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Lõppenud Pärnumaa 35. ja Eesti valdade 23. talimängudest
Veebruari teisel poolel
toimusid Jõulumäe Tervisespordikeskuses Pärnumaa
35. Talimängud, üheks
võistlusalaks suusatamine.
Tänu tublidele suusatajatlele tuli võidukarikas
meie valda, kogusime murdmaasuusatamise individuaalsõiduga ning teatesõiduga kokku 2200 punkti.
Valla eest võistles 35 tublit
suusasportlast. Aitäh!
Pärnumaa 35. Talimängud jätkuvad aga Eesti 23.
valdade talimängud on
lõppenud. 2015. aastal oli
talimängude korraldajaks ja
vastuvõtjaks Tahkuranna
vald koos Eestimaa Spordiliiduga Jõud ning Pärnumaa
Spordiliiduga.
28. veebruaril ja 1. märtsil võisteldi mäesuusatamises Kuutsemäe Puhkekeskuses, juhtide võistluses,
murdmaasuusatamises
individuaal- ja teatesõidus,
males Jõulumäe Tervisespordikeskuses, meeste
korvpallis ja lauatennises
Paikuse Spordikeskuses,
kabes Tahkuranna Lasteaed
Algkoolis ja naiste korvpallis Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses. Võistlejaid
kokku oli üle tuhande.
Täname südamest kõiki,
kes olid abiks nõu ja jõuga
valdade talimängude korraldamisel.
Pärnumaa 35. Talimängude ja Eesti valdade 23.
talimängude Tahkuranna
sportlaste tulemusi vaata 9.
lk.

28.02. ja 01.03. 2015 toimusid Tahkuranna vallas Eesti 23. valdade talimängud. Talimängudest võttis osa 56 valda üle Eesti. Juhtkonnavõistlusel
näitas oma sportlikku vormi vallavanem Karel Tölp. Kolme ala, osavussõit tõukekelguga 5. koht, tõukekelgu sõit 300m 1. koht, disc-golf 2. koht,
punktide kokkuvõttes võitis meie vallavanem I koha. Volikoguesimees Argo Mengel pidi leppima kolme ala kokkuvõttes 6. kohaga, kuid disc-golfi
võit tuli temalegi. Siinkohal suur aitäh kõigile võistlejaile ja neile, kes võtsid vastu kogu selle suure hulga sportlasi. Aitäh ka Paikuse vallale.

Mälestushetked Konstantin Pätsi mälestusmärgi juures
Igal aastal 23.veebruaril
koguneb Tahkuranna ja
Pärnumaa rahvas Konstantin Pätsi ausamba juurde
mälestushetkedele, nii ka
sel aastal. Eesti esimese
presidendi Konstantin Pätsi
ausamba juurde oli kogunenud sadakond inimest, et
anda avalöök Eesti Vabariigi
97. aastapäeva üritustele
Pärnumaal.
Auvalves seisisid Kaitseliidu Pärnumaa maleva
Tahkuranna rühma liikmed.
Päiksepaistes lehvisid kerges tuules riigilipud. Uulu
segakoor Annely Kuninga
juhatusel alustas üritust
hümniga, mida paljud
kohaletulnud kaasa laulsid.
Kõrvuti täiskasvanutega
olid mälestushetkedele
tulnud ka Tahkuranna

lasteaed-algkooli lapsed,
kes seisid monumendi
juures nagu üks pere,
paljudel käes väikesed
sinimustvalged lipukesed.
Esimesena astus tähtpäevakõneks rahva ette
Konstantin Pätsi muuseumi
juhatuse esimees Trivimi
Velliste, kes pöördus
president Pätsi mälestuse
austajate poole. Meenutades, et 23. veebruaril,
möödub 141 aastat Konstantin Pätsi sünnist.
Velliste tuletas kohalolijatele meelde, et kaks aastat
tagasi, 27. märtsil pühitsesime priiuse põlistamise
päeva, teine Eesti aeg oli
saanud esimesest pikemaks.
“Andku esivanemate
mälestus, andku selle riigi
esirajaja Konstantin Pätsi

mälestus meile jõudu
selleks, et jääks püsima see
maa, selle maa keel ja see
rahvas. Olgu tervitatud Eesti
Vabariigi 97. aastapäev!”
lõpetas Velliste oma sõnavõtu.
Päevakohaste
sõnavõtjate hulgas olid
Pärnu maavanem Kalev
Kaljuste, Tahkuranna vallavolikogu esimees Argo
Mengel, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees
Mart Helme, riigikogu liige
Annely Akkermann ja
Väärikate ülikooli esindus.
Ausamba jalamile asetati sinimustvalgete lintidega pärjad.
Uulu segakoori esitatud
“Laul põhjamaast” lõpetas
mälestushetked.
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Vallavalitsuses otsustati:
03. veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine)
• Mitte eraldada Annika ja Angela Absalonile raha 14.02–
15.02 2015 Tallinnas toimuvatel akrobaatikavõistlustel
osalemiseks.
• Anda luba EELK Pärnu Eliisabeti kogudusele lastele
suunatud laagri läbiviimiseks Uulu kiriku laagriplatsil
ajavahemikul 07.juuli kuni 12.juuli 2015.aastal.
• Kinnitada Tahkuranna vallas Võiste alevikus Allika tn 1
asuvate korteriomandite (kinnistusregistriosa number
1929006, mis koosneb 225/5270 mõttelisest osast
kinnistust nr 19285 ja reaalosast korterile nr 6 üldpinnaga
22,5 m² ja kinnistusregistriosa number 1928906, mis
koosneb 219/5270 mõttelisest osast kinnistust nr 19285
ja reaalosast korterile nr 5 üldpinnaga 21,9 m²) müügitingimused.
• Tunnistada hankemenetluses „Tahkuranna valla 2014,
2015 ja 2016 aasta majandusaasta aruannete auditeerimine” edukaks pakkumuse esitanud Audiitorfirma KLEA
OÜ pakkumus hinnaga 8 556 eurot koos 20% käibemaksuga.
• Viia läbi riigihange vallale sõiduauto kapitalirendiga
liisimiseks.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna valla hoonete
ja vara kindlustamiseks.
• Viia läbi riigihange Tahkuranna valla Uulu lasteaia laiendamise, detailplaneeringu ja ehitusprojekti (põhiprojekti)
koostamiseks.
• Kinitada Aknakoda OÜ poolt esitatud hinnapakkumine
Pargi tee 3 kontorihoone välisukse soetamiseks (koos
paigaldusega) summas 2 509,02 eurot.
Hind sisaldab käibemaksu 20%.
• Moodustada külakeskuses Tahku Tare tekkinud probleemide lahendamiseks ja võimalike ümberkorralduste
teostamiseks ettepanekute välja töötamiseks vallavalitsuse
ajutine komisjon koosseisus:
Komisjoni esimees Lene Hirvela
Komisjoni liikmed: Ahti Kukk, Argo Mengel, Kalmer
Metsaoru, Karel Tölp, Urme Raadik, Ulvi Poopuu, Tiiu
Sommer.
Ajutise komisjoni töö lõpeb valitsuse poolt pandud eesmärgi saavutamisega ning vastava ettepaneku tegemisega
valitsusele.
• Muuta Reiu külas asuva katastriüksuse lähiaadress
järgnevalt:

1.1

Praegune
lähiaadress
Hotelli

Katastriüksuse
tunnus
84801:001:0402

Uus aadress
Klubi tee 1

• Väljastada projekteerimistingimused Valdar Tammele
Uulu külas Saunamardi kinnistule olemasoleva hoone

Vallavolikogus otsustati:

(saun, 12744) laiendamine üksikelamuks projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Peeter Henningule
Metsaküla külas Sella kinnistule külmhoone projekti
koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Ragnar Hunt´ile Laadi külas
Uue-Männiku kinnistule väikeehitisena abihoone püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba Janek Tuttarile Laadi külas Pihla
tee 14 kinnistule püstitatud üksikelamu kasutamiseks.
17.veebruaril
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, peretoetuste maksmise peatamine)
• Toetada alljärgnevate Tahkuranna valla elanike registris
olevate laste osalemist Riias toimuval Latvian Open
Dance Championship 2015 võistlustest summas á 30
eurot:
- Elisabel Helstein.
• Anda luba Suusaklubile Jõulu lastele suunatud laagrite
läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses alljärgnevalt:
- ajavahemikul 26.juuli kuni 31.juuli 2015;
- ajavahemikul 20.august kuni 25.august 2015;
- ajavahemikul 18.oktoober kuni 24.oktoober 2015;
- ajavahemikul 26.detsember kuni 31.detsember 2015
• Nõustuda Tahkuranna vallas Võiste alevikus Jaagu tn 2a
katastriüksuse (katastritunnusega 84801:005:0049)
jagamisega.
Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
- Jaagu tn 2a, sihtotstarve: elamumaa (010; E)100%;
- Pikk tn 14, sihtotstarve: elamumaa (010; E)100%.
• Võtta vastu Laadi külas menetletav Juhani kinnistu
detailplaneering.
• Väljastada projekteerimistingimused Vahur Juninenile
Võiste alevikus Riia mnt 17 kinnistule olemasoleva elamu
renoveerimise projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Korteriühistule Uulu
3, esindaja Tauno Tamm, Uulu külas Mõisa väikekoht 3
kinnistul asuva kortermaja renoveerimisprojekti koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Vahur Reinule Reiu külas
Reinu kinnistule väikeehitise väliköögi püstitamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Lea Petersonile Laadi külas
Siimu tee 2 kinnistule väikeehitise (abihoone) püstitamiseks
• Väljastada ehitusluba Weiss Aiand OÜ-le Võiste alevikus
Allika tn 5 kinnistule kasvuhoone püstitamiseks.
• Väljastada kasutusluba MTÜ Võiste Sadamaarendusele,
esindaja Argo Mengel, Võiste alevikus Kaluri tn 1 asuva
betoonkai laiendamisel.

Kinnitatud
Tahkuranna Vallavalitsuse
03.02.2015 korraldusega nr 33

TAHKURANNA VALLAS VÕISTE ALEVIKUS ASUVA ALLIKA tn 1-5 ja 1-6
KORTERIOMANDITE MÜÜGITINGIMUSED
1. Tahkuranna vald müüb kirjalikul enampakkumisel
raha eest Tahkuranna vallale kuuluvad 1-toalised
korteriomandid nr 5 ja 6 (ühtse tervikuna), mis asuvad
Võiste alevikus aadressiga Allika tn 1. Müük toimub
vastavuses Tahkuranna Vallavolikogu otsusega 29.01.2015
nr 10 ning Tahkuranna vallavara valitsemise korraga.
2. Korteriomandite andmed:
Kinnistusregistriosa korteri üldpind alghind kokku
kahe korteri eest:
number
1929006
22,5m²
2000 eurot
1928906
21,9m²
4. Enampakkumisele laekunud pakkumiste avamine
toimub 17. märtsil 2015 algusega kell 10.45 Uulus
Tahkuranna Vallavalitsuse ruumes (II korrusel, ruum 203).
5. Korteriomandite dokumentidega saab tutvuda
tööpäevadel E-R kell 9.00–16.00. Kohapeal saab nimetatud
varaga tutvuda eelnevalt kokkulepitaval ajal.
6. Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on
Tahkuranna
Vallavalitsuse
kontole
nr
EE921010902001672004 makstud osavõtumaks 50.- eurot
ja tagatisraha 10% alghinnast.
7. Enampakkumisele esitatavad ostusoovid tuleb esitada
Tahkuranna Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 17.märts
2015 kell 10.00. Esitada tuleb tagatisraha ja osavõtutasu
maksmist tõendavad dokumendid, isikut tõendav dokument
(ID kaart või pass). Juriidilisel isikul lisaks volikiri juhul,
kui ei ole tegemist enampakkumisel osaleva juriidilise isiku
allkirjaõigusliku isikuga, juhatuse otsus enampakkumisel
osalemise kohta ja enampakkumise tulemusel ostuõiguse

Märts 2015

tekkimisel väljaostukohustuse kohta. Ostusoovi võib esitada
e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile
tahkuranna@tahkuranna.ee.
8. Korterid on 1-toalised, koosnevad toast ja köögist
ning kahe korteri peale ühisest esikust, vannitoast ja
WC-st. Korterites on lokaalne küte ning pliidid. Korterid
asuvad esimesel korrusel ning on ühendatud tsentraalsesse
vee- ja kanalisatsioonivõrku.
9. Korterid vajavad remonti.
10. Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele
laekunud enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostja on
kohustatud ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu
sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul enampakkumise
tulemuste kinnitamisest. Juhul kui enampakkumise võitja
loobub kinnistu ostust või ei ilmu ostu-müügilepingu
sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks,
enampakkumisel osalejale ei tagastata tagatisraha.
Müügilepingu sõlmimise korral arvestatakse tagatisraha
müügihinna hulka. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.
11. Osalejatele, kellel ei õnnestunud soetada korteriomandeid, kantakse tagatisraha tagasi arveldusarvele
hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.
12. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavolikogu.
Ostu-müügitehingu vormistamisega seotud riigilõivu ja
notaritasu kulud kannab ostja.
Lisainfo:
Karel Tölp, vallavanem, tel. 56 673 533,
e-post: tahkuranna@tahkuranna.ee

