TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Aprill 2014

NR. 193

Kui midagi teen, teen suure pühendumusega
Intervjuu Tahkuranna valla volikogu liikme Enn Keemaniga
Olete Tahkuranna vallavolikogu liikmeks kandideerinud valimisliit Vallakodanik nimekirjas ja
saanud volikogu liikmeks
18 häälega kuna teist
eelpool olnud Marju Pulst
loobus volikogu liikme
tööst.
Mis ajendas Teid kandideerima Tahkuranna
vallavolikogusse?
Ega mul poliitikuks saada küll mingeid ambitsioone
ei olnud. Suurema tõuke
selleks andsid vist mõned
tuttavad Vallakodanikust ja
mõningane rahulolematus
vallavalitsuse senise tööga.
Suuremat rahulolematust
tekitas teede hooldamine ja
olin valmis ka koos teiste
külaelanikega vallast ennast
protestiks välja kirjutama.
Arvates, et suudan muuta
midagi paremuse poole ka
valla teiste elanike jaoks,
võtsingi vastu kutse kandideerida valimisliidus volikogu liikmeks.
Kuidas olete volikoguliikme töösse sisse elanud?
Olen vist selline, et kui
midagi teha olen võtnud,
siis tahan teha seda suure
pühendumise ja vastutustundega. Töötan enne volikogu istungit läbi kõik
volikogus arutusele tulevad
küsimused, selleks et mitte
olla ainult käetõstjaks volikogu koosolekul vaid kaasarääkijaks asjade otsustamisel. Olen ka veel majanduskomisjoni liige, kus
saab kaasa rääkida keskkonnaprobleeme puudutavates
küsimustes. Kuni ma ei
teadnud volikogu liikme
tööst praktiliselt mitte midagi siis arvasin, et see on lihtne. Paraku asjade arutelul
tekivad ikka vastuolud,
tuleb kellegagi ja millegagi
mitte nõustuda ja enda
arvates vajalikele ja kasulikele otsustele kaasa aidata. Vastuolud tekivad ka
enese sees ja need on kõige
raskemad. Aga üldiselt
esmavalitule on sisseelamine läinud hästi. Arvan, et
ka volikogu koosseis tervikuna on koostöötahteline
ja kogenenumad annavad
mõne „rohelise” eksimuse
andeks.
Lisaks volikogu tööle
on Teie vedada usaldatud
ka volikogu juurde moodustatud alatistest komis-

jonidest revisjonikomisjoni
töö? On see Teile võõras
maailm ja kuidas olete
sisse elanud? Missugused
on tulevikuplaanid volikogu liikmena ja ka revisjonikomisjoni esimehena?
Jah, tänan volikogu
muidugi usalduse eest aga
usaldus tuleb ka tööga välja
teenida. Tegemist on küll ka
mõnes mõttes järelevalvetööga, millist olen teinud
aastaid, aga ikkagi suuresti
väga erinev. Revisjonikomisjon on poliitiline volikogu järelevalveorgan, kes
peab andma hinnagut vallavalitsuse ja tema hallata
olevate ametiasutuste tegevuse seaduslikkusele, otstarbekusele ning sihipärasusele. Hindama tegevuse
tulemuslikust, säästlikust ja
mõjusust. See tööpõld on nii
laialdane, et kõigega kolmeliikmeline komisjon oma
vabast ajast tegelema ei ole
võimeline. Komisjonil on
volikogu poolt kinnitatud
tööplaan käesolevaks aastaks. Lisaks sellele võib
volikogu anda ka veel lisa
kontrollülesandeid. Loodame, et saame hästi hakkama.
Mis ameteid olete siiani
pidanud/peate ja kas igapäeva töö ka volikogu liikme tööd toetab?
Praegu töötan Keskkonnainspektsiooni kalakaitse
osakonnas peainspektornõunikuna Veel aasta tagasi
juhtisin Lääne regioonis tervikuna kalakaitsealast tööd
ja minu tööpõld ulatus
Viljandi ja Harjumaa piirist
Läti, Rootsi ja Soome riigipiirideni. Siis allusid otseselt ka minule Pärnu inspektorid. Regioonide kaotamise
järel ja minu üleviimisega
keskuse koosseisu ei ole
mul küll enam ühtegi alluvat, aga minu tööpõld
laienes ka veel Venemaa piirideni. Kedagi „taga ajama”
ma otseselt enam ei pea,
küll aga nõustan ja aitan
korraldada suuremaid reide
üle Eesti. Üldiselt on see
mul neljas töökoht peale
„vene” sõjaväge. Olin küll
enne seda töötanud pool
aastat Matsalu Riiklikul
Looduskaitsealal ekskursioonijuhina ja inspektorina
aga peale sõjaväge oli Pärnumaal minu esimeseks
töökohaks looduskaitse
rajooniinspektorina Pärnu

Metsamajandis. Siis seiklushimulise mehena 10
aastat julgeolekuorganites
ning edasi jälle 10 aastat
Pärnu Kommunali heakorrateenistuse juhina. See oli
kõige laiem ja eneseteostust
võimaldav tööpõld. Minu
juhtida oli linna haljastuse
rajamine ja hooldamine,
aiand, puukool, kalmistud ja
prügimajandus. Sellel
perioodil sai rajatud Leinapark, Veteranide park, uuendatud täielikult teatri esine
haljastus. Ka Uulu kalmistu rajamine langeb sellesse
perioodi. Olin ka aastaid
AS Pärnu Kommunali
nõukogu ja linna heakorrakomisjoni liige. Olin abiks
Kommunali erastamisprotsessil ja siis läksingi tööle
oma praegusesse töökohta.
Olen läbi käinud kõik inspektori astmed, tegelenud
praktiliselt kõigi järelevalve
valdkondadega. Viimased
viis aastat aga põhiliselt
kalajärelevalvega.
Räägitakse, et olete
“kalurite hirm”, kuidas
seda mõista?
Ei ole ma kindlasti mingi „kalurite hirm”. Kui keegi tahab sõna „hirm” siiski
kasutada, siis võiks seda
nimetada röövpüüdjate hirmuks. Aga neil peabki alati
väike hirm olema ja nagu
kihnlased ütlevad – kael
kange ümberringi vahtimisest. Ka laps, kui pahandust
teeb, tunneb hirmu. Aga
kaluritega olen alati hästi
läbi saanud ja nende seas on
ka palju sõpru. Ka volikogus istun laua taga koos
kahe kaluriga. Olen kalu-

reid alati sisemas austanud
nende röögatult raske ja ohtliku töö pärast. See peab
olema ikka tõsine kutsumus,
et kalurina oma peret toita,
kiruda ilma, kormorane ja
hülgeid. Tõsi on ka see, et
mul on tulnud paljusid
karistada erinevate rikkumiste eest. See muidugi ei
meeldi kellelegi. Ka minule
mitte, kui on juhtunud liikluses mõned apsakad. Loodan väga, et tegin seda
õiglaselt ja ei muutunud
„ärapanijaks.”
Kas olete põline pärnakas/tahkurandlane?
Ei ole. Olen sündinud,
kasvanud ja esimese hariduse saanud Haanjas Suure
Munamäe jalamil Võrumaal. Tahkuranna vallas
minuga samas külas elab
üks minu poegadest koos
perega, teine poeg elab Tartumaal ja tütar peab loomaarstiametit Viimsis. Saarlasteks saadakse kui oled
saarel elanud vähemalt 15
aastat ja kui meestega poe
taga viina viskad, siis pidi
ka 12 aastaga saama. Mina
olen Tahkurannas elanud
üle 20 aasta, kas olen siis
juba tahkurandlane? Võib
olla. Minul ei ole selle vastu midagi. Üks huvitav fakt
veel. Minule on välja antud
Tahkuranna valla ehitusluba
number 1.
Rääkige nüüd Oma lehe
lugejaile pisut endast (kus
sündisite, haridustee,
perekond).
Eelmises küsimuses sai
paljudele juba ära vastatud.
Peale Haanja 8. klassi läksin
õppima metsamajandust

Luuale tehnikumi. Seal õppisid sellel ajal ka minust
kursus tagapool Tahkurannast pärit Jüri Kõresaar ja
Mihkel Kiviselg. Tehnikumi
lõpetasin 1969. aastal ja siis
läksin kohe sõjaväkke.
Peale sõjaväge tehti mulle
ettepanek minna looduskaitseinspektorina Pärnusse
tööle. Aasta oli 1972. Minu
esimeseks elukohaks oli
Surju metskonna kontori
teisel korrusel Laadi külas.
Hiljem sain korteri linna.
Siis sai abiellutud. Aasta
hiljem läksin EPA kaugõppesse metsandust õppima, sest see oli kõige looduselähedasem õppekava.
Lapsi kolm ja nende emast
lahutatud. Elukaaslasega
oleme koos 12 aastat.
Mis on Tahkurannas
vallas hästi, mis on halvasti/puudu?
Sellele on raske vastata.
Mõlemit jätkub, kellele rohkem, kellele vähem. Hea on
see, et meil on meri ja liivane rand, meil on jõed ja
mets ning palju toredaid
inimesi. Halb on see, et
maal on tööpuudus, ei jätku
kohti lasteaias ja palju
sissekirjutusteta elanikke.
Inimestel puudub stiimul
siia elama asumiseks. Kas
ka Lotemaale ja Golfiväljakutele mõni vallaelanik
tööle pääseb ei ole teada.
Aga üldiselt on siin hea elada.
Mis on Teie lemmik
söök ja jook? Kas valmistate ka ise perele süüa?
Äkki on anda mõni omavalmistatud toiduretsept.
No ikka nagu
eesti mehele kohane – sealiha ja
sellest valmistatud söögid. Jahimehena
on
laual ka ulukiliha. Ka nendest
eelistan siga.
Kalameheks ma
ennast ei pea,
kuigi käin ka ussi
ja lanti „leotamas”. Suuremad
kalad olen kätte
saanud oma tiigist. Väga meeldivad igasugused
salatid ja hommikuvõileiva
peal peab olema
kala. Süüa teha
oskan ja seda
tuleb ikka ette.

Toidutegemistel olen
küll fantaseerinud ja ka tulemused ei ole viletsad olnud,
aga retseptidena üles ei ole
märkinud. Küll aga olen
interneti avarustest korjanud väga palju retsepte ja
teinud endale suure kartoteegi.
Olen roti aastal sündinud
lõvi. Rott aga on koguja.
Mul on suur puittaimede
kollektsioon (umbes 150
erinevat liiki ja vormi). Palju on ka haruldusi, nagu
Eesti ainuke Sahhaliini
pihlakas ja Kamtšatka
mägedest toodud pojeng.
Kogun ka vanaisadeaegseid puutööriistu (erinevaid
käsihöövleid on 30 ringis).
Noorena kogusin ka looduspiltidega marke.
Milline on Teie sõnum
Tahkuranna valla rahvale?
Osalege aktiivsemalt
oma küla ja valla elus.
Tehke ka ise midagi, et elu
läheks paremuse suunas.
Hoitke oma tervist ja lähedasi.
Loo juures on 2 pilti.
Esimesel pildil on käes
sõprade pole kingitud” kullast” nuppudega höövel.
Teisel olen Sahhalini pihlaka all. Kuna ta on pärit
Vaikse ookeni saarelt siis
kannatab meil külmade käes
ja muutub väga haraliseks.
Intervjuu vallavolikogu
liikme Enn Keemaniga tegi
Tiiu Sommer
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Tahkuranna valla ajaleht

Kultuuri, spordi ja noorsootöö
2014 toetused

Vallavalitsuses otsustati:
10.märsil
• Tunnistada kinnistute Silla tee 7, 9, 11, 13 ja 15 osas
enampakkumine nurjunuks.
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Eraldada toetused ja tegevustoetused vallas tegutsevatele
seltsidele Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse eelarvest
(lisatud).
• Toetada neidudekoori Argentum Fox koosseisus
rahvusvahelisest konkurss-festivalist KAUNAS CANTAT
2014 osa võtvaid Tahkuranna valla elanike registris
olevaid tütarlapsi alljärgnevalt:
- Laura-Johanna Jõesalu
50 eurot;
- Elise Kukk
50 eurot.
• Määrata Tahkuranna vallas Võiste alevikus asuva
liikluspinna kohanimeks Liiva tänav.
Muuta Tahkuranna vallas Tahkuranna külas asuvate
katastriüksuste lähiaadressid alljärgnevalt:
Praegune
lähiaadress

