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Ei li Oks
tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo ta-
ma tult va ne mad kao ta nud lap se lap se kas va ta mi sel

Ei li Oks sün dis 13. det semb ril 1937. aas tal Varb la val las Kil gi 
kü las ta lu pi da ja te pe res. Õpin guid alus tas Paad re maa 7. klas si li-
ses koo lis, sel le lõ pe ta mi sel 1952. aas tal läks Ei li õp pi ma Õi su 
sov hoos teh ni ku mi toi duai ne te teh no loo giat. 

1956. aas tal, pea le koo li lõp pu, asus töö le Ka ru se või töös tu-
ses se. Pärast abiel lu mist, 1962. aas tal, ko li ti ela ma Li hu las se. 
Seal sün di sid ka tüt red Ul vi ja Kai re. 1967 aas tal asu ti ela ma 
Tõs ta maa le. Ei li töö tas ka la kom bi naa dis ku ni pen sio ni ni.

 Pea le tü tar Ul vi sur ma tu li va nae mal seits me lap se lap se kas-
va ta mi ne en da õl ga de le võt ta. Tä na seks on tü tar Kai re õe las te 
kas va ta mi se ja hool da mi se üle võt nud. Aga va nae ma ko dus mu-
ret seb ik ka. Kah juks on abi kaa sa Lem bi tu ter vis vii ma se aas ta 
jook sul se da võrd hal ve ne nud, et ko gu nai se hool kuu lub prae gu 
tal le. 

Ei li elu on ol nud täis tööd ja veel kord tööd. Ei li loo dab, et te ma 
en da ter vis ik ka vas tu peab. TT

Eve Käär
kauaaeg ne te gus, abi val mis ja ühis kond li kult ak tiiv ne mee dik

Eve Käär sün dis 22. no vemb ril 1955 aas tal Kä ru val las Jär va-
maal pe re ai nu ke se lap se na. Lap se põlv möö dus met sas sei gel des 
ja raa ma tu te selt sis. 1963. aas tal asus ta õp pi ma Kä ru põ hi koo li 
ja sealt eda si ju ba Tü ri l kesk koo li. 1974. aas tal asus Eve õp pi ma 
Tar tu me dit sii ni koo li. Pea le koo li lõp pu abiel lus Tõs ta maalt pä-
rit Ai ni ga ja koos asu ti ela ma ning töö ta ma Ta ba sal lu. Sel lest 
esi me sest sil ma pil gust puh ke nud ar mas tu sest sün di sid tä na seks 
tub lid lap sed Lii na ja Ar do. Ka he aas ta pä rast ot sus tas pe re tul la 
ta ga si Tõs ta maa le ja pea gi sai Eve töö le las teae da me dit sii ni-
õe na. 1996. aas tal kut su ti ta ter vi se kes ku ses se töö le ja seal töö-
tab ta tä na se ni. Eve kii dab me dit sii ni uue ne nud või ma lu si, sest 
ko ha peal saab pal ju uu rin guid ära te ha. Ain saks mii nu seks loeb 
ta se da, et Tõs ta maal ei ole öö päe va ring se es maa bi või ma lust. Ei 
ole ka har vad need juh tu mid, kui sõl tu ma ta kel laa jast ja päe vast 

ko pu ta tak se Kää ri de uk se le abi saa mi seks. 
Eve elu kõi ge täht sam osa on pe re kon nal ja tei se le ko ha le jääb 

töö. Töö tu leb mõ te tes ik ka ko ju kaa sa ja ro nib sü ga va le põue. Et en-
nast ko su ta da, sel leks on Evel ho bid. Pil dis ta mi ne ja tih ti päe va de vii si 

ük si met sas head kaad rit pas si da on nai se le suur nau ding. Veel meel dib 
tal le tai me de ga mäs sa ta ja kä si tööd te ha ning loo mu li kult rei si des ek soo ti-

kat avas ta da. Koos tüt re ga on vä ga tur va li ne rei si da, kii dab ema. 
Tõs ta maal ela da Eve le meel dib, siin on me ri, järv, jõ gi, va hel dus rik kad met sad, 

sood, ra bad ja lui ted. Met sad on täis see ni ja mar ju. Kää ri de ma ja gi sei sab ot sa pi di 
met sa tu kas ja sel le kait seks kor ral das Eve Ehi ta ja te tee ehi ta mi se käi gus väi ke se la hin-

gu. Põ hi mõt te kind lal nai sel ei õn nes tu nud küll val la vä ge vaid pä ris sel ja ta da, aga ta kii dab 
ka head poolt, sest tolm Kää ri de õuest on iga ve seks ka du nud. Va pi mär gi saa mi ne on nai se le 
suur au ja ta lu bab veel pa re mi ni töö ta da tu gi ne des oma ko ge mu se le ja ja na tu ke ka vais tu le. 
Ja na gu üt leb dr. Ves ki mä gi siis ise gi Eve nae ra tus on ter ven dav. TT

Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid
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Kõlate õõnsalt 
kanditaadid
K ülm on mit men dat päe va ja ime küll, ise gi va li mi s de-

ba tid ei suu da se da kuu me maks küt ta. Vä he on särt su 
ja kir ge, üt le me ot se väl ja, et igav. Kuu lan ja vaa tan 

ala ti hu vi ga va li mi seel seid saa teid, aga esi teks on neid vä he 
ja tei seks la ha tak se lii ga vä he tee ma sid. Tih ti is tu vad kan-
di daa did nõr ge ma när vi ga saa te ju hi le pä he ja aja vad ik ka 
oma jo ra väl ja te ge ma ta kü si mu sest ja de ba ti üle se hi tu sest. 
Sel aas tal on mui du gi us ku ma tult pal ju ük sik kan di daa te ja 
nen de nö aren gu ta se on vä ga sei nast sei na. Piir kond li kud 
te le de ba tid oleks ka va li ja le abiks. 

Miks ma se da va li mis jah ti jäl gin, eks vist sel le pä rast, et ik-
ka veel pü sib loo tus kuul da kan di daa ti delt as ja lik ke mõt teid 
ja et te pa ne kuid. Esial gu hin ge vä ri nat po le veel tek ki nud. 

Kõik muud kui soiu vad, et va ja luua uu si töö koh ti, sel lest 
saa me, meie va li jad, ise gi aru. Ai nult, et kan di daa did ei ole 
suut nud väl ja mõel da, et kes küll võiks sel le as ja ga pea le 
ha ka ta ja kas pan na ko hus tus oma va lit su se le, rii gi le või ka-

pi ta list li ke le kur na ja te le. Sel-
gu se tuks on jää nud ka see, 
kas ole me töö tu rul eda si val-
da valt oda va töö jõu pak ku ja-
na või ajaks tipp teh no loo gia 
ja töö ta ja te kõr ge kva li fi kat-
sioo ni ga rii gi ja sel le ini me-
sed jõu ka ma le jär je le. 

Se ga seks jääb ka ha ri du se 
areng. Ba ka lau ru se ta se on tä na päe val ta va li ne na gu küp sis 
tee kõr va le. Aga se da ini mest, kes sel le küp si se val mis teeks 
ehk siis omal alal meis ter oleks, po le kus kilt võt ta. Ei muu-
tu meie rii gis en ne mi da gi, kui oma ko dus kas va vad lap sed 
kan na vad en das ko hu se tun de ja tööar mas tu se koor mat, saa-
vad õi ged hin nan gud ja mõt te haar de alus ha ri du sest, ni hu ta-
vad ko du koo lis väär tu sed pai ka ja või bol la see põlv kond on 
ter ve (vaim selt ja mo raal selt) meie rii gi vi sioo ni el lu vii ma. 

