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Valla väikelapsepäev
Iga laps on emale kalleim aare,
justkui kaunis oaas kõrbesaarel.
Ta suu, väiksed pihud ja süütud silmad,
toovad suurt rõõmu, kui sünnib ta ilma.
Vanemate hool ja hellus last edasi viivad,
annavad jõudu ja tugevad tiivad,
et laps elus õnnelik olla suudaks
ja ema-isa elupäevad nii rõõmsaks muudaks.
Mai kuu 15. kuupäeval olid kõik meie valla titad, kes sündinud vahemikus november
2013 kuni mai 2014, kutsutud koos emmede ja issidega volikogu esimehe Argo Mengeli
ja vallavanema Karel Tölpi pidulikule vastuvõtule. Beebidele, nende emmedele-issidele
ja kaasa tulnud õdedele-vendadele esinesid Uulu lasteaialapsed Piret Variksaare juhendamisel. Värskel ilmakodanikul surusid kätt volikogu esimees ja vallavanem ning kinkisid
nimelise sepistatud lusika ja pehme suure kaisulooma. Üheskoos söödi torti ja maasikaid
ning tehti vahvaid pilte.
Rõõmu ja kilkamist oli palju, kuigi kaheksast kutse saanud beebist oli kohale tulnud
vaid neli.

Veelkord palju õnne uutele pisikestele vallakodanikele: Marcel Sarapuu
(11.11.2013.a.), Gaute Rahu (04.01.2014.a.), Mattias Arumäe (02.02.2014.a.),
Marten-Eerik Priidik (25.02.2014.a.), Kevin Kunder (26.02.2014.a.), Eva-Lisandra
Kohandi (27.03.2014.a.), Henri Peets (23.01.2014.a.), Kaara-Emeli Helgi Wable
Rein (06.12.2013.a.) ja emmedele-issidele.
Lene Hirvela
Humanitaarnõunik

Lõbus lastekaitsepäev
1.juunil, kell
11.00 said kokku
kõik väiksed ja
suured, et tähistada
Tahkuranna valla
lastekaitsepäeva.
Õnneks ei vedanud
ilm alt ja pidulised
said nautida mõnusat päikest. Lastekaitsepäeva avas
Uulu Põhikooli II
klassi
õpilaste
etendatud varjuteater „Punamütsike”. Veel esinesid
Võiste noortetoa
tantsutüdrukud
kolme tantsuga.
Peale esinemisi oli
lastel võimalus
hüpata batuudil, lasta teha
endale näomaaling, lustida
koos klouniga ja võtta osa
auhinnamängust. Viimane
neist koosnes 8 erinevast
tegevuspunktist, mis kõik
tulid läbida. Väiksemad
pidulised said auhinnamängust osa võtta koos ema
või isaga. Peale iga tegevuse
sooritamist sai osavõtja
tegevuspunkti kaardile
templi. Kui kõik templid
olid olemas, sai iga osaleja
auhinna. Väike auhind
meeldis kõigile.
Täname kõiki, kes
aitasid lastekaitsepäeva läbi
viia!
Merit Reinhold
noorsootöö juht

Tahkuranna tantsutiim kullapalavikus

SHOW DANCE small groups lapsed 1. koht,
KULDKARIKAS Angela Kaiste, Terhi Kuuse, Crete Sinimäe, Iiris Reier, Iti-Mai Mätas.
DISCO DANCE soolo lapsed – IIRIS REIER 1. koht, kuldmedal.
DISCO DANCE duo lapsed – IIRIS REIER/CRETE SINIMÄE 1.koht, kuldmedal.
DISCO DANCE algajad lapsed duo – ANGELA KAISTE/TERHI KUUSE 1. koht,
kuldmedal. DISCO DANCE algajad lapsed soolo – ANGELA KAISTE 3. koht,
pronksmedal.
STAAR KLASS DISCO DANCE soolo lapsed – ITI-MAI MÄTAS 3. koht,
pronksmedal.
Teadmiseks kõigile, et ITI-MAI oli ainuke eestlane, kes jõudis oma kategoorias finaali.
DISCO FREESTYLE juunior – DEBORAH PUUSEPP 3. koht. Pronksmedal.
SHOW DANCE lapsed soolo finaali 4. koht Iti-Mai Mätas.
TALLINN CUP 2014 VÕISTLUS OLI MEILE KÕIGILE VÄRVIDE JA
KOGEMUSTE ROHKE! Suurepärast konkurentsi pakkusid meile võistlejad Soomest.
Treener Anu Nõmm
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
05.mail

• Korraldada 2014.aastal haljasalade niitmine ja
hooldamine alljärgnevalt:
- 2014. aastal Uulu Põhikool niidab/hooldab Uulu kooli
staadioni, Uulu kooli ümbruse muru (24160 m2 kuni 12
korda) oma vahenditega;
- Vesoka OÜ poolt tehtud hinnapakkumise alusel toimub
Tahkuranna valla haljasaladel: 62820m2 (12 korda) muru
niitmine hinnaga 0,168 Eurot/m 2 aastas, 10000m 2
(8 korda) muru niitmine hinnaga 0,112 Eurot/m2 aastas
ja haljasaladel 2900m2 (4 korda) muru niitmine hinnaga
0,056 Eurot/m2 aastas;
- Vesoka OÜ poolt tehtud hinnapakkumise alusel toimub
Tahkuranna valla haljasaladel muruniitmine koos
trimmerdamisega hinnaga 0,020 Eurot/m2 kolmel korral
3100 m2 suurusel pinnal.
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
- Vesoka OU esitab niitmisperioodi jooksul vallavalitsusele aruande (2 korda perioodi jooksul) teostatud
tööde mahtude kohta.
• Nõustuda Laadi külas Mägra maaüksuse (katastriüksuse
tunnus 84801:001:0419) jagamisega eraldi katastriüksusteks, vastavalt maamõõtja poolt koostatud
katastriüksuste plaanidele, määrates katastriüksustele
nimed ja maa sihtotstarve alljärgnevalt:
- Mägra, pindalaga 10,11 ha, sihtotstarve:
maatulundusmaa (011; M) - 100%;
- Mägrapõllu, pindalaga 15,44 ha, sihtotstarve:
maatulundusmaa (011; M) - 100%.
13.mail
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada Tahkuranna valla tantsulaste osalemist
24.05.2014 Vilniuses toimuvatel „Lithuanian Spring Cup
2014" võistlustel alljärgnevalt:
Angela Kaiste
30.- eurot
Terhi Kuuse
30.- eurot
Crete Sinimäe
30.- eurot
Iiris Reier
30.- eurot
Iti-Mai Mätas
30.- eurot
• Toetada Karl-Enrik Kriisi osalemist KK Paulus
koosseisus korvpalliturniiril St Peterburis 16.05-18.05
summas 30 eurot.
• Nõustuda Tahkuranna vallas Reiu külas Muuli tee 5
katastriüksuse (katastritunnusega 84801:001:0209)
jagamisega.
• Määrata katastriüksuse jagamise tulemusel uutele
katastriüksustele aadressid, pindalad ja sihtotstarbed
järgmiselt:
Muuli tee T1- pindala 717 m2, sihtotstarve transpordimaa
(007; L)100%;
Muuli tee 5- pindala 3661m² sihtotstarve: elamumaa
(010; E)100%;
Muuli tee 5a- pindala 2485m² sihtotstarve: elamumaa
(010; E)100%;
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Vallavolikogus otsustati:

• Määrata Uulu-Valga maanteele lisatava uue bussipeatuse
nimeks Pihla.
• Väljastada projekteerimistingimused Natalja Shushpanovale Reiu külas Silla tee 6 kinnistule ridaelamu
projekti koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Rainer Salujärvele Võiste
alevikus Vaariku tn 4A kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Airi Kästikule Reiu külas Muuli
tee 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Jõulumäe Tervisespordikeskus
SA-le, esindaja Enn Tasalain, Leina külas Jõulumäe
tervisekeskuse kinnistule reoveepuhasti rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
• Mitte algatada Metsaküla küla Ranna kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilist hindamist.
Ranna kinnistu detailplaneeringu koostamise korraldaja
on Tahkuranna Vallavalitsus, aadress Pärnumaa, Uulu
86502, telefon 4448890. Detailplaneeringu koostamise
algataja ja kehtestaja on Tahkuranna Vallavolikogu,
aadress Pärnumaa, Uulu 86502, telefon 4448890.
Detailplaneeringu koostaja on FIE Kaljo Nõmm,
Tegevuslitsents 293 MA-k 5.-14/4300, Telliskivi tn. 10,
Pärnu 80034.
• Tunnistada laekunud pakkumused vastavaks ja pakkujad
kvalifitseerida.
• Tunnistada hankemenetluses „Tahkuranna valla Uulu
küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise
ehitusprojekti ekspertiis” edukaks madalaima pakkumuse
esitanud Entec Eesti OÜ pakkumus summas 756
(seitsesada viiskümmend kuus) eurot koos 20%
käibemaksuga.
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga
hankelepingu sõlmimise menetlust.
20. mail
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine, hooldaja määramata jätmine).
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 6
Tahkuranna Avatud Noortekeskuse Võiste Noortetoale
lastekaitsepäeva tähitamiseks
• Tunnistada laekunud pakkumused vastavaks ja pakkujad
kvalifitseerida.
• Tunnistada hankemenetluses „Tahkuranna valla Uulu küla
ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise
ehitustööde omanikujärelvalve” edukaks madalaima
pakkumuse esitanud FIE Enno Tammekivi pakkumus
summas 1448 eurot (FIE ei ole käibemaksukohuslane).
Alustada eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankelepingu sõlmimise menetlust.
• Tunnistada kehtetuks Alan Inslerile Laadi k. Siimu tee 3
olemasoleva ehitusloa tühistamiseks.
• Väljastada ehitusluba Lottemaa Teemapark OÜ-le Reiu
külas Linnaku kinnistule köök-lao püstitamiseks.

