TAHKURANNA VALLA AJALEHT

Vallavanema veerg
Aastad võivad olla väga
erinevad. Selle aasta kevad
laskis end oodata väga kaua.
Ma ei mäletagi varasematest
kevadetest pilti, kus
toonekured oleks pidanud
sumpama paksus lumes.
Nüüdseks on lumi sulanud,
kuid päris kevadet soojade
ilmadega ei ole veel tulnud.
Ei, ma siiski ei ole
toimuvast valesti aru
saanud. Laused pärinevad
eelmise aasta maikuu Oma
Lehest. Lisaks kirjutasin
seal, et volikogu toimumise
aega tuli edasi lükata, et
saaks teehoiukava üldse
kinnitada, sest lumi oli
pikalt maas ja ei olnud
võimalik teede olukorda
hinnata. Sel aastal oli teede
olukorda kerge hinnata,
kuid oluliselt raskem oli
kava ennast paika saada.
Kui varasemal kahel aastal
oleme kokku 400 tuhat
eurot laenu võtnud teede
ehituseks, siis sel aastal on
kasutada vaid riigilt laekuv
raha, mida on vaid ca 65
tuhat eurot. Suurte summade puhul on võimalik
teha paremaid valikuid ja
igas külas midagi ära teha
ehitada. Aprillikuu volikogu
istungil vastuvõetud teehoiukavaga paraku see
võimalikuks ei osutunud.
Nii väikest summat lihtsalt
ei ole võimalik jagada.
Õnneks oli talv üsna lumevaene ja hooldusest jäi raha
üle. Seetõttu saime teha
päris palju teede remonti,
mida pole palju aastaid
tehtud. Tänaseks on saanud
korraliku katte Raja ja Liisa
tee, õhema höövelduskihi
Kivialliku tee, Metsaküla
kalmistu tee ja osaliselt
Taimla tee. Plaanis on veel
höövelduskihi vedamine
Tahku teele ja osaliselt Viira
teele. Kõikide nende teede
remondiks on tehtud ka
korduvalt ettepanekuid nii
telefoni teel kui teehoiukavade menetlemisel. Selle
aasta teehoiukavaga investeeringuteks pisku jagamine
tekitas vaidlusi ka volikogus
ja nii otsustati jätta kavasse
raha 3 bussipaviljoni jaoks
ja Postitee mustkatte rajamiseks.
Bussipaviljonidest üks
läheb Männiku tee ja Valga
maantee ristmikule rajatavasse bussipeatusesse, mis
plaanide kohaselt saab
nimeks Pihla bussipeatus.
Teised on plaanis paigutada
Reiuranna tee ristmikule,
kuid seal tekkis vahetult
enne käesoleva artikli
kirjutamist ootamatu probleem Maanteeameti poolt
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Olen üks neist, kes mõjutab valla arengusuundi

rajatava ristmiku ehitusprojektiga ja nende paigaldamine on tänase seisuga
lahtine. Kuna volikogus
päris ühist seisukohta ei
kujunenud 20 tuhande euro
investeerimise asukoha
suhtes, siis see jäi kavas
lahtiseks ja saab eeldatavasti jagatud maikuu
volikogu istungil uuesti
arutlusele tuleva teehoiukavaga. Küll aga on
võimalik hange ära teha
Posti teele mustkatte rajamiseks.
Enne volikogu arutas
teede investeeringud läbi
majandus-, eelarve- ja
planeeringukomisjon ning
kuna raha kõikideks plaanideks ei jätkunud, siis läks
volikokku kava ca 40
tuhande euro võrra suuremana kui eelarves raha oli.
Seetõttu oli viimasel volikogu istungil päevakorras
I lisaeelarve, millega
suurendati üldist eelarve
mahtu 25 tuhande euro
võrra tulumaksu laekumiste
arvelt. Lisaks suurendamisele tehti eelarvesiseseid
ümbertõstmisi ja nii suurendati teede investeeringute summa 102 500 eurole.
Eelarve kogumahuks on
2 964 130 eurot, millest
investeeringuid ca 830 tuhat
eurot. Suurim summa
investeeringutest kulub
Uulu külas vanade kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks, mille tarbeks
saime KIK-ilt 80% toetust.
Äsjasel volikogu istungil
algatati valla arengukava
muutmise. Kava tuleb igal
aastal üle vaadata ja
vajalikud muudatused sisse
viia. Lisaks on võimalik
kõigil teha ettepanekuid
kava muutmiseks. Kindlasti
ei ole nii, et kõik ettepanekud arvesse võetakse, sest
valitsus, volikogu komisjonid ja volikogu peavad
kava vastu võtma reaalseid
võimalusi silmas pidades,
kuid sellegipoolest on
ettepanekud oodatud. Mida
ulmelisem algul tundub,
seda enam võib sellest
ideest midagi arutelude
käigus välja kooruda. Seega,
kui Sina ettepanekuid ei tee,
teeb keegi teine seda Sinu
eest. NB! Lisaks soovitan
enne ettepanekute tegemist
olemasoleva kehtiva kavaga
tutvuda.
Haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni esimehe
Ahti Kuke ideel ja nüüd ka
aktiivsel juhtimisel on toimumas 26.07 üritus Uulu
(Järg 7. lk)

Intervjuu Tahkuranna valla volikogu aseesimehe Ardo Vakaga
Oled Tahkuranna vallavolikogu liikmeks kandideerinud valimisliit Külatee
nimekirjas juba 2005. aastal
ja saanud valituks 19
häälega, 2009. aastal 25
häälega ja 2013. aastal
saanud volikogu liikmeks
31 häälega.
Vallakodanike usaldus
Sulle on olnud tõusvas
joones.
Oled volikogu liige
kolmandat
hooaega.
Oskad Sa öelda miks
Tahkuranna inimesed
Sind usalavad? Mis ajendas Sind 2005. aastal ja
edaspidi kandideerima
Tahkuranna vallavolikogusse?
Ma ei ütleks, et see on
usaldus, pigem väikese
koha eripära. Tõele au
andes valitakse enamasti
ikkagi tuttavaid, sõpru,
sugulasi. Loomulikult ka
neid, kes eelmise volikogu
tsükli ajal rohkem “pildil”
püsivad ehk siis volikogu
esimees, vallavanem, vallaametnikud. Teisalt võib-olla
see siis ongi usalduse
näitaja.
Esmakordselt kandideerisin ilmselt puhtalt
iseendale mõeldes. Olin
noor 24-aastane üliõpilane,
kellele tehti ettepanek
tegeleda millegi sellisega,
millest tegelikult polnud
vähimatki aimu. Jah, võib
öelda küll, et tegemist oli
natuke ehk isegi ego
“tripiga”. Ikka võrdled end
teiste omaealistega ning oli
uhke tunne olla volikogu
pesamuna.
Mida aeg edasi, seda
selgemaks sai, mida endast
kujutab volikogu, milleks
seda on vaja ja millisel
määral saab valla tulevikku
puudutavates küsimustes
kaasa rääkida. Ehk siis
eelmainitud ego asendus
juba sisulise huviga ja
tundus loogilise jätkuna ka
edasine kandideerimine.
Üks ei ole aga selle aja
jooksul muutunud – olen
endiselt volikogu pesamuna.
Seekord on Sulle usaldatud ka volikogu aseesimehe koht. Kuidas oled
aseesimehe töösse sisse
elanud ja kas oled ka
esimese nn “tuleproovi”
saanud?
Volikogu esimees on
tegelikult ju ikkagi koosoleku juhataja. Jah, loo-

mulikult tal on veel valla
esindusülesanne mõnedes
omavalitsusi ühendavates
organisatsioonides ning
loomulikult vallas toimuvatel üritustel. Ei tähtsustakski volikogu esimehe
kohta võrreldes volikogu
liikme kohaga, kõigil on
täpselt üks hääl. Mis
puudutab aga aseesimeest,
siis tema roll on veelgi
väiksem. Pealegi on meil nii
tubli esimees, et jõuab
kõikjale ja kõike.
Tuleproov on siiski
tehtud, küll mitte volikogu
laua taga, aga sügisesel
pisikeste vallakodanike
tervitamisel.
Lisaks volikogu tööle
oled alates maist ka
majandus-, eelarve- ja
planeeringukomisjoni
liige? Missugused on
tulevikuplaanid volikogu
aseesimehena, volikogu
liikmena ja komisjoni
liikmena?
Komisjoni kuulumist
hindan tegelikult isegi
rohkem kui volikogu
aseesimeheks olemist. Aseesimees on lihtsalt tiitel
mõne väikese kohustusega,
komisjonis toimuv on aga
just see, mille kaudu saabki
tegelikult valla arengusuundi mõjutada.
Tulevikust on ilmselt
kõik valimisliidud oma
valimislubadustes palju ära
öelnud. Kui neid lugeda, siis
tegelikult on ju kõigil üks
eesmärk – et vald oleks
jätkusuutlik, puhas ja
mõnus elukeskkond. Need

lubadused on kirjutatud just
meie valla elanike poolt,
seega on need olulised ja
mina julgen küll väita, et ei
ole kusagil sellist kivi, kuhu
oleks raiutud ainult võimul
oleva valimisliidu ideed ja
teisi üldse ei arvestata.
Needsamad oma rahva
kirjutatud mõtted ongi
aluseks tulevikuplaanidele.
Võib-olla see mina tegin
suhtumine võimul oleva
liidu puhul enne järgmisi
valimisi on mulle veidi
vastumeelne, aga ilmselt nii
käibki poliitika.
Siiski seisab praegusel
volikogu koosseisul ilmselt
üks väga raske otsus ees.
Vahest mitte veel sellel ega
järgmisel aastal, aga enne
järgmisi valimisi küll.
Omavalitsuste reform, mida
riik peale surub ehk siis
valdade ühinemine või
õigem oleks öelda ühendamine. Tahkuranna valla
patrioodina mina seda pooldada ei saa.
Kuidas Sinust sai
valimisliit Külatee liige?
Kui päris ausalt vastata,
siis oli see ühe mehe, Alo
Sinimäe, veenmisoskus.
Ega mina kusagil ukse taga
liikmeks võtmist palumas ei
käinud ja ilmselt päris
esimest korda kui mulle
ettepanek tehti, vastasin
eitavalt. Aga lõpuks, eestlasele omaselt, kuidas sa
ikka “Ei” ütled.
Eks Külateest on nii
mõndagi räägitud, et Alo on
“füürer” ja teised sabassörkijad. See ei ole nii.

Tõepoolest, Alol on teatud
liidriomadused, tekst tema
suust tuleb mitu korda
lennukamalt välja kui
minul, aga leian, et see on
hea, kui on olemas eeskõneleja, et meie teiste, kes me
võib-olla nii head sõnaseadjad ei ole, ideed ilmavalgele saaks toodud.
Mis ameteid oled siiani
pidanud/pead ja kas igapäeva töö ka volikogu
liikme tööd toetab?
Kuna olen ikkagi volikogu pesamuna, siis mul nii
kirevat elukäiku kui teistel
vast pole. Et nimekiri natukenegi pikem tuleks mainin
ära ka oma nn. suvetööd
polüstüroolitehases lõikaja
ja pakkijana ning Pärnu
Hotellis vastuvõtuametnikuna. Võiste elanikuna
ning kaluri pojana ei saa
mainima jätta, et kalapüükki
ei ole päris võõras tegevus.
Pärast kooli on igapäevane
elu seotud elektri ja elektritöödega üle 7 aasta Elwos
ja eelmisest sügisest Jetmaris.
Volikogu ja töö vahel
suurt sidet ei näe. Ju siis on
vallal elektriasjad korras või
olemas teised tugevad
nõuandjad. Meie piirkond
elektrivaldkonnas suhteliselt väheaktiivne, mis on ka
mõneti loogiline, kuna
siinkandis elektritootmist ei
toimu. Sellega ei taha üldse
öelda, et vallas poleks seoses elektriga enam kuhugi
areneda. Kasvõi tänavavalgustus, mida on küll
viimastel aastatel rajatud,
aga kunagi ei ole seda liiga
palju. Eks rahakott paneb
paika suunad. Enim on
panustatud teede korrastamisse, mis on ka õige, sest
kui pole teid, pole midagi ka
valgustada. Usun, et mõne
aasta pärast jõutakse jälle ka
tänavate valgustamiseni.
Sinu kohta saab öelda
Ardo, et oled tahkurandlane, oled ju Tahkuranna
vallas elanud kogu oma
elu. Räägi nüüd Oma lehe
lugejaile pisut endast (kus
sündisid,
haridustee,
perekond, hobid, millega
tegeled vabal ajal).
Nii mind teatakse, et
olen Võistes elanud kogu
oma elu. Tegelikult ei ole
see päris õige. Vanemad
kolisid siiakanti siis kui sain
kolmeseks, enne seda olime
(Järg 3. lk.)
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Tahkuranna valla ajaleht