Aga prae gu on kah juks ai nult po lii ti li ne pla dis ta mi ne, see-
gi on ena mas ti si hi tu ja sä ra tu ning tin gi vas kõ ne vii sis. 

Ku na gi üt les üks tark nais po lii tik, et rii ki peab juh ti ma 
na gu pe re kon da. Kui on ras ke aeg, siis tõm bab ko gu pe re 
koo ma le, vaa tab üle oma täht sa mad va ja du sed, kait seb oma 
nõr ge maid liik meid ja elab nii keh va aja üle. Meil on prae-
gu nii, et osa pe re liik meid män gi vad gol fi ega ta ha teis test 
mi da gi tea da, pi gem hä be ne vad. Osad ra ba vad tööd te ha, et 
ots ot sa ga väl ja tul la. Osad visk le vad dep res sioo nis või de lii-
riu mis. See pe re ei is tu ku na gi kok ku ühi se pe re na.

Ju ba on kü la va helt lä bi tu hi se nud par tei li sed lau lub ri gaa-
did, aga va nai ni me ne kü sib ik ka mu re ga, no ole hea üt le 
ke da ma küll peak sin va li ma.... 

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

18. veeb rua ri is tun gil 
kin ni tas vo li ko gu Tõs-
ta maa val la käe so le va 
aas ta ee lar ve ko gu ma-
hus 1 252 683 eu rot. 

Võr rel du na se ni se suu ri-
ma, 2008. aas ta ee lar ve ga on 
tä na vu ne väik sem 26,5 %, 
aas ta ti on vä he ne mi ne ol nud 
2009 20%, 2010 6% ja 2011 
0,5%. 

Püü des nen des ne ga tiiv se-
tes ar vu des po si tiiv set lei da, 
on hea, et pin geid te ki ta nud 
kär ped on jää nud eel mi ses se-
üleeel mi ses se aas tas se ning 
sel aas tal ole me si su li selt eel-
mi se ta se mel. 

Küll pea me jät ku valt püüd-
le ma ole ma so le va ra ha ots tar-
be ka ja mõist li ku ka su ta mi se 
poo le.

Ma sust tin gi tud ee lar ve vä-
he ne mi ne on mõis te tav ja kui 
näi teks ük si ki si ku tu lu mak su 
lae ku mi ne vä he neb, on aru-
saa dav ka oma va lit sus te le 
eral da ta va osa vä he ne mi ne. 

Nõus tu da aga ei saa, et li-
saks sel le le on riik veel täien-
da valt vä hen da nud oma va lit-
sus te le eral da ta vat osap rot-
sen ti. 

Sa mu ti sel le ga, et kü tu-
seakt sii si on küll tõs te tud 
kuid sel lest val la tee de le eral-
da ta vat on kor da des vä hen da-
tud (meil 2008 153 tu hat € 
– 2011 39 tu hat €).

Ees on rii gi ko gu va li mi sed 
ja mit med va li mis lu ba du sed 
tä hen dak sid oma va li tu se tu-
lu de jät ku vat vä he ne mist. 
Soo vi tan kõi gil va li ja tel oma 
va li ku te ge mi sel ka se da ar-
ves ta da.

Ees pool rää ki sin val la ra ha 
mõist li ku ja ots tar be ka ka su-
ta mi se va ja du sest kuid sel les 
osas lä he vad ar va mu sed mõ-
ni kord lah ku. 

Näi teks prae gu ak tuaal se 
lu me tõr je osas nõu tak se ka 
tui sus väi ke tee de pi de vat lah-
tio le kut, tee de lah ti lük ka mist 
pal ju laie malt, iga ma ha sõi du 
eest lu me val li ära lük ka mist, 

lu me pu hu ri te mu ret se mist, 
et val li ei te kiks ki, hul ga roh-
kem era tee de lah ti lük ka mist, 
li be du se tõr je te ge mist jne. 

Need on reaal selt val lae la-
ni ke poolt teh tud et te pa ne kud 
ja süü dis tu sed saa ma tu ses, mi-
da olen vii mas te kuu de jook-
sul kuul nud. 

Sel lis te töö de kor ral da mi-
ne po le prob leem kuid fi nant-
see ri mi seks tu leks mõ ni val-
laa su tus sul ge da või mõ ni te-
ge vus ära jät ta.

Ee lar ve me net le mi sel ker-
kis üles ka ka he kü la selt si 
nõud mi ne nen de te ge vu se 
olu li selt suu rem toe ta mi ne ja 
kü la ma ja de ehi ta mi se omao-
sa lu se kat mi ne. 

En ne ee lar ve kol man dat lu-
ge mist saa vu ta ti siis ki mõist-
lik komp ro miss.

Sel li sed aru te lud on de-
mok raa tia üks osa, sa mas on 
val la va lit su sel ee lar ve pro jek-
ti esi ta ja na ja vo li ko gul kin ni-
ta ja na va ja nä ha ar vu de ta ga 
te ge lik ku elu ja ana lüü si da, 
miks mõn da ku lu tust te hak-
se, kui va ja lik see on, pal ju 
on ka su saa jaid, kui das on kõi-
ge ots tar be kam jne. 

Sa mas on va ja ta ga da kõi-
gi oma va lit su se le sea dus te ga 
pan dud ko hus tus te täit mi ne. 

Siin ko hal võiks tsi tee ri da 
ka ra han dus mi nist rit: ei saa 
võt ta ko hus tu si, mi da ei jõua 
kan da, mil lel po le mõ tet või 
mis on ük si ki si ku omad.

Lü hi dalt ee lar ve tu lu dest 
rää ki des on suu ri mad tu lu-
al li kad:

füü si li se isi ku tu lu maks 
(val la le lae kub 11,4% bru to 
töö ta sult) 476 142 € (38%)

maa maks 83 085 (7%)
eral di sed rii giee lar vest (ta-

san dus fond, ha ri dus, õpi las-
ko du, toi me tu le ku toe tus, sot-
siaal tee nu sed, tee hoid) 618 
844 (49%)

kau pa de ja tee nus te müük 
(ha ri dus tee nu sed teis te le 
oma va lit sus te le, trans por di-
tee nu sed, üü rid) 47 888 (4%)

muud tu lud (saas te ta sud, 

Ik ka veel pü sib 
loo tus kuul da 
kan di daa ti delt 
as ja lik ke mõt teid 
ja et te pa ne kuid.

Kin ni ta ti Tõs ta maa
esi me ne eu roee la
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate 
finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel 
konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi 
kontakttelefonil 6 310 310.

Tõstamaa rahvamaja 
juures peatub pangabuss 
kell 9.00–10.00

(I kvartalis: 27. jaanuar, 17. veebruar, 
10. ja 24. märts)

Tõs ta maa Val la vo li -
ko gu is tun gil 
18. veeb rua ril 2011
 Kuu la ti val la va ne ma et-

te kan net. Rää gi ti Tõs ta maa 
en di ses töö ko jas te gut se va-
test et te võ te test ja töö tu kas-
sa poolt lä bi vii dud in fo päe-
vast.
 Al ga ta ti Ma ni ja tee ma-

p la nee ring ja kin ni ta ti pla-
nee rin gu läh teü le san ne. Tee-
map la nee rin gu ees mär giks 
on ku jun da da Ma ni ja saa re 
ruu mi li se aren gu põ hi mõt-
ted, ta ga des või ma li kult pal-
ju de saa re ela ni ke ja maao-
ma ni ke va ja du si ja hu vi sid 
ar ves ta vad tin gi mu sed ta sa-
kaa lus ta tud aren guks, loo dus-
hoiuks, maa ka su tu seks ning 
ehi ta mi seks.