27. mail
• Algatada Laadi küla Mäeotsa tee 25 kinnistu
detailplaneering (vt. Lisa 1 – planeeritava ala skeem)
Kinnitada Laadi küla Mäeotsa tee 25 kinnistu
detailplaneeringu lähteseisukohad.
Sõlmida leping arendajaga detailplaneeringu koostamise
korraldamiseks ja koostamise rahastamiseks.
Mitte algatada Laadi küla Mäeotsa tee 25 kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ühepereelamu
ehitusõiguse planeerimine ja avaliku tuletõrje veevõtukoha rajamine, millega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Detailplaneering muudab üldplaneeringut
maakasutuse osas.
• Tühistada osaliselt Tahkuranna Vallavolikogu 26.05.2011
otsus nr 25 „Detailplaneeringu algatamine” Reiu küla
Puhkekeskuse detailplaneeringu algatamiseks Tõllapulga
tee 1, katastritunnusega 84801:001:1248, kinnistu osas.
• Tühistada Tahkuranna Vallavolikogu 26.05.2006.a otsus
nr 43 „Detailplaneeringu algatamine”.
• Tühistada Tahkuranna Vallavolikogu 28.06.2012.a otsus
nr 26 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse”.
• Taotleda Tahkuranna valla munitsipaalomandisse Reiu
külas asuv Pargi maaüksus.
• Omandada Reiu külas asuvatest Võidu (katastriüksuse
tunnusega 84801:001:0552) ja Põllu (katastriüksuse
tunnusega 84801:001:0551) kinnistutest bussiootepaviljonide tarbeks ca 42 m² suurused maatükid hinnaga
30 €/m². Täpsed pindalad selguvad maamõõtmise käigus.
Vallavanemal teostada vara vastuvõtmiseks vajalikud
toimingud. Lepingu sõlmimisega kaasnevad kulud kannab
Vallavalitsus.
Kohustada Tahkuranna Vallavalitsust hooldama
bussiootepaviljonide ümbrust bussiootepaviljoni kasutajate poolt tekitatud prahist.
• Kinnitada Tahkuranna valla kasutuses oleva ametiauto
VOLKSWAGEN JETTA, riiklik registreerimismärk
910BGC, eest vastutavaks isikuks vallavanem Karel Tölp.
Määrata nimetatud ametiauto garazeerimiskohaks Uru
kinnistu Murru küla Are vald Pärnumaa ja Eriku kinnistu
Kuiaru küla Tori vald Pärnumaa;
Kinnitada mootorikütuse kulu piirmääraks 300 liitrit kuus.
Ametiautot võib garazeerida väljaspool elukohta, kui see
on seotud teenistusülesannete täitmisega.
Ametiauto kasutamise kohta peetakse ametiauto
kasutamise arvestust ja esitatakse raamatupidamisele igakuuliselt hiljemalt 10. kuupäevaks.
Üle kehtestatud piirmäära mootorikütuse kulu tasub
vastutav kasutaja.
Ametiauto kasutamisel isiklikuks otstarbeks tuleb
vallavalitsusele auto kasutus hüvitada 0,30 eurot/km.

EELTEADE

Vallavalitsuse teated
TEADMISEKS!

Tahkuranna Vallavalitsuse
kollektiivpuhkus
07.juuli – 27.juuli 2014.aastal.

Ettepanekuid Tahkuranna valla
arengukava 2013–2017 muutmiseks ja
täiendamiseks saab esitada
vallavalitsusele kuni
01.juulini 2014.a.

Kõik Teie avaldused ja kirjad
võetakse vastu
tööpäevadel kell 9.00 – 15.00
vallavalitsuse ruumides.

Arengukava eelnõu avalikustatakse
27.juuli kuni 21.august 2014.a.

Tel. 444 8890, 5335 8992.

Laekunud muudatusettepanekute avalik
arutelu toimub
18.august 2014.a kell 18.00
volikogu saalis, vallamaja II korrusel.
Senise arengukava tekstiga saab tutvuda
www.tahkuranna.ee, Avalikud
dokumendid, Arengukava. Uulu ja Võiste
raamatukogudes ning valla kantseleis
tööpäevadel.

VANADE KODUMASINATE JA
OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMINE
Laupäeval, 20.septembril 2014
KODUMASINAD – külmkapid, pesumasinad,
televiisorid, elektripliidid, arvutid, tolmuimejad, föönid,
röstrid, miksrid.
OHTLIKUD JÄÄTMED – vanad patareid, akud, päevavalguslambid, elavhõbedaga termomeetrid, vanad
ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-,
lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega
määrdunud pakendid.
Kui te soovite neist vabaneda, siis andke sellest
teada kuni 15. septembrini
• Helistades 15155
• Saates e-kirja parnu@ragnsells.ee;
info@ragnsells.ee
• Külastades Tahkuranna vallamaja

LP TAHKURANNA VALLA ELANIKUD!
Palun ärge tooge oma olmeprügi vallamaja juures
asuvasse valla ja valla allasutuste prügikasti, vaid soetage
endale prügikast ja sõlmige prügiveo leping.
Kõik need inimesed, kes te olete seda teinud on
tuvastatud turvakaamerate abil ja Teie nimed ja pildid
prügi panekust avaldatakse valla kodulehel.
Tahkuranna Vallavalitsus

Registreerumisel teatage:
Aadress, kus soovite jäätmeid ära anda.
Milliseid jäätmeid ja millises koguses soovite
ära anda.
Nimi, kontakttelefon ja olemasolul e-posti
aadress.
PS! Ohtliku jäätmed kogutakse ainult
eraisikutelt.
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Hoidkem oma valda ja inimesi!
Intervjuu Tahkuranna vallavolikogu liikme Ahti Kukega
Olete
Tahkuranna
vallavolikogu liikmeks
kandideerinud valimisliit
Koostöö nimekirjas ja
saanud volikogu liikmeks
20 häälega, kuna teist
eelpool olnud Karel Tölp
valiti vallavanemaks.
Mis ajendas Teid kandideerima Tahkuranna
vallavolikogusse?
Eks selle suhteliselt pika
aja jooksul, mil juba olen
siin Tahkuranna vallas
elanud, on tekkinud head
tuttavad ning sõbrad, kellest
mõned on siin juba olnud
pikka aega. Peale selle olen
ka seda meelt, et iga
inimene peaks või võiks
võimalusel andma panuse
enda ümber olevasse ühiskonda.
Kuidas olete volikoguliikme töösse sisse elanud?
Aeg, mil olen volikogu
tööga tegelenud, ei ole veel
väga pikk. Alles esimene
aasta ju selles valdkonnas.
Ma ei näe probleemi
volikogu töös ja sellesse
sisse elamises. Kuna olen
alustanud puhtalt lehelt ja
ilma eelarvamusteta ning
pole põline tahkurandlane,
on minul seda tööd õiglaselt
teha vast isegi kergem, kui
neil, kes on seda juba palju
aastaid teinud.
Lisaks volikogu tööle on
Teie vedada ka volikogu
juurde moodustatud alatistest
komisjonidest
haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni töö. On
see Teile võõras maailm ja
kuidas olete sisse elanud?
Missugused on tulevikuplaanid volikogu liikmena
ja ka komisjoni esimehena?
Kuna tegelen ise ka
ettevõtlusega ja juhin ning
haldan oma ettevõtteid, siis
ei ole see komisjoni eestvedamine minu jaoks
võõras maailm. Algselt
komisjoni loomine, pean

silmas liikmete valimine, ei
olnud muidugi kerge, kuna
komisjon töös osalejate
soov oli üllatavalt suur.
Liikmete arv võrreldes
eelmiste aastatega on
nüüdses komisjonis poole
suurem ja seega peaks
olema ka otsuste tegemine
õiglasem ning uute ideede
väljatöötamine oluliselt
lihtsam. Ma ei tahaks ütlemata jätta, et minu nägemusel on haridus-, kultuurija sotsiaalkomisjoni meeskond nooruslik, teotahteline
ning ideedeküllas. Siinkohal
ei saa me unustada seda kui
suure töö on ära teinud
eelmine komisjon Urmas
Oru eestvedamisel. Suuresti
tänu neile võime uhkust
tunda oma mõlema kooli
üle. Kindlasti on selles ka
suur osa nende üksuste
väärilistel juhtidel. Sellise
tulemuseni saab jõuda ainult
siis, kui juhid ei käi tööl
ainult raha pärast, vaid on
hingelt juhid ja tahavad teha
asju hästi. Seega ei plaani
meie praegune komisjon
midagi lõhkuda, vaid loodame, et suudame seda
veelgi parendada ning
panustame kindlasti ka omi
mõtted.
Mis puutub kultuuri- ja
spordivaldkonda, siis siingi
on olemas mõtlevad inimesed asju korraldamas.
Kõikju teame, et Tahkuranna valla uhkus on
Jõulumäe, kohe-kohe on
avamas end Lottemaa ja ega
ka sellises suures mastaabis
golfiväljaku kompleksi, mis
meil varsti avatakse, ühelgi
lähinaabruses oleval vallal
vastu panna ei ole.
Kolmas valdkond on
sotsiaalpool, kus me kindlasti ei tohi unustada meie
valla hinge Klaudi Tintsi,
kes on ikka suutnud siiani
hoida kõik vägagi kontrolli
all olenemata olematutest
rahalistest võimalustest.
Seega, kokkuvõtvalt võin
öelda, et väga raske on olla
sama heal tasemel nagu seda

siiani on tehtud ja saavutatud. Aga kindlasti ei anna
meie värske haridus-,
kultuur- ja sotsiaalkomisjon
alla ega lase vana rasva peal
liugu. Kui me tervet ei jõua,
siis teeme pool, aga teeme
hästi.
Tulevikus tahame kindlasti rohkem rõhku panna
kultuurilisele poolele ja
veel kindlasti koostööle
erinevate seltsidega. Siin
kohal ei saa märkimata jätta
meie tublide seltsielu
vedajate panust, kes kõik
koos ühiselt toimetavad.
Mis ameteid olete siiani
pidanud/peate ja kas
igapäeva töö ka volikogu
liikme tööd toetab?
Kui mina noor olin, siis
oli ju veel sohvooside ja
kolhooside aeg. Kuna isa oli
bussijuht ja ema töötas
sööklas, siis minu unistus
unelmate töökohast oli
veoauto (GAZ 53) juhiks
saada. Võin etteruttavalt
öelda, et see ei õnnestunud,
kuna enne lõpetasid sohvoosid tegevuse ja kõik
hakkasid talusid pidama.
Peale seda olin maaelus

väga pettunud ja tulin
1994.aastal ära linna ja olin
2004 .aastani ühes alkoholi
firmas müügijuhiks. Peale
seda olen olnud ettevõtja ja
tegelenud oma ettevõtete
juhtimisega. Tahkurannas
on mul Staigervik OÜ, mis
tegeleb
kanamunade
tootmisega ja Pärnu linnas
Blauinvest OÜ, mis tegeleb
toitlustamise ja meelelahutusega.
Kas olete põline pärnakas, millal sai Teist
tahkurandlane?
Olen sündinud 1972.a ja
kasvanud Viljandimaal
Karksi-Nuias. Sel ajal oli
sellises väikeses kohas 700
õpilasega keskkool, kus
minagi õppisin. Seega ma
pole põline pärnakas ning
kolisin Pärnusse 1994.a.
2005.aastal sain taas aru, et
ma pole ikka linnamees ja
kolisin Tahkuranna valda ja
elan siin siiani ning ei ole
veel isegi mõttes siit kuskile
kolida.
Mis on Tahkurannas
vallas hästi, mis on
halvasti/puudu?

Seni, kui ma polnud
seotud otseselt valla tööga,
siis tunnistan ausalt ka oma
teadmatust valla asjadest,
kuna, nagu teame, ei jää
väga aega oma ettevõtluse
kõrvalt mõelda muudele
teemadele. Uus algus
volikogu tööga viis mind
koos teiste volikogu
liikmetega ringreisile oma
valda, kus sai tõeks
minujaoks tõeline ime – kui
heas korras on meie
lasteaiad, koolimajad,
Tahku Tare külakeskus ning
veel suur kultuuri- ja
spordikeskus. Ei osanud
kunagi arvata, et astun sisse
Võiste koolimajja kui
muinasjutumaale. Siiani on
kõik positiivne ületanud
kindlasti minujaoks negatiivse. Kindlasti on asju, mis
tuleks teha paremini ja
kindlasti need puudulikud
kohad ka leiame.
Mis on Teie lemmik
söök ja jook? Kas valmistate ka ise perele süüa?
Äkki on anda mõni
omavalmistatud toiduretsept.

