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Vallavanema veerg

Vallavanem
EERI TAMMIK

Tormikahjustustest
Tahkuranna vallas
Torm ujutas 180 maja,
tekitades veekahjule lisaks
ka purustusi: augud ja praod
seintes, korstnates, ahjudes,
pliitides, uhutud põrandaalused, hävinud abihooned,
ära uhutud teelõigud. Vee
alla jäi ca 50 autot ja muud
liiklusvahendit, kodutehnikat. Torm viis ära palju
küttepuid, keldrites jäi vee
alla talvekartul. Hukkus üle
100 looma, hävis loomasööt.
Ettevõtjatest said kahju: põllumehed, kalurid, kalatöötlejad, majutusega tegelejad.
Abist ja selle
korraldamisest
Oleme aidanud inimesi
kohe tormi järgselt kuivade
küttepuudega, joogiveega,
salvkaevude puhastamisel,
kuivkäimlate ja keldrite tühjaks pumpamisel, teede lahtisaagimisel, tööjõu leidmisel, hoonete remontimisel,
vooditarvete varustamisel.
Kõik abivajadused, kui ei
saada ise hakkama, teatada
vallavalitsusse. Abi on andnud ka eraettevõtjad, naabrid
ja sugulased loomulikult.
Toimetuleku
raskustesse sattunud
elanike toetamisest
Tänase seisuga oleme
jaganud vältimatut abi, toidukahju, küttepuude kahju,
elamute esmase taastamise
kulusid. Jaotatud on 900 000
krooni, mis on kogu hetkel
olemasolev summa, sellest
700 000 riigi toetust läbi
maavalitsuse ja vallaeelarvest juurde 200 000 krooni.
Jaotamise põhimõtted on ka
saadaval tänases lehes. Lähtusime pere sissetulekust,
kahjude ulatusest ja rahalistest võimalustest. Toiduabi
jagasime rahaliselt, küttepuud materjali näol eralda-

tud summa piires kas valla
poolt kuiva puuna või siis
elaniku enda poolt ostetuna
kulutšeki esitamise järel.
Elamute remondikulu eraldatud summa piires kuludokumentide alusel. Millises
kogusummas kahjusid täiendavalt korvatakse, ei ole
praegu veel teada. Osadel
juhtudel on käimas kindlustushüvituse protseduurid.
Praegu ei ole me eraldanud raha abihoonete, kodumasinate, mööbli ja ettevõtluskahju hüvitamiseks. Küll
võite tuua remondikulu
tšekke, kui olete saanud korda oma külmkapi või pesumasina. Neid saab väiksemate kuludena rutem hüvitada.

Kahjude teatamisest
Võtame jätkuvalt vastu
kõik kahjuteated. Riik tahtis
saada meilt lõplikke andmeid
1.veebruaril. Võtame veel
avaldusi vastu käesoleva
lehe ilmumisele järgneval
nädalal. Mingi aeg peame tegema lõpliku kokkuvõtte,
kuhu me ei saa enam midagi
lisada, sest keegi neid enam
ei käsitle.
Elektriprobleemidest
Rikete kõrvaldamiseks
nimetas Eesti Energia maksimumtähtaja tormijärgselt
23.jaanuar. Viimane majapidamine sai voolu jaanuari
viimasel nädalal. Täiesti
tarbetu oli sõimata vallaametnikke ja nende pereliikmeid. Meie postide otsa ei
roni ega või sinna saata ka
omavoliliselt elektrikke.
Selline tegevus on eluohtlik.
Kõikidest riketest oli teavitatud Eesti Energiat mitmekorselt.
Avatud eriarve
toetusteks
Abivajajate täiendavaks
toetamiseks oleme avanud
eriarve 10902001734007.
Seni on toetusraha laekunud
eraisikutelt 3400 krooni, lisaks pakkus Avijõe selts IdaVirumaalt rahalist abi 2000
krooni. Aidatud on mööbliga, Norra Buskerudi maakond tekkidega, Tartu Õlletehas joogiveega, üks talupidaja lubas koorma heina,
sõdurid käisid korra abiks
koristamas. Kevadeks on
pakutud abi talgute korras
koristustöödele.
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Tormikahjude
kompenseerimisest
Kogukahju laekunud
avalduste alusel on 6,2 miljonit krooni, ettevõtluskahju
üle 3 miljonit, valla objektide
kahju 350 tuhat krooni. Kõik
kokku ca 10 miljonit krooni.
Tormikahjude kompenseerimise nn.I etapp toimub
vallavalitsuse korralduse
nr.4 alusel.
Jagamiseks oli riigiraha
700 000 kr., lisaks valla raha
200 000, nimetatud summad
on ka äsja vastu võetud vallaeelarves sees.
Jagasime toiduabiks 42
780 kr., kuivade küttepuude
ostmiseks (materjalina)
41 620 kr., elamute hädavajalikuks taastamiseks 802
590 kr., otsearvetega valla
poolt tellitud tormikahjude
likvideerimistööde katteks
30 000 kr. Kokku 916 990
kr. Kogu hetkel olemasolev
raha on jaotatud, ootame riigi
otsust täiendava abiraha saamisest, oleme esitanud taotluse 3,1 miljonile (siin ei
olnud sees veel 22.01–31.01
laekunud avaldusi).
NB! Toetusraha on
mõeldud toimetulekuraskustesse sattunud peredele.
Seni oleme nii ka toiminud,
toetusi ei ole saanud suurema
sissetulekuga pered ja elamu
remondiabi ei ole makstud
neile, kellel sai kannatada
kinnisvara ehk siis nn.teine
elukoht.

Meeldetuletus ka inimestele, kes küll püsivalt elavad
meie vallas kuid mingil põhjusel ei ole kandnud end valla
elanike registrisse. Öeldakse, et see ei ole seaduse järgi
kohustuslik. Saab ka öelda,
et toetuste andmine valla
elanike registris mitteolevatele inimestele ei ole vallale kohustuslik. Peame
toetama eelkõige neid, kes on
andnud oma panuse läbi
maksude praegu või enne
pensioniiga ja vajavad nüüd
abi.
Esitasime 2.veebruaril
Vabariigi Valitsusele lõpliku
kahjude summa, seega ei saa
avaldusi tuua piiramata
ajani. Kui meile eraldatakse
täiendav raha ei ole võimalik
sellele veel midagi juurde
küsida. Seega kiirustage
avalduste toomisega, hiljemalt käesoleva OMA
LEHE numbri ilmumisele
järgneva nädala lõpuks!
Oleme lõpetanud joogiveekaevude puhastamise, kuivkäimlate tühjendamised,
kellel olid need üle ujutatud
mereveest. Tervisekaitse talitus on võtnud kümnest
joogiveekaevust proovid ja
need olid enamik heade
näitajatega.
Eeri Tammik
Vallavanem

Rahalisi annetusi tormis
kannatanuile on teinud:
Agnes Hein, Vaike Estleol, Elve Lepik, Tiina Lasn,
Matti Päts, Svea Randmaa, Tiiu Siitan, perekond
Landsberg, Ulli Kvell, Eeri Tammik, Avijõe selts
Ida-Virumaalt.

Täname!

•
•
•
•

Spordikalender
Elupildid
Teated
Sünnipäevad, sünnid
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Vallavalitsuses otsustati::
17.jaanuaril
• Maksta toetust (matusetoetus).
• Väljastada ehitusluba Annika Rannak´ule Uulu külas
Riigiranna kinnistule püstitavale puhkemajale.
• Väljastada kasutusluba Vello Jaanus´ele Laadi külas Rool
17 kinnistule püstitatud elamule.
25.jaanuaril
Vallavalitsus kinnitas korra, millele tuginedes eraldati tormi
tagajärjel tekkinud toimetulekuraskuste kompenseerimiseks
ja kahjudega kaasnevate esmaste kulude hüvitamiseks toetust
riigi- ja vallavalitsuse poolt eraldatud tormiabi summadest.
Toetus elamu esmaseks taastamiseks vallas kokku on
802 590.- krooni, küttepuude vajadus kevadeni 41 620.krooni ja toiduabi 42 780.- krooni.