• Kehtestada Tahkuranna Vallavalitsuse hallatavate
koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava
osa suurused ja vanemate poolt kaetava osa tasumise kord.
• Kehtestada Metsaküla küla Ranna kinnistu
detailplaneering, mille eesmärgiks on kavandada
puhkemajandust maatulundusmaa funktsiooniga alale
kõrvalsihtotstarbe (puhkehoonete ja -rajatiste maa) ja
ehitusõiguse määramisega.
• Mitte anda nõusolekut geotehniliste uuringute teostamiseks Tehnilise Järelvalve Ametile Reiu külas paiknevatele Tahkuranna vallale kuuluvatele järgnevatele
kinnistutele:
- Jõekalda (katastriüksuse tunnusega 84801:001:1716)
- Lepiku tee 7 (katastriüksuse tunnusega 84801:001:1724)
- Silla tee (katastriüksuse tunnusega 84801:001:1715)
- Silla tee13 (katastriüksuse tunnusega 84801:001:1307).
• Algatada Tahkuranna valla asustusjaotuse ja asulate
lahkmejoonte muutmine Mereküla moodustamiseks.
Avalikustada eelnõu 10. märtsist 2015.a. kuni 24.
märtsini 2015.a. Tahkuranna vallavalitsuse ruumides
Pargi tee 1 Uulu külas, Uulu raamatukogus ning
Tahkuranna valla interneti koduleheküljel http://
ww.tahkuranna.ee.
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2015. a eelarve alljärgnevalt:
- eelarve kogumaht 2 748 155.eurot;
- põhitegevuse tulud 2 221 448.eurot;
- põhitegevuse kulud 2 073 155.eurot;
- investeerimistegevus 252 132.eurot;
- finantseerimistegevus 25 000.eurot.
• Määrata vallavanem Karel Tölp´i töötasuks alates
01.01.2015.a 1740 eurot kuus.
• Mitte tõsta volikogu esimehe, volikogu liikmete ja alatiste
komisjonide esimeeste tasu ega vallavalitsuse liikmete
hüvitust.
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu alatise haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu alljärgnevalt:
Arvata komisjoni koosseisust välja Maia-Liisa Kasvandik.
Arvata komisjoni koosseisu Klaudi Tints.
Kinnitada komisjoni koosseis alljärgneval kujul:
Komisjoni esimees
Ahti Kukk
Komisjoni aseesimees Kauri Krüger
Komisjoni liikmed:
Krista Saarse, Johan Kärp, Anu
Nõmm, Lene Hirvela, Egle Vutt, Klaudi Tints, Anne
Kalda, Urme Raadik, Triin Piirsalu, Tiiu Pärnits.
• Müüa otsustuskorras Peeter Naaber´ile Laadi külas asuv
Männimetsa kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1778) hinnaga 7 000 eurot (seitse tuhat eurot).
Kuulati informatsiooni:
• Tahkuranna ja Surju valla konstaablipiirkonna piirkonnavanem Tõnu Kivis esitas volikogule 2014.aasta
kokkuvõtte. Samuti tegi ülevaate valla turvalisuse
arutelust, mis toimus 30.11.2014.
• Alar Vahtra andis volikogu liikmetele ülevaate jäätmekava
2010–2014 kehtivuse lõppemisest. Ühehäälselt otsustati
algatada Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning
Sindi linna jäätmekava 2015–2020 koostamine.
• Karel Tölp: AS Eesti Telekom on esitanud Tahkuranna
Vallavalitsusele järelpärimise Viira teele optilise võrgu
projekteerimiseks. Viira teel paikneb varasemalt paigaldatud Tahkuranna vallale kuuluv sidekanalisatsioonitoru,
kus sidekaablit ei paikne. Ehitustööde optimeerimise
eesmärgil on AS Eesti Telekomil huvi võtta antud sidekanalisatsioon mingis osas kasutusele. Seega on AS Eesti
Telekom huvitatud sidekanalisatsiooni üle võtma enda
omandisse.
MTÜ Viira tee veetarbijad (Viira tee elamupiirkonna
arenduse tänased maaomanikud) pidasid 02.02.2015.a.
üldkoosoleku, kus avaldati soovi liituda AS Eesti
Telekom´iga ja oldi nõus sidekanalisatsioonitoru
üleandmisega AS Eesti Telekom´le.
• Karel Tölp: Meetme Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise investeeringute programmi abil abil viiakse
ellu Ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014–2020.
Meetme eesmärk on majandusaktiivsuse kasv, ettevõtluskeskkonna arendamine sh uute kõrgema lisandväärtusega
töökohtade loomine ja avalike teenuste arendamine.
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede tugineb Euroopa Liidu struktuurivahnedite üldisele prioriteedile, mis nõuab lähtumist regionaalsetest arengukavades.
Seetõttu on määruse järgi rahastamise aluseks
maakondlikud arengukavad ja nende alusel maakondades
koostatud tegevuskavad. Rahastada saab ainult neid
objekte, mis on lisatud maakonna tegevuskavasse ja mis
edendavad piirkondade etttevõtlust ning töökohtade –
avalike teenuste füüsilist kättesaadavust.
Tahkuranna Vallavalitsus on POL-ile esitanud kaks
projektiideed toetuse saamiseks „TURVALISELT LOTTEMAALE – Lottemaa parklast Lottemaale viiva
Reiuranna tee rekonstrueerimine (Lottemaa juurdepääsutee rekonstrueerimine)” ja „Tahkuranna valla Uulu
tööstusala tugitaristu kaasajastamine (rekonstrueerimine
ja laiendamine).”
Pärnumaa Omavalitsuste Liit koondab kõik laekunud
projekti ideed, koostab pingerea ja edastab need maavanemale ning maavanem edastab siseministeeriumile.
Ühel häälel otsustati: tagada programmile esitatava
Reiuranna tee rekonstrueerimise taotluse omafinantseering.
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Mere küla moodustamisest
Avalikustame Tahkuranna Vallavolikogu eelnõu asustusjaotuse muutmise algatamise kohta Mereküla moodustamise eesmärgil.
Otsuse eelnõu on avalikustatud 10. märtsist 2015.a. kuni 24. märtsini 2015.a. Tahkuranna vallavalitsuse ruumides Pargi tee 1 Uulu külas, Uulu raamatukogus ning
Tahkuranna valla interneti koduleheküljel http://www.tahkuranna.ee.
Kõigil asjaomastel Tahkuranna valla territooriumi osadel elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel oli õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut
esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste Tahkuranna Vallavalitsusele kas posti teel:
Uulu 86502, Pargi tee 1 või e-postiga aadressil: tahkuranna@tahkuranna.

TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
EELNÕU
Uulu

xx. xxxx 2015 nr

Asustusjaotuse muutmise algatamine
Mereküla moodustamiseks
Tahkuranna valla praeguse Reiu küla elanikud, kes
elavad endise Mereküla paiknemise piirkonnas, on teinud
Tahkuranna Vallavolikogule 21. mai 2014.a ettepaneku
Mereküla nime taastamiseks. MTÜ Pulverk eestvedamisel
on Reiu külas Uulu muuli lähedal korrastatud Roosiaed,
mis on ennistatava Mereküla keskmeks. Kohalike elanike
arvates aitab vana küla nime kasutamisele võtmine
edendada kohalikku elu ja väärtustada kultuuripärandit.
Eeltoodust tulenevalt alustas Tahkuranna Vallavalitsus
ettevalmistusi Mereküla moodustamiseks.
Teemat arutas esmalt Tahkuranna Vallavolikogu
majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjon oma 16. juuni

2014.a VIII istungil. Komisjon ei toetanud küla nime
muutmist. Otsustati korraldada koosolek kõigi asjaosaliste
vahel. Sama teemat arutati informatiivselt Tahkuranna
Vallavolikogu 26. juuni 2014. istungil, kus oli juba teada,
et küla koosolek asja arutamiseks on kokku kutsutud 15.
juuliks 2014.a.
15. juulil 2014 toimus Reiu küla koosolek Roosiaias,
kus arutleti Mereküla piiride kulgemist. Esialgselt plaaniti
Mereküla piiriks Reiuranna teest lõuna poole jääv Reiu küla
osa. Põhimõttelise nõusoleku sellele andis ka Lottemaa
teemapargi esindaja.
Tahkuranna Vallavolikogu majandus-, eelarve- ja
planeeringukomisjoni 19. august 2014.a IX istungil oli
teema taas arutluses, kus otsustati anda küla taastamiseks
põhimõtteline nõusolek ja tehti ettepanek välja saata
maaomanikele teavituskirjad. Tahkuranna Vallavolikogu 28.
augusti 2014.a istungil arutati asustusjaotuse muutmise
algatamist Tahkuranna vallas Mereküla ennistamiseks.
Otsustati alustada rahva hulgas küsitluse korraldamisest.
Volikogu istungi ajaks oli teada, et Viira tee ja Reiuranna
tee vahelisel alal on elanikke, kes ei poolda Mereküla
moodustamist.
Teema oli taas arutluses Tahkuranna Vallavolikogu
27.november 2014.a istungil, kus esitleti Mereküla piiri
vallavalituse poolset ettepanekut. Vallavalitsus kaalus ja

korrigeeris (arvestati osade maaomanike poolt esitatud
vastuväidetega) esialgset piiri, mida esitleti 15. juuli 2014.a
toimunud külakoosolekul ja saatis maaomanikele, kes
moodustatava Mereküla piiride ettepaneku alasse kuulusid,
välja infokirjad. Vallavalitsuse poolt 17.detsember 2014.a
välja saadetud kirjadele tuli alljärgnev tagasiside: 6 inimest
vastu, 8 poolt, 1 erapooletu.
06.01.2015.a. toimus Uulu külas Mereküla moodustamise avalik arutelu, kus üksmeelele piiride osas ei jõutud.
02.02.2015.a. toimus MTÜ Viira tee veetarbijad
üldkoosolek, mille protokoll edastati Tahkuranna
Vallavalitsusele 06.02.2015.a. kirjaga nr 8-3/193. Vastavalt
MTÜ Viira tee veetarbijate üldkoosoleku, kus osalesid kõik
liikmed, protokolli väljavõttele nr 5/2015 arutati Reiu küla
merepoolse osa nime muutmist Merekülaks. Kohalolnute
arvates on antud teemat hakatud ajama läbimõtlematult.
Inimestele pole piisavalt selgitatud, mis tegelikult nime
muutmisega kaasneb.
Tehti järgnevad ettepanekud:
1. Meie arvates küla kogukond toimibki paremini, kui
see on väiksem nii nagu vanasti 15–20 talu. Meil ei ole
midagi selle vastu kui Mereküla tekib uutes piirides, kuid
(Järg 4. lk.)
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meie Viira tee elanikud ei soovi selles osaleda.
2. Nõustume ühtlasi ka Vallavalitsuse ettepanekuga, et
Mereküla nime võiks taastada ainult ajaloolised piirid
Mereküla viitadega tähistades, mis oleks märkimisväärselt
kuluefektiivsem ja ajasäästlikum.
Tahkuranna Vallavalitus arvestas Viira tee maaomanike
sooviga ja tegi uue Mereküla piiri ettepaneku, jättes Viira
tee elanikud Reiu küla koosseisu. Piiri ettepanekut arutleti
Tahkuranna vallavolikogu majandus-, eelarve- ja
planeeringukomisjoni XV 16. veebruar 2015.a istungil, kus
osalesid ka MTÜ Pulverk esindajad, kes ei olnud nõus
vallavalitsuse poolse piiri ettepanekuga. Komisjon pooldas
6 poolthäälega väiksema Mereküla moodustamist
(vallavalitsuse poolne piiriettepanek, kust oli välja arvatud
Viira tee elamupiirkond) ja üks komisjoni liige pooldas
ajaloolise Mereküla piiri taastamist.
2015.aasta 10. märtsist kuni 24. märtsini toimuvad
Tahkuranna valla asustusjaotuse muutmise kava
avalikustamised Uulu raamatukogus, ajalehes „Oma Leht“
ning valla veebilehel.
Otsuse eelnõu oli avalikustatud XX kuni XX Tahkuranna
vallavalitsuse ruumides Pargi tee 1 Uulu külas, Uulu
raamatukogus ning Tahkuranna valla interneti koduleheküljel http://www.tahkuranna.ee. Teade otsusest ja selle
avalikust väljapanekust avaldati ajalehtedes Pärnu
Postimees ja Oma Leht. Kõigil asjaomastel Tahkuranna
valla territooriumiosadel elavatel alalistel elanikel või
kinnisasja omanikel oli õigus kahe nädala jooksul pärast
eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid,
arvamusi ja proteste.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punkti 37; Eesti territooriumi
haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5; kohanimeseaduse § 4
lõike 1 punkti 3, § 5 lõike 1 punkti 3, § 7 lõike 2 punkti 2;
Vabariigi Valitsuse 25.11.2004.a määruse nr 335
„Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise
alused ja kord“ § 2 lõike 3, § 3, § 8 punkti 2, § 9 punkti 3,
§ 10 ja § 11 ning arvestades MTÜ Pulverk 21. mai 2014.a.
avaldust nr 1-7/538, MTÜ Viira tee veetarbijate
02.02.2015.a. toimunud üldkoosoleku protokolli väljavõtet
nr 5/2015 ning avalike väljapanekute tulemusi, Tahkuranna
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada Tahkuranna valla asustusjaotuse ja asulate
lahkmejoonte muutmine järgnevalt:
1.1. eraldada Reiu külast Mereküla vastavalt lisale 1.
2. Vallavalitsusel koostada asustusjaotuse muutmise
dokumentatsiooni toimik ja see esitada maavanemale.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul
teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu
Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras või vaide Tahkuranna Vallavolikogule
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
4. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
Argo Mengel
Vallavolikogu esimees

Mereküla lahkmejoone kirjeldus
Mereküla lahkmejoon kulgeb Kullipesa maaüksuse
(84801:005:0327) läänetipust piki lõuna poolset piiri, sealt
edasi riigi reservmaa AT030618075 lõuna poolset piiri
mööda Mereküla tee maaüksuse edelapoolseima tipuni,
edasi Mereküla tee maaüksuse (84801:001:0285)
lõunapoolset piiri mööda, edasi Karu tee 24
(84801:001:1354) maaüksuse põhja poolseimat piiri
mööda, sealt edasi Karu tee 24 maaüksuse idapoolset piiri
mööda Karu tee 22 maaüksuseni (84801:001:1353), edasi
Karu tee 22 põhja-kagu suunalist piiri mööda Karu tee 20
maaüksuseni (84801:001:0688), sealt edasi Karu tee 20
põhja-kagu suunalist piiri mööda Luige maaüksuse
(84801:001:1575) põhjatipuni, edasi mööda Luige
maaüksuse põhja-kagu suunalist piiri mööda Teeotsa
maaüksuse (84801:001:1577) põhjatipuni, edasi Teeotsa
põhja-kagu suunalist piiri mööda Viira-Käära maaüksuse
(84801:001:1490) põhjatipuni, edasi sama maaüksuse
põhja-kagu suunalist piiri mööda Savvesti maaüksuse
(84801:001:1489) põhja-kirde suunalise tipuni, sealt edasi
Savvesti maaüksuse põhja-kagu suunalist piiri mööda
Karulaane maaüksuseni (84801:001:1560), edasi Karu tee
2 maaüksuse (84801:001:0676) põhjapoolseima tipuni,
edasi Karu tee 2 maaüksuse põhja-kagu suunalist piiri
mööda 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee maaüksuseni
(84801:001:0270), sealt edasi mööda 4 Tallinn-Pärnu-Ikla
tee maaüksuse merepoolset piiri mööda kuni Männimetsa
maaüksuse (84801:001:0212) lõunatipuni, edasi mööda
Uulu kanalis kulgevate maaüksuste (Surju metskond 14,
katastritunnusega 84801:001:0943, ja Vahesaare,
katastritunnusega 84801:001:0765) põhja piire mööda
mereni.
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Laadi küla lähiaadresside muutmine
Avalikustame Tahkuranna Vallavalitsuse eelnõu Laadi
küla liikluspindade kohanime määramiseks ja
katastriüksuste lähiaadresside muutmise eesmärgil.
Uued numbrid elamutele saab vallavalitsusest
alates 01.maist 2015. aastal. Aadressi muudatuste
skeem on vaadeldav Tahkuranna Vallavalitsuses ja
valla kodulehel
http://tahkuranna.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/

TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU
KORRALDUS
EELNÕU
Uulu

xx.xxxx.2015 nr

Laadi küla liikluspindade kohanime määramine.
Katastriüksuste lähiaadresside muutmine.
Võttes aluseks Ruumiandmete seaduse § 54,
Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4 ja punkti 7, § 5 lõike
1 punkti 3, § 6 lõike 1, lõike 2 ja lõike 8, § 7 lõige 1 punkti
2, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a. määruse nr 251
“Aadressiandmete süsteem” § 4 lõike 1 punkti 1, § 5 lõike
4 ,§ 6 lõike 3 punkti 2 ja lõike 6, Tahkuranna Vallavolikogu
22.detsembri 2011.a määruse nr 23, Tahkuranna
Vallavalitsus annab:
k o r r a l d u s e:
1. Määrata Tahkuranna vallas Laadi külas vastavalt
käesoleva korralduse lisale 1 järgnevalt liikluspindade
nimed ja ruumikujud.
2. Muuta Tahkuranna vallas Laadi külas asuvate
katastriüksuste lähiaadressid järgnevalt:
1. Miku tee 1
2. Pajupuu
3. Miku tee 2
4. Kalle
5. Miku tee 3
6. Siimu
7. Miku tee 4
8. Siimutamme
9. Miku tee 5
10.Kaalepi
11.Miku tee 6
12.Rooli tee 21
13.Miku tee 7
14.Rooli tee 26
15.Miku tee 8
16.Rooli tee 49
17.Miku tee 9
18.Rooli tee 55
19.Siimu tee 7
20.Mäeotsa tee 3
21.Siimu tee 14
22.Mäeotsa tee 12
23.Siimu tee 15
24.Siimu tee 28
25.Siimu tee 27
26.Siimu tee 26
27.Ruusamäe tee 2a
28.Sõmeriku
29.Rooli tee 17
30.Rooli tee 1
31.Rooli tee 18
32.Rooli tee 2
33.Rooli tee 19
34.Rooli tee 3
35.Rooli tee 20
36.Rooli tee 4
37.Rooli tee 5
38.Rooli tee 6
39.Rooli tee 7
40.Rooli tee 8
41.Rooli tee 9
42.Rooli tee 10
43.Rooli tee 11
44.Rooli tee 12
45.Rooli tee 13
46.Rooli tee 14
47.Rooli tee 15
48.Rooli tee 16
49.Siimu tee 1

84801:001:1089
84801:001:0998
84801:001:1090
84801:001:0594
84801:001:1091
84801:001:1749
84801:001:1092
84801:001:1750
84801:001:1093
84801:001:0090
84801:001:1094
84801:001:0958
84801:001:1095
84801:001:0955
84801:001:1096
84801:001:0950
84801:001:1097
84801:001:0785
84801:001:1112
84801:001:1151
84801:001:1119
84801:001:1160
84801:001:1120
84801:001:1133
84801:001:1132
84801:001:1131
84801:001:1594
84801:001:1591
84801:001:0005
84801:001:0072
84801:001:0830
84801:001:0821
84801:001:0076
84801:001:0822
84801:001:0831
84801:001:0078
84801:001:0823
84801:001:0824
84801:001:0073
84801:005:0003
84801:001:0783
84801:001:0825
84801:001:0826
84801:001:0827
84801:001:0006
84801:001:0948
84801:001:0828
84801:001:0829
84801:001:1106

50.Siimu tee 2

84801:001:1107

51.Siimu tee 3

84801:001:1108

52.Siimu tee 4

84801:001:1109

53.Siimu tee 5

84801:001:1110

54.Siimu tee 6

84801:001:1111

55.Siimu tee 9

84801:001:1114

Siimu tee 1
Siimu tee 2
Siimu tee 3
Siimu tee 4
Siimu tee 5
Siimu tee 6
Siimu tee 7
Siimu tee 8
Siimu tee 9
Siimu tee 10
Siimu tee 11
Siimu tee 12
Siimu tee 13
Siimu tee 14
Siimu tee 15
Siimu tee 16
Siimu tee 17
Siimu tee 18
Siimu tee 19
Siimu tee 20
Siimu tee 21
Siimu tee 22
Siimu tee 23
Siimu tee 25
Siimu tee 27
Siimu tee 29
Siimu tee 31
Siimu tee 33
Rooli tee 1
Rooli tee 2
Rooli tee 3
Rooli tee 4
Rooli tee 5
Rooli tee 6
Rooli tee 7
Rooli tee 8
Rooli tee 10
Rooli tee 12
Rooli tee 14
Rooli tee 16
Rooli tee 18
Rooli tee 20
Rooli tee 22
Rooli tee 24
Rooli tee 26
Rooli tee 28
Rooli tee 30
Rooli tee 32
Siimumänniku
tee 1
Siimumänniku
tee 2
Siimumänniku
tee 3
Siimumänniku
tee 4
Siimumänniku
tee 5
Siimumänniku
tee 6
Siimumetsa
tee 1

56.Siimu tee 8

84801:001:1113

57.Siimu tee 11

84801:001:1116

58.Siimu tee 10

84801:001:1115

59.Siimu tee 12

84801:001:1117

60.Siimu tee 13

84801:001:1118

61.Siimu tee 37
62.Siimu tee 32
63.Siimu tee 36
64.Siimu tee 30
65.Siimu tee 35
66.Siimu tee 34
67.Siimu tee 33
68.Siimu tee 31

84801:001:1142
84801:001:1137
84801:001:1141
84801:001:1135
84801:001:1140
84801:001:1139
84801:001:1138
84801:001:1136

69.Siimu tee 29

84801:001:1134

70.Siimu tee 16
71.Siimu tee 17
72.Siimu tee 18
73.Siimu tee 19
74.Siimu tee 20
75.Siimu tee 23
76.Siimu tee 21
77.Siimu tee 25
78.Siimu tee 22
79.Siimu tee 24
80.Rooli tee 27
81.Rooli tee 22
82.Rooli tee 28
83.Rooli tee 23
84.Rooli tee 29
85.Rooli tee 24
86.Rooli tee 30
87.Rooli tee 25
88.Rooli tee 54
89.Rooli tee 31
90.Rooli tee 53
91.Rooli tee 32
92.Rooli tee 52
93.Rooli tee 33
94.Rooli tee 51
95.Rooli tee 34
96.Rooli tee 50
97.Rooli tee 35
98.Rooli tee 36
99.Rooli tee 37
100.Rooli tee 38
101.Rooli tee 39
102.Rooli tee 60
103.Rooli tee 59
104.Rooli tee 58
105.Rooli tee 57
106.Rooli tee 56
107.Rooli tee 45
108.Rooli tee 40
109.Rooli tee 46
110.Rooli tee 41
111.Rooli tee 47
112.Rooli tee 42
113.Rooli tee 48
114.Rooli tee 43
115.Rooli tee 44
116.Mäeotsa tee 9
117.Mäeotsa tee 6
118.Mäeotsa tee 8
119.Mäeotsa tee 5
120.Mäeotsa tee 7
121.Mäeotsa tee 2
122.Türgi
123.Mäeotsa tee 4
124.Ura tee 1
125.Ura tee 8
126.Ura tee 2
127.Ura tee 7
128.Ura tee 3
129.Ura tee 6
130.Ura tee 5
131.Ura tee 4
132.Mäeotsa tee 22
133.Mäeotsa tee 14
134.Mäeotsa tee 18
135.Mäeotsa tee 13
136.Mäeotsa tee 17
137.Mäeotsa tee 11
138.Mäeotsa tee 16
139.Mäeotsa tee 10
140.Mäeotsa tee 15
141.Mäeotsa tee 25
142.Mäeotsa tee 25a

84801:001:1121
84801:001:1122
84801:001:1123
84801:001:1124
84801:001:1125
84801:001:1128
84801:001:1126
84801:001:1130
84801:001:1127
84801:001:1129
84801:001:0064
84801:001:0957
84801:001:0954
84801:001:0956
84801:001:0953
84801:001:0008
84801:001:0952
84801:001:0020
84801:001:0949
84801:001:0019
84801:001:0784
84801:001:0993
84801:001:0782
84801:001:0992
84801:001:0787
84801:001:0039
84801:001:0928
84801:001:0786
84801:001:0053
84801:001:0040
84801:001:0991
84801:001:0789
84801:001:0923
84801:001:0790
84801:001:0021
84801:001:0924
84801:001:0070
84801:001:0951
84801:001:0788
84801:001:0926
84801:001:0922
84801:001:0927
84801:001:0071
84801:001:0022
84801:001:0925
84801:001:0013
84801:001:1157
84801:001:1154
84801:001:1156
84801:001:1153
84801:001:1155
84801:001:1150
84801:001:0737
84801:001:1152
84801:001:0985
84801:001:0986
84801:001:0984
84801:001:0972
84801:001:0968
84801:001:0971
84801:001:0970
84801:001:0969
84801:001:1170
84801:001:1162
84801:001:1166
84801:001:1161
84801:001:1165
84801:001:1159
84801:001:1164
84801:001:1158
84801:001:1791
84801:001:1172
84801:001:1792

143.Punga
144.Mäeotsa tee 21
145.Mäeotsa tee 20
146.Mäeotsa tee 19
147.Mäeotsa tee 1

84801:001:0062
84801:001:1169
84801:001:1168
84801:001:1167
84801:001:1149

Siimumetsa
tee 2
Siimumetsa
tee 3
Siimumetsa
tee 4
Siimumetsa
tee 6
Siimumetsa
tee 8
Siimuringi tee 1
Siimuringi tee 2
Siimuringi tee 3
Siimuringi tee 4
Siimuringi tee 5
Siimuringi tee 7
Siimuringi tee 9
Siimuringi
tee 11
Siimuringi
tee 13
Siimu põik 1
Siimu põik 2
Siimu põik 3
Siimu põik 4
Siimu põik 5
Siimu põik 6
Siimu põik 7
Siimu põik 8
Siimu põik 9
Siimu põik 11
Ringi tee 1
Ringi tee 2
Ringi tee 3
Ringi tee 4
Ringi tee 5
Ringi tee 6
Ringi tee 7
Ringi tee 8
Ringi tee 9
Ringi tee 10
Ringi tee 11
Ringi tee 12
Ringi tee 13
Ringi tee 14
Ringi tee 15
Ringi tee 16
Ringi tee 17
Ringi tee 18
Ringi tee 20
Ringi tee 22
Ringi tee 24
Ringi tee 26
Ringi tee 28
Ringi tee 30
Ringi tee 32
Ringi tee 34
Ringi tee 36
Ringi põik 1
Ringi põik 2
Ringi põik 3
Ringi põik 4
Ringi põik 5
Ringi põik 6
Ringi põik 7
Ringi põik 8
Ringi põik 10
Ura tee 1
Ura tee 2
Ura tee 3
Ura tee 4
Ura tee 5
Ura tee 6
Ura tee 7
Ura tee 8
Ura tee 9
Ura tee 10
Ura tee 11
Ura tee 12
Ura tee 13
Ura tee 14
Ura tee 16
Ura tee 18
Mäeotsa tee 1
Mäeotsa tee 2
Mäeotsa tee 3
Mäeotsa tee 4
Mäeotsa tee 5
Mäeotsa tee 6
Mäeotsa tee 7
Mäeotsa tee 8
Mäeotsa tee 9
Mäeotsa tee 11
Mäeotsa
tee 11a
Punga tee 1
Punga tee 2
Punga tee 4
Punga tee 6
Punga tee 8
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Tahkuranna Vallavalitsus

Lisa 1

2014.a. eelarve täitmine, 2015 a. eelarve I, II ja III lugemise jätkamine
TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Uulu

26.veebruar 2015 nr 3

Tahkuranna valla 2015.aasta
eelarve vastuvõtmine
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 1,
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse
§ 23 lõike 2 ning Tahkuranna Vallavolikogu 29.veebruari
2012 määruse nr 7 “Tahkuranna valla põhimäärus” § 57
alusel.
§ 1. Tahkuranna valla 2015.aasta eelarve
(1) Võtta vastu Tahkuranna valla 2015. a eelarve vastavalt
määruse lisale 1:
1) eelarve kogumaht
2 748 155.eurot;
2) põhitegevuse tulud
2 221 448.eurot;
3) põhitegevuse kulud 2 073 155.eurot;
4) investeerimistegevus 252 132.eurot;
5) finantseerimistegevus 25 000.eurot.
(2) Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve
lahutamatu lisa (lisa nr 2).
(3) Lubada Tahkuranna Vallavalitsusel võtta jooksvalt
eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud
sihtfinantseerimise ja tasandusfondi vahendeid.
§ 3. Reservfond
Reservfondi suuruseks kinnitada 30 000.- eurot.
§ 4. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse 1.jaanuarist 2015.a.
Argo Mengel, volikogu esimees
Lisa 1 Tahkuranna valla 2015.aasta eelarve.
Lisa 2 Tahkuranna valla 2015.aasta eelarve seletuskiri

Seletuskiri Tahkuranna valla 2015.
aasta eelarve II lugemise
jätkamise juurde
Lisa 2
Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve on koostatud
lähtudes 2011. aasta algusest kehtima hakanud “Kohaliku
omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest” (KOFS).
Eelarve koostatakse kassapõhiselt ja viieosalisena:
põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.
Oluline muutus on artiklite jaotuses. Sama tegevusala kulud
võivad olla erinevates eelarve osades. Seega näiteks
allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis, kui erinevates
eelarve osades selle allasutuse artiklid summeerida. KOFS
uue jaotuse eesmärgiks on KOV eelarvete läbipaistvuse
tõstmine ja investeeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine – selgemalt välja toomine.
Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud
selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha
laekumine või väljamaksmine. Eelarve peab olema
tasakaalus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub
nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne
ja eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike
1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse valla
eelarve vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve
koostamisel arvestada valla arengukavas sätestatut.
Tahkuranna valla arengukava aastateks 2014-2018 on
vastu võetud Tahkuranna Vallavolikogu 25.09.2014.a
määrusega nr 16.
Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus.
Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile.
Vallaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada
üksnes ettenähtud otstarbeks. Vallaeelarve täitmisel on
põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja
kulude täielik ja õigeaegne laekumine ning õigusaktidega
Tahkuranna vallale pandud ülesannete täitmiseks vajalike
kulutuste õigeaegne finantseerimine vallaeelarves
ettenähtud mahus.
Tahkuranna vald on seadnud eesmärgiks tõsta avalike
teenuste kvaliteeti, luua soodsad võimalused ettevõtlusega,
sh turismitegevusega alustamiseks/parandamiseks, parandada teedevõrku ja uuendada vee- ja kanalisatsiooniobjekte,
tagada valla kultuuri-, spordi- ja seltsielu jätkumiseks
vajalikud tingimused, tagada kõigi elanikkonna gruppide
rahuldav elukvaliteet, anda kõigile lastele võimalus
omandada alusharidust koduvallas, tagada võimalused
kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks, tagada valla üldine
heakord ja juurdepääsud rannale ning kaldale ja tagada
elukeskkonna turvalisus.
(Järg 6. lk.)
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Seletuskiri Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve II lugemise jätkamise juurde
2014. aasta eelarve täitmine
Eelarve tuludeks ja kuludeks oli 2014. aastal koos
pangajäägiga planeeritud 3 037 110.- eurot.
Tuludena laekus eelarvesse 2 291 144.- eurot ja
kulutasime 2 255 236.- eurot. Pangajääk aasta alguses oli
92 930.- eurot ja aasta lõpus 128 839.- eurot, ehk 35 909.eurot suurem kui aasta alguses. Tulude/kulude ja jäägi vahe
ei ole päris ühesugune seetõttu, et eelarves näidatakse arvud
ilma sentideta ja ümardustest tekivad seetõttu vahed sisse.
Tulude vähenemine on peamiselt tingitud Uulu
kanalisatsioonitrasside ehituse lükkumisest 2015. aastasse.
Sellest tingitult jäi tulemata üle 570 tuhande euro KIK
toetust ja võtmata jäi laen 100 tuhat eurot sama ehituse
tarvis. Lisaks olid palneeritust väiksemad ca 15 tuhande
euro võrra tulud haridusalasest tegevusest. Eelarvesse
laekus suurematest tulude erinevustest ca 11 tuaht eurot
enam maamaksu, ca 6 tuhat eurot muudelt haridusalastelt
tegevustelt, ca 5 tuaht eurot muudelt residentidelt, ca 5,5
tuhat eurot maakasutuse õigustelt ja ca 6 tuhat eurot muid
tulusid.
Kulutusi tegi Tahkuranna vald 2014. aastal 2 255 221.eurot, ehk 781 889.- eurot vähem kui planeeritud. Kulutuste
peamine vähenemine oli tingitud Uulu kanalisatsioonitrasside ehituse edasilükkumisest, summaks ca 670 tuhat
eurot. Kulutused on olnud planeeritust väiksemad veel
vallavalitsuse real ca 4 tuhat eurot, reservfondi jäi järgi ca
19,5 tuhat eurot, hajaasustuse veeprogrammile kulus vähem
ca 40 tuhat eurot, ca 6 tuhat eurot KSK real, ca 7,5 tuhat
Tahku Tare real, ca 4 tuhat eurot Pätsi platsilt, kus jäi
tegemata puude raiumine, ca 8 tuhat eurot veemajanduses,
kus jäi tegemata veevõtukoht Siimu teel ja Mäeotsa
kanalisatsioonipumpla. Lisaks on ca 7 tuhat vähem
kulutanud Uulu Lasteaed, ca 15 tuhat Uulu Põhikool ja ca
19 tuhat Tahkuranna Lasteaed Algkool. Kahes viimati
nimetatus lükkusid edasi mõned investeeringud. Sotsiaalvaldkonnas on olnud kokkuhoid kõigi ridade pealt kokku
ca 16 tuhat eurot. Kulutused on olnud planeeritust suurmad
maakorralduses, kus selle on suuresti põhjustanud
õigusabikulud, valla teede kulud, kus selle on põhjustanud
majanduskulude alla lahterdatud teede remondid, ehk
kruusaga katmised. Samuti nagu eelmisel kahel real on ka
muu majanduse rida ca 5 tuhande euroga üle kulutatud,
põhjuseks palga- ja majanduskulud. Jäätmekäitlus on
ülekulus ca 7 uhande euroga, põhjuseks kohtuvaidlusest
tingitud advokaadikulud, kus saime äsja Riigikohtu
kolleegiumi otsusega vaides õiguse ja Ragn-Sells peab
osaliselt meie poolt tehtud kulud hüvitama, samas peab ära
märkima, et meie osa on selle vaidluse kulude juures üsna
väike ja summa sisaldab ka teiste KOV-ide osa. Ca 15
tuhande eurone ülekulu on olnud nn. õpilaspearaha real,
ilmselt on selle põhjustanud riigi poolt tõstetud hüvituse
summa, sest laste arv teistes koolides on pigem vähenenud.
Samas on veidi suurenenud huvihariduses käivate laste
hulk.
2015. aasta eelarve maht
Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve I lugemiseks oli
tulude, kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks
2 862 700.- eurot. Esitatud eelarve oli 174 410.- euro võrra
väiksem kui 2014. aasta II lisaeelarve, samas 2015. aasta
eelarve II lugemise jätkamiseks esitatud eelarve on 2 748
155.- eurot, ehk vaid 114 545.- euro võrra väiksem I
lugemisele esitatud eelarvest, kuigi Uulu keskasula

kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks esitatud
pakkumus oli esialgsest prognoosist ca 300 tuhat eurot
suurem. Seega on vahepealsel ajal eelarve maht muus osas
oluliselt suurenenud. Tahkuranna valla eeldatavad
põhitegevuse tulud on 2 221 448.- eurot. Põhitegevuse
kulud koosnevad neljast osast: antavad toetused
tegevuskuludeks summas 121 600.- eurot, personalikulud
1 145 926.- eurot, muud kulud 30 100.- eurot ja
majandamiskulud 775 529.- eurot, s.h reservfond 30 000.eurot. Kokku põhitegevuse kulud 2 073 155.- eurot.
Kokku põhitegevuse tulem 148 293.- eurot.
Investeerimistegevus kokku 252 132.- eurot.
Investeeringuid on plaanis 640 850.- euro eest, mis
moodustab 23,3% eelarve mahust.
Seisuga 01.01.2015 oli Tahkuranna valla rahaliste
vahendite jääk 128 839.- eurot.
Netovõlakoormus on 3,85%, lubatud on 20%.
I Tulud
Põhitegevuse tulude maht oli 2015. aasta eelarve I
lugemiseks 2 040 532.- eurot, käesolevalt on eelarve II
lugemise jätkamisel tulude maht 2 221 448.- eurot. Kogu
tulude maht on II lugemise jätkamisel 2 748 155.- eurot.
Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik
laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised arengutendentsid, sh. teave menetluses olevast riigieelarvest.

Joonis 1 Eelarve 2015.a tulud
Maksud
Maksudena on laekumisi kavandatud 1 250 000.- eurot,
mis moodustab kogutuludest 45,5 %.

Joonis 2 Üksikisiku tulumaksu laekumine 2009-2015 .a 1
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2009-2014 täitumine, 2015.a prognoos

Tulumaksu on planeeritud 1 194 000.- eurot, millest
24 000.- eurot on eelarvesse lisatud II lugemiseks.
Maamaksu on planeeritud 55 000.- eurot ja reklaamimaksu
1 000.- eurot. 2014. aastal oli tulumaksu laekumine 1 156
248.- eurot, 2015. aastaks planeerime 3,3 % tulumaksu
suurenemist.

Joonis 3 Maamaksu laekumine 2009 2015.a2
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2009-2014 täitumine, 2015.a prognoos

Muud tegevustulud
Kaupade ja teenuste müügist on laekumisi kavandatud
213 577.- eurot, mis moodustab kogutuludest 7,8 %.
Riigilõivu laekumist on planeeritud 5 500.- eurot.
Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub vallasekretäri
toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa
väljastamise eest võetav riigilõiv ja kauplemislubade
riigilõiv. Laekumine liitumislepingutelt 2 000.- eurot.
Laekumine õiguste müügilt (peamiselt OÜ Golfer ja
mobiilside mastid) 38 000.- eurot hoonestusõiguse tasu.
Laekumine muude kaupade ja teenuste müügilt 2 000.eurot. Laekumine üüri ja rendituludelt 13 000.- eurot.
Laekumine spordi- ja puhkeasutustelt 1 500.- eurot, muudelt
toodetelt ja teenustelt 3 500.- eurot ja Maavalitsusest
toetatud töötamise eest 4 474.- eurot. Laekumisi
haridusasutuste majandustegevusest on kavandatud 86 000.eurot (lasteaia toiduraha, tasuline toitlustamine koolis,
teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks). Laekumist
vee erikasutusest on planeeritud 14 000.- eurot,
saastetasudelt 2 000.- eurot ja eespool nimetamata muudelt
tuludelt 4 835.- eurot. Kinnisvara müüki on planeeritud
36 768.- euro väärtuses.
Toetused
2015. aasta eelarvesse on toetusi planeeritud 1 100 739.eurot. Toetused moodustavad eelarvest 40,1%.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu
laekub vallale 67 094.- eurot teede remondiks, mida on vaid
3 036.- eurot enam kui 2014. aastal, lisaks on laekumas
Uulu kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks KIK-ilt
306 000.- eurot, mida on esialgselt planeeritust ca 270 tuhat
eurot vähem, sest tegelik ehitusmaksumus vähenes olulisel
määral. Muid saadavaid toetusi on planeeritud 13 350.eurot.
Käesoleva eelnõu järgi on riigieelarvest Tahkuranna
vallale tasandusfondi suuruseks oli eelarve esimestel
lugemistel planeeritud 644 147.- eurot, mis oli 2014. aasta
tasememest ca 14 tuhat eurot enam, kuid tänaseks on
selgunud haridustoetuste summa koos õpetajate
palgatõusuga. Tasandusfondi suuruseks on 714 295.- eurot,
ehk 70 148.- eurot enam, kui eelarve II lugemise alguses
raha oli.
Lisaks
Pangajääki oli aastavahetusel 128 839.- eurot.
Laenu võtmist on planeeritud 55 000.- eurot Uulu
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisel omaosaluse
maksmiseks.
II Kulud
Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on kavandatud
2015. aasta eelarve II lugemise jätkamisel 2 748 155.- eurot
Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve kulude planeerimisel
on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsusele
seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste
kohustustega seotud kulutused.
Olulisemad muutused võrreldes 2014. aastaga, eelarve
I ja II lugemisega on eraldi välja toodud seletuskirjas
vastavates alapunktides. Eraldi tuleks ära märkida, et I ja II
lugemise vahel on eelarvesse lisatud 10% palgatõus kõigile
vallast palka saavatele töötajatele, kelle brutopalk oli alla
700.- euro ja 5% palgtõus neile, kelle brutopalk oli üle 700.euro, v.a. riigilt palka saavad kooliõpetajad. Kooliõpetajate
palgad on lisandunud eelarvesse II lugemise jooksul.
Eelarve analüüs:
Kulu valdkond

Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja
julgeolek

2014 II
lisaeelarve

2015.a.
2015
II lugemine osakaal %

301 415

315 679

11,49

2 000

2 000

0,07
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2014 II
lisaeelarve

2015.a.
2015
II lugemine osakaal %

235 680

228 660

8,32

15 500

4 000

0,15

767 348

483 960

17,61

4 270

4 270

0,16

217 261

263 115

9,57

1 158 870 1 251 925

45,55

Sotsiaalne kaitse

106 766

114 546

4,17

Finantseerimine

228 000

80 000

2,91

3 037 110 2 748 155

100

Kokku

01 Üldised valitsemissektori teenused
Siia on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite –
Tahkuranna Vallavolikogu ja Tahkuranna Vallavalitsuse
tegevuseks; muud üldised teenused; kulud Tahkuranna valla
osalemiseks omavalitsuste ühistegevuses; reservfond ja
valitsussektori võla teenindamine (laenud, intressid).
Kulude muutus võrreldes 2014. aastaga on peamiselt
tingitud reservfondi suurendamisest, palkade tõstmisest ja
muude üldiste teenuste rea 7 500.-eurose vähenemise tõttu.
Eelpool nimetatud kulu oli 2014. a. Lottemaa arendamisel
omaosa maksmine läbi POL-i.
Vallavolikogus on 13 liiget ja komisjonid. Eelarvesse
on kulusid planeeritud 14 630.- eurot, eelarves on II
lugemisega suurendatud personalikulusid 1 600.- euro
võrra.
Vallavalitsuses kajastatakse vallavanema, vallasekretäri,
sekretäri, pearaamatupidaja, raamatupidaja, planeerimisnõuniku, humanitaarnõuniku, sotsiaaltöö spetsialisti,
arendusspetsialisti, registripidaja ning ehitus- ja kommunaalnõuniku töötasukulud. Kui ametnik täidab mitut
funktsiooni, siis kulude klassifitseerimisel lähtutakse
suurema osatähtsuse põhimõttest. Kui vastavate ametnike
majandamiskulusid pole võimalik tegevusalade kaupa eraldi
näidata, siis klassifitseeritakse need kulud vallavalitsuse
kuludena. Vallavalitsuse real on 4 319.- eurot parimate
sportlaste premeerimiseks ja erinevateks kultuuri- ja vaba
aja sisustamise üritusteks. Kokku on eelarvesse vallavalitsuse kulutusi planeeritud 247 299.- eurot, eelarves on
II lugemisega suurendatud personalikulusid 6 640.- euro
võrra, 4 000.- euro võrra kulutusi mööblile ja 2 500.- euro
võrra kulutusi sõidukitele (sotsiaaltöö spetsialisti auto).
Teise lugemise jooksul on eelarve tasakaalustamiseks
vähendatud 146.- euro võrra vallavalitsuse toetuste
eraldamise rida.
Reservfondi on planeeritud 2015. aasta eelarvesse 30
000.- eurot.
Muud üldised teenused 2015.a. eelarvesse on
planeeritud 17 000.- eurot. Siin näidatakse EMOLile
liikmemaks ning POLile liikmemaks, Pärnumaa Spordiliidu
tegevustoetus, maakondlike ühisürituste kulude katmine,
PEAKi tegevustoetus ning maakondlike haridus- ja
noorsooürituste kulude katmine.
Valitsussektori võla teenindamiseks kulub 5 500.- eurot,
see kulub pangalaenu intressideks.
Õppelaenu makseteks on kavandatud 1 250.- eurot.
Õppelaenu summa on vähenenud olulisel määral, kuna riik
lõpetas õppelaenu hüvitamise. Õppelaenu tagasimaksmist
hüvitatakse veel vaid neil, kelle eest seniks seda juba tasuti,
käesolevat rida on vähendatud kahe lugemise vahepeal veel
580.- euro võrra.
02 Riigikaitse
03 Avalik kord ja julgeolek
Kuludena on ettenähtud rahalised vahendid korteri
majandamiseks 2 000.- eurot.
04 Majandus
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele, vallateede korrashoiuks, ja muuks majandusalase tegevuse haldamiseks. 2015. aasta eelarvesse on
kokku planeeritud majandusele 228 660.- eurot.
Maakorralduse all on arvestatud maade munitsipaliseerimise, maamõõtmise, advokaadi- ja notarikuludeks
10 800.- eurot.
Vallateede korrashoiu kulud on planeeritud tagamaks
aastaringselt valla teedevõrgu ja tänavate korrashoidu. 2015.
aasta eelarves on planeeritud kokku 135 000.- eurot, mille
hulgast on II lugemise jätkamisega 10 000.- euro võrra
vähendatud investeeringuid. See summa on tõstetud
tänavavalgustuse investeeringute alla. Eelarvest 35 000.eurot on kavandatud teede hoolduseks ja 100 000.- eurot
teede renoveerimiseks, millest 67 094.- eurot on riigilt
laekuv raha. Täpsem investeerimise maht ja kohad selguvad
teehoiukavaga. Teehoiuks mõeldud raha 2015. aastal riik
tõstis vaid 3 036.- eurot, kuigi lähtuvalt teedevõrgu
pikkusele peaks KOV-ide osakaal olema kordades suurem,
et tagada elementaarne teehooldus ja hädavajalikud
investeeringud.
Muudeks majandamiskuludeks on planeeritud 82 860.eurot, mida on II lugemisega suurendatud 5 180.- euro võrra
ja II lugemise käigus veel 9 500.- euro võrra. Sellest II