Kuna olen tüüpiline eesti
mees, siis muidugi mind ei
huvita söögitegemine, aga
ühe oma „keerulise” retsepti
võin Teiega jagada küll.
Mis muud kui munaroog. Ole hea, võta kanapesast 3–4 suurt muna,
väikeste puhul võta aga 6
muna. Kui endal pole, küsi
naabrilt, temal on ikka mõni
muneja kana. Klopi munad
vispliga ühtlaseks massiks,
seda tee hoogsasti. Lisa
pisut piima, 1 spl jahu,
maitseks soola, pipart.
Kuumal pannil võiks olla
juba pruuniks küpsetatud
sibul, peekon, mõni seen
(neid saate korjata meie
valla metsades). Samale
kuumale pannile kalla
munamass, aseta pannikaas
peale ja keera pliidituli
väikesemaks. Ja sul valmib
parim omlett, mida oled
kunagi maitsnud. Üks asi
veel – tee seda armastusega.
Milline on Teie sõnum
Tahkuranna valla rahvale?
Mis muud kui hoidkem
oma valda ja inimesi, kes
meie ümber on. Tahaks, et
ka niinimetatud „uuselanikud“ tunneks ennast vallas
hästi. Väga ootaks nendepoolset aktiivsust ja suhtlust
valla ja valla tegemistega.
Andke oma headest mõtetest meile teada ja teeme
seda koos. Ärge viige häid
mõtteid linna, kuigi see on
meile nii lähedal. Väga
tahaks, et üritused, mis
vallas toimuvad, oleksid
inimesterohked ning lastel
oleks rohkem tegevust.
Selleks, et saada mida
tahame, peame kõik üheskoos tegutsema, teisiti ei ole
see võimalik. Muidu
kulutame liiga palju raha ja
aega. Tegutseda ning
mõelda tuleb ühiselt ja ühes
suunas.
Ahtiga ajas juttu
Tiiu Sommer

Hüljestest
Nagu maakonnalehest
lugeda võib, on meri
viimasel ajal Pärnu lahe
piirkonnas randa toonud
palju hülgekorjuseid. Puutumatuks pole jäänud ka
Tahkuranna rannad. Mere
ääres liikujad annavad
korjustest teada nii keskkonnainspektsioonile,
keskkonnaametile kui ka
meediale. Kõige tulemuslikum on aga siiski teavitada kohalikku omavalitsust, kelle ülesanne on
hülgejäänused koristada.
Kui näete hülgelaipa,
tuleb helistada vallavalitsuse üldnumbril 4448890
või ehitus- ja kommunaalnõunikule
telefonil
53006898. Võimaluse korral märkida hülge asukoht
nii, et see kaugemale välja
paistaks (nt puuoksaga).
Aitäh kõigile, kes seni
on randa uhutud hüljestest
valda teada andnud!
Tahkuranna Vallavalitsus

Teeme ära
Veebruarikuus pöördusin Sinu poole, kaastahkurandlane, et vaataksid
järele oma fotodevaramu
või teeksid kodukohas ringi
kõndides fotosid oma
kodukandist. Siis kirjutasin:
„Aeg liigub kärmesti.
Kaugel see maikuugi enam
on ja siis tahab zürii tuua
rahva ette kokkuvõtted
järjekordesest konkursist.
„Aeg on tõesti kiiresti
talvest suvesse liikunud ja
teatavasti pole konkursi
lõpptähtaega veel välja
öeldud. Põhjuseid on selleks
mitmeid.
Konkurssi välja öeldes
arvasin ja arvan praegugi,
et meie kodukant oma
huvitava ajalooga vajab
kindlasti jäädvustamist.
Samuti tunnen-tean inimesi,
kes sellega juba ammu

tegelevad. Kuidagi on aga
nii jäänud, et igaüks tegutseb omaette. Üksiküritajatena loome aga liiga
killustatud ajaloopildi.
Pool aastat tagasi
valimiste eel oli kuulda
huvitavaid ettepanekuid
meie kodukandi elu edendamiseks ja kultuuriajaloo
säilitamiseks. Kas ei oleks
nüüd aeg käes, et tookordsed arvajad koos maha
istuksid, et järele mõelda,
kuidas edasi minna? Arvan,
et Uulu esmamainimise 500.
aastapäev võiks olla just
selliseks põhjuseks. Mida
me tahame, kuidas jätkame?
Ja seda kogu vallas – nii
Võistes kui Uulus, nii
Metsakülas kui Reius.
Seepärast on praegu
kompromisslahendus:

Lõpptähtajaga 15. juuli
laekunud tööde põhjal
teha konkursi 1. etapi
kokkuvõte, mille tingimused on ära trükitud
veebruarikuu „Oma Lehes“:
Teemad:
1. „Oli ja on„ – selle
teema alla sobivad tööd,
milles on võrreldud ühel
vanal fotol olevat ehitist
või looduslikku paika täna
nähtavaga.
2. „On kaunis meie
kodupaik“ – siia sobivad
fotod meie kaunist loodusest.
Kindlasti tuleb juurde
kirjutada ka lugu, mis tutvustab kujutatud asju ja
paiku.
Selleks ajaks tuleb järele

mõelda, mida selline
tähtpäev kodukandi jaoks
veel annab. Minu nägemuses saab Uulu Lamba
Vest 2014 olema teatud
mõttes avahetk järgnevale
Uulu kui kodukoha ja tema
ajaloo ja tulevikuga tegelemisele. Üks suurüritus on
huvitav ja värvikas sündmus
meie tutvustamiseks laiemale üldsusele. See on
rohkem külalistele.
Eesmärgiga teadvustada
oma inimestele, milline paik
on meie kodu, oleks
võimalik korraldada nii
mõndagi. Õpilased saaksid
loovtöödeks uurida meie
kodu erinevatest külgedest
– ajalugu, loodus, huvitavad
inimesed, majandus jne.
Korraldada võiks orienteerumisvõistluse mööda ko-

dukandi kultuuriväärtusi,
esitluskonkursse, omaloomingu kirjutamist.
Valimiste eel oli kõigil
ettepanekuid meie kultuurielu edendamisks.
Vastav komisjongi on meil
olemas. Mis siis muud kui
hakkame pihta!
P.S.
Pidagem siis meeles, et
1. etapp lõpeb 15. juulil ja
töid saab esitada meili teel
uulupulverk@gmail.com
või tuua Uulu raamatukokku.
Telefonilt 53 484 121
on võimalik saada lisainfot.
Reet Sai
MTÜ Pulverk
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See lugu on METSAKÜLA külast
... on üks Tahkuranna
valla 8 külast ja ühest
alevikust.
Elanikke on 01.01.2014
seisuga 66 – mehi 33,
naisi 33, mis on viimaste
aastate lõikes olnud stabiilne näitaja.
Kõrgajad on olnud 2006.
ja 2007. aastal, kui külas oli
77 ja 78 ning 2008. aastal,
kui külas oli 76 elanikku.
Metsaküla küla vanim
elanik on sündinud 1921.
aastal ning tema on ka üks
vanimaid Tahkuranna valla
elanikke. Järgmised vanuseliselt on sündinud 1935
(3). ja 1937 (2). aastal.
Metsaküla küla 66 elanikust 10 on lapsed.
Metsaküla küla on üks
väiksema pindalaga külasid
Tahkuranna vallas, kus talud
on koondunud TallinnPärnu-Ikla maantee äärde.
Külas on palju kaitstavat
loodust alates Natura 2000
linnuhoiualast mere poolses
küljes ja lõpetades UuluVõiste loodusalaga teiselt
poolt. Seega asustust selles
külas väga suures mahus ei
ole.
Vaatamisväärsustest
paikneb Metsaküla külas
ajaloomälestis Metsaküla
kalmistu, mis on asustatud
1870. aastal. Tahkuranna
vallas levis peale Põhjasõda
(1700–1720) vene õigeusk,
mis nõudis ka samausuliste
matmispaika. 19. sajandil
võimaldati veneusulistele
kergemini maad saada.
Kalmistu oli ainuke vene
usu kalmistu piirkonnas.
Ristid räägivad siiamaani
mõisaaegsetest kooliõpetajatest. Kalmistu kujunes
eelmise sajandi 20–30ndatel aastatel rahva kogunemiskohaks igal aastal
15. augustil ehk rukkimaarjapäeval. Sel päeval
pidas igaüks vajalikuks osa
võtta algul kiriklikust
jumalateenistusest ja sellele
järgnevast surnuaiapühast.
Lastele-naistele õmmeldi
sel puhul uued kleididülikonnad. Kalmistu väravas müüdi saia, limonaadi,
jäätist. Päev jätkus pidustustega Pätsi platsil, kus
korraldati sportlikke mänge,
esinesid isetegevuslased,
mängisid pillimehed ja
löödi tantsu. Kohal olid
maiustuste müüjad.
Kalmistul paikneb ajaloomälestisena ka II maailmasõjas hukkunute ühishaud.
Kuna soovime edasi
anda Metsaküla elu-olu
tänapäeval, otsustasime
suhelda otse tänaste külaelanikega.
On suurepärane suveilm,
kui meie kaks, Tahkuranna
valla ametnikku, alustame
oma ringkäiku Metsaküla
külas. Alustame ühest
vanemast
talukohast
Lemmiku talust. Talu
pererahvas Juta ja Mart
Lemmik on tööpäeval loomulikult tööpostil. Oleme
kokku leppinud kokkusaamise Juta Lemmikuga
tema töökohal Jõulumäe
Tervisespordikeskuses.

Metsaküla küla
pindala on 6,5158 km²,
see on 6% valla kogupindalast.
Valla kogupindala on 103,8 km².
Elanikke 01.01.2014.a. seisuga 66
mehi 33,
naisi 33.
Asustustihendus 10,13 in/km²,
vallas 22,35in/km²
Metsaküla külas on lapsi
0-7 k.a - 4
8-18 k.a - 6
pensioniealisi - 23
tööealisi -33

Kohtume suurepärases
vormis oleva heatujulise ja
lahke olemisega Jutaga.
Usutlusest Jutaga selgub, et
Lemmiku talu elamu on üks
Metsaküla küla vanimaid
hooneid, perenaise teada
juba aastast 1857.a, mil
hoones paiknes valla
vaestemaja. Kuuldavasti on
hoones paiknenud kunagi
ka kirik.

Talu omanikeks sai
tänane pererahvas juhuse
tahtel juba 29 aastat tagasi,
kui otsiti Juta sünnikodu
lähedusest püsivat elupaika.
Ainukeseks, tol ajal tühjaks
olevaks majaks osutus
tolleaegse Uulu külanõukogu bilansis olev hoone,
kuhu majutati väljastpoolt
piirkonda tööle asunud
inimesi. Pere ja külarahva
toel saigi kodu rajatud. Tänu
Jutale toodi Nigula raba
äärest Tahkuranna valda
üks spordilembeline noor
mees. Tänaseks on Juta ja
Mart juba veteransport-

lased, kes on aastaid kaitsnud nii valla kui ka oma
koduküla au. Juta sõnade
järgi elavad täna Metsaküla
külas sõbralikud ja ettevõtlikud inimesed, ühiselt
on rajatud külaplats koos
palliplatsi ja külakiigega,
kus on plaanis veeta ka
ühine jaanipäev.
Lõpetades intervjuu

Jutaga, trehvame Jõulumäel
kokku Sipelga talu perenaise Marvi Arnek´iga, kelle
lahkel
loal
liigume
uudistama tema ja Veiko
ühist kodu. Tegemist on
Marvi kodukohaga, mis
tänaseks on hoolsa pererahva käe all saanud õige
värske ilme. Kolmkümmend aastat ühiselt Sipelga
talus veedetud aastate
jooksul on suureks kasvatatud kolm poega ja üks
tütar. Tänaseks saab rõõmu
tunda juba esimesest
lapselapsestki.

küla külla ära tulema avar
ruum ja kaunis loodus.
Tänaseks ei kujuta Marek
ettegi, et naaseks Pärnusse.
Peres on kasvamas kolm
tütart, kellest kaks juba
Uulu koolis ja üks alles
lasteaias. Talus on loodud
ühemehe firma, mis osutab
ekskavaatoriga kaevetööde
teenust.
Talu õuel ringi uudistades avastame, et ka selle
talu elamu on juba üle saja
aasta vana. Nimelt on mõisa
sulastemaja rajatud juba
aastal 1886.a.

