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 Täna len das jän ki del 
va na ja vää ri kas pank 
pank rot ti, kau gel küll, aga 
eks ka pi ta lis mi jäi ne haa-
re ula tub üle suu re lom bi 
meie ni. Oma pan ka de pä-
rast enam mu ret po le, sest 
vii ma ne gi sai li saks si su le 
lõ puks ka väl ja maa ni me.

Mis meid en did siis lä-
hia jal oo ta mas? Sel li sed 
aja loost tut ta vad as jad 
– pank ro tid, koon da mi-
sed, inf lat sioon, va lit su se 
lõh ki mi nek. Ju ba et le vad 
po lii ti kud Rii gi ko gu in fo-
tun nis va li mi seel se te po-
pu list li ke lü hi teks ti de ga. 
Näod on ka kur vad ven-
ni kes tel, sest neil on sü da-
mest kah ju, et ei saa oma 
pal ga suh tes min geid ot su-
seid vas tu võt ta.

Sa mas ei kee la ju kee gi 
mõ nel sir ge selg sel saa di-
kul tul la väl ja et te pa ne ku-
ga loo bu da li sa ta su dest 
ja ku lu hü vi tis test. Vae ne 
aeg, ost ku siis ko gu rah-
vas ma jo nee si ja vii na na-
gu üks mees ik ka oma ra-
ha eest. Oleks ko he pä ris 
õig la ne, kui rii gi kau kast 
po lii ti ku te le va li mis te tral-
liks ra ha ei an taks, sest va-
li mis lu ba du sed ei mak sa 
hil jem nii kui nii sen ti gi.

Mei le, ta va lis te le ini-
mes te le, lu ba tak se li saks 
ko gu sel le le hä dao ru le ka 
veel kül ma tal ve.

Aga nüüd, sõb rad, on 
vii ma ne aeg selg sir gu 
lüüa ja ise hak ka ma saa-
da. Vaa ri ta ge, ha pen da ge, 
soo la ke kõi ke mi da kät-
te saa te, veel on met sas 
see ni ja mar ju. Kor ja ke 
ja kui va ta ge tai mi tee joo-
giks. Han ki ge mett ja pist-
ke pool si ga püt ti, va ru ge 
kar tul ja peet keld ris se. Ja 
roh kem kui vi puid kuu ri.

Meie siin pea me hak-
ka ma saa ma ja saa me gi, 
hoo li ma ta Amee ri kast või 
Toom peast.

Ül le Tamm, toi me ta ja

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: 600 tk

Kui das elad Su Fe OÜ?
Tä nan kü si mast, aga võiks 

pa re mi ni.

Mis siis mu reks?
Talv vars ti tu le kul, aga pal-

ju del ini mes tel on eel mi sel tal-
vel ko gu tud võlg ne vus ta su-
ma ta. See muu dab ka meie 
olu kor ra kee ru li seks, sest saa-
ma ta jää nud ra ha oli pla nee ri-
tud küt te sis seost mi seks, aga 
nüüd na pib va hen deid.

Kui das siis eda si?
Noh, kui kui da gi ei saa, 

siis kui da gi ik ka saab. Kui gi-
see on üs na kee ru li ne. Siin-
ko hal ta haks ko pu ta da kõi gi 
võlg las te sü da me tun nis tu se-
le ja oo taks nen delt võl ga de 
kii ret ta su mist. Eri ti kur vaks 
teeb see, et osa ini me si on ka 
konk reet selt lu ba nud sü gi seks 
võlg ne vu se lik vi dee ri da, aga 
tü hi pal jaks lu ba du seks on see 
siia ni jää nud.

Kas nad siis või vad ki jät ta 
maks ma ta?

Ei kind las ti mit te. Kes ik ka 
sep temb ri lõ puks oma võlg ne-
vust ta su nud po le, neid oo tab 
koh tu tee. See on li sa koor mus 

ja -ku lu mei le, aga ega mi da-
gi muud po le pa ra ta. Liht salt 
võl ga korst nas se kir ju ta da ka 
ei saa. Ko gu võlg ne vus on 
kok ku ümar da tult 120 000 
kr ja see on mei le vä ga suur 
ra ha. Pra gu oleks konk reet ne 
plaan 10 võlg la se osas, kel-
le võlg kok ku küü nib li gi 60 
000 kroo ni ni. Need on ini me-
sed kel le võlg ne vus al gab kol-
me tu han dest kroo nist. 

Kas ko hus saab siis ko he ra-
ha kät te?

Koh tu ves kid jah va ta vad 
mit te vä ga kii res ti, aga kind-
lalt. Kui koh tuot sus on jõus-
tu nud ja võlg nik ei soo vi ik-
ka va ba taht li kult ta su da oma 
võlg ne vust, asub te gut se ma 
koh tu täi tur. Täi tu ril on pä ris 
suu red vo li tu sed. Saab võlg ni-
ku pan gaar ved ares ti da ja va-
ra ka ma ha müüa. Mi da gi siis 
ik ka ta ga si saab. Iga mõt lev 
ini me ne kat suks igal ju hul sel-
list olu kor da väl ti da.

Kuul da vas ti pi di ka toa soe 
jäl le kal li maks mi ne ma?

Jah, ala tes 1. ok toob rist 
on kaug küt tel uus hind, se-
ni se 610 kroo ni ase mel 750 

kr/Mwh. Kui li sa da ka käi be-
maks siis on vas ta vad numb-
rid 729 kroo ni en ne ja 885 
kroo ni uue hin na ga.

Ega see hin na tõus kel le le-
gi ei meel di, aga see on pa-
ra ta ma tus. Ko gu sel le hin na-
tõu su võ tab en da le sis seos te-
ta va küt te hind, mis on su ve 
jook sul kol man di ku võr ra 
kal li maks läi nud. Kui me ke-
va del hin na kal ku lat sioo ni te-
gi me siis sel list sis seos te ta va 
küt te hin na tõu su et te ei näi-
nud. Meie hind on Ees ti kesk-
mist ar ves ta des siis ki kül lalt-
ki sood ne. Võrd lu seks näi teks 
Rae vald 1055 kroo ni/MWh 
ja 860kroo ni/Mwh, Täht ve re 
vald 1025 kroo ni/Mwh, Ku re-
saa re linn 799 kroo ni/Mwh. 
Kõik need hin nad on an tud 
il ma käi be mak su ta.

Mis puu du tab möö du nud 
su vel küt te hin na kal li ne mist 
siis tu le nes see käi be mak su 
muu tu sest. Kaug küt tel muu-
tus käi be mak su määr mis tõu-
sis 5 prot sen dilt 18 prot sen-
di le.

Jak su siis ha gia val dus te kir-
ju ta mi sel! Ai täh.

Enn Mart son, 
Su Fe OÜ

Interv juu iseen da ga

Anne Oja kal las, on pä rit Tar-
tu maalt Rõn gust. Tõs ta maa 
las teaias alus tas ta 35 aas tat 
ta ga si 10. sep temb ril ja pen sio-
ni le gi jäi sa mu ti 10. sep temb-
ril. Esi mes tel aas ta tel oli An ne 
tööl köö gis, üle jää nud aja ik ka 
sõi mes ja te ge les kõi ge väik se-
ma te las te ga. Lõ pu tud nöö bid, 
lu kud, pael te si du mi sed, no hu-
sed ni nad ja pis si sed-ka ka sed 
pük sid! Mi nu mee lest on 
sõi mes kõi ge suu rem vas tu tus. 
Väi ke ini me se ha ka tis va jab 
nii pal ju ar mas tust, hel lust ja 
ta peab usal da ma hak ka ma 
täies ti võõ raid ini me si. An nel 
on ol nud se da hel lust ja ar mas-
tust, mi da ja ga da. 