 Kin ni ta ti Tõs ta maa noor te-
vo li ko gu põ hi ki ri. Noor te vo li-
ko gu ees mär giks on aru ta da 
val la pä de vus se kuu lu vaid 
noo ri puu du ta vaid kü si mu si 
ning te ha nen de koh ta et te-

pa ne kuid vo li ko gu le ja val la-
va lit su se le, läh tu des noor te 
va ja du sest ja hu vi dest. 

 Vaa da ti lä bi And res Kur-
vit sa vaie Tõs ta maa val la vo li-
ko gu ot su se le 28.12.2010 nr 
44 „Ehi ti se pe re me he tuks tun-
nis ta mi ne“. Ku na as jao sa li ne 
vo li ko gu is tun gi le sel gi tu si 
and ma ei il mu nud ja oman-
dit tões ta vaid do ku men te ei 
esi ta nud, jät tis val la vo li ko gu 
oma ot su se muut ma ta.
 Va li ti 2010 ma jan du s-

aas ta aruan net au di tee ri ma 
OÜ Al li ka Au dii tor.
 Võe ti vas tu Tõs ta maa 

val la 2011. aas ta ee lar ve ma-
hus 1 252 685.08 eu rot.
 Koos kõ las ta ti Pär nu lin-

na ja lä hiümb ru se võr gus tik-
ke si duv tee map la nee ring. 
Pla nee rin gu ga saab tut vu da 
Pär nu maa Oma va lit sus te Lii-
du ko du le hel: http://www.
pol.par nu maa.ee/in dex.
php?me nuID=88 

Eve Sah tel, val la sek re tär

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

vee eri ka su tus, va ra müük, 
jää gid) 26 724 (2%)

Ku lud jao tu vad vald kon-
ni ti:

üld va lit se mi ne (vo li ko-
gu, val la va lit sus, re serv-
fond) 176 011 € (14%)

ha ri dus (kesk kool, las-
teaed, õpi last rans port, hu vi-
ha ri dus, üle kan ded teis te le 
oma va lit sus te le seal õp pi-
va te õpi las te eest) 630 879 
(50%)

kul tuur (rah va ma ja, noor-
te kes kus, raa ma tu ko gud, 
üri tu sed, trü ki sed, sport) 
106 701 (9%)

sot siaal (toi me tu le ku toe-
tus, val la toe tu sed, puu de-
toe tu sed) 78 817 (6%)

val la ma jan dus (tee de kor-
ras hoid, lii ni paat-hõl juk, 
bus sit rans port, kal mis tud, 
jäät me punkt, hal jas tus, 
kesk kon na teh ni li ne inf rast-
ruk tuur) 111 312 (9%)

toe tu sed (osa le mi ne Pär-
nu maa Oma va lit sus te Lii du 
ühis te ge vus tes, Pär nu La-
he Part ner lus ko gu ja Lii vi 
La he Ka lan dus ko gu liik me-
maks, Tõs ta maa Ter vi se kes-
ku se kom mu naal ku lud ja 
SA Tõs ta maa Kor ra kait se 
ku lud) 9 331 (1%)

in ves tee rin gud (teos ta-
tud in ves tee rin gu teks võe-
tud lae nu de tee nin da mi ne, 
uued pro jek tid) 139 631 
(11 %)

Eral di ta haks pea tu da in-
ves tee rin gu teo sa uu tel pro-
jek ti del. Te ge mist omao sa lu-
se kat mi se ga ja val da tuuak-
se koos toe tus te ga olu li selt 
suu re mad sum mad. 

2011. aas tal on ka van-
da tud teos ta da Tõs ta maa 
rah va ma ja re no vee ri mi se 
II järk, oht li ke jäät me te ko-
gu misp ro jekt, POL-i korv-
pal li väl ja ku te ühisp ro jekt, 
osa le mi ne ha jaa su tu se veep-
rog ram mis, Kast na sa da ma 
kor ras ta mi ne ja Kih nu prog-
ram mi raa mes hõl ju ki kuu ri 
ehi tus, Ma ni ja tee map la nee-
rin gu koos ta mi ne ning Ma-

ni ja tee pin da mi ne. 
Osa li selt kae tak se Tõ he la 

ja Kast na kü la selt si de kü la-
ma ja de ehi tus te omao sa lu-
sed. Val la OÜ Su fe lõ pe tab 
oma va hen di test 2010 alus ta-
tud Tõs ta maa joo gi vee pro-
jek ti ja alus tab küt tet ras si de 
re no vee ri misp ro jek ti. 

Toe ta tak se Peer ni, Ma ni-
ja ja Kih nu ka lu ri te Lao sa-
da ma kor ras ta mi se ühisp ro-
jek ti.

Ra has ta mi sot su se on saa-
nud ka Vä ra ti paa di sa da ma 
pro jekt kuid teos ta mi ne lük-
kub aas tas se 2012. 

Sa mu ti on Tõs ta maa saa-
nud osa Kyo ta pro to kol li alu-
sel toi mu vast Ees ti heit me-
k voo ti de ga kaup le mi sest ja 
toe tu se on saa nud Tõs ta maa 
mõi sa pea- ja tal li de ma ja 
ener gia sääs tup ro jek tid (küt-
te süs tee mi uuen da mi ne). Sel-
le pro jek ti pu hul on omao sa-
lus 0, pro jek ti teos tab Rii gi-
va ra AS, te ge vu sed ka van da-
tak se 2011. ning teos ta tak se 
2012. aas tal.

Pro jek ti de pu hul tu leb ar-
ves ta da, et kõi gi val las va ja-
li ke te ge vus te osas neid esi-
ta da po le või ma lik ja ka pal-
jud esi ta tud pro jek tid ei saa 
po si tiiv set ot sust. 

Siia kuul vad aas taid ju-
tuks ol nud Tõs ta maa las-
teaia hoo ne re no vee ri mi se 
lõ pe ta mi ne, hool de ko du re-
mont ja juur dee hi tus ning 
ter vi se kes ku se uu te ruu mi-
de väl jae hi ta mi ne.

Sel li sed on Tõs ta maa val-
la 2011. aas ta ee lar ve ga ka-
van da tud te ge vu sed ja iga 
val lae la nik saab nen de va ja-
lik ku se le ja osu ta ta va te tee-
nus te kva li tee di le an da oma 
hin nan gu. 

Sa mas pa raf ra see ri des 
üht amee ri ka pre si den ti 
oleks ehk ko ha ne mõel da 
ka en da pa nu se üle val la 
aren gus se.

Too mas Rõ hu,
val la va nem 

a val la 
ar ve
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Reede, 11. veeb rua ri pä-
rast lõu nal oli ju ba ee-
malt nä ha Tõs ta maa 

rah va ma jas sä ra vaid tu le sid. 
Sel ilu sal tui su sel päe val olid 
kõik oo da tud rah va maj ja Ta-
len di ja hi le ja Sõb ra peo le, mil-
le kor ral da sid Tõs ta maa noor-
te kes kus ja rah va ma ja. 

Noo red koos ta sid ise oma 
peo ka va ja nad said sel le ga 
ka vä ga häs ti hak ka ma.