Vallavalitsuses otsustati:
01.aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekd (toetuste
maksmine).
• Väljastada projekteerimistingimused Golfer OÜ-le,
esindaja Urvo Martens, Reiu külas Hotelli kinnistule
Golfiklubi hoone ja sellega seonduvate teede ja platside
projekti koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Huko Ööpikule Uulu külas
Lillelohu kinnistule väikeehitise (saunamaja) püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Elektrilevi OÜ-le, esindaja Risto
Virveste, Reiu külas Linnaku kinnistu (Lottemaa
teemapark) elektrivõrguga liitumisühenduse püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Elektrilevi OÜ-le, esindaja Siim
Holm, Reiu külas Mättaaluse kinnistu elektriliitumise
püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Pärnamäed OÜ-le, esindaja Andris
Pçtersons, Reiu külas Reiva kinnistul olemasoleva äri- ja
eluhoone laiendamiseks, rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemi muutmiseks. (Hoone kasutusotstarbeks muu
kahe korteriga elamu; kohvik, baar või söökla; toidukauplus).
• Võtta vastu Reiu külas menetletav Lottemaa teine
detailplaneering.
• Määrata Reiu külas Reiva kinnistu (katastritunnusega
84801:001:1655) maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa
(002; Ä) - 85%, elamumaa (001; E) – 10% ja
transpordimaa (007; L) - 5%.
• Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavalitsuse 23.
veebruar 2010 korraldus nr 62 „Detailplaneeringu
algatamine”.
08. aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna valla
haljasalade hooldamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Alar
Vahtra.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna Vallavalitsusele arvutite soetamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Karel
Tölp.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 28. august 2013
korralduse nr 242 p.1 sõnastust „Määrata Tahkuranna
vallas Uulu külas asuva liikluspindade kohanimedeks
Uuejõe tee ja Puruküla tee ja kehtestada see alljärgnevalt:
„1. Määrata Tahkuranna vallas Uulu külas asuvate
liikluspindade kohanimedeks Uuejõe tee ja Uraveere
tee “.
• Muuta Tahkuranna vallas Uulu külas asuvate
katastriüksuste lähiaadressid järgnevalt, vastavalt
juurdelisatud skeemile (Lisa 1):
Praegune
lähiaadress

Katastrüksuse
tunnus

Uus lähiaadress

Niinepuu

84801:001:1629

Uraveere tee 1

Puruküla tee 2

84801:001:1637

Uraveere tee 2

Toominga

84801:001:1432

Uraveere tee 3

Puruküla tee 4

84801:001:1631

Uraveere tee 4

Uustalu

84801:001:1434

Uraveere tee 5

Väike-Toominga 84801:001:1433

Uraveere tee 6

Papli

84801:001:1638

Uraveere tee 7

Uustalu

84801:001:1435

Uraveere tee 8

Tuulemäe

84801:001:1632

Uraveere tee 9

Puruküla tee 10

84801:001:1640

Uraveere tee 10

Uuskivi

84801:001:1641

Uraveere tee 11

Puruküla tee 12

84801:001:1634

Uraveere tee 12

Rehe

84801:001:0287

Uraveere tee 13

Linnumaa

84801:001:0152

Uraveere tee 14

Lille

84801:001:0068

Uraveere tee 15

Jõumehe

84801:001:0003

Uraveere tee 17

Salu

84801:001:0491

Uraveere tee 19

• Väljastada projekteerimistingimused Maidu Aaslaid´ile
Võiste alevikus Allika tn 6 kinnistul olemasoleva elamu
juurdeehituse projekti koostamiseks.
15. aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Toetada Angela Absaloni osalemist Jõhvis toimuval
rahvusvahelisel Jõhvi Balletifestivalil summas 25 (kakskümmend viis) eurot.

• Toetada Pipilota Neostuse osalemist Bukarestis toimuval
Jeunessi Rahvusvahelisel Muusikakonkursil summas 100
(ükssada) eurot.
• Väljastada projekteerimistingimused Kaido Juurikule
Laadi külas Jõeääre kinnistul olemasoleva saun-suvila
ümberehitamiseks üksikelamuks, projekti koostamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused Indrek Merile
Lepaküla külas Väljaku kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Ahti Sternile Metsaküla külas
Madise kinnistule reoveekanalisatsiooni süsteemi
rajamiseks.
• Väljastada kirjalik nõusolek Andres Trink‘ile Reiu külas
Reiu tee 11 kinnistule väikeehitise püstitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Kaido Juurikule Laadi külas Jõeääre
kinnistul olemasoleva saun-suvila laiendamiseks,
rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemi muutmiseks.
• Anda luba Vahvla OÜ-le (Mariann Luhaoja) tegutsemiseks suvehooajal Reiu rannas toitlustamisega.
• Karel Tölp tutvustas vallavalitsuse liikmetele revisjonikomisjoni poolt koostatud revisjoniakti ja kujundati
vastus sellele.
22. aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepankud (toetuste
maksmine).
• Lubada vallavanem Karel Tölp puhkusele 27
kalendripäevaks ajavahemikul 28.aprill kuni 25.mai
2014.a.
Määrata vallavanema kohusetäitjaks Kai Keel.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 18. veebruar 2014
korralduse nr 43 p.2.1. alljärgnevalt
„2.1. lähiaadressiks Jõe (Lisa 1 – katastriüksuse plaan)”.
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 13. märts 2012
korralduse nr 66 p.1.1. toodud Karu tee liikluspinna
ruumikuju Reiu külas, vastavalt käesoleva korralduse
juurde lisatud Lisale 1 (Karu tee asukohaskeem).
• Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse 13. märts 2012
korralduse nr 66 p.1.2. toodud Mereküla tee liikluspinna
ruumikuju Reiu külas, vastavalt käesoleva korralduse
juurde lisatud Lisale 2 (Mereküla tee asukohaskeem).
• Väljastada kasutusluba Lumbar OÜ-le, esindaja Kristjan
Kiviselg, Tahkuranna külas Tahkumere tee 1 kinnistule
üksikelamu püstitamisel.
• Vallavanem Karel Tölp tutvustas vallavalitsuse liikmetele
korralduse eelnõud „Kohanime määramine ühissõidukipeatusele”.
• Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba nr 5 Tahkuranna Naisseltsile Volbriöö perepeo korraldamiseks.
28. aprillil
• Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste
maksmine).
• Tunnistada laekunud pakkumus vastavaks ja pakkuja
kvalifitseerida.
• Tunnistada hankemenetluses „Vallavalitsusse arvutite
soetamine” edukaks parima pakkumuse esitanud Digistep
OÜ, pakkumus summas 2 910 (kaks tuhat üheksasada
kümme) eurot koos 20% käibemaksuga.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna valla Uulu
küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise
ehitusprojekti ekspertiisi teostamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Tiiu
Sommer.
• Viia läbi hange lihtmenetlusena Tahkuranna valla Uulu
küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise
ehitustööde omanikujärelvalve teostamiseks.
Hankemenetluse eest vastutavaks isikuks määrata Tiiu
Sommer.

Vallavalitsuse teated
Ettepanekuid Tahkuranna valla arengukava
2013–2017 muutmiseks ja täiendamiseks saab
esitada vallavalitsusele kuni 01.juulini 2014.a.
Rahvakoosolekud muudatusettepanekute
tegemiseks toimuvad alljärgnevalt:
Uulus – 26.mai 2014.a algusega kell 18.00,
vallamaja II korrusel, volikogu ruumis;
Võistes – 27.mai 2014.a algusega kell 18.00,
külakeskuses Tahku Tare.
Arengukava eelnõu avalikustatakse
27.juuli kuni 21.august 2014.a.
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.
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Vallavolikogus otsustati:
20.aprillil
• Muuta Tahkuranna Vallavolikogu alatise majandus-,
eelarve- ja planeeringukomisjoni suurust ja koosseisu
alljärgnevalt:
kinnitada majandus-, eelarve- ja planeeringukomisjoni
suuruseks 13 liiget endise 12 asemel, arvata komisjoni
koosseisu Ardo Vakk.
• Tahkuranna Vallavolikogu 27.01.2011.a määruses nr 6
“Tahkuranna valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord” tehakse järgmised muudatused:
1) määruse paragrahvi 2 lõike 6 punkti 2 muuta ja
sõnastada järgnevalt:
„2) makstava toetuse maksimaalne suurus on erahuvikooli
puhul 160 eurot ühe õppekava ulatuses s.o. 9 kuud aastas
kuni 17.77 eurot kuus”.
2) määruse paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 ja
sõnastatakse see järgmiselt:
„(7) Toetust ei ole õigust saada õpilasel, kelle tegevust
Tahkuranna vald toetab, võimaldades huvitegevust
pakkuval organisatsioonil kasutada oma tegevuseks tasuta
vallale kuuluvaid ruume, k.a. staadionid”.
• Anda Tahkuranna valla koolide direktoritele volitus
kehtestada kooli vastuvõtu tingimused ja kord, arvestades
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 27 sätestatut.
• Algatada Tahkuranna valla arengukava aastateks 20132017 muutmine.
Kehtestada arengukava eelnõu ettepanekute esitamise,
avalikustamise ja avaliku arutelu ajad alljärgnevalt:
o Ettepanekute esitamiseks korraldada rahvakoosolekud
Uulus Tahkuranna Vallavalitsuse ruumides
26.05.2014 kell 18.00;
Võistes Tahku Tares 27.05.2014 kell 18.00.
o Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks
01.07.2014;
o Avalikustada arengukava eelnõu alates 27.07. kuni
21.08.2014 (vähemalt 3 nädalat).
o Korraldada arengukava avalik arutelu Uulus Tahkuranna Vallavalitsuse ruumides 18.08. 2014.
o Esitada arengukava esimeseks lugemiseks Tahkuranna
Vallavolikogu augustikuu 2014 istungile.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluvad järgmised
kinnistud:
o Reiu küla, Rae kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:1735), kinnistu registriosa nr 38232706,
koormatava ala suurus 1702 m2.
o Reiu küla, Mättaaluse kinnistu (katastriüksuse tunnus
84801:001:0474), kinnistu registriosa nr 2717006,
koormatava ala suurus 75 m2.
• Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Elektrilevi
OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluv järgmine kinnistu:
o Reiu küla, Viigi tee (katastriüksuse tunnus
84801:001:1262), kinnistu registriosa nr 3238906,
koormatava ala suurus 212 m2.
• Kehtestada Reiu küla Lottemaa teine detailplaneering,
mille eesmärgiks on täpsustada Lottemaa detailplaneeringuga määratud (kehtestatud 16.12.2010.a
vallavolikogu otsusega nr. 68) hoonestusala piiri.
• Kehtestada Reiu küla Muuli tee 5 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on kahe ühepere
elamukrundi ja neid teenindava teemaa krundi
planeerimine.
• Algatada Võiste aleviku Allika tn 6 kinnistu detailplaneering.
Kinnitada Allika tn 6 kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohad.
• Sõlmida leping kinnistu omanikuga detailplaneeringu
koostamise korraldamiseks ja koostamise rahastamiseks.
• Mitte algatada Võiste alevikus Allika tn 6 kinnistule
koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist
hindamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on uue ühepereelamu ja abihoone ehitusõiguse planeerimine
olemasolevale õuealale, millega ei kaasne olulist
keskkonnamõju. Detailplaneering muudab üldplaneeringut maakasutuse osas.
• Kooskõlastada Pärnu linna üldplaneeringu 2025.
• Kinnitada otsuse Lisa „Seisukoht Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi eelnõule”.
• Nõustuda Tahkuranna vallale kuuluva Laadi külas
paikneva Männimetsa maaüksuse (katastriüksuse tunnus
84801:001:1085) jagamisega eraldi katastriüksusteks,
määrates katastriüksustele nimed ja maa sihtotstarbed
alljärgnevalt:
Männimetsa sihtotstarve:
maatulundusmaa
(011; M)
100%,
Männimetsa tee sihtotstarve:
transpordimaa
(007; L)
100%,
• Võtta vastu Tahkuranna valla 2014.aasta I lisaeelarve
summas pluss 25 000.- eurot, kogueelarve maht 2 964
130.- eurot, sellest
põhitegevuse tulud 1 986 032.- eurot;
põhitegevuse kulud 1 935 562.- eurot;
investeeringute summa 831 268.- eurot.
• Moodustada 2014.aasta 25.mail korraldatava Euroopa
Parlamendi valimise läbiviimiseks Tahkuranna valla
haldusterritooriumil kaks 7-liikmelist jaoskonnakomisjoni
ning nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed
alljärgnevalt:
(Järg 3. lk)

!
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Teehoiukava 2014

Oma Lehes avaldatud Tahkuranna valla Teehoiukavas 2014 on kirjas need teed, kus parendatud teede olukorda 2013 või tehakse seda järgnevatel
2014–2016 aastatel.
Kogu Teehoiukavaga 2014 on võimalik tutvuda www.tahkuranna, keskkond, teed.