lugemise käigus lisanduv 9 500.- eurot investeeringuteks
(veevõtukoht Männiku tee äärde ja tõkkepuu Reiu randa),
ning varasemast 14 740.- eurot personalitasudeks, 21 000.eurot kinnistute-, hoonete- ja ruumide majandamiskulud,
28 500.- eurot rajatiste majandamiskulud.
05 Keskkonnakaitse
Kulutused on planeeritud jäätmekäitlusele 4 000.- eurot.
Jäätmekäitluse kulu on oluliselt väiksem, kuna eelarvega
ei ole ette nähtud advokaadikulude lisandumist RagnSellsiga peetava kohtuvaidluse tarvis.
06 Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu ja kommunaalmajanduse alla kuuluvad kulud
veevarustusele, tänavavalgustusele, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamisele ning heakorrale. 2015. aastal on
selleks kokku planeeritud 483 960.- eurot. Võrreldes 2014.
aastaga on summa vähenenud Uulu trasside ehituse ja
hajaasustuse programmi väiksema eelarve tõttu. Samas on
eelarvesse lisandunud tänavavalgustusele 20 000.- eurot ja
35 000.- sadeveesüsteemide rajamiseks Uulu keskasulasse.
Veemajanduse 6 000.- euro suuruse investeeringuna on
plaanis lõpetada pooleliolev kanalisatsioonisüsteem
Mäeotsa elamualal Laadi külas.
Veevarustuse kuludeks on planeeritud 46 000.- eurot,
eelarvet on II lugemisega suurendatud 35 000.- euro võrra
seoses Uulu keskasula sadeveetrasside ehitusega.
Hajaasustuse programmi kuludeks on planeeritud kokku
33 350.- eurot, millest pool on valla vahenditest ja pool
riigi poolt. Kogu projekti mahust võib see moodustada
maksimaalselt 66,7 %.
KIK - Uulu kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks sai
Tahkuranna vald toetuseks KIK-ist 306 000.- eurot, lisaks
kulub 55 000.- eurot omaosaluseks, mis on planeeritud võtta
pangast laenuna. Käesolev rida on eelarve II lugemiseks
vähenenud 316 008.- euro võrra, sest hankes esitatud hinnad
olid oluliselt madalamad, kui toetustaotlust esitades hinnati.
Tänavavalgustuse kulude all on arvestatud 33 000.eurot, millest 13 000.- eurot majanduskuludeks ja 20 000.investeeringuteks, millest on lisandunud eelarvesse 10 000.eurot eelarve II lugemisega ja 10 000.- eurot II lugemise
käigus.
Kalmistute hooldamiseks on eelarveprojektis 10 610.eurot, millest 7 110.- eurot personalikuludeks ja 3 500.eurot inventarile, rajatiste majandamiskuludeks ja Pärnu
linnale Uulu kalmistu hoolduskuludeks.
07 Tervishoid
Kulud on ettenähtud valla perearsti ja apteegi
majanduskulude ja personalikulude katmiseks summas
4 270.- eurot.
08 Vabaaeg, sport, kultuur
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile,
vabaajale, kultuurile ja noorsootööle. Kultuuri halduskulude
eesmärgiks on avalike raamatukogude ülalpidamiskulude
katmine, kohaliku kultuurielu edendamine, ülevallaliste ja
piirkondlike kultuuriürituste toetamine, laste sportlik
kasvatus, vallalehe toimetamine. Kulude kogumahuks on
2015. aasta eelarvesse planeeritud 263 115.- eurot.
Võrreldes 2014. aastaga on kulud suurenenud investeeringute võrra.
Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse ( KSK ) eelarve on
155 100.- eurot. Kulutused on ette nähtud KSK juhataja,
treenerite ja ringijuhtide töötasudeks, seda 57 950.- eurot,
Jõulumäe toetuseks 2 000.- eurot ja 64 150.- eurot
majandamiskuludeks, milledeks on inventari soetamine,
administreerimiskulud, koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite
majandamine, erinevad üritused, külade ja seltside
toetamine, spordiürituste läbiviimine jne. Majanduskulude
sisse on arvestatud 2 000.- eurot ventilatsiooniprojekti
koostamiseks ja 2 000.- eurot hoone välistrepi
korrastamiseks. Lisaks on eelarvesse planeeritud 6 000.eurot KSK lava valgustamiseks ja 25 000.- eurot hoone
jõepoolse otsaseina soojustamiseks ja uue välisviimistluse
rajamiseks, sest maja otsaseinast kukub kivide lagunemise
tagajärjel tükke lasteaia mänguväljakule.
Uulu raamatukogu kuludeks on planeeritud 17 620.eurot. Selles sisaldub raamatukogu juhataja töötasu,
raamatute ja ajakirjanduse tellimine, bürookulud,
koolituskulud ning inventari kulud.
Võiste raamatukogu eelarveks on kavandatud 18 975.eurot. Eelarvesse on planeeritud raamatukogu juhataja
töötasud, koolituskulud, kütte- ja elektrikulud, raamatute
ja ajakirjanduse tellimine ning kulud inventarile.
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste – Oma Leht
eelarves – kokku 7 790.- eurot – kajastuvad vallalehe
trükkimine, tööjõukulud ja kojukanne.
Noorsootöö kuludeks on planeeritud 26 930.- eurot, see
sisaldab personalikulusid 18 430.- eurot, noorteühenduste
liikmemaks 150.- eurot ja majandamiskulusid 8 350.- eurot.
Tahku Tare kuludeks on planeeritud 28 240.- eurot,
millest 5 200.- eurot töötasuks läbi tegevustoetuse, 13 040.eurot majanduskuludeks ja 10 000.- eurot väiksemateks
investeeringuteks. Plaanis on amortiseerunud pumbamaja
hoone lammutada ja rajada uus, lisaks on plaanis rajada
väli wc ja osta uued tooli-lauad Tahku Tare suurde saali.
Pätsiplatsi hooldamiseks on plaanis kulutada 8 460.eurot, mis sisaldab 7 000.- eurost investeeringut. 2014. a.
lõpus oli plaanis raiuda kõik kraavides ja kivivallil kasvavad
puud, kuid see lükkus käesolevasse aastasse, seetõttu on II
lugemise eelselt suurendatud investeeringuid 3 000.- euro
võrra. Lisaks on 2015. a. plaanis puhastada kraavid settest
ja panna uued truubid.
09 Haridus
Hariduskulude eesmärgiks on kindlustada valla koolides riiklike õppeplaanidega ettenähtud põhiharidus, ta-
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gada vajadustele vastav arv kohti lasteaedades ning
tingimused lastele alushariduse omandamiseks, õpilaste
sõidusoodustus sõiduks kooli ja koju, eelistades valla
koolide teeninduspiirkonnas õppijaid, samuti ülekanded
teistele linnadele-valdadele nende laste eest, kes õpivad
teistes koolides, ning kulutused huviharidusele.
Hariduskuludeks on 2015. aasta eelarve eelnõus
planeeritud 1 251 925.- eurot. Tahkuranna valla eelarvest
moodustavad kulutused haridusele 45,55 %.
Hariduskulude eelarvest kaetakse koolide pedagoogilise
personali tööjõu- ja koolituskulud, osalised kulud õpikutele ja õpilasüritustele ning investeeringutele ja koolitoidu kulud. Olulisemad muutused seoses II lugemisega
seonduvad palkade tõstmisega 10% ja 5% võrra.
Uulu Lasteaeda on planeeritud 253 890 eurot. Eelarve
sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid.
Tahkuranna Lasteaed Algkoolile on planeeritud
297 155.- eurot.
Eelarve sisaldab tööjõu-, administreerimise-, lähetuse-,
koolituse-, hoonete majandamise-, inventari-, toiduainete-, meditsiini-, õppevahendite kulusid. Eelarve sisaldab
8 000.- eurot kulutusi kooli juures asuvale tiigile toimiva
veevõtukoha loomiseks ja samale tiigile ohutuse tagamiseks
piirdeaia rajamist. Eelarvesse on lisandusnud II lugemise
käigus kooliõpetajate palkadeks 12 010. eurot.
Uulu Põhikoolile on planeeritud 468 210.- eurot. Eelarve
sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja
õppevahendite kulusid. Uulu Põhikooli eelarve sisaldab
2015. aastaks 5 000.- eurot keemiaklassi tõmbekapi ostu ja
paigaldust, 2 000.- euro eest koolimaja seinte remonti,
2 400.- euro ulatuses korvpallipoiste treeneri kulusid ja II
lugemisega lisandus 2 000.- eurot staadioniprojekti eest
maksmiseks, mis ei saanud 2014. a. valmis. Eelarvesse on
lisandunud II lugemise käigus kooliõpetajate palkadeks
47 590.- eurot.
Koolitoidu raha eraldab riik summas 23 000.- eurot Uulu
Põhikooli ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli lastele
koolilõuna kulude katmiseks. Varasemalt oli antud rida
vastavate allasutuste eelarveridadel, kuid riigi soovil
paremaks kulude kontrollimiseks tuli see välja tuua omaette
eelarvereana.
Õpilasveole on kavandatud 22 000.- eurot.
Õpilaspearaha all kajastatakse kulusid õpilaste kohta,
kes käivad väljaspool valda asuvates huvialakoolides,
koolides ja lasteaedades. 2015. aastaks planeeritud eelarve
kogusumma on 180 000.- eurot, mida on II lugemise eelselt
suurendatud 10 000.- euro võrra. Suurendamisel on lähtutud
2014. a. tegelikest kuludest.
Suusaspordile ehk suusaklassile on kavandatud 7 670.eurot. Kulutusi tehakse vaid siis, kui on kindel suusaklassi
rahastus Suusaliidu poolt.
10 Sotsiaalne kaitse
Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi
hoolekandeasutustele, ostetud teenuseid hooldekodudest,
kõiki kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetusi,
sotsiaalse kaitse alase tegevuse haldamist. 2015. aasta
eelarves on neid kulutusi planeeritud kokku 114 546.- eurot.
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves
arvestatakse kulutusi hooldekodudest lepingute alusel
ostetud teenustele. Planeeritud eelarve on 11 000.- eurot..
Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves
toetused puuetega inimestele ja nende hooldamiseks kokku
7 000.- eurot.
Lastehoiuteenus 3 700.- eurot.
Puudega lapsed 3 700.- eurot.
Vajaduspõhine lastetoetus 12 100.- eurot, mida on
8 100.- euro võrra suurendatud eelarve II lugemise eelselt.
Riiklikuks toimetulekutoetusteks on 2015. aasta
eelarvesse planeeritud 32 380.- eurot, mida on 7 620.- euro
võrra vähendatud eelarve II lugemise eelselt.
Sotsiaalmaja eelarvesse on planeeritud 2015. aastal 13
796.- eurot, millest 1 746.- eurot kulub personalikuludeks
ja eelarve II lugemise käigus on lisatud 4 000.- eurot
dushiruumi rekonstrueerimiseks.
Muuks sotsiaalseks kaitseks on eelarvesse planeeritud
30 870.- eurot, see kajastab sünni- ja matusetoetusi, muid
sotstoetusi ja majanduskulusid. Eelarvega on plaanis
suurendada sünnitoetust tänaselt 320.- eurolt 400.- eurole
ja matusetoetust 130.- eurolt 150.- eurole.
Finantseerimistehingud
Finantseerimistehingutena on kajastatud pangalaenude
tagasimaksmise vahendid 80 000.- eurot.

Joonis 4 Eelarve 2015.a kulud

Karel Tölp
Vallavanem

Viiu Jürgenson
Pearaamatupidaja
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Tahkuranna valla koolieelses lasteasutuses vanemate
poolt kaetava osa määra kinnitamine
Määrus antakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse §
27 lg 1 p 2 ning lg 3 ja 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
Määrusega kehtestatakse Tahkuranna Vallavalitsuse
hallatavate koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude,
personalikulude ja õppevahendite kulude vanemate poolt
kaetava osa suurused ja vanemate poolt kaetava osa
tasumise kord.
§ 2. Lapsevanema poolt kaetava osa määr
Tahkuranna valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste
(edaspidi: lasteasutus) rahastamisel moodustab
lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta
5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 29 lõike
5 alusel kehtestatud töötasu kuu alammäärast.
§ 3. Osaaja koht
• Võimaluste olemasolul pakutakse järjekorra alusel
lapsele osaaja kohta. Osaaja koha saanud laps jääb vanema
kirjalikul soovil lasteaia järjekorda.
• Osaaja koha kasutamiseks määratakse direktori
käskkirjaga lapse poolt lasteaiakoha kasutamise aeg ja
vanema poolt kaetava osa suurus.
• Osalustasu osaaja koha kasutamisel päevas on 0,90
eurot lapse kohta
§ 4. Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine
(1) Lapse puudumisel lasteasutusest mis tahes põhjusel
lastevanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta.
(2) Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal lapsevanema poolt
kaetavat osa ei arvestata.
(3) Vähekindlustatud peredel on võimalik pöörduda
vanemate poolt kaetava osa suuruse vähendamiseks
kirjaliku avaldusega vallavalituse poole.
§ 5. Rakendussätted
• Käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud
lapsevanema poolt kaetava osa arvulist suurust rakendatakse
iga eelarveaasta 1.jaanuarist järgneva aasta 31.detsembrini.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 19.
detsembri 2013 määrus nr 17 “Koolieelse lasteasutuse
vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine”.
• Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras ja seda
rakendakse 01. aprillist 2015 a..
Argo Mengel
Vallavolikogu esimees

Kuidas alustate lauset,
kui tahate öelda oma
elukohta? Kas „Minu kodu
on …” või „Mina elan...”
Pole tähtis. Kodu on olnud
meie rahva jaoks kindlustunnet, tuge ja armastust
pakkuv koht läbi aegade.
Kiirelt läbi elu tormates
oleme sageli vaimustuses
asjadest. Täna elan siin,
homme seal – täna Norras,
homme Austraalias. Kus on
siis kodu?
Üle poole aasta käib
meie kandis jutt selle ümber,
kas Roosiaia kandi inimeste
kodu asub Merekülas. Selle
aja jooksul on peetud
mitmeid arutelusid. Oleme
mõelnud, et võib-olla
otsuse tegemist endise küla
nime taastamiseks on
mõjutanud see, et selgeks on
rääkimata, mis on küla roll
tänases päevas? Kas küla on
eelkõige piirid kaardil või
seal elavad inimesed? Kas
küla nimi on lihtsalt osa
aadressist või on ta ka meie
ajaloo ja kultuuripärandi
kandja?
Niisiis, mis oli küla?
Ajaloost ja vanematelt
inimestelt oleme kuulnud, et
küla toimis sotsiaalses
mõttes tervikuna, kõik olid
omad – ühiselt peeti talguid,
korraldati jaanitulesid. Kui
oli vaja kedagi korrale
kutsuda või aidata, ei jäänud
keegi tähelepanuta. Kõik
tundsid kõiki. Anonüümsust
polnud, oli kodu- ja turvatunne. Toimis n.ö. praeguse
aja naabrivalve. Igal juhul ei
oldud ükskõiksed selle
suhtes, mis toimus külas,
kogu küla oli ülekantud
tähenduses kodu. Alles
väljaspool seda olid võõrad.
Vahepealne aeg on
muutnud paljutki. Ühiskonnakorralduses ilmselt
palju rohkem kui inimestes.