Huvitaval kombel on ka
selles talus sporti armastav
rahvas. Marvi on kuulunud
Eesti NSV omaaegsesse
naiste korvpalli koondisesse
ja tütar Adeele on tuntust
kogunud talviti tubli
suusasportlasena ja suviti
triatlonistina. Loomulikult
on kogu pere osalenud
sarnaselt Lemmiku perega

Meie retk Metsakülas
jätkub Sella talus, kus
pererahvaks on Metsaküla
külast pärit Aina ja Peeter
Henningud.
Talu õuele jõudes ootab
meid ees suurejooneline
häärber, mis eelmisel aastal
esitati Tahkuranna valla
poolt Pärnu maakonna
kaunima kodu konkursile.

(Loe edasi 5. lk)

Ajalooline talu on
teeninud pererahvast juba
ca 170 aastat. Nõukogude
ajal on Sella talus paiknenud ajastu suurim
lillekasvatus, kus kasvatati
naistepäevaks hüatsinte,
tulpe ja nartsisse. Samas
talus on aretatud vastupidav
„Tahkuranna Muurom“
kurgisort.
Avarast
söögitoast
avaneb vaade astelpaju
väljale, mis on tänaseks
kasvanud suisa 20 hektari
suuruseks. Astelapaju äri on
üheksa aastat vana, andes
saaki suisa 40 tonni aastas.
Sellises mahus kasvatamine
eeldab saagikoristajate
armeed. Pererahva sõnul
võtavadki osa Tahkuranna
valla inimestest spetsiaalselt
astelpaju marjade saagikoristamise ajaks puhkuse.
Lisaks lisateenistusele saab
saagi koristamise ajal
täiendada ka isiklikku talvist
marjavaru, eks ikka eesmärgiga kindlustada endale
hea tervis. Saksamaise
tehnika olemasolu on töö
tunduvalt lihtsamaks teinud.
Marjad korjatakse koos
okstega ja külmutatakse läbi
30 kraadises pakases,
seejärel on hõlbus marjad
okste küljest lahti raputada.
Pererahvalt saame kiire
ülevaate astelapaju tervistavast mõjust ja prooviks
kaasa ka täna juba tetrapakendisse
pakitud
mahlapaki. Uudishimu saab
ühest ametnikust võitu ja
kiire testimise tulemusena
saab tõdeda, et maitseb
hästi. Kui arvestada asjaoluga et ühes astelpaju
marjas on sama palju C-

kõikvõimalikel spordiüritustel esindamaks oma
küla ja valda. Ka selles
peres kiidetakse külarahva
ühiseid tegemisi, mille ajel
suundumegi kaema vastvalminud Metsaküla küla
külaplatsi.
Külaplatsi ehitati „Teeme ära“ talgupäeval 17
inimese abil. Seega pani
ühisesse ettevõtmisesse
käed külge suisa iga neljas
külaelanik.
Liikudes külaplatsilt
edasi jõuame sujuvalt
Merlimaa taluõuele, kus
askeldab Marek Udu.
Talukohta on kasutatud
1983ndast aastast suvekoduna, kuhu püsivalt asuti
elama 2002. aastal. Põlise
linnamehe meelitas Metsavitamiini kui ühes apelsinis,
tundub see tõelise looduseimena.
Sella talu pererahvas
nimetab oma astelpajukasvandust hobiga tegelemiseks ja oma kasvandusest
rääkides lööb pererahva
nägu tõepoolest särama ja
tunda on ilmselget uhkust
saavutatu üle. Astelpaju
kasvatusest saadav tulu
paigutatakse pidevalt tegevuse laiendamiseks ja
tehnoloogia arendamiseks.
Täna plaanitaksegi hakata
tegelema lisaks veel
kõrvitsa kasvatamisega, et
rikastada astelpaju marja-
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saada viiekümne aastaselt
pensionile. Tuukritöö sügavas vees hakkab kõrvadele,
nii ongi Kaido üks kõrv
rikutud Jaapani meres ja
teine Mustas meres. Huvitav
on fakt, et vee kõrva
sattumisel võib inimene
kaotada orientatsiooni.
Talu uudistades
jääb meie silme ette
tänane
külaline,
kirjanik Ameerikast,
kes üritab ilma
transpordita looduskeskkonnas elades
hakkama saada. Tasuta WIFI võimalus on
Jõulumäel, kuhu terve
mees jalgsi pääseb.
Talus pakutakse ainult
elamise/olemise ruumi
– voodikohta ja
söögitegemise võimalust. Teenindust ei
ole. Maksimaalselt
mahub majja 15
inimest.
Talu külastavadki
inimesed, kellele
meeldib ehe loodus. Täna
on talu patrioodiks Ukraina
juurtega Pärnu kolledzis
õppiv tudeng, kellele on
piirkond niivõrd meeldima
hakanud, et otsib võimalust
luua kodu Tahkuranna
valda.
Seega võimaldab talupidamine hankida pensionile pisikest lisa. Suvel
Metsakülas elades sõidutab
Kaido ka naabrimemmesid
vahetevahel linna poodi.

dest saadavate toodete
sortimenti. Kuuldavasti
mekib astelpajust ja kõrvitsast valmistatud mahl
imehästi.
Elatise teenimiseks peab
Peeter Henning Uulu külas
Henningu saeveskit. Tuleb
nentida, et ettevõtlikel
inimestel on maal käedjalad tööd täis ja saab seda
veel teistelegi jagada.
Kuna meile tundus, et
ühe päevaga saadud info
Metsaküla külast ei olnud
piisav, jätkame järgmisel
päeval oma ringkäiku.
Saabume 100 aasta vanu-

sesse Naarimaa matkatalusse, mis paikneb keset
naturaalset loodust metsa
sees ja on ideaalne koht
seljakotiga matkajale. Talus
võtab meid lahkelt vastu
peremees, elupõline vetelpäästja ja tuuker Kaido Kivi,
kes tegutseb seal peaasjalikult suvel.
Taluomanikuks sai
tänane peremees 1982.
aastal, mil linnaelu ära
tüütas ja kitsas ruum ahistavaks muutus. Kuna
Jõulumäe kant oli meeltmööda ja Naarisma talu oli
tol hetkel parasjagu sobiva

hinnaga müüdaval, otsustas
Kaido seal laiemalt
tegutsema hakata. Esmalt
muidugi tuli maja ostuga
võetud laen tagasi maksta ja
selleks oli vaja 1980ndatel
aastatel teha kaks reisi
Aafrikasse, pidades tuukriametit sõdivas Angoola
riigis, kus varitses pidevalt
malaaria oht. Raske töö
tulemusena sai Kaido
südamelihase ja seljalihase
põletiku, kuid maja võlad
said tasutud. Kaido pajatustest saame mõndagi
teada tuukrite tööst. Tuuker
peab iga päev vette saama,
nagu lendur lendama, et

Kuna oleme eelnevalt
Naarimaa talu kohta infot
otsinud, teame, et talus on
ka muuseum, mida palume
endile tutvustada.
Muuseumis lähevad
peremehe keelepaelad valla.
Rehealusesse on kokku
kogutud hulga kohalikku
eluolu kajastavat vanakraami, mida aegajalt
väljanäituselegi saadetud.
Koostööd on tehtud Seljametsa, Kihnu ja Pärnu
muuseumitega.
Kogu seda kraami
vaadates ei saa kohati arugi,
millega tegu on. Üks põnevamaid asju on Rootsi
paruni pesumasin, millele
meie kaks vallametnikku
küll otstarvet ära mõistatada
ei suutnud. Raamatute
juures on loomulikult
esimene eestikeelne Piibel,
aastast 1739. Kaido arvates
on neid Eestimaal mõni
sada alles. Toreda raa-

Lk. 5
matuna hakkab kohe silma
„Õigekirja algharjutused“
aastast 1924.
Loomulikult on muuseumis eraldi ruum meretarvetele. Aukohal on Kaido
esimene tuukrikiiver ja
kostüüm.

Palju kraami on pärit
Kihnust: Kihnu kompassid,
hülgepüss, Kihnu saapad,
Kihnu laeva kivikäpp (sellega korjati merest kivisid
tänavate sillutamiseks) ja
palju muud põnevat.
Murelikuks teeb Kaidot
asjaolu, et Tahkuranna
vallas pole päris oma
muuseumi, ta tahaks väga
oma kogutud kraami
kellelegi üle anda. Vald on
küll abikäe ulatanud talu
muuseumi põranda uuendamiseks, aga kütmata
hoones asjad hästi ei säilu.
Muuseumis askeldades
jõuab Kaido ka Naarismaa
talus toimunud põnevate
seikadeni. Tuleb välja, et
1988. aastal oli talu kuum
koht, kus peatus vanglast
saabunud Lagle Parek, olles
teel Lätti. Samal aastal loodi
Naarimaa talus Metsaküla
Vabariik, mille tulevaseks
kultuuriministriks nimetati
näitleja Jüri Vlassov.
Viimati nimetatu käis suviti
Naarimaa talus sulaseks,
kus leidis endale ka tulevase
abikaasa. Üleüldse oli talu
tol ajal populaarne näitlejate
koosviibimise koht, mida
väisasid sellised tuntud
nimed nagu Laanemets,
Kilvet, Murutar ja teised.
Aasta otsa oli talu perenaiseks näitleja Tene
Ruubel.

Elamuse pakkunud
Naarimaa talust lahkudes
tahaks loota, et täna
pensionärina toimetav
Kaido jaksaks seda põnevust veel kaua pakkuda.
Viimase intervjuu saame juba vallamajas
Laarmanni kraanade logistikult ja vallavolikogu
liikmelt Sommeri talu
peremehelt Priit Sommerilt,
kelle elu on sisseseatud
lapsepõlvetalus.
Elu
Metsaküla külas on Priidule
nii meelt mööda, et kogu
vaba aja veedaks ta vaid
seal. Naabritega on nii
soojad ja sõbraliku suhted,
et soovitakse luua sõpruskonna baasil MTÜ.
Lõpetuseks võib öelda,
et Metsakülas elavad
kokkuhoidvad, aktiivsed ja
sõbralikud inimesed, enamus tugevate kohalike
juurtega. Huvitav on
asjaolu, et nii valda kui ka
Metsaküla küla poolitav
tiheda liiklusega TallinnPärnu-Ikla maantee ei sega
erineval pool teed elavate
inimeste omavahelist läbikäimist, ju siis ollakse
sellega nii harjunud. Igal
juhul külaelu toimib.
Metsaküla küla elu-olu
kajastasid planeerimisnõunik Kai Keel ja
ehitusnõunik Alar Vahtra
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Sotsiaaltoetused ja -teenused Tahkuranna vallas
KOHALIKU OMAVALITSUSE PAKUTAVAD TEENUSED JA TOETUSED
Sotsiaalteenused
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on sotsiaalteenuste,
sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi andmine ja
korraldamine. Toetusi makstakse isikule, kelle elukohana
on rahvastikuregistris registreeritud Tahkuranna vald.
Tahkuranna vallas võib pöörduda sotsiaaltöö spetsialisti
Klaudi Tintsi või humanitaarnõunik Lene Hirvela poole
sotsiaalteenuste ja toetuste kohta informatsiooni saamiseks.
Tahkuranna vallas pakutakse järgmisi sotsiaalteenuseid:
 sotsiaalnõustamine - isikule teabe andmine tema
sotsiaalsetest õigustest ja abistamine konkreetsete
probleemide lahendamisel. Samuti suunamine vajadusel
mõne teise omaala spetsialisti poole nt. võlanõustaja,
psühholoog või asutusse nt. päevakeskused, hooldekodud
jne.
 sotsiaaleluase - eluaseme võimaldamine neile isikutele
ja perekondadele, kes ei ole ise suutelised ega võimelised
seda endale tagama.
 transport – tervislikust seisundist tulenevalt raviasutusse ja tagasi.