Vallavolikogus otsustati:
Valimisjaoskond nr 1
Komisjoni esimees:
Komisjoni liikmed:
Asendusliikmed:
Valimisjaoskond nr 2
Komisjoni esimees:
Komisjoni liikmed:
Asendusliikmed:

Erika Friedrichson
Veiko Arnek, Alar Vahtra,
Ulvi Poopuu, Mare Nee, Merike
Lilleleht, Anneli Aitai
Tiiu Kask, Iris Ristmäe
Sirje Hein
Krista Saarse, Riina Luik, Terje
Eesnurm, Ülle Verlin, Ardo Vakk,
Renee Hein
Anu Alloja, Maret Kaldmäe.

• Kinnitada Tahkuranna Vallavolikogu revisjonikomisjoni
9.aprilli 2014 .a akt nr 1
• Anda otsustuskorras tasuta üle Maanteeametile Tahkuranna valla omanduses olev vara alljärgnevalt:
Metsaküla bussipeatuse välisvalgustus
Soetamise aeg 31.12.2008, jääkmaksumus 1 522 eurot,
ning elektriliitumine;
Reiu tee bussipeatuse välisvalgustus
Soetamise aeg 31.12.2009, jääkmaksumus 2 110,66 eurot,
ning elektriliitumine.
Kinnitada Tahkuranna valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2014-2017.

Intervjuu Tahkuranna valla volikogu aseesimehe Ardo Vakaga
pärnakad. Aga jah, niipalju
kui mina mäletan, olen alati
olnud Võiste elanik. Käinud
kohalikus lasteaias, mõlemas meie valla koolis, sealt
edasi Pärnu Koidula Gümnaasiumis ning Tallinna
Tehnika Ülikoolis erialaks
elektriajamid ja jõuelektroonika. Ilmselt nii mõnigi
mäletab mind väikse
poisina Võiste kaupluse
riiulite vahel jooksmas,
kuna ema on olnud
kauaaegne poe juhataja ja
isa, nagu mainisin, kalur.
Elan koos elukaaslasega
Võistes, põhikohustus riigi
ees veel täitmata.
Viimased aastad on vaba
aeg läinud suuresti elukoha
renoveerimisse. Võib öelda,
et asi hakkab ilmet võtma,
kuigi olen kriitiline ja ütlen,
et teha on veel väga palju.
Raske on välja tuua hobi,
mulle tundub see natukene
sellise vanamoodsa terminina. Võib-olla interneti
põhine jalgpallisimulaator
Hattrick, mida saab sellele
suvel juba 10 aastat mängitud. Tegemist ei ole

arvutimänguga, nii nagu
arvutimängu ette võib kujutada, kus tundide kaupa
tuleb mingisuguseid ülesandeid täita ja proovida
mäng lõputiitriteni viia. Kui
kellelgi huvi tekkis, siis
hattrick.org.
Mis on Tahkurannas
vallas hästi, mis on
halvasti/puudu?
Olen pidanud Tahkuranna valda alati küllaltki
edumeelseks vallaks. Meie
õnn, et ei ole ääremaa, kus
bussid käivad heal juhul üks
kord päevas ning linna
sõitmiseks tuleb planeerida
terve päev. Tegelikult saab
täitsa kohapeal hakkama,
enamik eluks vajalikust
asub käe-jala juures. Võiks
ju tahta veel palju asju –
enne mainitud tänavavalgustust, sileda asfaldiga
kergliiklusteid, korralikke
supelrandu, uhket sadamat,
tasuvaid kohapealseid töökohti – aga tegelikult pole
ju keegi kunagi öelnud, et
neid tulla ei võiks. Vaadake
palju on uut kasvõi viimasel
kümnel aastal meie vallas ja

sellelgi aastal veel tulemas.
Mina olen väga positiivselt
meelestatud ja ilmselt ka
seepärast olen jäänud
Tahkuranna valda.
Et väike tõrvatilk ka
ikkagi visata, siis aktiivsemalt tuleks tegeleda heakorraga. Päris palju on risu
täis, võsastunud platse isegi
keset küla. Tegelikult ei ole
raske mõned korrad aastas
koristada ja niita – rohkemat
polekski vaja.
Mis on Sinu lemmik
söök ja jook? Kas valmistad
endale ise süüa või põikad
vanemate poole? Äkki on
anda mõni omavalmistatud
toiduretsept.
Traditsiooniline küsimus
nõuab ka traditsioonilist
vastust. Toidu teemadel ma
eriti valiv ei ole, segatoiduline nagu meie liigile
üldjuhul kombeks.
Kindlasti on omad lemmikud ja mitte niiväga
lemmikud, aga nende üleslugemine võtab nii palju
väärtuslikku leheruumi, et
vallavanemal jääks oma
veerg kirjutamata.

Tegelikult mulle meeldib
süüa teha, üsna palju teen
ise. Mulle meeldib proovida
kõike uut, unustamata vana.
Seepärast tuleb vahel ka
vanemate juures käia.
Retsept on mul ka. Tuleb
võtta külmikust välja kõik
asjad mis seal on, panna
pannile või potti, kuumutada, lisada vastavalt
eelistustele maitseaineid ja
ongi valmis. Olen elus
pidanud ainult ühe kastme
ära viskama, kuna see ei
maitsenud just kõige paremini. Ülikooli ajal tegime
toanaabriga õllekastet ja
järeldasime, et õlu jäägu
ikka muuks otstarbeks.
Milline on Sinu sõnum
Tahkuranna valla rahvale?
Sooviks, et inimesed
mahuksid siia valda üheskoos ära elama, kuigi ruumi
tunduks nagu olevat, jääb
kohati mulje nagu kellelgi
on ikka väga palju puudu.
Ardoga ajas juttu
Tiiu Sommer
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See lugu on LEPAKÜLA külast
Elanikke 01.01.2014
seisuga 88 mehi 47, naisi
41, elanike arv on viimastel aastatel olnud stabiilne.
Kõrgajad on olnud 2003.
aastal kui külas oli 95 ja
2004.aastal kui külas oli 94
elanikku.
Lepaküla küla vanim
elanik on sündinud 1922.
aastal, järgmised vanuseliselt on sündinud 1929 ja
1932, 1937.
Lepaküla 88 elanikust
22 on lapsed. Kirke ja
Egert on sündinud 2012.
aastal, Kaisa ja AnnaLiisa 2011. Nemad on küla
noorimad elanikud.

Lepaküla küla
pindala on 10,4701 km²,
see on 10% valla kogupindalast.
Valla kogupindala on 103,8 km².
Elanikke 01.01.2014 seisuga 88
mehi 47,
naisi 41.
Asustustihendus 8,4 in/km²,
vallas 22,35in/km²
Lepaküla külas on lapsi vanuses
0–7 k.a
5
8–18 k.a 17
pensioni ealisi 16
tööealisi 50

LEPAKÜLA

Kiviselja, Pihlakase,
Kasemetsa, Karjamõisa,
Pikasaare, Kuusemetsa,
Metsaääre, Männametsa,
Kase, Hommiku, Haaviku,
Pihlaka, Lepatuka, Vahtra,
Nurme, Vaksi, Teearu, Oja
ja paljud teised kinnistud/
talukohad on need, mis
külas on, aga vaadake kui
kaunikõlalised need on.

Ajalugu
Ajalooteadjate jutu järgi
on Lepaküla küla saanud
oma nime seal kasvanud
suure hulga lepa puude
järgi. Uulu mõisa parunite
Stael von Holsteinide
valitsemise ajal asus tänase
Lepaküla küla maadel Uulu
paruni karjamõis ehk
loomapidamise hooned ning
seda kutsuti siis hoopis
Karjamõisaks, ilmselt sellest on tulnud siis kasutusele Karjamõisa nimetus.
Vanemad inimesed kutsuvad tänagi küla veel nii.
Mõisaaegsetest hoonetest
on säilinud täna veel 1890.
aastal ehitatud elamis- ja
loompidamishoone, mis
asub Pihlakase talu maadel.
Teatakse rääkida, et enne
Stael von Holsteinide valitsemisaega on Lepaküla küla
põldudel (Rahu juures)
asunud aastatel 1810–1822
klaasivabrik, kus tehti
klaaspudeleid. Seda teadmist kinnitab ka Järvakandi
klaasimuuseumi seinal olev
klaasivabrikute kaart. Maie
Andla, Ülo Sommeri ja Kaja
Rinaldo kinnitust mööda on
varasematel aastatel põlde
harides maast välja tulnud

huvitavaid klaasi tükke,
känkraid ja kujukesi, mis
annavad veel kinnitust, et
klaasivabrik siinsetel maadel tõesti asus. Kas on see
väljakutse tänastele käsitööst lugupidavatele Lepaküla elanikele?
Veel teatakse rääkida, et
Oja ja Kiviselja talus on
asunud kolhoosikontorid,
kus arveametnikuna töötas
Kiviselja Minna, kes oli
naiseesseisja ja aktiivne
külaelanik, organiseerides
küla ühisettevõtmisi ja
erinevaid kursusi. Tol ajal
olid eriti populaarsed perenaiste kursuseid.
Ajalooliseks isikuks
Lepakülas on ka endise
Lenini nimelise kolhoosi
kassapidaja Kassa Karla
kodanikunimega Karl Sommer, kes käis külas ringi
oma päevinäinud kassapidaja portfelliga, hoidis
raha kodus ning viskas
külameestega napsugi ikka
rahaportfell kaasas.

Kurgikasvatus ja
muu põllumajandus
Seitsme-, kaheksa- ja
üheksakümnedatel aastatel
oli Lepaküla kuulus oma
kurgi ja tomatikasvatusega.
Igas peres kasvatati kuubikukurke, põllukurke ja
hiljem helendasid põldude
pikkused kasvuhooned,
mille kütmise suits kül-

madel päevadel ja hommikuti Lepaküla uduvinesse
mattis, nagu Türgis, tõi Ülo
Sommer võrdluse. Seitsmekümnendatel käidi väikeste
puntidega (7–8 meest-naist)
kurkidega Leningradi turul.
Kaks korda nädalas korjati
kurke, reedeti sorteeriti ja
sõideti minema. Küll seal
turul sai nalja, ega siis
maamehed ju keelt osanud,
aga ära need kurgid müüdi.
Kui suure linna peal eksinud
oldi korrutati kahte sõna”
poosemoi(kirik) ja pasaar
(turg),” sest turg asus kiriku
lähedal. Kurgikasvatusest
ja Leningradi turgudel
käimise ajast pajatab täna
veel põnevaid ja mahlaseid
lugusid Ülo Sommer,
kurgiturgude legendidena
on inimestel meeles Jürisoo
Jass, Konson Herman.
Kaheksakümnendatel vuras
nädalas mitmel korral ka
Tartu Konservitehase auto
Kiviselja õue külarahvalt ja
ümberkaudsetelt kurgikasvatajatelt kurke kokku
ostma. Hiljem kui põllukurgi kasvatus lõppes ja
tulid kasvuhooned, hakkasid külamehed ise turgudel
käima Riias, Tallinnas,
Pärnus ja oma kaupa ise
realiseerima. Tänaseks on
see tee käidud, kurke,
tomateid ja muud köögivilja
kasvatavad külas müügiks
veel Maie ja Juhan, teised
teevad seda ainult oma
perede tarbeks. Virve ja
Heldur aga kasvatavad
maitsvaid maasikaid. Küla
viimane lehmapidaja oli
Jaan Pross, temagi arvas, et
lihtsam on piima poest tuua.

(Loe edasi 5. lk)

Lepaküla loo kokkupanemise ajal (22.aprillil)
käis Lepaküla küla põldudel
vilgas tegevus – OÜ Weiss
traktorid tegid kevadist
maaharimist ja viljakülvi.
Lepaküla põliselanikuna
on talupidamisele truuks
jäänud Nurme talu peremees Gunnar Saare. Nurme
on eestiaegne talukoht ning
koduks olnud Gunnari
vanematele ja vanavanematele. Aias sibavad ringi
kanad ja kukk, laudas on

panemisel haarasid ohjad
lapsed, Laura Sinimäe
eestvedamisel.
2006. aastal korraldas
Lepaküla külarahvas valla
nimepäeva küladevahelised
võistlused, lüües ise võistlustel aktiivselt kaasa.
2006.aasta juunikuu
Oma Leht kirjutab:
27.mai hommik Lepaküla külaplatsil. Külaaktivistid korraldustoimkonnast sebivad veel platsil,
andes siin seal viimast lihvi

sead ja hobune, karjamaal
patseerimas lihaveised ning
päevinäinud vene tehnikaga
on värskelt tehtud põllutööd, ettevalmistused
teravilja külviks ja kartulipanekuks. Keset talu õue
elektriposti otsa on juba 7
aastat endale pesa sisseseadnud kurepere. Kui
küsin perenaise kohta on
Gunnar napisõnaline ja
hakkab naerma…
Gunnari käest saan
teada, et Lepaküla külas on
ka mitmeid hobusekasvatajaid neid kõige suurema
on Vahtra talus, Vaksil
peetakse hobust ikka
rohkem laste pärast ja
Gunnaril aitab hobu teha
talutöid.
Talupidamisele truuks
on jäänud Alo Sinimäe, kes
kasvatab lambaid, kanu ja
jäneseid.
Kuuse talu peremees
Kaido Kuuse rassis, mis
rassis, aga ka tema jõud sai
otsa ja nüüd on ta juba pea
aasta Soomes tööl, kaevates
sealset pinnast kopaga.

