaia
kaks rühma, seda küll esialgu Tahkuranna LasteaedAlgkooli filiaalina (31.05.
2004 volikogu otsustuse
kohaselt). Suure kontorihoone ost võimaldab meil edaspidigi lasteaia mahtu Uulus
suurendada, sest vajadus
selleks on juba täna. See on
meil plaanis ja mida ka
tegelikus tegevuses näete.
Kolmanda rühma ruumid on
valmimas ja lapsed lähipäevil saabumas. Neljanda rühma vajadus on juba ilmne
ning see peab saama teoks
lähiaastail, endise kontorihoone I korrusele.
Eelnimetatud kontorihoone ostul oli ka veel teine
hea tahk – seda raha sai osaühing kasutada osakute
väljamaksmiseks kunagistele
kolhoosnikele, praegustele
vallaelanikele-pensionäridele.
Uulu Lasteaed sai ise-

seisvaks põhimäärusega
28.jaanuarist 2005.
Üks olulisim töölõik ja
ka väga mahukas on olnud
detailplaneeringute algatamine ning kinnitamine eesmärgiga elamukruntide eraldamiseks, neile ehitusõiguse
määramiseks ja infrastruktuuri kujundamiseks.
Näiteks valla maadel
Reiu külas Suksumetsa,
Ponimetsa, Kulla, Silla
Elamud, Uulus Väljaotsa
ning Võistes Pikal tänaval ja
eramaadel enamikes külades.
Loetleda neid vast peast
keegi ei suudagi, selleks on
vaja dokumentaalset tõestust
vallamajast ja et töömaht sel
tandril on väga oluliselt
kasvanud, selleks võtsime
tööle 31.05.2004 ehitusinspektori.
Täna on veel käsil Uulu
kooli juurdeehitus. Kahju
muidugi, et ei valminud
täielikult kooliaasta alguseks, kuid mis teha, kui
ehitusfirma ei suuda lubatut
täita (tööliste lahkumine
Soome nn parematele jahimaadele, vahepealne ilm ei
soosinud jne). Siinkohal

Uuenenud Uulu kool

palun koolirahvalt, lastelt ja
nende vanematelt vabandust
ning veidi heatahtlikku
kannatlikkust! Ja küllap me
mahume veel täna sellesse
eilsesse ruumi ära ning parem on veidi oodata ning
lasta ehitus korralikult lõpetada! Tänaseks päevaks käib
õppetöö täie hooga renoveeritud hoones, pidulik avamine toimub koos juurdeehituse valmimisega. Siis
kutsume ka lapsevanemaid,
vilistlasi ja endiseid õpetajaid tutvuma vana ja uue
majaga.
Uskuge – volikogu ja
vallavalitsus soovis ja soovib
parimat!
Lühidalt veel.
Kui eelmine kord võisime raporteerida, et esimest
korda üldse on bussiliiniga
haaratud Uulu-Laadi tee ja
kord päevas käib seal buss
edasi-tagasi ning peatub kahes peatuses (Siimu ja Mägra), siis nüüd on samale teele
suunatud veel teinegi buss ja
lisatud ka bussipeatus Rootsi.
Pätsi platsile tellisime
rekonstrueerimise projekti ja

soov on veel sel sügisel alustada ehitustöödega.
Valgustasime Rae ja
Tahkuranna bussipeatused,
korrastasime täielikult Uulu
keskasula valgustuse, valgustuse sai ka Reiu korrusmaja ümbrus ja Reiu suvilate
vaheline Reiupulga tee.
Meie lubadust puhtast
joogiveest asusime täitma
Reidu uue puurkaevu ja
Võistesse vee puhastuseks
veetöötlusjaama ehitamisega
koos uute veetrassidega. Augusti lõpus alustasime töid
Uulus veetrasside uuendamisega ja uue puurkaevu
käikulaskmisega.
KOOSTÖÖ olulist juhtlauset headest teedest on
aidanud reaalsusse viia ka
riik ja eraettevõtjad, seda
küll mitte ilma meiepoolse
mõjutustöö ja korraldamiseta. Lepaküla Leina tee,
Uulust Laadini ning asfalt
Tackedorfi. Koos vallapoolse panusega oleme korrastanud-ehitanud 13 km kruusateid, 1 km asfalti, freesasfaldiga on kaetud 1,2 km
ning pinnatud 1 km teid.
Arvestades praeguseid teeehitushindasid, on see väga
suur maht.
Oleme täitnud oma lubadused noorte spordi- ja huvitegevuse võimaluste laiendamisel. Treeninggruppides
osalevate noorte arv on suurenenud 5 korda. Harrastamisvõimalused on suusatamises ja võrkpallis. Need
alad on meil traditsioonilised ning tulemuslikud.
Suurendasime rahalist
toetust seltside ja külade
omaalgatusele kahekordseks. Kes tahab ikka teha ja
korraldada ning on aktiivne,
see ka abi saab.
Tõstsime laste sünnitoetuse 1000-lt kroonilt 2000le.
Ja ikka jõuab teieni
tasuta OMA LEHT, aga
nüüd juba oluliselt paremas
kvaliteedis ja värvitrükis…
seda Sa ju praegu loed!
Avo Rahu
Volikogu esimees
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Tahkuranna valla ajaleht