Tä nu tun de ga Ai ta
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Val la vo li ko gu 
29.08.2008 toi mu nud 
is tun gil:

 kuu la ti val la va ne m Too-
mas Rõ hu in fot

 Ehi ta ja te tee re no vee ri-
mi se lõ pe ta mi sest. 
 Tõs ta maa ale vi ku ida-

lää neo sa vee-ja ka na li sat-
sioo nip ro jek ti lõ pe ta mi-
sest.
 Val la päe va dest, mil le 

raa mes toi mus 22 eriil me-
list üri tust ja nei le on an-
tud osa le ja te poolt po si tiiv-
ne hin nang.
 Al ga vast õp peaas tast 

Tõs ta maa kes koo lis.
 Las teaia noo re ma rüh-

ma re mon di ja park la ra ja-
mi se lõ pe ta mi sest.
 Pe rears ti kes ku se üle vii-

mi se või ma lus test las teaia-
hoo nes se. 
 Õpi las ma le va te ge vu-

sest.
 Noor te kes ku se ra ja mi-

sest, mil le le pro jek ti ga on 
õn nes tu nud ra ha saa da. 
Se ni sel lest pal ju rää gi tud 
kuid po le täp selt sel ge, 
mil li sed te ge vu sed seal toi-
mu ma võik sid ha ka ta ja 
kui das te ge vust kor ral da-
tak se. Sel les osas on oo da-
tud kõik ideed, sa mu ti on 
va ja lik lei da eest ve da ja-te-
ge vu se kor ral da ja.
 Ma ni ja sa da ma re-

konst ruee ri mi se lõ pe ta mi-
sest.
 Sei sust Ma ni ja uue 

lii ni paa di ja hõl ju ki soe ta-
mi sel.
 Kast na kü la selt si kor-

ral da tud to re dast kü la päe-
vast.
 Aru ta ti in ves tee rimsp ro-

jek ti de ra has ta mist ja sel le ga 
kaas ne vat oma fi nant see rin-
gu ko hus tust. Jõu ti sei su ko-
ha le ar vel dusk re dii di ka su-
ta mi ses ja an ti val la va lit su-
se le lu ba 2008. aas ta lõ pu ni 
täien da va ar vel dusk re dii di 
ka su ta mi seks.

 Keh tes ta ti Kast na kü-
las asu va Ant su ja Vaht ra 
maaük su se de tailp la nee ring, 
mil le ees mär giks oli maaük-
su se krun ti deks ja ga mi ne, 
maa sih tots tar be muut mi ne, 
ehi tu sõi gu se and mi ne ning 

hoo nes tu se tüü bi mää ra mi-
ne. 

 Keh tes ta ti Kast na kü las 
asu va Kruu siau gu maaük su-
se nr. I de tailp la nee ring, mil-
le ees mär giks oli maaük su se 
krun ti deks ja ga mi ne ning 
nen de sih tots tar ve te muut mi-
ne ela mu maaks. Ela mu maa 
sih tots tar be ga ka tast riük su se 
mi ni maal seks lu ba tud pin da-
laks oli 2 hek ta rit, mil le le an-
ti ehi tu sõi gus. 

 Keh tes ta ti Tõs ta maa ale-
vi kus asu va Varb la mnt. 16 
maaük su se de tailp la nee ring, 
mil le ees mär giks oli kin nis tu 
ka heks ja ga mi ne, ehi tu sõi gu-
se ja hoo nes tu se tüü bi mää-
ra mi ne ning moo dus ta ta va 
ka tast riük su se sih tots tar be 
muut mi ne (75 prot sen ti äri-
maa ja 25 prot sen ti ela mu-
maa). 

 Seo ses val la tee de pin da la-
de täp sus ta mi se ga muu de ti 
Val la vo li ko gu 10.02.2006.
aas ta ot sust nr 29 “Maa sih-
tots tar be mää ra mi ne”. 

 Moo dus ta ti Tõs ta maa ale-
vi kus Kal li mnt 6a asuv ka-
tast riük sus pin da la ga 10,00 
ruut meet rit, ku na Kal li-Tõs-
ta maa-Vä ra ti maan tee ka-
tast ri mõõ dis tu se tu le mu se na 
sel gus, et 1999. aas ta plaa-
ni-ja kaar di ma ter ja li alu sel 
koos ta tud plaa niand me tes 
oli vi ga. 

 Kuu la ti Ma ni ja saa re va ne-
ma Su lev Ala se et te kan net 
Saar te üld ko gu is tun gist. Sel-
gus, et saa re va nem saar te 
üld ko gul ei osa le nud.

 Toi mus Tõs ta maa val la 
põ hi mää ru se muut mi se eel-
nõu “Ma ni ja saa re üld ko gu 
reg le ment” esi me ne lu ge mi-
ne, mil le käi gus kuu la ti Ma-
ni ja saa re va ne ma Su lev Ala-
se et te kan net. 

Eel nõu esi ta ti Ma ni ja üld-
ko gul moo dus ta tud töög ru pi 
poolt, ku hu kuu lu sid Su lev 
Alas, Val lo Paal ja Mark Soo-
saar.

Eel nõu koh ta ker ki sid 
üles mit med kü si mu sed. Kui-
das mää ra ta Ma ni ja saa re 
pü sie la ni ku staa tust, ku na 
esi ne ja väi tel ai nult rah vas-
ti ku re gist ris mää rat le tud 
elu koh ta ar ves ta des po le vat 
õi ge hää leõi gust an da, sest 

kar de tak se nn. “võõ ras te” sis-
se rän net Ma ni ja saa re le. 

Ku na eel nõus oli väl ja 
too dud esi me se üld ko gu kok-
ku kut su mi se kord, tek kis kü-
si mus, kas en ne reg le men di 
vas tu võt mist po le gi siis Ma-
ni jal toi mu nud üh te gi üld ko-
gu is tun git?

Aru saa ma tuks jäi eel nõu 
punk tis 1.12 ala punk tis 5 
too dud nõue, mil le ko ha selt 
Tõs ta maa val la va lit sus oleks 
ko hus ta tud li saks Rah vas ti-
ku re gist ri le, pi da ma Ma ni ja 
saa re pü sie la ni ke ni me kir-
ja. Mil lis test kri tee riu mi test 
peaks sel le ni me kir ja koos ta-
mi sel läh tu ma. Su lev Ala se 
et te pa nek, et üld ko gul loe-
tak se et te saa ree la ni ke ni me-
ki ri ja igaü he pu hul hää le ta-
tak se, kes on pü sie la nik, kes 
mit te, ei ole tä na ses õi gus-
ruu mis teos ta tav.

Vo li ko gu poolt teh ti val la-
va lit su se le üle san deks esi ta-
da ker ki nud kü si mu sed töög-
ru pi le sel gi tus te saa mi seks.

 Pea le ka van da tud päe va-
kor ra punk ti de aru te lu lõp pu 
saa bus hi li ne mi se ga is tun-
gi le vo li ko gu lii ge pe rearst 
Ma dis Ves ki mä gi ja tõs ta tas 
kii re kü si mu se. Kui das vo li-
ko gu peaks kor ral da ma val-
lae la ni ke le ra vi mi te too mist 
Pär nust? Ko ha lik ap teek 
lõ pe tas eel mi sel aas tal te ge-
vu se ja uut ap tee gi tee nu se 
osu ta jat ei ole se ni ni lei tud. 
Pe rearst ise ra vi mi te ga te ge-
le da ei saa vat.

Te ma et te pa ne kud vo li ko-
gu le olid järg mi sed:
 ret sep ti ra vi mid toob val-

la ela ni ke le lin nast sot siaal-
nõu nik ja ja gab need abi va-
ja ja te le;
 saa vu ta da kok ku le pe 

Üle jõe ap tee gi ga, kel le le saa-
de tak se ret sep tid mei li teel, 
sealt toi me ta tak se ret sep ti ra-
vi mid lii ni bus si le ja vo li ko-
gu kor ral daks nen de eda si se 
toi me ta mi se ra vi mi saa ja ni.

Vo li ko gu poolt ei leid nud 
kumb ki et te pa nek heaks kii-
tu, ku na ra vi mi müük on ran-
gelt re gu lee ri tud te ge vu sa la 
ja va hen da mi se kor ral da mi-
ne ei kuu lu val la vo li ko gu pä-
de vus se.

Eve Sah tel, val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Tõs ta maa val la-
vo li ko gu keh tes-
tas 29.08.2008.a. 
is tun gil järg mi sed 
de tailp la nee rin-
gud:

 ot su se ga nr 187 keh-
tes ta ti Kast na kü las 
asuv Ant su kin nis tu ja 
Vaht ra kin nis tu de tailp-
la nee ring;

 ot su se ga nr 188 
keh tes ta ti Kast na kü-
las asuv Kruu siau gu 
I maaük su se de tailp la-
nee ring;

 ot su se ga nr 189 keh-
tes ta ti Tõs ta maa ale vi-
kus asuv Varb la mnt 
16 kin nis tu de tailp la-
nee ring.

DETAILP LA NEE RIN GUD

See ne le
 Tei si päe val, 23. sep-

temb ril kell 15 Tõs ta maa 
rah va ma jas see ne näi tus

Hea see ne hu vi li ne! 
Näi tu se pa re maks kor da-
mi ne kuks pa lun too kel la 
13-ks rah va maj ja see ned, 
mil le söö gi kõlb lik ku ses sa 
kaht led. See ned pea vad 
ole ma koos var re ja alu mi-
se mul la pal li ga.