Ta len di ja hi le oli re gist ree-
ru nud 12 vah vat osa le jat. 
Nä gi me kah juks ai nult 9 et-
teas tet, ku na hai gus oli võt-
nud või must. Ko hal oli nii 
ük si ke si ne jaid kui ka grup pe. 

Kut su tud oli ka mit me külg ne 
žü rii: And res Sel go ja (ar tis ti-
ni me ga B2H), Eri ka Leet maa 
(Tõs ta maa juuk sur) ja Ive lin 
Mid ri (N-klu bi lii ge). To re dat 
pä rast lõu nat juh tis rõõm sa-
meel ne Kar men Sõerd.

Kell oli ju ba mi tu mi nu-
tit üle poo le kol me, esi ne jad 
när vit se sid ja pub lik oo tas. 
Esi me sed jul ged olid val ged 
ba le rii nid gru pist X-teist (Ka-
ren, Tee le, Mar ge, Kris tii na). 
Nen de et teas te koos nes lend-
le va test tant su sam mu dest ja 
puh tast huu mo rist.

Siis kut su ti pub li ku et te 
Sää se Gäng Bänd (Kul dar ja 

Ola ri). Ra ju ja möl la va muu-
si ka saa tel vis ka sid kaks pi si-
kest pois si vah vaid sal to sid. 
Tä nu mat ti de le lõp pes et teas-
te vi gas tus te ta.

Vä ga ilu sa kand le loo esi-
tas Ave-Ing rid. To re oli kuu-
la ta noort ini mest män gi mas 
rah vus lik ku pil li. Graat si li se 
bal le ti ka va ga esi nes ba le riin 
He le vi ja tee nis pub li kult tä-
nu li ku ap lau si.

Järg nes an de ka Ma re ti 
oma loo min gu li ne laul kla ve-
ri saa tel. Te ma et teas tet oli 
vä ga mõ nus ja ra hus tav kuu-
la ta.

Must kunst ni ke grup pi Ma-

gic kuu lu sid Ken der, Her ki ja 
Ker tu. Ne mad võ lu sid pub li-
kut oma kaar di-, mün di- ja 
muu de must kuns tit rik ki de-
ga.

Siis tu li la va le trum mar 
And rus, võt tis is tet trum mi-
komp lek ti ta ga ja saa lis kõ-
la sid kaa sa haa ra vad rüt mid. 
And rus ise ja ka pub lik jäid 
et teas te ga vä ga ra hu le.

Muu si kainst ru men te ka su-
ta ti veel gi. Ras mus-Oli ver sei-
sis mik ro fo ni ta ha ja pa ni suu-
le trom pe ti. Kui pa la oli lõp-
pe nud, te gi poiss ilu sa kum-
mar du se ning lah kus la valt, 
nä gu nae rul.

Tõs ta maa an de kad noo red võtsid taas mõõtu

Fotod: Madis Veskimägi
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u iga-aastasel Ta len di ja hi konkursil
Vii ma se na esi nes bänd 

Non sen se, mil le liik me teks 
on Lau ra (sün te saa tor), Hei-
ko (ki tarr), Jaan-Jo hann (bass-
ki tarr), And rus (trum mid) ja 
Tee le (laul ja). Bänd esi tas rah-
va le võim sa Nõia lau lu, mis 
haa ras pub li ku ak tiiv selt kaa-
sa ela ma. 

Pä rast vii mast et teas tet saa-
de ti žü rii oma ras ket ot sust te-
ge ma – kes küll võiks ol la see 
üks ja ai nus ta len di ja hi võit-
ja?

Sa mal ajal kor ral das noor-
te le vah vaid män ge 12. klas-
si õpi la ne Ma ri liis Lil le mets. 
Noor tel oli lõ bus ja igaüks sai 
mi da gi te ha.

Män gi mi se le järg ne sid ül la-
tu se si ne jad, kaks noort ar tis ti 
Vil jan dist – Ofi ja Dem. Ne-
mad ül la ta sid pub li kut uu te 
lau lu de ga oma värs kelt plaa-
dilt. 

Siis kut su ti la va le kõik Ta-
len di ja hil osa le nud. Tau no lu-
ges et te žü rii kom men taa rid 
iga et teas te koh ta ja mai nis 
na gu muu seas, et Ta len di ja hi 
võit ja on bänd Non sen se. Kor-
raks oli vai kus ja siis kos tis 
kõ va kar je nii osa võt ja te kui 
ka pub li ku seast. Au hin naks 
saa di 50-eu ro ne ra ha kaart. 

Mä les tu seks jäi kõi gi le osa-
le ja te le pui dust me dal ja väi-
ke šo ko laad. Õn ne la tä nas 
üri tu se lä bi vii jaid Mer le Juu-
ri kut (pea kor ral da ja), Ma dis 
Ves ki mä ge (fil mi mees ja fo-
tog raaf) ja Kät lin Kas ke (fo-
tog raaf). 

La va le tu lid taas räp pa rid 

Ofi ja Dem, kes esi ta sid veel 
mi tu lu gu. Nei le järg nes või-
mas imp ro vi sat sioon, mil les 
osa le sid B2H, Ofi ja Dem 
ning meie an de kas trum mar 
And rus. Ofi ja De mi lõ pu loo 
jä rel tu li la va le Ta len di ja hi 
võit ja hoo pis uue loo ga.

Õh tu lõp pes dis ko ga (dis-
ko rid Keiu ja Ly-And ra). Oli 
või ma lus en nast koos ar tis ti-
de ga pil dis ta da las ta, au to-

g ram me kor ja ta ja kü la li se si-
ne ja te plaa te os ta. Plaa te on 
noor te kes ku ses veel!

Tä nan Tõs ta maa rah va ma-
ja hea koos töö eest. Kii dan 
kõi ki Ta len di ja hil osa le jaid 
ja Mer let, Kar me nit, Ma ri lii si, 
Tau not, Keiut, Ly-And rat, Eri-
kat, Ive li ni, And rest, Ur mast, 
Ma dist, Kät li nit, kü la li si Of fi 
ja De mi ning soo ja pub li kut.

Sü gav kum mar dus meie 

vas tu tu le li ke le spon so ri te le, 
kel le ta see üri tus ei oleks nii 
õn nes tu nud. Tä nan vä ga Ali-
bi Duo’d, Kast na Kü la selt si, 
N-klu bi, Kar moon OÜd, Kai-
mo Ad le rit, Mer tex Mets OÜd 
ja Har ja se OÜd. Loo da me, et 
meie koos töö jät kub.

Koh tu mi se ni järg mi sel aas-
tal!

Ka ro lii ne Kask,
Tõs ta maa noor soo töö ta ja
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Osa le 6. märt sil 
2011 Rii gi ko gu 
va li mis tel

 Elekt roo ni li selt saab hää-
le ta da vee bi le hel www.va li-
mi sed.ee 24. veeb rua ri kel la 
9.00-st öö päe va ring selt ku ni 
2. märt si kel la 20.00-ni.

28. veeb rua rist - 2. märt-
si ni saab eel hää le ta da oma 
elu ko ha järg ses va li mis jaos-
kon nas kell 12.00 - 20.00.

Va li mis päe val, 6. märt-
sil, saab hää le ta da kell 9.00 
- 20.00.

Hää le ta mis ruum asub Tõs-
ta maa rah va ma jas, Varb la 
mnt.3, Tõs ta maal.

Hää le ta mi seks tu leb kaa-
sa võt ta keh tiv isi kut tõen-
dav do ku ment.