Sotsiaaltoetused
Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele,
mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekupiiriks
nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks
igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.
Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas.
Toimetulekutoetust makstakse allpool toimetulekupiiri
elavatele, sealhulgas ka elukohata inimestele toidu, riietuse
ja muude esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks.
2014. aastal on toimetulekupiiri määr 90 eurot kuus
üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele
ning 72 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on
alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega
täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.
Kuidas taotleda toimetulekutoetust
Toetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. kuupäevaks esitada
sotsiaaltöö spetsialistile Klaudi Tintsile avaldus, kuhu on
märgitud pere/leibkonna liikmete nimed ja isikukoodid
(või isikut tõendavad dokumendid), õppurid peavad esitama
kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.
Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:
• alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping,
elamuühistu tõend, üürileping, vms) – esitatakse ainult
esmapöördumisel.
• üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud
sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära
makstud elatise suurust.
• jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi
kulusid.
Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.
Kellel on õigus saada toimetulekutoetust
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või
perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste
kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu
kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud
toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse
perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad
samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja
vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt
kasutavad või ühise majapidamisega isikud. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu
perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike
või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljaantud
koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis
õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende
rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed
langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega.
Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressiandmed ei
lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega,
on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema
perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.
Kuidas määratakse toimetulekutoetust
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse ühise
majapidamisega seotud ja ühisel pinnal elavate inimeste
kõigi sissetulekutega.
Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:
•
töötasu
•
vanemahüvitis
•
elatisraha (alimendid)
•
töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis
•
pension (kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension)
•
ametliku hooldaja toetus
•
üksi last kasvatava puudega vanema toetus
•
riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavad
toetused
•
töötutoetus
•
tulu ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest
tegevusest (k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse

alusel)
•
tulu kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest
•
tulu väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite
müügist
•
stipendiumid
•
õppetoetus
•
honorarid
•
intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt
•
muud sissetulekud.
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata sissetulekute hulka:
•
ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule,
perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või
kohaliku eelarve vahenditest
•
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema
toetus
•
riigi tagatisel antud õppelaenu
•
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel
makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse elamispinna suurust, elanike ja tubade arvu. Normpinnaks, mille
elamuasemekulusid võib sissetulekust maha arvata, on 18m²
üldpinda pereliikme kohta ja sellele lisaks 15m² pere/
leibkonna kohta. Kui korteri tubade arv on võrdne
pereliikmete arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast
suurem, võetakse aluseks korteri üldpind.
Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib
toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni
51m². Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse taotleja
ja tema perekonna kasutuses või omandis olevat kinnisvara,
sõidukeid ja väärtpabereid. Enne toimetulekutoetuse
taotlemist kogunenud võlgnevusi eluasemekulude hulka ei
arvestata.
Ühekordne toetus määratakse ja makstakse
majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja peredele
hädavajalike kulutuste (kaupade või teenuste) osaliseks
katmiseks avalduse alusel, millele on lisatud kuludokumendid. Avalduse esitaja märgib avaldusele oma leibkonna
sissetuleku ja põhjendatus seose, kindlasti tuleb avaldusele
kirjutada enda kontaktandmed. Toetuse suurus määratakse
vallavalitsuse korraldusega. Paberkandjal saab avaldusi
esitada Tahkuranna vallavalitusele või meili teel
tahkuranna@tahkuranna.ee.
Erakorralist toetust makstakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (tulekahju, varjupaiga- või
turvakoduteenuse kasutamine, perekonnaliikme surm,
invaliidistumine, loodusõnnetus jms.) seotud ootamatute
kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
Hoolekandeasutuse toetus on isiku hoolekandeasutuse
kulude osaliseks kompenseerimiseks, mis määratakse eaka
või puudega isiku hoolekandeasutusse paigutamisel juhul,
kui eakal või puudega inimesel puudub võimalus enda
hoolduskulude eest maksta või puuduvad perekonnaseaduse
mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised isikule vanuse,
tervisliku seisundi või muul olulisel põhjusel hooldust
tagama ega hoolduskulude eest tasuma. Hoolekandeasutuse
toetuse summa lepitakse kokku kolmepoolse (isik või tema
esindaja, hoolekandeasutus ja vallavalitsus) lepingus.
Toidutoetus on sissetulekust sõltuv toetus, mis määratakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse ja üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase
toidukulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetuse
määramisel võetakse aluseks koolieelse või kooli kinnitatud
toidupäeva maksumus ja makstakse koolieelse lasteasutuse,
üldhariduskooli või kutseõppeasutuse arvelduskontole.
Tervisetoetust makstakse sissetulekust sõltuvalt, siia
alla kuulub: prillitoetus – kuludokumentide alusel kuni
18-aastase lapse prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks üks
kord aastas; ravimitoetus – kuludokumentide alusel
taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks
hüvitamiseks; transporditaotlus – arsti saatekirja või
raviasutuse teatise ja kuludokumentide alusel taotlejale
väljaspool Pärnu Maakonda raviasutuses käimise
transpordikulude osaliseks hüvitamiseks; abivahenditoetus
– taotlejale isikliku abivahendi omaosaluse maksumuse
kuni 50% ulatuses hüvitamiseks üks kord aastas.
Kutseõppeasutuses õppivate õpilaste toetust võib
määrata kuludokumentide alusel kuni 19-aastase
kutseõppeasutuses õppiva õpilase õpilaskodu tasu ja
sõidupiletite kulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
Sünnitoetust makstakse lapse emale, kui tema
elukohaks on rahvastikuregistri andmetel registreeritud
vähemalt üks aasta enne lapse sündi Tahkuranna vald ja ta
elab lapse sünni hetkel Tahkuranna vallas. Toetuse suuruse
kehtestab vallavalitsus. Mitmike sünni korral makstakse
toetus igale lapsele. Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada
avaldust Tahkuranna vallavalitsusele.
Toetus I klassi õppima asunud laste vanematele
makstakse Tahkuranna valla koolide I klassi õppima asuvate
õpilaste või väljaspool Tahkuranna valda asuvate koolide I
klassi õppima asuvate õpilase ühele vanemale tingimusel,

et tema ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Tahkuranna vallas. Toetuse suuruse kehtestab vallavalitsus.
Jõulutoetusena antakse kommipakid eelkooliealistele
lastele, põhikooli I–IX klassi õpilastele ja eakatele (80- ja
vanemad), kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Tahkuranna vallas.
Matusetoetus määratakse ja makstakse matuse
korraldajale isiku surmatunnistuse alusel, kelle elukoht oli
rahvastikuregistri andmetel Tahkuranna vallas. Toetuse
suuruse kehtestab vallavalitsus.
Viipekeele tõlketeenuse toetust makstakse viipekeele
tõlketeenuse eest tasumiseks kurtidele, kellel on Arstliku
Ekspertiisi Komisjoni poolt määratud puude raskusaste ja
on rahvastikuregistri järgi Tahkuranna valla elanik. Toetust
makstakse vallavalitsusele esitatud avalduse alusel, millele
on lisatud Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse koopia ja
kuludokumendid või teenuse osutaja poolt esitatud arve
alusel, kuid mitte rohkem, kui kolme tunni ulatuses
kalendrikuus. Viipekeele tõlketeenust saab kasutada
asjaajamisel ametiasutuses või puudega inimestele
korraldavatel üritustel, teenuse osutajaks saavad olla Eesti
Kurtide Liidu poolt atesteeritud viipekeele tõlgid. Toetus
makstakse välja sularahas või kantakse taotleja või teenuse
osutaja arveldusarvele.
Vältimatut sotsiaalabitoetust eraldatakse valla
territooriumil hätta sattunud isikule või perele. Toetus
määratakse ja makstakse kohe, kui ohus on inimese tervis
ja elu või hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.
Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsetest
juhtumitest.
Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine
sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega
lapse hooldamise eest. Avaldus toetuse saamiseks tuleb
esitada vallavalitsusele koos lapse Arstliku Ekspertiisi
Otsusese.
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra leiate
Tahkuranna vallavalitsuse kodulehelt www.tahkuranna.ee
Võime öelda, et meie vallas on päris hea ja toimiv
sotsiaaltoetuste ja -teenuste süsteem, ühtegi abivajajat abita
ei jäeta ja püütakse alati aidata.
Tahkuranna vallavalitsuses ruumis 201 on lahkesti
Teid aitama oma nõu ja jõuga sotsiaaltöötaja Klaudi
Tints ja humanitaarnõunik Lene Hirvela. Uulus on
vastuvõtt esmaspäev ja teisipäev kell 9.00–17.00 ja
Võistes neljapäeval 9.00–16.30. Alati võib nõu küsida
ka telefoni teel numbrilt 444 8896.

Külakeskus Tahku Tare
Avatud T, K, N, R, L 9.00 – 16.00
Toitlustamine:
Lõunasöök 11.00–14.45
Suupisted, salatid, koogid , kohv 9.00–16.00
Ruumide rent: konverentsid, koolitused,
seminarid, laagrid, koosviibimised
Turismigrupid kokkuleppel:
toitlustus, ekskursioonid lähiümbrusse
Kohaliku käsitöö müügikamber
Kangastelgedel kudumine
Infokiosk, WIFI, WC
OOTAME KÜLLA!
naisselts@gmail.com, mob +372 555 15507
www.facebook.com/tahkutare
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Lugupeetud kohalikud ettevõtjad ja käsitöömeistrid, kohaliku toidu valmistajad
Käesoleva aasta 26.juulil toimub Uulu pargis üritus Uulu Lamba Vest
2014, mille raames sellel aastal tähistame Uulu 500 aastapäeva,
valla nimepäeva ning toimub
Grilli liidu eestvedamisel Eesti Meistrivõislused Lamba liha
grillimises. Sellel päeval toimub Uulu pargis palju huvitavaid
ettevõtmisi. Üheks tegevuseks on Tahkuranna valla ettevõtjaid
tutvustavad väljapanekud ning kohaliku käsitöö- ja toidulaat.

*
*

Kutsume ülesse
kõiki Tahkuranna valla ettevõtjaid osalema väljapanekuga
ja tutvustama oma ettevõtteid,
kõiki Tahkuranna valla toidu tootjaid ja käsitöömeistreid
osalema oma toodanguga sellel päeval.