See ni ai tab mää ra ta 
Pär nu loo dus ma ja me too-
dik Kers ti Port nov

Ka vas ka väi ke sed ül la-
tu sed. TT
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Osa le
fo to kon kur sil

 Fo to kon kurss “Üks riik 
– 121 rah vust” kut sub 
enam tä he le pa nu pöö ra-
ma Ees tis ela va te eri ne va-
te le rah vus te le.

Seo ses ok toob ri kui 
rah vus te kuu ga, kuu lu tas 
rah vas ti ku mi nist ri bü roo 
koos üle rii gi li se in teg rat-
sioo ni pro jek ti ga „Mi nu 
Riik“ väl ja fo to kon kur si 
tee mal „Üks riik – 121 
rah vust”.

Osa le ma on oo da tud 
kõik fo to hu vi li sed ning 
pil te saab esi ta da ku ni 6. 
ok toob ri ni.

Pa ri ma te fo to de näi-
tust on või ma lik nä ha 
suu re ma tes lin na des üle 
Ees ti.

Ees ti maal ela vad 121 
eri ne va rah vu se esin da jad 
ja nei le on pü hen da tud 
ok too ber – Ees ti rah vus-
te kuu. Sel le ga seo tud 
fo to kon kur si idee on tõm-
ma ta tä he le pa nu meie 
ühis kon na pal ju rah vu se li-
su se le.

Rah vas ti ku mi nist ri Ur-
ve Pa lo sõ nul on ees mär-
giks on ko gu da ja esit le da 
fo to sid, mis näi tak sid Ees-
ti maa elu-olu ja ini me si 
ning väl jen dak sid eri ne va-
te rah vus te koo sek sis tee-
ri mist.

Pil te Ees ti kui pal ju rah-
vu se li se rii gi tee ma del 
saab üles laa di da ku ni 
6. ok toob ri ni aad res sil 
www.1riik.na gi.ee.

Kon kur sist on oo da tud 
osa võt ma kõik ini me sed 
ning iga osa le ja võib kon-
kur si le saa ta ühe pil di, 
mis on pil dis ta tud Ees tis. 
Osa le ja te le on peaau hin-
naks sü lear vu ti Mac Book 
Whi te. 

Pa ri ma te pil ti de au to ri-
te le an nab au hin nad üle 
Rah vas ti ku mi nis ter Ur ve 
Pa lo 14. ok toob ril Vi ru 
Kes ku ses, kus ava tak se 
ka kon kur si le esi ta tud 
fo to dest kok ku pan dud 
näi tus. 

Fo to kon kurss toi mub 
„Ees ti Va ba riik 90” üri tus-
te raa mes.

TT

Pä rast su ve on las teaia-
lap sed rõõm sa te ja pu-
ha nu te na jäl le ta ga si.

Õn neks po le las te arv eri-
ti väik se maks jää nud. Kui 
kõik ko hal, tu leb 46 kok ku. 
Sõi mes on kor ra ga seit se uut 
last, kel lel nu tu võ ru üm ber 
suu. Pen sio ni le jää nud An-
ne-tä dilt võt tis ame ti esi me-
sel sep temb ril üle Kai di Pir so, 
õpe ta ja abi na alus tab vars ti 
tööd Anu Tu gim.

Koo li saa ta on meil sel aas-
tal aga ai nult viis last: Mar-
tin, Mai lis, Ke ron, Kris tii na ja 
Ave-Triin. 

Olen ik ka püüd nud kir ju ta-
da sel lest, mis häs ti. Tä na ta-
haks na tu ke ka mu ret kur ta. 
Ühel au gus ti hom mi kul töö le 
tul les mär kas õpe ta ja va ne ma 
rüh ma var jua lu ses krõp su hun-
ni kut. Se da har ja ga püh ki ma 
ha ka tes avas tas ta alt ka ka-
hun ni ku.

Mõ ni päev va rem oli nä-
da la va he tu sel ba tuut nii kõ-
ve raks hü pa tud, et tu li mi ne-
ma vi sa ta. Sa ge li ve de les õuel 
krõp su kot te, sihv ka koo ri ja 

muud so di. Kui gi toi mu sid re-
mont tööd ja aial olid sil did, 
et ter ri too riu mil vii bi mi ne on 
kee la tud, käi di seal ik ka gi.

Kas meil on te ge mist kir-
jaos ka ma tu te ga? Kui mär kan 
las teaia õues lap si, üt len ala ti, 
et är ge pa han dust teh ke. Mul-
le vas ta tak se, meie ei tee gi! 
Aga kes siis ik ka gi ka kab, lõ-
hub, vis kab prah ti ma ha?

20. sep temb ril, kell 8.15 
sõi dab las teaia par ki misp lat-
silt buss las teaia las te ja nen de 
va ne ma te ga Soo maa le eks kur-
sioo ni le. Loo da me, et tu leb to-
re reis ja näe me sü gi se ses loo-
du ses pal ju hu vi ta vat.

Reis on kõi gi le osa le ja te le 

ta su ta, Soo maal on meie kä-
su tu ses 4 tun ni jook sul giid. 
Riie tus ja ja la nõud va li ge 
vas ta valt il ma le. Kaa sa võt-
ku igaüks süüa ja juua ning 
rõõ mus tu ju. Kui bus sis ruu-
mi jät kub, saa vad kaa sa tul la 
ka tei sed hu vi li sed. In for mat-
sioo ni saab las teaia te le fo nilt 
449 6144.

Oo ta me ik ka veel loo dus fo-
to sid, et ok toob ris saaks fo to-
näi tust kor ral da da. 22. – 26. 
sep temb ri ni toi mub meil aga 
näi tus “Te re, sü gis!” ku hu too-
vad aiast, põl lult ja met sast 
lei tud to re daid sü gi san de lap-
sed ning nen de va ne mad. 

Äk ki on tä na vu sel õu na-
vae sel ajal kel lel gi neid ülea-
ru? Las teaed võ tab suu ri ma 
hea mee le ga vas tu  õu nu, pir-
ne, ploo me, kree ke, alõ tša sid. 
Uue toi du sea du se ko ha selt 
pea me las te le pak ku ma vä he-
malt 3 kor da nä da las puu vil-
ju. Hea mee le ga an nak si me pa-
rem ko du mai seid säi li tu sai ne-
te ja mür ki de ta kas va nuid.

Tä na me ju ba et te!
Ai ta Lind,

las teaia ju ha ta ja

Lasteaia rõõ mud ja mu red

Mõ ni päev
va rem oli 
nä da la va he tu sel 
ba tuut nii 
kõ ve raks 
hü pa tud, et tu li 
mi ne ma vi sa ta.

6.-10. ok toob ri ni 2008 
toi mub nel jas Ees ti 
suu re mas lin nas – Pär-
nus, Tal lin nas, Tar tus 
ja Nar vas "Et te võt lus nä-
dal 2008".

Et te võt lus nä dal toi mub 
Pär nus ju ba kol man dat kor-
da. Es ma kord selt toi mu vad 
käe so le val aas tal et te võt lus-
nä da la te ge vu sed pea le Pär nu 
lin na ka Pär nu maa kon nas. 

Et te võt lus nä da la ees mär-
giks on tut vus ta da Pär nu-
maa ela ni ke le ko ha lik ke et-
te võt jaid ja et te võt lu se ga 
alus ta mi se või ma lu si ning 
suu ren da da üld tead mi si et te-
võt lu sest. See kord se nä da la 
märk sõ naks on „muu tu sed“, 
mil le le kes ken dub ka et te võt-
lus nä da la prog ramm. 

Nä da la prog ramm kät keb 
en das eri ne vaid in fo se mi na-

re, loen guid, võist lu seid ja 
eks kur sioo ne. Ko gu nä da la 
väl tel toi mu va test et te võt mis-
test on oo da tud osa saa ma 
nii õpi la sed, tu den gid, al les 
alus ta vad kui ka ju ba te gut se-
vad et te võt jad.

Põ ne vaid te ge vu si jät kub 
ka nei le lin na ko da ni ke le, kel 
liht salt soov saa da üle vaa det 
Pär nu ja Pär nu maa et te võt lus-
või ma lus test või kes on sa la-
ja ise mõt teid mõl gu ta nud et-
te võt jaks ole mi se tee mal. 

Avaü ri tu seks on es mas päe-
val, 6. ok toob ril kell 13 tea-
ter End la sam mas saa lis al gav 
Pär nu maa et te võt lus foo rum 
koos aas ta pa ri ma te et te võt-
ja te tun nus ta mi se ga.

Päe va esi me sel poo lel toi-
mub kon ve rents “Ma jan dust 
ees oo ta vad st ruk tuur sed 
muu tu sed”, mil le ees märk on 
pöö ra ta tä he le pa nu ee soo ta-
va te le muu tus te le ja nen de-

ga toi me tu le mi se või ma lus-
te le. Tee mat kä sit le tak se nii 
ter ve Ees ti kui ka Pär nu maa 
kon teks tis.

