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tu den gi bänd

TÄNA LEHES:

Vasakult paremale Marvin Mitt, Viljar Soosaar, Andres Tölp ja Fritjo Pukk.

13. märt sil toi mus Tal lin nas 
Buen Pro vec ho res to ra nis 
tu den giü ri tus Jää lõh ku ja 

2008, mil le raa mes va li ti vä ja pa rim tu-
den gi bänd. 

Kõi ge pealt pi did bän did saat ma eel-
voo ru en da de mo, kust va li ti viis pa ri-
mat, kes as tuk sid võist lus tul le fi naa lis 
13. märt sil. Eda si pää se sid Can sel Ca se, 
Ku keP ro test, Boom Truck, Stu pid Luck 
ja meie oma T69. 

Buen Pro vec ho la va lau da del oli igal 
an samb lil ae ga en dast pa rim an da 30 
mi nu tit. Kui al gu ses oli rah vast bän di-
de le kaa sa ela mas na tu ke vä hem, siis 
hil jem oli möll ju ba pä ris suur. Vä ga olu-
li ne oli gi just pub li ku le mee le jä re le ol-
la, sest te ma oli see, kes ot sus tas võit ja. 
Pean üt le ma, et se da bän did os ka sid!

Hää le ta ma asu ti siis, kui kõik võist le-
jad kuu la tud/vaa da tud ja la val oli peae-
si ne ja Me mo riaa lan sam bel. Tun dus, et 
pä ris pal jud olid oma ot su ses kind lad ja 
vis ka sid oma hää le tus se de li üs na rut tu 
kas ti, kuid oli ka neid, kes te gid se da pä-
ris vii ma sel het kel. Ko ha li kel bän di del 
olid ise gi väi ke sed fännk lu bid kaa sas. 

Peae si ne ja et te mää ra tud hin ge tõm-

be pau si ajal ro ni sid ki kor ral da jad ise 
la va le, kaa sas kast au hin da de ja muu 
nän ni ga. Ad re na lii ni tõst mi seks alus ta ti 
kol man dast ko hast, siis ni me ta ti nel jas 
ja tei ne, ning lõp pu jäe ti esi me ne ja vii-
ma ne – kas kõik või mit te mi da gi! 

See kü si mus jäi vae va ma kah te tu den-
gig ru pee rin gut, kuid õn neks ei las tud 
neil kaua pii nel da, kuu lu ta ti val jus ti, et 
Pa rim tu den gi bänd 2008 on T69! 

Rõõ mu ja ül la tust jät kus pal ju. Na-
gu poi sid ka ise pä rast rää ki sid, oli see 
pin ge mo ment päirs häs ti õn nes tu nud ja 
toi mis. Oleks ju või nud ar va ta, et pa re-
mi ni lä heb mõ nel pea lin na pun dil, kuid 
tõe li sed pub li ku üles küt jad tu le vad ik ka 
Tõs ta maalt! 

Au hin nad oli väl ja pan nud Jä ger meis-
ter, ISIC, Tal link, Rah vu soo per Es to nia, 
Or bit ning amor.ee. Sa mu ti pää seb võit-
ja esi ne ma Tal lin na tu den gi te ke vad päe-
va de raa mes toi mu va le Pe da Fol gi le, 22. 
ap ril lil al gu se ga kell 20 Kul tuu ri kat las 
(Lin na hal li lä he du ses). Li saks võib neid 
nä ha esi ne mas nii tu den gi tel gis kui ka 
lõ pu peol öök lu bis Par la ment. Pal ju õn-
ne veel kord! 

Kad ri Sa lu, T69 toe ta ja

Jüriöö üles tõu su 
665. aas ta päe va 

tä his ta mi seks
tra dit sioo ni li ne 

Tõs ta maa

JÜ RIÖÖ JOOKSJÜ RIÖÖ JOOKS
ree del, 25. ap ril liLree del, 25. ap ril liL

  Re gist ree ri mi se al gusRe gist ree ri mi se al gus
rah va ma ja ees kell 20.30,rah va ma ja ees kell 20.30,
ava mi ne kell 20.45,ava mi ne kell 20.45,
start kell 21.15start kell 21.15
  6 liik me li sed (3N+3M)6 liik me li sed (3N+3M)
võist kon nadvõist kon nad
  Võist kon nal peab ole maVõist kon nal peab ole ma
tea te pul ga na ka su ta tav tõr viktea te pul ga na ka su ta tav tõr vik
(vä he malt al gul põ lev)!(vä he malt al gul põ lev)!
 ühe eta pi pik kus ca 400 m
 va nu seg ru pid:
võist kon na ko gu va nus ku ni
60 aas tat, 61-90 aas tat,
91-180 aas tat, üle 180 aas ta!

Au hin nad pa ri ma te le, loo siau hin nad!
Ke vad mee leo lu loob Puhk pil lis tuu dio,

lü hie ten dus “Jü riöö lu gu”.

Tu le vee da sport lik ke va dõh tu!
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 Kas tee me ära? Hulk 
tun tud nä gu sid kut sub 
meid iga päev kaa sa löö-
ma prü gi kam paa nias, et 
Eest maa puh taks saaks.

Mui du gi, sest mõt lev 
ini me ne ei ta ha lep pi da sel-
le la ga ga, mi da aju kää bi-
kud en dast ma ha jä ta vad. 
Iga nor maal ne tõs ta maa-
la ne ko ris tab ja kraa mib 
ju ba am mu üm ber ma ja ja 
prü gi gi viib kon tei ne ris se 
või kom pos tee rib.

Tões ti, kõ lab uh kelt, 
ehk ise gi idea list li kult. Kah-
juks! Sest see tei ne tõs ta-
maa la ne peab pi du, laeb 
oma top sid ja lä bu ki le kot-
ti ning leiab, et pa rim paik 
sel lel ko ti ke sel oleks ku sa-
gil lau lu la va kan di võ sas. 
Ja kol mas ki teeb re mon ti 
ja va he tab mööb lit, leiab, 
et ehi tusp ra hi õi ge paik 
on ik ka met sa vee res. Aga 
nel jas rii gi ko da nik, kus 
iga nes ta ka Ees ti maal ei 
asu, peab sa la mi si plaa ni, 
et suu re kam paa nia käi gus 
vaik selt oma ko dup raht 
li pu jaa ma des se nih ver da-
da. Us ku ma tu, aga sel list 
plaa ni pea vad pal jud ja 
ses tap ei ava li kus ta ta eel ne-
valt li pu jaa ma de asu koh ti. 
Vot sel lis te mit me ke sis te 
ini mes te ga ela me me iga 
päev kõr vu ti ja ära te ge mi-
ne käib igas mõt tes.

Aga, au nei le kam paa-
nia kor ral da ja te le, sest na-
gu re gist ree ri mis test nä ha, 
on meie hul gas veel hea 
hulk ter ve mõis tu se ga ini-
me si. Ja, hei teie, pas siiv-
selt ko nu ta vad noo red, 
kel le eest peab val la va lit-
sus hoolt kand ma. Pan ge 
oma lui teb ri gaad kok ku 
ning min ge ja tões ta ge, et 
saa te selt sis ühe väärt ko-
ris tus teo ga hak ka ma.

Jään järg mi ses se leh te 
oo ta ma teie gru pi pil te ko gu-
tud prü gi ku hi la te taus tal.

Ülle Tamm, toimetaja

JUHTKIRI

TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Seliste Jaani pood, 
Pootsi pood, Tõhela pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 600tk

Mõ ni aeg ta ga si oli te-
le saa tes Võ sa re por ter 
või ma lik vaa da ta lu-

gu Tõs ta maa val las Pä ra kü las 
ela va Tõn nin gu te pe re teep-
rob lee mist.

Rii gi teest 1,3 km kau gu sel 
asu va ma ja pi da mi se ni ei lä he 
igal aas taa jal au to ga sõi de ta-
vat teed. Sel gus ka olu kor ras 
süü di olev isik – töö ga mit te 
toi me tu lev val la va nem.

Pe re jaoks on prob leem 
kaht le ma ta ole mas. Järg ne-
valt sel lest, kui das prob leem 
tek kis, miks vald po le teed 
ehi ta nud ja mil li sed võiks ol-
la la hen du sed.

Pe re nai ne on väit nud, et 
nad ost sid Er ma ta lu sel le pä-
rast, et hind oli vä ga odav. 
En da sõ nul juh tis ka tol leaeg-
ne val la maa nõu nik ost ja te tä-
he le pa nu sel le le, et ta lu asub 
rii gi teest kau gel, sin na ei lä-
he mu nit si paal teed, ole ma so-
lev era tee staa tu ses tee kuu-
lub mit me le oma ni ku le ja on 
hal vas sei su kor ras. Ilm selt oli 
see ka pea põh jus, miks hind 
odav oli.Pe re esin da ja väi tis 
saa te sal ves ta mi sel, et nad 
käi sid vaa ta mas tal vel kül mu-
nud maa ga, müü ja väi tis, et 
hea tee jne.

Siit soo vi tus kõi gi le ma-
jaost ja te le: vaa da ke põh ja li-
kult, mi da os ta te. Üks olu li si 
as ju on juur de pää su tee. Kui 
see po le rii gi ega mu nit si paal-
tee vaid era tee, on va ja hin-
na ta sel le kor ras hoiu või ma-
lu si ja en da suut li kust teed 
kor ras hoi da. Kui tee lä bib 
tei si kin nis tuid, on asi veel gi 

kee ru kam. Tu leb sõl mi da kok-
ku le pe ser vi tuu di sead mi se ja 
ku lu de kat mi se osas.

Oma ot su seid on õi gus lan-
ge ta da igaü hel ise kuid nen-
de ga kaas neb ka vas tu tus. 
Eel ne va ga oleks pi da nud en-
ne Er ma tal lu ela ma asu mist 
ar ves ta ma ka Tõn nin gud. Kas 
asu da sel li ses se koh ta ela ma, 
kas viia sin na hai ge va nae ma 
ja laps?

Tõs ta maa val las on juur de-
pää sup rob lee me suh te li selt 
vä he, sest val la va lit su se ja 
vo li ko gu sei su koht maa re for-
mi käi gus oli võt ta mu nit si-
paal tee deks kõik ava li kult ka-
su ta ta vad ole ma so le vad teed, 
kus on ava lik hu vi (elab mi tu 
pe ret, viib mõ ne ava li kult ka-
su ta ta va ob jek ti ni jms.) ja see 
oli maa re for mi ga või ma lik. 
Tä na on mu nit si paal teid ja tä-
na vaid kok ku 111 km, need 
on mõõ de tud ja kan tud tee re-
gist ris se. Uu te ela mu te ra ja mi-
sel ei väl jas ta val la va lit sus en-
ne ehi tus lu ba kui ehi ta ja on 
ra ja nud juur de pää su tee.

Või ma lus te pii res on vald 
toe ta nud ka era tee oma nik ke. 
Nii eral da ti 2006. aas tal, kui 
Alu kar jää ris kruu sa pu rus ta-
ti, ku ni kolm koor mat pu rus-
ta tud kruu sa ma ja pi da mi se le 
ela mu ni vii va tee kor ras ta mi-
seks tin gi mu sel, et kraa vid 
kor ras, võ sast pu has ta tud ja 
tee alus kiht ole mas. Abi sai 
ca 40 ma ja pi da mist. Abis ta-
nud ole me grei der da mi sel ja 
tal vel lük ka me lu me ka ela-
mu te ni vii va tel era tee del.

Ka Tõn nin gud taot le sid kol-

me koor mat kruu sa. Vaa ta si-
me tee üle. Alus ta da tul nuks 
teeäär se võ sa raiu mi sest, kae-
va ta vee ära juh ti mi seks kraa-
vid, kor ras ta da teea lus ja al-
les see jä rel oleks saa nud pea-
le ve da da pu rus ta tud kruu sa. 
Saa te ju hi sei su koht, et sel leks 
ku luks mit te 3 vaid 300 koor-
mat, on üle pai su ta tud, kuid 
tõ de on ilm selt kus kil kes kel.

Mi da võiks Tõn nin gu te le 
soo vi ta da. Eks igaüks lan ge-
ta oma va li kud ise, aga ehk 
võiks kõi ge pealt ära vor mis ta-
da en da kin nis tu, see jä rel tee 
vor mis ta mi seks sõl mi da kok-
ku lep ped teis te maao ma ni ke-
ga ja sea da ser vi tuu did. Võt-
ta hin na pak ku mi sed, pal ju 
tee kor da te ge mi ne mak sab. 
See jä rel kaa lu da oma või ma-
lu si ja suut li kust Er mal ela da. 
Ehk võt ta ka su tu se le ker ge-
mad trans por di va hen did na-
gu ATV, moo tor saan jne. 

Igal aas tal koos ta tak se 
val la tee de tee hoiu ka va, mil-
le kin ni tab vo li ko gu. Tee-
hoiu va hen did on et te näh-
tud mu nit si paal tee de-tä na-
va te kor ras hoiuks. 2007. aas-
tal oli sel leks va hen deid 1,6 
mil jo ni ula tu ses ja vo li ko-
gu ei pi da nud või ma li kuks 
fi nant see ri da sel lest Er ma 
ta lu era tee re mon ti (mak su-
mus hin nan gu li selt üle poo-
le mil jo ni kroo ni).