Kõigile Tahkuranna valla ettevõtjatele, toidu tootjatele ja käsitöömeistritele on müügikoht tasuta.
Palun andke oma osalussoovist juba aegsasti teada. Helistades telefonil
4448897 või 5089266 Tiiu Sommer või saatke e-mail:
tiiu.sommer@tahkuranna.ee.
NB! Uulu Lamaba Vest 2014 saab olema jätkusuutlik üritus, mis
hakkab toimuma igal aastal juulikuu viimasel laupäeval. Kuhu üritame
kaasata võimalikult palju Tahkuranna valla ettevõtjaid(talunikke) oma
tootmist ning toodangut tutvustama, reklaamima ja ka turustama.
Ettevõtjaid ootame alates toidust, käsitööst, kuni puutöö traktorite ja
elus loomadeni välja. Näitame kogu Eestimaale, mille kõigega me
siin koduvallas hakkama saame.
Oodatud on kõik toredad pakkumised, mis ühele korralikule festivalile
sobilik.
Korraldustoimkond

TAHKURANNA VALLARAHVA
JAANITULED 2014
UULU JAANITULI SÜÜDATAKSE
21. juuni kell 21.00 Uulu pargis
Töötab õnneloos ja puhvet
Tantsuks mängib ans. „IIUKALA“
Korraldaja MTÜ Uhlapere Selts,
tel. +372 56498593

VÕISTE SUVEAIAS
23. juuni kell 21.00
Tantsuks mängib ansambel „ Meremees“
Töötab kohvik
Korraldaja MTÜ Tahkuranna Kultuuriselts,
tel.+37256500581

Noortekeskus kolib suvel õue
Sellel suvel kolib
Tahkuranna Avatud Noortekeskus mõned korrad kuus
õue, et teha üheskoos
midagi põnevat. Täpsemalt
kolib noortekas Uulu kooli
staadionile. Ka Võiste
noortetoal on plaanis suve
jooksul mitmeid tegevusi
õues teha. Uulus aitavad
õuenoortekeskust läbi viia
noortekeskuse aktiivgrupi
liikmed, kes valmistavad
ette erinevaid võistluseid ja
tegevusi.
Õuenoortekeskus saab
teoks tänu Pärnu maavalitsuses läbiviidud projektikonkursi, mis on

suunatud noortekeskustele.
Projekti raames soetatakse
vajalikud vahendid õuenoortekeskuse läbiviimiseks. Mängudest näiteks:
petang, erinevad pallimängud, puidust suur
torniladumine, suur kabe,
kõhupall, kubb, kroket,
noolemäng jne. Samuti on
noortel võimalik õuemänge
noortekeskusest mängimiseks laenata.
Täpsemat infot õuenoortekeskuse toimumise
kohta saab Tahkuranna
Avatud Noortekeskuse ja
Võiste Noortetoa Facebooki
kontolt.

Päästeameti,
Maanteeameti, Politseija Piirivalveameti
ühispöördumine

Tänavune aasta on
alanud traagiliselt nii tulevee, kui liiklusõnnetuse
osas. Eelmise aastaga
võrreldes on õnnetustes
vigastada ja surma saanud
inimeste enam kui arv kaks
korda suurenenud – tänavu
nelja kuuga on hukkunud 44
inimest, mullu 17 inimest.
Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet ning
Päästeamet pöörduvad
ühiselt kõigi kohalike
omavalitsuste poole, et
kutsuda üles läbi koostöö
vähendama alkoholist
tingitud riskikäitumist, et
seeläbi säästa inimeste elu
ja tervist. Kuna suvekuudel
toimub rohkem üritusi, kus
müüakse ja tarbitakse
alkoholi, siis palume ohutusele erilist tähelepanu
pöörata just suvel.
Linna- ja vallavalitsused
on kohaliku kogukonna
peamised hoidjad ja kaitsjad. Võimalusi inimeste
ohuteadlikkuse tõstmiseks
ja turvalisema keskkonna
loomiseks on kohalikel
omavalitsustel mitmeid,
millest alljärgnevatele
palume erilist tähelepanu
pöörata. Paneme Teile
südamele, et jälgiksite neid
punkte
kooskõlastuse
andmisel ning annaksite
parima, et antud tegevuste
läbiviimisele oleks ürituse
läbiviimisel mõeldud.
• Luua võimalus avalikel
üritustel osalejatel kontrollida enda kainust;
• Tagada vee ääres
toimuvate ürituste juures
vetelpääste teenus ning anda
turvamehe poolt silmnähtavalt joobes isikutele
soovitusi mitte minna
ujuma;
• Toetada ametkondade
ohutuskampaaniate sõnumite levikut („Selge
grupijuht“ ning „Ära lase
purjus sõpra vette“),
jagades selleks vastavat
jagamismaterjali ja/või
paigutades sõnumikandjaid
ürituse alale;
• Võimalusel pakkuda
inimestele tasuta või odavama hinnaga joogivett;
• Tagada, et üritusel ei
oleks alkohol alaealistele
kättesaadav, kontrollides
selleks müügipunktides
ostjate vanust ning propageerides alkoholivabasid
lastealasid;
• Tagada, et alkoholi ei
müüdaks joobnud olekus
isikule ning pöörata tähelepanu tema turvalisusele
üritusel;
• Vältida üritusel viibivate isikute riskiolukordadesse sattumist, ennetades
konfliktiohuga sündmusi
varakult.
Lisaküsimuste korral
pöörduda päästeala infotelefonile 1524.
Joosep Kaasik
Politsei- ja Piirivalveamet
peadirektori asetäitja
korrakaitsepolitsei alal
Alo Tammsalu
Päästeamet
peadirektori asetäitja
Lauri Lugna
Maanteeamet
peadirektori asetäitja
liiklusohutuse ja ühistranspordi alal
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Maikuu Tahkuranna Lasteaed-Algkoolis
Taeva silmad on mu kohal
sügavad ja hellad.
Kõrgel rohelises kuplis
löövad metsakellad.
Nende ilusate Betti
Alveri luuleridade saatel
tõmbame joone alla maikuule ja ühtlasi kogu
õppeaasta tegemistele.
Aprillis toimus meie
kauaoodatud reis põhjanaabrite juurde. Väljasõit
toimus enne kukke ja koitu
– kell 5.00. Mahajääjaid ei
olnud, bussi täitis rõõmus
sädin, võileibadest ei
mõelnud veel keegi. Tere,
Tallinn! Giid Gert tervitas
meid rõõmsalt sadamas,
jagas kätte piletid ja
esimesed õpetussõnadki:
kuidas pääseb laeva ja
pärast sööma. Kaardi kiipimine õnnestus kõigil ja ees
ootas rikkalik hommikusöök. Kerge lainetus
loksutas meid rahulikult
Soome randa. Kõigepealt
toimus Helsingi linnaekskursioon. Linn oli
kaunis ja huvitav: Toomkirik, Esplanaadi park,
Kaljukirik jne. Noh ja varsti
tundsimegi imemagusat
lõhna, sest olime jõudnud
Fazeri kommivabrikusse.
Ees ootasid toredad giidid,
filmi- ja slaidiprogramm
firma ajaloost ja tootmistegevusest. Ja siis virnade
viisi šokolaadi, mille võis
kõik ära süüa. Magus oli
otse liinilt tulnud, maitsev ja
soe, aga sööjad olid viletsad.
Mõni suutäis ja kõht oligi
täis! Lonks juua ja näppu
kingikott Fazeri toodetega.
Seejärel sõitsime Tikkurilasse. Ees ootas Heureka
teaduskeskuse külastus
koos planetaariumiga, kus
tegevust jätkus mitmeks
tunniks.
Viimane õhtune „Viking
XPRS” tõi muljeid täis
lapsed tagasi magavasse
Tallinnasse. Edasi jätkus
vaikne kojusõit, sest
enamus lapsi oli unehõlmas.
Päev oli olnud piisavalt
väsitav, aga see-eest muljeterohke!
Aprilli lõpus käisid
lasteaia vanema rühma
mudilased tutvumas koolieluga. Nende tulevane
klassijuhataja õpetaja Anu
tutvustas koolimaja, rääkis
sellest, mis tulevasi koolilapsi ees ootab.
Maikuu algul tervitasid
kooli- ja lasteaialapsed

kevadiselt meeleoluka
ühiskontserdiga oma emasid ja vanaemasid. Rõõmu
ja lusti oli küllaga, sest
külalisi oli palju ning päris
tilluksed õed-vennad külvasid oma toimetamistega
seda veel lisaks.
Seekord osalesid kõik
meie õpilased maakondlikul jooksuvõistlusel
Jõulumäel. Päev oli ilus ja
igaüks püüdis anda endast
kõik, et olla teistest parem.
Virisejaid ega katkestajaid
polnud – võitis sport ja
tahtejõud.
Kuuenda klassi õpilased
külastasid Uulu kooli.
Õpetaja Marikka tutvustas
lühidalt koolielu ja rääkis
meile, mida selle kooli
lapsed oma koolist ja seal
toimuvast arvavad. Näksisime küpsist, saime
tuttavaks kuuendikega ning
tegime ka põgusa ekskursiooni majas. Vastuvõtt oli
soe ja meeldiv.
Üsna kuu lõpus toimus
kooli spordipäev. Tavaliselt on see toimunud
Jõulumäel ja eelsoojenduseks on olnud tubli
jalgsimatk läbi metsa. Nüüd
aga jäi matkamine ära, sest
kooli juures on kõik tingimused sportimiseks
olemas. Pärast rivistust
läkski jõukatsumiseks.
Hüpati kaugust, visati palli,
joosti lühemat ja pikemat
maad ning lõpetuseks
toimus sõbra kandmise
võistlus koos sportlike
vahepaladega. Ilm oli
meiega ja lapsed nautisid
päeva täiega. Õpetaja Kadri
oli kõikidele ka medalid
valmistanud. Alasid oli
palju ja enamus sai medali
kaela, mõni noppis aga ka
lausa kõik kuldsed autasud.
V ja VI klass õppis
hoolega ajalugu ja õppeaasta otsustasime lõpetada
Pärnu
m u u seumis
ajalootunniga.
M e i e
õpetajaks
ja eestvedajaks oli
l a h k e
giid, kes
rääkis põnevaid
lugusid ja
juhtis tähelepanu
huvitavat e l e

Lehekuu Uulu koolis

detailidele. Maja iseenesest
on juba ajaloolise hõnguga
ja eksponaadid huvitavad.
Kui te pole veel uues muuseumis käinud, tehke seda
kindlasti, sest ajalugu on
tõesti põnev!
Igal klassil toimusid ka
oma jalgrattamatkad, kus
tuli arvestada nii liikluseeskirjade täitmise kui ka
enda ja sõbra ohutusega.
Olid toredad ettevõtmised!
Meie kooli nooremad
õpilased käisid tutvumas ka
Pärnu kõige uuema Apollo
kinoga, kus vaadati seiklusrohket muusikalist filmi
„Rio 2”. Oli väga lõbus!
Traditsiooniliselt kuu
lõpus mängivad kooli- ja
lasteaialapsed koos koolimajas. Tore on ühiselt aega
veeta oma pisikeste õdede ja
vendadega. Kilkeid, jooksu
ja õnne on selles hommikus
kuhjaga. Ja veel koos
grillimine õues! Oodatud
sündmus alati.
Ainult viitele õppisid
sel aastal järgmised õpilased: Annabel Helin, Kaili
Kirt, Kirke Kirt, AnniMarii Männi (II klass),
Johanna Aedma ja
Margitta Miilimäe (III
klass).
Neljade ja viitega
lõpetasid järgmised õpilased: Märt Kikkas, Rauno
Juninen (II klass), Henri
Kaldas, Enel Lauter,
Rihard Klein (III klass),
Ülle Järvoja, Kelli
Järvoja, Karmo Nairis,
Robin Roosmaa (V klass),
Caspar Lääne, Keidi
Tasalain, Greta Tamm,
Ethel Saarnak ja Uku
Lumiste (VI klass).
Meie kooli aasta õpilane on Ülle Järvoja.