September 2005

Vallavalitsuses otsustati:
27.juulil
• Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse 20.06.2005 korraldus nr 156
Muuta Tahkuranna vallas Reiu külas Piirisaare katastriüksuse tunnusega 84801:001:0334 sihtotstarve maatulundusmaaks 95% ja ärimaaks 5%.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Uulu külas Kase detailplaneeringu käigus Kase katastriüksuse 84801:001:0247
jagamisel tekkinud maaüksused ja määrata maaüksuste
nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Kase
-sihtotstarve elamumaa 100%
Linnumaja
-sihtotstarve elamumaa 100%
Kingurinna
-sihtotstarve elamumaa 100%
Alta
-sihtotstarve elamumaa 100%
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (toetuste maksmine, vanema õiguste äravõtmine, hooldajatoetuse maksmine, toimetulekutoetuse saajate nimekirja kinnitamine).
• Algatada Reiu külas Viigi kinnistu detailplaneering,
mille eesmärk on elamukruntide moodustamine ja infrastruktuuri väljakujundamine.
Huvitatud isik on kinnistu omanik Aino Tomson-Peransaari.
• Väljastada ehitusluba Eeri Tammik´ule Laadi külas Siimu
28 kinnistule püstitatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Oleg Kerner´ile Reiu külas
Kollimetsa kinnistule püstitatavale elamule.
• Väljastada ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Leina külas
Tarva kinnistule elektriliitumispunkti väljaehitamiseks.
• Lubada vallavanem Eeri Tammik puhkusele 12.11.2004/
11.11.2005 tööaasta eest 02.augustist kuni 10.augustini
2005.aastal. Vallavanema kohusetäitjaks määrata ajavahemikul 02.august kuni 10.august 2005.a. arengunõunik
Arvid Arroval.
• Eraldada valla eelarvest Eesti Maastikuvibu Liidule
5000.- (viis tuhat) krooni Euroopa Meistrivõistlused
Maastikuvibulaskmises EFAC2005 rahaliseks toetamiseks.
• Kinnitada Võiste sadama tormikahjude aruanne summas
375 000.- krooni.
• Kinnitada Uulu Põhikooli renoveerimistööde käigus vajalikuks osutunud täiendavate ehitustööde maksumus (väljakuulutamata läbirääkimistega pakkumismenetlus) summas
517 784.- (viissada seitseteist tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) krooni.
• Kinnitada Rae Tehnoküla enampakkumise tingimused.
11.augustil
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Rae Tehnoküla
detailplaneeringu käigus Silla katastriüksuse
84801:001:0227,
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%
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (toetuste maksmine).
• Tunnistada parimaks Võiste Sotsiaalmaja akende vahetamiseks esitatud pakkumiseks AS Glaskek pakkumine.
Projekti Tahkuranna valla sotsiaalmaja renoveerimineakende vahetus ja küttekollete ümberehitamine positiivse otsuse puhul vallavanem Eeri Tammikul sõlmida
tööettevõtuleping AS-iga Glaskek kui parima pakkujaga.
• Tunnistada parimaks Võiste Sotsiaalmaja küttekollete
väljavahetamiseks esitatud pakkumiseks AS Efipa pakkumine.
Projekti Tahkuranna valla sotsiaalmaja renoveerimineakende vahetus ja küttekollete ümberehitamine
positiivse otsuse puhul vallavanem Eeri Tammikul sõlmida
tööettevõtuleping AS-iga Efipa kui parima pakkujaga.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Reiu
külas Ponimetsa ja Kulla elamukvartalite välisvõrkude
ehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Võiste
alevikus asuva Võiste Sotsiaalmaja renoveerimiseks.
• Väljastada ehitusluba Liina Lind´ile Laadi külas Siimu
26 kinnistule püstitatavale üksikelamule.
• Väljastada ehitusluba Marlen September´ile Reiu külas
Kase kinnistule püstitatavale üksikelamule.
• Väljastada ehitusluba Ardi Allika´le Reiu külas UusSorja kinnistule püstitatavale üksikelamule.
• Väljastada ehitusluba Tarmo Ojala´le Laadi külas
Kaseoksa kinnistule püstitatavale garaazile.
• Väljastada projekteerimistingimused Andres Uusna´le
Reiu külas Reiujõe 30 kinnistule projekteeritavale üksikelamule.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsus´ele
Võiste alevikus Pumba kinnistul rekonstrueeritud pumbamajale.
• Väljastada kasutusluba Tahkuranna Vallavalitsus´ele
Võiste alevikus Kivi tänava rekonstrueeritud magistraalveetorustikule.

• Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele Reiu
külas Postitee, Ponimetsa tee ja Mereküla tee tee-ehituseks.
26.augustil
• Moodustada projekti Reiu mereranna puhastustööd
Tahkuranna vallas teostamiseks tehtud hinnapakkumiste
läbivaatamiseks komisjon koosseisus:
Arvid Arroval
Irja Pede
Johan Lahesoo
Tiiu Sommer
• Anda nõusolek raadamiseks 0,304ha ulatuses Pärnumaal
Tahkuranna valla territooriumil (katastriüksused
84801:004:0324; 84801:004:0455; 84801:004:0061)
15kv õhuliini nõuetekohaseks ehitamiseks.
• Kinnitada sotsiaalnõuniku ettepanekud (27.07.05 korralduse nr 178 “Vanema õiguste äravõtmine” tühistamine,
toimetulekutoetuse saajate nimekirja kinnitamine).
• Maksta 01.septembril 2005 I klassi astuvatele õpilastele,
kelle vähemalt üks vanematest on Tahkuranna valla registris, ranitsatoetust 750.- (seitsesada viiskümmend)
krooni toimetulekutoetuse vahendite arvelt (õpilaste nimekiri lisatud).
Teiste omavalitsuste koolidesse õppima asuvatele, Tahkuranna valla registris olevatele õpilastele maksta toetust
avalduse esitamisel.
Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu vallavalitsuses
kuni 30.septembrini k.a.
• Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud Jaago 34-a talu maa
üldpindala 19,97 ha maksumus ja määrata kompensatsioon
Liida Mengel´ile.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Rätsepa
kinnistu katastriüksuse tunnusega 84801:004:0034 jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Rätsepa
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Lennarti I
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Määrata Tahkuranna vallas Tahkuranna külas Rätsepa
kinnistu katastriüksuse 84801:001:0035 nimeks Lennarti
II, sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Leina külas Pärli kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:004:0131 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Pärli
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Kassikäpa
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Leina külas Võtsi kinnistu
katastriüksuse tunnusega 84801:004:0230 jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata katastriüksuste
nimed ning maa sihtotstarve alljärgnevalt:
Võtsi
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Helina
sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Reiu külas Sorja-Lääne detailplaneeringu käigus Raugu katastriüksuse
84801:001:0621, Metsa katastriüksuse 84801:001:0393,
Orase katastriüksuse 84801:001:0025, Uue Väike-Tautsi
katastriüksuse 84801:001:0173 ja Riidama katastriüksuse
84801:001:0622 jagamisel tekkinud maaüksused ja
määrata maaüksuste nimed ning sihtotstarbed alljärgnevalt:
Uue Väike-Tautsi sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Orase
sihtotstarve maatulundusmaa 100%
Viira tee
sihtotstarve transpordimaa 95%,
tootmishoonete maa 5%
Viira tee 23
sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 25
sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 27
sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 29
sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 31
sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 33
sihtotstarve elamumaa 100%
Viira tee 35
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 37
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 39
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 41
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 43
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 53
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 55
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 57
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 59
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 61
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 63
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 65
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 67
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 69
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 71
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 73
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 75
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 77
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 79
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 81
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 83
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 85
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 87
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 89
sihtotstarve elamumaa100%

•

•
•
•
•
•
•

Viira tee 91
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 95
sihtotstarve elamumaa100%
Viira tee 97
sihtotstarve elamumaa100%
Tunnistada parimaks Reiu mereranna puhastustööde
tegemiseks esitatud pakkumiseks OÜ Hüdromel pakkumine.
Projekti Reiu mereranna puhastustööd Tahkuranna
vallas positiivse otsuse puhul vallavanem Eeri Tammikul
sõlmida tööettevõtuleping OÜ-ga Hüdromel kui parima
pakkujaga.
Väljastada ehitusluba Vitali Boiko´le Reiu külas Kivialliku tee10 kinnistule elamu püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Tahkuranna Vallavalitsusele
Võiste alevikus Allika tn 2 rajatavale mänguväljakule.
Väljastada projekteerimistingimused Marika Lihtne´le
Leina külas Manni kinnistule projekteeritavale loomalaudale.
Väljastada kasutusluba Aino Pukki´ Tahkuranna külas
Tahku 8 kinnistule paiknevale elamule.
Anda kirjalik nõusolek Tiia Jaaniste´le Lepakülas Pihlakase kinnistule püstitatavale aiamajale.
Eraldada valla eelarvest Tahkuranna Naisseltsile 1000.(üks tuhat) krooni seoses naisseltsi osalemisega
VI Vabariikliku Maapäeva läbiviimisel ja sellega seoses
tehtud kulutuste katmisega.

29.august
• Tunnistada parimaks Uulu keskasula veetorustike rekonstrueerimiseks tehtud pakkumiseks OÜ Kalnin pakkumine.
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
OÜ-ga Kalnin kui parima pakkujaga.
• Tunnistada parimaks pakkumiseks Uulu keskasula
survekanalisatsiooni magistraaltrassi paigaldamiseks
OÜ Kalnin pakkumine.
Vallavanem Eeri Tammikul sõlmida tööettevõtuleping
OÜ-ga Kalnin kui parima pakkujaga.