– pannakse üles võrkpallimängu platse. Spordiklubi
Tahk president, valla
nimepäevade hing Jüri
Kõresaar on mureliku
näoga, kas ikka külad
tulevad välja ja ilm soosib
ettevõtmist. Jüri korraldaks
vallapäevi pigem Jõulumäel, kus kõik vajalik käejala juures ja muret vähem,
kuid külade ümarlaual
otsustatu on ikkagi üle
kõige.
Muusikamasin laseb
tümpsu ja esimesed saabunud külade esindajad
registreerivad võistlejaid. Ja
juba hõikabki reibas ja
tuttav hääl kõiki osalejaid
rivistuma ja külade küpsetisi ära tooma. Reipal
sammul tulevad külade
sportlased avarivistusele,
kaasas külade maskotid
(uudne osa nimepäeval),
mida nad ka koheselt
tutvustavad. Lepaküla on
aedikusse pannud oina,
keda nad nimetavad külavanemaks…
Lepaküla sai korraldamisega väga hästi hakkama.
Kordaläinud päeva jääb
neile meenutama valla poolt
kingitud muruniiduk, mis
külaplatsi korrashoiuks igati
vajalik.
Kas oli alustamise õhin
liiga suur või väsis aktiiv,
aga juba mitmeid aastaid on
Lepaküla külaplatsil vaikus.
Kuid uued tuuled on
puhumas käsitöötegijate
ridades. 2010. aasta septembrikuus asutati külla
MTÜ Kasemetsa käsitöö- ja
spordiselts. Kuna asutajateks liikmeteks olid Kaja
Rinaldo ja Kaido Stimmer,
siis käiaksegi koos Kasemetsa talus. Korraldatakse
erinevaid käsitöökoolitusi ja
tegeldakse erinevate käsitöö
liikidega, tegevustesse on
haaratud küla elanikud koos
lastega. Seltsi liikmed ja
vabatahtlikud on suured

Külaliikumine
Lepaküla saab pidada
üheks teenäitajaks valla
külaliikumises. 2002 – 2006
oli see aeg kui Lepakülas
rajati külaplats ja toimusid
oma küla jaanituled ja
suvised pallilahingud, osaleti aktiivselt küla võistkonnaga jüriöö-tõrvikteatejooksul ja valla nimepäeva
võistlustel. Kui vahepeal oli
jüriööjooksudes väike paus,
siis 2014. aasta jooksus
osales Lepaküla taas ja
saavutas külade arvestuses
tubli 2. koha, ajaga 13.28.
Võistkonnas jooksid KarlSander Sempelson, Karolin
Stimmer, Andre Mägi,
Sander Stimmer, Laura
Sinimäe, Johann Saamann,
Mariann-Krõõt Mätas.
Siinkohal ei saa ütlemata
jätta, et võiskonna kokku-
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Ettevõtlus
Majandustegevuse
registri järgi on Lepaküla
külas registreeritud 7 FIE-t,
5 OÜ-d, 2 MTÜ-d.
Lepakülas on paikselt
tegutsemas ka üks huvitav
firma, mis ei ole küll
Lepaküla küla registreeringuga, kuid tegutseb.
Nimelt on endise Karjamõisa tapamaja ruumides
asunud kanamunade tootmisega tegelema Staigervik
OÜ, kelle tegevjuht on
Ahti Kukk.

käsitöö tegijad ja käsitöötraditsioonide austajad,
peavad lugu isekasvatatud
mahetoidust ja maaelu
juurde kuuluvatest traditsioonidest. Kasemetsal
töötab väike savikoda, kus
käib inimesi lähedalt ja
kaugemalt meisterdamas.
Valmistatakse keraamikat
koolitustel kui ka tellimustööna. Kuna Lepakülas
tegeldakse lambakasvatusega, siis on MTÜ
Kasemetsa loonud kogukonnale ja teistele huvilistele võimaluse töödelda
musta lambavilla sinnani
kuni valmib mõnus soe ese.
Kaja abiga on Ainikist
saanud kangastelgedel
vaibate kuduja, lisaks
heegeldab ta huvitavaid
laste mütse. Merike aga on
avastanud savi ja proovib
kätt savitöödega, valmistab
käsitöökaarte ja viib läbi
einevaid meisterdamise
õpitubasid. Lepakülas
öeldakse, et Merike on
inimene kellega võib koos
“luurele” minna.

Lapsed ja pered
Ainika ja Tarmo Mätase
pere on Lepaküla külas
elanud juba 20aastat. Peres
on sirgumas 4 last. Pereema
ja -isa on osanud lapsi
kasvatada nii, et lapsed on
haaratud tegevustesse, mis
neid huvitavad ja neile
meeldivad. Perepoeg Madis
lõpetas 2011. aastal Pärnu
Koidula Gümnaasiumi ja
asus õppima Tartusse Maaülikooli erialale „maamajanduslik ettevõtlus ja
finantsjuhtimine”, tema
huvialaks on olnud kitarrimäng. Mariann-Krõõt on
juba maast madalast
tegelenud ratsutamisega ja
on olnud oma ala Eesti
meister ja karikasarja võitja,
Iti-Maile meeldib tantsimine ja laulmine, nendel
aladel on auhinnalisi kohti
saadud ridamisi ja viimasel
ajal nn pildis olnud pidevalt.
Aga kelleks tahab saada siis
väikene Anna-Liisa ei oska
veel ka ema-isa öelda.
Mis on see “salarelv”,
mis teie lapsed on aidanud
viia nende huvialade
juurde, millega nad praegu
tegelevad?
Arvan, et meil on vedanud sellega, et elu on meid
kokku viinud õigete õpetajate-treeneritega, kes on
osanud märgata, mille jaoks
lastel eeldusi on.
Lepaküla küla naised on
hästi virgad käsitöö tegijad
ja üks neist virkadest
käsitöömeistritest on ka
pereema Ainika.

Kas Lepaküla on sobiv
koht ettevõtlusega tegelemiseks?
Sõitsime perega ringi
pikka aega mööda Tahkuranna valda ja otsisime
kohta, kus oleks võimalik
oma ettevõtmisega algust
teha ja lõpuks me selle
toreda koha leidsime.
Lepaküla ja seal elavad
inimesed on igati toredad ja
lahked jagama nii nõu, kui
abi. Siinkohal tahaksin kohe
välja tuua näiteks lambakasvataja Alo Sinimäe,
kelle juures olen oma
murega käinud korduvalt
ning palju kordi valimata
Kust võtad Sa laste ja
oma töö kõrvalt selle aja
veel käsitöö tegemiseks?
Inimene jõuab niipalju
kui ta teeb ja meeldivat asja
jõuab alati teha.
Andreas ja Joosep
Jaaniste ning Carl-Edgar
Vuht on kõvad jalgpallurid.
Andreas on isegi juba nii
tegija, et on lausa loodud
väravavahiks, arvab treener.
Esimesed medalidki kodus
olemas.
Sander Stimmer aga
teeb jalgrattasporti. Ta on
mitmetel aastatel olnud
Tallinna, Tartu, Pärnu
meister, lisaks ka kahekordne meister jalgrattasõidus.
kellaaega, kunagi pole ta
abist keeldunud. Mis
puutub Lepaküla ja meie
ettevõtmisse kanamuna
tootmises. Siis olen aus kui
ütlen, et pole sellel otsest
seost külaga, kuna oleme
sisseränanud inimesed
suure sooviga elada ja
töötada maal ning pakkuda
tööd endale ja ka teistele
maainimestele. Kuna olen
ise maakohast pärit ja
viimased 20 aastat töötanud
Pärnu linnamelus. Juba
pikka aega otsinud väljundit
ja kohta – kuidas linnaelust
pääseda. Seda kindlasti
selleks, et olla ja jääda ka
ise paikseks maainimeseks.
Kus tuli Teil mõte
hakata kanu pidama ja
oma kanafarm just
Lepakülla tuua?
Mõttest lihtsalt ei piisa,
et leida hea ja sobiv koht
oma ettevõtmiste tarvis.
Tegelikus elus maksab iga
mõte, mida soovime teostada suurt raha. Meie
veendusime taaskord maalelavate Inimeste headuses
ja abivalmiduses. Nimelt
pean silmas meie valla ühte
suuremat tööandjat ja
ettevõtet OÜ Weiss.
Oskuslikud ja abivalmid
juhid andsid võimaluse
linnameestel kätt proovida.
Kuna nende endi asjad on
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läbimõeldud ja korrektselt
töötavad, siis nad ei näinud
enda tarbeks vajadust
Karjamõisa hoonel. Sellest
tuligi valik Lepaküla. Mis
oli meile kui maaelu alustajatele suur võimalus.
Mõte hakata pidama just
munejakanu tuli ikka sellest,
mida siinkandis väga ei
tehta ning mis tundus meie
perele huvitav ja väljakutsuv. Enne seda valikulist
otsust käisime läbi pea kogu
eestimaa maaeluga seotud
ettevõtmised, kus ikka
kasulikku infot ammutasime.
Kas teie juures saavad

Tahkuranna vallaga seotud
olnud. Noore perena
vajasime elukohta, see talu
oli müügis ja nii see läks...
Miks valisite oma
elukohaks Lepaküla?
Kaljo Poldov, Eesti
Haigekassa Pärnu osakonna direktor:
Asukoht on hea, linnast
parajal kaugusel, valiku
määras ka krundi suurus,
mis oli sobilik, kommunikatsioonid olid olemas.
Tahtsime, et ka naabrid
oleks läheduses. Lepaküla
on ilus koht. Oleme oma
valikuga väga rahul.
Kas tänases Lepaküla

tööd ka Lepaküla inimesed?
Hetkel oleme me veel nii
algajad, et väga tööjõudu
lubada pole endale saanud,
kuna esmalt on vajalik see
kõik endale selgeks teha.
Mis puutub sellesse,
kuidas jõuame sellist
ettevõtmist oma linnatoimetuste kõrvalt pidada, siis
pean ütlema, et iga algus on
raske ja oleme pühendanud
sellesse kogu oma pere ning
lähisugulased. Järgnevad
plaanid on meil küll alates
juunikuust võtta esimene
töötaja ja sügisel ka teine.
Eks meiegi unistame ning
edaspidine plaan on pakkuda tööd vähemalt neljale
inimesle peale enda perekonna. Ning unistus on see,
et lähiaastatel ei pea me
enam hommikul tõusma ja
linna minema, vaid läheme
oma farmi ja hakkame tööle.
Lepakülla esivanemate
tallu on kanda kinnitanud
Kasenurm Transport OÜ,
kelle tegevusalaks on uute
ja kasutatud sõiduautode,
väikebusside transport ning
autoveod treileritega Euroopas ja Skandinaavias.
Võimalus on tellida kas täisvõi osakoorem. Vajaduse
korral abistatakse Teid
sõiduki või sõidukite ostu/
müügi lepingu vormistamisel, tolliformaalsuste
teostamisel EL piiril ning
Eesti Autoregistris arvele
võtmisel. Teostatakse ka
kallurvedusid Pärnus ja
Pärnumaal, müüakse täitematerjali Urissaare ja
Saunametsa karjäärist.
Mis Lepakülas viga, neil
on külas isegi oma
taksojuht, kes vajadusel
külaelanikke sõidutab.
Taksojuhi ametit peab Ülo
Sommer alates 1995. aastast. Selle aja jooksul on ta
läbi sõitnud 8 autot.
Miks valisite oma
elukohaks aastaid tagasi
just Lepaküla ja Oja talu?
Perekond Mätas: Oleme
mõlemad lapsest saati

külas on hea elada?
Perekond Mätas: On
küll. Siin saab nautida
maaelu mõnusid ja nn
linnahüved on käegakatsutavas kauguses.
Kaja Rinaldo: Lepaküla
külas on hea elada, kuigi
viimasel ajal on meid
vargad hakanud kimbutama.
Maie Andla: Lepaküla
küla on väga ilus koht,
vaikne rahulik. Olen siin
elanud juba 1946. aastast.
Kahju ainult, et Laadist
tulev tee tolmab, teeb
ajavilja ja marjad tolmuseks.
Tiina Koitla: Mis viga
peaks olema? Loomulikult
hea, rahulik, hommikuti
linnulaul. Kortermajas pidid terve öö kuulama
Mandoliinid öös… Siin aga
on rahu ja vaikus.
Kaljo Poldov: Ja, Lepakülas on hea elada, meil on
toredad naabrid, ilus loodus,
linnulaul.
Mida Lepaküla küla
vajab(ks)?
Kaja Rinaldo: Kergliiklusteed, mis ühendaks küla
Uuluga.
Ülo Sommer: Kergliiklusteed, et Anne ja Urmas
auto alla ei jääks. Veetrassi,
mis ühendaks Lepaküla
Uulu ühisveevärgiga. Ja
vargaid pole meie külla
vaja.
Kaljo Poldov: Loodame,
et vee- ja kanalisatsioonitrassid jõuavad ka Lepakülla.
Naabrivalvet on vaja
arendada, kuna vargad on
hakanud tiirutama.
Jah, selline ta siis sai see
lugu Lepaküla külast. Mul
on kahju, et ei jõudnud Teie
kõigi juurde, sest kirjutamismaterjali oleks jätkunud
veel küll ja küll, aga midagi
peab ju jääma ka edaspidiseks.
Tiiu Sommer
arendusspetsialist
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Pensionid suurenevad indekseerimisega
5,8 protsenti

Jüriööjooks 2014

Seekordsel
Jüriöötõrvikteatejooksul osales 21
võistkonda. Üle pikkade
aastate oli võistkonna välja
toonud ka vallavalitsusvolikogu. Tubli! Ikkagi
eeskuju meie küladele ja
lastele. Teatejooku noorim
osaleja oli Henri Merivälja
ja vanim osaleja Mart
Lemmik. Uulu põhikooli
algklassid olid kaasanud ka
Uulu lasteaia vanema rühma
lapsi, ikkagi juba koolitulejad.
I grupp külad
1. Võiste, aeg 13.07
(Kermo Kivis, Elery Must,
Kairo Kivis, Rando Klein,
Marleen Metsaoru, Dalmat
Klein, Sandra Serva).
2. Lepaküla küla, aeg
13.28
3. Leina küla, aeg 14.35
4. Metsaküla, aeg
15.04.
II grupp koolide 1.–3.
klassid
1.Tahkuranna LAAK
1–3.kl., aeg 18.10 (Sophia
Juhanson, Märten Teas,
Karl-Otto Kaldas, Mariann
Must, Mairo Nairis, Taavi
Lumiste, Raiko Virnhoff,
Rihard Klein, Henri Kaldas,
Johanna Aedma, Kirke Kirt,
Anni-Mariii Männi, Kaili
Kirt, Rauno Juninen, Märt
Kikkas, Margitta Miilimäe,
Annabel Helin, Enel Lauter).
2. Uulu PK ja lasteaed
1–3 kl., aeg 18.43 (Hanno
Valk, Hannes Valk, Henry
Sebastian Tõnts, Angeliina
Maasing, Erki Kuuse,
Kerhard Kiviselg, Teele
Talu, Karmen Kõresaar,
Henri Merivälja, Armin
Luik, Ron Sebastian Tamm,
Aurelie Kaasik, Annika
Absalon, Maarja Kõresaar,
Richard Kiviselg, Rait
Lumiste, Marcus Toomsalu,
Kaspar Rahnu).
3. Uulu PK 2.kl., aeg
18.49.
III grupp koolide 4.–6.
klassid
1. Tahkuranna LAAK
5. ja 6.kl., aeg 15.21 (Uku
Lumiste, Ülle Järvoja,
Robin Roosmaa, Oliver
Leppik, Ethel Saarnak,
Caspar Lääne, Keidi Tasalain).
2. Uulu PK. 5. kl., aeg
16.16.

Vabariigi Valitsus kinnitas 2014. aasta riikliku
pensioni indeksi väärtuseks
1,058. See tagab alates
1. aprillist kõikide pensioniliikide tõusu, kaasa arvatud
töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid.
Pensioniindeksi arvestamise aluseks on 80
protsendi ulatuses eelmise
aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise
muutus ja 20 protsendi
ulatuses eelmise aasta
tarbijahinnaindeksi muutus.
Indeksiga korrutatakse
riiklike pensionide arvutamise aluseks olevaid
näitajaid – pensioni baasosa
ja aastahinnet, samuti rahvapensioni määra.
Pensioni baasosa suurendatakse suhteliselt rohkem kui aastahinnet. Selle
eesmärk on kiiremini kasvatada just seda osa
pensionist, mida makstakse
olenemata tööpanusest kõigile pensionäridele võrdses
suuruses ja mis aitab ka
väikese pensioni saajatel
paremini toime tulla.

3. Uulu PK. 4. kl., aeg
17.40.
IV grupp koolide 7.–
9.klassid
1. Uulu PK 7.kl., aeg
14.45 (Anti Kuusk, Janne
Piiri, Andra Hunt, Artur
Konontšuk, Reelika Veso,
Janar Aniste, Martina Puusepp).
2. Uulu PK. 9.kl., aeg
15.02.
3. Uulu PK. 8.kl., aeg
15.37.
V grupp – seltsid,
ühendused, suguvõsad,
külalised
1. Suusaklubi JÕULU,
aeg 12.20 (Karl Jõumees,
Kaisa Pung, Taavi Valter
Taveter, Risto Vaher, Anu
Taveter, Romet Sutt, Triin
Taveter)
2. Suusaklubi JÕULU
Harrastajad, aeg 14.21
3. TANK, aeg 14.23
4. TAHKU TARE, aeg
15.10
5. Minu Sõber (koerteklubi), aeg 15.32
6. Kärnatajad, aeg
15.36
7. Vallavalitsuse ja
volikogu ühendvõistkond,
aeg 17.43.
Üldarvestus:
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1. Suusaklubi JÕULU, aeg
12.20. 2. Võiste, aeg 13.07.
3. Lepaküla küla, aeg
13.28. 4. Suusaklubi
JÕULU Harrastajad, aeg
14.21. 5. TANK, aeg 14.23.
6. Leina küla, aeg 14.35. 7.
Uulu PK 7.kl., aeg 14.45. 8.
Uulu PK. 9.kl., aeg 15.02.
9. Metsaküla, aeg 15.04. 10.
TAHKU TARE, aeg 15.10.
11. Tahkuranna LAAK 5. ja
6.kl., aeg 15.21. 12. Minu
Sõber (koerteklubi), aeg
15.32. 13. Kärnatajad, aeg
15.36. 14. Uulu PK. 8.kl.,
aeg 15.37. 15. Uulu PK. 5.
kl., aeg 16.16. 16. Uulu PK.
4. kl., aeg 17.40. 17. Vallavalitsuse ja volikogu
ühendvõistkond, aeg 17.43.
18. Tahkuranna LAAK 1–
3.kl., aeg 18.10. 19. Uulu
PK ja lasteaed 1–3 kl., aeg
18.43. 20. Uulu PK 2.kl.,
aeg 18.49. 21.Uulu PK
3.kl., aeg 18.50.
Kohtumiseni
2015
jüriööjooksul, seniks aga
pind päkka treeningutel.
Jüri Kõresaar
SK Tahk president

Baasosa suurenes indekseerimisega 126,8183 eurolt
134,9093 euroni ja aastahinne 4,718 eurolt 4,964
euroni.
Rahvapensioni määr
kasvas 140,81 eurolt 148,98
euroni.
Sotsiaalkindlustusamet
arvutas 1. aprilliks uute
väärtustega ümber kõik
riiklikud pensionid, kasutades valemit B + S + K, kus:
B tähistab baasosa –
kõigile pensionäridele
võrdne osa;
S on staaziosak, mille
suuruse leidmiseks korrutatakse kuni 1998. aasta
lõpuni kogutud staaziaastate
arvu aastahindega;
K on kindlustusosak,
mille suuruse leidmiseks
liidetakse alates 1999.
aastast kogutud kõigi
üksikute aastate koefitsiendid ja korrutatakse läbi
aastahindega.
Ümberarvutuse tulemusena suurenevad pensionid
keskmiselt 20 euro võrra
kuus. Kuid nii nagu ei ole
olemas keskmist inimest, ei
ole ka keskmist pensioni.
Igale inimesele on arvutatud
tema eelnevast tööpanusest
sõltuv individuaalne pension ning indekseerimise
tulemusena suureneb see

samuti erinevalt, kellel
rohkem, kellel vähem.
Neile, kellele määrati
pension enne 1. jaanuari
1999 ja kes pärast seda ei
ole töötanud ega saanud
sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, kindlustusosakut (K) ei arvestata – sel
juhul koosneb pension
baasosast ja staaziosakust.
Näide 1.
Vanaduspensioni arvutamine uute väärtustega, kui
pensioniõiguslikku staazi on
30 aastat ja kindlustusosak
puudub:
baasosa (B) = 134,9093
eurot
staaziosak (S) - 30 a x 4,964
= 148,92 eurot
—
kokku
283,83 eurot.
Samamoodi arvutades
leiame, et pensionõigusliku
staaziga 15 aastat on
vanaduspension 209,37
eurot, 40-aastase pensioniõigusliku staaziga 333,47
eurot ja 44-aastase pensioniõigusliku staaziga 353,33
eurot.
Näide 2. Vanaduspensioni
arvutamine, kui pensioniõiguslikku staazi on 30
aastat ja aastakoefitsientide
summa on 10:
baasosa (B) = 134,9093
eurot
staaziosak (S) - 30 a x 4,964
= 148,92 eurot
kindlustusosak (K) – 10 x
4,964
=49,64
eurot
kokku
333,47 eurot.
Pensionäridele, kes
möödunud aastal töötasid ja
said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse
pensionikindlustuse registri
andmete alusel isiklik
aastakoefitsient ning sõltuvalt sellest suureneb lisaks
indekseerimisele ka igaühe
kindlustusosak ning seega
kogu tema pension. Seejuures on tähtsusetu, kas
inimene töötas terve aasta
või üksnes paar kuud.
Pension suureneb vastavalt
isiku palgalt või ettevõtlustulult arvestatud sotsiaalmaksu suurusele.
Riikliku pensionikindlustuse registri andmetel
saab eelmise aasta eest
koefitsiendi 1 see isik, kelle
sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek 2013. aastal
oli keskmiselt 849,65 eurot
kuus (kui ta ei olnud
liitunud pensioni II sambaga). Aastakoefitsient 1 on

võrdne aastahindega 4,964
€.
Pension ja tulumaks
Tuletame meelde, et
käesoleva aasta üldine
maksuvaba tulu on 144
eurot kuus. Lisaks sellele on
pensionäridel õigus 210
eurole maksuvabale pensionile kuus. Seega võib
pensionär saada tulumaksuvabalt kokku 354 eurot
kuus, mis teeb 4248 eurot
aastas.
Kui 210 eurone pension
on tulumaksuvaba ja selle
kohta avaldust tegema ei
pea, siis üldise maksuvaba
tulu (144 euro) arvesse
võtmiseks tuleb mittetöötaval pensionäril esitada
avaldus Sotsiaalkindlustusametile.
Blanketi leiab ameti
kodulehelt
(http://
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
blanketid/),aga selle võib
kirjutada ka vabas vormis
valgele paberile ja saata
postiga või tuua ise klienditeenindusse. Samuti on
vastav äramärkimise võimalus pensionitaotluse
blanketil, mille inimene
esitab, kui taotleb esmakordset pensioni määramist.
See avaldus esitatakse
üks kord ja iga pensionitõusu järel või uue aasta
saabudes uut avaldust
esitada ei ole vaja.
Ent ühelgi inimesel ei
ole kohustust esitada
avaldust igakuiseks 144
eurose üldise maksuvaba
miinimumi arvestamiseks.
Ta võib alati valida ka tuludeklaratsiooni esitamise
võimaluse Maksu- ja Tolliametile üks kord aastas. Ja
küllap paljudele inimestele
see sobibki. Tuludeklaratsioonide esitamisel kehtib
pensionäridele kõik samamoodi kui tavalistele palgatöötajatelegi. Abielupaar
võib esitada tuludeklaratsiooni ühiselt.
Millal on kasulikum
esitada ühisdeklaratsioon?
Näiteks siis, kui ühe
abikaasa pension on alla
maksuvaba miinimumi ja
temalt ei ole tulumaksu
kinni peetud ning teise
abielupoole pension on üle
354 euro ja temalt on
tulumaks kinni peetud.
Ühisdeklaratsiooni esitades
tekib võimalus tulumaksu
tagasi saada.

Kevadesse!
Sellesuvise laulupeo
repertuaar pakkus erinevates seltskondades palju
kõneainet ja et meie
laulukoor ennast suurel
ettelaulmisel kindlamalt
tunneks käisime KilingiNõmme klubis sealsete
lauluseltsidega sõpruskohtumisel. Laulud kõlasid
kenasti, esinemiseks saadi
kogemust ja tasu aastapikkuse töö eest on lauljate
vääriline. Uulu laulukoor
seisab suvel suure laulukaare all. Meie valla rahvas
peab nüüd suve teise
pooleni ootama, enne kui
koori jälle siin esinemas
näha saab.

Aprilli kenade suveilmade vahele eksis ära üksik
vihmane päev. Uhlapere
Selts kutsus just sellel
pühapäeval kõiki „Sinu
sammud loevad” päevale
südame tervise heaks
kõndima. Kohale tulnud
otsustasid krae vahele
sadava kevadise vihma tõttu
ürituse läbi viia poole
distantsi ulatuses. Pole halba
ilma, on valed riided.
Jalutuskäigul leidsime
kevade märke, vaatasime
ümbruses toimuvaid muutusi ja meenutasime ajalugu.
Järgmine südamenädala
kõndimine toimub aasta
pärast.