Päe va tei sel poo lel tun nus-
ta vad Pär nu maa va lit sus ja 
Pär nu lin na va lit sus maa kon-
na ning lin na aas ta pa ri maid 
et te võt jaid.

Noor te le suu na tud te ge vus-
te seast leiab en da le so bi va 
iga noor.

Oma et te võt te loo mi sest 
hu vi ta tu tel ta sub osa le da es-
mas päe val, 6. ok toob ril ho tel-
lis St ran dis toi mu val kon ve-
rent sil „Noor Et te võt ja“. Kon-
ve rents kes ken dub väi keet te-
võt lu se le ja seal kä sit le tak se 
järg mi si tee ma sid: tu run dus, 
eks port, Ees ti turg, et te võt ja-
te edu lood, väi keet te võt lu se 
mak sus ta mi ne.

TÜ Pär nu kol led ži ja MTÜ 
S.E.N.T eest ve da mi sel saa vad 
te gut se mis hi mu li sed noo red 

Et te võt lus nä da lale oodatakse kõiki noori a
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jrk prü gi kas ti
suu rus liit ri tes

hind kroo ni des

1. 80 34.00

2. 140 49.30

3. 240 55.25

4. 370 72.25

5. 600 85.00

6. 800 102.00

7. 1500 148.75

8. 2500 221.00

9. 4500 382.50

Ke va del il mus val la le-
hes mit meid ar tik leid 
kor ral da tud jäät me veost 
ning juu nis - juu lis pi did 
saa ma kõik hoo nes ta tud 
kin nis tu te oma ni kud AS 
Clea na waylt jäät me veo-
le pin gud.

Sel lest on aga möö das ju-
ba ter ve su vi ning le pin guid 
ei ole veel kel le gi post kas tis 
(v.a. neil, kel lel olid jäät me-
veo le pin gud sõl mi tud va rem 
Ragn Sells`iga).

Tä na seks on saa nud nii 
Aud ru kui ka Koon ga val la 
ela ni kud oma prü gi veo le pin-
gud kät te ning ko he-ko he on 
kord ka meie val la käes. Sep-
temb ri kuu lõ pus ja ok toob ri-
kuu al gu ses leia vad meie val-
la ela ni kud sa mu ti prü gi veo-
le pin gud post kas ti dest. See-
ga veel kord väi ke üle vaa de 
meie val la kor ral da tud jäät-
me veost.

Prü gi veo le pin gu saa vad 
kõik hoo nes ta tud kin nis tu te 
oma ni kud ning ka kõik su vi-

lao ma ni kud. Hoo ne te oma ni-
kud, kes ela vad ala li selt meie 
val las, pea vad sõl mi ma prü-
gi veo le pin gu. Prü gi kas ti tüh-
jen da mi ne toi mub üks kord 
kuus ja har ve mat tüh jen dust 
ei saa.

Täie li ku prü gi veost va bas-
tu se saab ai nult siis, kui tões ti 
hoo nes ei ela ta aas ta ring selt 
ning se da ei ka su ta ta. Sel leks 
tu leb täi ta vas tav aval dus 
ning tuua val da.

Su vi lao ma ni kud või vad 
taot le da prü gi veost va bas ta-
mist ai nult tal ve pe rioo dil, 
kuid su vel pea vad ka ne mad 
oma ma prü gi kas ti ning se-
da tüh jen da tak se üks kord 
kuus. 

Mõ ned meie soo vi tu sed 
ela ni ke le on järg mi sed:

 mõel ge lä bi, kui pal ju teil 
kuus prü gi te kib ning võt ke 
vas ta valt sel le le ko gu se le en-
da le prü gi kast, kõi ge väik sem 

prü gi kas ti suu rus on 80 l (sel-
lest väik se mat ei ole);

 või ma lus on võt ta ka ühi-
ne prü gi kast mit me naab ri 
pea le, kuid see tu leb le pin-
gus ära näi da ta. Pa lu me sel-
lest tea vi ta da ka val da. Sa mu-
ti tu leb tea ta da ka prü gi kas ti 
suu rus.

Ilu sat ja pu hast sü gist soo-
vi des,

Ker li Brandt, 
aren dus- ja kesk kon na nõu nik

Li san veel kord ka prü gi kas ti de tüh jen da mi se hin nad:

Veelkord prü gi veo le pin gutest

luua oma et te võt te. Tei si päe-
va, 7. ok toob ri hom mi kul ava-
tav 24H et te võ te on har ju tus, 
kus güm naa siu mi õpi la sed 
saa vad 24 tun ni jook sul lä bi 
män gi da ühe et te võt te loo. 
24H et te võ te on in no va tiiv-
ne õp pi mis mee tod, mil le käi-
gus saab iga noor rüh ma juh-
ti de eest ve da mi sel ra ken da da 
oma len nu kaid ideid ja sa mas 
ka õp pi da. 

Noo red, kes soo vi vad saa-
da roh kem in fot nei le pa ku-
ta va te või ma lus te koh ta, saa-
vad osa le da MTÜ AIE SEC 
Ees ti kor ral da tud se mi na ri-
del, kus rää gi tak se noor te 
ees seis va test va li ku test tu le-
vi kus. Toi mu vad pa neel dis-
kus sioo nid ja töö toad.

Et te võt te loo mi sest hu vi ta-
tud ja ju ba et te võt lu se ga te ge-
le va tel ini mes tel on või ma lus 
osa le da vas ta va tel in fo päe va-
del nii Pär nu lin nas kui maa-

kon nas (Pär nu-Jaa gu pi, Tõs-
ta maa, Hää de mees te ja Vänd-
ra). In fo päe val tut vus ta tak se 
et te võt ja te le maa kond li ke 
aren dus kes kus te tee nu seid, 
EAS-i ja PRIA toe tus või ma-
lu si.

Li saks tut vus ta vad oma 
too teid ja tee nu seid et te võt-
ja te le Kre dex, Pär nu maa Et-
te võt lu sin ku baa tor ja Han sa-
pank. 

Ära po le unus ta tud ka mit-
te tu lun du sü hin guid, sest kol-
ma päe val 8. ok toob ril toi mu-
va se mi na ri tee maks on ees-
mär gi põ hi ne et te võt lus ja sel-
le mõ ju MTÜ-de aren gu le

 Nel ja päe val, 9. ok toob ril 
saab aga osa le da idee rei sil, 
kus tut vu tak se Pär nu maal te-
gut se vaid mit te tu lun du sü hin-
guid, kes oma põ hi kir ja lis te 
ees mär ki de täit mi seks ka su-
ta vad või ma lust te ge le da et-
te võt lu se ga.

9-10. ok toob ri ni toi muv 
Pär nu juh ti mis kon ve rents, 
mis on Ees ti üks suu ri maid 
juh ti de le suu na tud kon ve rent-
se, toi mub ju ba 13. kor da.

2008. aas tal on kon ve rent-
si lä bi vaks tee maks “Eda si mi-
nek või el lu jää mi ne”. Kon ve-
rent sil ot si vad liid rid uu si vii-
se, kui das et te võt te ju ba ole-
ma so le vaid tu ge vu si uue väär-
tu se loo mi seks ära ka su ta da. 
Kui das uu tes olu des hea lii der 
ol la ja kui das mõis ta tsük li li-
sust nii et te võt te kui ma jan du-
se kon teks tis? 

Spor di hu vi li sed on aga 
oo da tud kaa sa ela ma 10. ok-
toob ril kell 15 Ka le vi staa dio-
nil toi mu va le jalg pal li män gu-
le Pär nu maa ava li ku sek to ri 
ja et te võ te te juh ti de va hel. 

Li saks eel pool mai ni tu le 
toi mu vad et te võt ja te le mõel-
dud äri hom mi ku söök, et te-
võt lus- ja tu ris mi koo li ava-

mi ne, aju rün nak Pär nu maa 
tu ris mi tee nus te mit me ke sis ta-
mi se osas.

Prog ram mi kok ku pa ne mi-
sel on püü tud jäl gi da, et tõe-
poo lest iga ini me ne leiaks 
just te da hu vi ta va tee ma.

Tä he le pa nu ta suks juh ti da 
veel sel le le, et ena mik “Et te-
võt lus nä dal 2008“ raa mes toi-
mu va test üri tus test on osa võt-
ja te le ta su ta. 

Et te võt lus nä dal toi mub 
koos töös Ma jan dus- ja kom-
mu ni kat sioo ni mi nis tee riu mi, 
Et te võt lu se Aren da mi se Sih ta-
su tu se ja Swed ban ga ga. 