Vallavolikogus otsustati:
28.jaanuaril
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2005.aasta eelarve kogumahus 27 822 000.- (kakskümmend seitse miljonit kaheksasada kakskümmend kaks tuhat) krooni, kulud-tulud tasakaalus, sellest kassatagavara 01.jaanuari 2005.a. seisuga
30 000.- (kolmkümmend tuhat) krooni, ja kinnitada see
vastavalt lisale.
Kinnitada Tahkuranna valla investeeringuteks 2005.aastal
8 600 000.- (kaheksa miljonit kuussada tuhat) krooni.
• Muuta (tõsta) alates 1.jaanuarist 2005 Uulu Põhikooli ja
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli munitsipaaleelarvest tasustatavatel ametikohtadel töötavate pedagoogide töötasu
12% võrra.
Pedagoogide palga alammäärad on järgmised:
noorempedagoog
19
6710
pedagoog
20
7170
vanempedagoog
22
8150
pedagoog-metoodik
25
9880
• Muuta (tõsta) alates 1.jaanuarist 2005 Tahkuranna valla
koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasu 12% võrra.
Lasteaia pedagoogide palgaastmetele vastav töötasu on:
Noorempedagoog
19
6040
Pedagoog
20
6460
Vanempedagoog
22
7340
Nimetatud palgaastmeid kohaldatakse pedagoogidele, kellel
on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus. Pedagoogide kvalifikatsiooni-nõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi palgaaste on kaks astet madalam
sama ametijärguga kõrgharidusega pedagoogi palgaastmest.
• Eraldada seoses ümberkorraldamisega Tahkuranna Lasteaed-Algkool kaheks:
Tahkuranna Lasteaed-Algkool;
Uulu Lasteaed.
Kinnitada Uulu Lasteaia põhimäärus.
• Kehtestada Laadi külas läbiviidud Miku detailplaneering,
mille eesmärgiks on maa-alale välja arendada elamurajoon
koos infrastruktuuriga.
Planeeringust huvitatud isik on OÜ Kalnin.
• Algatada Tahkuranna valla osa, Reiu küla osa üldplaneering eesmärgiga määrata ära Reiu küla üldised maakasutuse- ja ehitustingimused..
Kinnitada Tahkuranna valla osa, Reiu küla osa üldplaneeringu lähteülesanne.
• Vabastada Ülle Toomla Tahkuranna Vallavolikogu alatise
haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kohustustest.
Tahkuranna Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kohuseid täidab kuni nimetatud komisjoni uue esimehe valimiseni komisjoni aseesimees Kauri Krüger.
Kuulati vallavanem Eeri Tammiku ülevaadet 9.jaanuari tormikahjustuste ulatusest meie vallas.

Tahkuranna Vallavalitsus teatab,
et “Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla
ning Sindi linna jäätmekava” eelnõu avalik
väljapanek toimub 21.02.– 07.03.2005.a
Tahkuranna Vallavalitsuses istungite ruumis
tööpäevadel kell 09.00–16.30.
Jäätmekava eelnõu avalik arutelu
toimub 10.03.2005.a kell 13.00 Uulus
volikogu saalis.

Tahkuranna valla ajaleht

Veebruar 2005

TAHKURANNA VALLA 2005. a
EELARVE TULUD
Füüsiliste isikute tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks

6693000
510000
22000

TAHKURANNA VALLA 2005. a
EELARVE KULUD
Volikogu

150000

Valimised, komisjonid

Riigilõivud
Laekumised haridusasutuselt
Õpilaskoha maksumusteks teistelt
omavalitsustelt

130000
270000
160000

Laenud

Laekumised Kultuuri- ja Spordikeskuselt
Üüri- ja renditulud
Hoonestusõiguse seadmiselt
Muude kaupade ja teenuste müük

53000
79000
190000
25000

Laenu intressid

Haridus. Tead. Min Hasartm. Nõuk.
Hasartmängumaksust Võiste
mänguväljakutele
Rae Tehnokülale EL projektist

106000
280000
904000

21. saj. kool
Koolipiim
Koolilõuna
Toetatud elamine + toet. töö

21000
30000
159000
48800

Õppelaen
SAPARD projektist
Investeeringutoetus Pätsi platsile
Teedeehituseks
KIK Võiste veeprojekti lõpetamiseks
Tasandusfond § 5 lg 1
Tasandusfond § 5 lg 2 haridus, toimet. jm
Kooliinvesteeringuks projektist
Maa müük
Metsaraiest (tormimurd)
Intressitulud
Maavarad, vesi
Muud tulud
MTÜ Pärnumaa õpilasmalev
Tormiabi sotsiaaltoetusena
KÕIK KOKKU

25000

Vallavalitsus

1850000

Reserv

391600

Pärnumaa omavalitsusliit, EMOL

102000

Õppelaen

34400
242000
200000
117000

34400
950100
147500

Veevarustus

2000000

KIK Võiste vesi
Kokku veemaj.

200000
2200000

Tänavavalgustus

700000

Maakorraldus

205000

Valla teede ja tänavate korrashoid

1230000

Heakord

150000

Muu majandus

971000

Tormimurru ülestöötamine

200000

Projekt EL meede 4.6.2 Rae, Silla
Muinsuskaitse Pätsiplats

1130700
235000

Jäätmekäitlus

40000

Kalmistud

80000

Vallaarst

35000

199000
3415000
3762000
2000000

Kultuuri- ja Spordikeskus

6750000
529800
10000
146000
32000

Uulu Põhikool

6531000

Tahkuranna LA.Algkool

2445000

Uulu Lasteaed

1880000

Teistele KOV (õpilased, lasteaed)

1500000

4000
700000
27822000

1830000

Võiste mänguväljakud

322000

Uulu Raamatukogu

200000

Võiste Raamatukogu

Õpilastransport
Hooldekodudele + õpilask.
Sotsiaalmaja

201000

117000
95000
236200

Toimetulekutoetus

267000

Muu sots. kaitse

354500

Sotsiaali projojektid

30000

Puuetega inimeste sots. hoolek.

86000

Tormikahjude sotsiaalabi

900000

2005.valla eelarve lühiselgitus
Kokku:

TULUD
2005.aastaks planeerime tulumaksu laekumiste tõusu selle
aasta täitmisest +9%. Riigipoolne ülekanne OV-tele on
järgmisel aastal 11,6% üksikisiku brutotuludest. Valla
eelarvesse planeerime seega 6,6 miljonit krooni. Vallaelanike
brutotulu on 2005.aastal ligi 57 miljonit krooni.
Euroopa Liidu projektidest, mis on juba heakskiidu saanud
meie taotluste põhjal, on laekumas kokku 3 miljonit krooni.
Riigipoolne tasandusfond on kokku 6,8 miljonit, sellest
hariduskuludeks 3,2 miljonit (sh.esmakordselt koolide investeeringutoetus 300 tuh.kr.)
Maa müük – planeeritud 6 750 000 milj.kr., mis moodustub
Ponimetsa laekumised 2004.a müügist 4,7 milj.kr.
Kultuuriministeeriumilt on lubatud K.Pätsi ausamba rekonstrueerimiseks 200 000 kr.
KULUD
Veevarustus – 2 200 000 kr, valla vee- ja kanalisatsiooni
arengukava realiseerimine, sellest 2 000 000 biopuhasti, veeja kanalisatsiooni trassid Ponimetsa, Kulla. Rae uue puurkaevu (puuritud 2004.a.) seadmed ja pealisehitis ja trassidega
ühendamine. Palju maksumuseks kujuneb saab lõplikult teada
peale hankeid. KIK Võiste veeprojekti lõpetamiseks läheb
veel graafikujärgselt ca 200 000 kr. Muude veeprojektide
teostamine sõltub esitatud taotluste realiseerimisest. Uulu
veeprojektiks esitasime taotluse KIK-i, otsus tehakse veebruaris. Projekti kogumaht 1 500 000 kr., mis sisaldab Uulu
Keskuse ja Õunaaia puurkaevude ühendamist Ø 110 toruga,
Õunaaia puurkaevu seadmete soetamist, hoone rajamist, uute
veetrasside rajamist Laadi suunal kuni Siimu (suvilate teeni).
Suuremat projekti me ei saanud esitada, kuna praktika on
näidanud, et siis on eitav vastus kerge tulema.
Tänavavalgustus – 700 000 kr, sellest investeering 600 000
kr. Ponimetsa, Kulla tänavavalgustus, Suksumetsa lõpetamine, bussipeatuste projekti jätkamine, Võistes Riia mnt. ja
korrusmajade vaheline valgustus, suveaia valgustus (meede
3.5 projekt, valla kaasosalus),
Vallateede, -tänavate korrashoid – 1,2 milj.kr., sellest
investeering 840 000 kr. vastavalt teehoiukavale, sh.ehitamised ja katete uuendamised Ponimetsa, Kulla teed, Mereküla
tee lõpetamine, Võiste kõnnitee Riia mnt. ja korruselamute

27822000

vahele, Võiste tänavad osaliselt, Uulu kooli tee asfalteerimine, võsa raiumised, kraavide ja truupide uuendamine, teeäärte
hooldus, katete remont, hööveldamised, lumetõrje, tolmutõrje.
EL projekt 4.6.2 – 1 130 700 kr, Rae Tehnoküla ja Silla
Elamud; varemete lammutamine, purustamine, detailplaneeringud ja keskkonnauuringud.
Võiste mänguväljakud – 322 000 kr., Hasartmängunõukogu
poolt projekti heakskiitmisel, palliplatsid, väikelaste mänguvahendid jmt. Kui ei saa teotust, siis väiksemas mahus.
Uulu kooli juurdeehitus ja rekonstrueerimine 3 milj.kr.
Uulu lasteaed – Esitame taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile omaette asutuseks reorganiseerimiseks. Juurde
ehitame kolmanda rühma ruumid, millega oleme hõivanud
täielikult II korruse, kontorihoone ost läheb asja ette. Kolmas
rühm saab prognooside järgi täis. Ehitusele ja õuealale oleme
planeerinud 700 000 kr., summa täpsustub peale pakkumisi.
Õuealale saab varakevadel külvata muru, ehitame katusealused ja õueinventari hoiuruumid. Õueala saab ümbritsetud
aiaga, sh.jõepoolsesse külge.
Teistele KOV (õpilased, lasteaed) – Meie „neljas haridusasutus“, 1 500 000 kr., summa täpsustub saldode võrdlusega
ja arvestusliku kohamaksumuse kalkulatsioonide esitamisega
teiste omavalitsuste poolt. Pärnu linn soovib hakata arveldama ka muusikakooli, spordikooli, kunstide maja (KUMA) ja
noorte tehnikute maja ringides ja treeningrühmades osalevate
laste eest. Läbirääkimiste teema, peame vajalikuks osaleda,
et meie lastel oleks võimalus neis huvikoolides käia.
Muinsuskaitse, Pätsiplats, alustame rekonstrueerimist,
eelarves 200 000 kr.
Tormikajude kompenseerimine (toimetulekuraskustes
elanikele), koos vallapoolse osaga 900 000 kr. Riigi poolt
täiendava raha saamisel lisaeelarvega juurde.
Eeri Tammik
Vallavanem
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Avatud uued avalikud
internetipunktid vallas

TAHKURANNA VALLAVALITSUS

KORRALDUS
Uulu

25.jaanuar 2005 nr 4

Raha eraldamine
Tahkuranna Vallavalitsus, juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lg1 p3, Pärnu maavanema kohusetäitja Toomas Kivimägi 13.jaanuari 2005
korraldusest nr 3, Sotsiaalhoolekande seaduse §8 p2 ja
Tahkuranna valla 2005.aasta eelarve projektist ning
aluseks võttes kodanikelt laekunud avaldused, eraldab
tormi tagajärjel tekkinud toimetulekuraskuste kompenseerimiseks ja kahjudega kaasnevate esmaste kulude
hüvitamiseks raha riigi- ja vallavalitsuse poolt eraldatud
tormiabi summadest alljärgnevalt:
1. Esmase toiduga kindlustamiseks:
1.1. Kahju kannatanud perele sissetulekuga kuni 2700.krooni pereliikme kohta vastavalt kahjusummale kuni
1000.-krooni perele täies ulatuses, kahjusumma üle
1000.-krooni lisaks 500.- pereliikme kohta.
1.2. Kahju kannatanud pere sissetulek kuni 3700.-krooni
pereliikme kohta vastavalt kahjusummale kuni 1000.krooni kompenseerimiseks 500.-krooni, kahjusumma
üle 1000.-krooni lisaks 250.-pereliikme kohta.
1.3. Toetus kantakse kannatanu arvele või tasutakse sularahas.
2. Kuivade küttepuudega kindlustamiseks:
2.1. Kuivade küttepuudega varustamine kuni kevadeni
perele sissetulekuga kuni 2700.-krooni pereliikme kohta
täies ulatuses.
2.2. Kuivade küttepuudega varustamine kuni kevadeni
perele sissetulekuga kuni 3700.-krooni pereliikme kohta
pooles ulatuses.
2.3. Kuivad küttepuud tagab vallavalitsus materjalina, sh.
ka seni tormijärgselt eraldatu.
3. Kindlustamata elamute esmase remondi teostamiseks tagamaks elementaarsed elamistingimused,
st. katuse, korstnate, ahjude, pliitide, kandekonstruktsioonide ja põrandate, seinte taastamine:
3.1 Kahju kannatanud perele sissetulekuga kuni 2700.krooni pereliikme kohta vastavalt kahjusummale kuni
20 000.-krooni täies ulatuses, kahjusumma 20 000.krooni ja rohkem kompenseerimiseks 20 000.- krooni
+ 80% seda ületavast kahjust, kuid mitte üle 30 000.krooni.
3.2 Kahju kannatanud perele sissetulekuga kuni 3700.krooni pereliikme kohta vastavalt kahjusummale 50%
ulatuses, kuid mitte üle 20 000 krooni.
3.3 Kahju kannatanud perele sissetulekuga kuni 4700.krooni pereliikme kohta vastavalt kahjusummale 30%
ulatuses, kuid mitte üle 15 000.- krooni.
3.4 Pensionäride puhul rakendatakse kõigil kannatanuil
p.3.1. tingimusi.
3.5 Suuremate kulude hindamiseks annab vallavalitsus
ehituse spetsialist hinnangu, kompenseerimine sõltub
abi vältimatusest ja rahaliste toetuste kogusumma suurusest.
3.6 Toetus tasutakse esitatud müügiarvete, kulutšekkide
või teostatud tööde kohta esitatud arvete alusel.
3.7 Kannatanutele, kellel käib ülejõu elamu taastamise
korraldamine, organiseerib vallavalitsus ehitusabi.
3.8 Vallavalitsus jätab endale õiguse kontrollida eraldatud
toetusraha sihipärast kasutamist. Kannatanu on kohustatud teatama kindlustushüvitisest (kui see on). Kui
kindlushüvitis ei kata p.3.1, p.3.2 määratud summat,
kompenseerib vallavalitsus vahe.
3.9 Kulutused kuuluvad kompenseerimiseks p.3.1-3.3
ulatuses kuni 30.06.2005.a., arvestades mõningate
tööde talveperioodil teostamise võimatust.
3.10 Kui remont on võimalik teha soodsamalt, siis allesjäänud raha kasutatakse kahjude katteks.
4. Kulude kompenseerimine toimub Lisa 1 nimekirja
alusel.
5. Vallavalitsus hüvitab otsekulud eraisikutele ja firmadele,
mis on seotud inimeste päästmisega ja tormikahjude
likvideerimisega (kütus, päästetööde käigus kahjustada
saanud tehnika remont, abivajajate majutus- ja toitlustusteenuse osutamine, salvkaevude puhastamine, pumpamised, tehnika rent teede ja hoonete vabastamiseks
tormimurrust, tagamaks ligipääsu hoonetele ja ohutuse,
kraavide puhastamised, generaatoriga elektri tootmise
kulud jmt. kulud).
Eeri Tammik
Vallavanem