Katastrüksuse
tunnus

Uus lähiaadress

Sarapuu tn 1

84801:005:0155

Liiva tn 1

Sarapuu tn 2

84801:005:0207

Liiva tn 3

• Muuta Tahkuranna vallas Piirumi külas asuva katastriüksuse lähiaadress järgnevalt:
Praegune
lähiaadress

Katastrüksuse
tunnus

Uus lähiaadress

Pärna tee/
Tautsi tee

84801:005:0404

Tautsi-Pärna tee

• Muuta Tahkuranna vallas Uulu külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgnevalt:
Praegune
lähiaadress

Katastrüksuse
tunnus
84801:001:0418

Õunaaia puurkaev

Uulu alajaama

84801:001:0232

Uulu alajaam

• Muuta Tahkuranna vallas Reiu külas asuva katastriüksuse
lähiaadress järgnevalt:
Praegune
lähiaadress

Katastrüksuse
tunnus

Uus lähiaadress

Nõmme tee

84801:001:1590

Kuu

Greeni

84801:001:0395

Lipu

• Muuta Tahkuranna vallas Laadi külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgnevalt:
Praegune
lähiaadress

Katastrüksuse
tunnus

19.märtsil
• Toetada Angela Kaiste osalemist Soomes Disco Star 2014
võistlustel summas 30 eurot.
• Toetada Kaisa Kask´e osalemist rahvusvahelisel konkursil
„Kuldsed talendid kuldses Prahas” summas 120 eurot.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba Orienteerumisklubile West orienteerumisneljapäevakute
läbiviimiseks Tahkuranna valla territooriumil vastavalt
kalenderplaanile.
• Anda luba EELK Pärnu Eliisabeti kogudusele lastele
suunatud laagri läbiviimiseks Uulu kiriku laagriplatsil
ajavahemikul 08.juuli kuni 13.juuli 2014.aastal.
• Mitte arvestada renditasu ega esitada selle eest tasumiseks
arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones asuvate
apteegiruumide kasutamise eest alates 01.jaanuarist 2014
kuni 31.detsembrini 2014.
• Mitte arvestada kommunaalkulusid (vesi ja kanalisatsioon, elekter, küte, prügivedu) ega esitada nende eest
tasumiseks arvet OÜ-le Mai Apteek Uulu kontorihoones
asuvates apteegiruumides tehtud kulutuste eest eelpoolnimetatud ajavahemikul.
• Jätkata OÜ Mai Apteek Uulu Haruapteegi tegevuse
toetamist alates 01.jaanuarist 2014 kuni 31.detsembrini
2014 summas 105 eurot kuus.
• Kinnitada Tahkuranna valla hankeplaan 2014.aastaks.
• Pikendada piiratud teovõimega täisealise isiku eestkostja
ülesandeid täitma (olema tema seaduslik esindaja, seisma
tema varaliste ja isiklike õiguste eest) määratud isiku,
Tahkuranna valla sotsiaaltöö spetsialisti Klaudi Tints´i
ametiaega kuni 17.03.2017.
• Võtta vastu Reiu külas menetletav Muuli tee 5 kinnistu
detailplaneering.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 02. juuli 2009 korralduses nr 208 p.1.14 määratud Sarapuu tänava liikluspinna
ruumikuju.
• Muuta Tahkuranna vallas Laadi külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid järgnevalt:
Praegune
lähiaadress

Katastrüksuse
tunnus

Uus lähiaadress

Mäeotsa

84801:001:0916

Kolmnurga

Mäeotsa

84801:001:0917

Mäemetsa

Uus lähiaadress

Õunaaia
puurkaevu

Uus lähiaadress

Silla talu

84801:001:1643

Sillatalu

Silla Talu

84801:001:0135

Sillametsa

• Väljastada projekteerimistingimused Ivo Otile
Tahkuranna külas Mõisa põik 23 kinnistul „Olemasoleva
aiamaja ümberehitamine üksikelamuks” projekti
koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna
Vallavalitsusele, esindaja vallavanem Karel Tölp, Uulu
külas Uhla kinnistul asuva kontorihoone rekonstrueerimise (keldriakende vahetus) projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Pärnamäed OÜ-le,
esindaja Andris Pçtersons, Reiu külas Reiva kinnistul
olemasoleva motell-elamu laiendamise projekti
koostamiseks. Hoone kasutusotstarbeks muu kahe
korteriga elamu; kohvik, baar või söökla; toidukauplus.
• Väljastada kirjalik nõusolek Maia-Liisa Kasvandikule
Leina külas Tammanni kinnistule reoveekanalisatsioonisüsteemi (väikeehitis) rajamiseks.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse
27.veebruari 2014 korraldus nr 50 “Ehitusloa väljastamine” ja selle alusel välja antud ehitusluba.
• Väljastada ehitusluba Lottemaa Teemapark OÜ-le,
esindaja Rein Malsub, Reiu külas Linnaku kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Elektrilevi OÜ-le, esindaja Ain
Talts (Empower AS töödejuhataja) Uulu külas
Saunamardi kinnistu elektrivarustuse rajamisel.
• Anda nõusolek Ardo Vakk-ale viie puu maha raiumiseks
tema hallataval kinnistul.
• Anda luba Pärnu Linna Spordikoolile lastele suunatud
laagri läbiviimiseks Jõulumäe Tervisespordikeskuses
ajavahemikul 14.juuli kuni 20.juuli 2014.aastal.
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• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras ajutise
vabastuse saajate nimekiri.
25. märtsil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hooldaja määramine).
• Nõustuda Tahkuranna vallas Võiste alevikus asuva
Sinilinnu kinnistu (Pärnu Maakohtu kinnistusosakonna
Pärnu maakonna jaoskonna kinnistusregistriosa nr
3040006, pindala 4064 m², katastritunnus
84801:005:0359, riigi kinnisvararegistri objekti kood
KV17188) jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks,
määrates katastriüksustele lähiaadressid ja maa sihtotstarbed alljärgnevalt:
- Riia mnt 5a, pindalaga 351m²,
sihtotstarve: transpordimaa (007; L)
100%;
- Riia mnt 5b, pindalaga 3706 m²,
sihtotstarve: transpordimaa (007; L)
100%;
• Väljastada projekteerimistingimused Raili Tammannile
Võiste alevikus Kivi tn 7 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Ranno Maripuule Reiu külas
Pulga tee 23 kinnistule varikatuse püstitamiseks.
• Kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras ajutise
vabastuse saajate nimekiri.

Vallavalitsuse teated
Teehoiukava
Tahkuranna Vallavolikogu on algatanud Tahkuranna
valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks
2013–2016 muutmise.
21.aprillini 2014 kella 12.00 on võimalik kõigil
valla elanikel esitada muudatus-, täiendus- ja
parandusettepanekuid aadressil
tahkuranna@tahkuranna.ee või postitatult
Uulu 86502 Tahkuranna Vallavalitsus.
Laekunud muudatusettepanekute
AVALIK ARUTELU toimub esmaspäeval,
21.aprillil kell 17.00 majanduskomisjoni istungil
Tahkuranna vallamajas
Senise Tahkuranna valla Teehoiukavaga on võimalik
tutvuda: http://www.tahkuranna.ee/failid/
30_04_2013_Teehoiukava%202013.pdf
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Vallavolikogus otsustati:
27. märtsil
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu 24.11.2011 määruse nr
20 paragrahvi 25 lõiget 4 (korrigeeriti mõistete selguse
tõttu).
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluv Pätsi kinnistu
Tahkuranna külas, katastritunnusega 84801:004:0753,
registriosa nr. 4498306, koormatava ala suurus 162m².
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
kasuks Tahkuranna vallale kuuluv Posti tee kinnistu
Reiu külas, katastritunnusega 84801:001:1350,
registriosa nr. 4455606, koormatava ala suurus 624m².
• Algatada Uulu külas Uulu pargi kinnistu detailplaneering.
Kinnitada Uulu küla Uulu pargi kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohad.
Mitte algatada Uulu küla Uulu pargi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Uulu pargi
kinnistule laululava ja üldkasutatav hoone vana tõllakuuri
vundamendile. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Uulu küla Uulu pargi kinnistu detailplaneeringu algataja
on Tahkuranna Vallavolikogu, kehtestaja Tahkuranna
Vallavolikogu (Pärnu maakond, tel 44 48890) ja
detailplaneeringu koostamise korraldaja Tahkuranna
Vallavalitsus (Pärnumaa, Uulu 86502,
Tel. +372 44 48890).
• Algatada Võiste alevikus Riia mnt 33 detailplaneering.
Kinnitada Riia mnt 33 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad.
Sõlmida leping arendajaga detailplaneeringu koostamise
korraldamiseks ja koostamise rahastamiseks.
Tahkuranna Vallavalitusel tunnistada kehtetuks
23.02.2010.a. korraldus nr 62 detailplaneeringu
algatamine.
Jätta algatamata Võiste alevikus Riia mnt 33 kinnistu
planeeringuala keskkonnamõju strateegiline hindamine
ja Natura 2000 hindamine. Detailplaneeringu eesmärgiks
on puhkemajanduseks vajaliku ehitusõiguse määramine.
Detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut maakasutuse osas. Võiste aleviku Riia mnt 33 detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Tahkuranna Vallavolikogu (Pärnu maakond, tel +37 2444 8890) ja detailplaneeringu koostamise korraldaja Tahkuranna
Vallavalitsus (Pärnumaa, Uulu 86502,
Tel. +37 2444 8890). Detailplaneeringu koostaja on Pärnu
EKE Projekt AS (Õhtu põik 5, 80010 Pärnu,
Tel +37 2445 9810).
• Anda Rein Adamsile Tahkuranna vallale kuuluva Reiu
külas asuva Rae kinnistu, katastritunnusega
84801:001:1735, Pärnu rannaniidu looduskaitsealale jääv
osa (ca 13 ha) tasuta kasutamiseks tähtajaga 5 aastat.
Valla nimel sõlmib vallavara kasutuslepingu vallavalitsus.
Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud
isik.
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Uus ametnik vallas

Lepingu sõlmimisel arvestada põhipunktidena alljärgnevate tingimustega:
- Ala antakse kasutusse sihtotstarbeliselt: rannaniidu
hooldamiseks niitmise või karjatamise eesmärgil.
- Hoida rannaniit vaba pilliroost ja võsast.
- Vältida ebasobivaid hooldusvõtteid nagu taimestiku
hekseldamine ja purustamine, heina koristamata jätmine
ja liiga madal karjatamiskoormus (alla 1 loomühiku
hektari kohta).
- Ala hooldamisel lähtuda rannaniitude hoolduskavast
( h t t p : / / w w w. k e s k k o n n a a m e t . e e / p u b l i c / P L K /
Lisa_1_Rannaniitude_hoolduskava_2011.pdf)
- Kui lepingu tingimusi ei täideta lõpetatakse leping
ennetähtaegselt.
• Võtta vastu 04.12.2013 surnud Kalev Tohver´i pärandvara, mis koosneb korteriomandist, mis on kantud Pärnu
Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistriossa
nr 1929006 ning mis koosneb 225/5270 mõttelisest osast
maatükist katastritunnusega 84801:005:0039 (asukoht
Allika tn 1 Võiste alevik Tahkuranna vald) pindalaga
3924m² ja reaalosana eluruumist nr 6 üldpinnaga 22,5m².
Vallavalitsusel algatada pärimismenetlus ja esitada
pärimisavaldus notarile.
• Müüa otsustuskorras järgmised kinnistud Reiu külas:
Katastriüksuse Kinnistu
aadress
tunnus

Pindala

Hind (EUR)

Silla tee 7
Silla tee 9
Silla tee 11
Silla tee 13
Silla tee 15

84801:001:1304

3118m2

18 708

84801:001:1305
84801:001:1306
84801:001:1307
84801:001:1308

2918m2
2997m2
2741m2
2405m2

17 508
17 982
16 446
14 430

Tere! Olen alates
10.märtsist käesolevast
aastast Tahkuranna Vallavalitsuse humanitaarnõunik
Lene Hirvela. Olen 30-aastane ja mul on 4-aastane
tütar. Elan koos elukaaslase
ja tütrega Pärnu linnas.
Vabal ajal armastan teha tervisesporti ja veeta aega oma
perega.
Tahkuranna vallas on

möödunud enamus minu
lapsepõlvest, veetes kõik
oma koolivaheajad ja suved
Võiste alevikus. Olen lõpetanud Pärnu Hansagümnaasiumi. Kõrghariduse
omandasin Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledzis sotsiaaltöö
korralduse erialal. Varasem
töökogemus pärineb sotsiaalkindlustusametist, kus
töötasin spetsialistina.
Minu töökohustuste
hulka kuulub haridus- ja
kultuurialase tegevuse
koordineerimine ning lastekaitsealase töö korraldamine Tahkranna vallas.
Olen meeleldi valmis
vastama küsimustele ja
aitma Teid minu valdkonda
puudutavates küsimustes
telefonil 444 8896 ja e-posti
a a d r e s s i l
lene.hirvela@tahkuranna.ee.
Uks ruumis 209 on kõigile
avatud, kes soovivad minu
vastuvõtule tulla.
Vastuvõtt igal E, T, K
kella 9.00–17.00.