Täp ne päe va ka va ja in fo 
Et te võt lus nä da la 2008 koh ta 
leiad vee biaad res si del www.
peak.ee , www.eas.ee/et te vot-
lus na dal või te le fo nil 445 
5557

Kad ri Riit saar,
PEA Ki aren dus kon sul tant

aktiivselt osalema ja kaasa mõtlema
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Tõs ta maa koo li põ li ne õp-
pea la ju ha ta ja Lya Ve sik 
on pä rit Rak ve re kan dist 

Tä ru kü last. Va ne mad olid põ-
li sed ta lu pi da jad, kel lel seits-
meaas tas te va he de ga sün dis 
kolm last. Kaks tü tart ja poeg, 
Lya neist siis noo rim.

1946 aas tal läks tüd ruk 
Lasila mõi sas asu vas se koo li, 
sealt eda si ju ba Por ku ni mõi-
sa koo li ja lõ puks Rak ve re 
pe da goo gi lis se koo li. Tüd ruk 
oleks taht nud kan ges ti kesk-
koo li min na, ome ti kuu las ta 
va ne ma te sõ na ja läks ko he 
ame tit õp pi ma, sest õpe ta ja-
test oli suur puu dus ja va ne-
mad ei jak sa nud liht salt kõi ki 
lap si koo li ta da, kui gi pi da sid 
ha ri du sest vä ga lu gu.

Oli ras ke aeg, kol hoo si de 
al gus, emal olid ko tid pa ki-
tud, et kui küü di ta jad tu le-
vad. Aga kü la jäi puu tu ma ta, 
sest ei ol nud ko pu ta jat, läks 
õn neks. Rak ve re koo li peab 
Lya heaks koo liks, kaa sa võt-
tis ta sealt töö tah te, ko hu se-
tun de ja dist sip lii ni.

Koo li lõ pe tas ta ju ba 18 
aas ta selt, mis jä rel suu na ti 

töö le. Noor pe da goog suu na-
ti Pär nu ra joo ni ja nii us ku-
ma tu kui see võib tun du da, 
Kih nu saa re le.

Lya ei tead nud Kih nust ko-
he mit te kõi ge vä he mat. Suu-
na mi ne oli kolm aas tat. Õde 
tu li ka jul ges tu seks kaa sa ja 
nii min di gi Pär nust väi ke se 
lae vu ke se pea le. Lya le, kes 
Por ku ni jär vest suu re mat vee-
ko gu näi nud pol nud oli seits-
me pal li se tor mi kät te sat tu mi-
ne ik ka pa ras ela mus.

„Poo le tee peal tu li sel li ne 
me re hai gus pea le, see oli hir-
mus sõit“, mee nu tab nai ne.

Al gul oli ka vä ga har ju-
ma tu kih nu mur ret kuul da. 
Aas ta ja gu õpe tas Lya usi nalt 
algk las se. Ras ke oli, sest nel-
jan das klas sis olid ka 16aas-
ta sed poi sid, is tu ma jää jad 
mui du gi. Siis läks noor õpe-
ta ja ha ri du so sa kon da, nut tis 
ja tah tis ära, sest kõik oli võõ-
ras – kul tuur ja rah vas. Aga 
mis ki ei ai da nud, käs ti eda si 
ol la. 

Ela mi ne oli koo li ma ja tei-
sel kor ru sel väi ke ses kamb ris. 
Raud voo dis se too di kol hoo si 

põ hu kuh jast põh ku, laua ke, 
ta bu ret ja riiul. Tei sed rää ki-
sid iga su gu hir mu lu gu sid sur-
nu pea luu dest ja vai mu dest, 
iga ta hes olid Lyal oma kamb-
ri ke ses suu red hir mud. 

„Oh, kui das aeg on eda si 
läi nud, tä na päe val tu leb õpe-
ta ja koo li, nõuab mu ga vus te-
ga kor te rit jne,“ imes tab paa-
du nud pe da goog.

Koo lis oli mui du vä ga vah-
va kol lek tiiv ja ta sa pi si tut vus 

ka ko ha li ke ga noo ri ku ma ja-
des ning le gen daar se tes kih-
nu pul ma des. Lap sed käi sid 
koo lis kih nu kör ti des ja see 
oli vä ga ilus. Ta sa pi si õp pis 
Lya ka kä si tööd te ge ma ja se-
nia ja ni meel dib tal le tik ki da. 

Aga õi ge pea said noo re 
nai se hir mud ot sa, sest An nu-
se Vee da ehk Theo dor Ve sik 
hak kas üha sa ge da malt tü tar-
lap sel kü las käi ma. Oli sel li ne 
kraps poiss – os kas häs ti pil-

Paa du nud pe da goog, kes ju mal da

Õpetajate toas tunniplaani ees keeb alati elu.

Lya ise arvab, et tema põlvneb küll vist ahvist, sest miks ta muidu nii meeletult banaane armastab.



7 - 2008 september

li män gi da, mo ti ka ga sõi ta ja 
ka la püü da. Noor mees käis se-
ni kaua koo li ma jas ku ni ühel 
päe val viis mo ti ka ga tüd ru ku 
pä ri selt oma ko ju. Joo tu de ni-
me all toi mu sid ühe pool sed 
pul mad ja pea gi sün dis kaks 
tü tart. Ju oli see ik ka ar mas tus 
mis neid kok ku viis, mee nu tab 
Lya too nast ae ga prae gu.

Pe ree lu ede nes jõud sas ti, 
aga sa ma vi salt kas vas ka sel-
le vaen la ne ehk viin. Noo re 
ini me se na oli Lyal al gul suur 
loo tus, et te ma tu leb sel lest 
la hin gust võit ja na väl ja, aga 
see kur nas ja oli vä ga ras ke.

Vee da oli to re ja tark mees, 
vah va nal ja soo ne ga ja mui du-
gi suu re pä ra ne isa, kui se da 
ain sat pa het ei oleks ol nud, 
mee nu tab nai ne. Li saks koo-
li töö le oli ka pe re töö te ma õl-

ga del. Tu li leh ma lüps ta, si gu 
söö ta ja põl lu töid te ha.

Va he peal jõu dis Lya Tar-
tusse aja lu gu õp pi ma min na, 
ka õpin gud võt sid oma aja. 
Kui das ta ka ei püüd nud vii-
na ku ra di ga nen de pe res või-
del da, võt tis ta pä rast kol-
me teist saa rel ela tud aas tat 
kohv ri ja lap sed käe kõr va le 
ning lah kus mand ri le. Jõud 
oli ot sas.

Nen dest koo liaas ta test on 
siia ni soe tun ne hin ges. Ega 
pä ri selt Vee da ga lah ku min-
dud ki ja ku ni me he sur ma ni 
käi di lä bi, liht salt viin jäi me re 
ta ha Kih nu Vee da selt si li seks. 

Uueks töö ja elu pai gaks 
sai Päär du kool, mis asus jäl-
le gi mõi sa häär be ris. See oli 
kau nis ja to re da te ini mes te ga 
kool.

Pä rast koo li sul ge mist lei dis 
Lya 1971 aas tal töö Tõs ta maal 
õp pea la ju ha ta ja na. Elu käis 
liht sas rüt mis, koo li va heae ga-
del ol di Kih nus ja muul ajal ik-
ka Tõs ta maal. Lap sed on suu-
reks kas va ta tud ja nen de ga on 
Lya vä ga ra hul.

Tü tar Sir je on Pär nus pe-
rearst ja te mal gi on ju ba kaks 
tü tart. Va nem tü tar Ur ve töö-
tab prae gu Pär nu kõi ge uue-
mas Sel ve ris ad mi nist raa to ri-
na ja ka te mal on poeg ning 
tü tar.

Prae gu gi, kui soo jad ke vad-
tuu led pu hu ma hak ka vad, 
sõi dab Lya Kih nu ja ha rib 
aia maa üles. Ma ja ta hab ka il-
mast il ma re mon ti mist ja ko-
hen da mist. Ter ve juu li ja ka 
au gus tis on nai ne Kih nus. Ega 
Lya vä ga täp selt ei tea, ku hu 
ta lõ puks maan dub, kas Kih nu 
või jääb siis ki mand ri le. Me ri 
peab siis ki te ma elus olema. 
On eri li ne võ lu is tu da tor mi se 
me re ae gu ran nas. Sel lel on 
just kui te raa pi li ne toi me.

Eest la ne on ju suur mu-
ret se ja ja nii mu ret seb Lya gi 
oma las te ning las te las te pä-
rast, sest äk ki neil ik ka ei lä-
he häs ti, aga igaks ju huks tu-
leb ju mu ret se da. „Va hel on 
tun ne, et maailm lan geb mi-
nu pea le,“ kur dab Lya.