Lk. 3

Ulvi Poopuu
Vallasekretär

2003.aasta detsembris
esitas Tahkuranna Vallavalitsus viis taotlust Sapardi
6.meetmele külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse saamiseks.
Meie taotlused rahuldati ja
nii on vallal olnud võimalus
jõudumööda kavandatu ellu
viia.
Oleme pidanud teostama
eelnevalt ise investeeringu,
saatma aruanded PRIA-le,
ootama PRIA kontrolle, kes
vaatavad teostatud investeeringu üle ja täidavad peotäie
pabereid ning alles siis kannavad meile üle raha teostatud investeeringu eest. Kõik
see aga on pikk ja aeganõudev protsess ning valla raha
on teadmata aeg projekti

teostamise all kinni enne kui
projekti toetuse raha tegelikult saabub. Muide, nii on
kõikide EL projektidega –
enne teed ise ära ja alles hiljem saad raha, nii et tööpõld
on lai ja igat asja tuleb läbimõeldult teha.
Sapardi raames oleme
saanud Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses asuva jõusaali ja mängudetoa sisustuse, muusika instrumendid
(akordioni, elektriklaveri,
trummi komplekti), Uulu
väikelaste mänguväljaku vahendid ja avalikud internetipunktid Jõulumäe Tervisekeskusesse (üks koht) ning
Tackendorffi Puhkemajja
(kaks kohta). Algselt oli
plaanitud kolm AIP, kuid

seadmete paigalduse eel selgus, et Metsaküla kauplusesse kavandatud AIP-d ei
saa ühendada püsiühenduse
võrku, kuna puudub silmside
mastidega ja telefoniühendusega oleks see liiga vilets.
Nii olime sunnitud Metsakülale kavantatud AIP vahendid ajutiselt üleviima
Tackendorfi Puhkemajja.
Metsakülla aga saaksime
AIP juhul, kui ehitame sinna
uue masti, kuid see on praegusel juhul vallale ülekäiv
koormus. Võimalus oleks
seda teha projekti raames
meetmele 3.5 (külade taastamine ja arendamine) kohalikul külaseltsil, sest vald ei
saa olla seekord taotleja.
Nüüd küsivad Võiste ela-

nikud, miks kõik Uulu. Vastus on väga lihtne – Sapardist
ei saanud taotleda toetusi
alevikele.
Meetme 3.5 raames
2004.aasta lõpul aga sai
kirjutatud koostöös Naisselti
ja Kultuuriseltsiga kolm
taotlust Võiste aleviku tegemistele. Nüüd aga peame
ootama komisjonide otsuseid, mis selguvad ilmselt
alles aprillis.
Seni aga kasutame aktiivselt olemasolevaid võimalusi ja elame uute lootuses.
Tiiu Sommer
Projektijuht

@ avalik internetipunkt Tackendorf Puhkemajas
lahtiolekuajad: P – E kell 14.00 – 18.00
T – N kell 15.00 – 20.00
Hinnakiri: Esimene pooltund – tasuta. Iga järgnev 15 minutit – 5.- krooni
Printimine – 1.- kroon / leht

@ avalik internetipunkt Jõulumäe Tervisekeskuse õppeklassis
lahtiolekuajad: E – P kella 9.00 – 20.00 00 välja arvatud juhul kui õppeklassis toimub koolitus või
on muul põhjusel broneeritud.
Info ja registreerimine telefonil 44 56 117 (administraator).
Hinnakiri: Esimene pooltund – tasuta. Iga järgnev 15 minutit – 5.- krooni
Printimine – 1.- kroon / leht

Selgitav tabel
Sissetulek/perel.

Toit

Küte

Elamu taastamine

Kuni 2700

1. Kahju kuni 1000.–
100%, 2. üle 1000.–
1000+1 in/500.–

Kevadeni
kuivad puud

1. Kahju kuni 20 000 kr
täies ulatuses
2. Kahju üle 20 000 kr
20 000 + 80% ülejäänud summast,
kuid mitte rohkem kui kr 30 000

2700–3700

½ analoogsel
põhimõttel

½

½ analoogsel põhimõttel, kuid
mitte rohkem kui 20 000 kr.

3700–4700

0

0

1/3 analoogselt, kuid mitte rohkem
kui 15 000 kr.

KOKKU

42 780

41 620

Soodustusi tegevad firmad
Nimekiri ettevõtetest,
mis teevad soodustusi
tormis kahjustada saanud
hoonete parandamiseks
ja korrastamiseks vajalike
materjalide hankimisel.
Omavalitsusest peab
inimene võtma tõendi, et
on tõesti tormis kannatada saanud. Tõendi mõte
on tagada soodustuste
eesmärgipärane kasutamine.
Matek OÜ - Tanel Kokk
tel 6220 073,
Sven Mats tel. 6 220 074
Arinco kaubandus OÜ GSM 50 11 550,
arincokaubandus@hot.ee

Decora AS - Lai 18,
Pärnu, tel 44 71 420,
faks 44 71 425
Espak AS Pärnu Papiniidu 6, Pärnu, Uno
Kollamaa tel. 44 20 226,
GSM 5169772, Anne
Allik t
el 44 20241
Electrum Trading AS Pae 4, Pärnu, tel
4420010, Orme Palotu
GSM 5241884, Tõnu
Heinluht GSM 5262884
Rannila Profiil AS Turba 7, Pärnu,
Raul Vanatoa tel 44

79912, GSM 50 69 242,
raul.vanatoa@ruukki.com
Talger Elektrotehnika
OÜ - Papiniidu 13,
Pärnu,
tel 44 20 129,
parnu@talger.ee
Boltland OÜ tel. 446 1871,
GSM 509 7840
Arne Ankru,
arne@boltland.ee
Sadolini Värvikeskus Papiniidu 19, Pärnu,
Marko Luhaoja,
tel. 44 27 800,
fax 44 27 809,

GSM 51 14 801, e-post
parnu@varvikeskus.ee
(Sadolin on valmis
pakkuma soodustusi
kuni 31.detsembrini)
Tööriistade ja seadmete
laenutus
Ehitustööriist ASJorma Lehto,
GSM 5118254,
jorma@etr.ee
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PRIA-st saab taotleda
* Loomatoetus (veised,
uted) 14.veebruar –
11.märts.