Läbi aegade on inimesed
tundnud end paremini
omade keskel. Linnalähedastes külades on aga täna
sellega keerulised lood.
Näiteks Reiu küla on
1977.a. külade reformimise
tulemusena nõnda suur, et
parima tahtmise juures ei
tunne keegi pooligi külaelanikest. Viimase paarikümne aastaga on paljud
inimesed siia omale uue
kodu ehitanud. Ja ongi nii,
et naaber ei pruugi tunda
naabrit ning oma õue
piiridest väljaspool on kõik
võõrad.
Linnas võib tõesti
korteriukse enda järel
sulgeda, tänavad pühitakse
ja pargid riisutakse ikka
puhtaks. Aga maal? Kui
maaelaniku jaoks ühtib
kodu piir tema krundi
piiriga? Õnneks leidub
külades inimesi, kelle jaoks
kodu piir oli kaugemal
krundi piirist. Meie külas on
nemad need, kes alustasid
kodutundest ajendatuna
endise Roosiaia korrastamist ja kutsusid teisi kaasa
lööma. Hea on tõdeda, et
vabatahtlike annetuste eest
sai taastatud mälestusmärk
ja küla nime ennistamise
taotlusele on alla kirjutanud
77 inimest 50 majapidamisest. Üha aktiivsemalt
võetakse osa talgutest ning
tore oli näha suurt osavõttu
viimastest ühisüritustest,
kuhu tuldi ka kaugematest
küladest.
Milleks siis ikkagi
Mereküla nimi? Mida on
arendamiseks vaja? Ka küla
arendamiseks on raha vaja.
Aga seda on võimalik taotleda erinevate projektide
kaudu. Kui aga külaelu
edendamiseks raha taotleda,
soovitakse teada, mis küla
see on, milline on seal
elavate inimeste nägemus

edaspidises küla arengus,
mida nad läbi oma küla
arengukava soovivad korda
saata? Praegune Reiu küla
koosneb Tõllapulgal, Posti
teel, endises Merekülas ja
Reiu külas elavatest
peredest. Kes oskaks
kirjutada reaalse ja hästi
toimiva arengukava sellisele
kärgkülale?
Eesti
külasid
on
sotsioloogid liigitanud
toimivateks ja magavateks
küladeks. Kus tahaksime
meie elada? Toimiv küla
annab inimesele teadmise,
et ta elab omade keskel ning
see omakorda tagab suurema turvatunde. Toimivas
külas ühendab noori ja vanu
oma olemise tunne ehk
kodutunne. Kodanikuühiskonnast rääkides tuleb
tihti juttu sellest, et inimesed ei taha vabatahtliku
tegevuse kaudu ise oma
elukvaliteedi tõstmiseks
midagi ära teha. Meie
tahame! Meie senistest
tegemistest on olnud võimalik lugeda „Oma Lehest“
ja nüüd saab meie tegemistest rohkem teavet MTÜ
Pulverk kodulehelt aadressil: www.pulverk.ee.
Üldiseks aruteluks on
esitatud Mereküla nime
taastamise eelnõu ja Mereküla nime ennistamise poolt
olid ka kõik viimase
volikogu liimkmed. Kokkulepet ootavad piird. Möödunud pool sajandit on
loonud uue reaalsuse. Sirge
piir kaardil võib olla küll
atraktiivne, aga kas looduslikus keskkonnas on see
mõistlik? Seal tajume
lähestikku asuvaid majasid
kokku kuuluvatena. Oma
soovi Merekülasse kuuluda
on avaldanud ka Lottemaa.
Tervikliku kogukonnana
tegutsemist ei määratle
kindlasti piiri olemasolu või

selle puudumine. Küll aga
on väliselt atraktiivne ja
asjaajamistel mõjusam, kui
tegemist on hästi läbi
mõeldud piiridega.
Kui piirid on paigas ja
Mereküla olemas, on meil
võimalik alustada oma
külana tegutsemisega - valida oma külavanem, kokku
leppida ühist lahendamist
vajavate teemade osas,
otsida lahendusi probleemidele jne. Hakkajaid inimesi
meie kandis selleks jätkub.
MTÜ Pulverk jätkab
kindlasti oma eesmärgiliste
tegevustega – kohalike
kultuuriväärtuste uurimise
ja tutvustamisega ning
osaleb Mereküla ühistegevustes.
Kuna küla nime ennistamise arutelu erinevatel
etappidel on kõnealusele
külale pakutud erinevaid
piire ning Mereküla osaks
saada soovi on avaldanud ka
inimesed, kes elavad väljaspool pakutud piire, siis on
meie kõigi suur palve neile,
keda kavandatav küla nime
muutus puudutab – palun
andke oma seisukohast
teada, sest küla piire
määratletakse inimeste
soove arvestades. Oma
soovidest saate teada anda
vallas ja ka MTÜ Pulverki
kodulehel. Kodulehelt on
võimalik saada selgitusi
senise arutelu käigus kerkinud küsimustele ja saada
vastuseid uutele. Kõik
arvamused on teretulnud.
Eeldame seejuures, et
avalikus arutelus osalejad ei
esine anonüümselt.
Mereküla nime ennistajate nimel
Reet Sai
MTÜ Pulverk
53 484 121

Meie sportlaste tulemused talimängudelt
Meie sportlaste tulemused Pärnumaa 35. talimängudel:
M8 vanuserühm – 300
m
2.–3. koht Kevin
Rodendau ja Teet Järvoja,
4. koht Priit Järvoja.
M10 vanuserühm – 1
km
4. koht Mairo Nairis,
5. koht Rauno Juninen,
6. koht Richard Kiviselg,
7. koht Kaspar Rahnu.
N 10 – 1 km
1. koht Annabel Helin,
3. koht Leandra Vaher,
4. koht Terje Teele Taveter.
M 12 – 1,5 km
1. koht Päär Suursild,
2. koht Rihard Klein.
N 14 – 1,5 km
2. koht Ethel Saarnak,
5. koht Ülle Järvoja, 6. koht
Kelli Järvoja.
M 14 – 2,5 km
3. koht Ranno Sutt,
8. koht Karmo Nairis.
N – 2,5 km
1. koht Sandra Serva, 3.
koht Thea Kask.

N 35 – 2,5 km
1. koht Anu Taveter,
2. koht Karin Tamm.
N 45 – 2,5 km
1. koht Kadri Madissoo,
3. koht Sirje Kõresaar.
M 16 – 5 km
1. koht Sander Salusoo,
2. koht Evert Saarnak,
3. koht Marthen Tasalain,
4. koht Ronan Leol.
M – 5 km
2. koht Karl Jõumees,
4. koht Reimo Leol, 5. koht
Oliver Kask.
M 40 – 5 km
1. koht Raivo Sala,
3. koht Janek Punkov,
4. koht Andrus Siig, 9. koht
Kaido Aaslaid.
M 50 – 5 km
7. koht Raini Reinhold.
Teatesõidu võistkonnad:
N 3 x 2,5 km
1. koht Sandra Serva,
Karin Tamm, Kadri Madissoo.
PB 3 x 2,5 km
1. koht Marthen Tasalain, Ronan Leol, Evert
Saarnak.

M 3 x 5 km
I võistkond – 1. koht
Romet Sutt, Oliver Kask,
Karl Jõumees.
II võistkond – 2. koht
Raivo Sala, Janek Punkov,
Reimo Leol.
Suusavõistluse täpne
protokoll on saadaval
Pärnumaa Spordiliidu
kodulehel www. psl.ee
Pärnumaa 35. Talimängud veel jätkuvad juhtkonna-, bowlingu- ning
korvpallivõistlustega.
28. veebruaril ja 1.
märtsil võisteldi mäesuusatamises Kuutsemäe Puhkekeskuses, juhtide võistluses, murdmaasuusatamises
individuaal- ja teatesõidus,
males Jõulumäe Tervisespordikeskuses, meeste
korvpallis ja lauatennises
Paikuse Spordikeskuses,
kabes Tahkuranna Algkoolis ja naiste korvpallis
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Võistlejaid kokku
oli üle tuhande.

Tahkuranna valla sportlaste tulemused Eesti 23.
valdade talimängudel:
Mäesuusatamine – 11.
koht Tahkuranna vallale
koguti 117. punkti, võistkondi kokku oli 15.
N – U16 vanuseklassis
võistles Kärt Tamm 8. koht,
N – 35 + vanuseklassis
võistles Karin Tamm 5.
koht,
M – 40 + vanuseklassis
võistles Valdar Tamm 11.
koht.
Murdmaasuusatamise
individuaal- ja teatesõidu
kokkuvõtte saavutas Tahkuranna vald II koha.
M 16 – 5 km
III. koht Sander Salusoo
5. koht Evert Saarnak.
N – 5 km
III koht Kairit Paju.
5. koht Adeele Arnek,
7. koht Sandra Serva,
8. koht Triin Taveter.
M – 10 km

II koht Alvar Johannes
Alev.
5. koht Kein Heinaste,
6. koht Romet Sutt,
16. koht Karl Jõumees,
33. koht Oliver Kask,
40. koht Taavi Kunder.
N 35 – 5 km.
III koht Anu Taveter.
M 40 – 10 km
II koht Raivo Sala.
9. koht Janek Punkov.
N 45 – 2,5 km
7. koht Sirje Kõresaar
Teatesõitude võistkonnad:
M 3 x 5km
Tahkuranna I võistkond
I koht – Romet Sutt,
Alvar Johannes Alev, Kein
Heinaste
Tahkuranna II võistkond
7. koht Taavi Valter
Taveter, Janek Punkov,
Raivo Sala.
N 3 x 2,5 km
Tahkuranna I võistkond
5 koht – Adeele Arnek,
Sandra Serva, Kairit Paju.

Tahkuranna II võistkond
8. koht - Kadri Madissoo, Triin Taveter, Anu
Taveter.
Tahkuranna valla korvpallipoisid võistlesid hästi
täiskasvanud korvpallimeestega, saavutades eelturniiril 23.– 27. koha ja tõid
koondtabelisse 22. punkti.
Eesti 23. valdade talimängude võitlusprotokollid on loetavad Eestimaa
Spordiliit JÕUD kodulehel
www.joud.ee
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja
Eesti 23. valdade
talimängude eestvedaja
Tahkuranna vallas
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Põline võistekas, motoklubi „Kärnataja” president jagab oma aega mere, hobide ja
Tahkuranna valla volikoguga
Intervjuu Tahkuranna vallavolikogu liikme Kauri Krügeriga
Oled Tahkuranna vallavolikogu liikmeks kandideerinud neljandat korda ja
seda valimisliit Koostöö
nimekirjas. 2013. aasta
valimistel hääletas Sinu
poolt 33 vallakodanikku
(2009 – 26; 2005 – 24; 2002
– 15 vallakodanikku).
Kui suur peaks olema
vallaelanike toetus, et
volikogus end hästi tunda.
Kas Sinu meelest oli Sul
hea tulemus?
Minu toetus on olnud
seni kasvavas joones, sõbrad ja mõttekaaslased on
olnud peamised toetajad ja
see on minu arvates olnud
hea. Järelikult on see olnud
hea tulemus, sest ma olen
volikogus ja saan kaasa rääkida valla arengus.
Mis ajendas Sind
2013.aastal kandideerima
Tahkuranna vallavolikogusse?
Sõprade soovitusel ma
kandideerisin ja soovist
kaasa rääkida valla tegemistes, mis puudutavad just
kalurite ja rannaküla elu.
Kuidas on töö volikogu
liikmena mõjutanud Sinu
igapäeva elu?
Mu tegemised on kasvanud nii suureks, et pean
paljudest asjadest lihtsalt
loobuma.
Kaluri töö sõltub paljuski ilmastikust. Kui on ilus
ilm, peab kalur olema oma
tööpostil – merel, aga samal
ajal on ka volikogu, mida
siis teha või kumba eelistada. Kuna rahvas on mind
usaldanud, mulle hääle
andnud, tuleb volikogus
kohal olla.
Lisaks volikogu tööle
oled haridus-, sotsiaal- ja
kultuurikomisjoni aseesimees ning osaled
komisjoni töös. Kas see
toob juurde palju lisakohustusi?
Tööd ja lisakohustusi

see otseselt juurde pole
toonud, sest senini on
komisjoni esimees Ahti
Kukk kõik tegemised enda
kanda võtnud. Küll aga olen
nn kultuuritööga tegev ja
näen seda MTÜ Kärnatajad
juhatuse esimehena. Muide,
kärnatajad ise kutsuvad
Kaurit presidendiks. Ja sealt
tulevad lisakohustused
igapäeva töö kõrvale. (Olgu
siinjuures öeldud, et meie
intervjuu ajal, hommikul
kell 8, helises Kauri telefon
vahetpidamata).
Missugused on volikogu liikme Kauri Krügeri
tulevikuplaanid, missugustes valda arendavates
küsimustes on Sul senini
olnud võimalik kaasa
rääkida?
Paljud valla teemad on
olnud need, millega oleme
volikogu liikmetega ühte
meelt ning mis on valla
arengule kaasa aidanud.
Panustasin oma kodukoha
Võiste arengusse sellega, et
andsin nõusoleku Võiste
kergliiklustee ühe lõigu
läbiminekuks oma maa
pealt. Kaasa rääkida olen
saanud ka kultuuriteemadel, teadvustades kärnatajate tegevust ja tegemisi.
Sinu haridustee?
Haridustee sai alguse
Tahkuranna algkoolis, edasi
4.–.8 klass Häädemeestel ja
siis kesk-erihariduse põllumajanduse mehhanisaatortraktoristina sain Tihemetsa
Sovhoostehnikumis + igapäevane „elukool.”
Mis ameteid oled siiani
pidanud/pead ja kas igapäeva töö ka volikogu
liikme tööd toetab?
Ameteid polegi palju
olnud. Praktika ajal 8 kuud
olin nn „jossi”(T-100) juht.
Pärnu EPT-s keevitaja.
Surju Metskonnas mehhaanik. Viimased 22 aastat olen
olnud OÜ Krüger&Mets
juhataja.
Täna
on

isiklikust rahakotist. Osalejaid oli 178 ja mul õnnestus
saada tagantpoolt 5.koht,
mis on esmakordselt sellistel võistlustel osalemise
puhul hea tulemus.