Ka koo li prob lee mid tu le-
vad ko ju kaa sa. Tun nis käies 
on nä ha kui das lap sed ih ka-
vad ko du soo just, sest ai na 
vä he maks jääb neid pe re sid, 
kus on ole mas mõ le mad va ne-
mad. Ka as jao lu, et va ne mad 
käi vad vä lis maal tööl, viib 
lap selt tur va tun de.

Laps ju ei saa en da le va ne-
maid va li da, aga ela ma peab 
ta hak ka ma an tud ühis kon-
nas ja tal on va ja pe re tu ge 
ning ar mas tust ja hoolt. Va-
ne ma tel puu dub tih ti vas tu-
tus tun ne, kui last siia il ma si-
gi ta tak se. Jah, mui du gi joo mi-
ne on suur vaen la ne.

Miks see nii on? Lya ar vab, 
et de mok raa tia on tar ka de ini-
mes te jaoks ja kii re sot sia lis-
mi asen du mi ne ka pi ta lis mi ga 
on sel le tin gi nud. Va ba du se-
ga ei ole are ne nud vas tu tus, 
kah juks. Elu on läi nud jul me-

aks, lii ga pal ju voo lab verd ja 
laps kes päe vad lä bi is tub te le-
ka ees va jaks sel gi tu si, et mis 
toi mub.

Kah juks po le va ne ma tel 
sel gi tus teks ae ga või taht mist. 
Siit ka koo li vä gi vald, õn neks 
väi ke ses koo li hak kab ko he 
sel li ne asi sil ma. Ja meie koo-
lis sek ku tak se ala ti, kin ni tab 
õp pea la ju ha ta ja. Kui gi koo li-
ma ja on ilus ja au ra on hea, 
hii lib vä gi vald ik ka gi uk sest 
sis se. Ena mu ses las te va ne ma-
test on Lya ku na gi sed õpi la-
sed ja sel les mõt tes on suht le-
mi ne ker gem. 

Õpe ta ja amet on Lya mee-
lest ilus, iga päev on töö eri-
nev ja si nu üm ber on noo red 
ini me sed, kes hoia vad ka pe-
da goo gi noo rus li ku. „Aga sa 
pead taht ma las te ga töö ta da 
ega to hi neid ku na gi vi ha ta,“ 
õpe tab nai ne. 

Kui Lya peaks ku na gi töö 
koo lis lõ pe ta ma ja pä ris ko ju 
jää ma siis on tal plaa nid ju ba 
ka väi kest vii si teh tud. Tal le 

meel diks ühe hea kom pan jo-
ni ga käi ma pan na Tõs ta maa 
valla heaks üks ettevõtmine.

Aja loo la se na on plaan ka 
veel Aa sia kul tuu ri ja maid 
vaa ta ma min na. See oleks 
tõe li selt põ nev. Sü da me kao-
tas Lya ju ba am mu gi Nor ras-
se. Ei min geid see pe ega ima-
lat kir jan dust vaid kar ge põh-
ja maa reaal su se su ge me te ga 
kir jan dus, on Lya oma mait-
ses veen du nud.

Tal le meel dib tar ka de ini-
mes te ga fi lo so fee ri da ja kõi ge 
enam vih kab ru ma lust. Vä ga 
põ nev oleks tea da saa da, kel-
lest sa põlv ned ja kui das ühe-
le või tei se le maa le ela ma sa-
tu ti. Hu vi tav on sel lis test as ja-
dest mõ tel da, li sab Lya.

Ta haks veel möö da Ees ti-
maa ilu said koh ti käia, see on 
nii mee liü len dav. Sü da me alt 
lööb soo jaks kui Rak ve re kan-
ti sat tu des hak ka vad paist ma 
lin nu se va re med, nos tal git seb 
nai ne.

Ülle Tamm

ab ba naa ne ja rist sõ nu

Ela mi ne oli koo li-
ma ja tei sel 
kor ru sel väi ke ses 
kamb ris. Raud -
voo dis se too di
kol hoo si põ hu -
kuh jast põh ku, 
laua ke, ta bu ret ja 
riiul. 

Too mas Mitt:
 „Lya on Tõs ta maa koo li raud va ra, nii võrd pi kalt ha ri-

dus põl du kün da, see on häm mas tav. Kui siin mõ ni vi list-
la ne tu leb ja üt leb, et kool on muu tu nud siis on paar as ja 
mis on ik ka sa ma ja üks neist on Lya.

Ha ri dus on kon ser va tiiv ne ala ja seal pea vad ki ole ma 
va na koo li ini me sed, kes os ka vad tööd te ha. Ei saaks öel-
da, et noo red ei os ka, aga va nad on nei le vä ga suu reks 
ees ku juks. Ha ri du ses ei saa mui du. Täh tis on ka see, et 
mi na olen täht ku jult kal ju kits ja Lya on neit si. Ida maist 
ho ros koo pi lu ge des on see üks kõi ge väe li se maid lii te. 
Ka see soo sib meie ühist töö te ge mist, ole me koos ju ba 
üle küm ne aas ta.“
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1. Mi da ja mit men dat aas tat 
õpid ja kas oled siia ni oma va li-
ku ga ra hul ?
2. Kui das Tar tus se sis se ela sid ja 
mis oli kõi ge ras kem?
3. Kas va li sid ühi ka või era ka ja 
miks?
4. Mil li ne on üks ta va li ne üliõ-
pi la se päev, mis kell är kad ja 
mil lal ma ga ma saad sõ na ga kõik 
mis sin na va he le jääb?
5. Kui das kõ hu täit mi ne käib, 
kas prae te kar tu leid ehk nn tu-
den gi val ve roo ga või söö te koh-
vi ku tes ja kui pal ju ter vis lik ku 
toi tu mist jäl gid?
6. Mil lis test kul tuu riü ri tus test 
osa võ tad ja kas tant suõ tuid ka 
ik ka tä na päe val veel te hak se?
7. Kui das sel le õl le joo mi se ga, 
kas see on tu den gie lu la hu ta ma-
tu osa?
8. Mi da ko dust kau gel omaet te 
ela mi ne kõi ge roh kem on õpe ta-
nud?

9. Kas oled viit si-
nud kok ku lüüa, 
kui pal ju sul ela-
mi se, sõi tu de ja 
söö gi pea le ku lub 
ja kas on nä ha, et 
eel mi se aas ta ga 
võr rel des on elu 
kal lim?
10. Mis sul le Tar tu 
elu juu res kõi ge roh-
kem meel dib ja mis 
kõi ge vä hem?
11. Kas Ema jõe-Atee-
nast ko du poo le kii ga-
tes tun dub Tõs ta maa 
pa ras kol gas või on 
tek ki nud tei si hin nan-
guid?
12. Mi da soo vi tak sid 
kind las ti värs ke le tu-
den gi le, kes just on alus-
ta nud üliü pi las põl ve ja 
al les ko bab pi me du ses?
13. Kui das sul le tun dub, 
kas näed oma tu le vik ku 
ko du kan dis või siis ki kus-
kil mu jal?

T õstamaa Tuuled uurisid, kuidas läheb Tartus 
meie valla tüdrukutel. Liisa Randmäel, Eda 
Vallimäel ja Õie Merimaal üliõpilaselu. Pange 

siis tähele tulevased tudengid, kes veel täna lõpuk-
lassi pinki nühivad. Juba aasta pärast olete juba teie 
need, kes kuskil ühikas või erakas praekartulist rõõmu 
tunnevad, haridusest rääkimata.

Õie:
1. Õpin Tar tu Üli koo lis teist aas tat öko loo giat 
ning elus ti ku kait set. Olen oma va li ku ga ra-
hul. 
2. Al gus oli ras ke, kuid hil jem oli ju ba ker-
gem. Ras ke oli gi Tar tus se sis se ela da, har ju mi-
ne uue elu ko ha ga ja uue õp pe süs tee mi ga. 
3. Esi me ne va riant oli mui du gi ühi kas, kuid 
kui nä gin ühi se la mu jär je kor ras ole va te ini-
mes te ar vu siis loo bu sin. Tä nu õe le leid sin elu-
ko ha era ma jas. Pool aas tat hil jem ko li sin kor-
te ris se. Olen prae gu se elu ko ha ga vä ga ra hul. 
4. Üs na ta va li ne koo li päev- är kan kell seit-
se, loen gud al ga vad kell ka hek sa ja kes ta vad 
um bes kel la ka he ni või siis nel ja ni, va hel ise-
gi kuue ni, pä rast loen gu te lõp pu jõuan ko ju, 
söön, joon, õpin ja siis ma ga ma. Üs na ta va li-
ne päev. 
5. Prae tud kar tu lid on head. Tih ti teen ka ma-
ka ro ne. Koh vi ku tes käin har va. Eba re gu laar ne 
söö mi ne ei ole just kui gi ter vis lik, kuid üri tan 
süüa pal ju puu vil ja, sa la teid ja muud head. 