Toetuse tingimused
Loomadel, kelle kasvatamiseks toetust küsitakse,
peavad olema kõrvamärgid
kõrvas ja nad peavad olema
14. veebruari seisuga PRIAs
loomade registris kirjas.
Loomade kohta tuleb pidada
arvestust (karjaraamatus) ja
veistel peavad olema veisepassid.
Iga veise kohta võib taotleda kas veise või ammlehma
kasvatamise toetust.
*Püsirohumaa säilitamine
Loomakasvatustoetuse
taotlemisega kaasneb taotlejale kohustus esitada ühtse
pindalatoetuse taotlemise
ajal (2.–27. maini 2005)
ühtse pindalatoetuse taotlus,
millel loomakasvatustoetuse
taotleja näitab oma maakasutuse ka juhul, kui ta ühtset
pindalatoetust ei taotle.
Loomapidajad saavad
PRIA piirkondlikest büroodest taotlusvormi ja loomade
registrinumbritega väljatrüki. Taotlejal tuleb väljatrükile märkida, millise registrinumbriga veise kohta ta veise- või ammlehmatoetust
taotleb.
Utetoetuse puhul tuleb
märkida taotlusele ainult
nende uttede arv, kelle kohta
ta toetust küsib. Loomatoetuse taotlusi võetakse
vastu 14. veebruarist kuni
11. märtsini PRIA piirkondlikes büroodes.
Toetuse saajad selguvad
10. juuniks ja toetus makstakse välja ajavahemikus
27. juunist kuni 30. septembrini.

Põllumajandusmaa
metsastamise toetus
Toetuse saamise nõuded
Füüsiline või juriidiline
isik võib taotleda toetust
enda omandis oleva vähemalt 0,3 hektari suuruse põllu kohta. Ühel taotlejal on
võimalik saada toetust kokku

kuni 30 hektarile metsakultuuri rajamiseks.
Toetuse suurus
Metsakultuuri
rajamise toetuse määr
koos esimese aasta hooldustoetusega on 13 801
krooni hektari kohta.
Metsakultuuri hooldustoetuse määr on 1205 kr/
ha aastas.
Metsakultuuri
täiendamistoetuse määr
on 2003 kr/ha.
Taotluse esitamine
Taotlusdokumentide vorme saab PRIA piirkondlikest
büroodest ja veebilehelt
www.pria.ee. Toetuse soovijatel tuleb esitada kooskõlastuse saamiseks metsakultuuri rajamise toetuse
taotlus ja põllumassiivi kaart
kõigepealt kohalikule maaparandusbüroole ja seejärel
keskkonnateenistusele.
Maaparandusbürood ja
keskkonnateenistused võtavad dokumente vastu kuni
14. märtsini.
PRIA-le tuleb esitada:
1) maaparandusbüroo ja
keskkonnateenistuse poolt
kooskõlastatud taotlus;
2) põllumassiivi kaart,
millele on märgitud metsastatavate põldude numbrid ja
põldude piirid;
Vajadusel ka:
3) avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmeid ei ole sellesse registrisse kantud;
4) kaasomanike nõusolek, kui metsastatav põld on
kaasomandis.

Ta o t l u s d o k u m e n t e
võetakse vastu PRIA
piirkondlikes büroodes
14. kuni 24. märtsini.
Toetuse määramise või
taotluse rahuldamata jätmise
otsus tehakse 1. augustiks.
Toetus makstakse välja
hiljemalt 10. oktoobriks.
Täpsem teave toetustest
PRIA piirkondlikest büroodest Pärnus Haapsalu mnt.
86 ja
veebilehelt www.pria.ee.

Lp. loomapidajad
Tänan teid hästi sujunud koostöö eest 2004. aastal.
2005. aastal loomadel läbi viidavad profülaktilised tööd
on valdavalt samad, mis 2004. aastal, kuid lisaks tuleb uurida
veiste leukoosi viirusele vereproovidest, ka kõik lehmikud
alates 24-kuu vanusest (lehmi uuritakse piimaproovidest ).
Tuberkuloosile uuritakse kõik üle 6-nädala vanused
veised (möödnunud aastal uuriti ainult lehmikuid alates
6 kuu vanusest ).
Omaniku kohustus on vaktsineerida marutaudi vastu
koerad-kassid.
Tuletaksin meelde, et kõik loomapidamishooned peavad
olema arvele võetud PRIA-s Ilma PRIA registrinumbrita ei
ole võimalik väljastada veterinaartõendeid.
Uus on ka see, et alates sellest aastast töötab LääneVirumaal loomsete jäätmete käitlemise tehas. Selle ettevõtte
logistiku telefoninumber on: 32 54 280.
Hukkunud loomi matta ei ole lubatud.
Kuna üle 24-kuu vanustel lõppenud, hädatapetud või
haigena tapetud veistel ning üle 18-kuu vanustel lõppenud,
hädatapetud või haigena tapetud lammastel ning kitsedel tuleb
võtta ajuproov, on vaja nendest juhtudest teavitada teid
teenindavat volitatud veterinaararsti, kes võtab proovi ning
väljastab veterinaartõendi korjuse loomsete jäätmete käitlemise ettevõttesse saatmiseks.
Meeldivat koostööd.
Ülo Ilomets
Volitatud vet.arst
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Rahvakultuuri Arendusja Koolituskeskuse kursusest Uulus
Rahvakultuuri Arendusja Koolituskeskus (edaspidi
Rahvakultuuri keskus), asukohaga Tallinnas Vilmsi
tänaval on ainulaadne asutus, mis toetudes oma eelkäijate poolt loodud tugevatele
traditsioonidele, viib ellu
riiklikku kultuuripoliitikat ja
seisab hea rahvakultuuri
püsimise eest traditsioonilise
ja loovana. Eesmärkideks
eelkõige hea seismine rahvakultuuri valdkondade eest
nagu suuline pärimus, rahvatants, rahvamuusika ning
traditsiooniline käsitöö. Samas on oluline koostada
valdkonna korrastatud andmekogud ning kindlustada
rahvakultuurilisi põhiväärtusi hoidvate haritud ja asjatundlike spetsialistide olemasolu.
Hiljuti möödus keskusel
20 aastat esimese koolituse
korraldusest ning 21.jaanuaril toimus Tallinnas Reval
Hotellis vastav konverents
teemal “Koolituse mõju
paikkonna kultuurielu arengule”, kuhu oli kutsutud ka
allakirjutanu. Tõdeti, et
täiendkoolitus on igati vajalik.
Oluline on siinjuures
märkida, et üks õpikeskus on
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus, kus juba teist hooaega
järjest viiakse läbi 128-tunnist täiendõppekursust “Lapse esimesed tantsusammud”,
eesmärgiks laste tantsu algõpetuse tutvustamine ja
arendamine, lähtudes 6–8aastaste laste tantsuõpetuse
metoodika põhialustest ja
võttes aluseks laste vajadusi
ja pedagoogilisi aspekte.
Kursuslasteks on koolide
ning lasteaedade muusika-,
liikumis-, tantsu- ning algklassiõpetajad. Õppe sisuks
aga Eesti laulu- ja ringmängud, folkloorsed rühma- ja
paaristantsud, rahvamängud,
C.Orffile toetuv rütmika,
tantsuline võimlemine, tantsu- ja algõpetuse integreeritus, rahvaste tantsud lastele, tantsu esitus, laps ja

kultuur ning sellega seonduv
kasvatustegelikkus. Suur osa
on eesti tantsu terminoloogia, tantsukirjelduste ja
põhisammude õppimisel,
kusjuures kursuslaste iseseisva tööna valmib ka
1927.a. Anna Raudkatsi
koostatud ringmängude raamatu korrastatud kaasaegne
kirjeldus. Eelmise aasta
kursuslaste tööna on korrastatud ja valminud 1921.a.
välja antud L.Lilienthali
koostatud laulumängude
kirjeldused. Mõte on need
ka kogumikuks koondada.
Lektoriteks on tuntud
pedagoogid ning tantsuala
spetsialistid A. Arraste, M.
Orav, K. Seger, P. Bobkov,
T. Pärnits, E.Põlendik,
T. Jukk, M. Kuivits, Z. Mellov, S. Sööt, T. Kuurme,
E.Laanvee jt. Koolitusjuhiks ning programmi koostajaks T.Pärnits.
Rahvakultuuri keskus
seisab hea omakultuuriste
põhiväärtuste levitamise ja
süvendamise eest ning õppijate valmisolekuga muuta
iseennast ja ühiskonda ini-