TAHKURANNA VALLA
VALIMISKOMISJON
OTSUS
Uulu
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Kandidaatidele registreerimisnumbrite
andmine
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37 lg 2
alusel Tahkuranna valla valimiskomisjon o t s u s t a b:
1.

Anda kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
nõuete kohaselt registreeritud kandidaatidele numbrid
alljärgnevalt:

Valimisliit Koostöö
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Eeri Tammik
Avo Rahu
Kaire Aava
Marvi Arnek
Mati Einmann
Kalmer Metsaoru
Viljar Metsaoru
Tarmo Mätas
Arkadi Kallaste

110
111
112
113
114
115
116
117
118

Tiia Kalnin
Toomas Kersalu
Ülo Kirt
Kauri Krüger
Henn Saar
Katrin Saat
Tiit Sommer
Kuno Teder
Ülle Türn

Valimisliit Külatee
119
120
121
122
123
124
125
126

Katrin Akker
Tarmo Eesnurm
Paul Hindriks
Tiia Jaaniste
Maili Jõesalu
Gerli Jürima
Kaido Kuuse
Priit Kuusk

127
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TAHKURANNA VALLA ARENGUKAVA 2001-2005(10) TÄITMISEST
Arengukava koostamine ja elluviimine toimus
VALIMISLIIT KOOSTÖÖ juhtimisel.
Enne kui volikogu kinnitab uue Tahkuranna valla arengukava
2006–2010 teeme kokkuvõtte lõppeva arengukava (2001–
2005) täitmisest peatükkide III TEGEVUSKAVA ja IV
INVESTEERINGUD osas:
III TEGEVUSKAVA 2001–2005(10)TÄITMINE
RAHVASTIK, ASUSTUS
1. Vallas on loodud tingimused elanikkonna kasvu suurendamiseks. Perspektiivseid elamuehituspiirkondi,
neist osa seni võsastunud maad, on hakatud võtma
kasutusele. Detailplaneeringute menetlemine toimub
kiirelt, jälgides seadusi, vajadusel saates järelvalve
teostamiseks maavalitsusse.
2. Elanikkonna suurenemist soodustavad kodulähedased ja korras lasteaiad ning koolid Võistes ja Uulus,
head sportimisvõimalused jne.
3. Parandatud on teavitamist ja info hankimise võimalusi. Käivitunud on valla kodulehekülg, avatud
neli avalikku internetipunkti (AIP) üheksa arvutiga.
4. Avatud uued bussiliinid läbi Uulu ja Laadi tee, varahommikune lisaliin Rae peatusse.
5. Küladesse paigaldatud teadetetahvlid.
MAJANDUS, ETTEVÕTLUS, TÖÖHÕIVE
1. Alustatud on Rae Tehnoküla ettevalmistustöödega.
Lammutatud sõjaväelinnaku varemed, kehtestatud
detailplaneering. Täiendav tootmisalade detailplaneering on kehtestatud Uulus.
2. Korraldatud ettevõtlusalaseid infopäevi.
3. Osutatud ettevõtjatele abi projektitaotluste ettevalmistamisel.
4. OÜ Vesoka on välja toodud võlgadest ja muudetud
end majandavaks ettevõtteks.
5. Uusi töökohti on loodud erasektori poolt Uulu ja
Võiste piirkonnas.
6. Paremad tööandajad on põllumajanduses ja puidutöötlemissektoris.
HARIDUS
1. Uulu ja Tahkuranna koolide õpilaste arvud ei ole
vähenenud.
2. Võistes säilitatud kodulähedane algkool aastatel kui
õpilase pearaha ei laekunud riigilt piisavalt, lisatud
vallaeelarvest juurde. Ehitatud lõpuni uus koolihoone koos spordisaaliga.
3. Uulu koolil valminud renoveeritud ja juurdeehitusega õppehoone.
4. Uulus avatud lasteaed, renoveeritud Võiste lasteaed.
5. Tunnustatakse parimaid põhikooli ja keskkooli lõpetajaid. Korraldatakse iga-aastane vastuvõtt keskkooli lõpetajatele.
6. Koolilaste vaba aja veetmise võimalused on paranenud nii uute sportimispaikade poolest kui juhendajate lisandumisega.
7. Lastevanematele on hakatud korraldama koolitusi.
KESKKOND, LOODUSRESSURSID
1. Suletud keskkonnaohtlikud Võiste ja Uulu prügilad.
2. Ehitatud uued reoveepumplad Võistes ja Uulus.
3. Lammutatud Võiste katlamaja varemed.
MAAKASUTUS JA PLANEERINGUD
1. Maareform lõppjärgus, jäänud mõned üksikud
problemaatilised maaüksused ja riigi reservmaade

vormistamine.
2. Planeeringutega lahendatud teede küsimusi.
Reeglina ei jäeta teid elamukruntide sisse.
SOTSIAALHOOLEKANNE JA TÖÖHÕIVE
1. Renoveeritud osaliselt Võiste sotsiaalmaja: uus
katus, pesemisvõimalused, tubade remont, uus kuur.
2. Jätkatud koolitoidu ja töövihikute toetuse maksmist.
3. Suurendatud lapse sünnitoetust 2000 kroonile.
4. Tööpuudus vallas on vähenenud.

avalikke teid.
6. Valgustatud on keskasulad, Rae ja Tahkuranna
bussipeatused, alustatud on muude tiheasustusalade
valgustamist.
7. Vallateede ehituse ja kapitaalremondi mahtu on
suurendatud 1 miljoni kroonini, st. ca 5 km uusi
kruusateid aastas. Uusi teekatteid on ehitatud Reius,
Laadil, Uulus, Metsakülas, Lepakülas, Tahkuranna
külas, Leinakülas ja Võistes.
8. Ehitatud erasektori toel Mõisa tee I osale asfaltkate
1,1 km.
9. Valminud vee- ja kanalisatsiooni eelprojektid.
10. Ehitatud veepuhastusseadmed Võistes ja ühendatud
trassiga ühtsesse võrku kaks pumplat. Ehitatud uusi
veetrasse 1,5 km.
11. Ehitatud uued veepumplad Reius.
12. Alustatud veetrasside renoveerimist ja uue puurkaevu ehitamist Uulus.
13. Tagatud stabiilne soojamajandus Uulus.