Krüger&Mets põhitegevuseks kalapüük ja müük.
Igapäeva töö kalurina
volikogu liikme tööd otseselt ei toeta.
Vallaelanikud tunnevad
Sind kui põlist võistekat,
kalurit ja nn „kärnatajat”
ning seostavad Sind
paljude ettevõtmistega
Võistes. Mis Sul täna
teoksil on?
Leppisin Sinuga intervjuu tegemise aja kokku
hommikul kella kaheksaks,
sest igapäeva töö ehk meri
kutsub. Viimastel päevadel
on olnud iga minut arvel,
sest on olnud võimalik
merel käia. Aga meri ei
toida enam kalurit. Järjest
vähemaks meid, kalureid,
jääb. Töö on hooajaline, ca
2 kuud ja raske ning ei too
enam niipalju tulu, et terve
aasta ära elada, peret toita.
Et ära elada, pead tegema
veel ka lisatöid.
Täna lähen kohe peale
seda intervjuud kalale.

mehhaanik ja peale Gerti
kukkumist hakkasin ise
sõitma. Olen käinud isegi
Prantsusmaal 2004.aastal
MM-il. See on olnud tänini
üks elu kihvtim hetk. Nende
võistluste nimel sai tehtud
kõvasti tööd, sõprade toetus
oli suur. Võistlustel esindasime me Eestit, aga
osalemise toetus tuli minu

paremaks hinnatud teeolud,
vale sõidukiirus, vastutuleva auto liikumiskiiruse
alahindamine või hoopis
hajutatud tähelepanu. Liiklustihedus hommikustel ja
õhtustel aegadel on põhimaanteedel väga suur ning
möödasõidumanööver
sellises olukorras on äärmiselt ohtlikud. Neid ohte
tuleb kõigil sõidukijuhtidel
teadvustada.
Selleks, et kõik pereliikmed ja sõbrad tervena
hommikul tööle ja õhtul
koju jõuaksid, saame me ise
väga palju ära teha. See,
kuidas me tänavatel ja
teedel käitume, saab alguse
meie hoiakutest. Autokoolides on liiklusohutus
algajale juhile tuttav teema,
aga alles reaalses olukorras

Mis on Sinu lemmik
söök ja jook? Kas valmistad
ka ise perele süüa? Äkki on
anda mõni omavalmistatud
toiduretsept.
Söök – kõige parem kala
on suitsuvorst. Jook – kõige
parem jook on rocki õlu.
Süüa teen ikka ka ise,
kui leian selleks aega. Aga
kõige lemmikum söök on
kartulipuder hakklihakastmega. Seda, loodan, oskavad kõik ka ilma minu
õpetuseta teha.
Milline on Sinu sõnum
Tahkuranna valla rahvale?
Ärge olge teiste inimeste
peale kadedad, see rikub
Teie oma tuju ja meeleolu
ning Te muutute teiste
suhtes kinnisteks ja kalkideks.
Olge sallivamad ja naeratage rohkem (nagu mina).
Volikogu liikme
Kauri Krügeriga ajas juttu
Tiiu Sommer

Räägime ka kärnatajatest(motoklubi Kärnataja).
See on sinu suur hobi.
2000.aastal alustasime
kärnatajatega, alguses olin

Surmavatest möödasõitudest ja valesti hinnatud ohtudest
Liikluses on aasta alanud väga traagiliselt ja
muretsemiseks on põhjust
küllaga. Talvised teeolud
vahelduvad sügis-kevadistega, mis nõuavad liiklejatelt pidevat tähelepanelikkust. Kahe kuuga on
Eestis liiklusõnnetustes
hukkunud kahetsusväärselt
palju inimesi. Kokku on
selle artikli kirjutamise
ajaks elu maanteele jätnud
14 inimest ja neist viis
Pärnumaal. Meie maakonna
viiest hukkunust neli
kaotasid elu möödasõidul
toimunud kokkupõrke
tagajärjel. Muidugi on
põhjused detailides erinevad, aga üks on kindel:
ühelgi juhul polnud tagatud
möödasõidu ohutus. Nii
korduvad õnnetuste põhjuste loetelus tegelikkusest

Mis on Tahkurannas
vallas hästi, mis on
halvasti/puudu?
Tahkuranna valla asukoht on hea, Pärnu lähedus.
Halvasti on see, et kõik
meie metsad tahetakse
panna kaitse alla, täna
näeme oma silmaga, mis
Natura 2000 alad endaga
kaasa on toonud. Olen ise
10 aastat metsamees olnud.
Hooldusraietega said omal
ajal luitemännikud endale
parkmetsa näo, aga täna
arvavad keskkonnategelased, et läbi-segi pikali
olevad mahalangenud mädanevad puud on tähtsamad
kui inimene. Sinna ei tohi
minna, olla ega midagi teha
ja need tuleb kaitse alla
võtta. Möödasõitjad näevad
tegelikku olukorda ja
küsivad, et miks see nii on.
Tahkuranna rahvas alles
korjas allkirju järjekordse
kaitseala tekitamise vastu.

Keskkonnainimesed
teevad seda, mis tahavad
näha ja seda ainult oma
töölaua tagant.

kogemuste omandamisel
võib riskide hindamine olla
puudulik. Samas autos
liiklevatel inimestel tuleks
ohtlikke liiklusvõtteid
kasutavale juhile meelde
tuletada, et paneb ohtu ka
nende elu. Lisaks sellele
tuleb politseile teada anda
maanteel liikuvatest kahtlaste sõiduvõtetega juhtides.
Ühiselt pingutades saame
muuta pilti, mis meie
liikluses täna kahjuks
valitseb.
Endast ja teistest
lugupidav liikleja teab, et:
• liigeldes tuleb järgida
liiklusreegleid ja liigelda
teeoludele vastavalt
• ei tohi halbade teeolude tõttu loota oma
sõiduki elektroonilisele
abivahenditele ja uhiuutele

rehvidele
• kui tunned, et teeolud
on väga halvad ja ei ole
oskustes kindel, jäta võimalusel oma sõit tegemata
• kergliiklejana ole alati
nähtav (helkur, valgusallikas, helkurvest) ja kasuta
võimalusel kergliiklusteed
• kaasliiklejatesse tuleb
suhtuda lugupidavalt, isegi
nende eksimuste korral
• oma viisaka käitumisega ole eeskujuks kaasliiklejatele
• aeglaselt sõuad kaugele jõuad ehk piirkiirus on
kasutamiseks ideaalsetes
tee- ja ilmastikuoludes,
mida Eestis leiab harva
Turvalist liiklemist!
Tõnu Kivis
Pärnumaa
konstaablijaoskonna juht

HEA REIU KÜLA ELANIK!
Oled oodatud MTÜ TÕLLA Külaseltsi liikmeks
astuma.
MTÜ TÕLLA Külaseltsil
on soov rajada Silla tee 2 külaplats ja
mitmefunktsionaalne spordiplats, et Reiu küla
saaks harmooniliselt areneda.
Sõprussuhted parandavad tervist ja rikastavad elu!
Liikmemaks 2015.aastal täiskasvanule 5.-€ ,
pensionärile 3.-€
Ootame liikmeks astumistasu
15-ndaks aprilliks 2015
Swedbank EE 762200221061248460
MTÜ TÕLLA Külaselts
Infot MTÜ TÕLLA Külaseltsi kohta saad soovi
korral e-kirja teel tollamtu@gmail.com või kirja
teel (postkast asub meil Silla tee 2 teadetetahvlil).
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Uudiseid Uulu koolist
Talve viimane kuu,
veebruar, oli küll lühem kui
teised kuud, kuid Uulu
koolis väga tegus. Küünlakuu teisel nädalal oli
õpilasesindusel vedada
SÕBRANÄDAL. Avatud
oli sõbrapostkast, kooliraadiost tuli õpilaste ja
õpetajate lemmikmuusikat,
valitud sai kahes vanuseastmes sõbralikum koolipoiss ja -tüdruk. 1–4 kl.
lemmikuteks valiti 1.kl.
poiss Kerhard Kiviselg
ning 4.kl. tüdruk Crete
Sinimäe. 5.–.9 kl. sõbralikumaks poisiks sai Anti
Kuusk 8. klassist ning
tüdrukuks Angela Absalon
7. klassist. Õpilased said
valida ka oma lemmiku
koolitöötaja, kelleks osutusid võrdsete häältega meie
koolitädi Tiiu ning õpetaja
Sirje. Sõbranädala põnevaim päev oli kindlasti
reede. Hommikul kooli
sisenedes said kõik õpilased
endale rinda numbriga
südame. Kui leidsid koolikaaslaste seast üles sama
numbriga teise südame ja
tegid fototoas pilti koos uue
sõbraga, said üllatuse
osaliseks. Avatud oli ka
heategevuslik kohvik/loterii. Sel aastal korraldasime
üleskutse kooliõpilaste
peredele annetada kohvikusse müügiks mõni tore
sõbrapäevakook või soolane
suutäis. 100 € suuruse tulu
otsustasid õpilased annetada toimetulekukoolile
tahvelarvuti ostmise fondi.
SUURED TÄNUD KÕIGILE !!!
16. veebruaril tähistas
kogu koolipere Uhlapere
eestvedamisel VASTLAPÄEVA. Kuna oli väga
lumevaene päev, siis otsustasime trallitada siseruumides. Lõbusaid ja naljakaid
võistluseid viisid läbi
„Uhla“ perenaised Anu ja
Aina. Teadmised ja oskused
said proovile pandud , võitis

„SÕPRUS“. Uhlapere
kinkis kahele kõige kiiremale ja nutikamale klassile
Strand SPA ja minigolfi
paketi.
AITÄH UHLAPERE!
Vastlakuusse jäi ka
AJALOONÄDAL. Kooli
raamatukogus oli avatud
näitus vanadest asjadest. Iga
klassi parim Eesti tundja
selgus 5.–9.klassini. Nendeks olid Emil-Andreas
Pukk 5.kl, Mihkel Kersalu
6.kl, Kaari Pulst 7.kl,
Janar Aniste 8.kl ja
Markus Kärp 9.kl. 1.–
4.klass selgitasid parima
Eesti tundja välja klassidevahelisel võistkondlikul
viktoriinil. Napilt saavutas
I koha 3. klass koosseisus
Keiti-Alexandra Lepik,
Getter Ennok ja Anett
Aedma. Kõik teised osalejad olid samuti väga
tublid!
Nädala tippsündmuseks
oli koolidirektori vastuvõtt
kogu kooliperele ning aktusajalookonverents, mille
teemaks oli sel aastal
„Eestlased ja nende tegemised läbi aegade“. 9.klass
koos ajalooõpetajaga said
valmis köitvad ettekanded,
mis koos muusikaliste ja
sõnaliste esinemistega
moodustasid kena ühtse
terviku.
Aitäh kõigile esinejatele!
Lisaks teemanädalatele
jõudsid õpilased ka mitmetele ainealastele ning
sportlikele võistlustele.
7.–9.kl osales matemaatikaolümpiaadil, kus Andreas Saarep 7. klassist ning
Sander Laaneväli 9. lassist
saavutasid mõlemad oma
vanuseklassis maakonnas
III koha. Tublid olid ka 7.
klassi õpilased Kelly
Roosilill, Kaspar Lootus,
8.kl õpilased Marten
Vainult ja Anti Kuusk ning
9.kl õpilane Markus Kärp.
1.–3.klass, koosseisus

Keiti-Alexandra Lepik,
Tanel Tamm ja RudolfHarald Kivi, pani end
proovile Varia viktoriinil.
Tublid olite!
Suured tänud siinkohal
ka kõigile õpetajatele, kes
lapsi ette valmistasid!
1.–5. kl lapsed jõudsid
ära käia ka Tartus Vanemuise teatris muusikalist
etendust „Nukitsamees“
vaatamas.
8.–9.kl õpilased käisid
kauaoodatud sõpruskohtumisel Häädemeeste koolis,
kus toimusid vahvad
sportlikud ja mälumängulised võistlused. Üheks
eesmärgiks oli loomulikult
leida endale uusi toredaid
sõpru, mida meie noored
kindlasti ka said. TÄNAME
Häädemeeste kooli huvijuhti Gerdat, sekretär Kairet
ning direktor Raimu Pruuli
väga sooja ja südamliku
vastuvõtu eest!
Veebruarikuu oli pilgeni
täis SPORDIVÕISTLUSI.
Peaaegu iga nädal ja ühel
nädalal isegi kolm korda.
Oleme tänulikud kõigile
õpilastele, kes soovivad ja
julgevad esindada kooli.
Palju õnne kõigile
medali võitjatele! Oleme
teie üle uhked!
Kuid tahaks veel öelda,
et alati ei ole tähtis võistlustel esikolmikusse tulek
(muidugi, kes ei sooviks
võita), vaid ka see kogemus,
julgus ja tarvilik teave, mida
ma võistlustelt saan, et
edaspidi veel paremini
esineda. Tihti tuleb ju ka
iseennast ületada.
Nüüd võistlustest siis
lähemalt.
C- kl kergejõustiku MVDeborah Puusepp kõrgushüppes III–IV koht ja
kaugushüppes 6. koht,
Jaagup Orasmäe kõrgushüppes 4 koht.
Aitäh ka Kloria Pint,
Sigrit Tõnisson, Sander
Sommer, Karl Erik

Sommer, Elise Jõgiste ja
Crete Sinimäe
Pärnu maakoolide mv
8.–9. klasside võrkpallis
olid esindatud nii poisid kui
ka tüdrukud. Hurraa,
tüdrukud saavutasid II ja
poisid IV koha!
Naiskonnas – Anu
Kivilo, Maris Mitt, Andra
Hunt, Kelly Hunt, Raili
Pitkmann, Stella Rubin,
Janne Piiri ja Deborah
Puusepp.
Meeskonnas – Raido
Peit, Dan Mängel, Henry
Lehismets, Siim Lumiste,
Jaagup Orasmäe, Martin
Jüri Soomets.
Pärnu maakoolide mv
1.–3. kl saalijalgpallimeeskonnas osalesid Hanno
Valk, Markus Maidla,
Tanel Tamm, Marcus
Toomsalu, Rait Lumiste,
Kaspar Rahnu, Kaarup
Kask, Richard Kiviselg,
Ralf Christoffer Pihlak.
Suusatamine Pärnumaa
Talimängudel esinesid
edukalt Sander Salusoo
I koht, Ethel Saarnak II
koht, Leandra Vaher III
koht, Ranno Sutt III koht.
Tublid esimese stardi

TalveAkro 2015 võidetud!
14.–15. veebruaril toimus Tallinnas ülevabariigiline akrobaatikavõistlus
TalveAkro 2015. Võistlejaid oli mõlemal päeval
väga palju nii Tallinnast
Akrobaatikakoolist kui ka
Pärnust Akrobaatikaklubi
Tirelist. AK Tireli õpilane
Angela Absalon tuli võistlustelt tagasi kuldmedaliga.
Edumaa konkurentide ees
oli lausa 5 punkti, mis
akrobaatikavõistlustel on
väga suur punktivahe.
Võistlejatel on vaja esitada
kuni 2-minutiline kava, kus
muusika järgi on vaja
sooritada 10 kohustuslikku
akrobaatilist elementi ja
sinna vahele tantsulised
liikumised ja sammud.
Angela sooritas enda tehtud
kava ilma vigadeta ja selle
eest premeeriti teda
1. kohaga.

tegijad olid ka Ricard
Kiviselg ja Kaspar Rahnu.
Pärnu maakoolide 4.–6.
kl miniliiga võrkpall –
poisid III koht ja tüdrukud
IV koht.
Meeskonnas – Andreas
Jaaniste, Mihkel Kersalu,
Harly Lehismets, Markus
Tammik, Jaagup Orasmäe, Carl Mängel.
Naiskonnas – Deborah
Puusepp, Suzanna Puusepp, Rachel Reidla,
Kloria Pint, Crete
Sinimäe, Sigrid Tõnisson.
Pärnu maakoolide rahvastepalli võistlused 1.–3. kl
Meeskonnas – Hanno
Valk, Marcus Toomaslu,
Richard Kiviselg, Kaspar
Rahnu, Rait Lumiste,
Rudolf Harald Kivi, Evert
Kose, Ralf Christoffer
Pihlak.
Võtsime osa ka esimest
aastat spordimälumängust
Bumerang, väga tubli IV
koht.
Kooli esindasid Markkus Saarts, Kaspar
Lootus, Andreas Saarep
ja Karl Buntsev.

Uulu kooli VEEBRUARIKUU TEGIJA on
Sander Laaneväli, kes on
tubli õppija, sportija ja
käituja, ta saavutas III koha
maakondlikul matemaatikaolümpiaadil!