meste sotsiaalse aktiivsuse
kaudu.
Seoses üha suureneva
vajadusega laste liikumisaktiivsuse järele, on oluline
rõhutada ka laste emotsionaalse väljendusrikkuse,
kunstilise ja kultuurilise
ühistegevuse ning rühi,
tervise ja vaimse rahulolu
arendamist.
Koostatud ja välja on
antud 2 CD-d, mille järgi ka
väike laps saaks tantsida.
Siinkohal tahan tänada
Tahkuranna laste laulustuudio juhendajat Piret
Variksaart, lauljaid Arabella
ja Pipilota Neotust, Merilin
Ööpikut, Marta Toomlat
ning Kristo Krügerit, kelle
lauldu tantsumuusikat kaunistab. Eriline tänu kuulub
Tahkuranna Vallavalitsusele
ja Tahkuranna Kultuuriseltsile abi ja toetuse eest.
Õppevahendina on valminud ka 2.CD tantsude
video.
Plaanis on välja anda ka
kolmas CD.
Et kursuse korraldus sujuvalt laabuks, tänan väga

Uulu KSK juhatajat Marek
Linki, Uulu raamatukogu
juhatajat Helje Pulka ning
maja perenaisi Kadrit, Enet
ning Endat.
Lõpetuseks sooviksin
öelda, et me ei peaks lapsi
ette valmistama ainult töö
tegemiseks elus, vaid ka elu
elamise nautimiseks. “Elu
loovaks voolamiseks on oluline olla elavate inimeste
keskel, kes soojendaksid
meie hinge, kes toetaksid ja
ärgitaksid meie loovust.
Vastasel korral me külmume
ära” (Pinkola Estés).
Aitäh kõigile kaasamõtlejatele!
Info CD-de, tantsukirjelduste ja õppevideode
kohta telef. 56 680 085,
44 57499, aga ka valla
raamatukogudest ning
koolidest ja lasteaedadest.
Soovijatel võimalus ka
osta.
Ilusat talveaega!
Tiiu Pärnits

Rütmika- ja t antsutunnid patjadega. Liikumispedagoog Zoja Mellov (paremalt teine)

Metsamajandamiskava kehtestamisest
Alates 1.jaanuarist 2005.a saavad metsaomanikud uuendus-, harvendus- ja valikraied teha ainult kehtestatud
metsamajandamiskava olemasolul. Valgustus- ja sanitaarraiete tegemiseks oma metsas ei ole kehtestatud metsamajandamise kava vaja. Metsamajandamisekavade koostamine
ei ole kohustuslik nendele kinnistustele, kus metsa pindala
on alla kahe hektari.
Enne metsaseaduse § 51 ja § 52 jõustumist koostatud
metsamajandamiskavad ja metsa majandamise soovitused
ning kuni 2004.a 1.maini metsakorraldustööde tegevusluba
mitteomava isiku koostatud metsamajandamiskavad kehtestab Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus.
Kava kehtestamiseks peab metsaomanik asukohajärgsele
keskkonnateenistusele esitama taotluse, mis peab sisaldama
taotleja kohta vähemalt järgmisi andmeid:
1. Nimi ja registri- või isikukood
2. Aadress ja sidevahendite numbrid
3. Kontaktisiku või esindaja andmed
4. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovi-

tuste tagastamise viis ja taotlusele peavad olema lisatud:
1. Metsamajandamiskava või metsa majandamise soovitus
paberkandjal
2. Peale metsamajandamise kava või soovituse koostamist
metsa majandamisel tehtud metsamajandamistööde
nimekiri, kusjuures iga tehtud töö kohta peab olema
märgitud vähemalt tööga hõlmatud maa-ala suurus ning
kvartali (selle olemasolu) ja eraldise number, töö nimetus
ja lõpetamise aeg (aasta).
Metsamajandamise kava kehtestamise taotluse vormi kohtaZ
on võimalik saada informatsiooni Pärnumaa Keskkonnateenistusest Paul Kerese 4, telefonid 4477379, 4477375 ning
kinnistu asukohajärgse valla metsaspetsialistilt.
Lembit Alliksaar,
Tahkuranna valla metsaspetsialist
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KOOLIUUDISEID
Uulu Põhikoolist

Tahkuranna kooli uudised

Jaanuar Uulu koolis

Tavatu jaanuar

u Uuel aastal alustasid koolis tööd uued õpetajad.
Eevi Vallek – loodusained. Kaja Rinaldo – tööõpetus ja
kunstiõpetus. Õppealajuhatajana alustas tööd õpetaja
Gerli Jürima.
u Kooli omavalitsus on pidanud kaks koosolekut. Arutatud on vastlapäeva ja sõbrapäeva
korraldamist. Lisaks ürituste korraldamisele oleme püüdnud lahendada ka koolis ettetulevaid
probleeme.
u Klaverikontsert, mis toimus 27.jaanuaril, kutsus esile vastakaid mõtteid:
- mängis hästi
- rääkis ilusasti
- ilus muinasjutt
- meeldis, et pidi kaasa tegema
- naljakas hääl
- ei meeldinud, sest liiga pikk
- enam ei läheks
- lasteaia lapsed olid toredad
Nii arvasid pianist Diana Liivist ja Tšaikovski klaveripaladest “Aastaajad” teise klassi
õpilased.
u Sõitsin läbi Pärnu linna Uulu. Mitte kusagil ei näinud seda, mis mind Uulu kooli
staadionil rõõmsalt üllatas. Nii suur hulk lapsi ja kõik suuskadel. Seda oli kooliperel
linnainimeselt hea kuulda.
u 4H pidas kiidupäev Viljandis teater “Ugalas”. Söödi kooki, kiideti tublimaid. Koos
vaadati “Aarete saart”. Etendus oli väga tore. Seekord kiidetute hulgas meie klubi liikmeid
polnud. Järgmisel aastal kindlasti juba on.
u 28. jaanuaril pidasid õpetajad Comenius projekti koosolekut. Hoogsalt töötas 3
töögruppi, mille tulemusena valmisid projekti kirjeldus, eelarve ja projekti tutvustav stend.
Spordi- ja Kultuurikeskuses on kõigil lastevanematel ja vallaelanikel võimalus meie projektiga
tutvuda.