Päevad on juba päris
pikaks veninud ning seekordne õppeaasta lõpp kätte
jõudnud. Aasta viimane kuu
möödus üsnagi toimekalt.
* 5. mail külastasid meie
kooli vabatahtlikud noorsootöötajad üle Eesti. Nad
rääkisid oma koduriikidest
ning viisid hiljem läbi
inglisekeelse töötoa. Külalised olid pärit Sloveeniast,
Austriast, Kreekast, Ungarist ning Armeeniast.
* 7. mail käisid Uulu
kooliga tutvumas Tahkuranna kooli 6. klassi
õpilased.
* 13. mail toimus spordipäev 1.–9. klassi õpilastele.
Tähtis polegi mitte niivõrd
võit, vaid osavõtt. Kiitust
väärivad kõik spordipäevast osavõtnud õpilased, kes
end proovile panid ning
vapralt võistlesid. Sel korral
sündis palju kooli kergejõustiku rekordeid.
* 19. mail käisid IV
klassi õpilased Kurgjal. Seal
sai tutvuda vanaaegse
talueluga ning meisterdada
riidest nukke.
* 21.–22. mai toimus

Häädemeeste vallas Kosmonautika puhkekeskuses
Pärnumaa kuuendate klasside ohutuslaager „Kaitse
end ja aita teist“. Laagris
õpetati, kuidas ohuolukorras käituda ning kuidas
oleks võimalik kriitilisi
olukordi ennetada. Õpilastel
tuli läbida 13 ohutusalast
kontrollpunkti (igas neist
2–3 ülesannet). Kogutud
punktide põhjal selgitati
välja laagri üldvõitja. Meie
õpilased saavutasid IV
koha, väga napilt (4 punktiga) jäädi ilma III kohast.
* 22. mail käis III klass
auhinnaväljasõidul hotell
Strand minigolfi väljakul.
* 26. mail toimus Uulu
kooli parimate õppijate
ning käitujate preemiareis
Laitse ralliparki. Osales 24
last 5.–9. klassini.
* 27. mail võttis kogu
kool osa viktoriinist(varia).
Kohad jagunesid järgmiselt:
1. koht – IX klass, 2. kohtVII klass ning 3. kohtõpetajate võistkond.
* 29. mail helises viimast korda koolikell IX
klassile.

Uulu Põhikooli 9.klassi lõpuaktus on
13. juuni kell 17.00
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses

* Juuni esimestesse
päevadesse jäid mitmed
väljasõidud. I–III klass käis
Lõuna-Eestis tutvumas
Uhtjärve Ürgoru Nõiariigiga. V–VI klassi reis viis
samuti Lõuna-Eestisse.
Käidi lustimas Taevaskoja
seikluspargis. VII–VIII
klass matkas jalgsi Kihnus
ringi.

Aprillikuu tegija

AHTI KUUSK

Laagris “Kaitse end ja aita teist” õpiti, kuidas ohuolukorras käituda ja mil moel kriitilisi
situatsioone ennetada

Uulu kooli õpilaste saavutused spordis

Maavanema vastuvõtule läheb VI klassist
Ethel Saarnak, kes on tubli
sportlane ja hea õppija.
Tahkuranna
kooli
lõpetab sel kevadel seitse
toredat ja töökat õpilast:
Caspar Lääne, Oliver
Leppik, Ethel Saarnak,
Danela Õis, Keidi Tasalain, Greta Tamm ja Uku
Lumiste.
Olge tublid ja edu teile!
Täname oma vanemaid, hoolekogu ja kõiki
sõpru meeldiva koostöö
eest!
RÕÕMSAT JA
TERVISTAVAT SUVE
KÕIGILE!

* Tallinnas toimunud
vabariiklikul Sportland 3x3
sarja
finaalvõistlusel
saavutas 6.–7. klasside
poiste võistkond I koha.
Võistkonnas mängisid Anti
Kuusk, Janar Aniste, Kaspar
Lootus ja Markkus Saarts.
* Pärnu maakoolide sisekergejõustiku võistlustel
saavutas Kelly Roosilill II
koha kaugushüppes ja III
koha kõrgushüppes. Anu
Kivilo saavutas II koha
kuulitõukes.
* Pärnu maakoolide
kevadkrossil saavutas
Henry Laurson III koha
1000m jooksus ja Sander
Salusoo III koha 3000 m
jooksus.
* Pärnu maakonna kergejõustiku võistlustel
saavutas Kelly Roosilill
tüdrukute B vanuseklassis

kõrgushüppes I koha ja 100
m jooksus III koha.
* Heategevuslikust Mai
jooksust võttis osa 43 Uulu
kooli õpilast.
* Järgnevalt Uulu spordipäevast parimad osavõtnud:
* Uulu kooli spordipäeva parimatest parimad
on: Hanno Valk, Andri
Maasing, Richard Kiviselg,
Hanno Valk, Merily
Kopelmaa, Crete Sinimäe,
Leandra Vaher, Getter
Ennok, Deborah Puusepp,
Agnes Võsanurm, Mihkel
Kersalu, Harly Uibu, Anti
Kuusk, Karl Sommer, Janar
Aniste, Joosep Orasmäe,
Kelly Roosilill, Andra Hunt,
Anu Kivilo, Kelly Hunt,
Karmo Valk, Martin-Jüri
Soomets, Raido Peit, Sander
Salusoo.

* Pärnu maakoolide
Kati ja Mati Spordimängudel Uulu PK pendelteatejooksus I koht ja ka II gr
koolide arvestuses I koht.
Võistkonda kuulusid –
Grete Sinimäe, Getter
Ennok, Kloria Pint, Leandra
Vaher, Jaagup Orasmäe,
Carl Mängel, Sander
Sommer, Andres Pihu.
Individuaalselt Jaagup
Orasmäe I koht 60 m
jooksus ja kaugushüppes.
Sander Sommer II koht
kaugushüppes, III koht 60
m jooksus ja palliviskes.
Carl Mängel I koht
palliviskes.
Grete Sinimäe II koht
kaugushüppes.
Getter Ennok III koht
kaugushüppes.

Tahkuranna valla ajaleht
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Päikest ...
...jagus 3. mai keskpäeval talgutele Roosimäel
nagu kõikjal Eestis. Kodukant sai kaunimaks! Täname
selle eest kõiki 17 talgulist,
kes leidsid aega ja hakkamist, et tulla. Rõõmu teeb
seegi, et täiskasvanute
kõrval tegutsesid innukalt ka
lapsed. Päeva lõpetasime
tookord ühise väga maitsva
talgusupi söömisega, mille
meile valmistas Uulu
Kohvik. Kõigi osalenute
tänud neile selle eest.
Süües kasvab isu.
Teades, et oli neid, kelleni
info talgutest ei jõudnudki
või lihtsalt seekord aeg ei
sobinud, on ettepanek uuesti
kokku tulla 14. juunil kell
11.00. Jätkame sealt, kus
pooleli jäi. Ootame appi
rehade, labidate, kirveste,
trimmerite ja saagidega
kõiki suuri ja väikseid, kel
on tahet ja aeg sobib.

Kaks palvet on ka.
Esiteks palun tulla soovijatel võimalusel sellest
teada anda aadressil:
uulupulverk@gmail.com
ehk telefonidel 56484777
(Marju Pulst) või 53484121
(Reet Sai). Siis on võimalik
eelnevalt tööde mahtu kavandada.
Teine palve: edasiste
korrastustööde ja pinkide
panemise jaoks läheb meil
sel suvel vaja veidi täitemulda, põllukive, puitu. Kui
kellelgi on võimalus või
ideid kaasa aitamiseks, siis
palun samadel aadressidel
kontakti
võtta.
Nii
kogukond kui kodupaik on
selle eest väga tänulikud.
MTÜ Pulverk
Talgute korraldajad

Lk. 9

Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
toimub laupäeval, 14. juunil 2014 järgmiselt:

1. Reiu korrusmaja juures kell 9.00
2. Uulu kpl.juures (Riia mnt) kell 9.30
3. Kpl. Klep juures kell 10.00
4. Siimu bussipeatuses kell 10.30
5. Lepaküla bussipeatuses kell 11.00
6. Jõulumäe TK parklas kell 11.30
7. Võiste sadama kpl. juures kell 12.00
8. Võiste kpl. (Riia mnt.) juures kell 12.30
9. Varletoni värava juures kell 13.30
10. Tahkuranna kiriku juures asuvate suvilate postkastide
juures kell 14.00
11. K.Pätsi ausamba juures parklas kell 14.30
12. Piirissaare turismitalu (mob. mast) juures kell 15.00
13. Pihla tee alguses kell 16.00.
Vaktsineerimisele kuuluvad 2012. aastal süstitud loomad
(intervall 2 aastat) ning veel vaktsineerimata loomad alates
3 kuu vanusest. Kompleksvaktsiiniga süstimise intervall on
1 aasta.
Meeldetuletuseks lammaste ja kitsede ning sigade ja
mesilaste pidajatele!
Igal aastal tuleb PRIAsse esitada:
1.jaanuari seisuga (hiljemalt 15.jaanuariks) lammaste,
kitsede arv.
1.mai seisuga (hiljemalt 15. maiks) sigade ja mesilasperede
arv.
Kellel see tegemata, palun seda teha siis veel nüüd.
Info tel. 53 494 324. Vet.arst Ü. Ilomets.

Sünnid
KUSTI HARJAKS

08.05.2014

• TEATED •
Uulu raamatukogu on avatud
29.maist – 14.juulini
üks kord nädalas neljapäeviti
5., 12., 19., 26. juunil, 3. ja 10. juulil
kell 10.00 – 18.00, seoses juhataja puhkusega.

Lp. ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
tarbijad Tahkuranna vallas!
OÜ VESOKA OOTAB KÕIKI VÕLGNIKKE tasuma
tarbitud vee ja kanalisatsiooni eest.
Kui võlgnikud ei maksa võlga ära 1.juuliks 2014,
siis avalikustatakse võlgnikud Oma Lehes ja antakse
võlgnike võlad lahendamiseks kohtule.
NB! Palume esitada ka veearvesti näidud kuulõpu
seisuga paberkandjal, telefoniteel või e-postiga.

JUUKSURITUBA UULUS
vallamaja ruumides AVATUD
1.juunist 2014
esmaspäeviti kella 12.00–17.00
neljapäeviti kella 9.00–16.00
Muudel aegadel kokkuleppel.
Aegu saab broneerida tel. +372 53 410 383.

Ema: Daily Harjaks
Isa: Tõnis Harjaks

EELK Tahkuranna kogudus teatab:

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

Nelipühade Jumalateenistus
toimub 8. juunil 2014 kell 9.30
Teenib õpetaja Tauno Teder


Tänase päeva kõige
olulisema asja saab öelda
ühe lille ja ja kahe sõnaga:
Palju õnne!