Kevad on tärkamise ja
külvamise aeg. Uhlapere
Seltsis külvatakse väikseid
ning suuri mõtteid, millest
kasvaksid sügiseks uued
tegemised. Ootame endi
sekka ärksaid inimesi, kes
sooviksid koos meiega uusi
sihte seada ja kogukonna
elu huvitavamaks teha.
Kohtumiseni
Uhlapere Seltsis!
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Vallavanema
veerg
Lamba Vest 2014. Ürituse
raames on plaanis tähistada
500 aasta möödumist Uulu
esmanimetamisest, korraldada spordivõistlusi, Eesti
Meistrivõistlused lambaliha
grillimises ja laat/näitus.
Just sellest viimasest tahan
veidi siin kirjutada. Selle
osa mõte on, et Tahkuranna
valla kõik ettevõtjad, ka nn.
ühemehefirmad saaksid
(loe: peaksid) tulla ennast
tutvustama. Tutvustatavaks
asjaks võib olla nii oma
toodetud kaup kui pakutav
teenus. Eesmärk on viia
kokku kohalikud tootjad
omavahel, sest võib üsna
kindel olla, et kõik tootjad
ei tea, mida meie vallas veel
toodetakse ja sellest võimalikust tutvusest võib tekkida
koostöö, mis võib mõlemale
osapoolele kasulik olla.
Samuti on eesmärgiks
kokku viia kohalik tootja ja
teenusepakkuja tarbijatega,
et ka nemad teaks, mida
kõike on kohapealt võimalik
saada. Jutt ei ole siinkohal
ainult põllumajandussaadustest või käsitööst. Meil
on seppasid, kiviraidureid
ja puidutootjaid, ehitajaid, automüüjaid, disainereid, projekteerijaid,
turundajaid, turismiettevõtteid jne! Ainuüksi Reiu
külas on registreeritud
kokku üle 60 ettevõtte. Olge
aktiivsed ja tulge välja
ennast näitama. Ei ole vaja
teha suurt kulutust flaieritele/voldikutele jne, saab
ka teisiti. Teemakohane
üleskutse on valla kodulehel
ja eelmises Oma Lehes, ka
kontaktid registreerimiseks.
Häid mõtteid!
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Maakool ja selle olulisus
kogukonnale
Tahkuranna vallas on
kaks armsat koolimaja:
Uulu Põhikool, kus õpib
115 õpilast ja Tahkuranna
Lasteaed-Algkool, kus õpib
38 õpilast. Õpetajad on seda
meelt, et maakoolil on palju
eeliseid ning kooli väiksus
ei välista hea hariduse
andmist. Üks maakooli eelis
linnakooli ees ongi see, et
väiksem seltskond võimaldab õpetajatel lastega
individuaalselt töötada,
keskenduda iga õpilase
tugevate külgede arendamisele. Samas märkab
pedagoog sedagi kui keegi
hakkab aines veidi maha
jääma, saab teda kiiresti
järele aidata.
Klassikomplektid on
väikesed, seega jõuab
õpetaja igas tunnis kõiki
küsida. Õpilased on seetõttu kohusetundlikumad ja
õpivad igaks päevaks
teades, et neid võidakse
küsida. Kõigis maakoolides
on neid õpilasi, kes jõuavad
tulevikus kõrgele ja kaugele,
seda just tänu väikeses
koolis saadud haridusele ja
tähelepanule. Maakooli
eeliseks võib pidada veel
seda, et õpilased saavad käia
koolis oma kodukohas ja ei
pea kulutama päevas aega
kooli ja koduvahet sõitmisele.
Tähtsal kohal on ka
turvaline koolitee, ei pea
igapäevaselt ülerahvastatud
ühissõidukites trügima.
Samuti on oluline turvalisus

koolimajas sees, on ikka
vahe, kas vahetunnis jookseb ringi sada või tuhat last.
Koolivägivaldagi on vähem
maakoolis, kui suures koolis
– kui tulebki ette kähmlusi
ja arusaamatusi, on võimalik neile kiiresti reageerida.
Õpetajad tunnevad oma
õpilasi ja nende vanemaid,
teavad laste sotsiaalset
olukorda ning oskavad
seetõttu tähelepanu pöörata
probleemidele, kui need
tekivad. Kool ei ole ainult
õppeasutus, vaid ka sotsiaalne keskkond. Igakuiselt
ilmuvast Oma Lehe Kooliuudiste portaalist leiab nii
mõnigi laps oma nime ja
lapsevanem saab oma võsukese saavutustest lugeda,
see on midagi, mida linnakoolis õppiv laps tihti
kogeda ei saa. Me kõik ju
tahame olla märgatud, olgu
meie tegemised suured või
natuke väiksemad.
Minu arvates kuuluvad
hariduse kvaliteedi mõiste
alla kindlasti just igale
õpilasele individuaalse lähenemise võimalus, õpilase
turvalisus koolis ja ümbruskonnas ning õppevälise
tegevuse võimaluste rohkus.
Loomulikult on tegu vaid
võimalustega, mille realiseerimine sõltub igaühest
endast, andekaid lapsi
leidub kõikides koolides.
Lene Hirvela
Humanitaarnõunik
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Lõppes järjekordne salongiõhtute hooaeg
Jürikuu viimasel reedel
toimus Tahku Tares kolmeteistkümnendat
korda
salongiõhtu, mis oli selle
hooaja viimane. Nendel õhtutel on esinenud inimesed
väga erinevatelt elualadelt.
Räägitud on muusikast,
spordist, poliitikast, turismist, tervishoiust, haridusest, peresuhetest, näitekunstist, korrakaitsest,
maaelust ja paljustki muust.
On tore, et meie esinejateks
on lisandunud ka noored.
Salongikülaliste tänud Rain
Raadikule, ilusate akordionipalade eest. Aitäh Marliis
Miilimäele virtuooslikult
esitatud kandlepalade eest.
Kiidusõnad Marta Külaotsale kaunite laulude ja nauditavalt esitatud viiulipalade
eest. Tore on tõdeda, kuidas
meie noorem põlvkond
areneb ning sulandub
ühiskonda. Kõrvalpõikena
tahaksin öelda kiitvaid sõnu
meie noortele, kes osalesid
meie valla pikaaegse traditsiooniga jüriööjooksul. Milline hulk energilisi ja aktiivseid noori! Milline tore
elamus!
Nüüd natuke selle hooaja salongiõhtutest, mis said
alguse eelmise aasta oktoobrikuu viimasel reedel ja
esinejaks oli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Arenguosakonna juhataja Varje
Tipp. Muusikalist külakosti
pakkusid Priit Kask ja Jaan
Künnapas. Novembrikuu
salongiõhtu esineja pereterapeut Moonika Koppel
rääkis meie tervise seostest
peres valitsevate suhetega.
Tantsumuusikat tegi Kon-

guta Kultuurimaja juhataja
Meelis Külaots. Eelmise
aasta viimasel salongiõhtul
esines Tiiu Sommer, kellele
omistati Pärnumaa „Sädeinimene 2014" tiitel. Pikaaegne vallaametniku kogemus võimaldas huvitavalt
vaagida meie valla elu-olu.
Muusikat tegi ansambel
Ameti Ühing (Ülo Ilomets
ja Aare Laanemets). Selle
aasta salongiõhtud juhatas
sisse Endla teatri kauaaegne näitleja ning Kuldne Trio
liige Jüri Vlassov. Naeru ja
nalja jagus terveks õhtuks.
Veebruarikuu esinejaks oli
Pärnu Politseijaoskonna
juht Tõnu Kivis, kelle pikaaegne töö selles valdkonnas
võimaldas lõbusate näidete
varal rääkida lahti korrakaitsega seonduvat. Tantsuks
mängis Feofan Roos, kes
esitas ka vahepalasid omavalmistatud lõõtsapillil.
Märtsikuu viimase reede
õhtupoolikul oli meie
vestlusringis Kalmer Metsaoru, kes jagas oma muljeid enda elust ja ka valla
käekäigust. Salongiõhtute
selle hooaja lõpetas meie
vallavanem Karel Tölp. Ma
usun, et paljud asjad, mis on
vallas varem tehtud, mis
tegemisel ja millised on
võimalused tulevikus, said
meile palju selgemaks.
Muusikalist külakosti pakkus seekord Meelis Külaots
koos tütre Martaga. Elavat
vaatamist pälvis ka Tegusate
Vanaemade käsitöönäitus.
See lühike kirjeldus on vaid
pisku kõigist sellest, mis on
toimunud nendel õhtutundidel Tahku Tares.

Kõikidele salongiõhtutele
on jätkunud huvilisi. Kõik
need õhtud on toimunud
tänu paljude inimeste abile.
Salongiõhtute korraldajate nimel tahaksin tänada
Anu Nõmme, kelle toetav
suhtumine ja kunstipärased
reklaamplakatid on olnud
asjakohased. Tänusõnad
kõikidele esinejatele, sponsoritele (Ülari Järvoja, Mari
Aava , Maarika Puusepp) ja
Ilmar Tõnissonile, kelle
loodud laul Tahkurannast
on kujunenud meie salongiõhtute hümniks ning
mida oleme salongiõhtutel
ühiselt laulnud koos eeslaulja Valeriga.
Minu tänusõnad kuuluvad kõikidele Tegusatele
Vanaemadele, kes te olete
nendel õhtutel alati paar
tundi varem kohal olnud, et
külalised ennast meeldivalt
tunneksid ning tund hiljem
lahkunud, et kõik kraamituna ja korrastatuna meist
maha jääks. Ma usun, et
kõik kes on meie salongiõhtutest osa võtnud on midagi
kasulikku juurde saanud.
On siis see informatsioon
esinejatelt, on siis need vastused viktoriinküsimustele,
on siis need positiivsed
emotsioonid muusikalistest
etteastetest või siis see
küünarnukitunne ja arusaam, et nii kuidas elad sina,
elab ka sinu küla.
Kas, kus ja kuidas jätkame? Sellele loodame
vastuse leida sügisel. Ilusat
suve kõigile!
Salongiõhtute korraldajate nimel, vallakodanik
Andres Ilves

Tahku Tare mälumänguhooajast

Hetke puudutus

Alates septembrikuust
on iga kuu kolmandal
teisipäeval käinud Tahku
Tares koos seltskond mälumänguhuvilisi. Sel hooajal
alustas 5 võistkonda, neist
4 pidasid ka aprillikuu
viimase mänguni vastu.
Mälumängu puhul on võitjad kõik, sest rumalamaks ei
jää keegi. Teadmised pandi
proovile väga erinevates
valdkondades. Küsimused
olid seinast-seina, alates
kohalikust kultuuriloost
kuni lõpetades spordiga.
Küsiti näiteks, milline Eesti
vald piirneb kahe välisriigiga või millise kõrge tunnustuse on omistanud
Tahkuranna Vallavolikogu
Konstantin Pätsile 1938.
aastal.
Punktiarvestuses
saavutas esimese koha
võistkond Männiku talukamber (Märt Hunt, Maido
Zukker, Valeri Hahiljev,

Oleg Tammsalu, Andres
Tammsalu, Valve Sommer,
Ülo Paldis). Teise koha
noppis võistkond Status
Quo (Martin Sirg, Margus
Lind, Anu Alloja, Ilona
Aava, Eda Saks). Kolmas
koht kuulub võistkonnale
Munta (Veiko Arnek, Triin
Laidoner, Avo Ojastu, Jaan
Iloste, Kadri Tähe). Küsimusi koostasid Mart Lemmik, Ülle Toomla, MaiaLiisa Kasvandik.
Kindel plaan on ka
järgmisel hooajal mälumänguga jätkata. Loomulikult
on oodatud kõik uued ja
vanad võistlejad. Kui võistelda ei soovi, võib niisama
pealt vaadata ja teadmisi
ammutada.
Aitäh naisseltsile, kes
kohvilaua kattis, ja vallavalitsusele, kes toetas auhinnaraamatute ostmisel!
Maia-Liisa Kasvandik

Veel maikuu lõpuni on
Võiste Raamatukogus võimalik vaadata Aide LeitLepmetsa maalinäitust
„Hetke puudutus”. Aide
kirjutab endast ja oma
maalide valmimisest nii:
Olen sündinud ja osa oma
kooliteest käinud Pärnus.
Tahkurannas olen vanavanemate juures veetnud kõik
oma kooli- ja suvevaheajad.
Praegu elan Haapsalus ja
töötan õpetajana kohalikus
kunstikoolis.
Näituse “Hetke puudutus” võib tinglikult jagada
kaheks: esimese poole
moodustavad “puudutused”
ehk segatehnikas muinasjututeemalised maalid, mis
sisu poolest peaksid suurepäraselt raamatukogu miljöösse sobinduma. Maalide
valmimise põhjuseks võib
pidada asjaolu, et mul endal
ja ka lähedaste
peredes on kasvamas hulk tüdrukuid, kellele aastaid sai jutustatud ja
joonistatud
nn
printsessi-lugusid.
Nüüd on plikatirtsud nende jutustuste east väljas, aga
mulle on see teema

endiselt südamelähedane.
Piltidelt võib leida hetke,
millele peaks järgnema
lause “...ja nii nad elasid
õnnelikult koos elu
lõpuni...”
Näituse teise poole
moodustavad akvarellid ja
pisimaalid, millel on kujutatud “hetked”, mida fredjüssilikult võiks nimtada
“viljakaks mitte midagi
tegemiseks”. Need on
hetked kohvitassi taga,
vannis, metsas või mere
ääres jalutades, kus “mitte
midagi tegemise” ajal just
sünnivadki needsamad
pildikesed.
Kes ei tule vaatama,
see ei näe!
Ülle Toomla
Võiste Raamatukogu
juhataja

Veebruarikuu tegija
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• KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID • KOOLIUUDISEID •
Uulu Põhikoolist
Juba jüriöö tujukais
ilmades oli märgata kevade
algust…
Uulu kooli uudised on
kevadiselt rõõmsad ja töised
• Meie kooli õpilased
olid jätkuvalt edukad
maakondlikel aineteolümpiaadidel. Parim inglise
keele tundja maakonna
6ndates klassides, Andreas
Saarep, õpib Uulu Põhikoolis.
• Kõik õpilased, kes
osalesid inglise keele
aineolümpiaadidel maakonnas, väärivad kiitust
oma töökuse ja visaduse
eest, sest ettevalmistus
nõuab tublisti lisatööd.
Konkurents on tugev ja
jõudmine esikümnesse on
suurepärane tulemus. Hea
saavutus on õpetaja
Marikka Metsise ja õpilaste
visa koostöö tulemus.
Tänud õpetajale!
Joosep Orasmäe, Joosep
Jaaniste, Kaspar Lootus,
Siim Lumiste, Markus Kärp,
Jaagup Orasmäe – täname
tubli töö eest! Öelge veel, et
poisid ei viitsi ja ei taha
vaimse pingutusega tegeleda!
• Emakeele olümpiaadil
osalesid Andreas Jaaniste ja
Angela Absalon.
• Tallinnas kohtumas
Eesti parimate lastekirjanike
ja raamatuillustraatoritega
käisid meie kooli õpilased
Alice ja Agnes Võsanurm,
Rachel Reidla.
• 3. klassidele toimus
maakonnas „Muumimäng„.
Meie kolmandikud osalesid
ka poolfinaalis.
• Mälumängul „Varia”
osales võistkond koosseisus
Jaanika Kersalu, Markus

EKSL vabariikliku korvpalliturniiri võitjad: Markus Kärp, Raido
Peit, Martin Jüri Soomets,Neeme Nurm, Marten Vainult, Janar
Aniste, Siim Pärnala, Sander Laaneväli, Anti Kuusk

UURIMISTÖÖDE
KAITSMINE
8.klassi
loovtööde
kaitsmine toimus 22.aprill.
Pabistasime tohutult.
Me saime oma teemasid
valida juba esimese veerandi algul, kuid juba
seitsmendas klassi lõpus
otsustasime, kas teeme
uurimustöö või loovtöö.
Loovtöö või siis uurimustööga tuli kiirelt alustada.
Töösse peab olema pühendunud, mitte seda kuidagi
ülejala tegema. Kaitsmine
kuulajate ees tundus algul
väga raske. Pidi välja
näitama, et ei karda midagi.
Minu arvates läks kõigil
väga hästi.Power pointi
esitlus andis esinejatele
väga palju juurde.
Kui oli minu kord, siis
kutsuti mind ette ja ma
pidin enda tööst rääkima.
Mina valisin, et ma teen
loovtöö. Ma kirjutasin ise
raamatu. Ma valisin selle

teema, kuna kirjutamine on
mulle alati meeldinud. Mind
juhendas õpetaja Ly ja meie
koostöö sujus hästi.
Juhendaja sai õpilane ise
valida.
Kõige enam meeldis
mulle, kuidas kaitsesid oma
tööd Stella, Kelly ja Markus.
Neid oli hea lihtne kuulata
ja nad olid väga vabad ning
hea esinemisoskusega.
Järgmisel aastal ootan, et
oleks veel enesekindlamaid
esinejaid. Õpilased peaksid
olema vabad ja mitte
kartma. Nad ei tohiks lasta
end komisjonil ega kuulajatel häirida. Kindlasti peaks
töö tegemisega alustama
juba õppeaasta algul. Siis
valdad oma teemat hästi ja
etteaste kukub vabalt ja
kindlalt välja.
Raili Pitkmann,
8.klass

Jüriöö jooksu võitjad 7.klass: Artur Konotšuk, Anti Kuusk, Janar Aniste, Andra Hunt, Janne
Piiri, Reelika Veso, Martina Puusepp

UULU KOOLIS TAAS KÜLAS „ÖKOKRATID”
16. aprillil tulid meile
kooli taas MTÜ Ökokratt.
Seekord oli neid kohe 9
korraga! Pärast 15-minutilist suurt sagimist olidki
töötoad avatud ja läks lahti
vilgas tegevus. Kõik töötoad
said kiiresti rahvast täis.
Õues oodati pikisilmi uut
elektriautot, mis hilines
pisut, aga lõpuks oli kohal
seegi! Uudistajad tunglesid
ümber auto ja mis kõige
parem – said kõik nupud üle
vaadata ja viidi sõitmagi!
Majas sees meisterdati,
vaadati ja kuulati. Ühes
töötoas tuli puidu järgi ära
tunda puuliigid, teises pandi
proovile kompimis- ja
kuulmismeelt, sest käega
katsudes tuli ära mõistatada,
mis kotikestes on ja kuulmise järgi teha kindlaks
plekkpurgi sisu. Järgmises
toas räägiti kuidas koguda ja
mida koguda. Nahakunsti
töötoas meisterdati nahast
võtmehoidjaid. Meie arvutiklassi sisenedes oli selline
tunne, et sinna on sattunud
„ülekäte läinud paberihunt“,
sest väikesed meistrid ei
paistnud paberi- ja papihunnikute vahelt väljagi!

Kärp, Anti Kuusk, Kaari
Pulst ja Agnes Võsanurm.
• 22. aprillil toimus 8.
klassi loovtööde kaitsmine.
Rahule jäid nii juhendajad
kui ka tööde koostajad. Sel
aastal oli uurimustööde
temaatika mitmekülgne ja
põnev. Eraldi vääriks
märkimist Raili Pitkmanni
loovtöö „ Hääl minu sees”.
• 6. klass valmistub
hoolega ülevabariigiliseks
KEAT laagriks (Kaitse end
ja aita teisi). Aprillikuu
jooksul on õpilased saanud
esmaabi koolitust pr. Hiie
Lainela juhendamisel Eesti
Punasest Ristist, päästekoolituse viis läbi päästeamet,
ees ootab politseiloeng ja
jalgratta vigursõidu harjutamine. Kui tubliks me end
treenime, selgub maakondlikus KEAT laagris 22.–23
mail.

Päev möödus imeruttu,
aga nahakunsti töötoas ja
tuulelohe ehitamise töötoas
ei tahtnud niipeagi veel
vaikus saabuda. Onu Priit ja
tädi Larissa said korraliku
„mahvi“.
Kuna tuulelohet meisterdati vanemate õpilastega,
siis nooremad olid üsna
kurvad, et nemad endale
lohet teha ei saanud, aga mis
teha – kõigiga seda aeganõudvat tööd teha lihtsalt ei
jõutud!
Lastelt on nii mõndagi
õppida! Seda tõdesin
järjekordselt siis, kui läksin
päeva lõpus taas „lohetuppa“ vaatama, kuna üks
ökokratt oli ikka veel
kadunud. Sealgi hakati otsi
kokku tõmbama. Laudade
vahel aga seisis üks väike
tüdruk, kes oli üsna õnnetu
näoga. Kui talt küsiti, mis
viga, siis vastas ta, et tema
tahab väga endale ka
tuulelohet teha. Niisiis
asutigi uuesti tööle ja seda
lohet meisterdati juba
mitmekesi: onu Priit, õpetaja Evelin ja loheomanik
ise! Väike tüdruk sai oma
lohe ja asus õnnelikuna

koduteele. Öelgu keegi veel,
et püsivus ei vii sihile ja
lihtsam on loobuda!
Toreda päeva lemmikuteks valisid lapsed 8 töötoa
hulgast tuulelohe meisterdamise-, nahakunsti – ja
looduslikust materjalist
meisterdamise töötoad.
Väga paljudele meeldis ka
elektriauto ja eriti see, et
sõita sai!
Üldiselt jäi enamus lapsi
kõigega rahule. Siiani on
kooli fuajees ökokratte
meenutamas onu Peetri
poolt valmistatud keskkonnateemaline installatsioon, kuhu lapsed panid ka
endameisterdatud paberloomad.
Aitäh toredatele ökokrattidele ja muidugi ka Tiiu
Sommerile, tänu kellele
seegi tore projekt teoks sai!
Uulu
Põhikoolis
läbiviidava projekti “Uulu
loodusõppepäevad”
tegevusi toetas SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Uulu Põhikooli
bioloogiaõpetaja
Maie Sarapik

SPORT RUULIB
TÄIEGA!
• EKSL (Eesti koolispordiliit) vabariiklikul
korvpalliturniiril toodi
võidukarikas koju!!!!!
Finaal toimus Uulu Spordihoones tulise kaasaelamise
saatel. Tubli töö: Treenerid
Zilvinas Strazdas ja Johan
Kärp
• Mängijad: Marten
Vainult, Martin Jüri Soomets, Markus Kärp, Sander
Laaneväli, Neeme Nurm,
Raido Peit, Janar Aniste,
Siim Pärnala, Anti Kuusk.
• Traditsioonilise Jüriöö
jooksu 23. aprillil võitis
7. klass.
VEEL UUDISEID
• Enne suuremat vaimset pingutust eksamiteks
valmistumise näol puhkab
9. klass koos õpetajaga
ühisel väljasõidul Saaremaale.
• 5.–7.klass naudib
teatrietendust „ Pal tänava
poisid“ Tallinnas.
Öeldakse, et tibusid
loetakse sügisel, koolis aga
hoopis kevadel. Peagi on
käes tibude lugemise aeg.
Jõudu ja õnnestumisi meile
kõigile.

Märtsikuu tegijad Andreas Saarep ja Johanna-Liisa Jürgens

ÖKOKRATID KOOLIS
16. aprillil tegutses Uulu
koolis huvitav meeskond –
MTU-st Ökokratt. Erinevates töötubades said lapsed
koguda teadmisi loodusest
ja valmistada põnevaid asju
taaskasutatavatest materjalidest. Põnevust pakkus ka
lähem tutvus elektriautoga.
Tegevust jätkus igale
maitsele – kellele meeldis
tuulelohe tegemine, kellele

nahatööd, kes otsustas peale
põnevat õppust asuda isegi
midagi huvitavat koguma.
Üldine arvamus oli, et päev
õnnestus täiesti. Looduspäev koolis toimus projekti
raames, mille eest täname pr
Tiiu Sommerit Tahkuranna
vallavalitsusest. Kooli poolt
koordineeris tööd õpetaja
Maie Sarapik.
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Männiku Talukamber
läks suvepuhkusele
No nii, tõmbasimegi
otsad kokku, 25-ndal aprillil
oli meil selle hooaja
lõpumäng. Viimase mänguni oli rebimine, kes keda
võidab. Esimene koht oli
kindel juba paar mängu
tagasi. Võistkond Rooli,
Valeri Hahiljevit ja Ülo
Paldist ei suuda keegi võita.
Teise ja kolmanda koha
pärast oli viimases mängus
särinat. Lõppkokkuvõttes
tuli teiseks meie ainukene
segavõistkond SOS Ago
Sarapuu, Valve Sommer ja
Salme Ollino. Kolmandaks
jäi meiega esimest aastat

koos olev võistkond Pulverk
Reet Sai, Ly Soosaar ja
Maire Säde. Peale pidulikku
auhindade ja lillede kätte
andmist, olid väikesed
meened ka kõigile teistele
võistkondadele, Laadi, Kivi
ja Päkapikk. Kui pidulik osa
läbi, istusime lauda ja
pidasime ühe toreda ühise
grillipeo. Kõigi ühine soov
oli – sügisel kindlasti uuesti.
Soovime teile kallis
vallarahvas ilusat sooja ja
päikselist suve.
Männiku Talukamber

Sünnid
EVA-LISANDRA KOHANDI 27.03.2014

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

• TEATED •

Kaunimad õied,
mis kevad saab luua,
tahame Teile sünnipäevaks tuua.
Põimida neisse tahame päikese,
õnnesoovi nii suure kui väikese!

Külakeskus Tahku Tare teated
18. mail toimub Tahku Tares
algusega kell 10.00 Võiste kevadlaat
Tule ostma ja müüma.
Info tel. 55515507

Mai kuu
13. mai
11. mai
07. mai
21. mai
02. mai
20. mai
02. mai
22. mai
07. mai
17. mai
27. mai
10. mai
11. mai
11. mai

Vilma Anderson
Grete Kaldmäe
Ali Kõresaar
Kalju Tammemägi
Erich Martinson
Valve Vilk
Kalle Kvell
Silvi Simberg
Valeri Hahiljev
Oleg Nergi
Rein Nurmoja
Urmas Kütt
Enn Holland
Riina Ilau

89
88
84
84
82
82
75
75
65
65
65
60
60
60

Ema Mae Pihlaste
Isa Marek Kohandi

!" KRISTALL-REIKI - tervendamine kristallide ja
kätega (vajalik 4–6 seanssi)
! KVANTPUUDUTUS – seansi tehnikat kasutatakse
keha rühivigade parandamiseks, valu puhul nimmepiirkonnas, aitab kiirendada luu kiiret kokkukasvu,
peale murdu.
! KVANTHÄÄLESTUS – seanss töötab õrna
puudutusega, mis aktiveerib autonoomse närvisüsteemi, et spontaanselt ja koheselt luua keskkond,
kus on võimalik sügavaks tervenemiseks. Võimalik
parandada oma füüsilist valu, unetust, vabaneda
stressist jne. Sobib hästi hüperaktiivsete laste
tervendamiseks. Kestvus 2–30 min.

MASSAAZI VÕIMALUSED:
! LAAVAKIVI MASSAAZ – sobib stressi puhul,
unetus, lihaste, liigeste valu. Massaaz tekitab
hingelise tasakaalu. Kestvus 1t 15 min.
Saadaval LAAVAKIVI MASSAAZI KINKEKAARDID.
! KLASSIKALINE MASSAAZ.
! LIBLIKAMASSAAZ – rahustab, lõdvestab,
lõõgastab; taastab energiavoo pärast õnnetust või
haigust, ravib mälestust algsest traumast, taastab
sünnituse- ja sündimise järgselt energiat, on toetav
kaalulangetamise ajal, rahustab hüperaktiivseid lapsi.
Massaaz toimub läbi riiete.
Asukoht endiselt Uulu Vallamaja esimesel korrusel
arstikabineti kõrval.
Vajalik eelregistreerimine mobiilil 56990963

Väljaandja:
Lehe makett:

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

Trükkis:
Küljendus:

trükikoda Hansaprint
Maaja Poolak

EAKATE SUVEREISILE SÕITJAD!
Suvereisi maksumus on 15 €.
Palume kõigil, kes end nimekirja registreerinud reisitasu ära tuua 9–24. mai 2014
Uulu raamatukogus Helje Pulga kätte ja
Võistes Saima Vaheri kätte.
NB! Eakate reisi saavad esmajärjekorras
Tahkuranna valla elanike registris olevad eakad.
Vabade kohtade olemasolul võivad liituda ka
teised.

Lp. ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
tarbijad Tahkuranna vallas!

VABANDUS!
TERAAPIA KABINET
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Pärnumaa Talimängude suusatamise võit kuulub aastal
2014 TAHKURANNA VALLALE!
Aprillikuu lehest olid ekslikult välja jäänud tublid
suusatajad SIRJE KÕRESAAR ja
KADRI MADISSOO!
Nende super tulemused:
N 45, 2,5 km:
I koht kuldmedal – KADRI MADISSOO
III koht pronkmedal – SIRJE KÕRESAAR
Aitäh teile nii tubli tulemuse eest!
Anu Nõmm
Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Mis juhtus?
5. aprillil kell 19.02 said päästjad teate, et Tahkuranna
vallas Reiu külas põleb kulu. Päästjad kustutasid 100
ruutmeetrise põlengu.
*
9. aprillil kell 21.37 kustutasid päästjad Tahkuranna vallas
Lepaküla külas paarikümne ruutmeetrise kulupõlengu,
tulekahju sai alguse kuumast tuhast.
*
11. aprillil kell 09.45 said päästjad väljakutse Tahkuranna
valda Reiu külla, kus kokku olid põrganud kaks
sõiduautot. Päästjad andsid kaks kannatanut üle kiirabile
ning eemaldasid süttimisohu vältimiseks auto akult
juhtmed.
*
15. aprillil kell 12.24 said päästjad väljakutse Tahkuranna
valda Reiu külla, kus helistaja teatel olid inimesed kaldast
paarisaja meetri kaugusel paadiga ümber läinud.
Päästjate saabudes selgus, et kaks kalameest olid
kalakasti tõstes paadiga kummuli läinud ning kaks teist
sündmuskohal olnud inimest läksid neile appi ning aitasid
nad kaldale. Üks vees olnud inimene anti kiirabile
tervisekontrolliks üle.
*
19. aprillil kell 17.09 kustutasid päästjad Tahkuranna
vallas Laadi külas 0,3 hektarilise kulupõlengu, mis sai
alguse lõkkest
*
21. aprillil kell 02.58 said päästjad teate, et Tahkuranna
vallas Metsaküla külas põleb kahekorruseline elumaja ja
katuse alt on leegid väljas. Päästjate saabudes põles
7x13 meetri suurune elumaja ja selle katus oli sisse
kukkunud, päästjad kustutasid tulekahju. Kiirabi toimetas
sündmuskohalt kaks kannatanut haiglasse.
*
20. aprillil kell 17.16 kustutasid päästjad Võiste alevikus
kaks hektarit metsaalust.

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 Inkasso firmale.
Palume esitada ka veearvesti näidud kuulõpu
seisuga paberkandjal, telefoniteel või e-postiga.

TULE ESINEMA UULU LAMBA VEST 2014
SUURSÜNDMUSELE
See on hea võimalus Sulle armas vallaelanik, ei ole
vahet kas oled noor või vana, näidata oma oskusi
pillimängus, laulus, tantsus.
Sinu esinemist näeb sadakond silmapaari.
Kirjuta endast anu@tahkuranna.ee ja anna julgelt
teada oma oskusest või helista 53451405
Anu Nõmm

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise
õigeusukoguduse täiskogu koosolek toimub
pühapäeval, 25. mail 2014 algusega kell 16.00
Päevakorras on revisjonikomisjoni aruanne, juhatuse
aastaaruanne, koguduse elu üldised küsimused.
Ülempreester Ardalion Keskküla, koguduse juhatus.

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

Uulu KALTSUTARE AVATUD
Neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti
kella 13.00 – 17.00.
Müügil kaup hinnaga 1. – eurot.
Info: 53845601 Epp.
Muru niitmine.
www.siniliilia.com, tel. 56242882.
siniliilia@siniliilia.com
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Tahkuranna valla ajaleht

Aprillikuu tegemisi Uulu lasteaias
Imekaunite ilmadega
aprillikuul said lapsed palju
õues tegutseda. Toas oli aga
palju pühadeaskeldusi.
Meisterdati ja kleebiti
akendele rõõmsavärvilisi
kaunistusi, värviti mune ja
peeti pühi.
Algas see kuu naljanädalaga. Liblikate rühmas
(4–5a) mängiti lõbusaid
mänge ja loeti naljajutte
ning luuletusi. Lasteaias
käis esinemas ka kloun
Ummi, kes näitas tsirkusetrikke ja kaasas ka lapsi oma
numbritesse.
Südamenädalal said
lapsed teadmisi tervislikust
liikumisest ja toitumisest.

Hommikuti tantsisime
koridoritantse: „Suutsisaatsa” ja „Pää-olgapää...”. Ühel hommikul tegi
Anu Nõmm võimlas lastele
ka aeroobikat. See meeldis
lastele väga. Tervisenädalal
käis lastele esmaabist
rääkimas Karl Martini ema.
Lepatriinude (6–7 a) ja
Jaanimardikate (5–6 a)
rühmade lapsed said õppida
endale iseseisvalt plaastri
panemist. Aitäh Karl
Martini emale, et leidis
meie
jaoks
aega!
Mesimummide (3–4 a)
rühma lapsed võrdlesid
tervislikke jooke ja valisid
oma lemmikuks värske
kurgi vee.

Lepatriinude ja Jaanimardikate rühmade lapsed
on sel kuul tublisti tegelenud
avastusõppega:
uurinud erinevaid pilvi,
meisterdanud pilveraamatuid, mõõtnud tuulte
tugevust ja meisterdanud
tuulelippe. Mesimummid
tutvusid täpsemalt kasepuuga, kuldnoka ja linavästrikuga, vihmausside
ning muttidega mullariigis.
Lepatriinude rühm külastas
Pärnus Loodushariduskeskust. See on väga ilus ja
põnev maja. Aega jäi
väheks, et tutvuda korraga
kõigi elavnurga asukatega,
topiste ja muu huvitavaga.

Liblikate lapsed käisid
sinililli korjamas ja leidsid
ühe jämeda tamme, mille
ümbert kinni võtmiseks läks
tarvis 8 last. Jaanimardikate
lapsed on sel kuul palju
metsas viibinud, kohanud
seal vaskussi, sisalikku, ja
selgeks saanud päris paljude
metsataimede nimetused.
Kõikide rühmade lapsed on
sel kevadel oma näpud juba
mullaseks saanud. Rühmades külvati oma esimesed sibulad, herned ja oad,
lilletaimed ning pühademuru topsidesse. Nüüd on
huvitav jälgida, kuidas
taimekesed sirguvad ja
tabelitesse
vastavaid
märkmeid teha.
Lihavõttepühade nädalal
oli meil kooliaias mänguhommik „Tibud ja jänkud”.
Lastele olid munadesse
peidetud sedelid ülesannetega, millede lahendamiseks oli vaja rakendada
igasuguseid oskusi. Lõpuks
oli vaja veel üles otsida
lihavõttejänese üllatuskorv.
Kõige rohkem meeldis
lastele munade veeretamine
liumäest, munateatejooks
ning „Haraka ja kanaema
mäng”.
Meie lasteaia Lepatriinude ja Jaanimardikate
lastele avanes sel aastal
võimalus osaleda Jüriöö
jooksul, kooli I klassi
koosseisus. See oli neile
tore kogemus ja jooksjad
olid uhked.
Uulu lasteaia õpetajad

Mai 2014

Jürikuu Võiste lasteaias
Aeg astub Suure Kevade
poole. Aknalaudadel kasvavad usinasti projektitomatid, till, salat ja roheline
sibul ning kurgitaimed
viskavad kõrgust ning
valmistuvad õitsema. Kevad
on teel...
Jürikuul õppisid nii
Rannakarbid (4–7a) kui
Päikesekiired (2–4) tundma
rändlinde ja samuti ka
nende elupaiku. Siis
uurisime veel, mida metsaloomad, sealhulgas kiskjad
ja kahepaiksed kevadel ette
võtavad, samal nädalal viidi
Rannakarbi rühmaga läbi
keskkonnahariduslik õppeprogramm
„Väikesed
matkasellid” MTÜ Aasavili
poolt. Retk viis meid
koolimaja taha metsa äärde,
kus mängisime õpetliku
sisuga mänge, vaatlesime
matkavarustust ja kogusime
keelatud lõkke tegemiseks
sobilikku loodusmaterjali
ning uurisime loomanahku.
Südamenädalal kandsime oma südame eest
eriliselt hoolt, st võimlesime
ja panime rõhku liikumisele,
sest räägitakse: terves kehas
terve vaim.
Kevadpühi tähistasime
kanamunade värvimise,
vahetamise, kullerdamise ja
koksimisega. Muna on
teatavasti elu alguse ja
viljakuse sümbol, millele
omistatakse maagilist
jõudu. Täiesti maagiline ja
müstiline on ka see, kuidas
need pühadejänesed ometi
nii osavasti oskavad ruumist

läbi lipsata, et keegi neid ei
näe...
Aprillikuu keskpaigas
oleme läbi aastate iseendid
ja vallarahvast kevadise
laulupühapäevaga rõõmustanud. Seekordne muusikapäev kandis pealkirja
„Helisev sõna” ning
tutvustamist leidsid laulude
tekstide ning viiside autorid.
Laulude esitajad olid julged
ja vahvad nagu ikka.
Jüripäeval tegime jüripäeva teatejooksu kolme
mõlema rühma lastest
koosneva segavõistkonna
vahel ja uskuge: kõik võistkonnad tulid auhinnalistele
kohtadele!
Jürikuu viimasel nädalal
on Rannakarpidel plaan
panna rõhku töökasvatusele, st teeme ära toas,
riiulitel, asjad tipp-topp ja
oma rühma õueala joondu
ning võtame vastu külalisi,
millest pikemalt juba
järgmises lehes. Aga selles
lehenumbris mainime küll
ära, et
Rannakarbid peavad
rühma lõpupidu maikuu
30ndal, algusega kell
17.00, lasteaia saalis ja
saadavad
sealjuures
koolieelikud lasteaiast
pidulikult suvele vastu,
kooli
poole
teele.
Päikesekiired pidutsevad
päev varem, 29. mail
algusega kell 16.30.
Päikeselist kevadet
kõigile!
Võiste lasteaia pere.