Käes on tõeliselt imeline talveaeg. Maad katab valge
lumevaip ja külmapoisid näpistavad nina ja põsed
erkpunaseks.
Loodus puhkab, puhkab pärast õudset jaanuaritormi. Tema käes on vägi ja võim, mis
inimesel puudub. Väsitanud ennast mehemoodi, võtab ta lihtsalt aja maha, temagi ihu on
räsitud ja haavatud, uueks kevadeks on vaja taastuda. Inimene, kes selle looduse stiihia üle
elas, ei saa endale lubada hingetõmbeaega. Tema hoolt ja vaeva vajab uppunud ning tuulte
ja vee poolt räsitud kodu ilmselt rohkem kui kunagi varem. Haige on kodu, haige ja muserdatud
on inimese hingki.....
Torm tõi muutusi ka kooliellu. Just lõppema hakkav vaheaeg sai terve nädala pikendust.
Maru oli purustanud elektriliinid ja kütmata ning pime oli ka koolimaja. Osad nautisid saadud
lisaaega, aga oli neidki, kes kooli igatsesid, sest kodudki olid pimedad ja külmad. Kui haigused
väga ei kimbuta, siis saame kõik vajaliku omandatud lisapäevadeta.
Mida tundsid ja nägid rannaeluga harjunud lapsed?
•
Minu arust ei jäänud Võistest midagi järele- kõik oli nagu prügimägi.
•
See oli kõige õudsem torm. Oli tunne, et meri viib maja ära.
•
Magada ei saanud, oli tunne, et tuul viib II korruse minema.
•
Meil küll vesi tuppa ei tulnud, aga õuest viis minema kõik, mis viia andis.
•
Ärkasin, kuna mu tekk oli otsapidi vees. Vesi oli toas. Kõik maas olevad kerged
asjad ujusid.
•
Me ei saanud ööbida oma kodus, sest kõik oli märg.
•
Mul oli hirm selle suure tuule ees. Kartsin, et majaga juhtub midagi. Kartsin ka
vanemate ja sõprade pärast.
•
Kui elekter lõpuks pühapäeval tagasi tuli, oli meil kõigil hea meel.

Muusika rõõmustas kõiki
26.jaanuaril toimus meie lasteaias väikene kontsert. Lastele tõi kuulamisrõõmu pianist
Diana Liiv. Ta esitas Tšaikovski klaveripalade tsükli „Aastaajad“. Ta mängis muusikapalu,
rääkis juurde Maršaki muinasjuttu „Kaksteist kuud“ ning näitas ka pilte. Niimoodi tutvustati
klassikalist muusikat lastele sobivas vormis. Tegime kaasa ka mitmesuguseid liigutusi, et
muusikast paremini aru saada. Kontsert kestis umbes pool tundi ja hiljem said kõik soovijad
temalt ka autogrammi küsida.
Minule see etendus meeldis.
Kristina Salmu, V klass

Kelle nupp nokib paremini
Igal aastal jaanuarikuus oleme rohkem tähelepanu pööranud matemaatikale. Oleme
proovinud jõudu peastarvutamises, ülesannete lahendamises, joonistanud pilte ja koostanud
jutukesi. Sel aastal tahtsime teada, kes on klasside nutikamad lapsed. Õpetajad otsisid välja
„parajad pähklid“, mis tuli õpilastel katki hammustada. Lahendamine alles käib ja sellepärast
pole tulemused veel teada.
Ees on töine ja põnevaid üritusi täis veebruar.
Hoidkem tervist ja nautigem pakutavat!
Mõtted noppis kokku õpetaja Lea Anniko
Comenius projekti töökoosolek Uulu koolis

Tegemistest Võiste lasteaias

Sajandi torm
See torm algas 8.jaanuari õhtul. Alguses ei olnud tuul väga tugev, aga ajapikku läks see
järjest tugevamaks. Kui tuul oli juba päris tugev, siis läks paljudel peredel elekter ära. Vesi
hakkas tõusma ja peagi olid paljude mereäärsete talude ja majade hoovid vett täis. Vesi oli
nii kõrge, et tungis tuppa ja paljud loomad hukkusid. Kuna seda tormi ei olnud eriti ette
hoiatatud, jäid paljud pered veevangi. Päeva pärast hakkas meri tagasi minema ja mõned
said ka elektri tagasi, kuid mõnedel hoovidel oli ikka veel vesi ja suuremal osal peredel oli
ikka veel vool ära. Tormihoiatusi tuli veel, kuid mingit teist tormi ei tulnud. Elektrimehed ja
metsamehed hakkasid tegutsema ja kõik hakkas paranema. Et tulevikus paremini tormiks
ette valmistuda, tuleks ilmaennustajatele paremaid aparaate muretseda.
Kerli Aava 6.klass

Pühapäeval, 20.veebruaril kell 11.30
Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis

Laulukarussell Simbi-Rimbi
Pühendatud Vabariigi 87.aastapäevale
•
•
•
•

Esinevad Uulu ja Võiste lasteaialaste ansamblid
Laulame ja tantsime kõik koos
Kohal fotograaf
Liinibuss väljub Uulu peatusest Tahkuranna poole kell 10.45.
Tahkuranna peatusest Uulu poole kell 13.15
Üritus tasuta

Rõõmsad lumised tervitused kõigile Oma Lehe
lugejatele!
v Detsembrikuu oli meil
üsna samasugune kui mujal
lasteaedades üle Eestimaa:
päkapikud ründasid ümber
maja, piilusid meie toimetamisi ja andsid Jõuluvanale
teada, et Võiste lasteaeda
tasub tulla küll. Tavapäraste
tegude kõrval jätkasime oma
töötoa-neljapäevade traditsiooni: koos lastevanematega meisterdasime jõuluks
vajalikke kaunistusi. Tahame
tänada Tahkuranna Naisseltsi, kes pakkus meile
lahkesti võimalust osaleda
endi poolt korraldatud advendilaatadel nii oma
käsitööde kui ka lauludeluuletustega.
vTõesti-tõesti tuligi meile Jõuluvana Eedu, kes
lastega lahkesti juttu puhus,

salmid ära kuulas ja ka
emasid-isasid sõna võtma
kehutas. Pärast jõulupidusid
saabus enamikule lastest
vanemate soovil väljateenitud jõulupuhkus.
v Uuel aastal saime nädalakese töötada kui meiegi
elu- ja töörütmi lõi sassi
orkaan Erwin. Nädal aega
oli meie lasteaed suletud,
sest puudus elekter, milleta
oleme külmas, janus ja
näljas. Tavapärast rütmi
saime taastama hakata alles
17. jaanuaril ning esimesel
töönädalal andsime lastele
tegelikult kriisiabi – joonistasime ja rääkisime palju.
Õnneks tuli lumi maha ja
andis tööd seni kasutult
nurgas sügelenud kelkudelesuuskadele.
v 26.jaanuari õhtupoolikul külastas meie lasteaeda
kena tädi Diana Liiv, kes

esitas klaveril Tšaikovski
klaveripalade tsükli „Aastaajad“ ning jutustas vahele
muinasjutu „12 kuud“.
v Momendil oleme igapäevaselt ametis maailma
avastamisega eakohasel
moel, lihvime usinasti liumäge ja valmistume laulukarusselliks. Ja nüüd tähelepanu:
Kutsume kõiki
meie lasteaia lapsi
koos peredega
tähistama
Eesti Vabariigi
aastapäeva
LAULUKARUSSELLIL

SIMBI-RIMBI
20. veebruaril kell 11. 30
Võistes, Tahkuranna
koolimaja saalis.
Kena talveaega kõigile!
Piret Linnumäe,
lasteaiaõpetaja

Lk. 6

Tahkuranna valla ajaleht

Elust enesest

• TEATED •
Laupäeval, 12.veebruaril kell 14.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
TAHKURANNA VALLA KÜLADE PÄEV –

KÜLADE ÜMARLAUD
• Ootame valla külade elanikke kaasa rääkima
külade arengu teemadel.
• Kaardistame probleemid, vajadused, otsime
üheskoos lahendusi.
• Räägime 2005. aasta külade ühisüritustest
ja nende korraldusest.
• Positiivseid näiteid Pärnumaa küladest
Pärnumaa Kodukandi liikumise näitel.

K. Pätsi 131. sünniaastapäeva ja
vabariigi 87.aastapäeva tähistamine
kolmapäeval, 23.veebruaril
Tahkurannas
Kell 12.00 Mälestushetked Tahkurannas
K.Pätsi mälestusmärgi juures
Transport üritusele kell 11.30 Uulu kooli juurest
Kell 11.45 Võiste PMÜ kaupluse juurest
Pärast ürituse lõppu tagasi.