HILDA MÄNNIK
28.09.1923–20.05.2014
Uulu küla
JAAN MARUSTE
27.04.1933–24.05.2014
Võiste alevik

Väljaandja:
Lehe makett:
Trükkis:
Küljendus:

Tahkuranna Vallavalitsus
tel 44 48890
Tiiu Sommer
tel. 44 48897, 5089266
trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

Juuni kuu
30. juuni
03. juuni
09. juuni
21. juuni
13. juuni
30. juuni
13. juuni
19. juuni
11. juuni
11. juuni
21. juuni
22. juuni
14. juuni
17. juuni
22. juuni
25. juuni

Taisa Närripä
Robert Trink
Maria Soosaar
Liivi Holland
Maie Jürimäe
Valeri Kranich
Eha Ossaar
Aimi Saar
Raivo Vorm
Lembit Vojedilov
Aino Pukki
Arvo Luntsi
Hilja Orasmäe
Heiki Kurg
Jaanus Linnaste
Mare Mäesaar

Kalmistupüha Võiste surnuaial
23. juunil 2014 kell 11.00

90
85
80
80
75
75
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60

Mis juhtus?
14. mail kell 0.09 said päästjad väljakutse
Tahkuranna valda Laadi külla, kus põles kõrvalhoone.
Helistaja sõnul oli hoone leekides ning oht oli ka
lähedalasuvale elumajale. Sündmuskohale jõudnud
päästjad asusid koheselt elumaja kaitsma ning tulekahju
kustutama. Kõrvalhoone mõõtmetega 4x8 meetrit hävis
tules täielikult, eluhoone sai kuumakahjustusi. Tulekahju
saadi kontrolli alla kell 0.49 ja kustutati 1.28. Inimesed
õnnetuses vigastada ei saanud. Tulekahju tekkepõhjuse
selgitab menetlus.

Müüa aasta munenud pruune
kanu (Hy Line Brown)
Hind 2,5eurot kana
Karjamõisa Talu Farm
Lepaküla Tel. 5277393

Septikute tühjendamine ja heinamaade niitmine
purustajaga.
Lentsius OÜ
tel. +372 5175667,
e-post: tranna@hot.ee

Uulu KALTSUTARE AVATUD
Neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti
kella 13.00 – 17.00.
Viimaseid päevi kogu kaup hinnaga kuni 1. – eurot.

Info: 53845601 Epp.

Muru niitmine.
www.siniliilia.com, tel. 56242882.
siniliilia@siniliilia.com

Tahkuranna valla ajaleht
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Maikuu tegemisi Uulu lasteaias

Maikuu oli kogu lasteaiaperele väga tegus ja
toimekas. Mai esimene
nädal kulus lastel emadepäeva ettevalmistamiseks.
Emadele meisterdati kingitusi ja kaarte, kasvatati
aknalaual lilli, õpiti laule ja
tantse. 9. mail toimus
muusikapäev, mis oli traditsiooniliselt pühendatud
emadele ja vanaemadele.
Sel aastal oli peo läbivaks
teemaks Siilipoisi kogemuste ja tunnete avardamine ja maailmapildi
loomine. Muusikapäeva
aitasid ilmestada Anu
Nõmme juhendamisel
võimlemisrühm „Müramee”
ja Uulu Põhikooli laulutüdrukud Annika Absalon
ja Terhi Kuuse õpetaja
Anneli Kuninga juhendamisel. Suur tänu nii lastele,
kui ka juhendajatele
värvikate esituste eest.
Samuti täname laste vanemaid, kes abistasid meid
tantsuvahendite
osas.
Uulu Põhikooli II klassi
õpilased ja nende juhendaja
õpetaja Sirje Kõresaar
etendasid lasteaias näidendi
„Punamütsike”. Aitäh, see
oli lastele uudne kogemus,
sest paljud nägid esimest
korda varjuteatrit.
Mesimummid ja Jaanimardikad tutvusid putukate
eluga, vaadeldi lindude
tegevusi ning külastati
kooliaeda, kus silmailu
pakuvad erinevad värvi-

küllased kevadlilled. Liblika
rühma lapsed nägid jõe
ääres selliseid lilli, mis
jalgupidi vees – varsakapju.
Liblikad käisid õppekäigul
talus, kus peale koduloomade, nähti haruldasi kaugete maade loomi ja linde.
Lapsed said kaasavõetud
leiva ja porgandiga toita
hobust, küülikuid, kitsi ja
teisi loomi. Peale loomade
vaatamist oli tore ka ise
keha kinnitada, kaasavõetud
piknikukorv tühjenes ruttu.
Lepatriinu lapsed külastasid sõpru Võiste lasteaias.
Koos tutvuti majaga, tehti
mustkunsti, mängiti ja
maiustati. Vanemal rühmal
hakkab lasteaias olemise
aeg otsa saama ja seepärast
tehti lõpureis, mis viis
Lepatriinud Kurgja talumuuseumisse. Seal said nad
oma käega taluloomi
katsuda, meisterdada riidest
nuku, millega ka vanaaja
lapsed mängisid. Jõid
rammusat lehmapiima ja
sõid karaskit. Küll oli vahva
reis!
22. mail toimus Tahkuranna valla eelkooliealiste
laste spordipäev. Tore oli
taas kohtuda sõpradega
Võiste lasteaiast ja võtta
mõõtu nii jooksus, kaugushüppes, kui ka panna oma
oskused proovile osavusmängudes. Uue alana oli
kavas tõukerattasõit. Kuna
maanteameti kaasfinantseeringu toel käivitus meie

lasteaias projekt „Liikumisrõõm tõukerattal”, saime
lasteaiale soetada viis
tõukeratast ja viis kiivrit.
Nagu alati, tegi Anu Nõmm
lastega ennem sportimist
lõbusa muusika saatel
aeroobikat.
Traditsiooniliselt tegeles
ühes alapunktis lastega
Uulu Põhikooli II klassi
õpetaja Sirje Kõresaar oma
õpilastega. Aitäh meie
spordipäeva taas elavdamast. Oli igati üks vahva ja
lõbus spordipäev, millest jäi
lastele mälestuseks diplom.
Ka sellel kevadel toimus
Uulu lasteaias heategevuslik
kevadlaat. Tänud lasteaia
hoolekogule ja ettevõtlikele
lapsevanematele, kes laada
toimumisele kaasa aitasid!
Meeldejääv oli lasteaiaperele Anu Nõmme
võimlejate võistluskavade
esitus. Lapsed said näha ka
võistlustelt võidetud medaleid. Küll neid oli palju!
Õppeaasta lõpetuseks esitasid Mesimummi ja Liblika
rühma lapsed lastevanemate
üldkoosolekul näidendi
„Maja-majake”.
Maikuu on lasteaia jaoks
natuke kurb kuu, meie
armsaks ja tuttavaks saanud
Lepatriinude rühma lastel
on lasteaed kitsaks jäänud ja
ees ootab koolitee. Soovime
neile kõigile toredat
kooliteed ja kõigile kaunist
suveaega!

Juuni 2014

Lehekuu Võiste lasteaias
Maikuu on kärme käest
kaduma. Õues on mustmiljon heli, värvust, lõhna,
kõik kasvab ja edeneb
silmnähtavalt. Erinevaid
vahvaid toimetusi jätkub
igasse päeva...
Saabuvat 1. maid,
Volbripäeva, tähistasid
Päikesekiired viimase aprilli
õhtupoolikul. Sätiti end
lustakaks nõiapereks, vihuti
nõiatantsu ja maiustati
nõiavääriliste snäkkide –
konnade ja ussikestega.
Emadepäeva eel, 9.mai
õhtupoolikul, tänasid meie
lasteaia- ja koolipere taas
koos koolimaja aulasse
palutud emasid ja vanaemasid ühise südamliku ja
armsa kontserdiga.
Soojad ja päikeselised
ilmad soosisid ka meie
putukavaatlusi värskelt
soetatud superluupidega.
Rannakarbid liitusid hilistalvel tomatikasvatamise
projektiga. Taimebeebidest
on nüüdseks saanud täiesti
väärikad tomatitaimed.
Õuealale õunapuude alla
külvasid noored rohenäpud
hernest ning istutasid salatit. Päikesekiirte silma
rõõmustavad lopsakad
kurgitaimed, mis jõuavad
kindlasti enne laste suvepuhkusele minekut saaki
anda.
Kevadise tervisenädala
vältel oli meil juttu
tervislikust ja vähem
tervislikust toidust, kasulikest ja kahjulikest harjumustest ning mõistagi
sellest, et käesolev, 2014.
aasta on kuulutatud Liikumisaastaks. Seega nädala
tippsündmuseks oli taas
kord Uulu Lasteaia korraldatud valla mudilaste
spordipäev 22. mail.
Sama päeva, 22. mai
õhtupoolikul käis meie

lasteaias külas Vana Nurme
Talu noorperenaine Riina
Rõa ning lastel oli võimalus
ponikaarikuga sõidutatud
saada. Aitäh Riinale, Marika
Lihtsale (kes oli ponisõidul
lastele turvajaks) ning kõige
suurem tänu koos turjasasi
ja ninapaiga kuulugu poni
Spartacusele, kes oma
kilkavaid koormaid vapralt
vedas.
23. mail võtsid
Rannakarbid
ette
kevadise jalgrattamatka. Sedakorda oli
kurss maha pandud
sihiga Võiste suveaia
peale. Et sihtkohta oli
tubli tükk maad ja ilm
kuum, pole imestada,
et suveaias tehti
turgutuseks ühed jäätised.
29. mail pidasid
oma kevadpidu Päikesekiired, päev hiljem, 30. mail Rannakarbid.
Lasteaiapesa serva
peal, valmis äralennuks kooli poole on sel
kevadel

Joosep Taniel Kullamä
Simo Virnhoff
Anette-Marie Õis
Kahro Lääne
Kaupo Loorents
Markus Tasalain
Triinu Lumiste.
Soovime kõigile Oma
Lehe lugejatele kaunist ja
sooja suve!
Võiste lasteaia pere

Kuldse Karika kuld ja hõbe Tahkuranda!

Uulu lasteaia õpetajad

Laupäeval 24. mail toimus Tartus ülevabariigiline tantsuvõistlus Kuldne Karikas 2014,
kus võisteldi väga erinevates tantsukategooriates. Meie valla tantsija Angela Absalon
esindas võistlustel WAF Tantsukooli ning Annika Absalon esindas Laine Mägi Tantsukooli.
Võisteldi jazz show duo kategoorias, mis tähendab seda, et tantsitakse kahekesi koos
paarilisega lüürilist laadi jazztantsu. Kuna laste vanuseklassis oli väga vähe võistlejaid,
siis pandi Annika Absalon koos oma tantsupartneri Hedi Voor-Voortiga suuremate tantsijate
vanuseastmesse. Juhtus siis nii, et väikesed 7-aastased sipelgad pidid võistlema endast
poole vanemate tantsijatega ning rivaaliks osutus omaenda 12-aastane õde Angela, aga
see neid rivist välja ei löönud, seda enam võeti ennast kokku ja toodi koju 2. koht ehk
hõbemedal. Annika suurem õde Angela võistles koos tantsu autori Markus Monakiga ning
tulemuseks 1. koht ehk kuldmedal. Ülejäänud paarid üle vabariigi jäeti seljataha. See oli
ilus punkt meie väga edukale tantsuaastale ning uuel hooajal juba uued tantsud.
Sigrid Absalon