Ehk on sel le kir ja tü ki põh-
jal või ma lik pa re mi ni ot sus ta-
da val la ja val la va ne ma te ge-
ma ta jät mis te osas.

Too mas Rõ hu,
val la va nem

Tee dest ja te le saa test

 Lõu ka, Er mis tu - es mas päe val, 21. ap ril lil
kell 17.30 Tõs ta maa mõi sa tal li des 
 Tõs ta maa, Vä ra ti - tei si päe val, 22. ap ril lil
kell 17.30 Tõs ta maa rah va ma jas
 Tõl li - tei si päe va, 29. ap ril lil
kell 17.30 Me re laiu puh ke kü las
 Ka va ru - es mas päe val, 5. mail
kell 17.30 Ka va ru sa da mas

 Poot si, Lao, Peer ni - tei si päe val, 6. mail
kell 17.30 Poot si kes ku ses
 Kast na, Ran ni ku, Ram mu ka - kol ma päe val,
7. mail kell 17.30 Kast na rah va ma jas
 Tõ he la, Ki ras te, Män ni kus te, Alu - nel ja päe val,
8. mail kell 17.30 Tõ he la rah va ma jas
 Se lis te, Pä ra kü la - ree del, 9. mail
kell 17.30 Se lis te kü la toas

TÕS TA MAA VAL LA VA LIT SUS KUT SUB KÜ LA KOO SO LE KU TE LE

Rää gi me oma va lit su se te ge vu sest, kü la de ja val la aren gu ka vast, kü la te ge mis test, va li me kü la va ne mad
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 5. ap ril lil teos tas po lit sei-
pat rull liik lus jä rel val vet Pär-
nu maal Tõs ta maa val las, 
Aud ru-Tõs ta maa-Nurm si mnt 
21. ki lo meet ril, kui kell 17:45 
mär ga ti lä he ne mas sõi duau-
tot Toyo ta Co rol la. Eel ne valt 
oli Lää ne Po lit seip re fek tuu ri 
juh ti mis kes ku se le lae ku nud in-
for mat sioon, et an tud sõi du kit 
võib juh ti da lu ba de ta ja al ko-
ho li joo bes isik. Po lit sei pat rull 
an dis sõi du ki le si nis te-pu nas-
te vil ku ri te ga ning si ree ni ga 
pea tu mis mär guan de, mil le le 
au to ei rea gee ri nud ning jät-
kas sõi tu möö da kõr val teid. 
Po lit sei sõi duk järg nes põ ge-
ne va le au to le, mis ko ha ti suu-
ren das va he maad ja te ki tas 
liik lu soht lik ke olu kor di. Po lit-
seia met nik te gi sõi du ki pea ta-
mi seks 7 hoia tus las ku õh ku. 
Kell 18 sõi duk pea tus.

Sel gus, et ju hi roo lis oli 15-
aas ta ne lu ba de ta juht, li saks 
puu dus sõi du kil ka keh tiv liik-
lus kind lus tus. Sõi du kis vii bis 
pea le ju hi veel kolm 18-aas-
tast, üks 19-aas ta ne ning üks 
16-aas ta ne noor mees. Kõik 
sõi du kis vii bi jad olid tur va-
vöö ga kin ni ta ma ta.

Sõi du ki juht toi me ta ti 
Pär nu po lit seio sa kon na ares-
ti maj ja, joo vet tal ei tu vas ta-
tud. Es mas päe va, 7.04. hom-
mi kul mää ras Pär nu maa ko-
hus noo ru ki le küm me öö päe-
va ares ti.

 18. märt sil kell 10.35 tea-
ta ti tu le kah just Tõs ta maa 
val las Poot si kü las. Pääst ja te 
ko ha le jõu des põ les hei na-
küün (5x20 m) lah ti se lee gi-
ga ning oli suu res osas ju ba 
hä vi nud. Põ le va hoo ne lä he-
dal olid ka kõr val hoo ned ja 
elu ma jad, mis suu de ti tu lest 
pääs ta. Lao hoo ne hä vis tu les 
prak ti li selt täie li kult, püs ti 
jäid osalt tu hap lo kist ja osalt 
pui dust sei nad. Tu le kah-
ju saa di kont rol li al la kell 
12.19, vii ma ne au to lah kus 
sünd mus ko halt 13.36. 

Sünd mus ko hal töö tas ne-
li pääs teau tot ja Pär nu maa 
ope ra tiiv kor ra pi da ja. Tu le-
kah ju sai al gu se hoo le tu sest 
lah ti se tu le ga.

110

Se li-Tõs ta maa Apost lik 
Õi geu su Ki rik on ehi ta-
tud Riia mun ka de poolt 

ja pü hit se tud pü ha Ba si lios 
Suu re auks 16.07.1864.aas-
tal (elas IV sa jan dil ja on 
mun gae lu reeg li te alu se pa ni-
ja ning meie ki ri ku tee nis tus-
kor ra üht lus ta ja).

Va he peal ne ateist lik rii gi-
kord sul ges ko gu du se, vii di 
mi ne ma ki ri ku si sus tus ja 
hoo ne jäe ti aja ham ba pu re-
da. Suu re ida naab ri või mu 
alt va ba ne des ha ka ti ka ki ri-
kut ta sa pi si taas ta ma. 

17. no vemb ril 2007.aas-
tal pi da si me sel les ki ri kus 
üle mit me küm ne aas ta taas 
Ju ma lik ku Li tur giat ja kok ku-
tul nud rah vas ot sus tas ko gu-
du se taas ta da. 

Meie ülem hin ge kar ja ne, 
met ro po liit Ste fa nus pak kus 
ko gu du se le või ma lu se tuua 
ki ri kus se uus ku ju sein Laat-
re Pü ha vai mu ki ri kust, mis 
oo tas lah ti võe tu na Val ga Is-
si do ri ki ri kus. Ku ju sei na üle-
too mi ne õn nes tus eraan ne ta-
ja te toe tu sel. Et ku ju sein va-
jas tub lis ti kor ras ta mist, siis 
sai kau bel dud se da te ge ma 
töö me hed Kai do Pärg ma ja 
Jan no Jõe. Oma õla pa nid 
al la Tõs ta maa vald ja Ees ti 

Apost lik Õi geu su Ki ri ku Ki ri-
ku va lit sus, kes kand sid ku ju-
sei na taas ta mi se ja pai gal da-
mi se ku lud. 

Ku ju sein, ehk kree ka pä ra-
selt iko nos taas, on õi geu su 
ki ri kus olu li ne, sest see ühest 
kül jest eral dab maist te ge lik-
kust tae va sest, kuid tei salt 
sel les ole vad ikoo nid an na-
vad mei le et te ku ju tu se tae-
va se, Ju ma la rii gi ole mu sest. 

Ree del, 11. ap ril lil ko gu-
ne sid Se lis te ki ri kus se val la 
esin da jad, ko gu du se ju ha tus 

ja töö me hed, et koos tun da 
head meelt val mi nud ku ju-
sei nast ja teh tud töö vas tu 
võt ta. 

Ku ju sei na üles pa nek on 
pi ka tee al gus - nüüd tu leb 
ki ri kus si sus ta da al tar, ku jun-
da da ki ri ku saal ja ka päe vi-
näi nud hoo ne va jab pi de vat 
kor ras ta mist. Aga eks vae va-
nä ge mi ne viib meid ee ma le 
mai sest ja toob lä he ma le iga-
vi ku li se le.

Enos Hein soo,
ko gu du se prees ter 

Selis te ki rik sai uue ku ju sei na

110
 Et ei peaks Tõs ta maa val-

las rin gi sõi tes ve de le va prü-
gi pä rast hä be ne ma ja toe-
ta maks ini mes te init sia tii vi 
muu ta ees ti maa puh ta maks, 
ühi nes ka Tõs ta maa vald 
kam paa nia ga “Tee me ära 
2008”, mil le raa mes plaa ni-
tak se 3. mail ko ris ta da rämp-
su üle Ees ti.

Kut su me gi ka Tõs ta maa 
ini me si tööst osa võt ma ja 
and ma oma pa nus ise tek ke-
lis test prü gi mä ge dest lah ti 
saa mi sel.

Suur ko ris tus päev toi mub 
lau päe val, 3. mail al gu se ga 
kell 10. Re gist ree ru da saab 
ku ni 27. ap ril li ni aad res sil 
www.tee me2008.ee. Kui an-
tud aad res sil ei saa enam re-
gist ree ru da (ar vu tip rog ram-

mi ga on väl ja ar vu ta tud ko-
ris ta ja te hulk vas ta valt prü-
gi ko gu se le igas val las), siis 
pa lu me ühen dust võt ta aad-
res sil ker li@tos ta maa.ee. 

Soo vi ja tel tu leb pan na 
kok ku 3-15 liik me li ne mees-
kond. Mees kon na pea li kud 
pea vad ko gu ne ma kel la 
9.30-10 nn li pu jaa ma, kus 
ja ga tak se nei le va ja lik in for-
mat sioon: ko ris tus pai gad ja 
töö va hen did.

Täp se mad ju hi sed (ku hu 
ko gu ne da, mis kaa sa võt ta) 
saa da vad kor ral da jad vä he-
malt nä dal en ne kor si tus päe-
va.

Ko ris tus pai ka tu leb min-
na mees kon da del oma trans-
por di ga. Ko ris tus tii mid kor-
ja vad prü gi kot ti des se, sul-

ge vad ko tid ja jä ta vad tee 
äär de, tran sa tiim võ tab ko tid 
met sast ja toi me tab need li-
pu jaa ma, kus li pu jaa ma tiim 
need oma kor da kon tei ne ris-
se pa ne vad. Kui kee gi soo vib 
va ba taht li ku na osa le da oma 
trans por di ga ko ris tus päe val, 
siis an da sel lest tea da mai li le 
ker li@tos ta maa.ee. 

Pea le ko ris tust pa ku me 
ta su ta lõu na kõi gi le osa le-
ja te le Tõs ta maa Kesk koo li 
söök las. 

4. mail kor ral da tak se tä-
nu kont sert kõi ki de le kam-
paa niast osa võt ja te le kol mes 
Ees ti lin nas - Tal lin nas, Tar-
tus ja Nar vas. Jäl gi de in fot 
aad res sil www.tee me2008.
ee.

Tõs ta maa val la va lit sus

Tee me ära 2008

Töö me hed ja ko gu du se ju ha tus pai gal da tud ku ju sei na ees.
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 Val la va lit sus pak kus tööd 
seo ses se nis te töö ta ja te pen-
sio ni le mi ne ku ga ma jan dus-
ju ha ta ja le ja Tõ he la raa ma tu-
ko gu ju ha ta ja le-kul tuu ri töö-
ta ja le.
Ma jan dus ju ha ta ja ko ha le esi-
ta ti 13 soo via val dust. Ala tes 
1. veeb rua rist töö tab ma jan-
dus ju ha ta ja na Kris tii na Le-
pik.
Raa ma tu ko gu ju ha ta ja-kul-
tuu ri töö ta ja ko ha le esi ta ti 2 
soo via val dust. Ala tes 28. ap-
ril list töö tab sel lel ame ti ko hal 
Bir git Pe re. 

 Toe tus test on omaal ga tus-
toe tu se raa mes toe ta tud Tõ he-
la kü la selt si raa ma tup ro jek ti 
“Män ni kus te kü la” 6640 kroo-
ni ga, näi tust “Tõ he la - aeg ja 
ini me sed” 2500 kroo ni ga ja 
pro jek ti “Koo li ta da noo ri kü la-
liid reid” 2500 kroo ni ga, Kast-
na kü la selt si pro jek ti “Kast-
na kü la ak tiiv ne su vi” 3100 
kroo ni ga, Tõ he la rah va ma ja 
pro jek ti “Ke vad pi du” 3000 
kroo ni ga ja Se lis te selt si pro-
jek ti “Kü la päe va kor ral da mi-
ne” 3000.-.

Te ge vus toe tus 15000 kroo-
ni on eral da tud Tõs ta maa ko-
gu du se le, in ves tee rin gu toe tus 
15000 kroo ni Se lis te ki ri ku le 
ku ju sei na (iko nos taa si) kor-
ras ta mi seks ja 15000 kroo ni 
on eral da tud Kih nu Kul tuu ri 
Ins ti tuu di le raa ma tu „Ku das 
kihn la sed Ma nõ ja val lu ta sid” 

tük ki mi seks (raa ma tu es ma-
e sit lus 18. ap ril li õh tul kell 8 
Ma ni ja saa re kes ku ses).

 Ma ni ja le on taas oo da ta 
in ves tee rin guid. Tä na ne lii ni-
paat on küll sõi du kõlb lik ja 
nõue te le vas tav kuid nii mo-
raal selt kui füü si li selt va na ne-
mas ja täien da vaid suu re maid 
re mon te enam te ha ei ta su.

Koos töös ma jan dus mi nis-
tee riu mi ga on ot si tud la hen-
du si ja sõl mi tud kok ku le pe, 
et väi ke saar te ga pü siü hen du-
se pi da mi se fi nant see ri mi se 
raa mes ta sub ma jan dus mi nis-
tee rium ka uue lii ni paa di soe-
ta mis ku lud kas ühe kord se või 
lii sing mak se te na.