TERVISHOID
1. Võiste arstipunkt avatud valla toel uutes ruumes.
2. Uulus avatud apteek.
KULTUUR
1. Uulus ehitatud lõpuni Kultuuri- ja Spordikeskus
(KSK).
2. Suurenenud on elanike initsiatiiv seltsielu arendamisel. Loodud uusi küla- ja kultuuriseltse.
3. Võiste rahvamaja antud Tahkuranna Kultuuriseltsile
rendile ja töötab taas.
4. Toetatakse seltside tegevust ja nende poolt vallarahvale korraldatud üritusi.
SPORT
1. Uulu KSK-s ehitatud lõpuni sportimispinnad, avatud
jõusaal.
2. Noortel on loodud treenimisvõimalused kvalifitseeritud treenerite juhendamisel suusatamises ja võrkpallis.
3. Valla sportlased esinevad edukalt maakonna ja
üleriigilistel võistlustel.
4. Noorte initsiatiivil ja kaasalöömisel alustati rulapargi rajamist Uulus.
TURISM JA PUHKUS
1. Korraldatud turismialane infopäev.
2. Toetatud majutusasutusi reklaami avaldamisel
turismikataloogis.
3. Korrastatud majutusasutuste tunnustamine.
4. Koristatakse supelrandade alasid.
SIDE
1. GSM levi on paranenud
2. Fiksvõrgu kasutamist on parandatud raadiotelefonisüsteemi arendamisega.
INFOTEHNOLOOGIA
1. Avatud avalikud internetipunktid (AIP) Uulus,
Võistes, Tahkurannas ja Leinakülas, kokku üheksa
arvutiga.
2. Internetiühenduse said Tahkuranna kool ja lasteaed,
Uulu lasteaed.
3. Avatud valla kodulehekülg.
4. Ehitatud välja valla toel interneti püsiühendused
Uulu ja Võiste keskustes, Reius kanali piirkonnas
ja Lepakülas.
5. Elanikele on korraldatud arvutikoolitust.
TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
1. Koostatud teehooldekava.
2. On suurendatud talihoolde ringe lisades graafikusse
ka enamkasutatavaid erateid.
3. On hakatud kasutama suvist tolmutõrjet.
4. Toetatakse erateede ehitust mis on avalikus kasutuses ja mille remonti finantseerivad eelkõige elanikud ise.
5. Munitsipaliseeritakse teid, planeeritakse eramaadele

TURVALISUS
1. Noortele on loodud lisavõimalusi huvitegevusega
tegelemiseks.
2. Korrastatud tänavavalgustust.
3. Alustatud koolilaste turvalise koolitee projektiga,
valgustatud Rae ja Tahkuranna kooli bussipeatused
4. Kuritegevus vallas on vähenenud.
EHITUSTEGEVUS
1. Ehitustegevus vallas on hüppeliselt suurenenud.
2. Detailplaneeringute menetlemine käib kiiresti ja
korrektselt.
3. Vald tegeleb elamuehituse võimaluste loomisega
valla maadele.
4. Valla pooleliolevad sotsiaalobjektid on lõpuni ehitatud, ebaökonoomsed renoveeritud või müüdud.
HALDUSTERRITORIAALNE REFORM
1. Tahkuranna valla juhtkond oli nõus 2002.a. valitsuse
kavaga liita Tahkuranna ja Surju vald. Rahvaarvamust uurides selgus, et pooldati jätkata senistes piires
kuid ühinemise korral eelistati Surjut. 2002.a. reform hääbus. Uus 2005 reform ei toonud uusi tuuli
Surju poolt, kes olid 2002.a. vastu. Avalikkuse ees
oleme teinud Surju vallajuhtidele ettepaneku alustada läbirääkimisi ka 2004.aastal. Kuna nendepoolset huvi ei ole pole vajadust selle teemaga
tegeleda.
IV INVESTEERINGUD 2001–2005(10) TÄITMINE
täidetud

ületatud

Haridus, kultuur, sport 7 230 000
Infrastruktuur, arendus 6 026 000
Sotsiaalhoolekanne
310 000
Turism, puhkus
100 000

19 137 000
13 731 000
400 000
0

11 907 000
7 705 000
9 0000
-100 000

Kokku

33 268 000

19 602 000

planeeriti

13 666 000

Planeerisime investeerida 13,6 miljonit, tegelikult
investeerisime 33,2 miljonit kr., planeeritust rohkem
19,6 milj. krooni.
Aastas investeerisime keskmiselt 6 miljonit krooni.

KOKKUVÕTE
Tahkuranna vald on tõusmas heale järjele. Tahkuranna valla arengukava 2001–2005 (2010) on suures jaos ellu viidud. Investeeringute osas (vt.lisatud tabel) tunduvalt ületatud.
Vald on investeerinud viimasel viiel aastal keskmiselt 5 miljonit krooni aastas.
Sotsiaalobjektid on ehitatud uued või renoveeritud, jätkub haridusasutuste kaasajastamine õppevahendite ja välisrajatiste osas. Elanikele on tagatud puhas vesi. Tegeletakse
keskkonnareostuse vältimisega, tagamaks puhas loodus meie ümber. Huvi asuda elama Tahkuranna valda avaldavad nii Pärnu linna kui ka mujalt maakonnast ja mujalt Eestist
pärit inimesed.
Aasta lõpp on veel ees, mõned arengukavas olevad tööd lõpetamisel, edaspidi saame täpsustada objektide ja summade lõikes, mida ja kui palju see konkreetne objekt maksis.
Eeri Tammik, vallavanem

Miks jäi pooleli Tanevi tee ehitus
Tanevi tee algab seal, kus
lõpeb Allika tänav Võistes ja
kulgeb piki merd Mõisa
teeni.
Torm uhtus osaliselt ära
teetammi, ajas kraavid umbe, murdis puid. Kevadel oli
tee raskesti läbitav. Tanevi

tee ääres on 6 majapidamist.
Tee remont algas talvel
kruusa vedamisega, et tagada
elementaarne läbipääs. Seejärel saeti ja veeti ära murdunud puud, taastati kraavid
laiendates neid kohati. Allika
tee lõpp sai freesasfaldi katte.

Aiandi kohal oli alati üks
suur porimülgas. Katlamaja
maa-ala taga olev kraav puhastati sinna kogunenud tormijääkidest. Tanevi tee algusse sai üleni uus kruusakate, sealt edasi osaliselt.
Kogu tee ulatuses hööveldati

maha kõrged teeperved, et
vesi saaks ära voolata kraavi.
Plaanis oli vedada veel
kruusa ja teha kraavisüvendustöid, kuid need lükkusid
kaugemasse tulevikku. Tööd
seiskusid kohe peale seda,

kui vallavalitsust süüdistati
valla raha eest erakinnistutel
tööde tegemisest. Tanevi tee
tööde teostamise kohta oli
eelnevalt võetud hinnapakkumine ja selle alusel käis
töö. Mingeid eratöid selle
hinna sees ei olnud ega saa-

nudki olla.
Tee on viidud sõidetavasse seisundisse ja on kasutuskõlbulik.
Eeri Tammik
vallavanem
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MAJANDULIKE HUVIDE DEKLARATSIOON
Vallavolikogu esimehe Avo Rahu, vallavanem Eeri Tammik’u
ja vallavolikogu liikme Urmas Aava majanduslike huvide
deklaratsioonid on avaldatud Riigi Teataja Lisas nr 85
04.08.2005.a, vallavolikogu liikme Tõnu Kivis’e majanduslike huvide deklaratsiooni hoidja on Siseministeerium.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
6.

Üldandmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood (ei kuulu avalikustamisele)
Ametikoht
Asutus (tööandja)
Ametipalga aste ja ametipalk
Andmed vara kohta
Kinnisvara: otstarve, asukoha maakond, vald, linn,
kinnistusmaakond, kinnistu number
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki
liik, mark, väljalaske aasta
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus
9. Pangaarved: pank, arve liik, nende arv
III.
Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või
50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
võlausaldaja, võla jääk deklareerimise ajal
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
IV.
Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud
V.
Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu
kohta
13. Maksustatav tulu (ei kuulu avalikustamisele)
14. Dividenditulu (ei kuulu avalikustamisele)
VI.
Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(deklaratsioonis märgitakse vaid täiskasvanud isikud) (ei kuulu avalikustamisele)
Vallavalitsuse liikmed:
1.Urmas Org. 3. OÜ Uulu Ehitus tegevdirektor. 4. Uulu
Ehitus OÜ. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Pärnu maakond
Tahkuranna vald. 7. Mahtuniversaal Volkswagen Transporter
(2000). 8. Osakud OÜ Uulu Ehituses 47 100 krooni. 9. Eesti
Ühispank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ühisliising 580 358
krooni. 12. OÜ Uulu Ehitus töötasu 10 000 krooni.
1.Ülle Alanurm. 3. Perearst. 4. OÜ Surju Tervisekeskus.
5. 10 000 krooni. 6. Maatulundusmaa Pärnu maakond Audru
vald, metsamaa Pärnu maakond Tõstamaa vald, elamumaa
Pärnu maakond Tahkuranna vald. 7. Sõiduauto Volkswagen
Golf (1985), sõiduauto Volkswagen Passat (1997). 8.
40 000 krooni. 9. Eesti Ühispank arvelduskonto, Hansapank
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Hooldekodu Videvik
2500 krooni.
1.Arvid Arroval. 3. Arengunõunik. 4. Tahkuranna
Vallavalitsus. 5. 9900 krooni. 6. Elamumaa Pärnu maakond

Tahkuranna vald, kinnistu ½ osa Pärnu maakond Sauga vald,
Korter ½ osa Tartu Orava 1a, korter Akadeemia 38–69
Tallinn. 7. Sõiduauto Audi 80 (1990), sõiduauto Audi A4
(1996), sõiduauto Renault 5 (1981). 8. Ei ole. 9. Hansapank
arvelduskonto. 10. Hansapank 390 000 krooni. 11. Ei ole.
12. Ei ole.
1.Johan Lahesoo. 3. Maanõunik. 4. Tahkuranna Vallavalitsus. 5. 9100 krooni. 6. Maatulundusmaa, Pärnu maakond
Tahkuranna vald, maatulundusmaa Pärnu maakond
Tahkuranna vald. 7. Sõiduauto Volvo (1979), veoauto GAZ
52 (1968). 8. Ei ole. 9. Hansapank arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
Vallavolikogu liikmed:
1.Tarmo Eesnurm. 3. Füüsilisest isikust ettevõtja. 4. Ei ole.
5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa, Pärnu maakond Tahkuranna
vald, elamumaa Pärnu maakond Tahkuranna vald Võiste
alevik 7. Sõiduauto Ford Escort (1982), sõiduauto Ford Scorpio (1988). 8. Ei ole. 9. Hansapank arvelduskonto. 10.
Hansapank, eluasemelaen 250 000 krooni. 11. Ei ole. 12.
Volikogu liikme hüvitus.
1.Toomas Kersalu. 3. Füüsilisest isikust ettevõtja. 4. Ei ole.
5. Ei ole. 6. Elamumaa, Pärnu maakond Tahkuranna vald. 7.
Sõiduauto Honda Civic (1986), sõiduauto Audi 100 (1992).
8. Ei ole. 9. Hansapank arvelduskonto, Nordea pank
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe hüvitis.
1.Kalmer Metsaoru. 3. OÜ Weiss juhataja. 4. OÜ Weiss.
5. Ei ole. 6. Elamumaa, Pärnu maakond Tahkuranna vald
(84804:001:0058), kinnistu Pärnu maakonnad Sauga vald.
7. Ei ole. 8. OÜ Weiss osakud 478 000 krooni. 9. Eesti
Ühispank arvelduskonto. 10. Laen Eesti Ühispank 370 000
krooni. 11. Auto liising 220 000 krooni. 12. OÜ Weiss
töötasu, volikogu liikme hüvitus.
1.Sirje Jõgiste. 3. LE Piirkonna peadirektor. 4. Haridus- ja
Teadusministeeriumi koolivõrgu büroo. 5. 12 000 krooni.
6. Kinnistu Pärnu maakond Tahkuranna vald (3006), kinnistu
Pärnu maakond Tahkuranna vald (16303). 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. Eesti Ühispank arvelduskonto, Sampo pank arvelduskonto. 10. Eesti Ühispank 900 000 krooni. 11. Hansaliising,
Eesti Ühispank hüpoteek. 12. Kompensatsioon isikliku
sõiduauto kasutamise eest, kompensatsioon osalemisest
konkursi- ja atesteerimiskomisjoni töös.
1.Taavet Aava. 3. Füüsilisest isikust ettevõtja. 4. Ei ole. 5.
Ei ole. 6. Elamumaa, Pärnu maakond Tahkuranna vald,
põllumaa Pärnu maakond Tahkuranna vald, põllumaa Pärnu
maakond Tahkuranna vald. 7. Paat PSA 303 (2000), paat
PMA 487 (1996). 8. Ei ole. 9. Hansapank arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitus.
1.Kauri Krüger. 3. OÜ Krüger & Mets juhataja. 4. OÜ
Krüger & Mets. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Pärnu maakond

MTÜ Operetitrupp, Tallinn, Estonia
Tahkuranna koolis
24. septembril 2005 kell 18.00

“Vallutanud Meeli Operett”

OPERETI JA MUUSIKALI
TEATRALISEERITUD KONTSERT-ETENDUS
KAVAS: katkendeid, ansambleid, duette ja laule operettidest:
Franz Lehar - Lõbus lesk, Naeratuste maa; Imre Kalman - Silva, Carl Zeller Linnukaupleja, Sigmund Romberg - Kõrbelaul; Ralf Benatsky - Kolm musketäri,
Eduard Künneke - Õnnelikku reisi, Ahvatlev leek; Rudolf Frimel ja Nicolos Stothart
Rose Marie; Pal Abraham -Savoy Ball, Robert Stolz - Veenus siidis, Boris Kõrver
- Laanelill; Edgar Arro ja Leo Normet - Rummu Jüri; Fred Raimond - Mask sinises;
muusikalidest: Frederic Lowe - Minu veetlev leedy, John Kander - Kabaree, Cole
Porter - Suudle mind Kate, Gerd Natschinski - Minu sõber Bunbury;
ooperitest: Wolfgang-Amadeus Mozart - Don Giovanni; Jacques Offenbach Hofmanni lood;
Muusikajuht Reet Kivari või Aarne Talvik
lavastus Ülo Matesen, tantsud Janis Garancis ja Tuuli Peremees
Esitavad: Marika Köstner või Piret Tatar, Tatjana Timofejeva,
Marianne Tomikas, Ülo Matesen, Tiit Aruvee ja Instrumentaaltrio.
Buss väljub kell 16.15 Kalevi pst põigist ning peatub Rae, Uulu ja Metsaküla
bussipeatustes. Piirumi külast väljub buss kell 17.20 ning peatub igas teele jäävas
bussipeatuses.

Tahkuranna vald (84801:005:0015). 7. Veoauto Scania 110
(1972). 8. OÜ Krüger & Mets osakud 20 000 krooni.
9. Hansapank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Volikogu liikme hüvitus.
1.Tiia Kalnin. 3. Raamatupidaja. 4. OÜ Kalnin. 5. Ei ole.
6. Elamumaa, Pärnu maakond Tahkuranna vald. 7. Ei ole.
8. Ei ole. 9. Eesti Ühispank arvelduskonto, Hansapank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitus.
1.Ülle Toomla. 3. Raamatukogu juhataja. 4. Tahkuranna
Vallavalitsus. 5. 6200 krooni. 6. Elamumaa, Pärnu maakond
Tahkuranna vald (514). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe hüvitus.
1.Kuno Teder. 3. Juhatuse liige. 4. AS Pärnuranna Golf,
OÜ Golfer. 5. Ei ole. 6. Elamumaa, Pärnu maakond
Tahkuranna vald (3262), korter Pärnu maakond Paikuse vald
(22192), korter/garaaz Tallinn (29040). 7. Sõiduauto
Volkswagen Polo (1998). 8. Osakud OÜ Golfer 431 200
krooni, osakud OÜ Est Ehitusmeister 40 000 krooni, aktsiad
AS Pärnuranna Golf 35 000 krooni, OÜ VTR Eesti 20 000
krooni. 9. Eesti Ühispank arvelduskonto, Krediidipank
arvelduskonto, Nordea pank väärtpaberiarve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitus.
1.Arkadi Kallaste. 3. Pensionär. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei
ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank arvelduskonto, Hansapank hoiuarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vanaduspension,
volikogu liime hüvitus.
1.Alo Sinimäe. 3. Pumplate hooldusspetsialist. 4. AS Pärnu
Vesi. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa, Pärnu maakond
Tahkuranna vald (84801:004:0104), maatulundusmaa Pärnu
maakond Tahkuranna vald (84801:004:0105), maatulundusmaa Pärnu maakond Häädemeeste vald
(21301:002:0003). 7. Sõiduauto Opel Omega (1995),
sõiduauto Volkswagen Golf (1994). 8. Ei ole. 9. Hansapank
arvelduskonto. 10. Hansapank 130 000 krooni. 11. Maaostu
hüpoteek 80 000 krooni. 12. AS Pärnu Vesi töötasu 7500
krooni, tulu talupidamisest, volikogu liikme hüvitus.
1.Maili Jõesalu. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa ½ osa Pärnu maakond Tahkuranna vald. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Emapalk.
1.Tarmo Mätas. 3. Osakonnajuhataja. 4. OÜ Weiss. 5.
10 000. 6. Maatulundusmaa, Pärnu maakond Tahkuranna
vald (13321), maatulundusmaa Pärnu maakond Tahkuranna
vald (8509), maatulundusmaa Pärnu maakond Tahkuranna
vald (23296). 7. Sõiduauto Suzuki Baleno (2000), väikebuss
Nissan (1983). 8. OÜ Uulu Mõis osak 240 000 krooni.
9. Eesti Ühispank arvelduskonto, Hansapank arvelduskonto.
10. Eesti Ühispank 185 000 krooni. 11. Ei ole. 12. Volikogu
liikme hüvitus.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

SURMAD

Palju õnne elust endast!
Miks ta vaid nii kiirelt lendab?

19. august
07. august
24. august
02. august
18. august
10. august
19. august
23. august
14. august

Elisaveta Linnaste
Helju Avamäe
Erna Toomsoo
Ille Ennusaar
Olga Jastreb
Ilmar Tõnisson
Lembit Aaslaid
Valentina Juštšuk
Kalle Kuuse

MARIA SAAT
85
84
83
75
75
70
65
65
60

10.04.1913-06.07.2005
Uulu küla

HEINART TAMM
24.12.1943-08.07.2005
Reiu küla

MEETA KUMM
14.08.1908-02.08.2005
Lepaküla

NIKOLAI MIHKELSON

Sünnid
KEITI ALEXANDRA LEPIK
02.august 2005
Velvo ja Annika Lepik´u peres 2.laps

20.03.1909-11.08.2005
Võiste alevik

MALL PÜTSEPP
14.10.1956-26.08.2005
Reiu küla
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Tahkuranna valla ajaleht

Oli kirjuliblika suvi
Pihlakad uhkeldavad punakobaratega, linnud kogunevad elektritraatidele, tuul
sakutab puulehti, meri on
kaldaliivalt kõik suvised jäljed kustutanud. On saabunud
sügis.
Kui vaadata tagasi meie
Elurõõmu suvele, võib õigustatult nentida- oli sündmusterohke ja värvirikas
kirjuliblika suvi.
Et kevad-suvel Võistesse
ilus tulla oleks, võtsime rõõmuga vastu nais- ja kultuuriseltsi üleskutsed ning ühinesime suveaia ja rahvamaja
ümbruse kasimisel. Kahjuks
ei näinud me seal meie noorsugu ega Ämblikke, kelle
taarat ning mitmesugust
rämpsu kogunes äravedamiseks ja hävitamiseks parasjagu. Tore oleks olnud näha
seal ka lapsevanemaid, kelle
võsukesed hilistel õhtu- ja
öötundidel meie populaarsetes kogunemiskohtades
lustimas käivad.
Jututoa igakuised koosolemised toimusid nostalgilises rahvamajas, heade
ilmadega naisseltsi lahkel
loal suveaias. Mõnus on eakaaslastega koos istuda piknikutel ja lahti jahvatada
maailma probleeme, lilledega õnnitleda kuu sünnipäevalapsi, arutada edasisi tegevuplaane. Selle suve üllatuskülaliseks oli Sigrid Absalon
tütrekese Angelaga. Oma
lihtsa sümpaatse olemisega
rääkis Sigrid meile missinduses läbielatust, teleseriaali
Naistevahetus telgitagustest.
Saime vastused oma paljudele küsimustele – kuivõrd
telesaated olid lavastatud ja
mil määral saadi kääridega
filmilõikudest stsenaristile
sobivaid alltekste, mis muutsid kogu olnut. Autoriõigus!
Väike Angela, Port Arturi
reklaamitüdruk, kohanes
meiega kiiresti ning proovis
ära rahvamaja lavalauadki.
Kas tal olid esimesed sammud suurele lavale?
Meie rahvatantsijatele oli
see suvi harjutus- ning esinemisrohke. Suve avalöögiks
sai memme-taadi pidu eelneva rongkäiguga Sindi
mändide alla, kaunis jõekäärus olevale laululavale.
Kogunenud tantsijate hulga
jaoks napp tantsupõrand
nõudis ühistantsul nii mõnegi mahanühitud sõle või
preesi.
Suureks auks oli meile
kutse osaleda etnograafilises
lavastuses „Pulmad Häädemeeste moodi“, mille kava

§

• TEATED •
12.septembril kell 10.00 toimub Pärnu

12.-13.
mail toimunud
Maavalitsuse
suures saalis Kohaliku
COMENIUS-projekti
raames
Uulu koolis
Omaalgatuse Programmi
teabepäev.

Karjaküla jaanalinnud uudistamas Elurõõmu memmesid

pani ajaloolistel materjalidel
kokku meie tantsujuhendaja
Enda Loorents, lavastas Aire
Koop-Juhanson ning tantsulise osa seadistas taas Enda.
Proovid Häädemeestel ning
Lepaninal sulandasid meid
kokku pererahvaga ning
etendused jaaniõhtul Häädemeestel ja Eestimaa Külapäevadel Lepaninal kulgesid hästi. Eriti elamusterikas oli sama kavaga osalemine Varbla külapäeval.
Tutvusime Vana-Varbla mõisahoones eramuuseumi arvukate ja huvitavate väljapanekutega, kinnitasime keha
korraldajate pakutud grillvorstikestega.
Suur tänu hea vastuvõtu
eest Annelile, meie endisele
naabrile Võistest, kes juba
palju aastaid väga edukalt
juhib sealset kultuurielu.
Meie etendus võeti hästi vastu.
Rahvatantsijate suvepuhkusele jäämisele eelnes
esinemine Järvamaal Karjaküla külapäeval. Sealsete
laulumemmedega seob meid
pikaajaline sõprusside ja
käesolev ühispidu oli juba
neljas. Et tantsijad vahepeal
saaks hinge tõmmata, naerutas arvukat kaasaelavat publikut meie Viiu. Peale meie
oli esinejaid kohapealt, naabervallast Pärnumaalt ning
maotaltsutajad Lõuna- Eestist. Karjakülast võtsime
kaasa kinnituse, et kuigi igal
pool pole uhkeldada jaanalinnu- ja faasanikasvatusega,
nagu seda olid Karjakülas,
on kõikjal, ka meie valla külades, võimalik seltsielu käima lükata kasvõi heinaküünis või hüljatud kiriku- ja
aidahoones. Peab ainult

Mis juhtus vallas? §

Juunis-juulis 2005 Tahkuranna vallas pandi toime kolm
kuritegu, mis olid järgmised:
19.06.2005 Reiu külas lõhuti ehitusobjektil masinaid ja varastati
tööriistad.
Ööl vastu 02.07.05 Laadi külas varastati soojakust tööriistu
ja õuest segumasin.
Ööl vastu 22.07.05 Laadi külas varastati ehitusmaterjali ja
segumasin.
Inimestel, kellel on varguste osas informatsiooni, palun jagage
seda juhtivkonstaabel Tõnu Kivisega.

Väljaandja:
Tahkuranna VallavalitsusTel. 4427 651
Lehe makett:
Tiiu Sommer Tel. 4460 684, 5089 266
tiiu.sommer@tahkuranna.ee
Trükkis: kaks & pool
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omakasupüüdmatut tahtmist
olema. Samu muljeid saime
ka Tiiu Sommeri poolt Tahkuranna valla Külade Ümarlaual osalejatele korraldatud
huvitavalt õppereisilt Tori
valla küladesse. Oma kodu
saab kauniks muuta igaüks.
Ei ole vaja selleks kõrgelt ja
kaugelt kättpidi vedamist
oodata.
Tantsijatega tuleme taas
kokku pooles oktoobris, kui
põllul-aiamaal koogutamisest kanged seljad ja väljavenitatud lihased vajavad
lahtitantsimist.
Toimusid meie eakate
traditsioonilised külastused
vabaõhuetendustele, kuhu
kaasasime ka Uulu rahvast.
Kuulume ju ühte valda ja
tänu just vallavalitsuse rahalisele toetusele, saimegi endile lubada kaht suurepärast
sõitu. Kablis vaatasime Dora
Kesperi kohalikule ajaloole
rajanevat lavastust „Aastal
1951“ning Kurgjas Lause
taluteatri etendust H. Raudsepa „Mikumärdi“. Kurgjal
tutvusime C. R. Jakobsoni
Talumuuseumiga, nautisime
ehtsat talutoitu, imetlesime
lüpsi- ja lambakarju, milliseid tõepoolest saab peagi
ainult muuseumides näha...
Külastasime ka C. R. Jakobsoni pererahulat. Seoses hindade tõusuga šokeerisid tagantjärgi ettearvamatud bussiarved ning järgmiseks aastaks plaane tehes, tuleb arvestada järjest napimate võimalustega.
Valla nimepäev, mis toimus sel aastal Uulus, veenas,
et selline üritus peab toimuma a la kirik keset küla ja
vajab ettevalmistamisel ka
kõigi külade esindajate kaa-

samist. Mõte oli iseenesest
hea, kuid osalejaid näotult
vähe. Kui isegi Uulu suurelamutest ei suvatsetud sinnasamasele staadionile tulla,
siis rääkimata Võiste- Piirumi rahvast. Küllap mängis
selles osa ka ilmastikust tingitud hilinenud kevadtööd,
milleks oli käesolev päikseline laupäev soodne.
Elurõõmu liikmed tegutsesid veel teistelgi üritustel.
Ühiselt õmmeldi rahvariietele tanud. Helgi tegi oma
elu unelmate reisi Ahvenamaale. Allakirjutanul oli
koduloolasena rõõm osaleda
õppereisidel Liivimaale ja
Läänemaale. Pauliine ja
Helbe tähistasid oma pisijuubeleid, Anne osales telemängus, Elvi kogub materjale koduküla ajaloo koostamiseks jne, jne.
Pillipiigade juurde moodustati naisansambel. Kuna
Elurõõmu ja Pillipiigade
tegevuskavad tihti ei ühti,
otsustati Kultuuriseltsi koosolekul, mille katuse alla me
kuulume, et moodustame
eraldi üksused. Nii tehtigi:
Elurõõm ja Pillipiigad.
Meie tänu kuulub osutatud mõistva suhtumise ning
toetuse eest eelkõige Tahkuranna Vallavalitsusele, vallavanem Eeri Tammikule ja
Kultuuriseltsile.
Loodan, et sügis ja talv
enne järgmist kevadet-suve
saavad olema rahulikumad,
kuid sama rõõmsad ning
üksmeelsed toredate kaaslaste ringis!
29. august 2005

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on
kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime
kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.
Programmi valdkondadeks on:
kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku
arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja
traditsioonide väärtustamine; kohaliku elukeskkonna parandamine.
Taotlusi programmi vahenditest toetuste saamiseks võivad esitada tegutsevad seltsingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Menetlemiskorra ja taotlusblanketi leiate EAS-i
kodulehelt www.eas.ee.
Infot programmi ja taotlusvooru kohta jagab
Pärnu Maavalitsuse regionaalnõuniku kohusetäitja Taavi Tuur tuba 305, telef.44 79 726,
taavi.tuur@mv.parnu.ee
2005.aastal toimub KOA programmil
2 taotlusvooru tähtaeg on 1.oktoober.
Osalemine teabepäeval tasuta.

Mälumängurid!
Sassi mälumängusõprade klubi
alustab uut hooaega
neljapäeval, 15.septembril kell 18.00
Uulu sööklas

Ranitsatoetus
Tahkuranna Vallavalitsus maksab vallavalitsuse
korralduse alusel 0l.septembril 2005 1. klassi
astuvatele õpilastele, kelle vähemalt üks vanematest on Tahkuranna valla registris, ranitsatoetust
750.- (seitsesada viiskümmend) krooni toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
Teiste omavalitsuste koolidesse õppima asuvatele,
Tahkuranna valla registris olevatele õpilastele makstakse toetust avalduse esitamisel.
Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu
vallavalitsuses kuni 30.septembrini k.a.
Vallavalitsus

Tähelepanu eramajade omanikud!!!
On võimalik kasutada korstnapühkija teenust.
Kõigil soovijail palume eelnevalt registreerida
vallavalitsuses telefonil 442 7651 või e-posti teel
tahkuranna@tahkuranna.ee.

Saima Vaher
Võistes Elurõõmust

Palve lapsevanematele!
Alanud on kooliaeg ja nii väikesed kui suured on
kooliteel. Kõik me soovime laste turvalist kooliteed,
mistõttu pidasin vajalikuks lastevanemate abi paluda.
Nimelt on Uulu külas kaks ülekäigurada, et tagada lastele
turvalisem teeületus. Enamus autojuhte peab jalakäijatest
lugu ja annab teed ülekäigurajal teed ületajale, aga oht
tekib siis, kui ebaviisakas juht ei seiska autot enne ülekäigurada. Seetõttu selgitage oma lastele, et laps veenduks
enne sõiduteele astumist autode peatumises mõlemast
suunast.
Juhtivkonstaabel Tõnu Kivis
võtab vastu kodanikke teisipäeviti
kell 09.00–11.00
Häädemeestel Pärnu mnt 22
kell 12.00–13.00
Uulus Tahkuranna Vallavalitsuses konstaabli kabinetis

Tõnu Kivis, juhtivkonstaabel

Võiste sidejaoskonna piirkond vajab
postiljoni, kes omab autot ja on nõus
tegutsema FIE-na.
Täpsem info Võiste sidejaoskonnast või
telefonil 446 0134.

MEELDETULETUSEKS KOERA- JA
KASSIOMANIKELE!
Hulkuvad koerad ja kassid on saanud suureks häirivaks
probleemiks kaaskodanikele meie vallas.
Tahkuranna Vallavalitsus tuletab koerte ja kasside
omanikele meelde, et Tahkuranna vallas kehtib koerte ja
kasside pidamise eeskiri (saadaval Uulu ja Võiste raamatukogudes, Tahkuranna Vallavalitsuses), mille üks säte
ütleb, et koera võib pidada ketis või kinnisel territooriumil.
Eeskirjade rikkumise korral ulatub rahatrahv 12 000
kroonini.
Probleemide püsimisel on Vallavalitsus sunnitud tellima
hulkuvate koerte ja kasside püüdmise teenuse, mis koera ja
kassi omanikule saab olema küllaltki kulukas.
Vallavalitsus
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Tahkuranna valla ajaleht

Uulu kool parimate hulgas

Suvised elupildid
1.Üürike on see Eestimaa
suvi. Nautisime seda maal ja
vees. Kummaline, et inimene
tuleb randa täistaaralastiga,
tarvitab sisu ära ja arvab, et
nüüd on autol, endal raskem
tühja pagasit koju tagasi viia
(loogika ütleb, et olukord on
võrdväärne). Kahejalgne jätab kõik randa. Ah soo, ei ole
või ei leia prügikasti!? Nii
me lamaskleme rannas iseenese soga keskel ning ei
jõua TEISI ära kiruda. Veel
hullem – kui ujudes, selges
eesti keeles öeldes junn sulle
vastu ulbib!! Võtab isu mõneks ajaks vettegi minna.
(Kusjuures Pärnu rannas on
tasuta käimlad olemas.) Jääb
üle tõdeda, et issanda loomaaed on tõesti lai.
2. Elas üks väike inimesehakatis. Vanemad seisid
koos temaga kassajärjekorras. Saba oli küllalt pikk ja

aeg igav. Mida tegi kassiir?
Arvake ära! Ta tõstis ja sõidutas last kaubaostude lindil
nii kaua, kuni kord tema vanemateni jõudis. Kahjuks
toimus see siit kaugel!
Meie marketis juhtusid
põngerjad törtsutama müügiloleva jalgratta signaali.
Nad tegid seda naudinguga
ja kordamööda. Turvamees
ei olnud kade vanematele
loengut pidama ja tegi seda
vihaselt ning krõbedalt. See
lugu juhtus meil. Üks neist
peredest ei külasta enam seda kauplust.
3.Elasin paar nädalat
väga kaugel Eestimaast. Ei
tundnud mina kedagi ega
tuntud mind. Suhtumine ja
käitumine, mis mulle osaks
said olid punastama- ning
kogelemapanevad. Üks näide. Viisin hommikuti prügi-
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kotti konteinerisse. Kahel
varajasel päevahakul oli see
tavaline toiming. Kolmandal
hommikul tormas meesterahvas naabermajast ja haaras
mu käest prügikoti. Jäin rabatult seisma. Ei hakanud ka,
nagu vene komöödias, inimest sarjama ning prügikotiga taguma. Peagi adusin, et
see kõik on normaalne, loomulik. Loomulik, et müüja
sulle naeratab ja sõnab, et
ootas mind ja kui kena ma
olen, loomulik, et igal sammul sind naeratades aidatakse, kiidetakse.
Kõik see kadus hoobilt,
kui väljusin Tallinna lennujaamast. Kummaline – elame
ju ühisel maakeral, meil on
ühine päike, oleme inimesteks loodud, aga...

Uulu kooli 2005.aasta
lõpueksamite tulemused olid
maakonna parimate hulgas.
Maakonna 20 põhikooli
hulgas saavutas meie kool
eesti keeles keskmise hindega 4,2 4.koha, lisaks edestasime kõikide maakonna
keskkoolide 9.klassi lõpetajate tulemusi. Võrreldes lin-

na koolidega olime täpselt
samal tasemel Koidula kooli
ja Ühisgümnaasiumi lõpetajatega, paremad aga Raeküla, Ülejõe ja Hansagümnaasiumist. Matemaatikas jagasime maa põhikoolidest
6.kohta (keskmine 3,5).
Linnaga võrreldes tulemus
võrdne Raeküla ja parem

Ülejõe Gümnaasiumist. Inglise keeles 5.tulemuse jagamine keskmisega hindega
4,1.
Head teed teile lõpetajad haridustee jätkamisel
gümnaasiumides ja kutsekoolides, oleme kindlad, et
saite meie koolist hea hariduse.

Maria Mõtlik

Oli august 2005
Kohalik ajaleht kirjutas,
et sel ajal toimus Jõulumäel
Tahkuranna valla lastelaager. Päid loeti kokku 41. Pidevate sidekanalite remontide tõttu ei saadud ühendust
taevaluukide avajaga ning
seepärast pidid laagerdajad
leppima sealtpoolt antavaga.
Väikesed Pead tegutsesid
Suurte Peade korraldusel.
Küll neid kamandati täringumängu, ristimisele, tööle,
meeskondlikule mängule,
ronimisseinale, magama,
sööma ja lõpuks võeti veel
sõrmejälgi. Au Väikestele
Peadele, kes talusid igasuguseid kamandamisi, tingimusi.
Ajaleht annab ka osalejatega lühiintervjuud. MariLiis arvas, et laager oli superlahe. Anu hõiskas, et
laager oli tore, sest käidi
ujumas ja loomaaias. Karl
hüüdis, et oli väga lahe. Piret
võttis kokku – oli vahva.
Siim-Sander sõnas, et talle
meeldis. Janar nukrutses, et
laager oli liiga lühike.
Siit õpetus: tehke õppeaastal tööd rõõmuga ja
tulemusrikkalt. Küllap kohtume uuel suvel!
Suurte Peade
(Kadri, Heli, Sirje, Mareki)
nimel Sirje Kõresaar

Uulu Põhikooli I klass:
Martin Hõbemägi, Laura-Johanna Jõesalu, Indrek Kaiste, Katariin
Kiviselg, Ander Koppel, Henry Laurson, Argo Linnaste, Martin
Priidik, Kert Pulst, Silver Põlgaste, Anneli Sommer
I klassi klassijuhataja on Merike Lilleleht.

Lapsed käisid ekskursioonil Tallinna loomaaias

Lastel käis külas
Häädemeeste
konstaablipunkti
konstaabel

Lastelaagri
lõpetamisel
kogunesid
kõik
osavõtjad
ühise
pildi peale.

Tahkuranna Lasteaed- Algkooli I klass:
Indrek Eesnurm, Johanna Kaldas, Rando Klein, Reimo Madissoo,
Tago Madissoo, Marko Mengel, Kairit Merilaht, Elery Must, MarteKristiine Õis
I klassi klassijuhataja on Anu Alloja.