6. Üri tan osa võt ta oma eria la kor-

ral da tud üri tus-
test. Kind las ti 
kor ral da tak se ka 
tant suõh tuid, kuid 
sin na ei ole ma veel jõud nud. 
7. Mul le ei mait se õlu, see ei ole mi nu elu 
la hu ta ma tu osa. 
8. Ise seis vust. 
9. Ter ve aas ta pea le ku lu nud sum mat ei os-
ka öel da, aga kuus läks um bes 3000-4000 
kroo ni. Oli ka kuid, kus ku lu tu si oli roh-
kem. Eel mi se aas ta ga on elu ko he kind las ti 
kal lim- kui toi du kor vis oli sa ja kroo ni eest 
kau pa, siis prae gu sa ma kau ba eest peab 
200 kroo ni mak sa. 
10. Meel dib, et ma saan ol la ise sei sev. Kõi-
ge vä hem see, et ma elan kau gel oma ko-
dust, pe rest. 
11. Tõs ta maa on sel li ne na gu peab - pi si-
ke ja ar mas. 
12. Su hel da ja lei da uu si tut vu si. 
13. Ühel het kel ko dus, tei sel het kel kus kil 
mu jal. Eks näis mis saab.

Liisa:
1. Õpin 2. kur su sel pro vii so riks.
2. Lin na rüt mi ga har ju mi ne vä ga 
kaua ae ga ei nõud nud, ko dui gat sus 
tik kus iga va hel hin ge.
3. Elan ühi kas.
4. Ära tus um bes 6.45, bus si peat su ses 
pean ole ma 7.36, kool al gab 8.15, siis 
loen gud, prak sid, se mi na rid ja ko ju. 
ko dus söö mi ne, puh ka mi ne, val mis tu-
mi ne järg mi seks päe vaks jms.
5. Loen gu te va hel käin koh vi kus söö-
mas, ko dus toi tun sel lest, mi da pa ras-

ja gu on.

Tõstamaa tüdrukud Tartus tarkust

Liisa, Õie ja Eda.
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TÕS TA MAA VAL LA HA RI DU SE LU 320 
JA VAL LA KOO LI DE

KOK KU TU LE KUD
11. ok toob ril 2008

KAST NA, POOT SI, SE LIS TE JA TÕ HE LA 
KOO LI MA JAD OO TA VAD EN DI SI ÕPI LA SI JA

ÕPE TA JAID KELL 10

TÕS TA MAA KOO LI
KOK KU TU LE KU
PÄE VA KA VA:

kell 11 re gist ree ri mi ne
           (kes tab ko gu päe va)

kell 12 kont ser tak tus
           koo li ma jas
kell 13.30 en dis te õpe ta ja te
                mä les ta mi ne
                kal mis tu tel
                     (buss väl jub koo li eest)

kell 15 sport lik te ge vus
           staa dio nil
              (hal va il ma kor ral rah va ma jas)

kell 16 vas tu võtt en dis te le 
           koo li juh ti de le,en dis te le 
           ja prae gus te le õpe ta ja te le        
           ning koo li töö ta ja te le
kell 19 peoõh tu rah va ma jas

*täis tun di del koo li ma jas gii dieks kur sioo nid
*len du de koos vii bi mi sed klas si ruu mi des
*koo li ma ja ava tud 24ni
*li sain fo te le fo nil: 4496216; e-pos ti aad ress: kool@tostamaa.ee

Kokkutuleku osamaks 100 krooni tasuda 11. oktoobril
registreerumisel või peoõhtul

 Oli üks ta va li ne au gus ti lõ-
pu päev, vih ma ise gi ei sa da-
nud. Tu lin Pär nu Kol led zist 
Ter vi se kait se toit lus ta mi sa la-
selt koo li tu selt.

Lõu na se le bus si le enam 
ei jõud nud, see ga oli ae ga 
ka na tu ke kau ban dus võr ku 
kü las ta da. Port Ar tur 2-st 
väl ju des mär ka sin äk ki pu-
na se T-sär gi ja suu re ko ti ga 
Ave-Ing ri dit.

“Ai ta-tä di, os ta pa lun Ees-
ti Eksp res si!

Olen aja le he pois tes se ala-
ti pi sut tõr ju valt suh tu nud. 
Mil le gi pä rast ei kut su mind 
aja leh te ost ma mo no toon se 
hää le ga, pi sut ül bed poi sid 
oma hõi ge te ga: “Ost ke SL 
Õh tu leh te!, SL Õh tu leh te! 
Bus si des ja bus si jaa ma ümb-
ru ses võib ühe hom mi ku poo-
li ku jook sul saa da küm neid 
pak ku mi si.

Ave oli aga teist su gu ne. 
Ja kui gi ma al gul hak ka-
sin põik le ma: “Ma ei loe gi 
Ees ti Eksp res si, mul po le ae-

ga jne.”, kü si sin siis ki, mis 
leht mak sab. Sain vas tu se, 
et kolm teist kroo ni. Tean, 
et see leht on te ge li kult pal-
ju kal lim. Kuul sin Avelt, et 
hom mi kul mak sab leht roh-
kem, õh tu poo le aga hind 
lan geb. Vest le si me eda si. 
Sain tea da, et tal on vii ma-
ne töö päev en ne koo li. Ja 
ma ost sin gi le he. Mis sel lest, 
et lu ge sin ko dus vaid paa ri 
artk lit, rist sõ na on siia ni la-
hen da ma ta.

Imet len väi ke se tüd ru-
ku, kes al les ke va del meie 
las teaias käis, sü di kust, jul-
gust ja toi me tu le kuos kust 
– lin nas, ük sin da. Peab ju 
os ka ma ra ha ta ga si an da, tä-
na vat üle ta da, su hel da. Kül-
lap nii vist saa dak se gi aja le-
he poi sist mil jo nä riks!

Edu Sul le, Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi esi me ses klas sis 
õp pi des. Tu le val su vel os tan 
Si nult nüüd ju ba kind las ti 
aja leh ti!

Ai ta Lind

Väi ke aja le he tüd ruk

Eda:
Õpin bio loo giat, sel le aas ta re ba ne- bio-

loom (mit te veel –loog), na gu siin on 
kom beks tö ga da. Tar tu on ke na ja hu ba ne 
linn- kui se da üks lin nao lus tik üld se ol la 
saab- va na linn just kui mui nas ju tu li ne, 
seal pea iga ma ja üli koo li hoo ne: va na 
ja vää ri kas, Ema jõel on sa mu ti mis ki eri-
li ne au ra ja osa kaal lin na mil jöös. Elan 
era kor te ris sõb ran na ga, kind las ti pa rem 
kui sar dii nid kar bis ühi ka bok si des. Päe-
vad kul ge vad nii na gu ise kor ral dad 
ja te gut se da ta had, ise seis va töö ja ko-
dus õp pi mi se osa kaal on suur, loen-
gud hu vi ta vad ja õp pe jõud kirg li kud 
oma ala meist rid. Ko gu per so nal äär-
mi selt abi val mis ja sõb ra lik. Söö mi-
sest rää ki des, siis 101 kat ru li roo ga 
on kind las ti üliõ pi las te le täh tis (ko-
ka)raa mat ja ti hit pea le ka ka su tu-
ses, kuid ter vis lik ja mit me ke si ne 
söö gi laud ik ka eel kõi ge. 

Üri tu si ja pi du sid on aga sei nast 
sei na ja iga le mait se le, üli koo lil 
en dal on mit meid tra dit sioo nil si 
et te võt mi si, li saks veel kor po rat-
sio ni de te gut se mi sed. Aga neist 
osa ka vad Lii sa või Õie või Ma rie 
ehk pa re mi ni rää ki da ;) Tar tu ei 
tun du mul le Tõs ta maa-ko dust 
aga mis ki kau gel või suur, kesk-
koo li ajal ja pä rast koo li lõ pe ta-
mist olin vä lis mail rei si mas/
töö ta mas ning oma esi me sed 
ka ras tu sed am mu ju ba saa-
nud ning ka üli koo li va li kut 
„see di da“ saa nud.

Ei mõis ta küll „pi me du ses 
ko ba mi se“ ta ga mõ tet, sest en nast üheks 

neist küll ei pea, aga teis te le värs ke le tu den gi le soo vi tan 
ma kind las ti hea aja ka su tu se ra ken da mist, õi gel ajal õi ges ja 
va ja li kus ko has ole mist ja lõõ gas tu mist, küll siis as jad ka häs ti 

kul ge vad. Se da, kas aga ko du kan ti ta ga si jõuan, näi tab 
elu, en ne tu leb aga ka maail ma kii ga ta, kuid 

ko du kal list ik ka sü da-
mes hoi des. 