Val la va lit su se poolt kor ral-
da tud han ke le esi tas pak ku-
mi se Saa re maa fir ma Bal tic 
Work boats, kes on pal ju sel le-
laad seid paa te ehi ta nud. Paa-
di mak su mus on 6,3 mil jo nit 
kroo ni, 1 mil jon sel lest möö du-
nud aas tal saa dud väi ke saar te 
in ves tee rin gu va hen di test ta su-
tud, ehi tus le ping sõl mi tud ja 
val mi mis täh taeg on 1. märts 
2009 .

Möö du nud aas tal eral da ti 
Kih nu prog ram mist va hen-
did hõl ju ki soe ta mi seks. Ku-
na esialg se taot le ja Kih nu 
val la va lit su se hu vi sel le vas-
tu pi sut rau ges, hõl ju ki asu-
ko haks on pla nee ri tud Mu na-
laiu sa dam ja põ hi li seks ka su-
ta mi seks ku ju neb ühen du se-

pi da mi ne Ma ni ja ga, ajal kui 
lii ni paa diü hen dus on kat ke-
nud+erio lu kor rad, siis kor ral-
das han ke Tõs ta maa val la va-
lit sus. Hõl ju ki mak su mus on 
1,88 mil jo nit kroo ni ja pro-
jek ti omao sa lu se 15% ta su-
vad Kih nu ja Tõs ta maa vald 
ka has se. Prae gu ka su ta tak se 
sel list hõl ju kit Pii ris saa rel ja 
Prang lil.

Ma ni ja sa dam on an tud 40 
aas ta se hoo nes tu sõi gu se ga 
Saar te Lii ni de le. Käe so le val 
su vel on fir mal ka vas kor ras-
ta da praa mi sil du mis koht ja 
pai gal da da apa rell. Loo da me, 
et ka van da tud in ves tee rin gud 
ka nn. „sääs tuee lar ve“ kor ral 
ka teoks saa vad.

 Tõs ta maa ale vi ku ida-lää-
ne ka na li sat sioo nit ras si põ hi-
li sed tööd on teos ta tud ja ehi-
ta tud väl ja 60 lii tu mis punk ti. 
Lii tu mis või ma lust on se ni ka-
su ta nud ca 20 ma ja pi da mist, 
pal jud on ka van da nud lii tu-
mis tööd ee lo le va le su ve le.

Koos töös kol me Nur mis te 
kü la ma ja pi da mi se ga ehi ta-
tak se veel veet ras si pi ken dus 
hool de ko dust Nur mis te kül la 
ja taas ta tak se-pa ran da tak se 
tä na va kat ted.

 Tõs ta maa par gi uuen da-
misp ro jek ti le on KIK i poolt 
ra ha eral da tud, kuid ta kis tu-
seks on ku ju ne nud pa ri ma 
pak ku mi se tei nud fir ma soo-

vi ma tus pea töö võt ja na töid 
teos ta da. Seo ses sel le ga on 
sun ni tud teos ta jaks-pea töö-
võt jaks ole ma val la va lit sus 
ise ja töid kor ral dab aed nik 
Ree li ka Pahk la.

 Tõs ta maa hool de ko dus ei 
vas ta tin gi mu sed enam kaa s-
a ja nõue te le. Mai al gu seks 
val mib juur dee hi tu se ja re-
konst ruee ri mi se pro jekt, ole-
ma so le va muut mi seks kaa s-
aeg seks 60 ko ha li seks hool-
de ko duks. Ot si me la hen du si 
ehi tu se ra has ta mi seks. Sel lel 
ees mär gil te gut seb hool de ko-
du 1. jaa nua rist mit te enam 
val laa su tu se na vaid SA Tõs ta-
maa Hool de ko du na.

 Noor te kes ku se loo mi sest 
Tõs ta maa le on pal ju rää gi-
tud.

Väi de tud, et siis saab noor-
te va ba aeg si su kalt si sus ta-
tud. Pi sut sel gu se tuks on se ni 
jää nud, miks se da prae gu ole-
ma so le va tes koo li, rah va ma-
ja, raa ma tu ko gu de ja kü la kes-
kus te ruu mi des te ha ei saa, 
mil le ga noor te kes ku ses te gel-
dak se, kes te ge vust ja ruu mi-
de hal da mist kor ral dab.

Ku ni 31. märt si ni oli või-
ma lus esi ta da taot lu si noor-
te kes kus te, tea vi ta mis- ja 
nõus ta mis kes kus te ja hu vi-
koo li de inf rast ruk tuu ri kaa sa-
jas ta mi se meet mes se. Pro jek-
ti ees mär giks on aren da da EL 

VAL LA VA LIT SU SE IN FO

Aeg-ajalt on ka Tõs ta-
maa val las üles ker ki-
nud hul ku va te loo ma-
de prob leem.

Head ja tä na päe va selt hu-
maan set la he nust po le prob-
lee mi le ol nud. Nüüd on Tõs ta-
maa val lal koos töös teis te Pär-
nu maa val da de ga sõl mi tud 
koos töö le ping Var ju pai ka de 
MTÜ Pär nu ko du tu te loo ma-
de var ju pai ga ga, kes osu tab 
hul ku va te loo ma de püüd mi se 
ja var ju pai ga tee nust.

See tä hen dab ühelt poolt, et 
prob lee mi de kor ral saa me ka-
su ta da nen de tee nust. Tei selt 

poolt tä hen dab see loo mao ma-
ni ke le se da, et koer te ja kas si-
de pi da mi se ees kir ja mit te jär-
gi mi sel või dak se hul kuv loom 
var ju pai ka toi me ta da.

Vas ta valt sõl mi tud le pin gu-
le ko hus tub tee nu se osu ta ja: 

 püüd ma hul ku vaid koe ri 
ja kas se oma va lit su se ter ri too-
riu mil ning toi me ta ma need 
var ju pai ka;

 va ja du sel te ge ma koos-
tööd loo ma de püüd mi sel ve-
te ri naa ri ga;

 ta ga ma var ju pai ka too dud 
loo ma de vii vi ta ma tu ve te ri-
naar kont rol li;

 iga päe va selt toit ma, joot-

ma ning muul vii sil hoo lit se-
ma var ju pai gas ole va te loo ma-
de eest;

 va ja du sel pi da ma püü tud 
loo mi var ju pai gas sea du se ga 
sä tes ta tud 14 päe va;

 esi me sel või ma lu sel tu vas-
ta ma loo ma oma ni kud ning 
ko he selt neid tea vi ta ma;

 kui hul ku va loo ma oma-
nik ku ei ole või ma lik kind-
laks te ha, leid ma või ma lu se 
kor ral tal le uus oma nik;

 14-päe va se pi da mi sa ja 
möö du mi sel kor ral da ma va ja-
du sel loo ma huk ka mi se ning 
kor ju se käit le mi se;

 aval da ma var ju pai ga vee-

bi le hel aad res sil www.par nu.
var ju paik.ee var ju pai ka too-
dud loo ma de koh ta in for mat-
sioo ni hil je malt 24 tun ni möö-
du mi sel var ju pai ka saa bu mi-
sest ar va tes.

Tee nu se osu ta mi ne on val-
la le ta su li ne. Kui oma nik võ-
tab var ju pai ka toi me ta tud ja 
seal pee ta va loo ma ta ga si 14 
päe va jook sul loo ma kir jel da-
mi se aval da mi sest, siis sel le 
loo ma var ju pai gas pi da mi se 
ku lud ka tab loo ma oma nik.

Prob lee mi dest hul ku va te 
koer te ja kas si de ga tu leks tea-
ta da val la va lit sus se tel 449 
6180

Hul ku vad loo mad var ju pai ka
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tõu ke fon di de toel vas ta valt 
„Elu kesk kon na aren da mi se 
ra ken dus ka va le“ noor soo töö 
inf rast ruk tuu ri, mis loob kät-
te saa da vaid või ma lu si noor te-
le oma os kus te ja tead mis te 
aren da mi seks, mit me su gus te 
õpi ko ge mus te saa mi seks ja 
see lä bi suu ren dab noor te toi-
me tu le kuos ku si ja töö hõi ve-
val mi dust.

Tõs ta maa val la va lit sus 
taot les pro jek ti ga toe tust 
noor te kes ku se ruu mi de väl-
jae hi ta mi seks rah va ma ja tei-
se kor ru se ka tu sea lu ses osas, 
ku hu on või ma lik ra ja da ka 
omaet te sis se pääs.

Esi ta tud eelp ro jek ti ee lar-
ve on kok ku 3,4 milj. kroo ni, 
sel lest oma fi nant see ring 0,2 
milj. Tä na seks on tea da, et 
kok ku lae kus 186 pro jek ti ka-
van dit, mil lest 102 on ava tud 
noor te kes kus te, 77 hu vi koo li-
de ja 7 tea vi ta mis- ja nõus ta-
mis kes kus te ehi ta mi seks või 
re no vee ri mi seks. Ju hul kui 
meie pro jekt peaks leid ma ra-
has ta mist, pea me os ka ma täp-
selt vas ta ta lõi gu al gul esi ta-
tud kü si mus te le.

 Las teaias re no vee ri tak se 
ee lo le val su vel üks las teaia-
rühm ja osa abi ruu me, kor-
ras ta tak se kor te re la mu te pool-
ne fas saad ja jalg teed. Töö de 
mak su mus on 1,6 mil jo nit 
kroo ni, mil lest 0,5 mil jo nit 
saa di toe tu se na ha sart män-
gu mak su prog ram mist.

Kaa lu mi sel on või ma lu-
sed ter vi se kes ku se üle vii mi-
seks las teaias ole va tes se va-
ba des se ruu mi des se ja ko gu 
las teaia ma ja re mon di lõ pe ta-
mi se või ma lu sed.

Või ma lus on esi ta da pro-
jek ti ka van deid rii giee lar vest 
fi nant see ri ta vas se koo lieel se te 
las tea su tus te koh ta de loo mi se 
ja re no vee ri mi se meet mes se. 
Val la va lit sus esi tab sin na Tõs-
ta maa las teaia re no vee ri mi se 
taot lu se.

 Jäät me punk ti kor ras ta mi-
seks ja aren da mi seks on saa-
dud toe tus 0,4 milj kroo ni 
KIK-ilt.

Ehi ta tak se uus piir deaed, 
kor ras ta tak se hoo ne, mu ret-
se tak se juur de kon tei ne reid.

Tõs ta maa val la va-
lit sus on eral da nud 
sot siaal toe tu si 2008.a. 
I kvar ta lis järg mi selt:

 Hool da ja toe tust 29 taot-
le ja le sum mas 31 800.-

 Puu de toe tust 10 taot le ja-
le sum mas 7840.-

 Sün ni toe tust 5 taot le ja le 
sum mas 30 000.-

 Ma tu se toe tust 3 taot le ja-
le sum mas 6000.-

 Küt te toe tust 5 vä he kind-
lus ta tud pe re le sum mas
12 000.- ja 3 eri va ja du se ga 
ini me se le sum mas 7500.-

 Sot siaal kor te ri te hä da va-
ja li keks re mont töö deks ta-
su tud sum mas 78604.-

 Sõi du toe tust eriars ti 
juur de 2 taot le ja le sum mas 
4000.-

 Abi va hen di toe tust eri-
va ja dus te kat mi seks 1 taot-
le ja le sum mas 2464.-

 Trans por di toe tust puu de-
ga lap se le, 1 taot le ja le sum-
mas 4071.-

 Ra vi mi toe tust puu de ga 
ini mes te le, 6 taot le ja le sum-
mas 5213.-

 Ra vi mi toe tust lap se le,
1 taot le ja le sum mas 760.-

 Pril li toe tust lap se le, 2 
taot le ja le sum mas 5090.-

 Pril li toe tust puu de ga 
ini me se le, 1 taot le ja le sum-
mas 1525.-

 Koo li toe tust 3 taot le ja le 
sum mas 3000.-

 Toi du toe tust las teaia 
söö gi ra ha kom pen see ri-
 mi seks, 7 taot le ja le sum-
mas 3490.-

 Ka su pe re toe tust 1 taot le-
ja le sum mas 2700.-

 Krii sia bi hä da va ja li keks 
ku lu tus teks vä he kind lus ta-
tud pe re de le, 2 taot le ja le 
sum mas 4900.-

 Puu de ga las te ko ha-
maks Pär nu Las te ko du le, 3 
taot le jat sum mas 35 838.-

 Hool da ja toe tu se eest 
maks tud sot siaal maks sum-
mas 16 038.-

 Õpi last rans por di eest 
maks tud sum mas
207 330.-

 Hool de ko du ko ha maks 
ta su tud 13 Tõs ta maa val la 
hoo lea lu se eest sum mas
98 936.-

 Toi me tu le ku toe tust 
maks tud 15 taot le ja le sum-
mas 56 050.-

 Sõl mi ti 1 pe re kon nas 
hool da mi se le ping alaea li se 
or vu kas va ta mi seks ku ni te-
ma täi sea li seks saa mi se ni.
Pär nu Maa koh tu le esi ta tud 
taot lu se alu sel mää ra ti eest-
kost ja kol me le va nem li ku 
hoo lit su se ta jää nud alaea li-
se le lap se le.

 Ko du hool dus töö ta ja 
hool du sel on 5 va nu rit.

21.01.2008 toi mus val la 
aren gu ka va sot siaal vald kon-
na töög ru pi koo so lek, kus 
aru ta ti lä hiaas ta te te ge vu si 
ja too di väl ja järg mi sed olu-
li se mad aren guees mär gid:

 Hool de ko du laien da mi-
ne ja kaa sa jas ta mi ne, juur-
dee hi tu se ra ja mi ne ning 
tee nus te väl jaa ren da mi ne

 Hool de ko du laien da mi-
se baa sil luua järg mi sed 
tee nu sed: päe va kes kus, tur-
va tu ba, pe se mis või ma lus, 
su pi köök

 Uue kaa saeg se ter vi se-
kes ku se ra ja mi ne

 Puue te ga ini mes te sot-
siaal hoo le kan de aren da mi-
ne, kald tee de ja kä si puu de 
ehi ta mi ne, vaim se puu de ga 
noor te ju hen da ja koo li ta mi-
ne ja tee nu se pak ku mi ne, 
in vat rans por di loo mi ne

 Elua se me tee nu se aren-
da mi ne, sot siaal kor te ri te 
re mont

 Noor soo töö kor ral da mi-
ne, noor te kes ku se loo mi ne 
ja noor soo töö ta ja töö le võt-
mi ne

 Toi me tu le ku toe ta mi ne, 
ko du tee nu se ja tu gii si ku 
süs tee mi laien da mi ne, koo-
li tus te ja re ha bi li ta ta sioo ni 
kor ral da mi ne töö tu te le.

Tõs ta maa val la va lit sus

Sot siaal töö 

 Puh ke koh ta de ra ja mi se pro jek ti raa mes on val mi mud vaa-
te tor nid Lin di soo kait sea la ser val (pildil) ja Tõ he la jär ve ää res. 
Veel ehi ta tak se vaa te tor nid Kast nas se ja Er mis tu jär ve äär de. 
Su ve hooa jaks on ka vas pai gal da da puh ke koh ta des se ka ena-
mus pro jek ti ga ka van da tud väi ke va hen deid (pin gid, prü gi kas-
tid, sten did jne.)
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Vastavalt Jäätmeseadus 
§ 66-le on omavalit-
sustel kohustus oma 

haldusterritooriumil korralda-
da olmejäätmete kogumine ja 
vedu selleks ettenähtud jäät-
mekäitluskohta. Korraldatud 
olmejäätmete veo põhiees-
märkideks on hoida kesk-
konda ning hõlmata jäätme-
käitlusesse kõik jäätmeteki-
tajad – kaasa arvatud need 
eramajad, suvilapiirkonnad 
ja väikeettevõtted, kes seni ei 
ole veel prügiveoga liitunud. 
Korraldatud jäätmeveoga on 
hõlmatud kodumajapidamises 
tekkivad olmejäätmed, kau-
banduses-, teeninduses- ja 
kontoris tekkivad jäätmed. 

Audru-, Lavassaare-, 
Koonga-, Tõstamaa- ja Var-
bla vallad korraldasid ühiselt 
avaliku konkursi vedaja lei-
dmiseks ja ainuõiguse and-
miseks korraldatud veoga 
hõlmatud veopiirkonna tee-
nindamisel.

Konkursil osalenud et-
tevõtetest tegi soodsaima hin-
naga pakkumise AS Cleana-
way, kellele omistati jäätme-
veoainuõigus järgnevaks kol-
meks aastaks.

Jäätmeveoainuõiguse lep-
ing jõustub alates 1. juunist 
2008. Korraldatud jäätmeveo 
rakendumisest alates puudub 
teistel jäätmekäitlusettevõte-
tel õigus nimetatud piirkon-
nast korraldatud jäätmeveoga 
hõlmatud jäätmeid koguda ja 
vedada.

Korraldatud veole ülem-
inemisega leiavad aset mit-
med olulised muudatused ka 
jäätmevaldajate igapäevae-
lus. Palume siinkohal juba 
ette oma tulevaste ja tänas-
te klientide mõistvat suhtu-
mist korraldatud jäätmeveole 
ülemineku perioodil.

Esimene ja ilmselt ka 
kõige tülikam muudatus on 
see, et 31. maist 2008 lõp-
pevad automaatselt seni ke-
htivad jäätmeveo lepingud, 
kuna kõikidel jäätmeveoet-
tevõtetel lõppevad jäätme-
veoload korraldatud jäätme-
veopiirkonnas veoteenuse 

osutamiseks. Tõrgeteta tee-
nuse osutamiseks on vedaja 
ja jäätmevaldaja vahel tarvi-
lik sõlmida uus jäätmeveo-
leping, seda ka nendel jäät-
mevaldajatel, kes täna juba 
omavad jäätmeveolepingut 
AS-ga Cleanaway.

Uute lepingute sõlmim-
isega alustame alates maist 
2008. Lepingu teksti ja tee-
nuste hinnakirjaga saab tu-
tvuda meie kodulehel www.
cleanaway.ee. Juhul kui 
jäätmevaldajal on täna ke-
htiv jäätmeveoleping AS-ga 
Cleanaway, AS-ga Ragn-
Sells või ISS Eesti AS-ga 
saadetakse nendele jäät-
mevaldajatele mai esimeses 
pooles uus eeltäidetud leping 

postiga. Eeltäidetud lepingus 
sätestatud tingimuste sobi-
vuse korral pole tarvis teha 
muud, kui lepingu üks ek-
semplar allkirjastada ning 
postitada see meile tagasi.

Juhul kui jäätmevaldaja 
rendib 31. maist kehtetuks 
muutuva lepinguga jäätme-
konteinerit mõnelt teiselt 
jäätmevedajalt kui AS Clean-
away, tuleks täpsustada, kas 
edaspidi soovitakse kasutada 
AS Cleanaway rendikontein-
erit või muretseb jäätme-
valdaja selle endale ise.

Jäätmevaldajad, kellel 
seni pole kehtivat jäätme-
veo lepingut AS-ga Cleana-
way, ISS Eesti As-ga või AS-
ga Ragn-Sells, saavad mais 
eeltäidetud lepingu postiga. 
Eeltäidetud lepingus paku-
takase jäätmevaldajale mi-
inimum paketti (s.o. 80 lii-
trise konteineri tühjendus 28 
päeva tagant ja eeldusega, 
et jäätmevaldajal on olemas 
isiklik konteiner). Sätestatud 
tingimuste sobivuse korral 
pole tarvis teha muud, kui 

lepingu üks eksemplar al-
lkirjastada ning postitada see 
meile tagasi.

Need jäätmevaldajad, kes 
soovivad pakutud paketist 
erinevaid tingimusi (erinev 
konteineri maht, veosagedus 
või konteineri rentimise või 
ostusoov), nendel palume 
muudatustest meile teada 
anda, et saaksime ka Tei-
ega kooskõlastada jäätme-
veo tingimused ja vajadusel 
paigutada puuduvad jäät-
memahutid. 

Lihtsaim võimalus uue 
lepingu sõlmimiseks on saata 
oma andmed meie kodulehe 
kaudu, vastava ankeedi leiate 
Cleanaway kodulehelt www.
cleanaway.ee, klikates tee-
nuste loetelus nupule “Kor-
raldatud jäätmevedu” avaneb 
piirkondade loetelu ning oma 
piirkonna lehelt leiate lingi 
“Lepingu sõlmimiseks va-
jalikud andmed”. Lepingu 
sõlmimiseks võib andmed 
meile saata ka tavaposti-
ga, faksi teel või e-postiga: 
muuk.parnu@cleanaway.ee, 
faks 43 55029, Musta tee 9 
Viljandi 71008.

Seadusest tulenevalt on 
korraldatud jäätmeveo rak-
endumisest kõik jäätme-
valdajad liitunud jäätmeve-
oga automaatselt - kirjaliku 
lepingu mitte omamine või 
sõlmimata jätmine ei vabasta 

kedagi kohustusest jäätmeid 
omavalitsuse poolt kehtes-
tatud tingimustel ainuõigust 
omavale vedajale üle anda. 
AS Cleanaway alustab jäät-
mete vedu kõikidelt jäät-
mevaldajatelt omavalitsuse 
poolt vedajale üle antud jäät-

mevaldajate registri alusel, 
olenemata sellest, kas meil 
on jäätmevaldajaga sõlmitud 
kirjalik leping või mitte.

NB! Juhul kui jäätmete 
väljaveopäeval jäätmeid 
vedajale üle ei anta, on veda-
jal õigus esitada nn. tühisõidu 
arve! 

Juhul kui jäätmevaldaja ei 
ela või ei tegutse korraldatud 
jäätmeveopiirkonnas asuval 
kinnistul ja seetõttu ei teki ka 
sellel kinnistul jäätmeid, saab 
jäätmevaldaja taotleda kor-
raldatud jäätmeveoga mit-
teliitunuks lugemise otsust 
üksnes kohalikult omavalit-
suselt, saates sinna vastava-
sisulise avalduse, mis peab si-
saldama muuhulgas põhjen-
dust mitteliitunuks lugemise 
vajaduse kohta.

Juhul kui jäätmevaldajad 
elavad korrusmajas või mit-
me-pereelamus, on võimalik 
sõlmida ka ühiskasutusleping 
– mis igapäevaelus tähendab, 
et mitu peret hakkavad kas-
utama ühte konteinerit.

Sellise lepingu sõlmimiseks 
tuleb meile saata vastava-
sisuline avaldus: kes ja mis 
aadressil soovivad ühislepin-
gut sõlmida, millises suu-
ruses konteineri kasutatakse 
ja kellele vedaja hakkab esi-
tama arveid. Sellise avalduse 
laekumisel saab AS Cleana-
way koostada vastavasisulise 
eeltäidetud lepingu, mis saa-
detakse kõigile osapooltele 
allkirjastamiseks. 

Teine oluline ja samas ka 
jäätmevaldajatele segadust 
tekitav muudatus on seniste 
väljakujunenud ja harjumus-
päraste jäätmeveopäevade 
võimalik muutumine. Uute 
lisanduvate aadressidega 
on vajalik optimeerida jäät-
meveoki teekonda ning just 
seetõttu võivad mõnevõrra 
muutuda senised väljaveo-
päevad.

Lisaks on kohaliku omav-
alitsuse määrusega kehtes-
tatud kõikidele jäätmevalda-
jatele minimaalsed jäätme-
veo sagedused: väikeelam-
ute puhul jäätmemahutite 

Korraldatud jäätmevedu rakendub Audru, Lavass
Tõstamaa ja Varbla valdade haldusterritooriumil 

Uute lepingute 
sõlmimisega 
alustame alates
maist 2008.

Soodsama
hinnaga teenuse 
osutamine 
saavutatakse 
jäätmeveo ringide 
optimeerimise 
tulemusel.
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saare, Koonga, 
1. juunist 2008

tühjendamise sageduseks 
mitte harvem kui kord kuus 
ja hõreasustusaladel mitte 
harvem kui kord kvartalis.

AS Cleanaway edastab veo-
päevade graafiku kõikidele 
lepingulistele klientidele 
ning samuti teavitame enne 
veo algust kõiki neid kliente, 
kes pole vedajaga sõlminud 
uut kirjaliku lepingut. Veo-
päevade graafik saab olema 
kättesaadav ka AS Cleana-
way kodulehel. 

Kolmas ja meeldivam mu-
udatus on see, et seoses kor-
raldatud jäätmeveole ülemi-
nemisega muutuvad jäät-
meveo teenuse hinnad seni-
sest soodsamaks. Soodsama 
hinnaga teenuse osutamine 
saavutatakse eelkõige jäät-
meveo ringide optimeerimi-
se tulemusel ja just seetõttu 
tuleb arvestada prügiauto 
graafikuga ka eraldi lisaveo 
tellimisel. 

Korraldatud jäätmevedu 
võib küll esmalt tunduda tü-
likas ja keeruline, kuid selle 
rakendamine annab igale ela-
nikule ja ettevõtjale garantii, 
et tema jäätmeid käideldakse 
võimalikult keskkonnasääst-
likult ning parima hinnaga.

Korraldatud jäätmeveo 
kohta saab küsida lisainfor-
matsiooni kohalikust valla-
valitsusest ja AS Cleanaway 
klienditeenindusest. Lisaks 
toimuvad aprilli- ja mai-
kuus Teie omavalitsuse terri-
tooriumil infopäevad, et va-
jadusel ja huvi korral esitada 
küsimusi lepingu tingimuste 
jms. korraldatud veoga seon-
duva kohta.

Infopäevad toimuvad 
omavalitsuste ruumides, all-
pool toodud kuupäevadel ja 
kellaaegadel:

Tõstamaa vald
30. aprill 2008

 kell 10–11:30 Poosti 
keskus

 kell 12–13:30 Tõhela 
rahvamaja

 kell 14–16 Tõstamaa 
rahvamaja

AS Cleanaway

 Jäät me punkt ava tak se sel-
lel ke va del 3. maist. Tut vu 
ka Jäät me punk ti ko du kor ra-
ga.

Tõs ta maa val la Jäät me-
punkt asub Tõs ta maa ale-
vi kus Ra ba tn. 1b. Jäät me-
punk ti lah tio le kuaeg on lau-
päe val 10 - 12.