VEEBRUARIKUU TEGIJA
SANDER LAANEVÄLI

Mereküla sadam
Tänapäeval on unustatud, et Uulu Merekülas oli
sadam, kus tegeleti puidu
väljaveo ja kalapüügiga.
Pärnumaa oli juba
tookord metsarikas, andes
teenistust ja tulu tervele
piirkonnale. Lihtsam viis
puitu transportida on veetee,
seega oli sadamat mõisale
hädasti vaja. Kuna rand on
siin väga madal, ehitati
puidust muul, mille ehitamise kohta täpsemad andmed momendil vajavad
selgitamist.
Esimesed kirjalikud
andmed Uulu muulist pärinevad aastast 1853, kui
Uulu paruni G. R. Stael von
Holsteini (1819–1892)
puidust muul lõhuti ja
paadid põletati Suurbritannia sõjalaevalt tulistatud
mürskudega. Oli Krimmi
sõja aeg (1853–1856), kus

osalesid Suurbritannia,
Venemaa, Prantsusmaa ja
Sardiinia koalitsioon.
Peale Krimmi sõja lõppu
alustati muuli taastamist.
Kivid selleks veeti ümberkaudsetest randadest kohale
põhiliselt talvel mööda jääd.
Kirjelduste järgi asus uuel
muulil ka isevärki rööbastee
palkide sõidutamiseks
muuli merepoolsesse otsa.
Puit transporditi põhiliselt
Pärnu sadamasse, sealt
omakorda ka kaugemale.
On andmeid, et 19. sajandil
Uulus okaspuust saetud
propse veeti Inglismaale
söekaevanduse tugipostideks.
19. sajandil rajatud
Pärnu puitmuulid oli oma
aja ära elanud ja 1859.aastal
alustati kivimuulide ehitamist, millede kogupikkuseks kujunes 2150 meetrit.

Pärnu idapoolne kivimuul
sai valmis 1863 ja läänepoolne aasta hiljem Kihnu
ja Häädemeeste randadest
toodud kividest. Sellest
järeldub, et Pärnu lahe
vanim muul on Merekülas.
Seda teame Uulu muuli
algusaegadest. Kuni 1960ndate aastate lõpuni kasutasid muuli kolhoosi kalurid
paatide hoidmiseks, nüüd
kasutavad muuli põhiliselt
meres suplejad. Kuna tegemist on meie kandi ainulaadse kultuuriväärtusega,
kavatsen jätkata muuli
kohta andmete kogumist.
Kui kellelgi on teavet või
fotosid muulist, eriti hilisemast ajajärgust, palun
andke sellest teada aadressil
Uulu Mõisa väikekoht 3
krt 2.
Henn Saar
koduloolane
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Tegusate vanademade tegemisi pildis

• TEATED •

Tahkuranna tegusad
vanaemad on oma aktiivsusega silma paistnud juba
pikka aega. Küll nad organiseerivad salongiõhtuid, küll
käivad laatadel õnneloosi
müümas või sõidavad oma
eakaaslastele külla, uurimaks kuidas mujal asjad
käivad. Igal esmaspäeval
saavad nad kokku külakeskuses Tahku Tare, et teha
näputööd, tähistada sünnipäevi ja valmistada ette
järjekordset salongiõhtut.

Valimiste päeval, 1.märtsil leitud Uulu Kultuurija Spordihoone eest prillid.
Kätte saab spordihoone administraatori juurest.

UULU APTEEK
(Lepa apteegi haruapteek)
19. märtsil kell 9.00–12.00
mõõdame kolesterooli 1€
Apteek avatud:
E 13.00-16.30
N 8.30-16.00
Tel. 44 60 697, e-post: uulu@maiapteek.ee
Käsil on karpide tegemine

Ootame kõiki oma sõpru
pühapäeval, 12. aprillil k.a. kell 11.00
18. laste laulupäevale
Tahkuranna Lasteaed Algkooli saali.

Müüme biobriketti
Meie toodetav heina-, pilliroo ja põhubrikett on silindrilise
kujuga,läbimõõduks on ca 50 mm ja pikkus on kuni
60mm.
Brikett ehk biobrikett 100% ökoloogiliselt puhas küttematerjal,mille tootmisel ei kasutata liimi,ega muid aineid.
Biobriketi kütteväärtus on ca 4,7MWh,võrdluseks
segahalupuidul 1,25MWh.
Biobrikett sobib kütmiseks kõikides tahkekütte
küttekolletes.
Biobriketi tuhasisaldus kuivaines on 3,4%, tuhka saab
kasutada väetiseks.

Külas Lindi käsitööaidas

Saloniõhtu külaliseks on ansambel Trefunks

Lugupeetud kohalikud ettevõtjad,
väiketootjad ja käsitöömeistrid
Käesoleva aasta 25.juulil toimub Uulu pargis taas üritus
Uulu Lamba Vest 2015, millega tähistame valla nimepäeva
ning toimub ka Grilli liidu eestvedamisel Eesti
Meistrivõislused Lamba liha grillimises. Sel päeval
toimub Uulu pargis veel palju huvitavaid ettevõtmisi. Üheks
tegevuseks on ka kohaliku käsitöö ja toidulaat.
Kutsume ülesse kõiki Tahkuranna valla toidutootjaid ja
käsitöömeistreid (kõiki neid inimesi, kes midagi toodavad
ja teevad ning tahavad seda teistele pakkuda), osalema oma
toodanguga sellel päeval. Ettevõtjaid ootame alates toidust,
käsitööst, kuni puutöö, traktorite ja elus loomadeni välja.
Oodatud on kõik toredad pakkumised, mis ühele
korralikule festivalile sobilik.
Kauplejate registreerimine lene.hirvela@tahkuranna.ee
telefon 5814 1999, tiiu.sommer@tahkuranna.ee telefon
5089 266 või 44 48897.

HIND: 25kg kott 3.50€
Kontakt: 56627846 Maire

Sünnid
REIO NAIRIS

30.01.2015

ema Pirje Nairis
isa Karol Nairis

ANDREAS KOEMETS

20.02.2015

ema Annely Koemets
isa Jaanus Koemets

Tel: +372 5810 9846
Email: pajolus@gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.com
Kontaktisik : Tanel Pajo

Kauneid hetki Sinu päeva,
naeratus ja sõnad head.
Helgust, valgust – tänutunnet,
toogu rõõmu lihtsad read.

MILVI VEVERSON
24.01.1935-08.02.2015
Metsaküla
JAANUS SAAT
02.03.201961-15.02.2015
Võiste alevik

Märtsi kuu
Hella Saluste
Helju Kiviselg
Artur Rinaldo
Melida Lõssova
Asta Holter
Elvi Kreegi
Faina Babenko
Eldur Rei
Leili Õis
Maret Parts
Mihkel Tamm
Petr Maystrishin
Jaakko Ilmari Mäkelä
Maimo Oidjärv
Mare Harjaks
Stella Rza-Kulijev
Veiko Kiviselg
Jüri Kaldmäe
Uuno Virnoff
Maive Must
Helve Kõresaar

Ohtlike puude raiet majade, liinide läheduses.
Vanade puude ohtlike okste eemaldamist.
Ohtlike puude raiet kalmistutel.
Puude seisukorra ja elujõu hindamist.
Töid kõrgustes kasutades korvtõstukit.
Kinnistute hooldustöid (võsaraie , trimmerdamine,
korrastamine, hoonete lammutus).

Töid teostavad oma ala professionaalid koos kaasaegse
tehnikaga.
Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA.

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

29. märts
27. märts
07. märts
10. märts
23. märts
20. märts
29. märts
27. märts
07. märts
23. märts
14. märts
22. märts
14. märts
17. märts
21. märts
01. märts
10. märts
17. märts
24. märts
24. märts
27. märts

Teostame valdadele, linnadele ja eraisikutele:
–
–
–
–
–
–

TULE JA LASE END HELLITADA MASSAAZIGA

89
87
85
84
84
83
83
82
81
80
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60

*
*
*
*

KLASSIKALINE MASSAAZ
LAAVAKIVIMASSAZ
MEEMASSAAZ
LIBLIKAMASSAAZ

Kõikidele massaazidele olemas ka
kinkekaardid.
Telefon 56990963 (Piia)

Mis juhtus?
24. veebruaril kell 16.05 said päästjad väljakutse Tahkuranna
valda Metsakülla, kus teataja sõnul põles palksaun. Sündmuskohal
selgus, et lausleegiga põles väike puidust saun. Põleng kustutati
17.24. Hoonel hävis katus ning vahelagi, seinad söestusid.
*
26. veebruaril kell 12.39 teatati häirekeskusele elumaja
põlengust Tahkuranna vallas Reiu külas. Sündmuskohale jõudes
selgus, et hoone katus põles lahtise leegiga. Päästjad alustasid
suitsusukeldumise ning väljast kustutamisega. Põleng kustutati
kell 14.39.
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Tahkuranna valla ajaleht

Veebruar Võiste lasteaias

Veebruarikuu Uulu Lasteaias
Vaatamata sellele, et
veebruar on aasta kõige
lühem kuu, mahtus sinna
sisse palju sündmusi.
Esimesel nädalal vestlesime turvalisusest, ohtlikest
olukordadest ja õigest
käitumisest
nendesse
sattumisel. Sõbrapäeva
hommikul kogunes lasteaia
pere ühisteks tantsudeks ja
mängudeks saali. Käidi ka
teistel rühmadel külas,
kingiti südameid ja kaarte.
Vahva päev oli.
Jaanimardikad sõitsid
sõbranädalal Võiste lasteaeda sõpradele külla, kus
tutvuti nende maja ja
igapäeva eluga. Koos
meisterdati nimedega sõbrapuu, maiustati ja mängiti
ühismänge. Jaanimardikad
tänavad igati toreda ja sooja
vastuvõtu eest
Küünlapäeval valasid
lapsed ise koos õpetajaga
küünalt. Kuna päike näitab
ennast üha rohkem ja linnud
laulavad kevadiselt, siis
tekitasime rühmaruumi
aknalauale peenra, kuhu
külvasime oad ja herned.
Taim kasvab, kui sa teda
kastad ja hoolitsed ta eest.
Liblikate rühmas oli
lõbus lõõtsaõhtu. Neil käis
külas Sofia Helene isa
Andres. Koos mesimummide rühmaga kuulati pillimängu, mängiti rütmipille ja
löödi tantsu. Oli üks tore ja

Üsna küünlakuu alguses
võtsid Rannakarbid ette
sõidu liinibussiga naabervalda, sest tahtsid väga
näha, millistes tingimustes
töötavad päästetöötajad.
Häädemeeste
päästekomando ülem Enno Teor
võttis meid vastu vanas,
viimaseid päevi kasutusel
olevas garaaz-komandohoones. Vaadata ja katsuda
saime peaaegu kõike ja
sealsed onud olid supersõbralikud ning valmis
vastama iga lapse igale
küsimusele. Kuna päästetöötajad peavad tugevad
olema, siis olid seal
vastavad treenimisvõimalused. Rannakarbi poisid
ja tüdrukud said lahke loa ka
jõumasinaid proovida.
Nägime (väljastpoolt) peagi
valmivat uut komandohoonet, kus ühise katuse all
hakkavad olema päästjad ja
politsei. Saime kutse tulla
kevadel ka uut hoonet
vaatama.
Sõbranädala suursündmuseks oli vaieldamatult
Uulu lasteaia Jaanimardikate rühma külaskäik.

rõõmus õhtu alanud muusika-aastal.
Eesti Vabariigi sünnipäevaks õpiti luuletus
„Kodu“ (L. Tungal), mida
esitati pidulikul aktusel.
Kleepetööna valmistati
rahvariides nukud, mis olid
abiks saali kaunistamisel.
Eesti vabariigi aastapäeva kontserdi kavva
mahtus tantse, laule,
pilliorkestreid, luuletusi ja
rütmisalme ja isegi laulupeo
rongkäik. Suured tänud
personalile ja lastele, kes
kontserdi meeldivalt toredaks vormisid.

Uut moodi sünnipäevapidu ehk
tule ja osale!
Sellel aastal tähistab
Tahkuranna Avatud Noortekeskus oma sünnipäeva uut
moodi. Tavaks saanud
kuulsa esineja asemel on
võimalus lavale astuda meie
oma valla noortel. Nimelt
toimub 19.märtsil 2015
algusega kell 19.00
Talendijaht, kus saavad osa
võtta kõik, kes midagi
ägedat oskavad. Olgu
selleks siis tantsimine,
laulmine või midagi muud.
Ühe etteaste pikkuseks on
maksimaalselt 5minutit ning
üks inimene võib üles
astuda ühe etteastega (soologa või grupis).Talendijahi
võitjad saavad auhinnatud!
Lisaks Talendijahile toimub
disko ja tantsuvõistlused.
Sünnipäeva peole eelneval päeval ehk 18.märtsil 2015 kell 12.00–16.00

Märts 2015

toimub noortele aga
spordivõistlus.
Võistkondadel on võimalus
mõõtu võtta lõbusa rahvastepalli mänguga, mida
mängitakse suure palliga.
Ühes meeskonnas on 7
võistlejat (6 mängijat + 1
kapten). Mängureeglitega
on võimalik eelnevalt
tutvuda Tahkuranna Avatud
Noortekeskuses.
Mõlemad üritused toimuvad Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuses.
Talendijahile ja spordivõistlusele eelregistreerimine kuni 13.märts 2015.
L i s a i n f o :
noortekeskus@tahkuranna.ee
või Facebookis Tahkuranna
Avatud Noortekeskus.
Merit Reinhold
noorsootöö juht

Mesimummid tegid
kodumaa sünnipäevaks ise
magusa koogi. Küll maitses
hästi ja pakuti ka teistele.
Lepatriinud arutlesid
sõpruse teemadel koos „lilla
karuga“ (projekt „Kiusamisest vabaks“)
Ka „sõber karu” arvas,
et kui oled sõbralik ja kraps,
siis on sõbraks iga laps.
Vastlapäeval küll lund ei
olnud, kuid sellegipoolest
said lapsed hobusega vahva
vastlasõidu teha.
Õhus on juba tunda
kevade hõngu. Päikselist
kevadeootust Teile kõigile.

Sõprade jaoks olid Jaanimardikad kaasa toonud
vahva Võtmekuningamängu, Rannakarbi rühma
laste käe all valmisid
erilised kaelaehted. Kahe
rühma lapsed seltsisid ja
segunesid kiiresti, koos
mängiti klotsi- ja nukunurgas, valmis Sõbrapuu,
lustiti saalis, maiustati,
külastati Päikesekiirte
rühma ning raamatukogu
ning lahkumishetk tuli liiga
kiiresti kätte (nagu ikka...).

Linakasv peaks meil
saabuval suvel igatahes
korralik tulema, sest vastlapäeval sai selleks kõik
tarvilik tehtud. Meie keldrimäe kelgurada oli kaetud
suurepärase kiilasjääga ning
liud said pikad-pikad. Pärast
lõunast und ja õhtuoodet
saabus külla Riina Rõa, et
lastele hobusesõitu teha.
Kuna lumega oli rohkem
kui kitsas, vedas tubli hobu
taas kord ratastel saani, aga
ei hullu! Tähtsaim oli ikkagi
PÄRIS hobune, kellele sai
tänuks pakkuda kodunt
kaasa võetud leiba ja porgandit.
Päikesekiirte (2–4 a.)
rühma luuletus kodumaa
sünnipäevaks 2015.
AUTORID :
JOLANTA,
KIIRA,
MARIA-EMILIA, ENELY,
HANNA-LIISA, ELEANORA, ASTON, KUSTAV,
ÕP. SIGNE JA ÕP. KERLI.
KODUMAA, KODUMAA,
SIIN NII HEA ELADA.
SAAB OLLA VANEMATEGA
JA SÕPRADEGA MÄNGIDA.

KODUMAA, KODUMAA,
VANAEMA- ISA KA,
KOOS ON HEA SÖÖKI TEHA.
KODUMAA, KODUMAA,
VENNAD-ÕED
KOOS MÕNUS MÄNGIDA.
KODUMAA, KODUMAA,
KOERAD-KASSID,
KOOS MÕNUS MÄNGIDA.

Rõõmsat märtsi kõigile!
Võiste lasteaia pere