6. Mis on hu vi tav ja ku hu jõuab, siis 
seal käin.
7. Vat ei ole õl le sõ ber.
8. Ise seis vust ilm selt kõi ge roh kem, 
aga ka ko du täht sust.
9. Ei ole võr rel nud.
10. Tar tu ki re vus ja ko du sus meel di-
vad.
11. Tõs ta maa on ko du.
12. Need soo vi tu sed on eda si an tud 
ju ba. Üh te gi konk reet set väl ja tuua 
ei os ka gi.
13. Eks näis, mi da tu le vik toob.

t taga nõudmas
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Tõs ta maa Val la va lit sus pa kub tööd :

VA NEM RAA MA TU PI DA JA LE
lap se hool dus puh ku se ajaks

Tööü le san ded:
 kor rekt se ja süs te ma ti see ri tud fi  nants- ja raa ma tu pi da-

mi sa la se do ku men tat sioo ni koos ta mi ne ja säi li ta mi ne 
vas ta vu ses keh ti va te õi gu sak ti de nõue te ga;
 töö ta su de ar ves ta mi ne, kand mi ne isi ku kaar ti de le, mak-

se te teos ta mi ne;
 val la va ra ar ve le võ tu, ar ves tu se teos ta mi ne, in ven tuu ri-

de kor ral da mi ne;
 ku luar ves tu se ja ku lu de kont rol li teos ta mi ne;
 muu de ko hus tus te täit mi ne, mis tu le ne vad oma va lit su-

se raa ma tu pi da mis li kest va ja dus test.

Eel da me:
 eria last ha ri dust ja töö ko ge must rii gi raa ma tu pi da mi se 

süs tee mis
 ar vu tip rog ram mi de ka su ta mi sos kus (Word, Ex cel)
 ise seis vat tööos kust
 or ga ni see ri mis või met ja suht le mi sos kust

CV saa ta hil je malt 15. ok toob riks aad res sil: 
Tõs ta maa Val la va lit sus,  Sa da ma tee 2, Tõs ta maa, 88101 

Pär nu maa või e-pos ti aad res sil vald@tos ta maa.ee
In fo tel 449 6180, 50 61930

Lau päe val 30. au gus til 
toi mus Tõs ta maa koo li 
staa dio nil jalg pal li tur-
niir, mil le või tis võist-
kond FC TE KU-TE KU 
(pildil) Pär nust. 

Võist kon nas män gi sid Jü ri 
Mi lov, And ri Mi lov, Mar kus 
Mä gi, Eduard Koit maa, Mar-

tin Vil jus, Siim Kün na pas, 
Tar mo Pilv, Ran do Or gu saar 
ja Rau no Hark mann. Tei se 
ko ha saa vu tas JK PI RAA JA 
Tal lin nast koos sei sus Vir go 
Laan soo, Ri ho Jur jev, Val ter 
Klii mand, Jan Ha rend, Jü ri 
Rauam, Mar tin Al lik, Ed vin 
Här gin, Raul Hels tin ja Ma-
dis Es kus son. Kol man da ko-
ha saa vu tas mees kond LE-

MONS Tal lin nast koos sei sus 
And res Be rens, Ran ner Ku nin-
gas, Too mas Tä he põld, Ris to 
Talv, Dii mar Ta ra jev, Ka lev 
Mitt, Ru dolf Lin nas te, Mar ko 
Le lov ja Kar do Ku tan. 

Järg ne sid FC LIN NUG RIPP 
(Pär nu), FC WES TER LY-
VARB LA SPOR DI SELTS (Pär-
nu, Varb la vald), WC GU WAL-
DA (Pär nu), JK SAU GA, NAK-

SIT RAL LID (Tõs ta maa vald), 
FC SHARK UNI TED (Pär nu), 
SAU LE PI (Varb la vald) ja 
JK VAT LA (Ha ni la vald).
Tur nii ri pa ri maks män gi jaks 
tun nis ta ti kuue löö dud vä ra-
va ga Mar kus Mä gi (FC TE-
KU-TE KU).

Kor ral da jad tä na vad Tõs ta-
maa val la va lit sust.

MA LEV

Jalg pal lis võit jad tea da

Tähelepanu!

SILMADE KONTROLL ja 
PRILLIDE MÜÜK 

toimub 9. oktoobril alates 
kella 10-st Tõstamaa rahvamajas.

Info ja registreerimine
telefonil 449 6256 või 529 4440

Seliste rahvamaja
95. aastapäeva peoõhtu 

toimub 18. oktoobril.
Tantsuks mängib - AHTO 

Jälgi reklaami!
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KÄ SI TÖÖ RING – ju hen da ja Pil le Mart son (tel 
523 0820)

SE GA RAH VA TANT SU RÜHM – ju hen da ja 
Pil vi Ka se (tel 5695 2764), tant sup roo vid toi mu vad 
es mas päe vi ti ja kol ma päe vi ti kell 19

FOLK LOO RI RÜHM VO KI RA TAS – ju hen-
da ja Tiia Sc här (tel 5382 4309, 449 6235), esi me ne 
koh tu mi ne es mas päe val, 6. ok toob ril kell 11

NAIS KOOR – ju hen da ja Õn ne la Lees (tel 523 
6350), esi me ne koh tu mi ne ree del, 10. ok toob ril kell 
19

NÄI TE RING (täis kas va nu te le) – esi me ne koh tu-
mi ne nel ja päe val, 2. ok toob ril kell 19, kon tak ti sik 
Õn ne la Lees (tel 523 6350)

LAS TE MUU SI KAS TUU DIO (laul mi ne, kla ve-
ri- ja ki tar ri al gõ pe tus), esi me ne koh tu mi ne kol ma-
päe val, 1. ok toob ril kell 12 - 17  - ju hen da ja. Õn ne la 
Lees (tel 523 6350)

PUHK PIL LIS TUU DIO OO TAB UU SI ÕPI-
LA SI – ju hen da ja. Ma ti Põd ra (he lis ta tel 5390 
6081)

AEROOBIKA - juhendaja Liis Kärme (tel 5342 
8318), esimene trenn toimub teisipäeval, 7. oktoo-
bril kell 19 Tõstamaa rahvamajas

SHIN DO-TREE NING
ju hen da ja Kris ti Väärt maa

Hea Shindo sõber, meil on võimalus kohtuda ka 
sellel hooajal. Shindo on meetodina pidevalt are-
nev ja täiustuv ega ole seotud ühegi fi losoofi lise või 
usulise vooluga. Sellepärast on iga järgmine kohtu-
mine alati uus ja täiesti erinev eelmistest.

Ootan kõiki vanu ja uusi huvilisi selle aasta 
pühapäeval, 28. septembril kell 12 Tõstamaa rah-
vamajja Shindo venitusi tutvustavale grupitreenin-
gule. Loome ja taastame koos keha, vaimu ja meele 
tasakaalu. Riietu mugavalt. Võta kaasa pikkade 
varrukatega dressipluus või soe pleed ning võim-
lemismatt. 

Lugupidamisega Shindo instruktor-assistent 
Kristi Väärtmaa

Seliste külaselts ootab oktoobrist uusi 

NÄITEMÄNGUHUVILISI. 
Küsi Liina (5617 8481) või Ene (5646 0328) käest.

Pootsi keskuses
DAAMIDE AEROOBIKA – juhendaja Mare 
Tetsmann, esimene kohtumine teisipäeval, 14. 
oktoobril kell 17.30

TÕS TA MAA RAH VA MA JA KUT SUB
RIN GI DES SE

Oo ta me ka uu si hu vi li si!

TÄISKASVANUD
ÕPPIMA!

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
täiskasvanute koolituse osakonnas

on sellel sügisel võimalik
tasuta õppida:

ERGONOOMIKAT (40 tundi) 
                            algab15. septembril

FARMAKOLOOGIAT (16 tundi) 
                          algab 29. septembril

www.ha ri dus kes kus.ee

Head lapitööhuvilised!
Saame kokku pühapäeval 19-ndal 

oktoobril kell 11 lasteaia
majas (raamatukogu kõrval). Astuge 

julgelt läbi, olete kõik oodatud.
Info telefonil: 523 0820 (Pille), 507 6571 (Birgit)
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juu bi la ridjuu bi la ridjuu bi la ridjuu bi la rid

An na Shar lot te Hallg rims son – 20.08.2008

Mir jam Lü his te – 24.08.2008

Mar cus Me hik – 07.09.2008

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid


