
Nr. 2 (156) / Veebruar 2009

Juhtkiri lk 2
Riik li kest toe tus test lk 2
Ermis tu jää ra da 2009 lk 3
Met sa rah val on liu väl jad lk 4
Veel  jäät me kor ral du sest lk 5
Tõstamaa valla 2009. aasta 
vapimärgi kavalerid lk 6
Minu Ees ti lk 7
Lasteaia mured ja rõõmud lk 8
Ees ku ju dest lk 9
Muu da tu sed sot siaal-, ter vi-
se- ja töö vald kon nas lk 10
Lea der programm ootab 
taot lusi lk 11
Eve Kääri looduslugu lk 12-13
Vana pilt ju tus tab lk 13
Va li ti mis se ja mis te reid lk 14-15

TÄNA LEHES:

Liia Lob ja kas on töö ta nud Pär nu ma-
jan du sü his tu Tõs ta maa kaup lu ses 
29. maist 1979. Tõs ta maa pood ise 

pi das oma kol me küm ne viien dat sün ni-
päe va 22. jaa nua ril. Nen de aas ta te jook-
sul on ela tud üle nii häid kui hal bu ae-
gu. Kaup lu se pind on laie ne nud, sa mu-
ti kau ba va lik ja loo mu li kult on suu re ne-
nud lä bi müük. 

Väi ke ses ko has peab poe rah vas täp-
selt tead ma, mi da rah va le pa ras ja gu pak-
ku da ja eks tõ de sel gub ik ka suht le mi se 
käi gus. Prae gu on poes ühek sa töö ta jat. 
Hea on see, et kaa der on pü siv ja neid 
võib kind lalt usal da da. Sün ni päe va del 
is tu tak se koos ühi se pe re na või te hak-
se väi ke väl ja sõit, on ju ha ta ja Liia oma 
nais pe re ga ra hul. 

Kui mee nu ta da en di si ae gu siis oli 
va hel vors ti pä rast müü gi saa list kõ va 

häält ki kuul da. Prae gu on le tid kau pa 
täis, ole mees ja os ta vaid. 

Ju ha ta ja amet ei ole pä ris mee lak ku-
mi ne. Kol me küm ne viie aas ta jook sul 
on kaup lus üle ela nud ne li röö vi. Need 
on psüü hi li selt vä ga laas ta vad, kur dab 
Liia. Vas tu tus on suur, kaup ei to hi seis-
ma jää da, ku lud pea vad mõõ du kad ole-
ma, eri ti prae gu sel ras ke mal pe rioo dil. 
Just ke ti kaup lu sel on suu rem loo tus kee-
ru kal ajal el lu jää da.

Li saks oma kaup lu se le ai tab Liia va-
rus ta da ka üm ber kaud seid ma jan du s-
ü his tu väik se maid kaup lu si. 

Lä bi ae ga de on tõs ta maa la sed ost nud 
ik ka pal ju pii ma, lei ba, saia, koort, juus-
tu, võid, Del ma mar ga rii ni, A. Le Coq 
õlut, po pu laar sed on Tõs ta maa pa ga ri 
too ted. 

Järgneb lk 3

35 aas tat 35 aas tat 
tor mi list elutor mi list elu
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 Sel lel tal vel lii gub hu vi ta-
vaid kü la li si. Meie si re li põõ-
sas tes se on ri pu ta tud pä ris 
kop sa kad võr gud eri ne va te 
ras va känt sa ka te ga. Nii luk-
sus lik ku söö gi lau da po le en-
ne treh va nud ole ma gi. Ime 
küll, aga ka kü la li si on mi-
tut mas ti. 

Kõi ge pealt saa bub ele-
gant ne must räs tas ja tok sib 
se ni kaua, kui pu gu pun nis. 
See jä rel vu ris tab õu na puu 
lat va ja hak kab lau lu jo ru 
kis ku ma. 

Siis saa bub peo täis kuld-
nok ki, kes us si kes te ase mel 
pea vad sel get ras va sis se 
aja ma. No vae ne aeg, maa-
koht. Oleks või nud lõu nas se 
len na ta, aga kor te ril tu leb 
sil ma peal hoi da, need va 
varb la sed on ju na haal sust 
kuh ja ga täis. Pii sab, kor raks 
ära käia ja oled ki toast il ma. 
Siuh ti len na tak se kuld no ka-
puu ri de ka tu se le, et mõ nus 
ui nak koos naab ri val ve ga 
et te võt ta.

Aga järg mi ne selts kond 
on ju ba  kot ti de le maan du-
nud. Ko he nä ha, et va nad 
te gi jad. Tok si vad ele gant selt 
siit ja sealt, vaa ta vad va he-
peal mis toaak nast pais tab, 
kii gu vad mõ nu sas ti mõ ne 
pee ne ma ok sa peal. Hoia-
vad tei ne tei sest dis tant si, me-
ku ta vad veel vei di ja ja gu-
ne vad siis õu na puu de pea le 
ke va de hõn gu list tihasevii si 
vee re ta ma. 

Ning siis ei pais ta ras va 
enam üld se gi. Ko tid on kae-
tud pruu nit räp su li se ki hi ga. 
Saa bus varb la se pe re. Se le ta-
vad üh te va lu va hel du mi si 
söö mi se ga. Ei mis kit kak le-
mist vaid üks suur sõb ra lik 
söö mak lu bi. Ja siis käib 
õhust lä bi vä rin ning ju ba 
ongi nad las ku nud hei na-
pep ri sor tee ri ma. Toit peab 
ju mit me ke si ne ole ma. 

Must räs tal on gi ju ba 
kõht taas tüh jaks läi nud ja 
ko gu eten dus al gab ot sast. 
Ik ka, ik ka ke va de poo le.

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: 550 tk

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Val la vo li ko gu 6.02.2009. 
aas tal toi mu nud is tun gil aru-
ta ti Va ba rii gi Va li mis ko mis-
jo ni et te pa ne kut va li mis jaos-
kon da de moo dus ta mi seks 
käe so le val aas tal toi mu va te 
Eu roo pa Par la men di ja ko-
ha li ku oma va lit su se vo li ko-
gu va li mis te lä bi vii mi seks. 
Kok ku hoi du sil mas pi da des 
tu leks kaa lu da en di se kol me 
jaos kon na ko mis jo ni ase mel 
ühe moo dus ta mist.

 Tun nis ta ti keh te tuks Tõs-
ta maa val la vo li ko gu ot sus 
20.06.2008. aas tal nr 184.

 Keh tes ta ti Poot si kü las 
asu va Me re ran na maaük su-
se de tailp la nee ring. Pla nee-
rin gu ees mär giks on maaük-
su se krun ti deks ja ga mi ne 
su vi la te ehi ta mi seks ning sel-

le ga seo ses maa sih tots tar be 
muut mi ne. Pla nee rin gu ga 
seo ses teh ti ka kesk kon na mõ-
ju hin da mi ne.

 Keh tes ta ti Er mis tu jär ve 
ää res asu va Puu se pa maaük-
su se de tailp la nee ring. Pla nee-
rin gu ees mär giks on maaük-
su se kol meks 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. 

 Val la va pi märk ot sus ta ti 
an da kauaaeg se le Tõs ta maa 
Kesk koo li õp pea la ju ha ta ja 
Lya Ve si ku le ja me dit sii ni-
töö ta ja Ri ta Alg peu si le.

 Toi mus val la 2009. aas-
ta ee lar ve  tei ne lu ge mi ne. 
Aru ta ti õpe ta ja te pal ga alam-
mää ra de muut mist. Pal ga tõu-
su esial gu ei tu le ja vo li ko-

gus 15.02.08 vas tu võe tud 
mää rust nr 53 ei muu de tud. 
Kui rii gi pool ne toe tus sel-
gub, te hak se se da edas pi di.

 Aru ta ti val la in ves tee ri-
misp ro jek ti de fi nant see ri mi-
se või ma lu si.

 Ot sus ta ti Tõs ta maa hool-
de ko du te ge vu se siht fi nant-
see ri mi ne. Võe ti vas tu ot sus 
“Ehi tus töö kont ses sioo ni 
rii gi han ke kor ral da mi ne mu-
nit si paa lo man dis ole va hoo-
nes ta tud kin nis tu asu ko ha ga 
Varb la mnt 50, Tõs ta maa 
ale vik hoo nes tu sõi gu se ga 
koor ma mi seks hool de ko du 
laien da mi seks ja re no vee ri-
mi seks”. Ni me ta tud ot su se ga 
kin ni ta ti ka tin gi mu sed hoo-
nes ta ja le.

Eve Sah tel, val la sek re tär

 Tõs ta maa val la va lit sus võt tis 3.06.2008.
a kor ral du se ga nr 476 vas tu Kast na kü las 
asu va Kruu siau gu I maaük su se de tailp la-
nee rin gu. De tailp la nee rin gu koos ta mi se 
ees märk on ole ma so le va kin nis tu ja ga mi ne 
viieks maaük su seks; kolm väi kee la mu maa 
krun ti, üks tee maa ja üks maa tu lun dus-
maa maaük sus. Pla nee ri ta va ala suu rus on 
10,2 hek ta rit. Kruu siau gu I maaük su se de-
tailp la nee rin gu ava lik väl ja pa nek toi mub 

16.06.2008-6.07.2008. aas tal Tõs ta maa val-
la ma jas kell 8-13 ja 14-17.

 Tõs ta maa val la vo li ko gu keh tes tas 
6.02.2009. aas ta is tun gil järg mi sed de tail-
p la nee rin gud: ot su se ga nr. 205 keh tes ta ti 
Poos ti kü las asuv Me re ran na kin nis tu de-
tailp la nee ring; ot su se ga nr 206 keh tes ta ti 
Er mis tu kü las asuv Puu se pa kin nis tu de-
tailp la nee ring.

DETAILPLANEERINGUD

 Toi me tu le ku piir 1 000 kroo-
ni ük si ela va le ini me se le või 
pe re esi me se le liik me le ja 800 
kroo ni iga le järg ne va le pe re liik-
me le.

 Ma tu se toe tus 5 000 kroo ni.
 Lap se toe tus ala tes pe re kol-

man dast lap sest on 900 kroo ni. 
Lap se toe tust maks tak se ka õp-
pu ri te le, kes õpi vad õh tuõp pes, 
kau gõp pes ja il ma põ hi ha ri du se-
ta kut seõp pes.

 Va ne ma hü vi ti se määr on 4 
350 kroo ni ja mak si maal ne hü-
vi tis 30 729 kroo ni. Va ne ma hü-

vi ti se pe riood on 18 kuud (sün-
ni tus puh ku se le õi gust ei oma, 
ar ves ta tak se lap se sün nist) või 
575 päe va (loe tak se sün ni tus-
puh ku se le jää mi sest).

 Eest kos tel ja pe re kon nas 
hool du sel ole va te las te toe tus 
on 3 000 kroo ni. Maks tak se 
ka 6 000 kroo ni el luas tu mis toe-
tust.

 Sea dus li kult ela tist taot le-
va le va ne ma le maks tak se 90 
päe va ula tu ses ela ti sa bi, mil le 
mak si maal ne sum ma on 4 500 
kroo ni. 

 Las te ga pe red saa vad mak su-
soo dus tust, mis lu bab iga lap se 
pealt ma ha ar va ta täien da vad 
24 000 kroo ni ehk aas ta se tu lu-
mak su va ba mii ni mu mi.

 Töö tu abi ra ha 1 000 kroo-
ni.

 Sün ni- ja lap sen da mis toe tus 
5 000 kroo ni.

 Tööea li se puu de ga ini me se 
toe tus – kesk mi ne puue 260 
kroo ni kuus; ras ke puue 560 
kroo ni kuus ja sü gav puue 840 
kroo ni kuus.

En da Vä li, sot siaal töö ta ja

Riik li ke toe tus te maks mi sest
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 Tõs ta maa val las pan-
di toi me seit se väär te gu, 
mil lest üks pi si var gus ja 
kuus al ko ho li sea du sest 
tu le ne vat rik ku mist, mis 
pan di toi me alaea lis te 
poolt. 

 Kri mi naa las ja dest nii 
pal ju, et 26.01.2009 lõi, 
Pär nu maal Tõs ta maa val-
las, isa poe ga mit mel kor-
ral ja la ga, te ki ta des vii ma-
se le füü si list va lu. 

 9.01.2009 kel la 00.46 
ajal lõi, Pär nu maal Tõs-
ta maa val las Se lis te kü-
las, üks nais te rah vas teist 
nais te rah vast puu ha lu ga 
mit mel kor ral, te ki ta des 
vii ma se le ke ha vi gas tu si ja 
põh jus tas füü si list va lu. 

 16.01.2009 sõi tis noor-
mees, Pär nu maal Tõs ta-
maa val las, aas ta jook sul 
ju ba  teist kor da al ko ho li-
joo bes, mil le ga pa ni toi-
me ku ri teo.

 2. veeb rua ril kell 17.14 
põ les Tõs ta maal sõi duau-
to. Ko ha li kud ela ni kud 
kus tu ta sid põ len gu en ne 
pääst ja te saa bu mist.

 6. veeb rua ril kell 7.35 
tea ta ti tu le kah just Tõs ta-
maa val las Tõ he la kü las, 
kus põ les tüh ja na sei sev 
küün mõõt me te ga 35x16 
meet rit. 

Hoo ne hä vis 20 prot-
sen di ula tu ses. Tu le kah ju 
tek ke põh jus on sel gi ta mi-
sel.

 15. veeb rua ril kell 
23.22 tea ta ti tu le kah just 
Tõs ta maa val las Kast na 
kü las asu vas elu ma jas. 

Pääs te mees kon da de 
sünd mus ko ha le saa bu des 
põ les kor te ri elu toas dii-
van ja sel le ees kalt sud. 

Kus tu tus töö de käi gus 
too di kor te rist väl ja põ le-
tus haa vu saa nud mees te-
rah vas. Kii ra bi viis vi gas-
ta tu haig las se. 

Tu le kah ju ta ga jär jel sai 
kor ter vee- ja suit su kah-
jus tu si. Tu le kah ju tek ke-
põh jus on sel gi ta mi sel.
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Vii mas te nä da la te kül-
mad il mad kas va ta sid 
jär ve jää 25 sen ti meet-
ri pak suks. Lau päe val, 
14.veeb rua ril toi mus 
Er mis tu jär vel kü lak-
ros si Er mis tu etapp. 

Kui gi kü lak ros si sa ri on al-
gu se saa nud Poot si jõ le dast 
oli Tõs ta maa val la ain sa maks 
võist le jaks Tõ he la noor mees 
Rain Rein son, kes saa vu tas 
noor te sp rin dis 2. ko ha. 

Päe va kau nis tas Er mis tu 
mees Sel ge Tom omae hi ta-
tud jää pur je ka ga. Või du sõit-
jaid oli pal ju ja võist lus päev 
ve nis nii pi kaks, et me da leid 
ja ga ti al les õh tu hä ma ru ses.

Pü ha pe val võist le sid tä na-
va sõi du au tod. 

Tub li mad lap sed olid: 1. Ta-
nel Tuul mees, 2. Ei mar Mart-
son, 3. Al lar Mart son. 

Pa re mad nai sed: 1. Me ri ke 
Tuul mees, 2. Re gi na Pitk, 3. 
Chat lin Pääs tel. 

Kõ ve mad me hed: 1. Rut-
mar Nurm, 2. Ja nek Tuul-
mees, 3. Ar ne Nurm. 

Ne li veo lis te klas sis olid või-
du kad: 1. Mar gus Tuul mees, 
2. Ai var Män na me, 3. Ja nek 
Tuul mees. 

Jär ve jääl saab ka ui su ta-
da, võist le jaid oli küll ai nult 
kaks, aga võist lus sai pee tud. 
Võit jaks tu li Maar jo Pääs tel 
ja tei seks jäi Chat lin Pääs tel.

Üks ki üri tus ei sün ni isee-
ne sest, nii oli ka see kord pal-
ju toe ta jaid ja kaa saai ta jaid. 

Tä nu sõ nad Tõs ta maa val la-
va lit su se le, OÜ Te ka me ri le, 
OÜ Mo ren te ki le, OÜ Har ja se-
le, OÜ Mer tex met sa le, Mal-
le Tuul me he le, Eve li ni le ja 
Mar ko le ning veel Õn ne la le 
ja pal ju de le teis te le üri tu se lä-
bi vii ja te le.

Kah juks sel aas tal roh kem 
au to ral li võist lust Er mis tul ei 
tu le, sest nüüd ole vat Ha liaee-
tus al bi cil la ehk me ri kot kas 
bro nee ri nud jär ve ja sel le ümb-
ru se oma pul ma ral liks ja ega 
au tod jõuaks ki kot kas te ga või-
du aja da. Hüüa me kot kas te le 
ki be ki be ja et neil se da pee ni-
kest pe ret ik ka jät kuks.

Sünd mu si mee nu tas ja 
kir ja pa ni Ma dis.

Ermis tu jää ra da 2009

Võitjad medalite säras.

Selge Tom oma iludusega 
piruette tegemas.

Algus lk 1
Häs ti on käi ma läi nud värs-

ke li ha müük. Vors ti ost mi ne 
on see lä bi hoo pis ki ka ha ne-
nud. Hea mee le ga müüak se 
ko ha li ke aed vil ja kas va ta ja te 
too teid. Müü ja te elu gi on ker-
gem tä nu uu te le kas sa süs tee-
mi de le.

Kah juks tee vad müü jaid 
kur vaks ebaau sad ost jad. 
Üri ta tak se ja va ras ta tak se gi 
vä ga eri ne vaid too teid. Vii-
ma sel ajal aga eri ti juus tu ja 

kal li maid sin ke, mui du gi ka 
kom me, krõp su, limp si, jää-
tist. Kind las ti ei sun ni sel leks 
nälg vaid ta va li ne ebaau sus. 
Müü ja te le on see eri ti sol vav, 
sest lõ puks pea vad ju ne mad 
oma pal gast va ras ta tud sin gi-
tü ki kin ni maks ma. Väi ke ses 
ko has on see eri ti piin lik, sest 
siin ju tun tak se üks teist ja var-
ga näod ja lu ta vad iga päev ra-
hu li kult meie sil meall rin gi.

Ju ha ta ja soov oleks edas pi-
di en di se söök la ruu mi des se 

laie ne da ja edaspidi kaup lu se-
le värs ke mat si su an da ning 
uut vä li sil met oleks kind las ti 
va ja. Vä ga ta haks pä ris eral-
di al ko ho li let ti. Ras ked ajad 
tu leb üle ela da ja kül lap ka 
need unis tu sed täi tu vad on 
Liia loo tus ri kas. Poe pe re ta-
haks ka edas pi di kuul da ini-
mes te soo ve ja mu re sid ning 
pal ju au said klien te.

Esikaane pil dil poseerivad 
kirglikud kaupmehed Maa ri-
ka, Sir je, Liia, Tan ja, Sil vi. TT

35 aas tat tor mi list elu
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Poot si kan di ini mes te ja 
ka pal ju de teis te see ne-
mets on kand nud mit-

meid ni me sid. Kuus teist aas-
tat ta ga si, kui Ai ve Lein puu 
siia kan ti mets ni kuks töö le 
tu li, ni me ta ti te ma töö pai ka 
Tõs ta maa mets kon naks, eda si 
sai sa ma koht ni meks Aud ru 
mets kond ja tä na vu au gus tist 
hoo pis Vänd ra mets kond. 

Eks ta vei di võõ ris tav ole, 
aga ega ni mi meest ri ku ja 
pris ked või see ned kas vavd 
siin kan dis õn neks ni me muu-
tus test hoo li ma ta. Nii siis ko su-
vad RMK Vänd ra mets kon na 
Aud ru met san di ku maa del 
kop sa kad mets kit se kar jad, 
ra gis ta vad põd rad ja kae van-
da vad mets sead.

Uh kel da vad kuu se ja män-
ni noo ren di kud ning kõi gu vad 
vää ri kad pal gi puud. Se da kõi-
ke on või ma lik oma sil ma ga 
nä ha ju ba esi me se poo le tun-
ni jook sul, mil me Ai ve au to-
ga möö da värs kelt kor ras ta-
tud met sa teed sõi da me. 

Ai ve, kes on pä rit põ li sest 
met sa mees te su gu võ sast ja lõ-
pe ta nud EPA met san du se eria-
la, on vä ga gi sport li ku moe ga 
naist rah vas. Aga näe, ame ti 
poo lest ik ka gi vä ga met sa-
mees. Te ma juh ti da on raie-
tööd, sest mets ta hab har ven-
da mist ja uuen da mist ning 
küp sed lan gid va ja vad saa gi-
ko ris tust, sest mui du hak kab 
puit oma väär tust kao ta ma. 

Seits me küm nen da te al gu-

ses ra ja ti Poot si met sa des se 
hul ga li selt teid ja kae va ti kui-
ven dusk raa ve, et puu de niis-
kus re zii mi muu ta. Siin kan dis 
kan na ta vad puis tud liig se vee 
all ja see oma kor da mõ ju tab 

pui du kva li tee ti. Aga et aeg 
oli tei nud oma töö, kraa vid 
ja truu bid olid um bes, siis ot-
sus tas RMK met sa pa ran du se 
mees kond re konst ruee ri mis-
p laa ni ka suks. Plaa nist teos tu-
se ni ku lus viis aas tat. 

Ai ve näi tab uh ku se ga pu-

has ta tud kraa ve ja ra ja tud 
pur deid, kok ku kor ras ta ti 
99,79 ki lo meet rit kraa ve, li-
saks veel ka hek sa set te bas-
sei ni. Kor da sea ti 15,23 ki lo-
meet rit met sa teid, ei min geid 
mül kaid enam, ka la gu ne nud 
truu bid said kor da. 

Hoo pis uued ob jek tid on 
tu le tõr je tii gid. Neid sai kok ku 
kolm ja kõi ge Poot si- pool sem 
on ju ba ka liu väl ja üle san ded 
saa nud. Mis saab ol la veel ter-
vis li kum, kui män ni lõh na li sel 
liu väl jal trit su ta da met sa rah-
va sõb ra li ku pil gu all. Ko gu 
see 1059 hek ta ri li ne ala nee-
las en da al la 12,4 mil jo nit 
kroo ni. 

Pu has ta tud kraa vid ja si-
le dad teed on met sa me he 
rõõm, aga ka külm talv na gu 
tä na vu. Lõ puks saab ka vä ga 
mär ga del ala del raiet teos ta-
da, rää gib Aive. 

Ke set sih ti sei sab seit me mil-
jo ni li ne Har ves ter ja oo tab Ai-
velt kor ral du si töö as jus. Juht 
Ül lar El kin on ju ba 15 aas tat 
met sas mü ta nud. 

Va he peal puh kab oma 
kaa sas kan ta vas ma ja ke ses, 
suht leb va balt põt ra de ja kit-
se de ga ning val mis tab hom-
mi kuks om let ti kuu se mü hi-
na saa tel. Ora va te käest pa-
lub peaae gu va ban dust, kui 
raielan gil soovitab neil uus 
ko du puu ot si da. 

Met sa mees Ai ve on ra hul 
re konst reer mi se, suu sail ma 
ja Poot si elu ga. Eri ti nau dib 
ta nä da la va he tu se pik ki met-
sa tii re koos koe ra ga. Ja unis-
tab ühest val gus ta tud suu sa ra-
jast kas või Tõs ta maal. Ku na-
gi ehk, sest unis tus peab ju 
ome ti ole ma. 

Ül le Tamm, 
toi me ta ja

Met sa rah va liu väl jad on ava tudMet sa rah va liu väl jad on ava tud

Mis saab ol la veel 
ter vis li kum, kui 
män ni lõh na li sel 
liu väl jal trit su ta da 
met sa rah va 
sõb ra li ku pil gu all.

Üllar on just hommikuse omleti valmis saanud.
Aive Leinpuu annab met-
samehe mõõdu välja.
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Swedbank - Hansapanga uus nimi.

Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Tõstamaa rahvamaja juures 
peatub pangabuss üle nädala 

teisipäeviti kell 9.00–10.00
(3., 17. ja 31. märts, 14. ja 28. aprill, 12. ja 26. mai, 

9. juuni, 7. ja 21. juuli, 4. ja 18. august)

On mööd nu nud esi me-
ne kor ral da tud jäät me-
veo ga kuu Tõs ta maa 
val las. 

Seo ses sel le ga on pal ju de 
ini mes te post kas ti tul nud ka 
esi me sed jäät me fir ma ar ved 
prü giau to tü hi sõi tu de koh ta. 
An na me veel kord üle vaa te 
kor ral da tud jäät me veost ning 
mi da te ha, kui on saa dud tü-
hi sõi du ar ve.

Jäät me veo ga on ko hus ta-
tud lii tu ma kõik ini me sed ja 
et te võt ted, kel le le kuu lu vad 
hoo ned, kaa sa ar va tud su vi-
la oma ni kud. Prü gi fir ma saa-
tis kõi ki de le ni me ta tud isi ku-
te le väl ja le pin gu, mis oleks 
tul nud all kir jas ta da. 

Le pin gus on kir jas, mil lal 
ja kui das saa vad ini me sed 
ol me jäät me te ve du pa re mi-
ni kor ral da da. Prü gi veo ga lii-
tu mi sest täie li ku va bas tu se 

saa mi se põh ju seks saab ol la 
tee puu du mi ne või tee sel li-
ne sei su kord, mis ei kan na 
ras ke veo kit. Täie lik va bas tus 
on põh jen da tud ka sel li sel ju-
hul kui kin nis tul asu nud hoo-
ne on hä vi ne nud. Prü gi veo 
muut mi seks on või ma lik esi-
ta da järg mi seid taot lu si:

1. Va bas tus tea tud pe rioo-
diks – on või ma lik su vi la te 
ja su ve ko du de na ka su ta ta va-
te hoo ne te pu hul. Kui su vi-
lat ei ka su ta ta tal ve pe rioo dil, 
siis on või ma lik taot le da va-
bas tust 1. ok toob rist ku ni 30. 
ap ril li ni. 

2. Või ma lus taot le da prü-
gi kas ti tüh jen dus sa ge du se 
muut mist ha jaa sus tu ses (väl-
ja ar va tud Tõs ta maa ale vik) 
– sel li ne tüh jen da mis sa ge du-
se muut mi ne on eel kõi ge as ja-
ko ha ne ük si ela va te ini mes te 
pu hul. Või ma lik on tüh jen da-
mis sa ge dust taot le da iga 56 

päe va ta gant. Pi kem tüh jen-
da mis pe riood, kui 56 päe va, 
ei ole põh jen da tud aga see tõt-
tu, et pi ke mal seis mi sel hak ka-
vad jäät med hai se ma ja se da 
pea mi selt just su ve pe rioo dil. 
Tõs ta maa ale vi kus on ko hus-
tus tüh jen da da prü gi kas te 
kord kuus era ma ja del. Sa mu-
ti soo vi ta me ela ni kel lii tu da 
naab ri te ga ko gu des jäät meid 
ühi ses se prü gi kas ti. 

Olu kor ras, kus ela ni kul on 
post kas tis tü hiar ve, tu leb käi-
tu da järgm selt. 

Kui te ge mist on ala li se ela-
ni ku ga (elab aas ta ring selt), 
tu leb tal sõl mi da AS Clea na-
way ga prü gi veo le ping. Kui 
prü gi veo le ping on ju ba eel ne-
valt ko dus ole mas, aga ei ole 
prü gi fir ma le ta ga si saa de tud, 
siis tu leb se da nüüd te ha. Kui 
aga le pin gut ei ole saa nud, tu-
leb võt ta ühen dust AS Clea na-
way ga (te le fon 1919) ning an-

da en da kon tak tand med või 
he lis ta da Tõs ta maa val la va lit-
sus se, kes edas tab and med. 

Kui te ge mist on su vi la ga 
ja tal ve pe rioo dil hoo net ei ka-
su ta ta, siis pa lu me te ha Tõs-
ta maa val la va lit su se le vas ta-
va si su li ne aval dus. Sel ju hul 
ar ved, mis on esi ta tud põh jen-
da ma ta, tü his ta tak se. 

Ka su tus kõlb ma tu te hoo ne-
te oma ni kud, kes on saa nud 
tü hi veo ar ve, nen del pa lu me 
pöör du da vas ta va si su li se aval-
du se ga val la va lit su se poo le. 
Sel ju hul ar ved, mis on esi-
ta tud põh jen da ma ta, tü his ta-
tak se. 

Val la va lit su se le esi ta ta va-
te taot lus te koh ta in fo saa-
mi seks pa lu me pöör du da te-
le fo nil 449 6180 või e-pos ti 
aad res sil vald@tos ta maa.ee, 
ker li@tos ta maa.ee. 

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

Veel kord jäät me kor ral du sest

Nel ja päe val 19. veeb-
rua ril toi mub Pootsi 
keskuses ka lan du s-
a la ne in fo päev:

 kell 17-17.10 sis se ju ha-
tus; 

 kell 17.10-17.30 ran na ka-
lan dus ja Eu roo pa Liit; 

 kell 17.30-18 st ra tee gia 
prob lee mi de sõ nas ta mi ne 

 kell 18-18.15 paus; 
 kell 18.15-18.40 ees mär-

ki de sõ nas ta mi ne st ra tee gia-
le; 

 kell 18.40-19 MTÜ moo-
dus ta mi ne, kui das, miks? 
(va ja du sel);

 kell 19-19.15 mõt te tal-
gud. 

Oo da tud on Vä ra ti, Lao, 
Peer ni, Ma ni ja, Tõl li, Er mis-
tu sa da ma te ran na ka lu rid ja 
kõik tei sed kes on sa da ma te 
aren da mi sest hu vi ta tud.

TT

Ran na ka lu reid Ran na ka lu reid 
oo da tak se in fo päe va leoo da tak se in fo päe va le
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Lya Ve sik
Lia Ve sik sün dis 26. au gust li 1938. aas tal Rak ve re 

lin nas. 1946. aas ta esi me sel sep temb ril läks ta La si-
la alg koo li esi mes se klas si. 1950. aas ta esi me sest sep-
temb rist oli Por ku ni 7-klas si li se koo li õpi la ne. 1953 
ku ni 1957 õp pis Rak ve re pe da goo gi li ses koo lis. 

Ala tes esi me sest sep temb rist 1957 asus ta ela ma 
ja töö le Pär nu maa le. Esi me seks töö ko haks sai Kih nu 
7-klas si li ne kool, kus töö tas algk las si de õpe ta ja na. 
Kih nus Lya abiel lus ja per re sün dis kaks tü tart. 

1962–1969 õp pis Tar tu üli koo lis ja oman das aja-
loo õpe ta ja kut se. See jä rel, 1970. aas tal, viis elu tee 
te da Päär du 8-klas si lis se koo li, kus töö tas sel le sul-
ge mi se ni. 

Ala tes 1971. aas tast on Lya töö ta nud Tõs ta maa 
koo lis nii aja loo õpe ta ja kui ka õp pea la ju ha ta ja na. 
Lya hin dab üle kõi ge au sust ja lai dab ebaõig lust. 

Ta peab olu li seks ha ri dust, häid raa ma tuid, eri ti aja-
loo li si ja psüh ho loo gi list laa di. Kii dab ko hu se tund lik ke 
ning suu re sü da me tun nis tu se ga ini me si ja üt leb, et hea 
ini me se ga on ala ti hea ol la ja koos töö ta da. 

Lya Ve sik on Tõs ta maa koo li raud va ra. TT
(vaa ta li saks TT 2008 sep temb ri leh te)

Rita Alg peus
Ri ta Alg peus sün dis 19. sep temb ril 1955. aas tal Koht la- 

Jär vel. Kesk ha ri du se oman das Ri ta Koht la-Jär vel ning see-
jä rel asus ta 1972. aas tal Tal lin na me dit sii ni koo li. 1974. 
aas tal lõ pe tas ta koo li ül dõe eria lal. 

Pea le koo li suu na ti Ri ta Pär nu maa le Tõs ta maa haig-
las se töö le. Esial gu oli vä ga ras ke, sest Ri ta ei osa nud 
su gu gi ees ti keelt. Ta ot sus tas esi me sel või ma lu sel Tõs-
ta maalt lah ku da. 

Se da või ma lust ei ole tal le an tud tä na se ni. Keel sai 
hä da ga sel geks õpi tud ning ka hek sa aas ta pä rast läks 
Ri ta to re da le ko ha li ku le poi si le me he le ja sün ni tas per-
re kolm tü tart. 

Pea le haig la sul ge mi se töö tas Ri ta pe rears ti abi li se-
na, tä na sel päe val aga toi me tab las teaia ma jas pä ris 
omaet te. Va he peal õp pis Ri ta mas see ri jaks ja on vä he 
neid, kes po le ta sit keid kä si tun da saa nud. Te ma ka bi-
ne tis saa vad ter vi se taas ta jad mit me su gust elekt ri ra vi. 
Ri ta on hak ka ja ja toi me kas nai ne, et me dit sii nist mit te 
kau ge ne da ja elu iga vaks ei lä heks, käib ta tööl ka Pär-

nu haig la era kor ra li se me dit sii ni osa kon nas. Tõs ta maa 
koo lis peab õe ame tit. 
Kõi ge täht sa mad siin maail mas on Ri ta jaoks te ma lap-

sed ja lap se lap sed. Ju ba märt sis on Alg peu si de per re oo da ta 
nel jan dat lap se last. Üli vä ga ar mas tab Ri ta soos jõh vi kal käia 
ja te ma tei seks ho biks on rei si mi ne. Nai ne hin dab au sust ja 
usal dust, sest see on suh te alus. Ri ta le meel dib te ma töö vä ga, 

see on suht le mi ne ja ini mes te ai ta mi ne. Ta on 
sel leks loo dud. TT

Tõstamaa valla 2009. aasta 
vapimärgi kavalerid
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na. Iga ta hes on mul vä-
ga head mä les tu sed seo ses 

nen de üri tus te ga.
Ees ti on väi ke riik ning 

see tõt tu on va ja nä ha pal ju 
vae va, et suur te rii ki de seast 
sil ma pais ta. Ees tis on pal ju 
ini me si, kes on too nud meie 
rii gi le juur de tun tust. Näi-
teks on meil het kel vä ga po-
pu laar ne Ker li Kõiv, kes loob 
kar jää ri USAs ja kes on oma 
ko du rii gi le ala ti truu. Veel on 
meil olüm pia võit jad Eri ka Sa-
lu mäe, And rus Veer pa lu, Kris-
ti na Šmi gun ja Gerd Kan ter, 
kel le üle eest la sed on vä ga uh-
ked. See vaa te pilt, kui kõ lab 
Ees ti hümn ja si ni-must-val ge 
lipp tõu seb kõi ge kõr ge ma le, 

on liht salt era kord ne. Kind las-
ti ei unus ta ta ma se da, kui Ta-
nel Pa dar ja Da ve Ben ton tõid 
Ees ti le Eu ro vi sioo ni või du. 

Eest la sed ei ole eri ti tem-
pe ra ment ne rah vas. On ku ju-
ne nud aru saam, et eest la sed 
on kin ni sed, ta ga si hoid li kud, 
lep li kud ja vä ga töö kad. Ku na 
Ees ti ela tus ta se ei ole eri ti kõr-
ge, on meie rah va põ hi li seks 
ees mär giks te ha pal ju tööd 
ja tee ni da ra ha, et saaks lu ba-
da en da le ela mis väär set elu. 
Pal jud ini me sed ar va vad, et 
mõist li kum on min na töö le 

teis tes se rii ki des se, kus 
tee ni mis või ma lu sed on pa re-
mad. Kõi ge roh kem on min-
dud Soo me, Root si ja Nor ras-
se. Ka mul on mi tu tut ta vat, 
kes töö ta vad prae gu Soo mes 
ja on vä ga ra hul. Mui du gi on 
hea, kui on suu rem sis se tu lek, 
kuid kui pe re üks lap se va ne-
ma test töö tab vä lis maal, mõ ju-
tab see kind las ti pe re suh teid. 
Lap sed pea vad ole ma pik ka 
ae ga il ma ema või isa ta ning 
lep pi ma sel le ga, et neil on üks 
nõuand ja vä hem. Ra ha on 
aga va ja, et  lu ba da oma las-
te le täis väär tus lik ku elu. Sel-
le ase mel, et luua meie rii gis 
juur de töö koh ti ja ini me sed 
saak sid vä lis maalt ko ju ta ga-
si tul la, on ha ka tud neid ai na 
roh kem kao ta ma. Vä ga pal-
jud on prae gu seks kao ta nud 
oma töö ko had. Al les hil ju ti 
oli Ees tis puu dus töö ta ja test, 
nüüd aga tööst. Loo de ta vas ti 
ei kes ta sel li ne kehv ma jan-
dus lik olu kord kaua. Kõi ki del 
rii ki del on ju pa re maid ja hal-
ve maid ae gu ning sel le ga tu-
leb liht salt lep pi da.

Tu le vi kus ta hak sin oma 
pe re ga ela da Ees tis, sest siin 
on mu lä he da sed ja sõb rad. 
Siin on ik ka gi mu ko du, kus 
on ala ti hea ol la. Ta hak sin ela-
da to re das ja tur va li ses ko has. 
Õn neks ei ole ku ri te ge vus Ees-
tis vä ga suur. En ne pe re loo-
mist ta hak sin siis ki vei di rin gi 
rän na ta ja maail ma nä ha. Hu-
vi tav oleks paar aas tat ela da 
kus kil, kus on teist su gu sed ini-
me sed ja kul tuur. Nii saak sin 
juur de uu si ko ge mu si ja mä-

les tu si, mi da on va ne mas eas 
ta gant jä re le hea mee nuta da.

Mõn da ae ga ta ga si käi sin 
Sak sa maal, kus on vä ga ilus 
loo dus ja to re dad ini me sed. 
Olin vai mus ta tud seal se test 
mä ge dest, mi da Ees tis ei lei-
du. Sak sa maa on ela mi seks 
ideaal ne, sest seal on kõr ge 
ela tus ta se, meel div ümb rus-
kond ja soo jem klii ma. Sel lest 
hoo li ma ta mõt le sin seal oma 
ko du maa le ja igat se sin se da 
ta ga. Sain aru, et vä lis maal 
on hea ol la, kuid ko du maal 
siis ki pa rem. Po le olu li ne, et 
siin ei ole suu ri mä ge sid või 
soo ja klii mat, ik ka jääb Ees ti 
mi nu jaoks kõi ge arm sa maks 
pai gaks. Pal jud ini me sed, kes 
on läi nud vä lis maa le ela ma, 
on lõ puks ko du maa le naas-
nud.

Ees ti on pi si ke riik, mi da tu-
leb hoi da ning kaits ta. Meie 
esi va ne mad nä gid ku na gi vä-
ga pal ju vae va, et või ta Ees-
ti le va ba dust. Hoid kem se da 
va ba dust. Kui eest la sed hoia-
vad kok ku, võib loo ta ka pa-
re ma le ja tur va li se ma le elu le. 
Ees ti on liht ne riik – siin ei 
ole mi da gi vä ga era kord set, 
kuid eks liht su ses pei tub ki võ-
lu. Iga ta hes tund kem uh kust 
oma ko du maa üle ja jää gem 
tal le ala ti truuks. See on ju ik-
ka gi mi nu, meie Ees ti!

Mai lis Pa lu sa lu,
Tõs ta maa Kesk kool,11. klass

Iga le ini me se le on kõi ge 
täht sam te ma ko du maa. 
Mi nu jaoks on kõi ki dest 

rii ki dest kõi ge eri li sem mi-
nu ko du riik Ees-
ti, kus olen sün-
di nud ja veet nud 
oma lap se põl ve. Ees ti 
asub Põh ja-Eu roo pas 
ja on vä ga väi-
ke sel les suu res 
maail mas. Pal ju-
de le vä lis maa las-
te le on meie riik 
tund ma tu, kuid 
sel le gi poo lest on siin 
ku ju ne nud oma keel, 
kul tuur ja kom bes-
tik, mis on ai nu laad-
sed ja vä ga oma pä ra-
sed.

Meie, eest la sed, ole me har-
ju nud sel le ga, mis meil on 
– tra dit sioo nid ja keel te ki ta-
vad üh te kuu lu vus tun net. Iga 
eest la ne peaks ole ma uh ke, et 
ta os kab kõ ne le da keelt, mi da 
os ka vad maail mas vä he sed. 
Pal jud vä lis maa la sed on väit-
nud, et ees ti keel on üks kau-
ni ma test keel test, mi da nad 
on kuul nud. Võõ ras tel on se-
da kee ru ku se tõt tu üs na ras ke 
õp pi da, kuid pal jud on sel le ga 
hak ka ma saa nud. Li saks ilu-
sa le kee le le on siin rii gis veel 
pal ju eri ne vaid mur deid, mis 
tee vad ko du maa kee le li selt 
veel gi oma pä ra se maks. 

Vä lis maa la si on pan nud 
meie rii gi vas tu hu vi tund ma 
ka ju ba kaua ae ga ta ga si ku-
ju ne nud tra dit sioo nid. Näi teks 
on eest las te le täies ti ta va li ne 
süüa jõu lu del ve ri vors ti ja ha-
pu kap sast ning va hel du seks 
ka ma või ha pu kur ki. Pal ju de 
teis te rii ki de ela ni kud aga ei 
mõis ta, kui das eest la sed sel li-
seid as ju süüa saa vad. Veel on 
pal ju de le vä lis rii ki de ini mes te-
le ül la tu seks see, et eest la sed 
söö vad peaae gu iga päev kar-
tu leid. Ma olen sel li se söö gi-
ga har ju nud ega ku ju taks jõu-
le et te gi il ma ve ri vors ti ta või 
lõu na söö ki kar tu li te ta. Vä ga 
to re daks tra dit sioo niks on 
kind las ti lau lu- ja tant su peo 
kor ral da mi ne iga paa ri aas ta 
ta gant. Olen ise mi tu kor da 
tant su peost osa võt nud nii 
tant si ja kui ka pealt vaa ta ja-

Minu Ees ti

On ku ju ne nud 
aru saam, et 
eest la sed on 
kin ni sed, 
ta ga si hoid li kud, 
lep li ku ja vä ga 
töö kad.
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Rii gi ma jan dus seis ja ee-
lar ve kär ped puu du ta-
vad meid kõi ki. See tõt-

tu tu leb ka val laee lar ve lis tel 
asu tus tel lei da teid ja la hen du-
si, et vaa ta ma ta ra ha vä he su-
se le ik ka el lu jää da. Ta va li selt 
jää vad ham mas ra tas te va he le 
ik ka kõi ge väik se mad, kes ise 
en da heao lu eest veel seis ta 
ei os ka ja ea kad ning puu de-
ga ini me sed. Mil li sed olek sid 
meie las teaia või ma lu sed?

Väär oleks mak su de tõst mi-
ne, sest mõ ni laps peaks siis 
tõe näo li selt va ne ma te mak-
su jõue tu se tõt tu ko ju jää ma. 
Ke va del saa da me koo li ai nult 
viis last. Aga kas ase me le tu-
li jaid oleks sa ma pal ju? Prae-
gu on vä ga pi kalt, peaae gu 
kaks kuud puu du nud sa mu ti 
viis last. Kah juks ei ole nen de 
va ne mad las teae da tea ta nud 
puu du mi se põh just. Sii li le gi 
on sel ge, et sõi me rüh mas on 
lap sed vii rus hai gus te le vä ga 
vas tu võt li kud. Tal ve kuu del 
puu du vad nad roh kem. Kol-
me rüh ma jaoks on lap si vä-
he või tu, kah te jäl le gi pi sut 
pal ju. 

Kui ke va del va ne ma telt 
nen de su vep laa ne uu rin, vas-
ta vad pal jud, et laps käib kind-
las ti las teaias ka su vel. Jõuab 
kät te su vi – to re on, kui näe-
me se da kind lalt käi jat viis 
kor da kuu jook sul. Juu nis po-

le vä ga vi ga gi, hea del päe va-
del on ko hal ko gu ni 15 – 18 
last. Pea le jaa ni päe va saa bub 
suur tüh jus ja juu lis po le su-
gu gi ha rul da ne, et meie tee-
neid va jab ai nult 4-5 last. Ka 
las teaia lap sed pea vad su vel 
pu ha ta saa ma ja to re, et va ne-
mad se da nei le või mal da vad. 
Aga ku ju ta ge et te hi ro man ti, 
kes peab las teaias kolm kor da 
päe vas eri ne vat ja ter vis lik ku 
toi tu te ge ma nel ja le lap se le, 
kel le eest kok ku maks tak se 
60.- kroo ni toi du ra ha? Pal ka 
tu leb sa mu ti maks ta vä he malt 
nel ja le ini me se le, li saks ku lu-
tu sed vee le ja elekt ri le. Kok-
ku hoiu mõt tes võiks su ve kuu-
del lah tio le kuae ga lü hen da da 
8.00-st ku ni 17.30-ni ning 
juu lis hoo pis su le tud ol la.

Ta han gi sel le kuu jook sul 
va ne ma telt tea da, kas ja mil-
li sel su ve kuul kee gi las teaias 
käib, et saak si me lah tio le kut 
pla nee ri da. Kõik uued lap se-
va ne mad, kes järg mi sel õp-
peaas tal las teaia koh ta soo vi-
vad, pa lun leid ke ae ga ja tul-
ge las teaiast lä bi ning kir ju ta-
ge aval dus, kus oleks kir jas 
nii va ne ma kui ka lap se isi ku-
kood. Teie aval dus test sõl tub 
meie saa tus – kas ole me sü gi-
sest ju ba ka he rüh ma li ne või 
ik ka kol me rüh ma li ne ma ja. 
Ku na suur osa lap si tu leb las-
teae da bus si de ga, tu leks kõ ne 

al la ka 2 rüh ma lü hen da tud 
tööa ja ga (8,5 tun di)ja 1 täis-
tööa ja ga (12 tun di). Sest kuul-
da vas ti on pal jud va ne mad 
hu vi ta tud, et lap sed olek sid 
ik ka gi ühes rüh mas omaea lis-
te ga, mit te ei toi muks ta ga si-
mi nek ja nel ja-aas ta sed jääk-
sid kok ku sõi me las te ga.

Mu ret tee vad meie iga kui-
sed mak su võlg la sed. Kui va-
nem ei ta su jooks va kuu eest 
toi du ra ha, ko ha mak su ja õp-
pe va hen di te ta su na gu meie 
si se kord et te näeb, siis last 
me il ma söö ma ta ja joo nis tus-
pa be ri-pints li-lii mi-plas ti lii ni 
jm. ei jä ta, kuid se da saab ta 
teis te va ne ma te ta su tud et te-
mak su de ar velt. Aga mis saab 
siis, kui ühel kuul kõik va ne-
mad on ko ge ma ta või mee le-
ga maks ma ta jät nud? Kah juks 
ei saa sel aas tal val last enam 
toi du ra ha toe tust, mi da pak ku-
si me last ük si kas va ta va te le ja 
pal ju lap se lis te le va ne ma te le. 

Prob lee me on veel gi: kui-

das ta su da töö ta ja te le asen-
dus te, hai gus leh te de ja näi-
teks seo ses Poot si las te veo ga 
tek ki va te üle tun di de eest? Kel-
le le ma mak san, kas hai gus le-
hel oli ja le või sel le le, kes töö 
ära teeb? Mõ le ma le ta su mi-
seks ee lar ves ra ha ju po le. 
Töö kõr valt koo lis käi mi ne 
on pe rei ni me se le nii gi ras ke, 
pä rast ses si tu leb aga paa ri li se-
le puu du tud aeg ta ga si te ha. 
Õpe ta ja tel tu leb en da ha ri mi-
seks käia koo li tus tel ja õp pe-
päe va del. Ta va li selt ku lub sel-
leks koos bus si sõi tu de ga ter ve 
päev. Ja jäl le gi en da eest töö-
lol nu le puu du tud päev kom-
pen see ri da. Edas pi di on äk ki 
nii, et kui pa kun head koo li-
tust, öel dak se mul le, mil le 
eest sa mind ka ris tad? 

Saa me aru, et sel les kõi ges 
ei ole süü di ei val la va nem 
ega pea raa ma tu pi da ja – hal le 
juuk seid te kib neil nii gi kül la-
ga. Pea me vi ri se mi se ase mel 
kõik püüd ma toi me tul la – 
pal ju del on meist veel gi ras-
kem. Ja töö tuid on tro bi kon-
da de vii si, kes olek sid nõus 
üks kõik mil le ga, peaa si, et mi-
da gi gi leiaks!

Aga häid uu di seid on ka. 
Eel mi sel nä da lal toi mu sid 
pääs tea me ti tes lah tis te us te 
päe vad, meie gi käi si me prit-
su mees tel kü las. Onu Mait 
näi tas las te le fil mi sel lest, kui-

Ras ked ajad tu leb üle ela da

1. jaa nua rist 2009 jõus-
tu vad sea du se muu da-
tu sed, mil le ko ha selt 
kan tak se kõik füü si li-
sest isi kust et te võt jad 
(FIE) ja va ba kut se li sed 
loo vi si kud äri re gist ris-
se. 

Mak su- ja Tol lia me ti poolt 
pee ta vas mak su ko hus tus las te 
re gist ris FIE-sid ja va ba kut se-
li si loo vi si kuid enam ei re gist-
ree ri ta.

Kõik se ni mak su ko hus tus-
las te re gist ris re gist ree ri tud 
FIE-d ja va ba kut se li sed loo vi-

si kud pea vad end 1. jaa nua-
rist ku ni 31. det semb ri ni 
2009 äri re gist ris se üm ber re-
gist ree ri ma. Üm ber re gist ree ri-
mi seks tu leb äri re gist rit pi da-
va le koh tu le esi ta da kan dea-
val dus. 

Kan dea val dus peab ole ma 
no ta riaal selt kin ni ta tud või 
esi ta tud et te võt ja por taa li- 
https://et te vot ja por taal.rik.ee/ 
kau du di gi taa lall kir jas ta tult. 
Kan dea val du se esi ta mi ne üm-
ber re gist ree ri mis pe rioo dil on 
rii gi lõi vu va ba.

Mak su ko hus tus las te re gist-
ris re gist ree ri tud FIE-de üm-
ber re gist ree ri mi ne äri re gist ris-

se ei too kaa sa min geid muu-
da tu si FIE raa ma tu pi da mi ses 
ega tu lu mak su dek la rat sioo ni 
esi ta mi se ko hus tu ses Mak su- 
ja Tol lia me ti ees. Ai nus li sa-
nõue on see, et äri re gist ris se 
kan tud FIE peab koos ta ma 
äri re gist ris re gist ree ri mi se 
kuu päe va sei su ga et te võt te 
bi lan si, mil les ka jas ta tak se et-
te võt te te ge vu seks mää ra tud 
et te võt ja va ra. Kui sel li ne va-
ra on mää rat le tud, saab FIE 
kan da sel le va ra müü gi tu lu 
et te võt lu se tu lu des se.

FIE, kes end ülal mär gi tud 
pe rioo di jook sul äri re gist ris se 
üm ber ei re gist ree ri, kus tu ta-

Tead mi seks füü si li sest isi kust et te võt ja te le

Aga mis saab siis, 
kui ühel kuul 
kõik va ne mad 
on ko ge ma ta 
või mee le ga 
maks ma ta jät nud?
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Ra vi sin üht väi kest pois-
si, kes oli viieaas ta ne. 
Pi dev kõ hu va lu ja une-

häi red ja veel muud ki. 
Kui ma pä rast tal le rää-

ki ma hak ka sin, mi da ja kui-
das ta söö ma peaks, siis iga 
vas tus oli täis kas va nu li kult 
sel li ne:“Ei, se da prae gu ei 
saa, al les siis, kui emal pal-
ga päev on. Jah, neid saab 
sel lest poest, seal on va nad 
ja al la hin na tud puu vil jad. Ja 
õh tu söö ki saan siis, kui ema 
fil mid on vaa da tud, siis ta 
teeb jne“.

Väi ke laps, kes on võt nud 
tal le mit teo ma seid vas tu tu si, 
kes teab kõi gest, kus ja mil-
lal on odav ja “saast”. Sel li-
ne elu käib nii väi ke sel üle 
jõu. 

Te ge li kult võiks öel da, et 
tal po le ju lap se põl ve, ku na 
peab pi de valt ta lu ma va ne-
ma te la vee ri mist elus. Ja kes 
te mast kas vab, kui me ei suu-
da te da muu ta. 

Kah juks sa tub “kat ki ne 
ini me ne” sa ma su gus tes se 
ras kus tes se oma elu luues, 
sest teist su gust ta po le näi-
nud ki.

Siin ko hal pean küll üt le-
ma, et vaid meie ise ole me 
oma las te le ees ku juks. Sel li-
ne, na gu on meie elu hoiak, 
tu leb ka nen de oma. Soo vi-
des las te le ja ene se le hel ge-
mat tu le vik ku, peaks küll 
oma päe va üs na gi krii ti li selt 
üle vaa ta ma, et mi da ja kui-
das, ehk kui kva li teet selt me 
mi da gi tee me.

Ar vu ti, see ime li ne ma sin, 
kau ge ja kii re maa ta gant. 
Aga kui pal jud on sel lest sõl-
tu vu ses? Kas suht le mi ne on 
sõl tu vus lik? Jah on kui se da 
te hak se üle 17 tun ni nä da las 
ek raa ni vah ti des. 

Hul lem veel! Lap sed män-
gi vad vä ga vä gi vald seid 
män ge, mis just kui on lu ba-
tud, las ta pa vad?! 

Tub li lap se va nem saab 
küll ko dus hoi da sil ma peal 
ajal ja vä gi val la män gu del, 
kuid mi da teeb koo li ar vu-
tik lass. Ei min git kont rol li, 
ava lik in ter ne ti punkt, täp-
selt sa ma. 

Vä gi vald te ki tab va ja dust 

rün na ta il ma mõt le ma ta pä-
ris elus, see tu le neb ot se selt 
vä gi vald se test ar vu ti män gu-
dest. 

Heaks ees ku juks võib 
tuua pal jud Tal lin na eliit koo-
lid, kus sel li sed män gud on 
kee la tud. Ei mak sa siis imes-
ta da, kui lap sed on ag res siiv-
sed ja vä si nud. 

Kui ko dud on kat ki siis 
on seal liht sam, kui lap sed 
on nö eest ära ar vu tis, kuid 
kool peaks küll sel le vas tu 
võit le ma, vä he malt tsen suu-
ri mõt tes, mis ik ka gi ar vu ti-
k las sis toi mub.

Liik lus. Kul tuu ri tu ki hu-
ta mi ne ja lo ha kas sõit. Ees-
ku jud, ik ka meie ise! Mul le 
meel dib liik lu ses reeg leid täi-
ta, ol la et te vaat lik. 

Aga va hel on tões ti nii, 
et vis kaks kel le gi le mi da gi, 
sest tun dub, et lo ha kus on 
nor maal ne ja see, kui lin nas 
50-ga sõi dad, on eba nor-
maal ne. 

Ar van, et siin on ini me sel 
pal ju en da si se mi se ta sa kaa-
lu prob lee me, mi da peaks 
kül lalt ki krii ti li selt hin da-
ma. Sest ega po lit sei ei kä-
si ju trah vi hoia tu sel kii rust 
alan da da, vaid see on siis ki 
ohu tus eel kõi ge.

Ko du sed ees ku jud ja lõ pu-
tud fil mid. Hoi des ko gu aja 
te le vii so rit ava tult, tu leb ala-
tead vu ses se iga su gust eba kõ-
la list prah ti, mis te ki tab vas-
tuo lu sid. Sa mas see, mi da 
me vaa ta me, an nab ka ees-
ku ju sid. 

Kas tões ti kõik ta ha vad 
see bi se riaa li de moo di int rii-
ge, või ja bu ra te ko möö dia te 
vas tuüt le vaid lap si. Ilm selt 
mit te. 

Siis võiks ju ene selt kü si-
da, miks ma se da teen?! 

Kas ko gu mu elu on te le-
vii sor, ja hu via la sid po le gi, 

sest elan ju maal? Loov ini-
me ne suu dab as ju lõ pe ta da, 
ja alus ta da uu si, kas või nul-
list, kart ma ta, et tal ei tu le 
väl ja. Ja sa mas ra hu lo le ma-
tu ra hu lo le ma tus veel gi sü-
ve neb.

Raa ma tud. Head ja ha-
ri vad. Olid, on ja tu le vad.  
Siin ko hal võiks het keks en-
da jaoks aja ma ha võt ta ja 
ela da kas-või kuu ae ga tar-
ka de ini mes te mõ te te jär gi.
Saa maks aru iseen dast, oma 
eba kõ la dest ja püs ti ta maks 
ees mär ke.

Head raa ma tud ke va deks:
 “Ela vad mõt ted”, Ana to-

li Nek ras sov - raa mat, mis 
rää gib, et ini me ne ei to hiks 
elus kan na ta da ja en nast 
peab „Ju ma la ga“ sa ma le ko-
ha le ase ta ma.
 „Kõi ge täht sam kü si mus“, 

Peep Vain - raa mat, mis püs-
ti tab ees mär ke, kus tu leb suu-
relt mõel da ja prak ti li selt te-
gut se da.
 „Rän nak“ Bran don Bays, 

- raa mat mis rää gib emot-
sioo ni de blok ki dest meie ke-
has.
 „Hin ge haa vad“ Li se Bour-

beau, - viiest hin ge haa vast 
ja nen de üle ta mi se või ma-
lus test.
 „Kõik, mi da on va ja tea-

da, et tun da, end ju ma li kult“, 
Can dan ce B.Pert – ülis tus si-
hi kind la soo vi jaoks, kuid 
sa mas põh jen dab me dit sii-
ni li selt, kui das emot sioo nid 
töö ta vad.

Kaks ras ke mi ni mõis te ta-
vat raa ma tut:

 „Kul ge mi ne“, Mi ha ly 
Csiks zent mi ha lyi - raa mat, 
mis rää gib õn ne va le mist, 
ehk mi da ta haks aeg-ajalt 
„vas tu sei na vi sa ta“, aga ik-
ka tal on õi gus.
 „Vä li“, Lyn ne Mc Tag gart 

- kir jel da tud suur hulk kaa-
saeg seid füü si ka li si kat seid, 
mis muu da vad tra dit sioo ni-
list aru saa mist maail mast.

Ilu sat ke va de tu le kut ja 
pal ju eri ne vaid ta ba tud õn-
ne het ki, koos las te ga ja ük si 
ol les! Päi kest!

Thu le Lee,
Lee so ja nõid

das tu le kah ju kor ral te gut se da 
ja suit suan du ri va ja lik ku sest. 
Vaa ta si me õues pääs teau tot. 
Ja ga ti kleep se, kom me ja pu-
na seid kiiv reid. Tä na me!

Varb la val da on tek ki nud 
to re asu tus ni me ga Varb la loo-
dus ma ja. Mei le pa ku ti koos-
tööd, mil lest ei saa nud keel-
du da. 19. veeb rua ril tu leb ki 
kül la Tiiu An nuk, kes meis ter-
dab koos suu re ma te las te ga li-
ha võt te kaar te ja siis min nak se 
koos met sa kuu se puu le kül la. 
Vast la päe val on Tõ he la va ne-
mad lu ba nud te ha ho bu se ga 
saa ni sõi tu. Loo da me lu meo lu-
de pa ra ne mi se le. 

Märt si al gul toi mub jäl le-
gi las teaia lau lu võist lus, ema-
kee le päe vaks ta ha me väi ke se 
luu le kon kur si kor ral da da. Oo-
ta me va ne ma te pool set abi. 
Sel leks, et laps saaks kon kur-
sil osa le da, tu leb neil en dil luu-
le tus sel geks õpe ta da! Kuu päe-
va dest le hes ei kir ju ta, mõ ned 
va ne mad käi vad nii gi har va 
las teaias, koh tu me vaid pi du-
del. Rek laam üri tus te koh ta on 
aga ala ti rüh ma des üle val. 

Et hai gu se pi si kud tei le lii-
ga ei teeks, soo vi tus – söö ge 
küüs lau ku, jõh vi kaid, as tel pa-
ju mar ju, joo ge maa roh tu dest 
teed ning lii ku ge loo du ses. Ke-
vad ei ole enam kau gel!

Ai ta Lind, 
las teaia ju ha ta ja

Andes ja hä vi ta des ees ku ju sid

Kas ko gu mu 
elu on te le vii sor, 
ja hu via la sid 
po le gi, sest 
elan ju maal?

e
tak se mak su ko hus tus las te re-
gist rist. Sel li sed isi kud ei to hi 
FIE-na eda si te gut se da en ne, 
kui nad on esi ta nud kan dea-
val du se en da äri re gist ris se 
kand mi seks. Sel ju hul tu leb 
aga en ne kan dea val du se esi-
ta mist ta su da rii gi lõiv 200 
kroo ni.

Täp se mat in fot FIE äri-
re gist ris se kand mi se koh ta 
või te lu ge da Jus tiits mi nis tee-
riu mi ko du le helt aad res sil 
http://www.just.ee/14570 või 
Mak su- ja Tol lia me ti ko du le-
helt aad res sil http://www.em-
ta.ee/?id=1361&tpl=1026.

Mak su- ja tol lia met
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1. jaa nua rist hak kab 
keh ti ma uuen da tud 
psüü hi lis te eri va ja dus-
te ga ini mes te eri hoo-
le kan de tee nus te re gu-
lat sioon, mis muu tub 
aru saa da va maks ja 
sel ge maks nii tee nu se 
saa ja te le kui ka tee nu-
se osu ta ja te le. 

Muu de tak se ka puue te ga 
ini mes te sot siaal toe tus te sea-
dust ning puu de ga lap se 
hool da ja toe tust hak ka vad 
1. märt sist maks ma ko ha li-
kud oma va lit su sed.

Muu tu sed sot siaal toe tus tes
 Isa puh ku se eest ei maks-

ta enam hü vi tist rii giee lar-
vest, isa de le jääb 10-päe va se 
ta sus ta ma ta puh ku se saa mi-
se või ma lus. 
 Kao vad nö to pelt toe tu sed 

- lõ pe ta tak se lap se hool dus ta-
su maks mi ne va ne ma hü vi-
tist saa va le va ne ma le. Lap-
se toe tust ja tei si pe re toe tu si, 
mil le le lap sel on õi gus, maks-
tak se sa maaeg selt va ne ma hü-
vi ti se ga.

Jaa nua rist jõus tu vad muu-
da tu sed soo dus ra vi mi te 
loe te lus ja piir hin da des

Ala tes 1. jaa nua rist li san-
du vad soo dus ra vi mi te loe tel-
lu kuus 50% soo dus tu se ga 
ra vi mit: (toi meai ne te ga pa rok-
se tiin, ven la fak siin, tol te ro diin, 
kla rit ro müt siin, ne bi vo lool ja ek-
se na tiid); viis 75% soo dus tu se-
ga ra vi mit: (toi meai ne te ga am-
lo di piin, ri sed roon ha pe, ena lap-
riil, omep ra sool ja mon te lu kast) 
ja kolm 100% soo dus tu se ga 
ra vi mit: (toi meai ne te ga bee tae-
poe tiin, anast ro sool ja pra mi pek-
sool). Soo dus mää ra tõs te tak se 
50%-lt 100%-le ühel ra vi mil 
(toi meai ne ga bi ka lu ta miid).

Tööea li sed ini me sed, kes lä-
he vad ham baars ti juur de pä-
rast 1.01.2009, ei saa enam 
taot le da ham ba ra vi hü vi tist.

Nei le, kes on en ne 1. jaa-

nua rit 2009 ham baars ti juu-
res käi nud kol me vii ma se 
aas ta jook sul, aga po le hü vi-
tist taot le nud, saa vad se da ta-
gant jär gi te ha. 

Ku ni 19-aas tas ted lap sed 
ja noo red saa vad ham ba ra vi 
en di selt ta su ta. Ham ba ra vi hü-
vi tist saa vad ra se dad ja ku ni 
1-aas tas te las te emad (450 
kroo ni aas tas) ning pen sio nä-
rid ja töö või me tus pen sio nä-
rid (300 kroo ni aas tas).

Ham bap ro tee si de hü vi ta mi-
se kord jääb järg mi sel aas tal 
sa maks. 

Ala tes 1. jaa nua rist jõus-
tub rak ku de, ku de de ja elun-
di te käit le mi se ja siir da mi se 
sea dus. 

Jõus tu vad sot siaal mi nist-
ri mää rus te ga keh tes ta tud 
rak ku de, ku de de ja elun di te 
käit le mi se te ge vus loa taot le-
mi sel esi ta ta va te do ku men ti-
de ja and me te loe te lu; rak ku-
de, ku de de ja elun di te käit le-
mi se ees ki ri; rak ku de, ku de de 
ja elun di te doo no ri te va li ku 
kri tee riu mid ja doo no ri te le 
et te näh tud ko hus tus li ke la bo-
ra toor se te uu rin gu te loe te lu 
ning uu rin gu te te ge mi se tin-
gi mu sed ja kord. 

Muu da tu sed 2009. aas ta 
jook sul

Muu tu sed sot siaal toe tus-
tes - lõ pe ta tak se las te koo li-
toe tu se (450 kroo ni aas tas) 
maks mi ne. 

Ala tes 1. veeb rua rist asen-
da tak se pen sio ni te ja toe tus-
te ko ju kan ne kan de ga pan-
gaar ve te le, tei se isi ku pan ga-
kon to le või ko ju kan de ga ini-
me se en da ku lul. 

Tea tud gru pi le jääb või ma-
lus saa da toe tu si pos ti kau du 
ko ju kan de ga ning se da rii gi 
ku lul.

Kin ni ta tak se es ma ta san-
di ars tia bi aren gu ka va, mil le 
pea mi ne idee on pak ku da es-
ma ta san dil roh kem tee nu seid 
kui pel galt pe rears tia bi.

Es ma ta san di tee nus te hul-
ka kuu lu vad aren gu ka va jär-

gi pe rears ti ja -õe tee nus te 
kõr val veel ko duõen dus, äm-
mae man du sa bi, fü sio te raa pia 
ja koo li ter vis hoid ning võr-
gus ti ku tee nus te na ka ham-
ba ra vi, ap tee gi tee nus ja töö-
ter vis hoid. 

Es ma ta san di ter vis hoiu 
võr gus ti ku osa on ka stat sio-
naar ne õen dus hool dus ehk 
hool dus ra vi ning tu le vi kus 
vaim se ter vi se õe tee nus.

Sot siaal mi nis tee rium on 
et te val mis ta nud eel nõu, mil-
le ga uuen da tak se ja täp sus ta-
tak se koo li ter vis hoiu üle san-
deid ja kor ral dust. Eel nõu 
ees märk on ta ga da, et igas 
koo lis oleks kõi ki del las tel 
tur va li ne ja ter vis lik. Sea du-
se muu da tu sed on plaa ni tud 
1. sep temb rist 2009.

Rii gi ko gus on prae gu lu ge-
mi sel eel nõu, mis näeb et te, 
et 1. maist 2009 hak kab kõi-
ki töö tu ru tee nu seid ja –toe-
tu si pak ku ma Töö tu kas sa. 
Töö tu rua met lõ pe ta tak se. 

Uus töö le pin gu sea dus 
jõus tub 1. juu list 2009.

2009. aas tal jät ku vad Eu-
roo pa Sot siaal fon dist (ESF) 
toe ta tud viie riik li ku prog-
ram mi te ge vu sed. Te ge vu si 
viib prog ram mi de raa mes el-
lu sot siaal mi nis tee rium koos-
töös al la su tus te ja hal la ta va te 
asu tus te ga. 

Hoo le kan dep rog ram mi 
raa mes on plaa nis ava da 
nõus ta mis kes kus Lõu na- Ees-
tis. 

Kes kus an nab töö hõi vea-
last in fot nii füü si lis te, vaim-
se te kui ka sot siaal se te eri va-
ja dus te ga ini mes te le ja nen de 
pe re liik me te le. 

Li saks on plaa nis koo li ta-
da 2000 sot siaal töö ta jat, kes 
hak ka vad töö ta ma uue sot-
siaal tee nus te and me re gist ri-
ga (STAR). 

Kva li fit see ri tud töö jõu 
prog ramm pa kub mit me su-
gu seid tee nu seid siht rüh ma de-
le, kes va ja vad töö le saa mi sel 
abi ja nõus ta mist. Suu rem tä-
he le pa nu pöö ra tak se nei le ini-

mes te le, kes on saa nud koon-
da mis tea te ja nei le, kes on ju-
ba koon da tud.

Tööe lup rog ramm kor-
ral dab tea vi tus kam paa nia 
tööand ja te le, mis tut vus tab 
elekt roo ni li si töö kesk kon naa-
la seid töö va hen deid. 

Töö va hend on mõel dud 
eel kõi ge tööand ja te le kon to ri-
töö ta ja te töö kesk kon naa las te 
ohu te gu ri te hin da mi seks ning 
töö ta ja te ter vi se ris ki väl ti mi-
seks või vä hen da mi seks.

Soo li se võr dõi gus lik ku-
se prog ramm alus tab aas tat 
isaks ole mi se kam paa nia ga. 
Veeb rua ris toi mu val kon ve-
rent sil kä sit le tak se töö- ja pe-
ree lu ühi ta mi se te maa ti kat, 
kes ken du des isa rol li täht sus-
ta mi se le pe re kon nas. 

Rah va ter vi se prog ram mi-
ga aren da tak se ter vi se - eden-
da mist töö koh ta del ja ko ha li-
kes oma va lit sus tes ning koo-
li ta tak se pe rears te pat sien ti de 
al ko ho li sõl tu vu se va ra se avas-
ta mi se ja nõus ta mi se alal.

2009. aas tal ka van dab sot-
siaal mi nis tee rium kin ni ta da 
nel ja ES Fist toe ta ta va meet-
me ava tud taot lus voo ru de 
mää ru sed. 

Ava tud taot lus voo ru de 
kau du on 2009. aas tal või ma-
lik ES Fi toe tust taot le da tööe-
lu kva li tee di pa ran da mi seks 
ning puue te ga ini mes te ja 
nen de pe re liik me te töö hõi ve 
tõst mi seks. 

Sa mu ti toe ta tak se te ge vu-
si, mis ai ta vad en ne ta da tööi-
ni me se ter vi se ris ke ja ta sa kaa-
lus ta da nais te ja mees te olu-
kor da töö hõi ves. 

Ava tud taot lus voo ru de ko-
gu sum maks on ter ve pe rioo-
di pea le aas ta ni 2013 pla nee-
ri tud üle 694 mil jo ni kroo ni.

Eu roo pa Re gio naa la ren-
gu Fon dist (ERF) alus ta tak se 
2009. aas tal riik li ke las te ko-
du de ja eri hoo le kan dea su-
tus te reor ga ni see ri mist ja ehi-
ta mist.

Eli Lil les, 
Sot siaal mi nis tee riu mi pres sie sin da ja

Muu da tu sed sot siaal-, ter vi se- 
ja töö vald kon nas 2009 aas tal
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MTÜ Pär nu La he Part-
ner lus ko gu kuu lu tab 
ala tes 2. veeb rua rist 
2009 MTÜ PLPK st ra-
tee gia kõi gi meet me te 
ja ala meet me te 2009 
aas ta voo ru ava tuks. 

Toe tust saa vad taot le da 
MTÜ Pär nu La he Part ner lus-
ko gu piir kon nas te gut se vad 
mit te tu lun du sü hin gud, et te-
võt jad, ko ha li kud oma va lit su-
sed, sih ta su tu sed, selt sin gud 
vas ta valt meet me te le.

Mee de 1 
Koos töö, koo li tus ja 
tea vi tus te ge vus 
Meet me ees märk

Os kus tea be oman da mi ne 
ja koo li ta mi ne kü la elu kesk-
kon na, ela ni ke oma va he li se 
koos töö või me ja MTÜ-de te-
gev mees kon da de os kus te pa-
ren da mi seks ning kon ku rent-
si või me li se kesk kon na sõb ra li-
ku et te võt lu se ku ju ne mi seks 
koos töös MTÜ-de, et te võt ja te 
ja ava li ku sek to ri ga. 

Si se riik li ku ja rah vus va he-
li se koos töö aren da mi ne. 

Ko ha lik ku aren gut mõ ju ta-
va tea vi tus te ge vu se kor ral da-
mi ne, uu rin gu te lä bi vii mi ne, 
koos töö võr gus ti ke loo mi ne.

Mee de 2 
Kü la de elu kes kon na uuen-
da mi ne ja aren da mi ne
Meet me ees märk

Ko ha li ku elu kesk kon na 
aren da mi ne in ves tee rin gu te 
ja selt si te ge vu se (sh spor di- 
ja kul tuu ri te ge vu se) kau du. 

Loo dus res sur si ja kul tuu ri-
pä ran di oma näo li su se in no-
vaa ti li ne ja sääst lik ka su ta-
mi ne piir kon na aren da mi sel. 
Maae la ni kon na tee nus te mit-
me ke sis ta mi ne. 

Ko ha li ku ak tiiv su se suu-
ren da mi ne ja mit te tu lun dus-
sek to ri aren da mi ne. Eri ne va-
te siht rüh ma de kaa sa mi ne 
elu kesk kon na pa ren da mis se 
ning koos töös se. 

Kes kus test kau ge ma te piir-
kon da de sot siaal se ja ma jan-
dus li ku ma ha jää mu se vä hen-
da mi ne. 

Si se riik li ku ja rah vus va he-
li se koos töö aren da mi ne.

Mee de 2a 
Noor te kaa sa mi ne ko gu-
 kon na elu kesk kon na 
pa ren da mis se 
Meet me ees märk 

Ko ha li ku elu kesk kon na 
aren da mi ne noor te le at rak tiiv-
seks sot siaal seks ja füü si li seks 
kesk kon naks in ves tee rin gu te 
ja selt si te ge vu se (sh spor di- ja 
kul tuu ri te ge vu se) kau du. 

Noor te abi ga loo dus res sur-
si ja kul tuu ri pä ran di oma näo-
li su se in no vaa ti li ne ja sääst lik 
ka su ta mi ne piir kon na aren da-
mi sel. 

Maa noor te ja -las te os kus-
tea vet ning aren gut eden da va-
te üri tus te kor ral da mi ne. 

Noor te kaa sa mi ne ko gu-
kon da de elu kesk kon na pa-
ren da mis se, ko gu kon na si ses-
tes se koos töö võr gus ti kes se, 
sh si se riik li ku ja rah vus va he-
li se koos töö aren da mis se piir-
kon nas.

Mak si maal sed toe tus sum-
mad ja –mää rad meet me te le 
2 ja 2a

Mee de 3 
Et te võt lu se kon ku rent si -
või me tõst mi ne
Meet me ees märk

Ko ha li ku et te võt lu se tu-
gev da mi ne mit me ke sis ta mi-
se kau du ja sa mas piir kon na 
me reäär se tu ris mi po tent siaa li 
väl jaa ren da mi ne. 

Et te võt ja te ühis te koos-
töö- ja tu run dus võr gus ti ke 
loo mi ne ja sel le ga seon duv 
si se riik lik ja rah vus va he li ne 
koos töö. 

Et te võt lu se aren da mi ne uu-
te kesk kon na sõb ra li ke la hen-
dus te ra ken da mi se kau du. 

Ko ha peal se te tee nus te aren-
da mi ne. 

Kaa saai ta mi ne uu te töö-
koh ta de loo mi se le. 

Ela nik kon na le pa ku ta va te 
põ hi tee nus te pa ren da mi ne ra-
ken da des uu si la hen du si, sh 
hea juur de pää su või mal da mi-
ne tea bee das tus teh no loo gia-
te le.

Mee de 3a 
Kesk kon na sõb ra li ku 
tu ris mia la se et te võt lu se 
aren da mi ne
Meet me ees märk

Pär nu La he Part ner lus ko-
gu te ge vus piir kon nas ko ha li-
ku et te võt lu se tu gev da mi ne 
mit me ke sis ta mi se kau du ja 
sa mas piir kon na me reäär se 
tu ris mi po tent siaa li väl jaa ren-
da mi ne. 

Piir kon na mai ne ku jun du se 
loo mi ne lä bi et te võt ja te ühis-
te koos töö- ja tu run dus võr-
gus ti ke ning sel le ga seon duv 
si se riik lik ja rah vus va he li ne 
koos töö. 

Et te võt lu se aren da mi ne uu-
te kesk kon na sõb ra li ke la hen-
dus te ra ken da mi se kau du. 

Piir kon na tu ris mi tee nus te-
le li sa väär tust and va te prog-
ram mi de (sh: ko ha lik toit) 
koos ta mi ne, aren da mi ne ja 
ra ken da mi ne. 

Kaa saai ta mi ne uu te töö-
koh ta de loo mi se le. 

Ela nik kon na le pa ku ta va te 
põ hi tee nus te pa ren da mi ne ra-
ken da des uu si la hen du si, sh 
hea juur de pää su või mal da mi-
ne tea bee das tus teh no loo gia-
te le.

Ül di selt toe tus sum ma-
dest, täp sem in fo www.plp.
ee.
1) MTÜ, SA, KOV ku ni 90% 
abi kõlb li ke ku lu de mak su mu-
sest;
2) MTÜ, SA, KOV ku ni 60% 
inf rast ruk tuu riin ves tee rin gu-
ga seo tud abi kõlb li ke ku lu de 
mak su mu sest;
3) äriü hing, FIE ku ni 60% abi-
kõlb li ke ku lu de mak su mu sest 
k.a inf rast ruk tuu riin ves tee rin-
gud;
4) selt sin gud ku ni 100% pro-

jek ti ko gu mak su mu sest, v.a 
in ves tee rin gud;
5) kui pro jek ti on kaa sa tud 
ka su saa jaid kõi ki dest Pär nu 
La he Part ner lus ko gu te ge vus-
piir kon na val da dest, on mak-
si maal ne pro jek ti toe tus prog-
ramm pe rioo dil 3 129 320 
kroo ni,  selt sin gu le an tav pro-
jek ti toe tus on ku ni 156 466 
kroo ni ühe pro jek ti koh ta. 
7) mak si maal ne toe tus sum ma 
ei to hi jooks va ma jan du saas-
ta ja ka he eel ne va ma jan du-
saas ta jook sul an tud vä he se 
täht su se ga abi koos taot le ta-
va toe tu se ga üle ta da vä he se 
täht su se ga abi ülem pii ri 3 
129 320 kroo ni. 

Toe tus te koh ta saab täien-
da vat in fot, taot lus vor me 
ning ju hend ma ter ja li Lea der 
MTÜ Pär nu La he Part ner lus-
ko gu vee bi le helt www.plp.
ee, PLPK te gev ju hilt Mer ce-
des Me ri maa e-post: mer ce-
des@plp.ee, tel. 509 2261. 
Nõus ta mist teos ta vad meet-
mes pet sia lis tid Ma ri ka Ko se 
tel 5656 1373 ja Rai li Men-
gel-Sünt tel 521 9722 nõus ta-
mi se graa fikuga saab tutvuda   
PLPK ko du le hel. 

Taot lus te vii ma ne vas tu võ-
tu päev on 15. ap rill kel la 17-
ni 2009. aas tal Lea der MTÜ 
Pär nu La he Part ner lus ko gu 
kon to ris II kor ru sel, aad res-
sil: Aud ru ale vik Rin gi 1a, 
Pär nu maa. 

In fo päe vad
9. veeb ruarist ku ni 29. 

märtsini kor ral dab Pär nu La-
he Part ner lus ko gu meet me te 
raa mes toe tu se ala sed in fo päe-
vad: 
 Nel ja päe val, 19. veeb rua-

ril kell 15-18 Varb la val la ma-
jas
 Ree del, 20. veeb rua ril kell 

15-18 Tõs ta maa rah va ma jas
 Nel ja päe val, 26. veeb rua-

ril kell 15-18 Aud ru val la ma-
jas

In fo päe vad on osa le ja te le 
ta su ta, täp se mat tea vet saab 
vee bi le helt www.plp.ee

Mer ce des Me ri maa
Pär nu La he Part ner lus ko gu te gev juht

Pär nu La he Part ner lus ko gu 
Lea der programm ootab taot lusi
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On am mu tea da-tun-
tud tõ de, et kõi ge pa-
re maks ja hi pi da mi se 

“abi va hen diks” on hea sis se-
söö de tud koht, kus lin nud ja 
loo mad sa ge li pea tu vad. Mit-
med ja hi me hed on lu ba nud 
mul ka su ta da oma ja hi kants-
lit ja olen sealt hulk pil te gi te-
ha saa nud, aga ik ka ta haks se-
da PÄ RIS OMA. Sel lel sü gi sel 
vaa ta sin gi ko ha val mis, lep pi-
sin kok ku maao ma ni ku ga ja 
läk sin, me si ma gu sa näo ga, 
abi kaa sat peh meks rää ki ma. 
Lu ba sin tal le ehi ti se eest kõi-
ke, mis ühe nai se või mu ses 
ja võib-ol la vei di pea le kau ba-
gi. Mees kort su tas jär je kord se 
väl ja mõel di se pea le küll kul-
mu, kuid ko du ra hu hu vi des 
oli as ja ga pä ri.

Ühel hi lis sü gi se sel päe val 
oli ehi tis siis nii kau gel, et tu li 
ju pid au to pea le la du da, met-
sa ser va ve da da ja seal siis 
kok ku mon tee ri da. Olin aga-
ras ti abiks. Kuis siis mui du! 
Kõik su jus pä ris häs ti, kui 
väl ja ar va ta, et lõ puks oli me 
peh mel maa pin nal mü ta tes 
mõ le mad ke na kes ti po ri sed, 
mi da täien das veel kin ni jää-
nud au to ra tas te alt len dav so-
pa va ling.

Ju ba sa ma päe va õh tul ve-
da sin on ni et te pan ge täie kar-
tu leid ja hun ni ku lii ga kauaks 
kül mi kus se ve de le ma jää nud 
sil ke. Il mad läk sid jär jest pi-
me da maks, mi nu söö dap lat si 
vas tu ei tund nud üks ki met-
se la jas mär ki mis väär set hu vi. 
Sil gud ja kar tu lid sei sid puu-
tu ma tult.

Ühel kar gel hom mi kul jäl-
le vaa ta ma min nes nä gin, et 
ka lad olid ka du nud.Vii sin õh-
tul saia nuk ke ja vei di koe ra-
toi tu. Hom mi kul sät ti sin end 
va ra kult on ni, en ne se da puis-
ta sin ma ha aga peo täie sihv-
ka sid, sest va rem vii dud toit 
oli öö jook sul söö dud. Üks ti-
ha ne püü dis lak ka ma tu vi sa-
du se ga klam mer du da vaa tea-
vast väl jau la tu va ob jek tii viot-
sa kül ge,met sas pi da sid sead 
pul mat ral li. Mul ei tul nud ki 
vä ga kaua oo da ta, kui on ni 
poo le hak kas tüü ri ma üks ko-
he va kar va li ne re ba ne, kes va-

he peal nu hu tas et te vaat li kult 
õh ku, siis mõ ne hüp pe hii re 
jä re le te gi ja nii tea tud aja 
pä rast mi nu met sa ma ja ke se 
juur de jõu dis ki. Rei nu va de ri le 
ime li kud klõp sa tu sed ei meel-
di nud, sör kis pea gi mi ne ma. 
Pi me da il ma ja pi ka sä ria ja 
tõt tu jäid ka te ma pa re mad 
hüp ped fik see ri ma ta. Sel lest 
ma en da meelt häi ri da ei lask-
nud, sest talv ju pikk.

Järg mi sel kor ral on nis kü-
ki ta des või sin üs na pi kalt jäl-
gi da kit se kar ja toi me tu si - ik-
ka loo tu ses, et ehk tu le vad 
need sa mad met sa loo mad söö-
dap lat si le kar tu li koo ri ja tam-
me tõ ru sid no si ma. Ei tul nud, 
hoo pis heit sid ma ga ma met sa-
ser val lok ka va ku lu sis se.

Tal ve ede ne des hak ka sid 
põl lu ser va vii dud söö da hun-
ni kud kii res ti ka du ma. Üs na 
vars ti tu li käia paar kor da nä-
da las li sa vii mas.

Sel ge mal lau päe val jäl le 
va rit se ma min nes avas ta sin, 
et sihv ka kott nur gas oli kat-
ki nä ri tud ja ter ve põ rand pu-
ru täis. Va na ma ga mis kott oli 
soo tuks auk li kuks nä ri tud. Nii-
siis pol nud ki ma ai nu ke asu-
nik sel les ela mus. Nur gas ole-
vat tek ki ja va na mant lit lii gu-
ta des ar va sin nä ge vat mi da gi 

hal li ja kii res ti lii ku vat, aga pä-
ris kin del ka ei ol nud.

Paa ril krõ be kül mal hom-
mi kul, kui ma elu kaid oma 
uue os mi ku ak nast pas si mas 
käi sin, tu li vaa te väl ja kaks 
re bast. Üks neist pei tus ku hu-
gi ro hu tuus ti de va he le, tei ne 
aga tu li tak see ri ma, mis söö-
gi poo list ka on. Rei nu va der 
tuus tis na tu ke rin gi ja vars ti 

lah kus. Mi na aga ei jät nud 
loo tust elu ka te ja hi le ja käi sin 
usi nalt eda si fo to jah ti pi da-
mas. Ei tea, kas va hel pol nud 
kuu seis või tuu le suund või 
mis iga nes õi ged, iga ta hes tü-
kil ajal ei tul nud ke da gi.

Veeb rua ri kui sel õh tu poo-
li kul, kui olin tu lu tult paar 
tun di põl ved krõnk sus ära is-
tu nud, tund sin kui das sää re li-
has võ di se ma hak kas. Võ din 
kan dus pik ka möö da põl ve ni 
ja sealt eda si käe sel ja le. Mõt-

Eve Kää ri loo du se lu guEve Kää ri loo du se lu gu

Ole moe kas ja 
sea lil li

 Sõb ra päe val, 14. veeb-
rua ril ko gu ne sid Jaa gu-
ran na lil le laag ris se lil le-
sea deid õp pi ma hu vi li sed 
kõik jalt Ees tist: Koht la-
Jär velt, Ris tilt, Tal lin nast, 
Jär va kan dist ja Saa re-
maalt. 

Ka he päe va jook sul val-
mis tas iga ini me ne kok ku 
seit se tööd. Et oli sõb ra-
päe va kur sus, siis ka su ta-
si me eri li selt uh keid lil li: 
rat su ri täh ti fla min go sid 
or hi dee sid jne. Loo mu li-
kult ei soo vi nud me se da 
ilu vaid en da le luua ja 
hoi da, vaid püüa me se da 
ja ga da teis te le gi. 

Ala tes 16. veeb rua rist 
on kõik val mi nud tööd 
Tõs ta maa mõi sas rah va le 
vaa da ta. Näi tust saab vaa-
da ta 24nda veeb rua ri ni. 

Kel lel tär kab soov lil le-
sead mi se ga tut vust te ha, 
võib tul la laupäeval, 28. 
veeb rua ril kell 10.30 Se lis-
te kü la tup pa. Et kü la toa 
kur sust fi nat see rib suu res ti 
Tõs ta maa vald, siis omalt 
poolt peab ini me ne maks-
ma vaid 25 kroo ni. Iga osa-
võt ja saab hil jem moe ka 
tai se se ko ju kaa sa. 

Osa võt ja te arv on pii-
ra tud ja see ga tu leb oma 
osa võ tu soo vist eel ne valt 
tea da an da te le fo nil 5556 
3639. 

Käi sin hil ju ti Sak sa-
maal ühe lil le sea de ti pu, 
Gre gor Lerc hi juu res õp-
pi mas. Kur sus te le saa dud 
tead mi si lil le sea de tipp-
moest on aga lau sa ras ke 
en das hoi da. See ga alus ta-
sin jaa nua ris taas oma lil-
le sea de koo li ga. 

Kur su sed toi mu vad 
iga kuu ühel nä da la va he-
tu sel. Näi tu si püüan üles 
pan na eri ne vais pai gus 
ja see kord siis Tõs ta maa 
mõi sas. 

Jaak Tom son, lil le sead ja

Kui das ma en da le ja hion ni sain

Üks ti ha ne 
püü dis lak ka ma tu 
vi sa du se ga 
klam mer du da 
vaa tea vast väl ja-
u la tu va ob jek tii vi-
ot sa kül ge.
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Tä nan Tõs ta maa val la-
va lit sust ja Ko ha li ku 
omaal ga tu se prog ram-

mi või mal da mast VII kü la-
raa ma tu “Män ni kus te kü la” 
trü kis il mu mist. 

See on li gi poo le ki lo ne raa-
mat, 367 le he kül je ja 300 pil-
di ga (toi me ta ja Es ter Vil gats) 
pi di il mu ma ju ba möö du nud 
jaa ni päe vaks, kuid siin kir ju ta-
ja ei jõud nud kä si kir ja õi geks 
ajaks val mis. Va ban da sin ja 
va ban dan veel gi oma te gu 
(õi ge mi ni te ge ma tust). 

Tä nan kõi ki osa li si (siin-
sa mas lä hi kon nas, Pär nus, 
Root sis, Aust raa lias jm) sel-
le raa ma tu kir ju ta mi sel ja 
koos ta mi sel, pil ti de lae nu ta-
mi se ja mä les tus te ju tus ta mi-
se ning kir ju ta mi se eest. Igal 
pil dil raa ma tus on ju tus ta da 
oma lu gu. 

Vaa ta me le he kül jelt 148 
pil ti Män ni kus te kü la kol me 
Köös sa pe re las test 1933. aas-
tal. Sel le vä ga ilu sa, oma isa 
Ja kob Tõ nis soo pil dis ta tud 
(plaa dil) fo to lae nu tas Mee-
li Tõ nis soo-Sutt (sünd 1937, 
kes ise pil dilt puu dub “ob jek-
tiiv se tel” põh jus tel). Ümb rus-
kon na va nu pil te vaa da tes 
tea tak se veel nüüd ki li sa da 
– Köös sa Ja ko bi teh tud pilt! 
Pilt nik on lap sed rit ta saa-
nud, kõi ge väik sem is tub, 
müts ul jalt kuk las, ühel vist 
kar va müts, tüd ru ku tel müt-
sid peas. Ar va ta vas ti on see 

üles ri vis tus Köös sa Jü ri elu-
ma ja sei na ää res, tuul pu-
hub ( meie kan dis ena mas ti 
ik ka jär ve poolt, ehk ka siis) 
tüd ru ku te klei di sa bad liik ve-
le. Nii nad seal sei sa vad: 1. 
Ar no Tõ nis soo (sünd. 1923); 
2. Har ri Rand, is tub (1929-
1988); 3. Ei tel (Hei tel) Köö sel 
(sünd. 1925), Lei li Tõ nis soo-
Salk (1924-2008), Lui se Köö-
sel (Lo vii sa, sünd. 1923). Na-
gu pil dil näe me on üle ühe 
lap se tea da ai nult sün niaeg 
ja tei ne aas taarv puu dub, 
sest se da ei tea kee gi   sõ-
jaaeg viis nad tead ma tus se.

Ka len der kii rus tas jõu luae-
ga ning aas ta lõp pu, aga raa-
ma tut ik ka ei ol nud, mit me 
põl ve esin da jad ai na oo ta sid 
ja oo ta sid. Paar päe va en ne 
jõu lu lau päe va tea tas val la-
va nem Too mas Rõ hu, et osa 
raa ma tuid on trü ki ko jast kät-
te saa dud ja tee me Tõ he las 
sel le tut vus tu se 23. det semb-
ril! Nii läks ki. Mit med he lis-

ta jad on raa ma tu ju ba lä bi 
lu ge nud ning head ja vead 
üles leid nud.

Raa ma tu lõ pus on vaa ta-
mi seks Tõs ta maa val la Tõ he-
la näi tel meie ta lue lu aren-
gut ka jas ta vad näi tu ses ten-
did Ees ti Põl lu ma jan dus muu-
seu mi ko gust (val la päe va de 
ajaks jõu dis see Tõs ta maa le). 
Siin juu res võib li sa da, et üks-
kõik mil li sest Ees ti maa pai-
gast või nuks sa ma su gu se 
näi tu se kok ku pan na. Tekst 
näi tu se pil ti de juu res on väik-
se või tu, kuid tut ta vad pil did 
kõ ne le vad meie ga il ma teks-
ti ta gi.

Nii siis tu li läi nud aas ta 
Tõ he la ko du ko ha päev pi da-
da raa ma tu ta. Kau ge malt tul-
nud olid na tu ke kur vad, aga 
mi nust kur ve mat vist ei ol-
nud. Olen tä he le pan nud, et 
va ra se ma tel ko du ko ha päe va-
del “kü la ka da” käi mi sel on 
pal ju del just sel leks pu huks 
värs kelt il mu nud kü la raa mat 
käes ja sai võr rel da ko he selt 
te ge lik ku ses näh tut raa ma-
tus ole va ga. See kord jäi see 
ära. Män ni kus te kü la eks kur-
sioon kes tis li gi kau du kuus 
tun di ja ae ga ol nuks veel gi 
tun ni ke ne va ja! Põ hi li selt 
lii ku si me jalg si. Nii näi tas 
Sil vi Ran na sam mu lu ge ja: 
14819 sam mu ja sel le le tu li 
li sa da veel bus si ga sõi de tud 
tee lõi gud.

Vai ke Hang

le sin, et ku rat, li ha sed pä ris 
kan geks jää nud! Peaks vist 
na tu ke lii gu ta ma. Vis ka sin 
pil gu al la poo le ja us ku ma tult 
vaa ta sin kui das käe sel jal kin-
da kar va de va hel kü ki tas til lu-
ke põld hiir, kes mind jul gelt 
oma nöps sil ma de ga tak see ris. 
Vah ti si me mõ ne se kun di tõtt, 
siis li bis tas jutt selg en nast 
möö da mi nu säärt al la ta ga-
si, hüp pas põ ran da le, nuus kis 
igaks ju huks lä bi kõik nur gad 
ja lip sas siis uk sep rao va helt 
õue. Mi nu mõt tes pü sis vaid 
tõik, et no veel üks elu kas, 
kel le le süüa tas si da va ja!

Oma kär si tu se tõt tu sain 
nä da la eest ka ki be da pet tu-
mu se osa li seks. Kuul sin küll 
puu ot sast kost vat ku ri nat, 
kuid ei tead vus ta nud en da-
le, et see võis kuu lu da mõ ne-
le kot ka li se le. On niust pao ta-
des tõu sis uh ke lind oks te ro-
bi nal len du, lii ki mää ra ta ei 
jõud nud, me ri kot kas iga ta hes 
ei ol nud. Pas si sin pä rast veel 
paar tun di, kuid as ja ta.

Järg mi ne söö da last on ju-
ba nä da la va he tu seks met sa 
vee tud (ik ka arm sa abi kaa sa 
jõul ja nõul). Oo tan põ ne vu se-
ga uu si koh tu mi si, sest jäl ge-
de jär gi ot sus ta des käib seal 
pä ris vil gas met sae lu.

Eve Käär

Vana pilt ju tus tabVana pilt ju tus tab

Män ni kus te kü la raa mat sai val mis

Män ni kus te kü la kol me Män ni kus te kü la kol me 
Köös sa pe re de lap sed Köös sa pe re de lap sed 
1933.1933.
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Pal jud neiud on teis me li se eas kir ju ta nud oma 
sa la ja se mad mõt ted päe vi kus se ja hoid nud se da 
kii valt var ja tud pei du ko has. Hä da sel le le, kes 
jul ges se da pü ha kir ja tööd lu ge da. 

Tä na sel päe val on päe vi kud ko li nud in ter net ti. Mõ ned sa-
la sõ na de ga kaits tud, tei sed ava li kult lu ge da - ole ai nult hea 
ja ot si. Suu re mad in ter ne ti-päe vi ku te por taa lid on blogs pot.
com ja wordp ress.com. 

Mõ ni ae ga ta ga si sat tu sin 
lu ge ma ühe Ees ti neiu päe vi-
kut elust kel gu koer te hand le-
ri na (ta li ta ja na) Alas ka lius ti-
kul. 

Eel mi se aas ta no vemb ris 
il mus see lu gu ka raa ma tu-
na:“Mi nu Alas ka“ Ma ria Ku-
pins ka ja. 

Raa ma tu au tor tah tis põ ge-
ne da oma unt su läi nud suh te 
jä rel või ma li kult kau ge le. 

Töö kuu lu tu si lu ge des sat-
tus ta pak ku mi se le töö ta da 
Alas kas, tu ris ti de le lõ bu sõi tu 
te ge va te kel gu koer te ga. 

Kui das saa da hak ka ma elu-
ga nii võrd pii ra tud kesk kon-
nas, mil li sed tun ded ja mõt-
ted see si nus esi le toob. 

„Mi nu Mol do va“ Mar-
je Aks li. Saab lu ge da eest-
lan na elust eu roo pa vae-
sei mas rii gis Ka na da dip lo-
maa di nai se na. 

Nii mõ ni gi koht raa ma-
tus tun dub oma ne ja tut-
tav lik. 

Sa mas on rää gi tud pal ju 
ini mes te vae su set maa piir-
kon da des, püüd lu sest lä bi 
nä ri da bü rok raa tiast. 

Sa ge li esi tab raa ma tu 
au tor kü si mu se. Miks? 
Saa des vas tu seks, et nii on 
see ko gu aeg ol nud ja kui 
nüüd tei si ti te ha, siis üks-
kord või vad ha ka ta nii te-
ge ma ka tei sed. 

See on kui must ste naa-
rium, mis juh tu pea le Nõu ko gu de Lii du la gu ne mi se jä rel ühe 
rah va va ba rii gi ga. Me või me õn ne tä na da, et nii ei läi nud meil 
Ees tis. Suut si me pii sa valt muu tu da ja are ne da.

Need raa ma tud ai ta vad mõis ta, kui das ela vad ini me sed mu-
jal maail mas. Tu ris ti na sa tud pea mi selt nä ge ma eri ne vaid vaa-
ta mis väär su si, aga need kaks noort naist on ela nud ko ha peal 
mõn da ae ga ja saa nud tun da se da, pä ris ko ha peal set hõn gu.

Loe ka http://tos ta maa raa mat.blogs pot.com
Mar ge Pääs tel, raa ma tu ko gust

Minu Alaska ja minu Moldova

RAAMATUSOOVITUSRAAMATUSOOVITUS

Ka keh val ajal ol gu ini me ne ilusKa keh val ajal ol gu ini me ne ilus
 Tõs ta maal saab en di selt 

juuk su ris ja kos mee ti ku juu-
res käia. Igal tei si päe val ja 
nel ja päe val kel la 9–18 oo-
tab klien te juuk sur Eri ka 
Leet maa. Eel re gist ree ri mi ne 
te le fo nil 520 5981. Täis kas-
va nu te le mak sab lõi kus 60 
kroo ni. Loo mu li kult saab  te-
ha pü si lok ke ja juus te le hoo-
pis teist ju me an da.

Kos mee tik töö tab nel ja-
päe vi ti 9–18, te ha saab 60 

kroo ni eest ma ni küü ri ning 
125 kroo ni eest pe di küü ri, 
la ki eest tu leb eral di ta su da. 
Edas pi di saab ka näo hool-
dust tel li da. Eel re gist ree ri-
mi ne te le fo nil 5663 1896 
Car men Maan toa.

Tõs ta maa noor mees te 
seas on juuk se lõi kus po pu-
laar ne. Vä he malt iga kol me 
nä da la jä rel käiak se kõi gi 
nei du de rõõ muks oma soen-
guid värs ken da mas. TT

Sõb raõh tul va li ti m

Ta ga Hei ko, Ai len (Miss ja Mis ter Tei ni 2006), is tu vad: Me his – Mis ter
– Miss Ar mas, Triin – Miss Tei ni, Kät rin – Miss Fan taa sia, Ger da – Miss
– Mis ter Tei ni.
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MÜÜA

17. - 24. veeb ruar 
Tõs ta maa mõi sas lil le sea-
de te näi tus “Mõel des 
sõb ra le” 

Es mas päev, 23. veeb ruar 
kell 18 Tõs ta maa mõi sas 
esi neb Tiit Born. Ma he da 
hää le ja oma pä ra se ki tar ri kä-
sit lu se ga muu sik esi tab oma-
loo dud lau le ja ar mas ta tud 
ees ti he li loo ja te loo min gut 
(R. Valg re, K. Te ras maa, A. 
Rin ne jt). Lu ba en da le üks 
ke na ees ti meel ne kont ser die-
la mus! Pi let 60 kroo ni

Tei si päev, 24. veeb ruar
ala tes kel la 12 Me re laiu 
puh ke kü las lust lik 
VAST LA PÄEV nii maal 
kui jääl. Her ne supp ja 
vast la kuk lid 25 kroo ni. 

Lau päe val, 28. veeb rua ril 
kell 10.30 Se lis te kü la toas 
lil le sea de kur sus

KI RIK
Lau päev, 21. veeb ruar. 
kell 18 Tõs ta maa ki ri kus 
Ees ti va ba rii gi 91. aas-
ta päe va le pü hen da tud 
ju ma la tee nis tus

KUHU MINNA

12. veeb rua ri õh tul 
oli kõi gil koo li-
noor tel või ma-

lik Tõs ta maa rah va ma jas 
sõb ra päe va tä his ta da. Mõ ne 
tun ni ga kau nis ta ti-sea ti saal 
nii peo val mis ja noor te pä ra-
seks, kui oli või ma lik ning 
ha ka ti gi hu vi li si oo ta ma. 

Kolm nä da lat ta ga si väl ja 
kuu lu ta tud Miss ja Mis ter Tei-
ni va li mis kut se lei dis sa mu ti 
vas tu ka ja. Se da üri tust po le 
kor ral da tud kolm aas tat jul ge-
te osa võt ja te puu du mi se tõt-
tu. End proo vi le pan na võis 
igaüks, kel va nust 11 ku ni 14 
aas tat. Vap rad kan di daa did 
oo ta sid oma la vae si ne mist. 
See oo tu sä re vus oli vah va. 

Veel vah vam oli aga õh tu 
ise. Pub li kut ja pi du li si tu li 
ül la tus li kult pal ju. Va li mis-
show õn nes tus ke nas ti. Män-
gi ti, joo nis ta ti, tant si ti ter ve 
õh tu. Sõb ra koh vi kus sai jää-
tist os ta ja ko gu rah va ma ja 
oli kui noor te kes kus. Kah ju 
ai nult, et ei ole pak ku da veel 
hu vi ta vaid män ge. Aga lap-
sed on ju ba kuul nud sel lest, 
et noor te kes kus tu leb lä hiaas-
ta tel koos hea de va baa ja veet-
mi se või ma lus te ga. Mee leo lu 

oli sõb ra lik, na gu sõb ra päe va-
le ko ha ne. 

Järg mi sel kor ral oo ta me 
suu re mat osa võt tu. Kes ko ju 
re du ta ma jäid, ei tea, kui das 
oli. Kui kut su tak se, siis oled 
ju oo da tud, liht salt tu le! 

Suur tä nu kõi gi le, kes ai ta-
sid. Ko gu sel le õh tu mõt te al-
ga ta jad olid Ai len ja Mer le. 
Jõu du tei le ka edas pi di seks!

Ar mas val la rah vas! Ol ge 
au pak li kud kõi gi teis me lis te 
vas tu, sest nen de hul gas on 
mis se ja mis te reid. Kui jul-
geid ja gub, siis ot si me pär-
leid meie hul gast järg mi sel 
aas tal jäl le!

Õn ne la, (üks kor ral da ja test)

mis se ja mis te reid

Ta lent, Elii na – Miss Särt sa kus, Lau ra 
s Ta lent, Ja ne – Miss Graat sia, Ana to li 

Ana to li ja Triin – Miss ja Mis-
ter Tei ni’2009.

* Se lis tes müüa töö kor ras 
kreis saag. In fo te le fo nil 
529 2011

* Müüa 3 meet ri sed küt-
te puud. Veo või ma lus. In fo 
te le fo nil 5615 9234 Ma dis.

Laupäeval, 
21. veebruaril 

kell 20.30
Tõstamaa rahvamajas

tantsuõhtu koos 
ansambliga

PS TROIKA

Tantsu-
õhtu 
pilet 
75 krooni, 
pärast 
kella 22 
pilet 
125 krooni
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Veebruarikuu
Veebruarikuu
Veebruari kuu
Veebruari kuu

juu bi la ridjuu bi la rid

EI LART LOO METS
3.07.1926 – 9.02.2009

MIL VI ADER 
1.03.1941 – 9.02.2009

HEI KI VEST MAA
20.06.1941 – 9.02.2009

HAR RI TRUMP
10.06.1923 – 12.02.2009

14. jaanuaril sün dis 
Karl-Mar kus Tuul mees

6. veebruaril sün dis 
Eve li Piir me

Õnnitleme 
uusi vallakodanikke ja 

nende vanemaid!


