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TÄNA LEHES:

Ree del, 13. märt sil toi mus tra dit sioo-
ni li ne ja vä ga oo da tud val la so lis-
ti de kon kurss Tõs ta maa rah va ma-

jas. Roh kear vu li se pub li ku ees as tus üles 
39 last, va nu ses 4. - 19.aas tat, igaü hel 
to re laul huu lil.

Li saks meie val la lau lu las te le tu li so-
lis te ka Lin dilt ja Varb last. Lau lud õpe ta-
sid las te le sel geks Ivi Kask, Tiiu Raa vik, 
An ne Pais te (Lin dilt) ja al la kir ju ta nu. He-
li või men du se ga ai tas Ur mas Rein feldt ja 
fil mi te gi Ma dis Ves ki mä gi. To re oli nau-
ti da ka koo li pois te bän di et teas teid.

Zü riis se olid pa lu tud pa ri maid laul-
jaid õig la selt väl ja nop pi ma kolm muu-
si kai ni mest. Need olid: Kai di Feld mann 
– Su pers taar 2008 kon kur sil te le vi sioo ni 
kau du tun tud laul ja, sa mu ti on ta so list 
Tõs ta maa noor tean samb li T69 koos sei-
sus, Lii sa Rand maa – viiul da jast noor 
muu sik ning Enn Mart son – ans. REM 
ki tar rist ja laul ja, li saks muu si ka te ge mi-
se le ka la va kunst nik. 

Pa ri mad so lis tid, kel le žü rii väl ja va-
lis kõi gi osa le ja te seas, on järg mi sed:

Eel koo liea lis te va nu se rüh mas – Kei ly 
Kaal, Ke vin Pääs tel ja Se ve lin Kask.

7.-8. a va nu se rüh mas – Kad ri Ka se, 
Ave ri Kol ju ja Ave-Ing rid Ves ki mä gi.

9.-10. a va nu se rüh mas – He le vi Jur-
jev, Os kar Tamm ja Tee le Tõ nis son.

11.-13. a va nu se rüh mas – Kät rin 
Leht la, Elii na Lil le mets ja Ger da Ma ru-
se.

16.-19. a va nu se rüh mas – An na Vah-
ter (Varb last).

Zü rii an dis väl ja ka GRAND PRIX 
(kõi ge pa rem so list), mil le omis tas viie 
aas ta ne Kei ly Kaal.

Pub li ku lem mi ku tiit li päl vis kõi ge 
roh kear vu li se malt 16. a Ma ri liis Lil le-
mets, kel le esi tus oli hu vi tav tä nu bän-
di saa te le. 

Pal ju õn ne kõi gi le! Ja suur tä nu ai ta-
ja te le! Laul mi ne on meel div ja to re te ge-
vus, ai tab üle saa da mu re dest ning teeb 
jul geks.

Mi da peab sel leks te ge ma, et laul jaks 
saa da? Õi ge vas tus on – laul ma.

Õn ne la

Tõs ta maa 
folk loo ri rühm 

VO KI RA TAS
tä his tab oma 

25. sün ni päe va 
lau päe val, 18. ap ril lil 

kell 14 
Tõs ta maa rah va ma jas

Kül la oo ta me Ha ni la 
lau lu- ja män gu selt si 

oma ka pel li ja lus ti li ke 
et teas te te ga

Tu le Si na ka!

XIII “Muu si ka 

meid kõi ki seob…”
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 No kuul ge ini me sed! 
Kui ei ole ra ha siis tu leb 
see en da le sel geks te ha ja 
ela da vas ta valt või ma lus-
te le. Ka priis ka ma ta saab 
mõist li kult hak ka ma ja 
võiks ise vei di roh kem pin-
gu ta da. Mit te nii, et piiks, 
piiks ja ra ha tu leb. Li saks 
veel mõ ni tar bi mis laen või 
väi ke laen. 

Kõik need lae nud on ko-
hu ta valt suur te int res si de-
ga ja õi ge pea on olu kord 
ka tast roo fi li ne. Eri ti ma sen-
dav on see, et lae na tud ra-
ha eest os te tak se tih ti me ga 
suur te le kas ja siis on ju „to-
re“ ko gu pe rel seal ees ve de-
le da, ki ru da va lit sust, vä he-
seid toe tu si jne. Ei viit si kee-
gi enam aia maa ga mäs sa ta 
ega met saan de ko gu da. 

Õpi tud abi tus. Häm mas-
tav on mui du gi see, mil li se 
kii ru se ga abi ra had õl leks 
üm ber vil li tak se ja hoid-
ku ju mal, kui rii gi toe tus 
peaks tun ni ke se hi li ne ma. 

No kuul ge ini me sed! 
Kui ei ole ar mas tust, ko hu-
se tun net, hoo li vust siis tu-
leb see en da le sel geks te ha 
ja ei to hiks en da le lap si mu-
ret se da. 

Kõi k su gu küp sed koo li-
lap sed peaks vii ma Tal lin-
na väi ke las te ko dus se eks-
kur sioo ni le, et nad näeks 
mi da kõik eel ne valt kir jel da-
tu en da ga kaa sa toob. 

Täis tuu bi tud ruu mid 
kur ba de sil ma de ga ini me se-
haks ti si. Need lap sed ei ole 
ju kui da gi süü di, et nad siia 
maa lil ma ker ja ma saa de ti. 
Ker ja ma eel kõi ge ar mas-
tust. Vä ga õn ne tu ma ja. 

Siin ko hal ta han sü da me-
le pan na, et kõik need te ge-
la sed kes ei ole või me li sed 
oma las te eest na gu kord 
ja ko hus hoo lit se ma, võik-
sid val la le ai täh ütel da.

Prob leem on ik ka sel les, 
et kus kil on ka si ma ta ja 
näl jas laps. Na gu elu näi-
tab saab iga hea te gu kind-
las ti ka ris ta tud.

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 
26. märt si 2009. 
aas ta is tung

 Kuu la ti val la va ne ma in-
fot hool de ko du aren da mi-
se se plaa ni dest. Prae gu ne 
ma ja ei vas ta tä na päe va 
nõue te le, sa mu ti on pi de valt 
prob lee me ter vi se kait se ja tu-
le tõr je ga. 

Pi ke mas pers pek tii vis on 
va li da, kas hool de ko du sul-
ge da ja os ta val la hool de ko-
du tee nust va ja ja te le se da mõ-
nest tei sest hool de ko dust või 
te gel da hool de ko du uuen da-
mi se ga. 

Va li tud on aren da mi se va-
riant ja val mis juur dee hi tu se 
pro jekt. Sel le alu sel kuu lu ta-
ti väl ja rii gi han ge kont ses-
sioo ni mee to dil (liht sus ta tult, 
et han ke kon kur si võit nu ehi-
tab hoo ne val mis ja SA Tõs ta-
maa hool de ko du ren dib se da 
pi kaaeg selt, ta su des lae ku va-
test ko ha mak su dest ka ehi tus-
ku lud). 

Aas ta ta ga si sel li ne pak-
ku mi ne Vänd ras õn nes tus ja 
seal hak kab ma ja val mis saa-
ma. Tä na ne si tuat sioon on 
tei ne ja meie han ke le ei esi-
ta tud üh te gi pak ku mist. Val-
la va lit sus loo tis tea da saa da 
vä he malt või ma li ku ruut meet-
ri hin na, et siis ot sus ta da, kas 
see on mei le jõu ko ha ne või 
mit te. 

Val la va lit sus ot sib jät ku-
valt või ma lu si hool de ko du 
kaa sa jas ta mi seks. 

Ku na aga nõud lus hool de-
ko du koh ta de jär gi on suur, 
pai gu ta tak se 12 hoo lea lust, 
pä rast LKK väl ja ko li mist, en-
di se Poot si koo li ma ja tüh jalt 
seis vas se os sa. 

Ma jas jät ka vad raa ma tu ko-
gu ja vai ba ko da, üle mi ne saal 
jääb kü laü ri tus te tar beks.

 Val la va nem in for mee ris 
vo li ko gu sot siaal töö ta ja te 
koh tup rot ses sist (vt. eral di 
ar tik kel).

 Muu de ti Tõs ta maa val la-
vo li ko gu 10.02.2006 aas ta 
ot sust nr 29 ja 25.04.2008.
aas ta ot sust nr 175 ale vi ku 
tä na va te pin da la de mää ra mi-
se koh ta ja mää ra ti pin da lad 
ruut meet ri täp su se ga.

 Keh tes ta ti Kast na kü las 
asu va Kruu siau gu I ja Jaa nu-
se kin nis tu de tailp la nee ring.

 Võe ti vas tu mää rus las-
teaia ku lu de va ne ma poolt 
kae ta va osa mää ra mi se koh-
ta. 

Ala tes 01.04.2009. aas-
tast on las teaia ko ha ta su 200 
kroo ni kuus lap se koh ta. Seal-
hul gas on 50 kroo ni õp pe va-
hen di te ku lu.

Ta su mi ne toi mub kõi ki de 
kuu de eest, väl ja ar va tud aeg, 
kui las teaed on val la va lit su se 
kor ral du sel su le tud. Ta su või-
dak se vä hen da da ka ras kes se 
olu kor da sat tu nud lap se va-
ne ma põh jen da tud aval du se 
alu sel.

 Keh tes ta ti uus sot siaal toe-
tus te maks mi se kord. 

Ee lar ve va hen di te vä he su-
se tõt tu ala tes 01.04.2009. 
aas tast. mit meid se ni keh ti-
nud toe tu si, seal hul gas val la 
poolt maks ta vat ma tu se toe-
tust enam ei maks ta. 

Sün ni toe tus vä he nes 3000 
kroo ni le.

 Võe ti vas tu uus hool da ja-
toe tu se mää ra mi se ja maks-
mi se kord, mis sä tes tab ala-
tes 01.04.2009 hool da ja toe-
tu se maks mi se nii puu de ga 
lap se kui ka puu de ga täis kas-
va nu hool da ja le.

 Võe ti vas tu val la 2009. 
aas ta ee lar ve ko gu ma hus 21 
341 000 kroo ni. Sel le le li san-
dub rii gilt saa dud sih tots tar-
be li ne 5,3 mil jo nit Ma ni ja lii-
ni paa di soe ta mi seks.

 Muu de ti mää rust pe da-
goo gi de töö ta sus ta mi se alus-
te ja pal ga alam mää ra de kin-
ni ta mi se koh ta. 

Õpe ta ja te pal ga alam määr 
tõu sis 4 prot sen ti rii gi poolt 
eral da tud va hen di te ar velt. 

Las teaia õpe ta ja te pal ga-
määr jäi 2008.aas ta ta se me-
le. 

 Amet ni ke ja vo li ko gu esi-
me he pal ga mää ra vä hen da ti 
15 prot sen di ula tu ses.

 Vo li ko gu liik me hü vi tist 
trans por di ku lu de kat mi seks 
vä hen da ti 200 kroo ni le.

 Ot sus ta ti kor ral da da ava-
lik suu li ne enam pak ku mi ne 
Poot sis asu va te va ba de kor-
te ri te ja en di se Se lis te si de, 
ku na gi se val la ma ja kin nis tu 
võõ ran da mi seks. Pak ku mi se 
kor ral dab val la va lit sus.

 Vas tu võe tud mää ru sed 
ava li kus ta tak se val la ko du le-
hel ja Rii gi Tea ta ja elekt roo-
ni li ses and me baa sis, sa mu ti 
val la kant se leis.

Eve Sah tel,
val la sek re tär

Tõs ta maa Val la vo li ko gu keh tes tas 
26.03.2009. a. is tun gil järg mi sed de tail-
p la nee rin gud: 

 ot su se ga nr. 212 keh tes ta ti Kast na kü las 

asuv Kruu siau gu maaük su se de tailp la nee-
ring; 

 ot su se ga nr. 213 keh tes ta ti Kast na kü las 
asuv Jaa nu se maaük su se de tailp la nee ring.

DETAILPLANEERINGUD
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26. märt sil kin ni tas 
vo li ko gu pea le kol man-
dat lu ge mist Tõs ta maa 
val la 2009. aas ta ee lar-
ve ma hus 21,3 mil jo nit 
kroo ni. 

Ee lar ve kin ni ta mi se vii bi-
mi ne tu li mõ ne ti ka suks, sest 
tu le ne valt rii gi sääs tuee lar-
vest on täp sus tu nud val la le 
eral da ta vad sum mad ja me 
ei pea te ge le ma ne ga tiiv se li-
saee lar ve ga. 

Sa mas on ka vas tu võe tud 
ee lar ve vä ga pin ge li ne, sest 
võr rel des 2008 aas ta ga on vä-
he ne mi ne 5,3 mil jo nit kroo ni 
ehk 20 prot sen ti.

Tu lu de poo lel on tu le ne-
valt ük si ki si ku tu lu mak su lae-
ku mi se prog noo sist ja rii gi 
poolt val la le ar ves ta ta va osa 
vä he ne mi sest ka van da tud lae-
ku mi ne 8 mil jo nit ehk vä he-
ne mi ne võr rel des möö du nud 
aas ta ga 11 prot sen ti. 

Maa mak su osas an dis riik 
loo dus kait se lis te maa de le 
maa mak su soo dus tu se, se da 
val la le kui maa mak su saa ja-
le täie li kult hü vi ta ma ta ja nii 
on maa mak su lae ku mi ne 1,3 
mil jo nit ehk 1 prot sent väik-
sem. 

Tee de kor ras hoiuks on eral-
da tud va hen deid 0,6 mil jo nit 
ehk 75 prot sen ti vä hem kui 
möö du nud aas tal. 

Rii gi poolt eral da tav ta san-
dus fond on 8,3 mil jo nit kroo-

ni, vä he ne mi ne 18 prot sen ti. 
Sel le hul gas on ha ri du se va-
hen did vä he ne nud 5,1 mil jo-
nilt 4,5 mil jo ni le ehk 12 prot-
sen ti, sa mas tõs tis riik õpe ta-
ja te pal ka 4 prot sen ti. 

Toi me tu le ku toe tus vä he ne-
nud 50 prot sen ti ja las teaaia-
toe tust enam ei ole. Koo li toi-
du toe tus on säi li nud 97 prot-
sen di ula tu ses.

Teis telt oma va lit sus telt 
loo da me ha ri dus tee nus te osu-
ta mi se eest saa da 1 mil jo ni 
(maa val la osas erand lik, et 
meil õpib roh kem õpi la si mu-
jalt kui meie oma sid teis tes 
val da des, ära mak sa me 0,5 
mil jo nit) ja õpi las ko du le on 
ha ri dus mi nis tee rium eral da-
nud 0,7 mil jo nit.

Kau pa de müü gist ning 
tee nus te osu ta mi sest (rii gi lõi-
vud, kul tuu ri tee nu sed, üü rid 
jne) loo da me saa da 0.6 mil jo-
nit ja muu de tu lu de na (val la-
va ra müük, eri ka su tus load, 
maa va ra maks jne.) veel 0,6 
mil jo nit kroo ni.

Pea me toi me tu le ma viien-
di ku võr ra väik se ma ee lar ve-
ga. Sel leks on ku lu de poo le le 
jäe tud vaid hä da va ja li kud ku-
lud, mi ni mee ri tud ma jan dus-
ku lud, op ti mee ri tud val la töö-
ta ja te (nii val la vaa lit sus kui 
asu tu sed) tööü le san ded, mii-
ni mu mi ni vii dud li sa ta sud ja 
vä hen da tud ala tes 1. ap ril list 
töö ta su 15 prot sen ti, väl ja ar-
va tud õpe ta jad.

Ku lu de poo lel on: 
Va lit se mis ku lud: 
2,9 mil jo nit kroo ni (14 prot-
sen ti ee lar vest, vä he ne mi ne 
võr rel des möö du nud aas ta 
sum ma ga 15 prot sen ti). 

Siin on vo li ko gu ja val la-
va lit su se ku lud, sü gi ses te vo li-
ko gu va li mis te ku lu ja re serv-
fond.

Ha ri du se ku lud: 
11,1 mil jo nit kroo ni (52 prot-
sen ti ee lar vest, vä he ne mi ne 9 
prot sen ti) on Tõs ta maa kesk-
koo li, Tõs ta maa las teaia, ha-
ri du sa su tus te ma jan da mi se, 
õpi last rans por di ja SA Tõs-
ta maa mõis te ge vus ku lud ja 
teis tes oma va lit sus tes õp pi va-
te õpi las te eest maks ta vad ko-
ha mak sud.

Kul tuu ri ku lud: 
1,5 mil jo nit kroo ni (7 prot-
sen ti ee lar vest, vä he ne mi ne 
14 prot sen ti) koos ne vad Tõs-
ta maa rah va ma ja, Tõs ta maa 
raa ma tu ko gu, Poot si raa ma tu-
ko gu, Tõ he la rah va ma ja/raa-

ma tu ko gu, spor di, trü kis te ja 
kul tuu riü ri tus te ku lu dest.

Sot siaal ku lud: 
1 mil jon kroo ni (5 prot sen-
ti ee lar vest, vä he ne mi ne 32 
prot sen ti) on val la sot siaal toe-
tu sed, toi me tu le ku toe tu sed, 

puue te ga ini mes te toe tu sed 
ja töö tu te töö hõi ve toe tus, 
sot siaal ma ja de ku lud, tee nus-
te ost mi ne SA Tõs ta maa hool-
de ko dult ja ava hool du se kor-
ral da mi se ga seo tud ku lud. 

Vä he ne mi ne on eel kõi ge 
tin gi tud rii gi poolt eral da ta-
va test sot siaal toe tus te vä he-
ne mi sest ca 50 prot sen ti. See 
tä hen dab, et val lal on eri ne-
vaid sot siaal toe tu si maks ta 
olu li selt vä hem.

Ta ga tud on toi me tu le ku toe-
tu se maks mi ne, se da on või-
ma lik rii gilt va ja du sel juur de 
tao del da.

Val la ma jan du se ku lud: 
(7 prot sen ti ee lar vest vä he ne-
mi ne 41 prot sen ti) on Tõs ta-
maa, Kast na, Kõ pu, Se lis te 
ja Tõ he la kal mis tu te, mu nit si-
paal tee de, tä na va val gus tu se, 
Ma ni ja lii ni paa di, jäät me kor-
ral du se, hal jas tu se, kesk ko-
nna hoiu ku lud. 

Ena mus vä he ne mi sest on 
tin gi tud rii gi poolt eral da ta-
vast tee hoiu ra ha vä he ne mi-
sest 75 prot sen di võr ra. See-
ga saa me tee del te ha vaid 
hä da pä ra seid töid ja usun, et 
kok ku hoi du lu me lük ka mi ses 
on ju ba ka tun ne ta tud.

Toe tu sed: 
(1 prot sent ee lar vest, vä he ne-
mi ne 31 prot sen ti) on toe tu-
sed kor ra kait se le, ter vi se kes-
ku se kom mu naal ku lu de kat-
mi ne ja mak sed Pär nu maa 
Oma va lit sus te Lii du le, mil lest 
kae tak se Pär nu maa val da de 
ühis te ge vust ja ühi sü ri tu si.

In ves tee rin gud: 
(14 prot sen ti ee lar vest, vä he-
ne mi ne 14 prot sen ti) ku lu des-
se on pla nee ri tud kaas fi nant-
see ring Tõ he la kü la selt si le 
päe va kes ku se ra ja mi seks, 
võim la pro jekt, hool de ko du 
pro jekt, veep ro jekt ning ju ba 
teh tud in ves tee rin gu teks võe-
tud lae nu de ta ga si mak sed.

Loo da me mõist va le suh tu-
mi se le, kui val last mõ ne eel-
mis tel aas ta tel teh tud ku lu tu-
se, pa ku tud tee nu se või maks-
tud toe tu se koh ta öel dak se, et 
tä na vu po le või ma lik. 

Ee lar ve kok ku pa nek oli 
iga ta hes al la kir ju ta nu te le kül-
lalt ki stes si te ki tav ja sa mas ei 
saa kin del ol la pla nee ri tud tu-
lu de lae ku mi se le ning see ga 
ka sel le le, kas teh tud kär ped 
on pii sa vad. Ee lar ve ga täp se-
malt tut vu da on või ma lik mõ-
ne aja pä rast val la ko du le hel. 
Ilm selt vee nis eel nev lu ge mi-
ne oma va lit su se vä ga suurt 
sõl tu vust rii gist ja sel le poolt 
eral da ta va test va hen di test. 

Aru saa dav on krii sia jal lae-
ku mis te vä he ne mi ne, aga kui 
muu de tak se va hen di te eral da-

mi se va le meid na gu rii gi le so-
bib, näi tab see, et oma va lit-
sus te tu lu baas on vä ga ebas-
ta biil ne. 

Oma va lit su si lii tes loo ta, et 
siis te kib roh kem va hen deid 
või et jõu ka mad piir kon nad 
hak ka vad ra ha eral da ma vae-
se ma te le, on naiiv se või tu.

Ilm selt on eba sel ge ja ebas-
ta biil ne tu lu baas ka hea del ae-
ga del üheks põh ju seks, miks 
hal dus re for mist as ja po le saa-
nud.

Kir ju tas Too mas Rõ hu
Ar vu tas Ka rin Rand mäe 

Tõstamaa val la ee lar ve 2009

Tee de kor ras hoiuks 
on va hen deid 
0,6 mil jo nit 
vä hem kui 
möö du nud aas tal.

Pea me toi me 
tu le ma viien di ku 
võr ra väik se ma 
ee lar ve ga.

Oma va lit su si lii tes 
loo ta, et te kib 
roh kem va hen deid 
või et jõu ka mad 
piir kon nad hak ka-
vad ra ha eral da ma 
vae se ma te le, 
on naiiv se või tu.
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 Aja va he mi kul 01.02 
- 28.02.2009 pan di Tõs-
ta maa val las toi me ne li 
väär teo rik ku mist. 

Seekord kõik liik lu sa la-
sed rik ku mi sed.

Alus ta ti kri mi naal-
 me net lust all järg ne va 
fak ti osas: 

 23.02 kel la 23.25 ajal 
esi tas isi ku tu vas ta mi seks 
Pär nu maal Tõs ta maa 
val las Pär nu-Tõs ta maa-
Nurm si mnt 36,4 km 
17aas ta ne noor mees te-
ma le mit te kuu lu va do ku-
men di. 

Ke vad hak kab en nast 
üha enam ja enam näi ta-
ma. Päe vad on päi ke se li-
sed ja lu mi su lab oja de na, 
öö tun di del või vad tem pe-
ra tuur näi dud aga soo tuks 
muu tu da. 

Siin ko hal ta han kõi-
gi le liik le ja tel sü da me le 
pan na, et seo ses ke va de 
tu le ku ga on teeo lud heit-
li kud. 

Ol gem hoo li kad ja va-
li gem teeo lu de le vas tav 
sõi du kii rus, sa mu ti ka su ta-
ge tur va va rus tust ka ta ga 
ist mel. 

Teie lä he da sed oo ta vad 
teid! 

Har li Han sen
Pär nu po lit seio sa kon na 

kor ra kait se ta li tu se ko mis sar

Meel de tu le tus 
et te võt ja te le

 Tu le ta me meel de 
Tõs ta maa val las te gut se-
va te le jae kau ban du se, 
hul gi kau ban du se, tee nin-
du se ja ma ju tus tee nu se ga 
te ge le va te le et te võt ja te le, 
et 15. ap ril liks on va ja 
kin ni ta da Ma jan dus te ge-
vu se Re gist ri kan ded.

Sel leks tu leb esi ta da 
val la va lit su se le vor mi -
ko ha ne aval dus, mil le 
saab re gist ri ko du le helt 
http://mtr.mkm.ee.

Et te võt jal on või ma lus 
re gis tree ri ngu õig sust kin-
ni ta da ka elekt roo ni li selt 
et te võt ja por taa li ka su ta-
des.

Tõstamaa Tuuled

Ala tes 1. ap ril list 2009 
jõus tub vo li ko gu poolt 
keh tes ta tud uus mää-
rus Tõs ta maa val la 
ee lar vest maks ta va te 
sot siaal toe tus te koh ta.

Uue mää ru se ko ha selt maks-
tak se järg mi si toe tu si:
 lap se sün ni toe tus 3000.-
 esi mes se klas si as tu va õpi-

la se toe tus 500.-
 era kor ra li ne toe tus õn ne-

tus juh tu mi pu hul – ot sus ta-
tak se igal konk reet sel juh tu-
mil eral di
 küt te puu de toe tus - eral-

da tak se ük si ela va le ük sik va-
nu ri le, töö või me tus pen sio nä-
ri le, puu de ga isi ku le ja oo ta-
ma tult ras kes se olu kor da sat-
tu nud pe re le või ük si ki si ku le 
kui see on hä da va ja lik. Küt te-
puid eral da tak se üld ju hul üks 
kord aas tas viie ruu mi meet ri 
ula tu ses

Muu del juh tu del eral da tav 
sot siaal toe tus - võib mää ra ta 
ja maks ta vä he kind lus ta tud 
isi ku või pe re kon na toi me tu-
le ku toe ta mi seks ra ha lis te va-
hen di te ole ma so lu kor ral järg-
mis tel juh tu del:
 toe tus puu de ga lap se pe re-

le trans por di ku lu de hü vi ta mi-
seks õp pea su tus se, hoo le kan-
dea su tus se või las teaia eri va-
ja dus te ga las te rüh ma;

 hool dus- ja abi va hen di te 
ost mi seks või ren ti mi seks teh-
tud ku lu tus te osa li seks hü vi ta-
mi seks ku ni 50% isi ku en da 
kan da jää vast va hen di mak su-
mu sest aas tas;
 eri va ja du se ga isi ku te le ja 

las te le ra vip ril li de kom pen-
see ri mi seks ku ni 500 kroo ni 
aas tas ühe isi ku koh ta;

 eri va ja du se ga isi ku te le 
ra vi ku lu de osa li seks kat mi-
seks ku ni 500 kroo ni aas tas 
ühe isi ku koh ta;
 taas tus ra vi ku lu deks eri-

va ja du se ga ini me se le ku ni 
500 kroo ni aas tas;
 muu deks eel pool ni me ta-

ma ta toe tus teks, mis pa ran-
da vad isi ku või pe re kon na 
iga päe vast toi me tu le kut või 
eluk va li tee ti.

Sot siaal toe tu se mää ra mi se 
alu seks on taot le ja kir ju ta tud 

aval dus val la va lit su se le.
Sot siaal toe tu se mää ra mi se, 

seal hul gas sum ma suu ru se, ot-
sus tab val la va lit sus tu gi ne des 
sot siaal ko mis jo ni et te pa ne ku-
le, taot le ja aval du se le ja vo li-
ko gu poolt keh tes ta tud kor ra-
le. Toe tus mää ra tak se val la va-
lit su se kor ral du se ga.

1. ap ril list jõus tub ka uus 
hool da ja toe tu se mää ra mi se 
ja maks mi se kord, mis hõl-
mab nii puu de ga täis kas va nu-
te kui las te hool da ja toe tu si. 

Hool da ja toe tu se maks mi se 
ees märk on ta ga da kesk mi se, 
ras ke või sü ga va puu de ga isi-
ku le iga päe va ne kõr va la bi, 
ju hen da mi ne ja jä re le val ve, 
mis toe tab puu de ga isi ku ise-
seis vat toi me tu le kut. Hool da-
ja toe tust mää ra tak se ju hul, 
kui hool dus va ja du se ga isi ku 
ise seis vat toi me tu le kut ei ole 
või ma lik ta ga da teis te sot-
siaal- ja/või ha ri dus tee nus te, 
täien da va te toe tus te või muu 
abi osu ta mi se ga. 

Hool da ja toe tu se saa ja on 
ko hus ta tud ta ga ma ras ke ja 
sü ga va puu de ga isi ku le kõr-
va la bi, ju hen da mi se või jä-
re le val ve vas ta valt hool dus-
p laa ni le.

Hool da ja toe tust on õi-
gus saa da hool da jal: 
 kel le hool da ta va rah vas ti-

ku re gist ri järg ne elu koht on 
Tõs ta maa vald;

 kel le rah vas ti ku re gist ri 
järg ne elu koht on Tõs ta maa 
vald;
 kes ei töö ta ega õpi stat-

sio naar ses õp pe vor mis;
 ning kes ta gab: sü ga va 

puu de ga ini me se le kõr va la-
bi, ju hen da mi se või jä re le val-
ve öö päe va ring selt; 
 ras ke puu de ga ini me se le 

kõr va la bi, ju hen da mi se või jä-
re le val ve igal öö päe val. 

Täi sea li se isi ku hool da mi se 
kor ral ei maks ta hool da ja toe-
tust isi ku le, kel lel on pe re kon-
na sea du se alu sel hool da ta va 
sea dus järg ne ülal pi da mis ko-
hus tus (abi kaa sa, va nem, va-
na va nem, täi sea li ne laps, lap-
se laps, ka su-ja võõ ras laps), 
väl ja ar va tud juh tu del:
1) kui hool da ta val on sü gav 
puue; 

2) kui hool da tav va jab pi de-
vat jä rel val vet psüü hi li se sei-
sun di tõt tu; 
3) kui val la va lit sus ei ot sus ta 
hool da ta va hool dus va ja du sest 
läh tu valt erand kor ras tei si ti. 

Hool da ja toe tu se mää ra mi-
se ja maks mi se alu seks on toe-
tu se taot le ja esi ta tud kir ja lik 
aval dus val la va lit su se le. Hool-
da ja toe tu se taot le mi se aval du-
se alu sel hin na tak se isi ku hool-
dus va ja dus. Hool da ja toe tu se 
määr on 400 kroo ni kuus.

Hool da ja toe tust puu de ga 
lap se pu hul maks tak se järg-
mis tes suu rus tes:
 100 prot sen ti hool da ja toe-

tu se mää rast 16-18-aas ta se 
sü ga va puu de ga lap se hool da-
ja le, kes ei saa töö ta da puu de-
ga lap se kas va ta mi se tõt tu;
 75 prot sen ti hool da ja toe-

tus te mää rast 3-16-aas ta se 
kesk mi se, ras ke või sü ga va 
puu de ga lap se hool da ja le, kes 
ei saa töö ta da puu de ga lap se 
kas va ta mi se tõt tu;
 60 prot sen ti hool da ja toe-

tus te mää rast 16-18-aas ta se 
ras ke puu de ga lap se hool da ja-
le, kes ei saa töö ta da puu de ga 
lap se kas va ta mi se tõt tu.

Hool da ja toe tust puu de ga 
täi sea li se isi ku pu hul maks tak-
se järg mis tes suu rus tes:
 100 prot sen ti hool da ja toe-

tus te mää rast sü ga va puu de-
ga ini me se hool da ja le;
 60 prot sen ti hool da ja toe-

tus te mää rast ras ke puu de ga 
ini me se hool da ja le.

Puue te ga ini mes te sot siaal-
toe tus te sea du se § 8 lõi ke 1 
alu sel ku ni 28. veeb rua ri ni 
2009 hool da ja toe tust saa nud 
hool da ja te le jät ka tak se hool-
da ja toe tu se maks mist käe so le-
va mää ru se alu sel keh tes ta tud 
mää ras ku ni sot siaal ko mis jon 

Uuest sot siaal toe tus te kor

Sot siaal hoo le kan de 
sea dus ta gab 
isi ku te le, kel lel 
puu dub pii sav 
sis se tu lek, 
toi me tu le ku toe tu se 
maks mi se. 
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on kont rol li nud hool da ja toe-
tu se taot lu se esi ta nud hool-
da ja te ge vust hool da mi sel ja 
hool du se vas ta vust hool da-
ta va va ja dus te le, kuid mit te 
kauem kui 30. ap ril li ni 2009 
ning hool da ja toe tus 2009.aas-
ta märt si kuu eest maks tak se 
väl ja 30. ap ril liks 2009.

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 1 
ap ril li mää ru se nr 42 «Hool-
da ja toe tu se mää ra mi se ja 
maks mi se kord» alu sel teh-
tud hool da ja toe tu se mää ra-
mi se ot su sed keh ti vad ku ni 
neis mär gi tud täh ta ja ni, väl ja 
ar va tud ot su sed, mis ei vas ta 
uue mää ru se tin gi mu se le. Toe-
tu se maks mi ne ot sus te alu sel, 
mis ei vas ta uue mää ru se tin-
gi mu se le, lõ pe ta tak se 1. maist 
2009. 

Val la va lit sus tea tab hool-
da ja toe tu se saa ja le maks mi-
se lõ pe ta mi sest kir ja li kult vä-
he malt üks kuu en ne toe tu se 
maks mi se lõ pe ta mist.

Sot siaal hoo le kan de sea dus ta-
gab isi ku te le, kel lel puu dub 
pii sav sis se tu lek, toi me tu le-
ku toe tu se maks mi se. 

Toi me tu le ku toe tust on õi-
gus saa da ük si ela val isi kul 
või pe re kon nal, kel le ne to sis-
se tu lek pä rast elu ruu mi ala-
lis te ku lu de ma haar va mist 
on al la keh tes ta tud toi me tu le-
ku pii ri. 2009. aas tal on toi me-
tu le ku pii ri suu rus 1000 kroo-
ni ük si ela va le isi ku le või pe-
re kon na esi me se le liik me le 
ning 800 kroo ni tei se le ja iga-
le järg ne va le liik me le.

Toi me tu le ku toe tust mää-
rab ja mak sab val la va lit sus 
sot siaal hoo le kan de sea du se-
ga keh tes ta tud ula tu ses, tin-
gi mus tel ja kor ras val laee lar-
ves se rii giee lar vest lae ku nud 
va hen di test.

Toi me tu le ku toe tu se maks-
mi ne ga ran tee ri tak se, kuid 
muu de val laee lar vest maks-
ta va te täien da va te toe tus te 
pu hul tu leb ar ves ta da, et ku-
na rii gi poolt eral da ta vad va-
hen did oma va lit su se le on tä-
na seks olu li selt vä he ne nud, 
siis on val la va lit su sel või ma-
lu sed nen de toe tus te maks mi-
seks vä ga pii ra tud.

Anu Pe ter son, abi val la va nem

rast

Lya Ve sik ja Rita Alg peus - tänavused vapimärgi kavalerid.

Rahavamajas lauldi ja 
tantsiti isamaa auks

Oh neid kallistusi ja õnnesoove ning ega vana arm ei roosteta.

Väsimatud rahvatantsijad.          Kõige kallim on Ritale tema suur pere.
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Tõs ta maa val la va lit su se 
sot siaal töö ta ja te osas 
kuu lu tas Pär nu Maa ko-

hus 19. märt sil väl ja koh tuot-
su se re so lu tii vo sa, mil le ga 
mõis te ti sot siaal töö ta ja En-
da Vä li ja ava hool da ja Reet 
Rand süü di kel mu ses, do ku-
men ti de võlt si mi ses, võlt si tud 
do ku men ti de ka su ta mi ses, 
teis te isi ku te do ku men ti de 
võlt si mi se le ki hu ta mi ses ja ka-
ris ta ti van gis tu se ga vas ta valt 
kol me aas ta se van gis tu se ga 
kol me aas ta se kat sea ja ga ja 
ka heaas ta se van gis tu se ga kol-
meaas ta se kat sea ja ga. 

Mee diast uu dist lu ge des 
tek kis kind las ti kü si mus, mi-
da siis sot siaal töö ta jad täp-
se malt te gid ja miks te gid? 
See pä rast peab val la va lit sus 
va ja li kuks an da all järg ne va 
sel gi tu se.

Aja va he mi kul 1999 - 2005 
sõl mis sot siaal nõu nik En da 
Vä li viie pe re pu hul las te pe-
re kon nas hool da mi se le pin-
gu ja se da kok ku küm ne lap-
se osas. Lap sed an ti hool da da 
ava hool da ja le Reet Ran na le.

Le pin guid ei sõl mi tud kor-
ra ga, vaid vas ta valt ker ki nud 
prob lee mi de le eri ae ga del ja 
eri ne va pik ku se ga. 

Le pin gu te alu sel kan dis 
Pen sio nia met Reet Ran na le 
üle pe re kon nas hool da mi se 
toe tu se ja las te toe tu se. Nen-
dest ra ha dest kae ti vas ta valt 
va ja du se le las te toi du ku lud, 
õp pe va hen did, tas ku ra ha, rii-
ded, ra vi mid, koo li söö gi ra-
ha, õpi las ko du mak sud, eks-
kur sioo ni ra had, trans por di-
ku lud jne. 

Kui mõ nel pe rel ei jät ku-
nud toi tu, pan di ra ha kaup-
lus tes se sih tots tar be li selt toi-
du ost mi seks, mi da on kin ni-
ta nud ka kaup lus te müü jad.

Sa ma ra ha eest te ge les 
Reet Rand las te elu kor ral du-
se ga, vas tu ta des las te koo li-
ko hus tu se täit mi se eest, suht-
les klas si ju ha ta ja ga, la hen das 
prob lee me koo lis ja va ja du sel 
ka mu jal jne. 

Hoo le kan net oli sel li selt 
või ma lik kor ral da da, sest ena-
mus las test elas nä da la sees 
õpi las ko dus. 

Koo li hin nan gul läks las-

te olu kord pea le 
hool da mi se vor-
mis ta mist pa re-
maks.

Hool da mi ne 
vor mis ta ti, sest 
pe re des olid 
vä ga tõ si sed 
prob lee mid: 
koo li lõ puk-
las sis õp pi val 
noor me hel su ri 
hool da jast va na-
e ma,  kel  le  ga 
ka he ke si ela ti; 
ema jät tis ka he-
le lap se le kir ja, 
et är ge mind ot-
si ge, läk sin ära; mõ nes 
pe res oli las te toe tus ai nus sis-
se tu le kual li kas; mõ nes pe-
res olid tõ si sed al ko ho li-
p rob lee mid; mõ nes pe res 
olid va ne mad päe vi ko-
dust ee mal ja las te üle puu-
dus jä rel val ve jne. Need prob-
lee mid oli va ja la hen da da. 

Oma va lit su sel on ko hus tus 
kor ral da da las te hoo le kan net. 
Aeg-ajalt kuu le me mee diast 
eel pool loet le tud prob lee mi-
de pu hul kü si mu se tõs ta tust, 
kus küll on oma va lit su se sil-
mad? 

Kõ nea lu se viie pe re pu hul 
ei pi da nud sot siaal nõu nik õi-
geks lap si las te ko dus se pai gu-
ta da, sest see koos va nem li-
ke õi gus te ära võt mi se ga on 
ühelt poolt kee ru kas ja tei-
selt poolt pe re suh tes ka vä-
ga karm ja äär mus lik ot sus. 
Aru te lu käi gus nii sot siaal ko-

mis jo nis kui val la va lit su ses 
ot sus ta ti ka su ta da eel pool kir-
jel da tud pe re kon nas hool da-
mi se le pin gut. 

1995. aas tal keh ti ma ha-
ka nud sot siaal hoo le kan de 

sea dus ei re gu lee ri nud 
põh ja li kult pe re kon nas 
hool da mist ja ol di ar va-

mu sel, et se da on või ma lik 
mää ra ta ka siis, kui laps elab 

oma ko dus ja te-
ma hool da mist 
ja kas va ta mist 
kor ral dab ka su-
pe re. Tea ti, et sel-

list prak ti kat ka su ta ti 
ka mu jal. Ar ves-

se tu leb võt ta, 
et tead mi sed, 
või ma lu sed, 
prak ti ka ja 
ka õi gu sak ti de-

ga re gu lee ri tus 
sot siaal töö kor-
ral da mi seks oli 
10 aas tat ta ga-
si olu li selt väik-
sem kui tä na. 
2005. aas tal 

jõus tu sid sot siaal-
 hoo le kan de sea du se täien du-
sed, mis re gu lee ri sid pe re kon-
nas hool da mist täp se malt ja 
pea le se da le pin guid enam ei 
sõl mi tud.

2005. aas tal esi tas üks lap-
se va nem kae bu se, et Tõs ta-
maa sot siaal nõu nik toi mis 
pe re kon nas hool da mi se le-
pin gut sõl mi des eba sea dus li-
kult, ta on oma last ise kas-
va ta nud ja las te toe tus oleks 
pi da nud te ma le maks ta ma. 
Oma käe li selt kir ju ta tud nõu-
so le ku koh ta ka su pe re le pin-
gu sõl mi mi seks ja lap se toe tu-
se väl ja maks mi seks Reet Ran-
na le ajaks, ku ni va nem leiab 
en da le töö- ja elu ko ha, tea tas 
kae bu se esi ta ja, et sot siaal nõu-
nik an dis tal le puh ta pa be ri, 
käs kis nii kir ju ta da ja te ma ei 
saa nud as ja si sust aru.

Po lit sei uu ris pe re kon nas 
hool da mi se le pin gu te sõl mi-
mist ja sel le ga seon du vat kol-
me aas ta jook sul ja tu vas tas 
eel pool  kir jel da tud olu kor ra. 
Uu ri mi se ajal kõr val da ti sot-
siaal nõu nik En da Vä li oma 
ame ti ko halt. Ku na süü di mõist-
vat ot sust pol nud aga sot siaal-
töö va jas ik ka gi te ge mist, ta-
gan das val la va lit sus En da 
Vä li amet ni ku staa tu sest ja 
sõl mis te ma ga olu li selt ma-
da la ma ot sus tu sõi gu se ga sot-
siaal töö ta ja töö le pin gu. 

Uu ri mi se tu le mu se na jõu-
dis pro ku ra tuur veen du mu se-
le, et sel li sel ku jul, kus laps 
reaal selt ei ela ka su pe res, oli 
pe re kon nas hool da mi se le pin-
gu sõl mi mi ne eba sea dus lik ja 
sot siaal nõu nik En da Vä li ole-
ks se da oma ame ti ju hen dist 
tu le ne valt pi da nud tead ma. 

Koh tus lei dis pro ku rör, 
et ku na sõl mi tud viis le pin-
gut on eba sea dus li kud, on 
ka ko gu viie aas ta jook sul le-
pin gu te alu sel Reet Ran na le 
maks tud ra ha ko gu sum mas 
197100 kroo ni pu hul te ge-
mist En da Vä li ja Reet Ran na 
poolt rii gilt ra ha väl ja pet mi se 
ja kel mu se ga. 

Ko gu sum mast ar ves ta ti 
siis ki ma ha 58072 kroo ni, 
mil le saa mist tun nis ta sid lap-

sed või mis olid Reet Ran na 
poolt las te ar ve le kan tud (va-
ne ma te las te pu hul) pan gaü-
le kan de teel. Koo li kir ja las te 
toi du ra ha de maks mi se koh ta 
ei ar ves ta tud. Üle jää nud sum-
ma mõis te ti En da Vä lilt ja 
Reet Ran nalt väl ja.

Uu ri mi se käi gus tun nis tas 
osa abi saa nuid, et neil po le 
hool dus töö ta ja le pre ten sioo-
ne ja saa dud abist oli ka su. 
Osa va ne maid lei dis, et hool-
dus töö ta ja ei abis ta nud pii-
sa valt, nad olek sid pi da nud 
roh kem abi saa ma ja nen de 
suh tes on käi tu tud eba sea dus-
li kult. 

Tun dub, et sa mas on nad 
unus ta tud, et kui nad olek sid 
oma va nem lik ke ko hus tu si 
täit nud, po leks sot siaal töö ta-
ja tel ol nud va ja nen de pe re de-
ga te gel da ja las te osas va li da 
pe res hool da mi se või las te ko-
dus se saat mi se va hel.

Do ku men ti de võlt si mi ne, 
võlt si tud do ku men ti de ka su-
ta mi ne ja teis te isi ku te do-

Tõs ta maa sot siaal töö ta ja te koh tua

Uu ri mi se käi gus 
tun nis tas osa 
abi saa nuid, et neil 
po le hool dus -
töö ta ja le pre ten-
sioo ne ja saa dud 
abist oli ka su. 

Kui mõ nel pe rel 
ei jät ku nud toi tu, 
pan di ra ha kaup-
lus tes se sih tots-
tar be li selt toi du 
ost mi seks, mi da 
on kin ni ta nud ka 
kaup lus te müü jad.
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Tä na vu ne ke vad on vi sa 
tu le ma. Päi ke soo jen-
dab küll ju ba pä ris mõ-

nu sas ti, kuid lund on veel 
pal ju ning mõ ni ük sik ke va-
de le ise loo mu lik tun nus tor-
kab sil ma. 

Las teaia tre pil õit seb aga 
ju ba si ni lill ning lu mi kel lu-
ke si gi on pee nar des nä ha. 
Meie las teaia pe re sai Lii vi ja 
Jo han nes Ka sea rult meel di va 
kut se – tul la Me re laiu le ke va-
de saa bu mist ter vi ta ma. 

Es mas päe va hom mi kul oli 
onu An do bus si ga ko hal. Ko-
he, kui Või du tee pea le kee ra-
si me, kõn dis bus si ees uh ke 
so kui sand. Ka kit sed väl ku sid 
met sa all. Pe re nai ne oo tas ki 
meid, koos sead si me sam-
mud me re jää le. Las tel oli lõ-
bu laialt, sest liu gu las ta meel-
dib kõi gi le. Kuid ke va de jäl gi 
ei paist nud ku sa gilt. 

Me ri tun dus suu re ja la ge-
da lu me väl ja na. Kau gel, en-
di se ka la kom bi naa di juu res 
len da sid lui ged, mõ ne ko ha 
pealt ran nas oli lu mi ära su-
la nud. Aga õhus oli tun da 
siis ki mi da gi, mis lu bab us-
ku da, et kau gel ta enam ei 
ole. Läk si me tup pa, kus suu-
res peo saa lis kõik end is tu-
ma sead sid. Õpe ta jad Ene, Es-
ter ja Kai di olid ära õp pi nud 
näi den di “Jon ni punn”, mi da 
nüüd las te le esi ta ti. Lap sed ki 
said esi ne da – laul di “Põd ra 
ma ja”, mõ ned jul ge mad lu ge-
sid luu le tu si. 

Lii vi pak kus teed, por gan-
deid ja maius tu si. Mei le kin-
gi ti Me re laiu lo go ga kruu sid, 
mil lest hea teed või koh vi 

juua. Suur tä nu kül la kut se 
eest! Las te le meel dib vä ga, 
kui va he te va hel oma õuelt 
kau ge ma le viiak se. Kah juks 
tu leb sõi du ra ha nüüd va ne-
ma tel en dil ta su da.

Sa mal õh tul avas ta si me 
las teaia õuest puu pa ku kül-
jest nahk hii re, kel le öö kül-
ma de eest var ju al la toi me ta-
si me. Kes küll te ma tal vi tu-
mast nii va ra ära tas?

Kuid to re daid toi me tu si on 
ol nud veel gi: ju ba 7. las teaia 
lau lu võist lus, mil le noo re ma-
test las test võit sid Se ve lin ja 
Kad ri ning va ne ma test las test 
Mag nus ja Kei ly. Val la lau lu-
las te kon kur si pea võit tu li sa-
mu ti Kei ly le, kes vaa ta ma ta 
pea va lu le ja pa la vi ku le suu tis 
zü rii ära võ lu da.

Ema kee le päe va tä his ta si-
me Tõs ta maa raa ma tu ko gus, 
kus ena mus las test lu ges ko-
dus sel gek sõ pi tud luu le tu si.

To re da pak ku mi se sai me 
Varb la loo dus ma ja pe re nai-
selt Tiiu An nu kilt, kes tu li 
rää ki ma kuu se puust – meie 
met sa de elu jõu ja ilu süm bo-

list. Sai me tea da, kus kuu se-
laps koo lis käib, kes on te ma 
sõb rad ja vaen la sed. Nüüd 
tea me ka se da, et Ees ti met-
sa de kõi ge kõr gem kuusk 
on 44 meet ri kõr gu ne. Vaa-
ta si me ja võrd le si me räh ni 
“se pi ko jast”, ora va ning hii-
re ham mas te alt lä bi käi nud 
kä bi sid, män gi si me to re daid 
kuu se lap se kas va mi se ning 
koo reü ras ki püüd mi se män-
ge. Ku na te ge mist on ini me-
se ga, kes loo dust lä bi ja lõh-
ki tun neb, loo da me, et ta tu-
leb mei le uu te idee de ja mõ-
te te ga ap pi ka ap ril li lõ pus, 
“Ökok ra ti” nä da lal.

Vast la päe val te gid las te le 
ho bu se ga saa ni sõi tu Vil le mi 
va ne mad. Suur To ri tõu gu 
ho bu ne Ju ku sai tä nu tä heks 
por gan deid ja lei ba. Tõ he la 
kel gu mä gi on aga tek ki nud 
en di se le prü gi mäe le vee tud 
mul la hun ni kust ning hoo pis 
teist su gu ne, kui meie met sa-
lui ted. Kel gu ga sai seal pi-
ka-pi ka liu. Tä na me In ga ja 
And res Kal bac hi!

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja

as jast
ku men ti de võlt si mi se le ki hu-
ta mi ne seis nes sel les, et kui 
uu ri ja nõu dis do ku men te teh-
tud ku lu tus te koh ta, pöör du-
si Reet Rand kaup lus te poo le, 
saa maks ta gant jär gi tšek ke 
nii ise kaup lus test las te tar-
beks os te tud toi duai ne te kui 
pe re de en di poolt kaup lus se 
jäe tud ra ha eest teh tud os tu-
de koh ta. Ena da Vä li akt sep-
tee ris neis tšek ke ning esi tas 
uu ri ja le. 

Se da te ha po leks toh ti nud 
ega sel le jär gi pol nud tar vi-
dust ki, sest pe re kon nas hool-
da mi se toe tu se ja las te toe tu-
se osas ei pea toe tu se saa jad 
teh tud ku lu tu si ju tsek ki de ga 
tões ta ma. Kü si mus on sel les, 
kas pe re kon nas hool da mi se 
le pin gu sõl mi mi ne olu kor-
ras, kus lap sed ela sid reaal-
selt oma ko dus, oli sea dus lik 
või mit te. 

Eel nev ei ole õi gus tus, vaid 
val la va lit su se pool ne sel gi tus 
ar tik li al gul esi ta tud kü si mu-
se le, mil les õi gus rik ku mi sed 
täp se malt seis ne sid. Too dud 
sel gi tu sed on an tud tä nas te 
tead mis te põh jal, mo ti vee ri-
tud koh tuot sust esi tab Pär nu 
Maa ko hus ap ril li kes kel. 

Eba sea dus li ku le te ge vu se-
le ei ole õi gus tust ja Pär nu 
Maa ko hus on ot sus ta nud, et 
an tud ju hul te gut se ti eba sea-
dus li kult.

Siis ki ei ta ha val la va lit sus 
nõus tu da väi te ga, et sot siaal-
töö ta jad lõid nu ti ka skee mi 
ra ha tee ni mi seks. Ees mär giks 
oli siis ki lap si ai da ta. Ka su 
saa mi ne see juu res po le tõen-
da tud ja sot siaal töö ta jad on 
kin ni ta nud, et te gut se ti las te 
hu vi des. Tõen da ma ta on, et 
En da Vä li oleks kui da gi ka su 
saa nud, sest ko gu ra ha kan ti 
Reet Ran na ar ve le, kes te ge-
les las te hool da mi se ga tead mi-
ses, et toi mib sea dus li kult. 

Sea du se ebaõi ges tõl gen-
da mi ses le pin gu te sõl mi mi-
sel võiks ehk nä ha ame tia last 
ek si must, mit te aga kel must. 
See pä rast lä heb ka Pär nu 
Maa koh tu ot sus eda si kae ba-
mi se le ja koh tuot sus jõus tub 
pea le eda si kae bus te la hen da-
mist.

Tõs ta maa val la va lit sus

Käi si me ke va det ot si mas
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Ko he pea le põ hi koo li 
lõp pu, 1951 aas tal 1. 
juu nil, asus Toi vo Mart-

son töö le Tõs ta maa meie reis-
se. Noor me he soov oli min na 
Õi su pii man dust õp pi ma ning 
en ne se da tah tis ta as jast ai-
mu saa da. Aga et Toi vo ve ne 
keel oli ni gel siis esial gu te da 
Õi sus nä ha ei ta he tud ja mees 
lõi ise ka as ja le käe ga. 

Meie reis tu li te ha kõi ki 
töid. Võid ja ko hu pii ma ning 
soo la tud Kost ro maa juus tu, 
mis saa de ti oma kor da Pär-
nus se juus tu tsent raa li laa ger-
du ma. Vii ma ne asu tus asus 
prae gu se Sü te va ka koo li keld-
ris. Seal teh ti ju ba su la ta tud 
suitsujuus tu. Va hel pi di poiss 
ka ka telt küt ma. Tal vi sel pe-
rioo dil oli pii ma vä hem siis 
saa de ti me hed met sa meie rei 
tar beks puid te ge ma. Hom mi-
ku ti 5 – 6 ki lo meet rit met sa 
ja see oli üs na ras ke töö. 

Sel ajal puh ke päe vi ei tun-
tud, pa ri mal ju hul sai ok toob-
ri pü ha de ajal kor ra hin ge 
tõm ma ta. Hom mi kul pi di ju-
ba kell kuus tööl ole ma ja mõ-
ni kord tu li noo rel me hel peolt 
ot se töö pos ti le min na. 

Et nö pa be rid kor da saa da 
läks Toi vo 1955 aas tas te le 
meist ri kur sus te le Õi su. See oli 
hu vi tav aeg, sai ko dunt väl-
ja ja vaa da ta prak ti ka ajal ka 
teis tes meie rei des rin gi. Kah-

juks ei ole neis pai gus enam 
pii man du sest hai su gi. 

Hu vi ta vad ai ned olid mik-
ro bio loo gia, kee mia, loo ma-
kas va tus. Loo ma kas va tu se 
õpe ta ja üt les ik ka: „Lehm on 
ni gu nae la kast ja udar ni gu 
meie rei, leh ma sar ved on ni-
gu rii de na gid ja aba luud ni gu 
la bi dad“. 

Pea le koo li suu na ti To vo 
Mas su le või meist riks. Kah-
juks ei meel di nud noor mees 
par tei le ja va lit su se le ning 
vas tu pi di ka. Sel põh ju sel tu-
li gi Mas sult lah ku da. Eda si 
läks Toi vo töö le Vi ga las se. 
Saa tus tah tis, et just Vi ga la 
koo re jaa mast lei dis Toi vo en-
da le nai se Ai me. Eda si tu li 
Väng la ja siis ju ba sai gi ring 
täis ning Toi vo jõu dis Tõs ta-
maa meie reis se ta ga si.

1965 asu ti pe re ga ela ma 
meie rei maj ja ka he toa lis se 
kor te ris se. Kui või te ge mi ne 
lõp pes ja juus tu meis ter ära 
läks võt tis Toi vo juus tu de 
val mis ta mi se en da hool de ja 
te gi se da ku ni meie rei viim se 
hin ge tõm be ni. 

Tea ta vas ti too de ti Tõs ta-
maal lah jat kol me küm ne 
prot sen di list Pär nu juus tu. 
Siis tu lid ajad, kui võil ei ol-
nud enam nii head mi ne kut 
ja oli va ja leiu ta da too de ku-
hu sai pii ma ras va roh kem 
ära ka su ta da. Toi vo käis vaa-

ta mas Nõos ras va se juus tu 
val mis ta mist ja nii sün dis ki 
hea ras va ne Tõs ta maa juust. 
Eks paar te gu ku lus sel le juus-
tu väl ja töö ta mi seks ik ka ära. 
Nõn da val mis ta ti ku ni 1996 
aas ta ni Pär nu, Ees ti ja Tõs ta-
maa juus tu. 

Edu ka töö eest an ti Toi-
vo le 1988 aas tal sõi duau to 
Mosk vitch. See oli tol ajal vä-

ga suur asi. Ku rioos ne seik 
toi mus meie rei töö ta mi se vii-
ma sel päe val, kui ko gu kol lek-
tiiv hoi dis pii ma kom bi naa di 
saa di kut pant van gis, sest kee-
gi ei us ku nud, et koon da mis-
ra had tõe poo lest väl ja maks-
tak se. 

Nii kau bel di Pär nust li sa-
kin ni tu si ja lu ba du si ning õh-
tuks las ti ka pant vang va baks. 

Pii ma jõ ge de ja juus tu mä ge de ajas

Tõstamaa meierei kollektiivi viimane pilt, siin lõpeb kohaliku piimanduse ajalugu. Meister juustu markeeringuid kontrollim
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Ema kee le as ja-
tund jad ta ba tud

 Ema kee le päe val sel gi-
ta ti väi kes te kee leü le san-
ne te la hen da mi se jä rel pa-
ri mad kee le tund jad ala tes 
6. klas sist
 6. klass An ne Rud- 

 nits ki
 7. klass Aa ro Vi de vik
 8. klass Jü ri Sääsk
 9. klass Hei ko Mänd- 

 la
 10. klass Rii na Rein 

 son
 11. klass Eve lin Lee ri -

 ma ja Mart Rand mäe
 12. klass Glo ria Vim-

 berg
 13. klass Ro nald Roo -

 siorg
B. G. For se liu se Selt si 

tä nu raa ma tud kon kur sil 
“Kee led on täht sad” osa le-
mi se eest said Ma riia Kal-
bach ja Rii na Rein son 10. 
klas sist ning Ma ri-Jaa na 
Jaa gu, Mar vin Mitt ja Kar-
lo Sa lu 12. klas sist. Kar lo 
sai ka tä nu kir ja ning er-
gu tu seks väi ke se ra ha li se 
pree mia.
Kok ku võt te te gid emakee leõ pe ta jad 

Ma ri ja Trii nu

Ema keel on koo lis olu li-
sel ko hal, ku na me õpi-
me ja rää gi me ema kee-

les. Kool peab ai ta ma ku ju ne-
da isik su sel, kes tu leb toi me 
oma elu ja töö ga, aren dab 
en nast ja ai tab kaa sa ühis-
kon na aren gu le, mää rat leb 
end oma rah va liik me na, ko-
da ni ku na. 

Prae gu se põ hi koo li ja 
güm naa siu mi riik li ku õp pe-
ka va jär gi on „ees ti kee lel 
kui ema kee lel eri li ne koht. 
Ees ti kee le hea val da mi ne 
loob eel du sed ees ti kul tuu ri 
tund maõp pi mi seks ja väär-
tus ta mi seks ning hõl bus tab 
teis te õp peai ne te õp pi mist. 
Kõi ki õp peai neid õpe ta tak se 
ema kee les. Ühis kond li kul ta-
san dil on ees ti kee lel eri li ne 
täht sus rah vus kee le na: ees ti 
keel kan nab ees ti kul tuu ri, 
oma keel ja kul tuur on rah-
vu se säi li mi se ja kest mi se 

eel dus. Ema keel on ini me se 
mõt le mi se ja tun ne tu se va-
hend, sa mu ti pea mi ne ene se-
väl jen du se ja va he tu suht le-
mi se va hend”. 

Koo lis üks tei se ga suht le-
mi ne - ol gu sel leks sõb rad, 
õpe ta jad või koo li töö ta jad   
va ja me keelt, et ol la teis te 
jaoks mõis te tav ja teis test 
aru saa da. Mi nu ar va tes on 

lii ga vä he ees ti kee le tun de, 
kui gi me ka su ta me se da õp-
peai net elus ju kõi ge roh-
kem.

Ees ti keelt peaks li sa ma 
ja asen da ma mõ ne de tun di-
de ase me le, et ühes ki olu kor-
ras en nast nar riks ei teeks, 
vaid ala ti suu dak si me „väl ja 
vin ger da da”.

Lii na Laas ma, 10. klass

Taas süt tib pi mes tav lam-
bi val gus. Tõu sen rut tu 
voo di ser va le is tu ma, et 

ma uues ti ma ga ma ei jääks. 
Ras ke on, sil mad ei ava ne: 
näen end peeg list, olen na-
gu är kav hiin la ne. Kau gu-
sest kos tub koh vi ma si na ti-
ge vu rin, tal le vist ei meel di 
ka hom mi kud. Ema sil kab 
toas rin gi, koer ve ni tab end 
oma pe sast väl ja, mi na is-
tun voo diää rel koos iga hom-
mi ku se mõt te ga: „Ma ei viit-
si!”. Loen mõt tes: „…kolm, 
ne li” ning tõu sen. Teen paar 
kii re mat sam mu, et voo dist 
kau ge ma le jõu da. Kes teab, 
äk ki te kib kiu sa tus ta ga si 
soo ja te ki al la min na.

Oh kan, jäl le see roo sa ma-
ja. Olen koo lis. Ot sin na gu 
ko du tu oma nur ka, ku hu 
kott „õr nalt” ase ta da ja ta-
guots ma ha sät ti da. Ei leia, 
en ne he li seb kell. Men taal ne 
krahh: tun ni kont roll. „Güm-
naa sium saa li!” kõ lab tea de. 
Kott sel ga ja jäl le mi nek. 
Leia me sõb ran na Uni se ga 

en da le mu ga va nur ga ke se. 
Jõl li ta me sei na, ole me vait, 
kuu la me jut tu. Igav na gu po-
le gi. Saa lis kõ ne leb ma he dal 
hää lel Kee leins pekt sioo ni 
pea di rek tor Il mar To musk. 
Hu vi tav on - ju hul, kui uni 
kaa sa mõt le mist ei ta kis ta. 
Mees teab, mil lest rää ki da 
ja tä nu sel le le on hea te da 
kuu la ta. Prei li Uni ne ar vab 
sa ma. 

Paar tun di va rem is tu si-
me sa mas saa lis, veel uni se-
ma te na. Esi ne ti, ja ga ti õpi-
las te le väi ke seid mee neid ja 
saa de ti kii relt tun di ta ga si, 
et ome ti ma te maa ti ka tun-
nist üh te gi ülea rust mi nu-
tit ei kaoks. „Pa ra ta ma tus,” 
po mi sen, kui trü gin saa list 
väl ja pää su poo le. Jäl le as tus 
kee gi mu var ba pea le! Kulm 
tõm bub kort su: „No ai tü ma, 
sel leks ma ju koo li tu lin gi!”

Loen mi nu teid, se kun-
deid. Lõ puks see vii ma ne 
koo li kell! Roo sa ma ja jääb 
tä na seks sel ja ta ha.

Rii na Rein son, 10. klass

st
Õn neks saa di kõik ra had na gu 
kord ja ko hus kät te. 

Meie rei ka du mi se ga jäi pal-
ju ini me si töö tuks ning Toi vo 
ise oli mi tu kuud vä ga löö dud 
moe ga. Ma ja ise sei sab ju ba 
aas taid tüh ja ton di los si na. 
Juus tu meis ter ei ta ha sealt 
ise gi möö da käia, sest ter ve 
te ma elu on sel le ma ja ga vä-
ga lä bi põi mu nud. 

Ne li küm mend viis aas tat 
juus tu, või ja koo re sees – 
tööd ja rõõ mu ning pal ju ilu-
said mä les tu si... Tei salt saab 
mees aru, et ega prae gu ses 
ma jan du so lu kor ras väi ke pii-
ma töös tus väl ja ei vea. Seal 
võiks mõ ni väi ke pui du töös-
tus ju ol la, sest ruu me ja guks 
kül la ga. Kah ju liht salt vaa da-
ta hää bu vat ja rää mas hoo-
net. Ühel päe val vist jääb siia 
kan ti küll ai nult pal jas maa 
jär gi, tööd ei ole, võim on 
kau gel, hea kui paar pen sio-
nä ri siia ää re maa le jääb, mõ-
tisk leb Toi vo. 

Ega pen sio nä ril maal vi ga 
ole gi, kas va tab oma por gan di-
ju pi ja kar tu li mu gu la, tun neb 
rõõ mu usal du sest, et saab lap-
se last hel li ta da. 

Prae gu tu leb ela da nii na-
gu ku na gi ne Koon ga meier 
Luts üt les: „Lit su aga per se 
li gi maad ja kat su kui das lä-
bi saad„.

Ül le Tamm, toi me ta ja

mas.

Ema kee le päev 
roo sas ma jas

Ema kee le täht sus koo lis

12. märt si pä rast lõu nal tu lid raa ma tu kok ku koo li noo red. 
Raa ma tu ko gu kom mi liualt sai maiu se see, kes lu ges luu le-
tu se. Noor mees te le meel di sid eri ti las te luu le tu sed. 
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Sat tu sin lu ge ma vii mast 
aja leh te „Tõs ta maa 
Tuu led„ ja hak ka sin 

omi mõt teid mõl gu ta ma. Is-
tu sin, kõi gu ta sin jal gu ja iga-
su gu seid ideid ker kis pä he. 

Olen ela nud oma elust 
25aas tat Tõs ta maal (maal) 
ja viis aas tat lin na sa gi nas. 

Mind pa ni mõt le ma, et 
maal ei ole mi da gi muud te-
ha kui te le vii so rit vaa da ta ja 
las tel väl jas hul ku da. Mis on 
lin nas tei si ti??? 

Täp selt sa ma, kui igav 
hak kab siis lap sed lä he vad 
ümb rus kon da hul ku ma ja 
ol lak se nii kaua väl jas kui 
saa dak se. Lin nas on küll te-
ge vu si ja või ma lu si roh kem, 
tren nid jne. Aga ega see ei 
ole või ma lus, kui ei ole va-
hen deid. 

Ar va mus, et lin nas on 
poo de ja teat reid roh kem te-
ki tab tun de, et ka ra ha on 
roh kem. Te ge li kult on see 
mi nu nä ge must möö da väär 
aru saam. 

Te le vii so reid näi teks, ei 
ole mi nu kol mel tut ta val 
ole mas ki. Kui mit mel teie 
tut ta va test maal ei ole te le-
rit? Aga elu su jub ju siin gi, 
ju hul kui ise oled nu ti kas ja 
ta had ela da häs ti ja õn ne li-
kult. Va li kud on ju meie en-
di te ha.

Näi teks, kui das meie la-
hen da me olu kor rad, kui te-
kib va ja dus liht salt rää ki da 
ja aru ta da as ju, mis te ha 
ja kui das hak ka ma saa da. 
Ei vaa ta te le rit vaid tu le me 
kok ku, joo me teed ja rää gi-
me gi. 

Tee me ise oma elu ra hu li-
kuks, har moo ni li seks ja selts-
kond li kuks. 

Üks nipp on tõe li selt hea 
maan da mi seks ja are neb mi-
nu ja mi nu tut ta va te seas 
tor mi li selt. Võ ta me raa ma tu-
ko gust igaüks mõ ne hu vi ta-
va ja uut ener giat pak ku va 
raa ma tu. 

An na me ae ga ühe kuu ja 
siis saa me kok ku ning aru ta-
me ja ju tus ta me üm ber, loe-
tud raa ma tud. 

Is tud, nau did head meel di-
vat selts kon da ja kui lah ku-
des kal lis tad oma le arm saks 
saa nud ini me si siis tead, et 

see film, mi da sa tä na ise 
lõid ja fil mi mi da sa kuu la-
sid suu re tun de ning in nu ga, 
ei lä he ku na gi mee lest ega 
sü da mest. 

Vii ma ti va he ta tud raa-
ma tu mõt ted olid: Krayo ni 
„Mõis tu ju tud“, Rhon da Byr-
ne „Sa la dus“, Do reen Vir tue 
„Ter ven da mi ne ing li te abi-
ga“. Nii liht ne see on gi. 

Ise ole me oma elu ju be 
kee ru li seks ela nud. Uue aja 
jär gi öel des ole me end pii ran-
gu tes se ela nud. 

Näi teks: oi mis sõb ran na 
ar vab või mis te ma mees ar-
vab või et mis ma laua pea-
le pa nen või et se da mis juh-
tub!? 

Ja see koo rem is tub ini-
mes tel ku kil. Aga ise la se me 
sel lel suu rel hir mu kol lil iga 
pi si ma gi as ja ees, ku kil kü-
ki ta da. 

Lap si saab suu na ta sa ma 
te ge ma, va he vaid sel les, et 
ne mad leia vad uue män gu 
ar vu tis ja siis aru ta vad ja rää-
gi vad mis mäng oli ja kui das 
see ai tab mind?

Lin nas ela des tu leb küll 
igal ke va del tor kiv igat sus 
maa mul la lõh na jär gi ning 
sel le ke va di se lil le ja le he tär-
ka mi se jõu jär gi. 

Kui ise tead vus tad ene se-
le, et mis igat sus see küll mi-
nu sees ol la võib siis suu dad 
aru saa da, kus on as ja tuum. 
Ja kui oled sel le oma le sel-
geks tei nud siis saad ka sel-
le ta ga jär je põh ju se ee mal-
da da.

Liht salt ja lu tad lin nast väl-
ja met sa ser va või vee sil ma li-
gi da le ja kal lis tad puid ning 
tä nad, et nad ole mas on. Mõ-
ni kord viib kää nu li ne tee lä-
bi bo taa ni kaaia. 

Va hel la sed ke va di selt 
kül mal veel üle oma põs ke-
de voo la ta ja tun ned kui das 

maae ma jõud voo lab si nus-
se. 

Se da si suu dan säi li ta da 
maa tun ne tu se lin nas ela des. 
Hin ga tes sis se tead li kult pu-
hast ja ke va di selt sil ler da vat 
õh ku ning tead, et sa elad. 

Ei ole täh tis kus, vaid ela-
mi se viis. Suu dan saa da sel-
le maa hõn gu va ja du se kät te 
ka lin nast, va ja vaid na tu ke 
tah ta ja kuu la ta sü dant. 

Ela gem siis oma elu muud-
kui puh ta maks, rõõm sa maks 
just meie en di sees ja är gem 
rai sa kem ae ga elu pai ga asu-
ko ha üle. 

Ela gem siin ja prae gu ja 
mis täht saim il ma peal ela-
gem ISE. 

Kord, kui ole te kõik lin nu-
teel ja kü si tak se, et mis oled 
sa tei nud iseen da jaoks siis 
mi da ole te tei nud teie iseen-
da jaoks? Ja vas ta ta ei ole 
mi da gi, sest tee ni me ju kõik 
(kind las ti on eran deid) vaid 
tei si. Unus ta me iseen nast ar-
mas ta da.

Just nii pal ju iga su gu 
mõt teid tek kis maa ja lin na 
va het mõel des. Tu gi ne des 
oma ko ge mus te le siis ela ge 
kus iga nes, sest see ei oma-
gi täht sust vaid ik ka ini me-
ne ise. 

Aja ge nüüd selg sir gu, 
pea püs ti ja kin ni ta ge oma 
kaas la se le kõ va hääl selt kui 
vä ga te da ar mas ta te. Kui 
ole te sel le väl ja öel nud siis 
tun ne te uue aja uu si vib rat-
sioo ne. 

Õn ne ja ar mas tust kõi gi le 
„Tõs ta maa tuul te“ lu ge ja te le. 
Ol gem roh kem mõist va mad 
ja sü da mest ava tu mad. 

Tok si sin sel le mõt te väl ga-
tu se mõel des oma ema le. Õn-
ne sün ni päe vaks sul le kal lis 
ja tea, et ar mas tan sind vä-
ga vä ga. 

Ja luu le tus ema le.

Ära ku na gi Sa kar da min na,
oma si se tun de va li ku te teel.
Sa jõuad ala ti ju sin na,
ku hu lii gub si nu meel.
Ol la ise oma tee ra ja ja,
min na ava tu na vas tu,
ise en da heao lu ta ga da,
ra hus oma õn ne kat su. 

Mer li Tar tust

Küla koo so le kud 
taas tu le kul

 Tõs ta maa val la va lit sus 
kut sub tra dit sioo ni lis te le ke-
va dis te le kü la koo so le ku te le, 
koo so le ku te al gus kell 17.30
 es mas päe val, 13. ap ril-

lil Se lis te ja Pä ra kü la, Se lis te 
kü la toas
 tei si päe val, 14. ap ril lil 

Ki ras te, Tõ he la, Män ni kus te 
ja Alu kü lad, Tõ he la rah va-
ma jas
 kol ma päe val, 15. ap ril-

lil Tõs ta maa ale vik, Tõl li, Vä-
ra ti, Er mis tu ja Lõu ka kü lad, 
Tõs ta maa rah va ma jas
 nel ja päe val, 16. ap ril lil 

Poot si, Peer ni ja Lao kü lad, 
Poot si kes ku ses
 ree del, 17. ap ril lil Ma-

ni ja kü la Ma ni ja saa re kes-
ku ses 
 es mas päe val, 20. ap ril-

lil Kast na, Ran ni ku ja Ram-
mu ka kü lad, en di ses Kast na 
koo li ma jas
 tei si päe val, 21. ap ril lil 

Kõ pu ja Ka va ru kü lad, Ka va-
ru sa da ma kuu ris

Tut vus ta me val la va lit su se 
te ge mi si, kuu la me ära et te-
pa ne kud val lae lu pa re maks 
kor ral da mi seks ja va ja du sel 
kor ral da me kü la va ne ma va-
li mi sed.

Tõstamaa vallavalitsus

Eri va ja dus te ga 
ini mes te le val mis 
uus por taal

 Val mis töö-ja koo li tus por-
taal EDU KAS! Por taal on 
mõel dud eel kõi ge eri va ja dus-
te ga ini mes te le, kuid ka kõik 
tei sed ini me sed on oo da tud.

Por taa li www.edu kas.in-
vain fo.ee kau du on tööand-
ja tel või ma lik lei da en da le 
so bi vat töö jõu du ning tööot-
si ja tel hõlp sam lei da tööd. 

Sa mu ti on por taa lis mit-
me su gust in for mat sioo ni käi-
ma so le va te koo li tus te koh ta, 
kus saa vad osa le da ka eri va-
ja dus te ga ini me sed.

Por taa li ka su ta mi ne on 
ta su ta. In fot por taa li koh ta 
saab te le fo nil 53 478 422 
või e-mai li teel kyl li ki@
think.ee.

Kül li ki Bo de

Maal või lin nas?

Ei vaa ta 
te le rit vaid 
tu le me 
kok ku, 
joo me teed 
ja rää gi me gi. 
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda 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
(31. märts, 14. ja 28. aprill, 12. ja 26. mai, 9. 

juuni, 7. ja 21. juuli, 4. ja 18. august, 1., 15. ja 
29. september, 13. ja 27. oktoober, 10. ja 24. 

november, 8. ja 22. detsember)

 Tra dit sioo ni li se le val la 
võrk pal li tur niiril osa les kuus 
võist kon da. Va he peal sest aas-
ta te pik ku sest pau sist olid üle 
saa nud Kast na ja Kesk kool. 
Kol me kuu jook sul pee ti es-
mas päe va ja kol ma päe va õh-
tu ti Tõs ta maa rah va ma jas 
kok ku 36 täis pik ka võrk pal-
li la hin gut. Fi naal män gu de jä-
rel reas tu sid võist kon nad:
1. HAR RAS TA JAD Moo ni ka 
Ad ler, Kärt Jür gens, Eve lyn 
Li län der, Har li Käärt, Rai ner 
Sutt, Al lan Lul lu, Taa vi Kal ju ra 
2. VÕR GU TA JAD Ker li 
Brandt, Kris tii na Le pik, Ive lin 
Mid ri, Im bi Al pius, Ma ris Teea-
ru, Joel Pulk, Ago Ad ler, Kul-
dar Mii du, Ja nek Jaan soo
3. ALEV Ka ro lii ne Kask, Kät-
lin Kask, Elo Pulk, Mer lin 
Mii do, Ne le Lil les, Aro Kütt; 
To mek Jaan soo, Heik ki Lu ha-
maa, Too mas Rõ hu
4. KAST NA Mai la Heind la, Lii-

na Pärn, Sir li Kepp, Ja nis Siig, 
Kal vi Som mer Vel lo Som mer, 
Ai vo Krü ger, Teet Tets mann 
5. KESK KOOL Rii na Rein son, 
He di Grets ki, Lau ra Pär na, 
Kei ju An der son, Kar lo Sa lu, 
Taa vi Tõ nis son, Ro bert Rand, 
Paul Tilk
6. TÕ HE LA Kai re Kurg, Bir-
git Pe re, Ai di Lell saar, Sig rid 
Rand, Ma riia Kal bach, Vil le 
Vul kan, Ma rek Salk, Rai mo 
Rand, And res Laur

Vest lus rin gid 
oo ta vad 
lap se va ne maid

 Pe re kas va tu se Ins ti tuut 
kor ral dab ap ril li kuu jook-
sul Pär nus Ha sart män gu-
mak su nõu ko gu toe tu sel 
vest lus rin gid lap se va ne-
ma te le. Osa lus ta su on 35 
kroo ni, üle jää nu mak sab 
kin ni pro jekt. Vest lus rin gid 
toi mu vad Pär nus, Ku nin ga 
19 koos töös pe re kes ku se ga 
Päe va lill ning Põn ni la Män-
gu maa ga. Vest lus rin gi des 
rää gi tak se nel ja eri ne va va-
nu seast me (1-3 aas ta sed, 
4-7 aas ta sed, algk las si lap-
sed ja teis me li sed) viiest 
olu li se mast tee mast. Iga 
vest lus rin gis osa le ja saab 
vas ta va va nu seast me koh-
ta ka in fo vol di ku.

Li sain fot lek to ri te, ae-
ga de ning tee ma de koh ta 
saab www.pki.ee.

Kris tin Sooa ru

 Jär je kord sed vast lad pee tud 
ja see aas ta ise gi kor ra li ku lu-
me ga. Kõi gil oli või ma lus tul-
la sel päe val lus ti ma Me re laiu 
puh ke kül la, kus te ge vu si jät-
kus nii me rel kui maal. 

Kesk päe vaks ko gu ne nud 
rah vas nau tis mõ nu sat tal veil-
ma, lund ja selts kon da, mil le 
seast võis lei da igas va nu ses 
ini me si val la eri kan ti dest. Eel-
kõi ge lei ti te ge vust merejääl, 
kus sai ui su ta da, soo me kel gu-
ga hoog salt lii gel da, suus ka del 
li bi se da, kel gu ga tri ki ta da, moo-
tor saa ni ga lõ bu sõi tu te ha ja au-
to ga ral li da jää ra jal, kus mõ ni-
gi te gi pi rue ti või pi di end lu-
me val list väl ja kae va ma. 

Päe vast ei puu du nud ka 
sõb ra lik võist lus mo ment, kui 
iga soo vi ja sai lä bi da jää ra ja 
aja pea le. Esin da tud olid eri 
sor ti ma si nad ja roo li ta ga 

võis nä ha nii pois se, tüd ru kuid 
kui ka me hi ja nai si. Mõ ned ot-
sus ta sid võis tel da lau sa ko gu 
pe re ga. Hil jem sel gu sid ka iga 
klas si pa ri mad – sõi duau tol 
Rain Rein son mees test ja Hei-
dy Tar tes nais test, maas tu ril 
Mar gus Tuul mees. Kõi ge noo-
re mad võist le jad olid He le vi 
Jur jev ja Rai dar Nurm. 

Kui külm siis ki nä pis ta ma 
hak kas või kõht ko ri se ma, 
siis sai juua soo ja teed ja süüa 
vast la päe va le ko ha selt her ne-
sup pi ja vast la kuk lit. Mee lest 
ei läi nud ka va ba rii gi sün ni-
päev. Igaü he näol oli sä ra mas 
nae ra tus. 

Tä nud Me re laiu pe re rah va-
le vah va päe va eest, mil le kor-
da mi ne kuks olid iga ti abiks 
nii nõu kui jõu ga Ida, Mar gus, 
Va lev ja Toi vo.

Lii sa ja Lii vi Tõl li kü last

Hõis sa vast lad!

Tõs ta maa võrk pal li tur niiri parimad selgunud

Tõstamaa võrkpalliturniiri võitis võistkond Harrastajad.

Tasavägistes 5.-6. koha män-
gudes alistas keskkool Tõhela.
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HIL DA RING
17.03.1916 – 24.02.2009

MAR TA LEAS 88MAR TA LEAS 88

LAI NE JAN SEN 86LAI NE JAN SEN 86

ÕIL ME AND RE SE 84ÕIL ME AND RE SE 84

SEL MA ROOS 83SEL MA ROOS 83

AS TA ENG LAS 82AS TA ENG LAS 82

LIN DA HEIN LA 82LIN DA HEIN LA 82

LO VII SE TOOTS 80LO VII SE TOOTS 80

END LA END LA 
MÄRK SOO 79MÄRK SOO 79

HIL DA-MA RIE HIL DA-MA RIE 
OJA METS 78OJA METS 78

ZI NAI DA TOHV 78ZI NAI DA TOHV 78

MEI DA SOO METS 77MEI DA SOO METS 77

LIN DA JÄR VE 77LIN DA JÄR VE 77

HE LE NE KÖS TER 77HE LE NE KÖS TER 77

TÕ NIS VAI NU LA 77TÕ NIS VAI NU LA 77

GELT RU DA GELT RU DA 
JUR JE VA 76JUR JE VA 76

VEL LO VEL LO 
RAND MÄE 76RAND MÄE 76

HAR RI-HER BERT HAR RI-HER BERT 
KII RATS 76KII RATS 76

AD LE PULK 74AD LE PULK 74

EL JU KÄS PER 74EL JU KÄS PER 74

AN TON AA VA 74AN TON AA VA 74

VEL LI JÜR GENS 73VEL LI JÜR GENS 73

AI NU REA 72AI NU REA 72

TOI VO TOI VO 
MART SON 72MART SON 72

VAM BO LA VAM BO LA 
KAN GUR 72KAN GUR 72

IL LAR ROS SE 72IL LAR ROS SE 72

LEI LI VIE DE HOF 70LEI LI VIE DE HOF 70

UDO RAND 65UDO RAND 65

MärtsikuuMärtsikuuMärtsi kuuMärtsi kuu
juu bi la ridjuu bi la rid

MA RIA ES KO 
31.01.1915 – 01.03.2009

MEI DA KLAAS 
18.09.1927 – 12.03.2009

AL MA KAI MAK 
01.07.1914 – 14.03.2009

JAAN KI VI SAAR
14.01.1941 – 13.03.2009

MUNA DE PÜ HAD MA RIA TA LUS
Loo dus su reb sü gi sel ja sün nib ke va del uues ti, üt leb va na rah vas. 

Ur be päev on gi loo du se taas sün di pü hi tsev päev. 
Kee gi pe re va ne ma test liik me test mur rab va ra hom mi kul ur ba de ga 
ok sad ja an nab nen de ga ma ga ja te le mi tu ker get si ra kat ehk ur bab. 

See pe le tab ee ma le hai gu sed ning an nab elu jõu du, toob maj ja õn ne.
Läh me meie gi met sa ur va vit sa sid ot si ma ja ke va de hõn gu nuu su ta ma. 
Ot si me met sast ül la tu si, mis li ha võt te jä ne sed sin na peit nud. Rää gi me 

eri ne va te maa de li ha võt te ehk üles tõus mis pü ha de kom me test. Vär vi me mu ne 
ja män gi me mu na män ge, an na me süüa jä nes te le ja ka na de le. Pea me mee les 

ka mets loo mi ja tee me sõi tu ho bus te ga. Met sa la gen di kul lõk ke 
ää res oo tab meid soe tee ja vors ti ke sed, mi da ise küp se ta me. 

Osa võtt mu na de pü ha de tä his ta mi sest ühe le ini me se le 125.-, 
pak ku mi ne il ma bus si sõi du ta 90.-.

Hin nas si sal dub: bus si sõit Ma ria Tal lu, met sa matk ja te ge vu sed õues, ül la tu sed 
ehk maius tu sed met sas, tee ja vors ti ke lõk ke ää res, ta lu ta res ka na supp ja ma gus 

kook ta lu pe re nais telt, ho bu sõit, mu nad ja vär vid
Orien tee ruv kes tus on pla nee ri tud 4 tun di koos sõi du ga.

Lu mi se il ma kor ral või ma lu sel kel gud kaa sa!

Li sain fo ja aja kok ku lep pi mi ne tel 5841 6539, sa les@ma ria.ee

* 2 toa li ne, 39,2 m2, 12 kor te ri ga 
ela mus tei ne kor rus, 
alg hin na ga 60 000 kroo ni
* 1 toa li ne, 29,2 m2, 12 kor te ri ga 
ela mus esi me ne kor rus, 
alg hin na ga 40 000 kroo ni
* 2 toa li ne, 42,7m2, 4 kor te ri ga 
ela mus esi me ne kor rus, 
alg hin na ga 60 000 kroo ni

* 2 toa li ne, 42,7m2, 4 kor te ri ga 
ela mus tei ne kor rus, 
alg hin na ga 40 000 kroo ni
* Se lis te kü las asu va val la ma ja 
kin nis tu (8310 m2, re gist rio sa 
4004706). Krun dil maa ki vist hoo ne 
185,5 m2 (en di ne si de, ku na gi ne 
val la ma ja),
alg hin na ga 300 000 kroo ni

Juma la tee nis tu sed 
Tõs ta maa ki ri kus

5. ja 12. ap ril lil 
kell 14

Tee nib Tii na Jan no

ENAM PAK KU MI SE TEA DE

Suu li ne enam pak ku mi ne toi mub ree del 24. ap ril lil 2009. aas tal kell 11.00 
Tõs ta maa Val la va lit su ses, Sa da ma tee 2, Tõs ta maa ale vik.

Osa võ tu ta su on 100 kroo ni. Osa võ tuks re gist ree ri da ja osa võ tu ta su 
saab maks ta pool tun di va rem ko ha peal.

Enam pak ku mi se tin gi mus te ga ning võõ ran da ta va te ob jek ti de ga on 
või ma lik tut vu da lep pi des eel ne valt kok ku te le fo nil 525 7934.

Enam pak ku mi se võit jal tu leb os tu hind ta su da viie töö päe va jook sul 
pea le enam pak ku mi se tu le mus te kin ni ta mist.

Täien dav in fo te le fo nil 506 1930. 

Tõs ta maa Val la va lit sus võõ ran dab 
suu li se enam pak ku mi se kor ras ahi küt te ga kor te rid Poot si kü las:

Ran no Mänd la - 2.03.2009
Joo sep Tamm - 4.03.2009

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

MÜÜK
* Tõs ta maa val la va lit sus 
müüb lõ hu tud küt te puid 
350 kroo ni ruu mi mee ter. 
In fo 506 1930.