Uulu Lamba Vest 2014 üleskutse

Kinnistu
sihtotstarve
on 100%
elamumaa

• Algatada Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2013–2016 muutmine. Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 21.04.2014 kell 12.00.
• Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2014.a määruses nr 3
“Õpetajate töötasustamise alused” tehakse järgmised
muudatused:
1) määruse paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 ja
sõnastatakse see järgmiselt:
„(3) Uulu Põhikooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal palgamäär on 507 eurot (0,5 ametikohta)”.

Tahkuranna valla hankeplaan 2014. aastaks

Tahkuranna Vallavalitsus koostöös
Eesti Grilliliiduga
korraldab 26.juulil Tahkuranna vallas
Uulu külas ürituse

UULU LAMBA VEST 2014
Üritusega tähistatakse Uulu 500.aastapäeva ja valla
nimepäeva ning toimuvad Eesti Meistrivõistlused lamba
liha grillimises.
Valla nimepäeva osadena toimuvad küladevahelised
võistlused k.a. võrkpall, lamba liha grillimise ja
rammumehe võistlus.
Kutsume üles Tahkuranna valla külade esindusi
osalema nimetatud võistlustel ja kõiki Tahkuranna valla
ettevõtjaid ja MTÜ-sid üritusel osalema oma ettevõtet
tutvustava infokioskiga/väljapanekuga.
Kõiki vallaelanikke ootama aga päevale lustima!

Lugupeetud Tahkuranna valla ettevõtjad
ja kohaliku toidu, käsitöö valmistajad
Käesoleva aasta 26.juulil toimub Uulu pargis ja lähialal
üritus Uulu Lamba Vest 2014, mille raames tähistame
Uulu 500. aastapäeva, valla nimepäeva ning toimub Grilli
liidu eestvedamisel Eesti Meistrivõislused Lamba liha
grillimises. Sellel päeval toimub veel Uulu pargis palju
huvitavaid ettevõtmisi. Üheks tegevuseks on Tahkuranna
valla ettevõtteid ja MTÜ-sid tutvustav nn infomess,
infolaat. Lisaks toimub ka kohaliku käsitöö ja toidulaat.
Kutsume ülesse kõiki Tahkuranna valla ettevõtjaid ja
MTÜ-sid end tutvustama, oma tootmist ning toodangut
näitama, ennast reklaamima ja ka turustama.
Kõik kohaliku toidu valmistajad ja käsitöömüüjad, olete
samuti sellel päeval oodatud oma toodanguga osalema.
Üritusele soovime kaasata võimalikult palju Tahkuranna
valla ettevõtjaid, et saaksite näidata kõigile külalistele oma
tootmist ning toodangut tutvustada, reklaamida ja ka
turustada. Näitame kogu Eestimaale, millega Tahkuranna
vallas tegeldakse!
Täpne ürituse päevakava esitlus saab olema maikuu
valla lehes. (Oma Leht)
Palun andke oma osalussoovist juba aegsasti teada.
Helistades telefonil 4448897 või 5089266 Tiiu Sommer või
saatke e-mail: tiiu.sommer@tahkuranna.ee

Lk. 4

Tahkuranna valla ajaleht

Aprill 2014

Seekordne lugu LEINA külast
Leina küla on Tahkuranna vallas üks väiksemaid
külasid, jäädes Uulu-Võiste
metsakaitsealasse ja Luitemaa looduskaitsealale ning
lõuna suunast ulatudes
Tolkuse rabasse. 1. jaanuar
2014 seisuga on registreeritud elanikke 49, hetkel
Leina külas elav vanim
elanik on 1936. aastal
sündinud naine ja kõige
nooremad 2013. aastal
sündinud tüdrukud.
Leina küla nime saamise
lugusid räägib külarahvas
erinevaid, üks nendest on, et
Liivi sõja ajal toimunud
suure lahingu ajal hukkunud
väga palju küla mehi ja küla
jäänud neid leinama. Teise
versioonina ajavat Jõulumäe kõrge maastikuvorm
ikka ja alati vihmapilved
laiali, nii et Leina küla jääb
ilma vihmata. Kolmandaks
räägitakse lugu, et mitmed
sajad aastad tagasi tabanud
küla hirmus katk, mis jätnud
küla peaaegu tühjaks.
Samuti on küla põliselanike
teades küla umbes 500
aastat vana, mida võivad
kinnitada ajaloolised leiud
küla territooriumilt.
Leina külas on registreeritud 5 FIE-t, 2 MTÜ-d,
1 SA ja 1 OÜ. Samuti asub
Leina külas Metsaküla
karjäär.
Leina külas on imeilus
männimets, kuid seal laiuvad ka hiigelsuured põllud
ja heinamaad. Need tekkisid
nõukogude ajal umbes
1980-ndatel aastatel, mil
teostati suuri maaparandusi.
Põliselanik Maimu-Aliise
Puistamaa Sipelga talust
oskas nimetada umbes 10
tühjalt seisnud talukohta,
mis maasse kaevati ja mis
mattis enda alla metsasihid,
teed ja väikesed põllulapid.
Paar aastat tagasi toimusid Leina küla koosolekud, kus koostati
arengukava ja tehti plaane
selle elluviimiseks, tänaseks
on jäänud see kahjuks soiku
ja küla ühiseid koosviibimisi ei toimu. Suureks
unistuseks on külarahval
saada oma küla plats, kus
saaks pidada ühiseid
jaanitulesid ja muid sündmusi ning kust otse
loomulikult ei puuduks suur
külakiik.
Jõulumäe
Tervisespordikeskus
Jõulumäe on kindlasti
kõige kuulsam ja teatum
koht Leina külas, ei usu et
Eestis on inimesi, kes sellest
kohast kuulnud ei ole ja

Leina küla
Leina küla pindala on 14,4983 km²,
see on 14% valla kogupindalast.
Valla kogupindala on 103,8 km².
Elanikke 49,
neist naisi 26,
mehi 23.
Asustustihendus 3,38 in/km²,
vallas 22,35in/km²
Leina külas on lapsi vanuses
0 – 7.a k.a. 6
7–18.a. k.a. 6

LEINA

kindlasti ulatub Jõulumäe
tuntus ka kaugele piiride
taha. Ka mitmed praegused
elanikud on Leina külla
elama asunud just ilusatest
mälestustest ajendatult, mis
on mällu talletunud lapsepõlvest männimetsade all
suusatades või suvistest
spordilaagritest.
See on ju kaunis paik
looduse keskel, ümbritsetuna kaunist männimetsast. Siin on mitmekülgsed
võimalused looduses liikumiseks. Jõulumäel ringi
jalutades leiad suusa-,
jooksu-, jalgratta- ja rullirajad, samuti orienteerumise- ja matkarajad, kergejõustikualade väljakuid,
pallimänguplatse jm. Lisaks
spordiüritustele, mis toimuvad nii tipp-sportlastele kui
harrastajatele, on siin head
võimalused ka koolituste,
seminaride, laste spordi- ja
töölaagrite, õppepäevade,
asutuste suve- ja talvepäevade jne korraldamiseks.
Kohapeal pakutakse nii
majutust kui toitlustust.
Praeguse tervisespordikeskuse asemel oli vanasti
Jõulu talu, pealinna ettevõte
plaanis selle ära osta ja teha
sinna oma puhkebaas. Kuid
kohalikud inimesed sellel
sündida ei lasknud, praeguse tervispordikeskuse

juhataja Enn Tasalain´i
eestvedamisel see osteti ise
ära.
Spordibaasi nimeks
taheti talu järgi panna
“Jõulu” aga nõukogude ajal
seda sõna ei tohtinud
rahvaspordibaasi nimes
kasutada ja küla nime ei
tahetud panna, selle kurva
sõna tähenduse pärast. Eesti
taasiseseisvumisel võeti
kiiresti nimeks Jõulumäe.
Jõulumäe
rajamist
alustati 1976. aastal, mis oli
Pärnumaa esimene tervisespordi rajatis. Jõulumäe
eesmärkides on põhirõhk
pandud looduses liikumisele ning võimalusele
igaühel vabalt valida jõukohane ja meeldiv tegevus.
Jõulumäe matkaradadel
jalutades võite leida 21
erinevat liiki maapinnasamblaid, lisaks muid rabaja luitemaastikule iseloomulikke taimi.
2003. aastal valmis Jõulumäe peamaja juurdeehitus, mille põhieesmärk oli
kasutajatele luua elemen-

taarsed tingimused pärast
võistlust või treeningut pesemiseks ning riietumiseks.
Lisaks ehitati vaba aja veetmise saal, kus saab mängida erinevaid palli-, laua- ja
osavusmänge ning mis
sobib ka tantsu- või aeroobikatreeninguteks.
2009. aastal ehitati
Euroopa Liidu struktuurifondide toetuse abil sportlashoone kaasaegse õppeklassi, jõusaali ja taastusruumidega. Territooriumile
rajati süsteem kunstlume
tootmiseks otse suusarajale.
Renoveeriti staadion ning
pikendati asfaltkattega liikumisrada.
Kui mujal saab juba kevadlilli noppida, siis Jõulumäel saab praegugi, märtsi lõpus, veel suusatada.
Märtsi viimasele nädalavahetusele on planeeritud veel
viimased võistlused, kus
Eesti paremik kohal.
Talvisel nädalavahetusel on
loetud ühel päeval külalisi
kokku üle 2200. Eelmisel
aastal 2013 külastas Jõulumäe tervisespordikeskust
inimesi 25 erinevast riigist.
Enn Tasalaini sõnade
kohaselt on tuleviku visioo-

nid suured, kuid rahakott
väike, nii et praeguseks
peab Jõulumäe meeskond
kõige olulisemaks säilitada
seda, mis tänaseks on
tehtud. Loodetakse, et riik
hakkab rohkem väärtustama
Jõulumäe vajalikkust ja
toetamagi sedavõrd, et

(Loe edasi 5. lk)

saaks unistusi täide viia ja
neid seal juba puudu ei tule.
Ideid, mis veel realiseerimata, on palju. Loodetakse riigipoolsele abile, mis siiani
on leebelt öeldes leige
olnud. Väljapakutud mõttele, teha suusarajad tasuliseks, käib Jõulumäe
meeskonnale põhimõtete
vastu ja seda nad teha ei
plaani.
Huvitava faktina tõi
Tasalain veel välja Jõulumäe metsaalusel laiutavate “aukude” tekkeloo.
Paljude arvates on need
pommitamise käigus tekkinud sõjast jäänud jäljed.
Kuid tegelikult ammu enne
Jõulumäe teket jagati Kiriku
mõisa rahvale maalapikesi
praeguse Leina küla aladele,
et nad saaksid maad harida.
Hiljem, kui saak valmis,
kaevati juurviljad liivaluidetesse, et neid säilitada.
Nii et need “augud” on tegelikult Kiriku mõisa rahva
kunagised nn. keldrid.
Rohkem infot nende
kodulehel
http://
www.joulumae.ee

MTÜ Väravatall
Leina külas ringi sõites
võib märgata heinamaadel
kõikjal hobuseid ja ponisid,
tundub, et küla on haaranud
tõeline hobuse vaimustus.
Üks, kellele hobused on
alati väga meeldinud, on Ere