Jäät me punkt ei võe ta vas-

tu ol me jäät meid, sest igal 
ma ja pi da mi sel peab ole ma 
prü gi kast ja le ping jäät meid 
ve da va et te võt te ga.

Jäät me te äraand mi se eest 
tu leb ta su da 25 kroo ni (ku-
ni 1 m3). Kui jäät meid on 
roh kem, on ta su 100 kroo-
ni kuup meet ri eest , mak si-
maal selt võe tak se vas tu 3 

kuup meet rit. Suu re ma te ehi-
tus- ja lam mu tu sob jek ti de, 
suu re ma te ko ris tus töö de pu-
hul tu leb Teil jäät med ise üle 
an da jäät meid ve da va le või 
vas tu võt va le et te võt te le .

Jäät meid saab üle an da 
vaid lah tio le ku ajal! Jäät me-
punk ti kon tak ti sik on Ka lev 
Mart son, tel 522 3024.

Jäät me punkt ava tak se mais

Va na me tall Kõik või ma lik va na raud

Va nad reh vid Sõi duau to reh vid, veoau to reh vid jm

Elekt roo ni ka jäät med Ko du teh ni ka, ko du ma si nad, au dio-vi deo sead med, pe su-
ma si nad, plii did jm.

Oht li kud jäät med Ae gu nud ra vi mid, va nad akud, vär vid, la kid, lii mid, elav hõ-
be da kraa dik laa sid, elav hõ be da lam bid, pa ta reid, jää kõ lid 
ja õli fi lt rid, õli la pid, kü tu se jää gid, la hus tid, hap ped, pe su- 
ja pu has tus va hen did, te le vii so rid (ki nes koo bid), tu le kus tu-
tid, tai me kait se va hen did

Ta va jäät med Ehi tus jäät med, suu rem plast mass, ki le, va na möö bel, v.a 
eter niit

Se ga pa ken di jäät med Plas tik pa kend: PUH TAD - Jo gur ti- ja või top sid, õli-, ket su-
pi- ja ma jo nee si pu de lid, kos mee ti ka- ja hool dus too de te 
pa ken did, plas tik nõud ja –kar bid jm. Plas tik pa ken did, 
pak ke ki le.
Me tall pa kend: Toi du- ja joo gi pa ken di me tall kaa ned ja 
–kor gid, kon ser vi pa ken did, alu mii nium- ja plekk pur gid.
Klaas pa kend: PUH TAD - vär vi tust ja vär vi li sest klaa sist 
al ko hoo li pu deid, klaas pur gid, sii ru pi pu de lid jm. klaas pa-
ken did.
Joo gi kar tong: PUH TAD – kar ton gist pii ma- ja mah la pa-
ken did jm. kar tong pa ken did.

Papp ja pa ber Aja le hed, aja kir jad, ka ta loo gid ja rek laam ma ter ja lid, töö-
vi hi kud, pa be rist ja pa pist kaus ti kud, trü ki ga ja pu has kir-
ja- ja joo nis tus pa ber, ümb ri kud, il ma kaa ne ta raa ma tud, 
papp kas tid ja –kar bid, jõu pa ber ja pa be ri ko ti jm. puh tad 
pa be ri pa ken did.

Jäät me punk tis võe tak se vas tu järg mi si jäät meid:

 Vastavalt põllumajandus-
ministri määrusele “Poolloo-
dusliku koosluse hooldamise 
toetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taot-
luse menetlemise täpsem 
kord aastateks 2007–2013“ 
alustab Riiklik Looduskait-
sekeskus (LKK) taotluste 
kooskõlastamist.

Kooskõlastuse saamiseks 
tuleb saata taotlus ning kaart 
LKK kontorisse aadressil 
Riiklik Loodusaktisekeskus 
Vana-Järve, Tali side, 86107, 

Pärnumaa. Samuti on või-
malik kooskõlastusi saada 
tulles LKK Pootsi kontorisse, 
kus kooskõlastatakse taot-
lusi 28. aprillil ning 5. mail. 
Juhul kui soovite tulla koha-
peale kooskõlastama, siis tu-
leb kaasa võtta eelmise aas-
ta taotluse koopia. Samuti 
palume ennast eelnevalt 
aja saamiseks registreerida 
tel 445 1760 või 524 5891. 
Täiendav info tel 527 0190. 

Heikki Luhamaa
LKK Pärnu-Viljandi regioon

Algab poollooduslike koosluste Algab poollooduslike koosluste 
toetuste kooskõlastaminetoetuste kooskõlastamine
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Poot si kes ku ses pe sit sev 
loo dus vaht Rai vo Haa-
mer üt leb, et ise elab 

ta mu re tult, aga töös peab 
ta ko gu aeg min gi te prob lee-
mi de ga rin da pist ma.

Kui gi te ma mee lest ei ole 
olu kord meie val las üd se gi 
mit te nii ko hu tav, kui lin na-
pool ses naa ber val las. Asi on 
ena mas ti ik ka prü gis ja se da 
võib lei da liht salt tee äär de 
poe ta tult kui ka si hi tead li-
kult met sa al la sõi du ta tult.

Le vi nud on ka ar va mus, 
et kui vis kan prü gi ko ti ko-
dust vei di kau ge ma le üle aia 
siis just kui po leks se da enam 
ole mas. Ar mas ta tud prü gi pa-
ki kes te pa ne mi se koht on Lin-
di loo dus kait se ala, aru saa-
ma tu mõt le va le ini me se le. 
Prü gi ma jan du se sei su ko halt 
on ju suu re pä ra ne, kui puh-
ke koh ta des on prü gi kas tid, 
tei salt jäl le gi, kes siis ik ka gi 
peaks neid hal da ma ja kas 
po leks siis ki mit te tar gem, 
min nes loo du ses se, võt ta 
sealt tul les ol mep rü gi en da-
ga ka kaa sa, nii ei tee kee gi 
liig seid ku lu tu si ja as jad on 
kor ras, arut leb Rai vo. 

Era maa del lok ka va kor-
ra la ge du se ga saaks te ge le-
da vald, sest loo dus kaits ja te 
võim sin na pea le ei hak ka. 
Siin ko hal tu leb meel de mit-
te just kau nis me re vä rav en-

ne Mu na laiu sa da mat ning 
la ga ja ro mu la Mu na laiu tee 
ää res. Me re ää res on ül di selt 
kord ma jas. 

Tõ he la ja Er mis tu kan di 
hä da deks võib lu ge da ka la-
mees te poolt ma ha jäe tud 
prü gi, aga ka rööv püü ki kee-
la tud va hen di te ga ja va lel 
ajal. Val la poolt on ke nasti 
hool da tud Kast na ka das tik 

Ot se loo mu li kult ai tab 
Rai vo trans por ti da abi va ja-
vaid lin de ja loo mi Ni gu la 
tur va ko dus se. Hil ju ti tea ta ti 
viig ri po jast Val ge ran nas, lä-
hia jal lä heb vii ger ju ba ter-
ve ja tu ge va na mer re ta ga si. 
Hea, et ini me sed hoo li vad ja 
tea ta vad abi va ja ja test te le fo-
nil 1313. Eks nüüd, kui ve si 
lä heb soo jaks, hak kab me ri 
väl ja kand ma huk ku nud hül-
geid, ar vab Rai vo. 

Vii ma sel ajal on moo di 
läi nud loo dus kait se tä his te 
pai gal da mi seks ka su ta ta va-
te sü ga vim mu ta tud pos ti de 
va ras ta mi ne ja se da ei jõua 
Rai vo ära imes ta da, et kee gi 
sõi dab sel le ees mär gi ga möö-
da met si rin gi.

Sel lel aas tal on loo dus-
kait se töö ta ja tel plaa nis suu-
re mat tä he le pa nu pöö ra ta 
lai du de le ja saar te le. Hei ki 
Lu ha maa sõ nul on lai du de 
prob lee miks sankt sio nee ri-
ma ta kü las ta mi ne. Lin du de 
pe sit sus pe rioo dil toob ini me-
se kü las käik kaa sa suu re kah-
ju ja kao se. 

Veel on Rai vol suur mu-
re ja hi pi da mi se ee ti ka as jus. 
Ni melt tun ne vad loo mad 
loo dus kait sea lal en nast tur-
va li selt, aga kait sea la pii ri le 
or ga ni see ri tak se ja hi mees te 

San ge laiud kait sea la
 San ge laiud on kait se all 

ala tes 5.02.1964 aas tast 
uuen da ma ta kait se-ees kir ja-
ga – sel lest tu le neb, et keh-
tib pii ran gu vöön di re ziim. 
Lii ku mis pii rang tu le neb va ja-
du sest ta ga da lin nu di rek tii vi 
jär gi pe sit sus ra hu.

Konk reet selt San ge laid 
ja Sil la laid ja neid ümb rit se-
vad ra hud jää vad hal lül ge ja 
vii ger hül ge pü sie lu pai ka ja 
seal keh tib lii ku mis pii rang 
15. veeb rua rist ku ni 15. no-
vemb ri ni.

Pii rang tu le neb kesk kon-
na mi nist ri mää ru sest 20.12. 
2005 aastast nr 78 “Hal lül ge 
ja vii ger hül ge pü sie lu pai ka-
de kait se al la võt mi ne ja kait-
se-ees ki ri”. RTL 29.12.2005, 
124, 1969. Pü sie lu pai ga pii-
rid on näh ta vad Maa-ame-
ti kaar di ra ken du ses (www.
maaa met.ee).

 Tõs ta maa lai du del - 15. 
aprill kuni 15. juuli. Teis tel 
San ge laiud kait sea la lai du-
del tu le neb pii rang lin nu-
di rek tii vist ja on vä ga tun-
gi valt soo vi tus lik. Kih nu 
ümb ru se ja Pär nu la he laiud 
jää vad Kih nu hoiua la le ja 
Pär nu la he hoiua la le.

Lii ku mis pii rang tu le neb 
lin nu di rek tii vi nõue test ja 
loo dus kait se sea du se LKS § 
55 lg 6 ja hoiua la kä sit le va 
§ 32 lg 2. alu sel Lin nu di-
rek tii vis ei ole konk reet seid 
kuu päe vi ja lii ku mis pii rang 
on vä ga tun gi valt va ja lik 
ja soo vi tav, et väl ti da ülal-
ni me ta tud sea du se pü ga la te 
vas tu ek si mist (pe sit sus ra hu 
ta ga mi ne ja häi ri mi sest tin gi-
tud poe ga de huk ku mi se väl-
ti mi ne).

Sor gu saa re kait sea la
 Sor gu saa re kait sea la 

asub Pär nu maal Tõs ta maa 
val las. Kait se al la võe ti 
1991. aas tal. Väi ke saar võe-
ti kait se al la lin nus ti ku kait-
seks. Te ge mist on uuen da ma-
ta kait se-ees kir ja ga kait sea-
la ga ja seal keh tib pii ran gu-
vöön di re ziim. 

Laias laas tus võib öel da, 
et 15. aprill kuni 15. juuli 
on seal kan di lai du del lii ku-
mi ne lau sa li selt kee la tud.

Maail ma pa ran da mi ne, kas või na t

Lindi looduskaitseala on oma kauni maastikuga kohe "kutsub" prügi maha panema, mis 
muud kui teeotsad üles kaevat, et autoga läbi ei saaks.

Lii ku mis pii ran gu test 
lai du del

Üha tihedamalt võidutseb sinavate metsade all helesinine 
või mõni muu purgike.
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Mit te kee gi po le 
sün di nud tead mi se-
ga, kui das te ha elus 
ter vis lik ke va li kuid 
– süüa mit me ke si selt, 
ta sa kaa lus ta tult ja 
vas ta valt in di vi duaal-
se te le va ja dus te le. See 
on os kus, mi da peab 
õp pi ma.

Nii ko dud kui ka õp pea su-
tu sed saa vad toe ta da ter vis-
li ku toi tu mi se põ hi mõ te te 
omaks võt mist lä bi ter vis li ke 
va li ku te pak ku mi se, ea ko ha-
se õpe tu se ja prak ti li se te ge-
vu se.

Ter vis li ku toi tu mi se õpe-
tus lä bi män gu ja toi tu mis-
har ju mus te ku jun da mi ne on 
koo lieel se las tea su tu se õp pe- 
ja kas va tus te ge vu se loo mu-
lik osa, mil les ar ves ta tak se 
lap se va nu se, aren gu ja hu-
vi ga an tud tee ma vas tu.

Ter vi seõ pe tu se ja –kas va-
tu se ees mär ki de saa vu ta mi-
seks on või ma lik li sa da ter-
vis li ku toi tu mi se tee mat kõi-
ki des se teis tes se ai ne vald kon-
da des se (keel ja kõ ne, ma te-
maa ti ka, kunst, muu si ka ja 
lii ku mi ne) ning ra ken da da 
se da eri ne va te õp pe te ge vus-
te kau du. Sa mu ti eel dab see 
per so na li en da ter vis lik ku 
käi tu mis mu de lit, seal hul gas 
sot siaal selt kom pe tent set käi-
tu mist ja ter vist väär tus ta vat 
elu vii si. 

Per so na li koos töö las te va-
ne ma te ga, paik kon na ter vi-
see den du se spet sia lis ti ga jt. 
hu vig rup pi de ga ai tab muu-
ta ter vi se aren gu le suu na tud 
töö tõ hu sa maks ja hu vi ta va-
maks lä bi eri ne va te te ge vus-
te/üri tus te kor ral da mi se või 
nen des osa le mi se.

Las teaias toi mub sü da-
me nä da la raa mes 17.ap ril lil 
ter vi se päev, mi da ai tab lä bi 
viia pe rearst Ma dis Ves ki mä-
gi. Hom mi kul näi tab ta en-
da fil mi tud ma ter ja li ter vis li-
kest elu vii si dest, toi tu mi sest, 
spor ti mi sest. Lap sed saa vad 
män gi da mit me su gu seid toi-
tu mis- ja lii ku mis män ge. 
See jä rel vaa ta me õues uut 
kii ra biau tot ning suu re mad 
lap sed lä he vad koos ars ti ja 

las teaia per so na li ga 1 km. 
kõn ni le. Järg neb ter vis lik 
lõu na söök mil lest kind las ti 
ei puu du toor sa lat ja ro he li-
ne si bul. Kui lap sed lõu naui-
na kut tee vad, saa vad täis kas-
va nud vaa da ta oma fil mi-
p rog ram mi, mõõ ta ve re rõh-
ku ja te ha ko les te roo lip roo-
vi.

Nüüd aga vei di ke sel lest, 
mi da ku ju tab en dast toi du-
pü ra miid. Toi du pü ra mii dis 
on kõik toi duai ned jao ta tud 
rüh mi ti nel ja le põ hi kor ru se-
le, li saks on pü ra mii dil põ hi 
ja ti puo sa. Pü ra mii di põ hi 

näi tab, et lap sed peak sid ole-
ma ke ha li selt ak tiiv sed vä-
he malt 60 mi nu tit päe vas, 
soo vi ta valt iga päev ning 
või ma lu sel värs kes õhus. Sel-
le kor ru se ees mär giks on ea-
ko ha se ke ha kaa lu ta ga mi ne 
koos mit me külg se ja ta sa kaa-
lus ta tud toi tu mi se ga.

Esi me sel põ hi kor ru sel on 
päe va ses toi dus kõi ge suu re-
mat ports jo ni te hul ka mär-
kiv tärk li se ri kas te toi duai-
ne te grupp. Ener gia si sal du-
sest läh tu valt tu leks sel lest 
li gi pool tar bi da ruk ki lei va-
na, vee rand kar tu li na ning 
vee rand teis te te ra vil ja too-
de te na. Tei sel põ hi kor ru sel 

asu vad puu- ja köö gi vil jad 
ning mar jad. Päe vas soo vi ta-
tak se vä he malt 2 ports jo nit 
puu vil ju ja mar ju ning 3-5 
ports jo nit köö gi vil ju (1 ports-
jon las te pu hul 80 gram mi). 
Ar ves se lä heb ka mahl või 
nek tar.

Kol man dal põ hi kor ru sel 
asu vad piim ja pii ma too ted 
ning li ha-ka la-ka na-mu na. 
Mõ le mast gru pist võik sid lap-
sed süüa päe vas 2-3 ports jo-
nit (1 ports jon 40 gram mi). 
NB! Las te le ei ole soo vi ta vad 
hüd ro gee ni tud tai me ras va 
si sal da vad too ted (nt osad 
jää ti sed, ko hu ke sed)! Vors-
ti, vii ne reid ja sin ki võib 
väi kes te le las te le an da paar 
kor da kuus. Nel jan dal põ hi-
kor ru sel on li sa ta vad toi du-
ras vad, pähk lid ja seem ned, 
mi da päe vas soo vi ta tak se 3-
4 ports jo nit (1ports jon on 1 
tee lu si ka täis ras vai net). Ee lis-
ta da tu leks toi duõ li ja väl ti-
da määr de mar ga rii ne ja ma-
jo nee si.

Pü ra mii di ti pus asu vad 
kõi ge väik se mas ko gu ses 
soo vi ta ta vad toi duai ned: suh-
kur, me si, moos, maius tu sed 
ning ma gu sad ka ras tus joo-
gid. Las te le peab ala ti ole ma 
kät te saa dav pu has joo gi ve si. 
Päe vas tu leks süüa 3 põ hi toi-
du kor da ning 1-2 oo det. Las-
teaias sööb laps 2 põ hi toi du-
kor da ja 1 oo te, ko dus tu leb 
süüa kind las ti õh tu söök.

Üri ta me siis sü da me nä da-
lal oma ter vi se ni mel pal ju 
lii ku da ja ter vis li kult toi tu-
da!

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja

Süda me nä da lal sü da me ga sü da mesttu ke

Selle sildi post on juba korra 
ära varastatud.

poolt loo ma de sööt mi ne ja 
sin na kõr va le ko he kait sea-
lalt väl ja jää va le maa le pan-
nak se üles loo ma de lask mi-
seks pukk. Kes sel li sest ja hist 
nau din gut saab ja kui das see 
ja hiee ti ka ga kok ku käib, on 
Haa mer nõu tu. Li saks on loo-
ma de toit mi ne kait sea lal kee-
la tud. En di se ja hi me he na kuu-
lu tab Rai vo sel li se le ja hi pi da-
mi se le sõ ja. 

Ka lan du se üheks suu re-
maks vaen la seks on nn hiin-
las te ga ka las ta mi ne. Mer re 
pan nak se küm neid kor di roh-
kem võr ke, kui sea dus lu bab 
ja võr gu oda vu se tõt tu ei viit-
si ta neid vä hi ma gi ris ki pu hul 
väl ja võt ta. Ja nii püüa vad 
nad kõik ela va kin ni, en ne 
kui põh ja va ju vad või torm 
püü ni sed kal da le uhub. Eks 
see ole ran na rah va sü da me-
tun nis tu se asi!

Loo dus on nii sead nud, et 
ini me ne on nii ah ne, kui või-
ma lik ja alt ruis mi siin ei esi-
ne, li sab Lu ha maa. 

Loo dus kait se kes ku se töö ta-
ja tel ei ole ene sel õi gust ke da-
gi ka ris ta da, küll aga tea ta tak-
se pa ha te gu dest kesk kon na 
ins pekt sioo ni le või kesk kon-
na tee nis tu se le.

Loo dus va hi ain saks tõ si-
seks rel vaks on fo toa pa raat.

TT

Vors ti, vii ne reid
ja sin ki võib
väi kes te le las te le 
an da paar
kor da kuus.
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Algus märtsikuu lehes

Er mis tu järv on ol nud 
(on ka prae gu) pa ri ma la ti-
ka kas vu ga Ees ti väi ke jär ve-
de hul gas. 1970 -nda te aas-
ta te and meil püü ti jär vest li-
gi 10 ton ni ka la, pea mi selt 
la ti kat. Möö du nud sa jan dil 
püü ti jär vest li gi 10 ton ni 
ka la, pea mi selt la ti kat.

Möö du nud sa jan dil oli 
saa gis veel särg, ah ven, 
haug, roo särg, nurg, luts, 
va hel ka ko ger, li nask ja an-
ger jas. 1978. aas tal püü ti 7 
ton ni ka la: hau gi 1,1 ton ni, 
li nas kit 2,2 ton ni, sär ge 1,2 
ton ni. And med näi ta vad, et 
Er mis tu jääb har ve mi ni um-
muk sis se kui Tõ he la. Aja loo-
ma ter ja li dest on tea da, et 
kuuen di kul jär vest sai noo-
ta ve da da, se da seits mes 
loo mu se pai gas. Li nas ki ja 
kog re ku de mi sa jaks loe ti 
eri ne va tel aas ta tel jaa ni päe-
va ümb rust. La ti kas ku des 
eri ne va te rüh ma de na nel jal 
aja pe rioo dil jär ve lää neo sas 
kõrk ja tes ja saar te üm ber.

2007. aas ta su vel oli lim-

no loo gi de kat se püü ki del saa-
gis seitset lii ki ka lu – ah ven, 
haug, kiisk, la ti kas, nurg, 
roo särg ja särg. Võr rel des 
va ra se ma te aas ta te ga ei saa-
dud Er mis tust hin ku ega li-
nas kit.

Aas taid on Er mis tus se 
asus ta tud eri ne vaid ka la lii-
ke, eri ti olu li seks tu leb lu ge-
da hau gi ja an ger jat. Tea tud 

eri ne va tel põh jus tel need lii-
gid siin ise vä ga ar vu ka teks 
ei muu tu.

Hau gi le lan geb ka suur 
püü gi koor mus, eri ti õn git se-
ja te poolt, sa mas aga on la-
ti kat olu li selt roh kem, kuid 
sel le püük kee ru li sem ja 
püüd jaid vä hem. Võr gu ga 
püüd ja te ar velt on an tud 

Tõhe la ja Er mis tu jär ve

Ees tis hau gi
ar vu kus lan geb, 
sest püü gi koor-
mus nii kut se lis te 
kui ka har ras ta ja-
te poolt on suur.

Fo
to

: E
ve

 K
ää

r

Luge mis soo vi tus

TÕS TA MAA MUU SEUM
JA TÕS TA MAA

MÕI SAP REI LI DE SELTS
KUT SU VAD

KI PA-pro jek ti raa mes toi mu va le

LOO DUS PÄE VA LE,
mil le raa mes EVE KÄÄR näi tab

loo dus fo to sid ning viib lä bi mat ka
ko ha li ke le loo dus ra da de le

Loo dus päev toi mub 19. ap ril lil kell 10 
Tõs ta maa mõi sas ja hil jem met sas.

Osa le ja tel on soo vi tus lik kaa sa
võt ta fo toa pa raat ning sel ga pan na 

mat ka mi seks so bi vad rõi vad
KI PA – pro jek ti toe tab Pär nu maa
Ko ha li ku Omaal ga tu se Prog ramm

 Te re, raa ma tu sõ ber!
Se ni, kui tai me na tu ke sed 

ak na laual jõu du ko gu vad, 
jõuad veel paar head raa ma-
tut lä bi lu ge da.

Siin ko hal tut vus tan Sul le 
Ta ma ra Mil ju ti na teost”Ii ni me-
sed mi nu elus”. Tea tud mää-
ral so bib see raa mat ka aja-
li selt käe so le vas se pe rioo di, 
sest hil ju ti (25.märt sil) möö-
dus küü di ta mi se aas ta päev. 
Ka Mil ju ti na kir ju tab oma 
mä les tus te raa ma tus küü di ta-
mi sest. Te ma ja teis te ve ne 
in tel li gent si hul ka kuu lu va te 
isi ku te ka ris tus ku ju nes eri ti 
rän gaks, sest nad pi did sel le 
kol ga ta tee lä bi käi ma kaks 
kor da (1941. ja 1949.a.), va-
he peal õn nes tus kolm aas tat 
va ba du ses ol la.

Kui Sa sel le raa ma tu lä bi 
loed, või bol la suu dad siis ve-
ne las te kui rah vu se vas tu lee-
bem ol la. Ta han oma ju tu ga 
väl ja jõu da sel le ni, et po le mõ-
tet süü dis ta da eri ne vaid rah-
vu si,vaid se da kõi ke hä vi ta vat 
kom mu nist lik ku re zii mi. Loe, 
mee nu ta ja tun ne kaa sa!

Tei se na soo vi tan üh te vii-
ma se aja ees ti proo sa kir jan-
du se pär li   Tõ nu Õn ne pa lu 
“Fland ria päe vi kut”. Õn ne pa-

lu vee tis 2007.aas ta sü gi sel 
ne li küm mend päe va Brüs se li 
lä he dal kir jan ke pan sio naa-
dis.

Eas tist sai kir ja nik üle san-
deks te ha üles tä hen du si Bel-
gias vee de tud aja koh ta. Et 
kir ja ni ke nn re si dents ku ju-
tas en dast liht sat ta lu ma ja 
kau ges kü la kol kas, siis loo mu-
li kult seal min git elu möl lu ei 
toi mu nud. Kir ja nik tun nis tab 
ise:”Ja nüüd ma na gu ei saa-
gi muud te ha kui ui da ta (jalg-
rat ta ga), lu ge da, mõ tisk le da. 
Kõik muu tun dub üle liig se na, 
lär mi na.”

Tu le mu seks on 340 le he-
kül ge vai mus ta vat, tar ka ja 
kaa sa haa ra vat fi lo so fee ri mist 
elust, ar mas tu sest, sur mast, 
aja loost, loo dus hoiust (Õn ne-
pa lu on ha ri du selt bio loog) 
ja sa jast muust as jast, mis 
ini me se elu täi da vad. Mi nu 
sõ na sead mi se os kus ei küü ni 
ise loo mus ta ma se da suu re pä-
rast teost. Tu leb liht salt ise lu-
ge da. Kui ju ba alus tad, siis vö-
tab kir ja nik Su en da ga mõt te-
len nu le kaa sa ja maan du des 
tun ned end pal ju tar ge ma ja 
pa re ma na.

Ilu sat ke va det!
Efe li ne
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prae gu õn git se ja te le pa rem 
või ma lus püü da hau gi, loo de-
ta valt sa mal ta se mel kui va ra-
se ma tel aas ta tel, sest jär jes ti-
ku sed iga-aas ta sed hau gi vast-
se te asus ta mi sed on hoid nud 
ja hoia vad veel tu le vi kus ki 
mõn da ae ga hau gi ar vu kust 
ta se mel, kuid sel le te ge vu se 
mõ ju lõp pe mi sel vä he ne vad 
olu li selt ka saa gid. On sel ge, 
et nä da la lõp pu del on Er mis tu-
le ko gu ne nud ar ves ta tav hulk 
püüd jaid ja alu seid ning nen de 
arv jõud nud ju ba krii ti li se pii ri-
ni. Kah juks on ena mu se püüd-
ja te hu vi suu na tud hau gi le.

Ah ven paik neb Er mis tu 
jär ves ebaüht la se malt (lei dub 
ka suu ri isen deid täis pik ku se-
ga ku ni 38 cm, ke ha kaa lu ga 
700–800 g), kuid ah ve na kar ja 
põ hio sa moo dus ta vad noo red 
2–4 aas ta sed isen did.

Er mis tu jär ves on ka la lii ki-
del eri ne vad elu pai ga ee lis tu-
sed, pal jud lii gid uju vad roh-
kem tai mes ti ku va ba põh ja ga 
ala del ida kal da ja jär ve põh-
jao sa piir kon nas.

La ti kas on roh kem par ves 
lõu nao sas ja siin ka pa re mi-

ni püü tav hi lis sü gi sel (saa gis 
on ku ni 1.5 kg isen did). Hau-
gi ar vu kus on lan ge nud, kuid 
püü gis neid mõn da ae ga jät-
kub. An ger jaid (10000 et te-
kas va ta tud isen dit) asus ta ti 
Er mis tus se 2003.aas tal, töön-
dus püü gi mõõt med saa vu ta-
tak se järg mi sel aas tal. See ga 
on loo tust tu le val aas tal mõ-
ni vin ger dav elu kas konk su 
ot sa saa da. 2003. aas ta ka la-
püü gis ta tis ti ka alu sel püü ti 
jär vest kok ku 1,4 ton ni ka lu, 
sel lest 480 kg an ger jat.

Er mis tu ja Tõ he la, kaks ma-
da la vee list, suurt vee sil ma va-
jak sid mõ le mad en di sest roh-
kem vett ja püüd ja te mõist-
va mat suh tu mist (po le va ja 
püü da pal ju hau gi - püüd ke 
la ti kat!). Nen de vas tuo lu lis te 
sõl me de lah ti ha ru ta mi ne ta-
gab nor maal se ka las ta mis või-
ma lu se ka tu le vi kus. Jõu du ja 
ta het neist as just mõt le mi sel, 
aru ta mi sel ja mis pea mi ne, te-
gut se mi sel.

Mi da eda si oo da ta? Prae-
gu sed ma da la vee li sed aas tad, 
kuu mad su ved, so bi vad häs ti 
li nas ki kas vuks, li nask on vii-

mas tel aas ta tel ak tiiv selt toi-
tuv ka hi lis sü gi sel (ka Tõ he-
las ja Kais ma jär ves). Ko gu 
Ees tis hau gi ar vu kus lan geb, 
sest püü gi koor mus nii kut se-
lis te kui ka har ras ta ja te poolt 
on suur. Vä he ne hau gi ar vu-
kus mõ ju tab lä bi ära söö mi se 
ka sär je ar vu ku se tõu su. Kui 
hau gi koel muid na pib, on ain-
saks või ma lu seks ar vu ku se 
tõst mi seks täien dav asus ta mi-
ne, mis loob või jä tab sa ma-
le ta se me le püü gi või ma lu se. 
Asus ta mi ne nõuab ra ha li si 
va hen deid, mi da po le ku na gi 
pii sa valt pal ju.

Tei ne va riant on püü gi-
koor mu se vä hen da mi ne lä bi 
iga su gus te keel du de ja te ha 
mit me su gu seid komp ro mis-
se. Kas ma da la vee li ses Tõ he-
las on üld se mõ tet püü da nak-
ke võr ku de ga, kui na pib sü ga-
vaid piir kon di, ku hu üld se 
võr ke upu ta da? Pea le gi jao tu-
vad eri ne vad ka la lii gid jär ves 
ebaüht la selt. Võr gu püü gil on 
näi teks li nas ki ta ba mi ne kor-
di liht sam kui õn ge ga.

Hau gi pu hul tu leks kind las-
ti hoi du da peaae gu su gu küp-

se te isas ka la de väl ja püüd mist 
(mõt len ka lu, kel le täis pik kus 
on 41–43 cm) ja ka eri ti suur-
te emas ka la de ta ga si lask mi ne 
jär ve oleks kii du väärt te gu, 
pea le gi on ju tea da, et va nad 
hau gid ei mait se enam nii 
suu re pä ra selt kui näi teks 1–2 
kg isen did. Küll aga on need 
te ge vu sed liht sad ja efek tiiv-
se mad mit me test asus ta mis-
test.

Tõ he la on tu le vi kus eel kõi-
ge li nas ki järv, kus tu leks või-
ma lu sel tõs ta vee ta set, pii ra ta 
(või kee lus ta da) võr gu püü ki. 
Kõr ge ma vee ta se me pu hul po-
le see nii prob leem ne. Li nas ki-
po pu lat sioo nis on esin da tud 
ka noo re mad va nus rüh mad, 
edu ka mad on 2003–2004. aas-
tal koo ru nud ka la de põlv kon-
nad. Ka las ti kus on toi mu nud 
olu li ne muu da tus – li nas ki ar-
vu kus on tõus nud, hau gi ja 
ah ve na, vä hem sär je, ar vu kus 
aga lan ge nud. Eri ti olu li ne on 
hau gi ar vu ku se lan gus.

Mõt les ja kir ju tas,
Teet Krau se,

Lim no loo gia kes ku se ka lauu ri ja, kes on väi ke-
 jär ve de ka las ti ku ga te ge le nud 1995.aas tast.

e ka las tik ei le, tä na, hom me…



aprill 2008 - 12 

Et kõik au salt ära rää ki-
da, tu leb alus ta da sel-
lest, et Va na Rõ hu (nii 

kut su vad val la va ne mat ma-
ni ja la sed) tea tas mul le uuest 
ko hus tu sest pro jek ti juh ti ma 
ha ka ta, sest Ma ni ja ini mes te-
le ku lub kind las ti üks koo li-
tus ära.

Sõ na pro jekt kõ lab küll 
vää ri kalt end siis ki ka hir-
mu ta valt! Aja sin sõr gu vas-
tu, aga lõ puks pol nud ik ka-
gi pää su.

Koos ta sin koo li tu se ka-
va ja ot si sin pa ri mad lek to-
rid, ke da tead sin, siis ki oli 
mul le en da le ees mär giks, et 
kõik esi ne jad oleks Ma ni jal 
käi nud. Ja nii käi sid Ma ni-
ja ärk sad ini me sed talv ot sa 
kuu la mas loen guid ja vest-
lu si ühis kon na, et te võt lu se, 
re gio naal po lii ti ka, Eu roo pa 
Lii du, trü ki mee dia, te le vi-
sioo ni, loo dus fo tog raa fia 
tee ma del.

Li saks tu le ta tak se tant-
su kur su se käi gus meel de 
kih nu tant se ja kui il mad 
soo jaks lä he vad tu leb ka 
üks suur vil ti mi se õpe ta mi-
se päev. Et kõi ke õpi tut ka 
na tu ke oma sil ma ga nä ha 
oli pla nee ri tud eks kur sioon 
Tal lin na ja Hiiu maa le. Tal lin-
nas me ka ära käi si me ja sel-
lest tei le gi pa ja tan.

Ha ka tu seks peab üt le ma, 
na gu ik ka ki pu vad mees tel 
oo ta ma tud äkk hai gu sed kal-
la le tu le ma ja nõn da ka ha-
nes meie rei si selts kond va-
he tult en ne rei si 12 liik me-
li seks.

Te mui du gi mõt le te, ah 
Tal linn, ta va li ne asi! Siis ki 
pol nud mit med ma ni ja la sed 
pea lin na aas ta küm neid saa-
nud ja veel nii moo di koos 
rei si da, se da teh ti ik ka ve ne 
ajal vii ma ti.

Ilm kar ja las ke päe val oli 
oi va li ne ja meie seik lus al-
gas. Kõi ge pealt nap sa si me 
en di le bus si gii diks Mart 
Hel me ja põ ru ta si me Kop lis-
se vaa ta ma kui das vae sem 
rah vas elab, aga võr rel des 
am mus te ae ga de ga oli seal 
kau nis ke na ke.

Pa ta rei vang la juu res ühi-
nes meie ga Ees ti Päe va le he 
aja kir ja nik An ne li Am mas 
ja bus si hak kas saat ma pa-
pa ratso au to. Oli me ko he na-
gu staa rid.

Eda si oo ta sid tor nid ehk 
siis Ühis pan ga 21. kor rus. 
Meie oma Va na jü ri An nil 
on seal kä si sees, sest te ma 
lap se laps Eve lin töö tab pan-
gas ava li ke su he te ju hi na. 
Aga ku na Eve lin on väi ke-
se tüt re ga ko dus siis kor ral-
das mei le ke na vas tu võ tu 
Kai – Riin Me ri.

Ju ba lif ti ga sõit oli su per 
põ nev, rää ki ma ta lum ma-
vast vaa test lin na le ja Ma ni-
ja rah vas muud kui ah he tas, 
no on ik ka tões ti pan ku ri tel 
äge vaa de. Laual oo ta sid 
koh vid, mah lad ja pi ru kad, 
kau gelt tu li ja le ke na ül la-
tus. Mä les tu seks kin gi ti veel 
kruu sid ki.

Mani ja las te ime li s

President tervitas kõiki saarlasi kui kal

Oo ta ma tult
pis tis pre si dent ki 
iga le saar la se le 
te re käe pih ku.
No ik ka ve das 
meil!

Viigrike teel Nigula turvakodusse.

Valla rannakalurid nõuavad esimesi räimenoose.

Juba mitu päeva on Manija rannaniitudel kuulda kõrelaulu.

Kitsede elu oli tänavusel talvel kerge.

Kevadine elu keeb
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sed seik lu sed pea lin nas

Järg mi se na oo da ti meid 
Tun ne Ke la mi bü roos, sest 
just Ke la mi Brüs se li as sis tent 
Kad ri Kop li ja bü roo ju ha ta ja 
Ka ja Vil lem vii sid meid Eu roo-
pa Lii du elu ga kurs si.

Eda si viis tee ot se Kad rior-
gu pre si den di ma ja pi da mist 
kae ma. Uh ke ja mi tut või mu 
näi nud häär ber. Mei le teh ti 
vä ga põh ja lik eks kur sioon ja 
oo ta ma tult pis tis pre si dent ki 
iga le saar la se le te re käe pih ku. 
No ik ka ve das meil!

Mar di juh ti mi sel sõit si me 
eda si Pi ri ta le kloost ri va re-

me tes se. Päi ke, lin nu laul ja 
aja loo hõng. Veel pilk ki lu kar-
bi vaa te le ja ju ba oo tas meid 
Ger da Kor de mets te le ma jas. 
Oli aeg väi ke seks lõu na söö-
giks ja ku na te le ma ja puh ve ti 
sei nad on pal ju iga su gu sei ku 
ja kuul su si näi nud siis and si-
me ka meie sin na ta ga si hoid li-
ku pa nu se, sest mit med mei le 
ek raa nilt vas tu vaa ta vad tut-
ta vad näod tu lid pä ri ma, kes 
me ole me ja mis as ju aja me.

Kõht täis, asu si me Ger da 
juh ti mi sel ma ja re vi dee ri ma. 
Stuu diod, muu seum, nu ku tu-

ba ja ik ka kõik jal sõb ra li kud 
te lei ni me sed. Kor raks oli meil 
ka kao tu si, sest üks meie seast 
ek sis ära, aga väi ke se se ga du-
se la hen da sid tur va töö ta jad.

Kell oli ai nus ha las ta ma tu 
fak tor meie rei sil ja ju ba oo-
tas meid Päe va leht. On ras ke 
et te ku ju ta da, et mää ra tu suu-
res ruu mis töö tab mi tu saa re-
täit ehk üle sa ja ini me se ar vu-
ti ta ga usi na töö me si la se na ja 
iga päe va lõ puks sün nib sel-
lest aja leht. Us ku ma tu!

Aga Rii gi ko gus meid ju ba 
oo da ti ja bus si juht An dol tu-
li ime kii res ti Toom pea le tipp-
tun nist lä bi trü gi da. Rii gi ko-
gus ei ol nud just rah va roh ke, 
vaa ta si me üle täht sa mad ruu-
mid ja koh tu si me Mar ko Po-
me rant si ga, kes lä bi lus ta ka 
ja vürt si ta tud huu mo ri rää kis 
rii gi ko gu las te te ge mis test.

Pä rast ja lu ta si me Mar di ga 
Toom peal, pa tu sed as tu sid 

lä bi Nevs ki ki ri kust ja imet-
le si me Pat ku li vaa tep lat silt 
all lin na.

Saar la se iga päe vae lu piir-
dub ik ka õh tus te uu dis te ga 
lä bi te le ka na li te, aga hoo pis 
tei ne asi on ise kor ra kaad ri 
ta ga käia, vaa da ta elu ko ha-
peal, tun da pre si den di käe sur-
vet, ko ge da hul ka lah keid ja 
to re daid ini me si.

Või bol la aru saa da, et meie 
siin saa rel ei ole gi maail ma 
na bad vaid siis ki kõi gest üks 
väi ke osa sel lest.

Hi li sõh tul, kui lae vu ke 
meid tä his tae va saa tel ko du-
sa da mas se tüü ris oli me küll 
pä ris vä si nud, aga rei si ga vä-
ga ra hul. 

Rii da Ül le,
pro jek ti juht

Koo li tu se toe tus saa di
re gio naa la ren gu prog ram mist 

Et te võt lu se Aren da mi se
Sih ta su tu se va hen du sel.

leid külalisi.

Küll oli 21. korruselt linnale uhke vaade.

Mart Helme Pirita kloostrielu tutvustamas.

Marko Pomerants riigikogu tööst rääkimas.



aprill 2008 - 14 

Juu re so le val fo tol 
olev, täp selt tu vas ta ma-
ta ka la (ilm selt min gi 
karp la ne), on püü tud 
pal ja kä si Tõs ta maa jõe 
ka lat re pilt.

Oli 2001. aas ta mai kuu 
lõpp, ilm oli soe ning jõe vee 
ta se nii ma dal, et meie ve tes-
se ku de ma tul nud ka la oli kui-
va le jää nud. Nä ha oli, et ta 
oli pik ka ae ga, ent tu lu tult, 
püüd nud ki vi de va helt väl ja 

ra be le da. Ka la soo mus oli kül-
ge delt vä ga rä si tud.

Ku na ta oli siis ki veel hin-
ges, ai ta sin ka la vet te ta ga si, 
aga elu loo ma te mast enam ei 
saa nud. Söö gi laua le aga kõl-
bas küll ja enam gi veel. Ka-
la kaa lus 11 kg ning oli 85 
cm pikk, kus juu res te ma li ha 
oli pu na kas ja võr rel dav sea-
li ha ga. Maits vat me ree lu kat 
ja gus nii pur ki, ah ju pot ti kui 
ka pan ni le. 

En no Ka se

Kol ma päe val, 30. ap ril lil
kü las tab Tõs ta maad Rii gi ko gu lii ge ja

rii gi kait se ko mis jo ni esi mees
Ma ti Raid ma Re for mie ra kon nast.

Koh tu mi ne val la rah va ga toi mub
30. ap ril lil kell 17 Tõs ta maa rah va ma jas.

Val la rah vas saab aru pä ri da, mi da on Ma ti Raid ma 
saa dud man daa di ga aas ta jook sul Rii gi ko gus

kor da saat nud ja mis oo tab te ge mist.

Jutt ka last Jutt ka last 
Tõs ta maa ka lat re pilTõs ta maa ka lat re pil

Täp selt sel li ne on tä na-
vu se kesk kon na nä da-
la “Ökok ratt” tee ma. 

Meie ko du kant pa kub to hu-
tult pal ju või ma lu si – me ri, 
jär ved, ojad, ra bad, lui ted, 
met sad, puis nii dud, ran ni-
ku nii dud… On ka õn neks 
pal ju loo du sest ja kesk kon-
nast hoo li vaid ini me si. Järg-
ne valt päe va de kau pa meie 
plaa ni so le va test te ge mis-
test:

21. ap rill
 Eve Kää ri loo dus fo to de 

näi tu se ava mi ne las teaia 
saa lis.

 Õp pe käik Tõs ta maa mõi-
sa par ki.

22. ap rill
 Bus si reis Kast na pool saa-

re le. Kast na tam med ja ka-
das tik.

 Ko gu me me re ää rest ja 
loo du sest meis ter da mi se 
ma ter ja li – ki ve, lii va, ok si, 
sam malt, teo kar pe, ka da ka-

mar ju, puu koort jm.
 Kast na mõi sas on Vol me-

ri te is tu ta tud dend raa rium 
(osa li selt hool da ma ta). Uu ri-
me, kui das võõr lii gid Ees ti 
tin gi mus tes kas va vad?

23. ap rill
 Eve Kää ri loo dus di gi fo to-

de ja loo dus fil mi de vaa ta mi-
ne las teaia saa lis.

 Rüh mad meis ter da vad 
loo dus li kust ma ter ja list. Val-
mi nud tööd jää vad kõi gi le 
vaa ta mi seks ko ri do ri aken-
de le.

24. ap rill
 Bus si reis Tõs ta maa val-

las asu va te ma ge vee ko gu-
de juur de.

 kop ra tamm ojal
 Er mis tu järv – suu rim 

järv Pär nu maal. Jär ve mu-
da ka su ta mi ne ra viees-
mär gil. Jär ve ka lad, vee lin-
nud.

 Tõ he la järv, lin nu vaat-
lus torn.

Olen osa loo du se

Pär nu maa Et te võt lus- ja 
Aren dus kes kus ning
Tõs ta maa Val la va lit sus 
kor ral da vad
kol ma päe val, 7. mail
kell 15 ku ni 17
Tõs ta maa rah va ma jas
'

IN FO SE MI NA RI ET TE VÕT JA TE LE

Kä sit le ta vad tee mad:
 Pär nu maa Et te võt lus- ja Aren dus kes ku se 
tee nu sed;
 Star di- ja kas vu toe tus alus ta va te le
et te võ te te le;
 Eks por di tu run du se prog ramm;
 Koo li tus- ja nõus ta mis toe tus;
 Maa piir kon nas ma jan dus te ge vu se
mit me ke sis ta mi se in ves tee rin gu toe tus;

Se mi na ri vii vad lä bi Pär nu maa Et te võt lus- ja
Aren dus kes ku se kon sul tan did.

SE MI NAR ON TA SU TA.

In fo ning eel re gist ree ri mi ne hil je malt 6.05.2008
Tõs ta maa val la va lit sus, te le fon 449 6180
kerli@tostamaa.e
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Tei si päe val, 22. ap ril lil
kell 17 Tõs ta maa rah va ma jas

UK RAI NA TSIR KUS.
Ka vas koe rad ja kas sid, žong-
löör, kau tšu ki tüd ruk, joo gi, 
an ti pood vih ma var ju de ga, 
must kunst nik, mo no ra tas, 
kel lad, lõ bus kloun, mäng 
tald ri ku te ga, ori gi naal ne num-
ber kaa bu ga.
Sis se pääs las te le 40kroo ni, 
täis kas va nu te le 50 kroo ni

Lau päe val, 10. mail
kell 19 Tõs ta maa mõi sas

Ees ti Va ba rii gi 
90. aas ta päe va le
pü hen da tud kont sert, 
esi neb an sam bel Vä gi la sed. 
Kont sert on kin gi tus meie 
val la rah va le.

KUHU MINNAest
 loo dus va rad ja Alu kar-

jäär. Mis saab kar jää rist, 
kui sealt enam kruu sa ei kae-
van da ta? Kar jää ri ümb ru ses 
kas vab ha rul da ne sõ na jalg 
– ehk leia me üles.

25. ap rill
 Ko ris ta me las teaia lä he dal 

asu vast lui te met sast prah ti. 
(Tee me ära!)

 Kuu la me lin nu lau lu ja 
püüa me ära ar va ta, mil li sed 
lin nud meie met sas ela vad.

 Kesk kon na nä da la lõ pe ta-
mi ne ja väi ke pik nik las teaia 
õues.

Eks kur sioo ni del osa le vad 
meie val la pa ri mad loo du se-
tund jad. Kui aga KIK ra has-
tab pro jek ti “Tõs ta maa ja Soo-
maa loo du se võ lu de avas ta-
mi ne ja loo dus fo to de näi tu se 
kor ral da mi ne”, vii me lap sed 
ja nen de va ne mad sep temb ris 
Soo maa le sü gist ter vi ta ma.

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Lugu pee tud aian dus hu vi li sed!
Sil la met sa ta lu Poot sist alus tab iga ke va dist tai me de müü ki.

Saa da val suu res va li kus KÖÖ GI VIL JA- JA LIL LE TAI MI.
Pal ju uu si sor te ja vär ve li saks ta va lis te le. Uu di se na eri ne vat 
vär vi rip pu vad fuk siad ja rau dür did amp lis se. 

Asu tus te le ja eda si müü ja te le müük ar ve te ga, et te tel li mi ne ja
ko ha le toi me ta mi ne. Ole te oo da tud mei le iga päev ja igal ajal,
pa rim aeg siis ki õh tu ti.

Müü gi päe vad:
TÕS TA MAAL ALE VI PARK LAS

ala tes 2. maist igal ree del kell 9 - 11.30
TÕ HE LAS 9. ja 23.mail, 6. ja 13. juu nil kell 12 - 13.30

In fo tel 449 6354 või 528 0086            Ilu sat ke va det soo vi des Mil vi

 Ala tes mai kuust al gab 
Kih nu Väi na Me re par gi loo-
dus mat ka juh ti de koo li tus, 
kus nel ja õp pe päe va jook-
sul õpe ta tak se tund ma me-
re par gi loo dust ja vaa ta mis-
väär su si.

Õp pe päe va de ees mär giks 
on tut vus ta da Kih nu, Ma ni-
ja, Tõs ta maa ja Varb la loo-
dus hu vi lis te le ja tu ris ti de ga 
töö ta va te le ini mes te le me-
re par gi kul tuu ri- ja loo dus-
väär tu si. Õp pe päe va de tu le-
mu sel os ka vad osa le jad tut-
vus ta da kü la lis te le ko gu me-
re par gi piir kon nas ole vaid 
kul tuu ri- ja loo dus väär tu si.

Üht la si on õp pe päe vad 
sis se ju ha tu seks pi ke ma le 
plaa ni ta va le kur su se le, mil-
le raa mes õpe ta tak se mat ka-
de ja eks kur sioo ni de pla nee-
ri mist, kor ral da mist ning lä-
bi vii mist.

Esi me ne koo li tus päev toi-
mub Kih nus 6.mail. Õp pe-
päe va de le pa lu me eel ne valt 
re gist ree ri da te le fo nil 50 83 
834 või e-mai lit si lii na@tos-
ta maa.ee. Kon tak ti si kuks Lii-
na Käär, kes hu vi kor ral tut-
vus tab õp pe päe va de ka va 
ja muud sel le ga seon du vat 
täp se malt.

Lii na Käär, pro jek ti juht

Algab Kih nu Väi na Me re par giAlgab Kih nu Väi na Me re par gi
loo dus mat ka juh ti de koo li tusloo dus mat ka juh ti de koo li tus

Lää ne pii ri val ve piir kond oo tab Pärl sel ja noor te laag ris se (Varb la vald)
töö le su ve hooa jaks (mai-sep tem ber 2008 ) 

KOK KA SID, KO RIS TA JAID JA KÖÖ GI TÖÖ LI SI
(töö va he tus te ga, või ma lik öö bi da ko ha peal).

Täp sem in fo: 445 8158; 512 3136.

EEL TEA DE
 

Tõs ta maa
val la

ha ri du se lu 
320 ja
koo li

kok ku tu lek
toi mub

ok toob ris 
2008.



aprill 2008 - 16 

juu bi la ridjuu bi la rid
AprillikuuAprillikuuAprillikuuAprillikuu

EL LA KOL LO 95EL LA KOL LO 95
HIL DA PINN 92HIL DA PINN 92
JÜ RI SALK 86JÜ RI SALK 86

LIN DA ES TAM 86LIN DA ES TAM 86
SAL ME KA SE LA 81SAL ME KA SE LA 81

JU TA KA SE 81JU TA KA SE 81
EN DEL AND RE SE 81EN DEL AND RE SE 81

VEL LO LAPP 78VEL LO LAPP 78
HEI NO MII DO 77HEI NO MII DO 77

VAI KI KRUUS MA 77VAI KI KRUUS MA 77
ÕIL ME VAAR MAA 77ÕIL ME VAAR MAA 77

EDI TÕ NIS MAA 76EDI TÕ NIS MAA 76

EN DEL RAA VIK 75EN DEL RAA VIK 75
EL MAR KULD 75EL MAR KULD 75

HEL DI KII RATS 75HEL DI KII RATS 75
AR NO GUUT MANN 74AR NO GUUT MANN 74

AI NO RAA VIK 74AI NO RAA VIK 74
JAAN VIMM 73JAAN VIMM 73

IVA KAL BACH 72IVA KAL BACH 72
LEM BIT PA LU SA LU 72LEM BIT PA LU SA LU 72

EDUARD MET SA MÄ GI 71EDUARD MET SA MÄ GI 71
VIR VE-ÕIE LA ED VAND 70VIR VE-ÕIE LA ED VAND 70

ES TA PRESS 60ES TA PRESS 60
VIL JA KLAAS 60VIL JA KLAAS 60

VOL DE MAR
SA LU METS

6.03.1925 – 27.03.2008

AR TUR LAAN
13.04.1924 – 6.04.2008

Õn nit le me uut val la ko da nik ku ja
te ma va ne maid

Kat re Kal das – 1.04.2008

HEINO KALLAS
25.01.1948 – 12.04.2008

JÜRI PEENOJA
8.11.1928 – 12.04.2008