Kell 19.00 Vabariigi 87. aastapäevale
pühendatud pidulik õhtu
Tahkuranna valla vapimärgi üleandmine
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
Pilet õhtusele üritusele 40.Pensionäridele 25.Transport:
Võistest Uulu kell 18.00 Võiste PMÜ kaupluse juurest
Reiu peatusest Uulu kell 18.30,
Uulust Võistesse 00.30 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juurest.

TÄHELEPANU KORTERMAJADE ELANIKUD!!!
Alates 2005.aastast on olmejäätmete kogumise ja
äraviimise hind ühe inimese kohta 18 krooni.
OÜ Vesoka

Veebruar 2005

ELUPILT 1
Kuulsin mõttelõnga kerimist...
Keegi ei uskunud, et see
Vetevana oma valdusi nii
kaugele laiendab. Mitte
midagi ei jõudnud teha. See
tulek oli võimas ja kiire.
Ahastus tuli peale.
Nüüd mõtlen, et võibolla oli sellist katastroofi
inimestele vaja. Oleme muutunud prassivateks, hoolimatuteks üksteise ja ümbritseva suhtes. Ei oska head,
kättesaadut hinnata. Võibolla, võib-olla ...
ELUPILT 2
Torm kohtles inimesi
rängalt. Keegi ei pääsenud.
Igaüks arvas, et tema on see
suurim kannataja, sest elektrit ei olnud, sooja ei olnud,
külmikud sulasid jpm. Ringi
käies ja inimeste murede
ulatust tegelikult nähes oli

mul piinlik, et vigisesin enda
pärast. Ja need tegelikult
laastatud, üleujutatud majaomanikud ei trüginudki kõik,
kuuehõlmad laiali, abi nõudma. Neile oli tähtis, et tuldi
vaatama, tuldi kuulati, lihtsalt kuulati, kuulati (isegi
tund, kaks) nende muresid.
Nad ise teevad kõik selleks,
et elu normaliseeruks. Usun,
et inimesed, kes sellel ja
praegusel momendil on kuidagigi teisi aidanud, kannavad tänajate poolt rinna sees
sooja aitähtähekst...
Üks neist saadeti nn uute
majade elanike poolt onu
Mardile (Lemmik), kes tuli
ja lõpetas elektrikatkestuse
viimases majas pärast linnast saabunud töömeeste
lahkumist. Mart on meil küll
asendamatu mees! Sellepärast kannab tema nimi ühe
pere isiklikus telefoniraamatus numbrit 112.

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

Jaanuarikuu 2005
Aino Nurmik
Alviine Sildve
Elmar Arula
Jelena Nõmme
Hilda Rüster
Leida Kalm
Leoniida Merilaht
Evelin-Mildred Plado
Lehte Rinaldo
Milvi Veverson
Einar-Sulev Arumäe
Hugo Tamm
Stalina Gavrijaševa
Kunno Kukk
Üllar Part
Vassili Vakk
Koidu Margus

ELUPILT 3
Iga maja on oma elanike
nägu ja on seda nägu väärt.
Kommunaalmajades peaks
sama tõdema, kuigi issanda
loomaaed on seal oi, oi kui
lai.
Ikkagi ei suuda harjuda,
et nii väikeses ühiskonnas
nagu üks 12-korteriline elamu, on mõned oma ukse taha
tõmmanud raudse eesriide.
Sealt algab EIKELLEGI
MAA. Kuidas seda nimetada? Hoolimatuseks kaasüürnike suhtes, lugupidamatuseks või lohakuseks?!
Mida iganes, aga negatiivseks näitajaks.
Sooviks, et vanasõnal
”käitu teistega nii, nagu
soovid, et sinuga käitutaks“
ei oleks ühtegi isekat tõlgendajat.
Maria Mõtlik

Võiste
rott-inimene!

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!

05.01
14.01
11.01
28.01
09.01
05.01
24.01
01.01
08.01
24.01
29.01
02.01
06.01
22.01
23.01
01.01
04.01

89
89
87
83
81
80
80
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60

Kuna oled ennast omavoliliselt juba minu leibkonda arvanud, siis tea, et hiilides öö varjus järjekordselt
minu tabastatud keldrisse
oma toiduvarusid uuendama,
võid ka minu juurde sisse
põigata.
Pakun kohvi ja muidki
ellujäämisabisid, näiteks pesen puhtaks ja nõelun terveks
Su haisvad auklikud sokid
ning näitan kätte suuna, kus
saab senisest väiksema vaevaga prii ülalpidamist – kas
Pärnu või Murru vanglasse.
Sinust töökam-jõukam ja
ohvrimeelsusest pakatav
pensionär
Saima Vaher
Võiste korterelamust

TAHKURANNA SPORDIKALENDER
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses
igal tööpäeval kell 10.00–15.00

saadaval humanitaarabina kasutatud riided.

Tänu

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

Perekond Saat Võistest

Sünnid
ANDRI
MAASING
22.jaanuar 2005
Annika ja Alar
Maasingu peres
1.laps

2005

Tahkuranna valla sportlaste osalemised 2005.aastal:
15.–16.01 Eesti X Maatalimängude eelturniirid (alagrupid) kohtadel
– male, kabe, lauatennis, mehed-naised korvpall.
04.– 06.03 Eesti X Maatalimängude finaalvõistlused – suusatamine
Mammastes
16.–17.04 Eesti Valdade XIII Suvemängude alagrupid kohtadel,
mehed-naised võrkpall.
02.–03.07 Eesti Valdade XIII Suvemängude finaalvõistlused
Tartumaal Ülenurmes.
23.04

Ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust

On olemas selline ütlus,
et ”uppuja päästmine on
uppuja enda asi.“ Peale
9. jaanuari tormiööd ma
võin väita, et see päris nii ka
ei ole. Tahame tänada Tahkuranna Vallavalitsust selle
eest, et nad olid õigel ajal
just seal, kus neid vajatikuulates ära tormis kannatanud inimeste mured. Hea oli
tõdeda seda, et selles kriisiolukorras leidus inimesi, kes
toetasid hea nõu ja sõnaga
ning, miks mitte ka füüsilise
tööga. Paar päeva peale tormi toodi valla poolt koduõuele hakatuseks kuivi küttepuid, sest tormivesi oli kõik
talvepuud isegi puukuurist
välja uhtunud. Joogivee kaev
pumbati saastunud veest
tühjaks ja kohale toimetati
prügikonteiner, kuhu sai
poetada nii ei-tea kuskohast
tulnud rämpsu ja varem
kõlblikke, nüüdseks aga
veeuputuse tagajärjel töökõlbmatud esemed.
Tänaseks on igapäevane
elurütm omale kohale tagasi
loksunud. Mis siis muud kui
kevadet oodata ja siis taastama hakata seda, mida veel
taastada on võimalik.
Aitäh Teile sõbrad, tuttavad ja sugulased, et te
muretsesite meie mure pärast. Jagatust murest sai pool
muret.

Jüriöö tõrvikteatejooks K.Pätsi monumendi juurest
Jõulumäe Tervisekeskusessse.
01.05
Tahkuranna valla naisemehed-poissmehed jalgpallis
Uulu staadionil.
28.05
Tahkuranna valla nimepäeva külaspordipäev
Uulu staadionil.
Märts
Tahkuranna valla ja Sindi linna spordiveteranide
mängud Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses.
Jaanuar – veebruar Pärnumaa Talimängud Jõulumäel
04.–05.06 Pärnumaa Suvemängud Paikusel
Juuli
Pärnumaa Rannamängud Kihnus
August
Reiu Jõe Mängud Paikusel
Jüri Kõresaar

SURMAD
LEIDA KUUSE
12.02.1927-16.01.2005
Laadi küla
HILDA SAARE
05.03.1934-17.01.2005
Laadi küla

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