Raudsepp Värava talus, kes
asus koos perega Leina
külla elama 2004. aastal.
Värava talu hoovi jõudes
jookseb vastu tere ütlema
eesel Elsa, kes on väga
uudishimulik ja loodab
väga, et on midagi head talle
pakkuda, kui on selge, et
midagi meelepärast külalisel anda ei ole, siis jätab
Elsa sõprussuhted kohe
katki ja jalutab vaikselt
lihtsalt minema. Niisama
eesel Elsa ennast kammida

ja paitada ei lase, siiski on
teda väga kerge “ära osta”,
kui talle midagi maitsvat
pakkuda. Eemal karjamaal
söövad veel 4 eesti hobust
ja 2 shetlandi hobust.
Ere töötab Pärnu Haiglas
füsioterapeudina. Ratsutamisega on ta tegelenud
natuke ka varasemalt.
Mõtte, läbida Tartu Ülikooli
poolt pakutava ratsutamisteraapia koolitus, andis talle
hea tuttav ning 2 aastat
hiljem ostetigi esimene
hobune. Tänaseks päevaks
on Värava talus hobuteraapiat pakutud viimased
6 aastat. Klientideks on
peamiselt füsoteraapiat
vajavad lapsed, kuid
teraapia sobib ka täiskasvanutele.
Hobuteraapia on füüsiliste, psühholoogiliste,
kognitiivsete, sotsiaalsete ja
käitumisprobleemidega
inimestele strateegia, mis
kasutab ära hobuse liikumist
kui integreeritud sekkumise
programmi, et saavutada
tulemusi. Lisaks kasutab
hobufüsioteraapia hobuseid
ka vaimse tervise häiretega
inimestega töö tegemisel.
Puudega lapsed on tihti
pidanud füsioteraapia
käigus väga palju aega
veetma kinnises ruumis
protseduuridel. Hobuteraapia on võimalus veeta
aega õues ning hobusega
ratsutamine on lapsele
huvitavam. Sellegipoolest ei
väida Ere, et hobuteraapia
on teistest ravimeetoditest
parem, sest sobivaim ravi
sõltub siiski patsiendi
diagnoosist. Kuid lastevanemate tagasiside on väga
positiivne ja nad tõdevad, et
hobuteraapia on nende lapsi
tõesti aidanud. Pakkuda
teraapiat kodus, kus ei ole
segavaid faktoreid ja laps
saab keskenduda ainult
hobusele, on samuti suureks
plussiks lastele hobusega
kontakti loomisel.
Kuna hobuteraapia on
küllaltki kallis, siis on Ere
püüdnud rahalisi vahendeid
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Suusahooajale joon alla

Seekordne lugu Leina külast
mujalt saada. Näiteks
õnnestus hasartmängumaksu projektist saada
toetust, mis katab sel suvel
10 lapse ja 5 täiskasvanu
kaheksa korralise teraapia
seansi kulud. Inimesi
hobuteraapiasse saab suunata lastepsühhiaater, laste
füsioterapeut ja rehabilitatsiooniplaani alusel.
MTÜ Keskküla
Ratsaspordikeskus
Keskküla talu perenaise
Anne Lahesoo sõnade
kohaselt pakub ta rat-

sutamise võimalust kõigile
soovijatele juba üle 15
aasta. Praegu on tallis
15 hobust. Saab käia
sõitmas maastikul ja talli
juures oleval treeningplatsil. Põhilisteks klientideks on lapsed aga käivad
ka mõned täiskasvanud
harrastajad (ratsutamine
annab tugeva füüsilise
koormuse). Käime edukamatega ka võistlustel, kus
oleme vabariigi tasemel
saavutanud palju häid kohti.
Kuna ka väiksemate
oskustega lapsed tahavad
võistluskogemusi
omandada, siis alustasime
eelmisel aastal traditsiooniga – teeme iga kuu
lõpus oma talli treeningvõistluse. Lastele meeldis
väga, sel aastal jätkame. Igal
sügisel korraldame oma talli
võistlused, kuhu tulevad
laste saavutusi vaatama ka
nende vanemad, õedvennad jne.

Leina külas asub kaks
liivakarjääri:
Tahkuranna ja
Metsaküla
Ta h k u r a n n a
liivakarjäär, rahvasuus
rohkem tuntud Võiste
karjääri nime all, avati 1977.
aastal, kus kaevandati
ehitusliiva. Karjääri lõunapoolses osas kaevandas
TREV-1 ja põhjapoolses
osas Pärnu KEK (hiljem OÜ
Teed). 2011/2012 süvendati
karjäär 2-2,5 m sügavuseks
ja korrastati ümbrus.
Tänaseks päevaks karjääris

kaevandamist ei toimu ja
avatud kõigile kalastajatele
ning ujujatele.
Metsaküla karjäär
Tahkuranna vallas avati
1973.a., kui Pärnu TREV sai
4,2 ha suuruse mäeeraldise
Surju-Laadi maanteelõigu
mulde ehitamiseks. 1979.a.
vormistati 0,98 ha suurune
kirdesuunaline laiendus ja
peale varu ammendamist
soovitati ala rekultiveerida
metsamaaks, kuid 12 aastat
hiljem 1991.a. planeeriti
Metsaküla
karjääri
järjekordset laiendamist 1,9
ha kirde poole. 2000.a.
Pärnu Teedevalitsus loobus
Metsaküla karjäärist ning
uueks valdajaks on OÜ
Teed.
Noored pered ja
Hajaasustuse programm
Leina külla asub järjest
rohkem elama noori
peresid. Üheks suureks

NÄITUS Uulu Raamatukogus.
Alates aprilli algusest kuni mai lõpuni saab Uulu
raamatukogus osa 2012. aastal Euroopa
maaeluvõrgustiku ja Euroopa Komisjon
korraldatud üle-Euroopalise konkursi “Euroopa
maaelu piltides” parimatest fotodest.
Fotokonkurss viidi läbi Euroopa Liidu riikide
Leader tegevusgruppide abiga ning selle
eesmärgiks oli edendada ja pöörata tähelepanu
Euroopa maaelu arengule.
Näituse kohta täpsemalt www.maainfo.ee/
Uulu Raamatukogu on avatud teisipäevast
reedeni kell 10.00–18.00
Laupäeval 10.0–14.00. Iga kuu viimane reede
on raamatukogu suletud.
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abiliseks on oma elu
sisseseadmisel olnud neile
hajaasustuse programm,
mille eesmärgiks on toetada
majapidamisi veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevustes.
Programmi
eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades
elavatele lastega peredele
tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades. Projekti maksimaalne
toetus
ühe
majapidamise kohta on
6500 eurot. Taotleja ja
kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt
33,33% projekti abikõlblikest kuludest. Hajaasustuse programm on suunatud
kõigile Eesti maakondade
valdadele. Programmi rakendatakse aastatel 2013–
2014. Toetust taotleda saab
kohalikust omavalitsusest,
kus jagatakse ka infot ja nõu
taotlemise kohta.
Tammanni talu noor
perenaine
Maia-Liisa
Kasvandik, kes ostis talu
Leina külla 2012. aastal ja
praeguseks on perre sündinud pisike tütar, on just
tänu hajaasustuse programmile tänaseks juba
peaaegu saanud majja puhta
vee läbi puurkaevu,
valmimas on kanalisatsioon
ja imbkaev. Suurimaks
probleemiks ongi perele
olnud pruuni värvi vesi, mis
kraanist tuleb ja mida pere
on kasutanud minimaalselt.
Leina külas inimestega
vesteldes jääb kõlama rahva
rahulolu, ollakse lootusrikkad tuleviku suhtes,
teatakse rääkida nii mitmestki noorest perest, kes
plaanivad lähiajal Leinasse
elama asuda. Loomulikult
ollakse väga uhked pisikeses külas asuva kuulsa
Jõulumäe üle.
Artikli koostasid humanitaarnõunik Lene Hirvela
ja sotsiaaltöö spetsialist
Klaudi Tints

NELJAPÄEVAL,
1.MAIL
KELL 12.00
UULU
STAADIONIL
JALGPALLIMATŠ
NAISEMEHEDPOISSMEHED
JALGPALLIMATŠ
TOIMUB IGA
ILMAGA.

Suusaklubi Jõulu alustas
hooaega 2013–2014 novembris treeninglaagriga
Lapimaal.
Ilusatel valgetel Levi
suusakeskuse radadel said
oma esmakordse Soome
suusalaagri kogemuse Keidi
ja Marthen Tasalain, Ethel
Saarnak ja Ranno Sutt.
Kogenud noorsuusatajatest
olid seal treenimas Romet
Sutt, Siim-Sander Pihu,
Kairit Paju, Silver Salusoo,
Adeele Arnek, Oliver Kask
ja Karl Jõumees.
Lumerohkelt Lapimaalt
naastes selgus tõsiasi, et talv
ei taha meile Eestimaal sel
korral kuidagi kohale jõuda.
Hoolimata sellest said meie
klubi sportlased ka Eestis
korralikult treenida. Seda
tänu Jõulumäe Tervisespordikeskuse
meeskonna
suurele ja oskuslikule tööle.
Talvise hooaja 2013–2014
lõppedes võib öelda, et meie
Jõulumäe kunstlumerajad
osutusidki parimaks ning
populaarseimaks harjutuskohaks kogu Eestis.
Meie nooremate suusatajate põhirõhk oli pandud
heale esinemisele vabriiklikus ETV-Swedbank noortesarjas. Tahkuranna valla
lastest oli sarja viie etapi
kokkuvõttes tublim Ranno
Sutt, kes saavutas M12
klassis meie parimana
viienda auhinnalise koha,
saades mälestuseks karika ja
medali. Tüdrukutest ülllatas
viimasel sarja etapil oma
esimese medaliga N13
vanuseklassis Ethel Saar-

nak, saavutades 5km sõidus
neljanda koha ning viie
etapi kokkuvõttes tuli tubli
8. koht.
Esikümnesse suutis
ennast enamustel etappidel
sõita M15 klassis võistlev
Sander Salusoo. Sanderi
parimaks kohaks oli sprindis saavutatud 6. koht.
Head sõitu tegi ka oma
elu esimese suusasarja
läbinud Päär Suursild,
saavutades M11 tihedas
konkurentsis sarja kokkuvõttes 17. koha
Hooaja algul terviseprobleemidega hädas olnud
Marthen Tasalain üllatas
hooaja lõpus Eesti Noorte
Meistrivõistluste teatesõidus, kus koos Simo
Teearu ja Joosep Mesiga
saadi teatesõidus pronksmedal.
Kiitust väärivad veel
Keidi Tasalain ja Evert
Saarnak, kes suutsid sellel
hooajal end oma vanuseklassi teise kümne algusesse
sõita.
Meie vanemad suusatajad (vanuseklassides 16–21
a) seadsid sihte pigem heale
esinemisele rahvusvahelistel ja kodustel tiitlivõistlustel.
Romet Sutt kvalifitseerus esindama Eestit
Juunioride MM võistlustel
Val di Fiemmes Itaalias.
Põhjamaade MV-le said
meie klubist võistlema
Kairit Paju, Siim-Sander
Pihu ja Taavi Valter Taveter.
Eesti Meistrivõistlustustel olid meie parimad

tulemused Kairit Paju
hõbemedal 5km KL distantsil ja Romet Suti pronks
10km KL distantsil.
Teatesõidu formaadis
saavutasid Eesti MV-l kulla
Siim-Sander Pihu ja Taavi
Valter Taveter M18 klassi
sprinditeates.
Eelnimetatud noormehed koos Romet Sutiga
saavutasid 3x5km teatesõidus M20 klassis pronksi.
Lõpetuseks,
tulles
eelnevatest nimedest ja
tulemustest kubisevast
kirjatükist pisut välja, saab
öelda, et suurimat rõõmu
teeb meie koduvallast pärit
laste aktiivne osalus Suusaklubi Jõulu treeningutel.
Kokkuvõttes ei olegi ju
esmatähtis sekund või paar
kiirem sooritus suusarajal,
vaid noorena eluks kaasasaadav liikumisrõõm ning
tervislik elulaad.
Siinkohal
soovime
tänada koduvalda meie
lastele suusatreeningute
võimaldamise eest, samuti
mitmete meie valla noorsportlaste otsetoetustega
abistamise eest treeninglaagritesse ning võistlusreisidele sõitmisel.
Suured tänud ka meie
tublidele lastevanematele, et
olete oma lastele julgustajaks ja toetajaks suusaspordiga tegelemisel.
Treenerid
Kadri Madissoo ja
Anu Taveter

Taaskord pakendijäätmetest või
hoopis südametunnistusest ja
headest inimestest
Kirjutad sõbrale kirja
(või emale), paned tähthaaval paberile kirjutatud
ilusad mõtted ümbrikusse ja
viid ümbriku postkasti. Hetk
hiljem pöördud tagasi
vaatama ja juhtud nägema
õõvastavat vaatepilti – keegi
„hea” inimene viskab sinnasamasse postkasti koera
junnid, haisva läga. Kindel
on, et sinu kiri aadressaadini
ei jõua.
Sorteerid kodus hoolikalt pakendijäätmed prügist
eraldi – loputad piimapakke, voldid mahlapakid
kenasti kokku (et nad
pakendikonteineris vähem
ruumi võtaks), kraabid
leivatükiga võikarbist
viimse, et karp oleks enamvähem puhas ja sobiks
pakendikonteinerisse viia.
Näed vaeva, oled tubli.
Leiad oma niigi kitsas elamises ruumi, kus hoolikalt
kogutud pakendikotti seni
hoida, kui viimiseks läheb.
Ja siis lähed viid pakendikoti pakendikonteinerisse.
Hetk hiljem pöördud tagasi
vaatama ja juhtud nägema
õõvastavat vaatepilti – keegi
„hea” inimene kallab sinnasamasse pakendikonteine-

risse ämbritäie prügi –
kartulikoored, hapuksläinud
supi, hügieenisidemed,
mädanenud tomatid ja muu
läga. Sekunditega on põrmu
tallatud su hool ja vaev,
puhtad pakendid on hetkega
osa haisvast prügimassist.
Kindel on, et sinu pakendid
taaskasutusse ei jõua.
Kui esimene näide on
pigem fiktsioon, siis teine,
pakendikonteineri lugu, on
reaalne näide Tahkuranna
valla elust enesest, probleem, millega puutume
kokku pea iga nädal.
Läbiviidud uuringute
tulemusena sorteerib peaaegu pool eesti peredest
kodus pakendijäätmed
prügist eraldi ja viib
pakendikonteinerisse, kuid
kahjuks leidub ka neid, kes
vältides kulusid jäätmeveole, kuritarvitavad kaaskondlaste usaldust ja sokutavad oma prügi avalikesse
pakendi- ja vanapaberikonteineritesse.
Tänast lugu kirjutama
ajendas Tahkuranna valla
territooriumile paigutatud
avalike pakendikonteinerite
ning vanapaberikonteinerite
väärkasutamise juhtumite

sagenemine, mille tulemusena kavatseb Tahkuranna
Vallavalitsus lähiajal likvideerida avalikud konteinerid Reiu külas Tõllapulga
teel ja Laadi külas Siimu
teel.
Loodame, et inimesed,
kes jätkavad jäätmete
sorteerimist, leiavad endale
lähimad avalikud konteinerid üles. Reiu külas
jäävad avalikud vanapaberija pakendikonteinerid Reiusilla teele ja Laadi küla
elanike jaoks asuvad
lähimad vanapaberi- ja
pakendikonteinerid Uulu
vallamaja parklas ja Uulu
garaaziühistu territooriumil.
Oluline on meeles pidada, et pakendijäätmed pandaks pakendikonteinerisse
sisse, mitte selle kõrvale või
peale.
Au ja kiitus neile, kes
pakendijäätmed kenasti
sorteerituna pakendikonteinerisse toovad.
Alar Vahtra
Ehitus- ja
kommunaalnõunik
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Julgustame vanemaid pöörduma
õppenõustamiskeskusesse
Karjääri- ja õppenõustamisteenuseid on Pärnus
asuv Õppenõustamikeskus
linna ja maakonna õpilastele ja õpetajatele ning
lapsevanematele ja lastega
töötavatele spetsialistidele
tasuta pakkunud juba
mitmeid aastaid.
Lugedes erinevatest
teenustest võib lapsevanemal kindlasti tekkida
küsimus, et kas mina ise
üldse saan keskusesse
pöörduda või peab seda
tegema õpetaja? Või kelle
poole ma peaksin pöörduma, kui olen mures lapse
kõne arengu, õppeedukuse,
käitumise või edasiõppimise võimaluste pärast. Jah,
iga lapsevanem võib ise
vajaduse korral nõustaja
poole pöörduda.
Allpool on näited juhtumitest, millega õppenõustamiskeskuse töötajad
igapäevaselt kokku puutuvad.
„Meie kolme ja poole
aastane poeg hakkas ühel
õhtul kogelema. Midagi
ootamatut ei juhtunud. Sel
perioodil magas ta rahulikult. Poja sõnavara on
suurenenud, ta moodustab
järjest pikemaid lauseid ja
hääldab korralikult välja ka
keerulisemaid sõnu. Samas
kordab ta mõnd lihtsat sõna
tükk aega, enne kui saab
lausega edasi minna. Kuidas
teda aidata?”
Antud juhtumiga tegeleb
eripedagoog või logopeed,
kes kohtub lapse ning
lapsevanemaga. Logopeed
selgitab nõustamise käigus
välja lapse kõne arengu
taseme ja kogeluse põhjuse

ning annab nõu, kuidas
kogelejat last toetada.
Logopeedi poole võib
pöörduda ka siis, kui laps ei
räägi, tema kõne on ebaselge või mõned häälikud
puuduvad üldse. Eripedagoog aitab, kui teie lapsel on
raskusi lugema ja kirjutama
õppimisel või ta ei mõista
loetut ja teeb etteütluses
väga palju vigu. Samuti on
eripedagoog abiks, kui
lapsel on raskusi ühes või
mitmes õppeaines või on
vaja rakendada individuaalset õppekava.
„Mu tütar käib 2. klassis.
Vahetasime suvel elukohta
ja sügisest läks ta uude
kooli. Tihti juhtub, et laps
kurdab hommikul pea- või
kõhuvalu ja tõepoolest –
vahel leiangi tal väikese
palaviku olevat. Aiman, et
valude taga on vastumeelsus
kooli minna, ent kuidas
sellele reageerida?”
Pea- või kõhuvalu on
tihti stressi tunnusteks.
Muredega, mis lastel võivad
koolis või lasteaias käimisega tekkida, tegelevad
sotsiaalnõustajad ja psühholoogid. Sotsiaalnõustaja
tuleb appi, kui teie laps on
koolikiusamise ohver, ta on
tõrjutud
ning
tema
käitumine ei vasta ootustele.
Kui aga märkate, et teie
lapsel võtab kodune õppimine liiga kaua aega, ta on
väsinud ning nutlik või
pahur, siis on õige aeg
pöörduda psühholoogi
poole.
Karjäärinõustaja poole
pöördunud ema: „Minu
pojal on probleemid ja
segadus mis saab edasi,

kuna poiss ei viitsi enam
koolis käia. Hetkel käib ta
gümnaasiumis. Aga paar
aastat tagasi olid tal suured
unistused.”
Karjäärinõustaja poole
võib pöörduda, kui noor on
kaotanud motivatsiooni
õppimiseks või ta on katkestanud oma õpingud.
Samuti aitab karjäärinõustaja valikuvõimaluste
kaardistamisel ning tööle
kandideerimiseks vajalike
dokumentide koostamisel.
Kui teie lapsel või teie
sõpradel-sugulastel on lapsi,
kellel on sarnaseid muresid
nagu eelpool kirjeldatud,
siis võite julgelt pöörduda
Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistide poole.
Õige aeg nõustaja poole
pöördumiseks on kohe, kui
muutust märkate. Aga alati
tasub meeles pidada vanasõna „Parem hilja kui mitte
kunagi”.
Pöördumisel nõustaja
poole ei pea te teadma,
milline on õige inimene,
kellega te rääkima peaksite.
Piisab, kui kirjutate või
helistate meile, jutustate
oma loo ning teid suunatakse õige inimeseni.
Tasuta nõustamisele
saab end kirja panna
internetis
leheküljel
www.onk.ee (Registreeru
nõustamisele) või telefonil
44 31 463.
Teenuse pakkumist toetab SA Innove ja Haridusja Teadusministeerium.
Marianna Metsla
sotsiaalnõustaja
Kätlin Aadamsoo
karjääriinfo spetsilist

Kodu turvalisust ei taga ainult trahvihirm
Märtsi- ja aprillikuus
kontrollivad tuleohutusinspektorid suitsuandurite
töökorrasolekut ning kütteja elektrisüsteemide korrasolekut tavapärasest suuremas mahus.
Tihedam kontroll on
tingitud kurvast tõsiasjast, et
sel aastal hukkunud inimestel (13.03 seisuga oli
hukkunud 17 inimest, mullu
terve aasta peale 47) ei
olnud kodus töökorras
andureid, mis oleks päästnud nende elu.
Tuleohutuskontrolli
inspektorid käivad kodudes
ka muul ajal ja selleks, et
uksele koputatakse, peab
kodanik kogu aeg valmis
olema. Lõpuks tuleb ju
andur lakke kruvida, ahjudpliidid ja elektrisüsteemid
korda teha enda pere
turvalisuse, mitte inspektori
pärast.
Kontrollide eelteavitus
tõi kaasa olukorra, kus
mitmes linnas said poodidest andurid ja patareid
otsa, neid telliti kiiremas
korras juurde. See samas
näitab, et inimestele mõju
paraku suitsuanduri puudumise eest teha võidav
kuni 1200 eurone rahatrahv,

mitte enda perekonna elu ja
vara kaitse.
Palju on trahvihirmus
küsitud, kas inspektoreid
peab üldse oma koju
laskma.
Tuleohutusjärelevalve
ametnikud ei tungi kellegi
eluruumi ega teosta läbiotsimisi. Kuid õiguse
eluruumi takistamatult
siseneda annab riikliku
järelevalve ametnikule
tuleohutuse seaduse § 39
lõige 1, mis sätestab, et
riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib siseneda
valdaja teadmisel ja juuresolekul tema valduses
olevale piiratud või
tähistatud kinnisasjale,
ehitisse, eluruumi või ruumi
järelevalve teostamise ja
tulekahju tekkepõhjuse
väljaselgitamise eesmärgil.
Valdaja teadmiseta ja talle
juuresviibimise võimaluse
andmiseta võib nimetatud
objektidele siseneda üksnes
siis, kui see on vajalik
päästesündmuse väljaselgitamiseks.
Seega, kui inspektor on
kodus olevale inimesele
uksel või suletud ukse taga
ennast tutvustanud, ukse
avanemisel
esitanud

ametitõendi ja selgitanud
oma tegevuse eesmärke, on
inspektoril õigus eluruumis
tuleohutusjärelevalvet läbi
viia.
Eluruumi valdaja kohustus on sätestatud tuleohutuse seaduse § 3 lõike 1
punktis 11 – abistada riiklikku järelevalvet teostavat
ametiisikut järelevalve
teostamisel igakülgselt.
Järelevalve takistamise
korral on võimalik takistanud isiku suhtes alustada
ja läbi viia väärteomenetlus
ning
teda
karistada
karistusseadustiku § 279
järgselt.
Siiski, nagu ülal öeldud,
on meie kontrollide põhjus
on teadmine, et teie kodu on
tuleohutu. Ostke andur,
paigaldage see, puhastage
küttesüsteemid, vaadake üle
elektrijuhtmed. Siis pole
vaja ka inspektorit karta
vaid tema, kui erialaspetsialisti käest võib
hoopis head nõu küsida.
Evelin Trink
Päästeameti Lääne
päästekeskuse
pressiesindaja
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Kevad toob pensionitõusu
Aprillikuu viies päev on
juba tosin aastat meie
eakatele olnud oodatud
kuupäev – just nii kaua on
Eestis indekseeritud pensione, mis tähendab, et
pensionile on tasahaaval,
aga siiski igal aastal lisa
tulnud. Sellel aastal
kasvavad pensionid rohkem
kui varasematel aastatel,
keskmiselt 5,8%. Keskeltläbi teeb see 240 eurot
aastas ehk 20 eurot kuus.
20 eurot tuleb arvele
keskmiselt, aga arusaadavalt tahab igaüks ikka ise
oma silmaga veenduda, kui
palju tema pensionile lisaks
tuli – oma silm on kuningas.
Arusaadavalt on selle
nädala lõpus huvi väga suur
teada saada, palju kontole
raha laekus. Pensioniraha
tuleb nii nagu tavaliselt,
kellele panka, kellele
tuuakse koju. Pensioni
saajaid on Eestis palju ja
kokku moodustavad pensionid terve riigi peale väga
suure summa, ka on kontod
on eri pankades. Pension
tuleb pensionipäeva jooksul, täpselt nii nagu
töölkäijate palk palgapäeva
jooksul – kui hommikul kell
9 veel pole, siis pärastlõunal
on kindlasti kenasti olemas.
Sageli on olnud kosta
murelikku arvamust, et
pension tõuseb küll, aga see

tõus tuleb tulumaksuna
riigile tagasi maksta ning
see „sööb” lisaraha kohe
ära. Sellele murele oleme
leidnud lahenduse. Juba
selle aasta algusest tõusis
tulumaksuvaba tulu suurus
pensionärile 4248 euroni
aastas ehk 354 euroni kuus.
Uut valitsust moodustades
leppisime selles kohe
kokku, et keskmine vanaduspension peab jääma
tulumaksuvabaks ka järgmistel aastatel.
Sotsiaalvaldkonnas
võiks alati olla palju rohkem
raha, et toetused lastele,
eakatele ja teistele abivajajatele oleksid suuremad.
Eesti peab saama riigiks,
kus kõigil oleks hea ja
turvaline elada. Lastega
perede toimetulek on
koalitsioonileppes ja kogu
ühiskonnas üks kesksemaid
teemasid. Pean väga oluliseks, et uuest aastast
tõusevad toetused kõigi
perede esimestele ja teistele
lastele. Kõigi kolmandate ja
enamate laste toetused
tõusid juba eelmisel aastal
ja uuest aastast tõusevad
need 100 euroni. Lisaks
saavad enim abi vajavad
pered lisatoetust nii vajaduspõhise peretoetuse kui
ka toimetulekutoetuse
arvestamisel, kus last
võetakse nüüdsest arvesse

koefitsiendiga 1,0 varasema
0,8 asemel.
Tegusad eakad on Eesti
rikkus
Eesti eakad, nii Tallinnas
kui Viljandis, nii Saares kui
Setus on väga toimekad
ning ettevõtlikud, olgu siis
kohalikus elus kaasa lüües
või lausa tööl edasi käies.
Eakate tööl käimise jätkamist ja selle toetamist
arutasime ka uue valitsuse
koalitsioonileppe koostamisel. Tihtipeale kurdavad
eakad, et tahaks küll edasi
ka tööl käia, aga oskused ja
teadmised vajaksid värskendamist. Nüüd tahamegi
senisest paremini olla toeks
vanemaealistele, kes tahavad tööl edasi käia.
Hiljutisest suurest tööpuudusest on saamas töökäte
puudus. Vanemaealised
töötajad on kogenud ja
rahulikumad ning rikastavad kollektiivi oma
teadmistega, kinnitavad ka
tööandjad. Seda tarkust ja
kogemust läheb Eestil väga
vaja.
Kätte on jõudnud kaunis
kevadeaeg. Soovin kõigile
tegusaid kevadisi toimetusi
ning ennekõike aega koos
pere ja lähedastega tunda
rõõmu looduse tärkamisest.
Helmen Kütt,
sotsiaalminister
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Pärnumaa XXXIV
Talimängud
26. märtsil, siis kui
kevadilmad olid juba
võimust võtnud, sai Jõulumäe Tervisespordikeskuses
veel suusatada – toimus
talimängude finaalala suusatamine.
Pärnumaa Talimängude suusatamise võit
kuulub aastal 2014
TA H K U R A N N A
VALLALE!

I koht SANDRA SERVA
II koht
TRIIN TAVETER

Kes siis olid need tublid
suusatajad, kes aitasid meie
vallale punkte koguda ja
medaleid tuua.
Aitäh teile nii tubli tulemuse eest!

Vanuserühm M – 18
I koht
TAAVI VALTER
TAVETER

Vanuserühm N – 12
III koht ÜLLE
JÄRVOJA
Vanuserühm M – 12
II koht PÄÄR
SUURSILD
Vanuserühm N – 14
II koht
ETHEL SAARNAK
III koht
KEIDI TASALAIN
Vanuserühm M – 14
II koht
MARTHEN TASALAIN
Vanuserühm M 16
II koht
SANDER SALUSOO
4. koht Evert Saarnak
5. koht Henry Uibu
6. koht Ronan Leol

Vanuserühm N 35
I koht ANU TAVETER
II koht
ERIKA JUHANSOO
4. koht Karin Tamm
5. koht Angelika Suiste
6. Enda Sutt
7. koht Aulika Kõresaar

Vanuserühm M
II koht
KEIN HEINASTE
III KOHT
ROMET SUTT
9. koht Oliver Kask
10. koht Reimo Leol
11. koht Rait Konnov
16. koht Veiko Trink
Vanuserühm M – 40
6. koht Vello Lillipuu
Vanuserühm M – 50
II koht
PRIIT PÕDER.
Täpne info Pärnumaa
Talimängude suusatamise
kohta www.psl.ee
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja
Spordikeskuse juhataja

Vanuserühm N

Aprill külakeskuses Tahku Tare
01. 04–01. 05 Tööpäeviti kell 11.00–16.00
Tahkuranna Naisseltsi 20. juubeliaasta
KÄSITÖÖNÄITUS
25.04–01.05 10.00–16.00
Tegusate vanaemade KÄSITÖÖNÄITUS
24. 04 Külakeskuse ümbruse koristamispäev. Võta
kaasa oma reha ja kindad. Tulemise kellaaeg ei ole
oluline, peaasi, et tulete.
30. 04 kell 19.00 VOLBRIÖÖ KURATLIK
NÕIATRALL.
Jälgige reklaami.
Täiendav info tel. 55515507
www.facebook.com/tahkutare
naisselts@gmail.com

Hea Tahkuranna valla rahvas!
Oleme üheskoos loonud oma piirkonda traditsiooni juba viiendat korda toimub 20. augustil meie ühistegevuse
tulemusel Hapukurgifestival.
Ootame Teid kõiki taas aktiivselt kaasa lööma meie
suursündmuse ettevalmistamises, festivali päeval
kauplemises ja mitmete elluviimises oluliste tegevuste
abistamises.
PS! Tuletame meelde, et peatselt on just õige aeg seeme
mulda panna, et tulla kauplema oma hea ja paremaga
kurkidest, osalema Parim Maitse konkursil jpm.
Kõik Teie mõtted/ettepanekud/ideed on teretulnud!
Kel on soov üles astuda etteastega (laulukoorid,
tantsuansamblid, pasunakoorid, ansamblid, võimlejad,
tantsijad jpt), palun andke endast teada esimesel võimalusel.
Nii saame juba aegsasti arvestada kõikide esineda
soovijatega.
Koostööle kutsudes Marje Pajusalu, Kaire Aava, Ilona
Aava ja Raili Mengel
53 424 309 – Marje Pajula
e-post: kodukokk@gmail.com
56 222 500 – Raili Mengel e-post: raili@maaturism.ee
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TAHKURANNA VALLA
JÜRIÖÖ TEATEJOOKS
KOLMAPÄEV, 23.APRILLIL
Kell 20.00 Avamine
Eelkooliealiste laste jooks (K.Pätsi ausamba juures)
JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU start kell 20.15
K. Pätsi ausamba juurest
Jõulumäe Tervisespordikeskusesse
OSAVÕTJAD:

Tahkuranna valla külade, koolide,
seltside ja suguvõsade võistkonnad

BUSS: Rae peatusest 19.30
Uulust kooli juurest 19.40
Võistest PMÜ kaupluse juurest 19.40
Tahkuranna kooli juurest 19.45
JÕULUMÄEL: Lõkketuli, autasustamine
TAHKURANNA VALLA JÜRIÖÖ TEATEJOOKSU
Eesmärk: Tõhustada tervistavat spordiliikumist vallas ja
tähistada Jüriöö ülestõusu aastapäeva.
Teatejooksu üldist läbiviimist teostavad Tahkuranna
Vallavalitsus, Jõulumäe Tervisespordikeskus koos
spordiklubiga TAHK.
Osavõtjad: Tahkuranna valla külade võistkonnad 3 naist
+ 4 meest. Võistkondade arvu suhtes piiranguid ei ole,
soovi korral võib küla välja panna mitu võistkonda.
1.–3. klassi võistkondadel võib ühte vahetust joosta kuni
3 osavõtjat.
Arvestus:
Arvestust peetakse 4-s grupis:
I grupp – külad (Uulu, Võiste, Reiu, Laadi,
Tahkuranna, Lepaküla, Metsaküla, Piirumi, Leina)
II grupp – koolide 1.– 3. klassid
III grupp – koolide 4.– 6. klassid
IV grupp – koolide 7.– 9. klassid
V grupp – seltsid, ühendused, suguvõsad,
külalised
Distants:

I vahetus
II vahetus
III vahetus
IV vahetus
V vahetus
VI vahetus
VII vahetus

-

700 m
300 m
500 m
900 m
400 m
1000 m
300 m

M
N
M
M
N
M
N

Teate üleandmiseks on teatepulk (korraldajate
poolt).
Autasustamine:
 autasustatakse üldvõitjat
 iga grupi esimesele kolmele auhinnad
 külalisvõistkonnale grupitunnustus
 autasustamine 15 minutit peale viimase võistkonna
finišit
 peale võistluse lõppu peavad kõik võistkonnad
rinnanumbrid ja teatepulgad tagastama
 buss viib võistkonnad etappide stardipaikadesse ja
võtab peale etapi läbimist kaasa

Ootame rohket osavõttu!
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Märtsikuu tegemised Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis
Kollane päike taevas paistab, pole vaja enam salli.
Ma lillelõhna haistan, teen kevadele kalli.
Õhtul maa on külm ja karge, päike annab Kuule loa.
Õnneks pole lumehangi, see siis tekitabki jää.
/ Kelli Järvoja /
Märts on üks väga tore
kuu. Peale selle, et pime
talveaeg ja külm järele
annavad, on selles kuus ka
väike puhkus. Nüüdseks on
küll märts minevik, aga
väike tagasivaade pole
paha.
∗ 3.märtsil tähistasime
vastlapäeva. Lund polnud
sel ajal maas enam kübetki,
aga meil on siin kõrval üks
imeline paik – Jõulumäe.
Niisiis – kõik rahvakalendri
austajad, suusad seljas,
sinna sammud seadsidki.
Ja läkski lahti tõeliseks
talvemölluks: teatevõistlused, pall suuskadel ja väike
klassikasõit ka. Rabelemist
ja rõõmu oli kuhjaga.
Igatahes oli üks vahva
sportlik hommikupoolik
koos hernesupi ja vastlakuklitega.
∗ 3.veerandi viimane
nädal möödus eesti keelele
mõeldes ja kirjutades. Iga
päev toimus midagi. Nii
selgitati välja kirjatargad,
kes oskavad oma emakeeles
kõige paremini kirjutada.

I klassi kirjatargad on
Sophia Juhanson, Mariann
Must ja Taavi Lumiste. II
klassis Annabel Helin ja III
klassis Enel Lauter. V klassi
tublimad olid Karmo Nairis
ja Robin Roosmaa ning VI
klassis Danela Õis, Keidi
Tasalain ja Ethel Saarnak.
Ilukirjas jäid silma järgmised õpilased: Märten
Teas, Sophia Juhanson ja
Mariann Must I klassist,
Kirke Kirt II ja Marliis
Miilimäe III klassist, Ülle
Järvoja ja Robin Roosmaa V
klassist ning Keidi Tasalain
VI klassist. Ärakirja tegid
V ja VI klassi õpilased. See
oli päris raske ülesanne, sest
ikka kippus mõni veake
sisse lipsama. Kiitust
väärisid Ülle Järvoja ja Ethel
Saarnak. Iga päev oli seinal
ka päevaküsimus, mis oli
seotud eesti keelega.
Vastuseid otsides sai nii
mõnigi asi jälle meelde
tuletatud. Osavõtt oli suuremate osas väga aktiivne.
Tublid olite!
∗ 14.märtsil tähistavad

eestlased emakeelepäeva.
Nii lõppes meie kooliveerandki kokkuvõtete tegemisega. Kõigepealt said
kõik õpilased esineda.
Vanemad õpilased rääkisid
eesti keele ajaloost ja
sugulaskeeltest, eesti keele
kaunist kõla andis edasi
omaloomingu ja luuletuste
esitamine. I klass demonstreeris oma lugemisoskust.
Loomulikult ei ununenud ka
kaunis lauluviis. Tublimad
õppurid said kiita ja
tunnistused koolipere ees
ning parimad eesti keele
oskajad ära märgitud.
Ürituse lõpetas võistkondlik
ühetähejutu kirjutamine ja
teksti illustreerimine. See
oli täitsa vahva ülesanne,
sest tegutseti sõpruskonniti
ja koos mõelda oli tore.
∗ Peale vaheaega, 27.
märtsil käisid nooremad
õpilased koos lasteaialastega Endla teatris vaatamas
etendust „Kolm põrsakest ja
hea hunt”. Nii uhkete
laulude ja kostüümidega
etendust oli väga mõnus
vaadata. Ka päriselus võib
olla nii, et pealtnäha kuri on
tegelikult hea, eks headust
vajame me kõik.
∗ Selles artiklis esitab
meie kooli V klassi õpilane
Kelli Järvoja oma kevadluulet. Soovime oma noorele luuletajale kiiret sulge ja
lennukaid mõtteid!
Mõnus kevad
On kevade hommikud
helged
ja õhtudki päris selged,
kuid kevadel päike on
kaval,
ta trallitab pilvede laval.
Vahel kevadel vihma
kallab, kuid
talvetaat kevadet valvab:
et vihma ei sajaks nii
palju, muidu vesi on
kõrgem kui kalju.
Sulanud jää kevadel on,
hüppab seal tiigi peal
konn.
Kõlisevad ka kurekellad,
nende hääled on kõik nii
hellad.
Lumikellukesi tärkab, kõik
looduski ärkab.
Tunne kevadest mõnu sa,
pole kevadet vaja ära
sõnuda!
/ Kelli Järvoja /

Võiste noortetoa kevad
Aprill algas väga meeldivalt – 11. aprillil tähistame minu esimest tööaastat
Võiste Noortetoas! Tule
sellel päeval noortetuppa!
Aprilli keskpaigas astume üles oma tantsugrupi
esimese tantsuga Naisseltsi
aastapäeval. Kõik huvilised
on oodatud, et liituda meie
erinevas vanusegrupis tantsurühmaga!
30. aprillil tähistame
Volbriööd Tahku Tares.
Oodatud on kõik suured ja
väiksed nõiad!

Ilusatel ilmadel viibime
palju õues ning viime läbi
erinevaid õuetegevusi ja
-mänge.
Alustame välitegevuste
suurendamiseks osavusvahendite valmistamisega,
mille tulemusena saame
mängida õues aktiivseid
mänge ning mõista paremini
seikluskasvatuse osatähtsust.
10. aprill kell 11.00
ootan Tahku Tare noortetuppa inimesi kaasa rääkima
oma ideedest ühise Volbriöö

tähistamise suhtes.
Kui kodus on seisma
jäänud 2 umbes 5m lauda,
koormarihma, köit, kasvuhoonekile, konkssabasid,
plastiktorusid, ning soovid
need annetada noortetoale,
et saaksime neist valmistada
osavusmängude vahendeid,
siis võta minuga ühendust
tel 58068636 või e-mail:
voiste.noortetuba@tahkuranna.ee
Egle Vutt
Võiste Noortetoa
noorsootöötaja

Kuidas möödus märtsikuu Uulu Põhikoolis
Hästi.Töökalt.Veerandilõpu meeleolus.Sellesse jäi
ka oodatud kevadvaheaeg,
kus nii päikest kui lund
nautida võis. Jõudsimegi
märkamatult taas kevadesse
ja alustasime selle õppeaasta viimase kooliveerandiga.
Märtsikuu algas vahva
külalise Aleksei Turovski
külaskäiguga. Kooli ja
lasteaiapere üheskoos
kuulasid kultuurikeskuses
toredaid lugusid loomadest.
Märtsi esimessse nädalasse
jäi ka suur korvpallipäev,
kus meie kooli sportlased
võistlesid edukalt mitmete
korvpallimeeskondadega
üle Eesti. Koolipere oli neid
ergutamas ja kaasa elamas.
Meil on vaprad korvpallipoisid!
Samal nädalal külastasid
meie algklassid Pärnu
Raekojas üritust „Laulud
kookidega”,kus muusikaline päev lõppes pannkookide söömisega. Lastel
oli tore ja lõbus päev.
6.–9.klassi õpilased aga
võistlesid põneval Pärnumaa koolinoorte Sõude
Ergomeetri võistlusel.Kus
Janne Piiri saavutas
individuaalselt ja tüdrukute
arvestuses 1.KOHA ning
Anu Kivilo 3.KOHA.
Võistkondlikus arvestuses(6.–7.klassid) saavutasid
2.KOHA: Anti Kuusk,
Marten Vainult, Artur
Konontsuk, Reelika Veso,
Janne Piiri.
Samuti saavutati 2.
KOHT 8.–9.klasside võistkondlikus arvestuses. Võistkonda kuulusid: Raido
Peit, Martin Jüri Soomets, Markus Kärp, Anu
Kivilo, Jaanika Kersalu,
Kelly Hunt.
Märtsikuu teine nädal
oli koolis keeltenädal ja
ühtlasi veerandilõpu nädal.
Sellesse nädalasse jäi
samuti lisaks õppetundidele
palju silmaringi laiendamise ja uue avastamise üritusi.
Nädal algas koolipere
kogunemisega kooli fuajees, kus lustliku alguse
keeltenädalale tõid õpetaja
Sirje ja tema väikesed
näitlejad hästi selgeksõpitud nukuetendusega.
Järgmisel päeval sõitsid 7.,
8. ja 9. klassi õpilased ning
keelteõpetajad Tartu Eesti
Rahva Muuseumisse, kus
õppisid keeleteadust sealsetes muuseumitundides.
See oli mitmekesine ja hariv
õppekäik. Kesknädalal olid
meil koolis külalised. Meie
külalisteks olid Uulu kooli
endine õpilane Riina
Ojamets abikaasa Scott
Watsoniga Ameerikast. Nad
rääkisid väga köitvalt meie
õpilastele elust Ameerikas.
Lisaks ütles Riina, et on nii
tore koolis tagasi olla. Et
see kool on tema arvates nii
armsaks, mugavaks ja koduseks muudetud, soe ja
turvaline paik lastele. Et
talle meenub ka palju häid
mälestusi oma kooliajast
siin. Scott arvas samuti, et
see kool ei ole tavaline,
tallegi meeldis meie majas
külaliseks olla.
Samal päeval käisid ka

Veebruarikuu tegija

ARGO LINNASTE
meie kergejõustiklased
Pärnumaa meistrivõistlustel
sisekergejõustikus, kus
saavutati mitmeid medali
kohti. Anu Kivilo 2.KOHT
kuulitõukes, Kelly Hunt
3.KOHT 60 m jooksus,
Kelly Roosilill 2.KOHT
kaugushüppes ja 3.KOHT
kõrgushüppes. Sellel võistlusel esindasid veel kooli
Martina Puusepp, Reelika
Veso, Andra Hunt, Janne
Piiri.
Veerandi eelviimane
päev oli põnev 1.–5.klassi
lastele, kellel toimus ülilõbus muinasjutuöö koolimajas. Sel ööl sagis koolimajas ringi kõiksuguseid
põnevaid tegelasi paljudest,
paljudest muinasjuttudest.
Tehti näidendeid ja võisteldi
muinasjuttude peastesitamises. Selle võistluse
võitjaks osutus JohannaLiisa Jürgens, kes oli pähe
õppinud terve muinasjutu.
3.õppeveerand lõppes
reedel,14.märtsil–emakeelepäeval. Sel puhul
kuulasime õpilaste poolt
ettevalmistatud temaatilist
raadiosaadet. Esinesid: Raili
Pitkmann, Kert Pulst ja
Martin Leemet.
Seejärel toimus veerandi
lõpu Teadmisteralli 6.–
9.klassi õpilastele, kus
kõikide ainete õpetajad olid
ette valmistanud terve mapi
nuputamisülesandeid.
Võisteldi 6.–9. klassi
õpilaste segavõistkondades.
Ralli kestis 2 tundi ning oli
õpilastele põnev ja kaasahaarav. Ralli võitjaks osutus
meeskond koosseisus: Argo
Linnaste, Markus Kärp,
Martin Leemet, Martina
Puusepp, Anti Kuusk ja
Karl Sommer. Klassides
toimusid põnevad võistlused ka vene- ja inglise

keele tundides, kus selgusid
klasside parimad võõrkeeleoskajad. All fuajees olid
seinal suured suhtlussõnastikud, kus õpilased taas oma
igapäevast suhtluskeelt
arvutis eesti õigekeelde
ümber kirjutada said.
Tuletati meelde kooliteemalist sõnavara vene- ja inglise
keeles.
Ka pärast vaheaega on
koolis juba üht teist põnevat
toimunud. 25.03 alustas
3.klass Pärnu Endlas linna
ja maakonna viktoriinil
„Muumimälumäng” eelvoorudega. Eesmärk on mälumängus osaleda võiduka
lõpuni.
27.03 toimusid Pärnus
maakondlikud korvpallivõistlused, kus saavutati
1.KOHT. Võidukasse võistkonda kuulusid: Anti
Kuusk, Khenor Pae, Siim
Pärnala, Marten Vainult,
Andreas Saarep, Karl
Buntsev, Markkus Saarts.
28.03 toimus SA KIK
rahastatud projekti Uulu
loodusõppepäevad raames
matkapäev Uulu kooli 1.–
6.klassile. Kohtuti Jahitarga,
Taimetarga, Matkatarga,
loodusvaatleja ja fotograafiga.
Kooli tänu kuulub silmapaistvatele saavutustele
maakonna aineolümpiaadidel:
Neljandate klasside
matemaatikaolümpiaad:
Johanna-Liisa Jürgens
1.KOHT
Kuuendate klasside
matemaatikaolümpiaad:
Andreas Saarep 1.KOHT
Seitsmendate klasside
kunstiolümpiaad: Anti
Kuusk 3.KOHT.
Päikesepaistelist, helget ja
rõõmsameelset
koolikevadet!

SÜGISENE 1.KLASS!
KALLID LAPSED, OOTAN TEID
KOOS VANEMATEGA
UULU KOOLI ENDALE KÜLLA
TEISIPÄEVAL, 29. APRILLIL
2014 KELL 17.00.
SAAME TUTTAVAKS JA
MÄNGIME PAAR TOREDAT
MÄNGU.
EMADELE, ISADELE JAGAN
NATUKE INFOT SÜGISEL
ALGAVAKS KOOLIAASTAKS.

ÕPETAJA ANNIKA
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Sportlikult kevadesse
Rannametsast
20.aprillil Rannametsa külas Häädemeeste vallas
toimuv Luitejooks tähistab Pärnu Kahe Silla klubi
hooaja algust.
Varakevadine Rannametsa luitemännik, värske
mereõhk ning lõbusad, talve kammitsaist pääsenud
spordisõbrad – see kõik annabki lühidalt edasi
Luitejooksu võlud ja erakordsuse. 8,3 km pikkune rada,
mis läbib Luitemaa looduskaitseala, pakub fantastilisi
loodusvaateid ja mõõdukat sportlikku väljakutset – seal
asuvad luited Torni- ja Tõotusemägi on Eesti ja terve
Baltikumi kõrgeimad!
Tegevust jagub kogu perele, lisaks on kavas
lastejooksud, käimine-kepikõnd ja koeraomanike
rõõmuks ainulaadne koertekross.
Stardid:
10.00 Koertekross,
11.00 Lastejooksud
12.00 Luitejooks ja Luiteretk
Info ja registreerimine kodulehel www.2silda.ee ja
Pärnu Keskuse (Aida 7, Pärnu) infopunktis kuni 18.04
kell 17.00. Võistluspäeval toimub registreerimine
kohapeal.
Kohtumiseni kevadises Rannametsas!
Lisainfo:

Anni Lüll
t.+372 5615 9598

Uhlapere Selts
teatab
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• TEATED •

Südamenädalal liikuma –
10 000 sammu südame heaks!
13. aprill 2014 11.00 Uhlapere seltsimaja ees
Pühapäevane jalutuskäik kulgeb mööda mõisarahva
jalutusrada Roosiaeda ja tagasi.
Selga mugavad riided. Kaasa võib võtta erinevat
atribuutikat: jalutuskepid, päevavarjud, piknikukorvid,
fotokad jm sportimiseks vajalik. Marsruut on 10 000 sammu,
mis tagab igapäevase liikumisnormi saavutamise sellel
päeval liikumatulnutele.

TAHKURANNA EAKATE SUVEREIS
11. juuni 2014
Sõidame RIIA LOOMAAEDA
Tee peal kaeme
MÜNCHAUSENI MUUSEUMET,
käime läbi BALTEZERI AIANDIST.
Väljasõit 11. juunil kell 8.00 vallamaja eest,
kell 8.15 Võiste PMÜ poe juurest.
Teeääres olijad võetakse peale.

03. mai 2014 kell 10 Uhlapere Seltsimaja ees
Ootame suurel talgupäeval kõiki küla- ja vallaelanikke
korrastama Kaatsi teed Uulu 500 esmamainimise
aastapäevaks. Teeme korda jalutustee Uulu keskusest
Uulu kirikuni
Kaasa võtta: kindad ja hea tuju. Võimalusel reha,
oksatangid.
Info http://talgud.teemeara.ee/events/kaatsi-tee

anni@2silda.ee
info@2silda.ee
MTÜ Pärnu Kahe Silla Klubi

Sünnid
MARTEN-EERIK PRIIDIK 25.02.2014
Ema Margit Priidik

KEVIN KUNDER

26.02.2014

Ema Monika Kunder
Isa Taavi Kunder

EVA-LISANDRA KOHANDI 27.03.2014
Ema Mae Pihlaste
Isa Marek Kohandi

Kõik, kes soovivad reisist osavõtta peavad registreerima end kuni 30.aprillini:
Uulu Raamatukogus – telefonil 4448881 või
helje@tahkuranna.ee
Võistes Elurõõm esinaisele Saima Vaher
telefonil 4460137
Ole kärme registreeruma, sest kohtade arv on piiratud!
Rohkem infot reisikorraldajalt Anu Nõmm
53451405 või anu@tahkuranna.ee.
Reisi saadab 11. juunil Marje Kaalep.

Aprillis muutuvad Uulu postkontori
lahtioleku ajad
Alates 1. aprillist kuni kuu lõpuni on Uulu
postkontor on avatud teisipäeviti ja reedeti kell
8.00-13.30.
Kõik saadetised proovime klientideni toimetada
kirjakandjate vahendusel.
Ebaõnnestunud väljastuskatse korral saab saadetised
kätte Papiniidu postipoest, aadressil Papiniidu 8/10,
Pärnu.
Uue tasuta väljastuskatse tellimiseks helistage
klienditeeninduskeskuse lühinumbril 1661.
Eesti Post vabandab võimalike ebameeldivuste
pärast.
Kristi Reimets
Piirkondliku postkontori juhataja
Telefon 4471112 Mobiil +3725083401 E-post
Kristi.Reimets@post.ee

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
Õnn pole otsida, leida ega anda.
Õnne tuleb hinges ja südames kanda!

Tahkuranna vallamajas, endised ruumid,
AVATUD JUUKSURITUBA
kolmapäeviti ja reedeti 9.00 –16.00.
Muudel aegadel kokkuleppel.
Aegu saab ette broneerida tel. +372 53 410 383

Aprilli kuu
29. aprill
08. aprill
18. aprill
27. aprill
03. aprill
02. aprill
16. aprill
27. aprill
28. aprill
21. aprill
29. aprill
12. aprill
13. aprill
21. aprill
03. aprill

Salme Talli
Klara Anderson
Elfriede Jõesaar
Elmar Mitt
Kaljo Ruubis
Evgeni Kanamart
Ellen Stern
Jaan Maruste
Ludmilla Kvell
Tõnu Potter
Linda Virak
Kaljo Harjaks
Ada Kraak
Mare Ojasuu
Ene Loosaar

93
88
85
85
83
82
82
81
80
75
75
70
65
65
60

OÜ Puhkan võtab hooajaliselt tööle (aprilli teisest
poolest kuni septembrini) kuusetaimlasse
rohijaid.
Aprill - mai kuusetaimede sorteerijaid ja astelpaju
istikute istutajaid.
Kuusetaimla asub Tahkuranna vallas Leina külas.
Kontakt: tel. 53 442 488

25.05.2014 toimub
Lavassaares
esmakordselt

VANAVARA LAAT
ja

PASUNAKOORIDE
ÜLEVAATUS LAAT
8.00 – 18.00

LEMBIT LEPPIK
14.08.1936-01.03.2014
Võiste alevik
OLEG TAMMSALU
15.04.1948-25.03.2014
Laadi küla

Väljaandja:
Lehe makett:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak
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Märtsikuu tegemistest Uulu lasteaias
Märts on kuu, kus on
alati palju tähtsaid sündmusi – märtsis tähistatakse
vastlapäeva, naistepäeva,
emakeele- ja teatripäeva
ning märtsis algab kevad.
Uulu lasteaias on saanud
kenaks traditsiooniks igal
vastlapäeval teha üks tore
saanisõit. Kuna sel aastal ei
olnud ilmataat lume
jagamisega eriti lahke, siis
ei vedanud ponid tavalist
saani. Vastlasõiduks oli
leiutatud ratastega saan,
millega sõitmine tekitas
lõbusat elevust nii lastes kui
õpetajates.
Kõikide rühmade ühine
spordipäev, millega meenutati toimunud taliolümpiat, toimus hoopis tubastes
tingimustes – Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse
saalis. Süüdati olümpiatuli,
anti olümpiavanne ja
korraldati saluut. Aladeks
olid seekord vildivise,
uisutamine, kelgutamine ja
lumepallilahing. Kõik
tegevused olid lastele täiesti
jõukohased ning see andis
meile kinnitust sellest, et
vaatamata looduse vingerpussidele ei tule lasteaednikel ideedest puudu ja
pidu toimub iga ilmaga.
Naistepäevale eelnevatel
päevadel pöörasime erilist
tähelepanu meie kenadele
tüdrukutele. Liblikate rühmas (lapsed vanuses 4–5
aastat) seati neidude juuksed soengusse Anee ema
meisterlikul juhendamisel.
Aitäh õpetuste eest!
Mesimummide rühm

(lapsed vanuses 3–4 aastat)
proovisid õpetajate abiga
soenguid sättida ja katseid
teha. Katsetati valge lill
toiduvärvi abil kollaseks
värvida ja piimast vikerkaar
välja võluda. Küll oli
põnev!
Raamatunädalal külastasime raamatukogu, kus
Jaanimardikad (lapsed vanuses 5–6 aastat) kordasid
üle kokkulepped – raamatusse suhtume austuse ja
lugupidamisega; raamat on
sinu hea sõber. Kõik said
võimaluse rühmadesse
raamatuid laenutada ja
Lepatriinud (lapsed vanuses
6–7 aastat) registreerusid
lugejateks. Loodame, et
raamatupisikusse sai nakatatud jälle uus hulk
lugemishuvilisi lapsi. Lepatriinusid ootab ju peagi ees
koolitee ja nii mõnelgi
lapsel õnnestub lugemine
hästi. Oma oskusi käidi
näitamas kõige väiksematele Mesimummidele.
Emakeelepäeval loeti neile
ette luuletusi ja õpetati
selgeks lahe ,,võlumise”
mäng.
Ühiselt tähistasime
emakeelepäeva väikese
peoga lasteaia saalis, kus
kõik osalejad said nautida
eesti keele kaunist kõla,
laulda laule ja tantsida
rahvatantse. Tore, kui
lapsed saavad üheskoos
mängida, tantsida ja ka
rühmade kaupa üksteisele
esineda. Ühispidudel õpib
laps, kuidas käituda suure
hulga laste seas ja saab ka

esinemiskogemuse veidi
suurema auditooriumi ees.
Mõnusa esinemiskogemuse võrra said rikkamaks
Lepatriinude rühma lapsed,
kes esitasid näidendi
,,Muinasjutt valgest liblikast” maakonna muusikaõpetajate ainesektsiooni
koolituspäeval. Väikesed
,,tegijad” said suure aplausi
osalisteks ja võib olla, et siit
on oodata järelkasvu uutele
suurtele ,,tegijatele”!
Teatrinädalal mängiti
kõikides rühmades väikseid lavastusmäge ja meisterdati dekoratsioone.
Märtsikuu teeb ikka
meele rõõmsaks, sest algab
ju kevad – nii suur kui väike
tunneb heameelt päikeselisest päevast. Lapsed ja ka
õpetajad on lusti ning
teotahet täis. Iga päevaga
märkame looduses uusi
kevademärke – teeme
avastusõpet ja märgime
saabuvaid kevadekuulutajaid projekti ,,Tere,
kevad!” tabelitesse.
Lasteaia aknalaudadel
tärkavad muru-, lille- ja
herne taimed; metsamatkad
pakuvad ikka rohkem
avastamislusti. Kuidas siis
muidu. Ja lasteaias saab
selle tõsise töö juures ikka
nalja ka!
Õpetaja tuleb lasteaeda,
käes kimbuke pajuoksi.
Väike tüdruk hõikab
imestusega: ,,Oi, kui kenad
tibuvitsakesed sul täna
kaasas on!”
Rõõmsat kevadet kõigile!
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Märts Võiste lasteaias

Praktiliselt lumetu talv
esitas mitmeid väljakutseid.
Neist viimane kandis pealkirja: ”Mida teha lumeta
vastlapäeval”. Meie hätta ei
jäänud. Nagu ikka sai vastlapäeval söödud hernesuppi
ja vastlakuklit. Pikad linad
said veetud Riina ja kompanii abil – tore sõit oli.
Kõike annab kohandada
vastavalt vajadusele: seekord olid saanil rattad all ja
sõidud said ikkagi tehtud.
Aitäh teile ja ootame
hobuseid ikka jälle külla.
Ega lapsed ju saa iga päev
hobuseid näha, katsuda ja
oma käega sööta.
Koos kõigi asjahuvilistega kuulas kogu vanem
liitrühm zooloog Aleksei
Turovski ja laulja ning
lauluõpetaja Anne Adamsi
loengut „Laule ja lugusid
loomadest” Mis lisaks faktidele oli imeliselt ilmestatud
joonistamisega.

Märtsis algas kevad.
Päikesekiirte näpud kihelesid nii hullusti, et tõid lausa
mustsõstra-, õunapuu-,
sireli-, kastani- ja kaseoksad
tuppa vaasi, et rutem
„hiirekõrvu” näha. Kevadise
pööripäeva eel meisterdati
kevade tervituseks okste
peale õied.
Koolirahva abiga osaleb
Rannakarpide rühm Räpina
aianduskoolis algatatud
tomatiprojektis. Kasvatame
õhinal tomtitaimi, mille
saaki sooviksime maitsta
maikuus. Lisaks saime
kevadkuu algul mulda tilli ja
salatiseemned ja ajatatud
sibulate mekk on juba
huultel. „Päikesekiired”
söövad samuti oma kasvatatud sibulat ning jälgivad
redise- ja kurgitaimede
kasvu aknalaual.
Teatrinädala raames
külastasime Pärnu teatrit,
etendust “Kolm põrsakest ja

hea hunt” ja saime viimase
esituse kogemuse, mis
võrreldes
esietenduse
erines vaid rahva arvu
poolest. Päikesekiirte rühma
lapsed meisterdasid endale
kroonid, kilbid-mõõgad
ning lavastasid rühmas
omaloomingulise näidendi.
Rannakarbid (4–7a)
liitusid ka sel aastal veebipõhise õppeprogrammiga
“Tere kevad!” 2014 nooremale koolieale ja eelkooliealistele, mille eesmärgiks
on lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile
tavalisemaid taime- ja
loomaliike, õpetada neid
liike looduses märkama, ära
tundma ning jälgima;
hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.
Kena kevadet teile
kõigile!
Võiste lasteaia pere

Tahkuranna Avatud Noortekeskuse
7.sünnipäevapidu

21.märtsil tähistas suure
sünnipäevapeoga Tahkuranna Avatud Noortekeskus
oma 7ndat sünnipäeva. Peo
avasid
noortekeskuse
aktiivgrupi liikmed Sigrit
Salusoo ja Martin Leemet,
kes täitsid peol õhtujuhtide
rolle. Õnnesoovid Tahkuranna Avatud Noortekeskusele edastas Tahkuranna
valla vallavanem Karel
Tölp. Sünnipäevapeo peaesineja oli Merlyn Uusküla,
kes lubas väikesed tantsu-

lapsed enda esinemise ajal
lavale tantsima. Enne
peaesinejat esinesid noortekeskuse noortebänd Tulnukad, kes esitasid 2 lugu.
Noortekeskusele tegi omalt
poolt tantsulise kingituse ItiMai Mätas. Üles astusid
noortekeskuse aktiivgrupi
liikmed mitmekülgse etteastega. Esimene osa sellest
oli väike tutvustus ja
reklaam aktiivgrupi kohta,
sellele järgnesid tegevused
millega aktiivi liikmed

tegelevad. Lisaks esinejatele
toimus disko, kus külalised
said usinasti jalga keerutada. Tublimad tantsijad
said premeeritud. Disko
viisid läbi meie oma
noortekeskuse noored.
Sünnipäevapeo ajal said
külalised osa võtta väikestest võistlusest. Noortekeskuse poolt tänusõnad
kõigile, kes aitasid kaasa
sünnipeo kordaminekule.
Merit Reinhold
noorsootöötaja