Pär nu Maa kon na Va li mis-
ko mis jo ni te le fo ni num ber: 
447 9729.

Va ba rii gi Va li mis ko mis jo-
ni vee bi le he aad ress: 
www.vvk.ee

3 kü si must 
Tõs ta maa va li mis-
ko mis jo ni esi me he-
le Ast ri Mart so ni le
Kas tõs ta maa la sed on 
va li mis teks val mis?

Val mis!

Kui das va li ma pää seb, 
kas toi mib ka min gi 
bus si ring?

Igaüks peab ik ka ise ko ha-
le saa ma.

Kui das need ini me sed 
oma hää le saa vad an da, 
kes ise ko dunt väl ja 
ei pää se?

Kõik need, kes ise eri ne-
va tel põh jus tel va li ma ei 
pää se, ol gu sel leks kõr ge va-
nus, ras ked teeo lud või ter-
vis li kud põh ju sed, pea vad 
kir ju ta ma va li mis ko mis jo ni-
le aval du se, et soo vi vad va li-
mis kas ti ko ju. 

Aval du se võib saa ta val-
da, va li mis päe val saab neid 
tuua ka va li mis ko mis jo ni 
kät te ku ni kel la nel ja ni.

TT

10.veeb rua ril toi mus 
Pär nu Õp pe nõus ta mis-
kes ku ses in fo päev. 

Püüan seal kuul dust väi ke-
se kok ku võt te te ha ja lap se va-
ne maid sea du se muu da tus te ga 
kurs si viia. 

Muu de tud on nõus ta mis-
ko mis jo ni le taot lu se esi ta mi se 
tin gi mu si ja kor da. Nõus ta mis-
ko mis jo ni tu leb lap se va ne mal 
pöör du da:
• koo li ko hus tu se al gu se eda si-
lük ka mi seks
• so bi tus- või eri rüh ma suu-
na mi seks
• al la 7-aas ta se lap se koo li 
vas tu võt mi seks
• eri tin gi mus te loo mi seks 
ha ri dus li ke eri va ja dus te ga 
(HEV) lap se le

Koo li ko hus tu se täit mi se 
eda si lük ka mi se ot su seid võib 
te ha 31. au gus ti ni (va rem 
25. mai ni). Kui lap se va nem 
avas tab va he tult en ne koo li, 
et laps ik ka tõe poo lest ei ole 
koo li küps, siis kii re te gut se mi-
se kor ral saab veel koo li pi ken-
dust taot le da. Il ma nõus ta mis-
ko mis jo ni ot su se ta ei võe ta 
aga enam koo li vas tu 6-aas ta-
seid lap si. 

 Koo lieel ses eas lap se koh-
ta esi tab va nem nõus ta mis ko-
mis jo ni le järg mi sed do ku men-
did:
• Va ne ma taot lus
• Va ne ma isi kut tõen da va 
do ku men di ära ki ri või väl ja-
võ te (kui es ma ne taot le ja on 
va nem)
• Lap se isi kut tõen da va do ku-
men di ära ki ri
• Ars ti hin nang (pe rearst, va-
ja du sel eriars tid)
• Re ha bi li tat sioo nip laa ni ole-
ma so lul sel le ära ki ri
• Va ja du sel teis te spet sia lis ti-
de hin nan gud (kui va nem on 
kon sul tee ri nud väl jas pool las-
tea su tust)

Las tea su tu selt nõus ta mis ko-
mis jo ni le:
• Las teaia di rek to ri taot lus 
nõus ta mis ko mis jo ni le (kui es-
ma ne taot le ja on las tea su tus)
• Kui es ma ne taot le ja on las-
tea su tus, siis li saks ka lap se-
va ne ma nõu so lek
• Lap se in di vi duaal se jäl gi mi-
se kaart, kus on väl ja too dud 
ka las tea su tu se poolt ra ken-
da tud tu gis pet sia lis ti de hin-
nan gud
• Üle vaa de lap se aren gust, 
prob lee mi dest ja het keo lu kor-

rast ise loo mus tu se vor mis.
Ko mis jo ni aeg tu leb kok ku 

lep pi da ja do ku men did esi ta-
da 7 päe va en ne ko mis jo ni.

Pal jud lap sed puh ka vad 
ko gu su ve, kuid kõi gil se da 
või ma lust ei ole. Soo vik sin-
gi lä hia jal tea vet, mil lis tel su-
ve kuu del teie laps las teaias 
käib? He lis ta ge või saat ke in-
fo mei li teel. 

Tä nan tub li sid lap se va ne-
maid, kes mak sa vad las te va-
ne ma te ta su ala ti vä ga kor ra-
li kult ja õi geaeg selt! Kah juks 
pean tun nis ta ma, et osad jää-
vad iga kui selt jär jest roh ke-
mad võl gu. Ehk ai taks see, 
kui laps peaks las teae da tu le-
ma ko dust kaa sa võe tud lei va-
ko ti ga??? 

Kui nüüd külm ka ome ti 
taan duks – tu le kul on mi tu to-
re dat üri tust. 

Vast la päe va plaa ni me Ma-
ria tal lu tä his ta ma min na, 
Lii na tu leb las te le rää ki ma 
In diast ja ei saa unus ta da las-
teaia lau lu võist lust ki 11.märt-
sil. Kui soo vid osa le da, tu leb 
il ma trot si da ja las teae da tul-
la, veel jõuab lau lu sel geks 
õp pi da. 

Ai ta Lind, las teaia ju ha ta ja

Tähelepanu lap se va ne mad!

 Üli liht ne on liht said as ju 
kee ru li seks aja da ja vas tu pi-
di. Uut ja hi sea dust vei di gi 
tä he le pa ne li ku malt uu ri des 
(mil le gi pä rast var ja tak se se-
da üs na hoo li kalt) vaa tab 
aga vas tu just sel li ne nõu-
tus, mil le ga ei os ka mi da gi 
pea le ha ka ta.

Loom, kes met sas oma as-
ju ajab, on tea du pä rast rii gi 
omand, ja kõ lab loo gi li selt, 
et riik peaks hoo lit se ma ka 
sel le loo ma lii gi säi li mi se 
eest. Ja mit te ai nult. Prae gu 
võib ühe mi nist ri mää ru se ga 
hõlp salt kit sest ja mets seast 
saa da väi keu luk, ja kui see 
tun dub üs na ime lik ole vat, 
siis se da ai nult es ma pil gul. 
Sel gi tu se leia me sa mast sea-
du se pro jek tist, mil le ko ha-
selt väi keu lu ki te teh tud kah-
ju sid ei hü vi ta ta!

Ko gu sea dus tun dub ter vi-

ku na löö vat kii lu ja hi mees-
te ja maao ma ni ke ning rii gi 
va he le, ja väi ke maao ma nik 
võib peat selt ol la olu kor ras, 
kus tal met sa enam as ja po-
le gi. Riik ta hab oma käed 
vas tu tu sest üld se puh taks 
pes ta. Kui ulu kid kus kil kah-
ju te ki ta vad, siis sel le uue 
sea du se jär gi pea vad kah jud 
kor va ma ja hi me hed, kes on 
lask nud loo ma del üle kä te 
min na. Just ees pool sai mär-
gi tud, et loom on te ge li kult 
rii gi oma ja ka rii gil peaks 
siin oma roll ja vas tu tus ole-
ma. Loom ei ela tea du pä rast 
aias ega kõn ni lõa ot sas, sa-
ma käib ka lin du de koh ta 
– uues sea du sest vaa tab vas-
tu aga rii gi pool ne aru saam: 
po le loo ma, po le prob lee mi!

Neid vas tuok su si võib 
nüüd seks ju ba kolm aas tat 
teh tud sea du sest lei da kuh ja-

ga ja as ja teeb veel gi pi kant-
se maks kõr ge te ame tii si ku-
te hä ma mi ne. Vä gi si te kib 
tun ne, et see gi sea dus, na gu 
pal jud tei sed, on meil vas tu 
võe tud vaid min gi kit sa kild-
kon na hu vi dest läh tu valt. 
Ilm selt loo de tak se, et oma 
ole ma so lu eest võit lev met sa-
mees lõ puks vä sib kü si mast 
ega puik le enam. Öel dak se 
ju, et ini me ne har jub lõ puks 
kõi ge ga – ise gi poo mi se ga: 
si pu tab alul pi sut jal ga de ga 
ja siis ra hu neb ma ha. 

Aeg tu leks ma ha võt ta 
ja hä ma mi ne lõ pe ta da. Kõi-
gi osa pool te ga lä bi rää ki des 
oleks tu le mus mõis tu se pä-
ra ne ka ini me se le, kes siin 
maal loeb õi gus ta tud oo tu-
seks va bas loo du ses ka meie 
fau nat imet le da.

Tõ nu Rat ta sepp,
jahimees

Rep liik uue pla nee ri ta va ja hi sea du se as jus
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Tä na on nii mõ ned ki era kon nad 
lu ba nud ta su ta kõrg ha ri dust. Lu ba-
nud se da, mis meil osa li selt ju ba 
on – rii giee lar ve lis te le koh ta de le 
toi mub kon kurss ja sis se saa nud 
pää se vad õp pe mak sust.

Loo dan, et ini me sed tea vad va na sõ-
na; „Ta su ta lõu naid ei ole ole mas“. Nad 
on omal na hal tund nud, kui das pääs te-
ti 2008. a. rii giee lar vet kuid mit te rii gi 
ma jan dust. Kõi ki de nen de ee lar ve lis te 
muu da tus te käi gus võe ti ini mes te tas-
ku test ja ja ga ti ii gi sek to ri le ning suur-
töös tus te le mil le dest mõ ned toot sid ise-
gi ka su mit ning ela sid krii si suh te li selt 
häs ti üle. Ma jan du se le te ki ta tud te ge lik-
ku kah ju näe me al les mõ ne aja pä rast. 
Leian, et ka ta su ta ha ri du se lu ba mi ne on 
ra ha kan ti mi ne ini mes te tas ku test riik lik-
ku hä gu ses se ha ri dus süs tee mi, mil le ees-
mär ki ei ole siia ni suu de tud konk reet selt 
fik see ri da. Ke da me õpe ta ma, kui pal ju 
ja mis ta se mel? Kas meil on va ja spet-
sia lis te, ha ri tud os kus töö li si või ava li ku 
hal du se te ge la si?

Ha ri dus va jab ra ha, see on fakt. Ise-
gi kui min gi ime lä bi ta su tak se õp pe-
mak sud nei le, kes va nu se li selt jõua vad 
üliõ pi la sik ka, tu leb nei le kõi gi le veel 

ehi ta da ühi se la mu pin nad, õp pek las sid 
ja lei da õp pe jõud. See kõik ei saa tul la 
mu jalt kui uuest riik li kust üm ber ja ga mi-
sest. Üm ber ja ga mi sest ini mes te ra ha ko-
tist rii giee lar ves se! 

Li saks sel le le kal lid pa pad ja mam-
mad, pea te te oma võ su ke si kau gel Taa-
ra lin nas või Re va lis ülal pi da ma. Nii ku-
ju neb ki väl ja olu kord, kus te ge li kult ja-
ga tak se üm ber teie ra ha kot ti de si su jõu-
ka ma te kau kas se. Sest ne mad suu da vad 
ta su da oma võ su kes te ela mis ku lu sid aga 
teie ei suu da ning see tõt tu jääb ta su ta 
kõrg ha ri dus tei le kät te saa ma tuks. Või-
da vad ne mad sest teie ei saa saa ta oma 
lap si kau ge le võõ ras se lin na kui nad ju-
hus li kult ei leia oma le tööd sel leks, et 
ela mis ku lu deks tee ni da. Ta su ta ning si-
hi tu kõrg ha ri du se te ge li kud ku lud lä he-
vad ühis kon na eda si se ki his tu mi se moo-
to riks! See on Teie ra ha, mak su maks jad 
mõ tel ge!

Mi da te ha? Häid la hen du si tä na ei 
ole. Vä ga sel ge peaks ole ma mei le see, 
mil li seid eria la sid ja kui pal ju me pea-
me õpe ta ma Ees ti jät ku suut lik ku se ta-
ga mi seks. Se da ha ri dus va ja dust tu leb fi-
nant see ri da kor ra li kult. Sest kõi gi le me 
ei suu da. La hen du seks kõi ki de le, na gu 
ka töö tu se ga, oleks pi kaa ja li ne rii gi po si-

tiiv ne ma jan du sa reng. Ja se da üle ter ve 
rii gi mit te üks nes tõm be kes kus tes na gu 
tä na. Muu ta tu leks rii gi mak su po lii ti kat 
mil leks tä na sel va lit sus koa lit sioo nil po le 
aga val mi dust. Uus mak su po lii ti ka sel-
leks, et meie lin na des, kü la des või ale vi-
tes te kiks sood sad või ma lu sed toot mi se 
või et te võt lu se käi vi ta mi seks. See oma-
kor da muu dab maai ni me sed rik ka maks 
ja või mal dab neil saa ta oma lap si tar-
kust ta ga nõud ma. Kas-või Pa rii si kui 
soo vi ja taht mist on!

Han nes 

Toom sa lu,

kan di daat 

Pär nu maalt 

nr. 837
Rah va liit

Hari dus, see 
kal lis ha ri dus!

Kes ja kus on öel nud, et prae gu ne 
ki duv ma jan dus, kas va vad sot siaal-
sed pin ged ning va lit su se suut ma-
tus neid as ju kor ral da da on mi da gi 
per ma nent set ja mi da gi sel list, 
mil lel po le al ter na tii vi ning mil le ga 
meie rah vas on sui sa ko hus ta tud 
lep pi ma? 

Rah va lii du ma jan dus po lii ti ka üks läh-
te koh ti on põ hi mõ te, et fi nants süs teem 
peab vas ta ma rii gi ela nik kon na hu vi de le 
ja va ja dus te le. Siia maa ni ole me kuul nud 
pik ki heie tu si ning lõ pu tuid ilu kõ ne sid 
ja nad kõik kõ ne le vad kui ühest suust - 
rii gi hu vi des, rii gi ni mel ja nii eda si.

Miks ta he tak se mei le ko gu aeg sel-
geks te ha, et üks asi on min gi riik, siis 
tu leb te mast eral di sei sev ko ha lik oma-

va lit sus ja siis lõ puks veel ini me ne, kel-
le hu vi des too “riik” en nas toh ver da valt 
te gut seb? Miks kar dab see sa ma riik (tä-
hen du ses va lit sus) aru saa ma, et ini me ne 
on gi see riik ja vas ta valt põ hi sea du se le 
sel le rii gi kõr gei ma või mu kand ja? 

Kee gi on öel nud, et meil on “riik” 
vaid min gi amet ni ke koos lus, kes on 
and nud oma hu vi de le riik li ku staa tu se. 
Meie näe me aga se da priis ka mist üs na 
sel gelt lä bi ja soo vi me elekt ri hin na alan-
da mist vä he malt 20 prot sen ti. Või ma tu, 
üt le te? Te ge li kult üli liht ne ja üli malt või-
ma lik, mei le on aga sõ na “ei” esi me ne 
pä he tu lev vas tus, mis kõl bab iga le poo le 
ja ei ko hus ta ke da gi mil leks ki, vas tu tu-
sest rää ki ma ta. 

Me ta ha me te ha kor da inf rast ruk tuu-
ri ja taas ta da tran sii di, mil le koh ta meie 
prae gu ne pea mi nis ter üt les al les hil ju ti, 

et meil se da tar vis po le gi... Me ta ha me 
ma jan du se ela ma pan na, se da pea vad 
toe ta ma sta biil ne väi keet te võt lust soo-
dus tav mak su süs teem ja efek tiiv ne rii-
gia pa raat. Tä he le pa nu kesk mes se tu leb 
sea da ko ha lik toot mi ne ja maae lu areng, 
vää ri kas elu kesk kond peab ole ma ta ga-
tud igas Ees ti maa pai gas! On se da siis 
tões ti nii pal ju ta he tud?!

Tõ nu 

Rat ta sepp,

kan di daat 

Pär nu maalt 

nr. 839 
Rah va liit

Taha me vää ri kalt ela da igas 
Ees ti maa pai gas
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Ala ta sa ja mär ka ma tult ki va li me 
mi da gi – küll elu koh ta või –kaas-
last, mõ ne de ar va tes ka oma va ne-
maid ja lap si, ve da mi se kor ral tööd, 
iga päe va selt poe le tilt tas ku ko hast, 
üha har vem aga puh ku se rei si või 
muud mee le pä rast. 

Kah juks va li vad ees ti ini me sed jär jest 
sa ge da mi ni ala li seks ela mi seks hoo pis 
tei se rii gi ja sel le põh ju sed on nuk raks-
te ge vad.

Kord nel ja aas ta ta gant tu leb oma po-
lii ti li ne va lik te ha. See ei ole liht ne, sest 
par tei de prog ram mid se gu ne vad ja ko ha-
lik ku kan di daa ti püü tak se üle lüüa pea-
lin na pee ne ma te mees te ga. Kin del on 
see, et sel le kan di eluo lu teab kõi ge pa-
re mi ni oma maa kon na kan di daat. Ega 
as ja ta po le see kord Pär nu maal teh tud 
ava lik ke üles kut seid saa ta sea du si loo-
ma ko ha lik ku elu tund vaid ja siin kaua 
te gut se nud ini me si. 

Väär tu sed 
Väär tu sed on mei le tee ju hiks. On sü-

da me hääl, mis pa neb meid tea tud kom-
bel käi tu ma. Aga on ka väär tu sed, mil le 
ni mel tu leb või del da ja sel leks on va ja 
lei da en da le järg ne vaks nel jaks aas taks 
part ner. 

Usun, hea lu ge ja, et oled ju ba kaa lu-
nud sot siaal de mok raa ti de ka suks hää le ta-
mist, sest se ni ne “kii res ti rik kaks” lu bav 
po lii ti ka su re tab elu väl jas pool Tal lin na. 
Sel ges ti on ta ju tav prae gus te ot sus ta ja te 
elu kau gus või ka hu vi puu du mi ne te ge-
li ke prob lee mi de vas tu, ol gu sel leks kol-
man di ku rah va vae sus, ää re maas tu mi ne 
või tu le vi ku pers pek tii vi tus noor te le. Ko-
ha lik et te võt lus on hää bu nud või ki rat-
seb. Rah vas oo tab ot su seid mis ai taks vi-
re le mi sest samm sam mult väl ja as tu da 
vää ri ka ma elu suu nas. Va ja on sü ga vu ti 
mõis ta, et hea oma mai ne ma jan dus ei saa-

gi are ne da il ma ha ri tud ning häs ti ta sus ta-
tud oma mai se töö jõu ta. Riik peab kii relt 
pa nus ta ma ha ri dus se, ala tes kõi gi le kät te-
saa da vast las teaia koh ta dest ku ni kon ku-
rent si või me li se kut se-ja kõrg ha ri du se ni 
väl ja. Se da mui du gi ju hul, kui soo vi me, 
et meie lap sed ta hak sid ela da, õp pi da ja 
luua oma pe red siin sa mas, ko dus.

Tark ot sus saab teoks ai nult lä bi kor-
ra li ku ana lüü si. Tu leb nä ha ja tun nis ta-
da tä na se ja ka van da ta va ha ri dus süs tee-
mi va ja ka jää mi si ning osa ta hin na ta iga 
kin ni pan dud koo li ja lõ pe ta nud et te võt-
te mõ ju sid kan di le laie malt. 

Veel va li kuid
Va li da tu leb ka sel le va hel, kas ta ha-

me edas pi di gi üle kul la ta ri kas te ja edu ka-
te las te sün ni ta mist ja kas va ta mist ku ni 
35000 kroo ni ga (üle 2000 eu ro!), mil li ne 
üle ko hus, ema jaoks, kes elab ja töö tab 
maal, kus sel lis test pal ka dest ei näh ta ise-
gi mit te und! Sot siaal de mok raa did ta ha-
vad kõi ki pe re sid tu ge va malt toe ta da tõs-
tes 2001. aas tast muu tu ma tu na seis nud 
las te toe tu sed kol me kord seks – tä na selt 
vä hem kui 20-lt eu rolt 60 eu ro ni kuus. 
Toi me tu le ku toe tu se mää ra mi sel ei to hi 
edas pi di lap se toe tu si pe re sis se tu le ku hul-
ka ar ves ta da na gu se da se ni te hak se.

Me saa me va li da ka õig la se ma mak su-
koor mu se. Prae gu kim bu tab iga päe va selt 

ränk 20%-li ne käi be maks toi duai ne te le, 
toa soo ja le, ra vi mi te le ja raa ma tu te le just 
väik se ma sis se tu le ku ga ini me si ja see lä bi 
on jutt ma da ta test mak su dest meie rii gis 
lau sa ko ha tu. Sot sid pa ku vad olu kor ra la-
hen da mi seks 5%-li se käi be mak su toi duai-
ne te le ja teis te le ees pool loe tud kau pa de-
le ning keh tes ta vad tu lu mak su le täien da-
va, 26%-se ast me sel le le osa le sis se tu le-
kust, mis üle tab 1000 eu rot kuus.

Näe me et te paind li ku pen sio niea 60-
65 eluaas ta va hel ning pen sio ni de ja toe-
tus te kas va mist näe me kind la skee mi ko-
ha selt kesk mi se pal ga ja hin na tõu su ga 
sa mas rüt mis.

Ko ha lik va lik
Rii gi kok ku kan di dee ri va te sot siaal de-

mok raa ti de ni me kir jas on ena mas ti väärt 
ini me sed meie oma, Pär nu maa rah va hul-
gast, kes tun ne vad häs ti siin set elu ja eri-
ne vaid vald kon di nii val da de, maa kon na 
kui ül di se mast vaa te nur gast, see vää rib 
tun nus tust. 

Mul on sii ras hea meel ol la esi num ber 
nen de hul gas. Olen sü da me häält jär gi des 
tei nud aas taid maa kon na sot siaal vald-
kon na heaks tööd ja tih ti ka tuu le ves ki-
te ga pi da nud võit le ma. Mi nu aa te kaas la-
sed toe ta sid ja usal da sid mind tin gi mus-
te ta ka suh te li selt ebaau sa te võ te te ga 
teh tud po lii ti lis te rün na ku te kor ral. See 
kat su mus an dis õi gu poo lest po si tiiv se 
noo di - meie ni me ki ri lii gub Ees ti elu pa-
ran da mi se poo le üs na har va esi ne va ko-
ha li ku de mok raa tia ja tah te sel ge vä jen-
du se na. Just nii na gu pär nu maa la sed on 
se da soo vi nud.

Lõp li ku ot su se sel le koh ta, kas va ja-
me pä ris oma esin da jaid Toom pea le, 
teed Si na, va li ja. Si nu va lik on ka mi-
nu va lik.

Epp Kloos ter, kan di daar nr 463,
sot siaal de mok raat,  Pär nu MV 

ha ri dus-ja sot siaa lo sa kon na ju ha ta ja

Vali kud ja väär tu sed

Eel mi se aas ta sep temb ri-
kuu lõ pus sain ka mi na lõ-

puks täi sea li seks, siis sel aas-
tal saan esi mest kor da osa le-
da oma hää le and mi se ga va-
li mis tel. 

Ku na val mis või ma lus on 
mi nu jaoks uud ne ja es ma-
kord ne pak ku mi ne, siis olen 
ot sus ta nud sel lest osa võt ta. 
Siis ki po le ma po lii ti kas se 
pa ra ku pii sa valt sü ve ne nud 
ning olen üs na mu res, kel le-
le oma hää le an da võik sin.

Usun, et ”ideaal set” ini-

mest ning se da enam ka rii-
gi ko gu last, po le maail mas 
ole mas. 

Loo mu li kult võin oma fan-
taa siat ka su ta des pi ka loe te lu 
te ha ini me se koh ta, ke da esi-
me se na va lik sin. 

Reaal selt mõel des soo vin, 
et rii gi ko gu la ne, kel le le oma 
hää le an nan, kait seks ko gu 
hin ge ga oma sei su koh ti. Sel le 
tar beks peab ta aga ise sa ja-
p rot sen di li selt neis se ka us ku-
ma ning tões ti aus ole ma. 

Loo mu li kult tu le vad ka-

suks ka uuen dus meel sus ning 
paind lik kus. 

Pa ra ku sel list kan di taa ti 
mi na ei tea ning see tõt tu jät-
kan oma uu ri mi se ga, kes mi-
nu keh tes ta tud kri tee riu mi te-
le kõi ge lä he ma le ula tub.

Maa li Pert
  

Ideaal ne rii gi ko gu la ne oleks 
se gu mit mest tun tud ini mes-

test:
Ba rack Oba ma, kel le ees-

mär giks vä hen da da rii gi ku-
lu tu si, suu ren da da rii gi ee lar-

Minu 
ideaal ne 
rii gi ko gu  
saadik ja 
soo vid 
te ma le

Tõs ta maa Keskkooli 12. klass
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Kad ri Sim son,

Rii gi ko gu lii ge 
Kes ke ra kond

Ees ti rah vas on põh ja maa rah vas. 
Ja se da mit te üks nes kom pas si ja 
kaar di jär gi, vaid ka oma vai mu -
laa dilt. Tööar mas tus ja nõud lik kus 
ene se vas tu, hea ha ri dus ja ra hu-
meel ne as jaa ja mi ne tee vad meid 
sar na seks Eu roo pa kõi ge are ne nu-
ma te rii ki de ga. 

Need sar na su sed tä hen da vad pä ris 
pal ju ka siis, kui meie ra ha kott po le veel 
kau gelt ki nõn da paks kui Soo me ja Root-
si ini mes tel. Ees ti elu on kii relt are ne nud 
ja need põh ja mai sed oma du sed on ol-

nud Ees ti edu sam mu de alu seks. 
Kuid Ees ti riik po le veel täis ve re li ne 

Põh ja maa riik. Näh tu si, mis meid la hu-
ta vad, on lii ga pal ju. 

Mak su koo rem, mis va ju tab va lu salt 
keskk las si ja ma da la pal ga li si, kuid sot-
siaal toe tu si an nab enim jõu ka te le. 

Töö turg, kus val lan da mi soht sun nib 
ini me si al la nee la ma alan du si. Va lit sus, 
mis süü dis tab ebaõn nes üks nes maail-
mak rii si, kuid töö tu ses ai nult ini mest 
en nast. 

Kaot si läi nud kurss
Kuid see põh ja mai ne rah vas va jab 

põh ja maist rii ki en da üm ber ja kui ta ei 
leia se da siit, lä heb ta mu ja le. 

Näe me siin sa mas Pär nu maal, kui das 
ini me sed lah ku vad Soo me ning Root si 
töö le, et tuua leib laua le ja maks ta pe-
re ar ved. 

Peaae gu igal pär nu maa la sel on mõ ni 
tut tav, kes on leid nud tee ni mis või ma lu-
se rii gist väl jas. 

Po le mi da gi hal ba vä lis maal töö ta mi-
ses, ent sa ge li on see sund va lik. Ini me-
sed ee lis ta vad ol la siin, kus on nen de pe-
re ja sõb rad. Aga siin po le te ha mi da gi 
või kui on gi, siis sel le eest ei maks ta. 

Ees ti oli Põh ja maa rii giks saa mi se kur-
sil veel mõ ni aas ta ta ga si. Siis laien da ti 
ta su ta koo li toi du osa, ra ja ti õpi las ko du-
sid, ini mes te sei sund töö tu rul oli kin del. 
Nüüd ole me me sel lelt kur silt häl bi nud 
ja pais tab, na gu oleks meid Skan di naa-
viast la hu tav Lää ne me ri sui sa laie maks 
läi nud. 

Ei, asi po le ai nult buu mis või krii sis. 
Asi on ka va li ku te ise loo mus. Kü si mus 
on sel les, kel le õl ga de le ase ta me  me 

mak su tõu sud. 
Tõs tes tun ta valt käi be mak su  ja akt sii-

se on tä na ne va lit sus oma va li ku lan ge-
ta nud. Mak su koor ma eest mak sa vad ka 
need, kel lel tu lu po le gi. 

See po le põh ja mai ne va lik. Põh ja mai-
ne oleks ar ves ta da ka ühis kon na nõr ge-
ma te ga, mit te nii, na gu üks aja kir ja nik 
olu kor da kur valt ise loo mus tas - kär bi me 
kõi gilt ühe nee ru, ka ühe nee ru lis telt. 

Kind lus töö tu rul
Need, kes rää gi vad, et põh ja mai ne 

mu del ei la se aren da da ma jan du sel, ek-
si vad. Ja ini mes te vool sin na sot siaal se-
malt mõt le va tes se maa des se tõen dab se-
da sa ma. Põh ja mai ne mu del oma tur va-
tun de ja aren gu või me ga on ees ku juks 
prae gu ko gu Eu roo pas. Ka Ees tis. 

Ja on vä ga hea, et eest la sed võrd le-
vad oma eluo lu ri kas te naab ri te ga. See 
teeb ra hu lo le ma tuks, kuid ra hu lo le ma-
tus viib ka eda si. 

Lä hen 2011. aas ta Rii gi ko gu va li mis-
te le vas tu veen du nult, et meie mees kon-
nal on nii plaan kui ka ko ge mu sed, and-
maks Ees ti rah va le Põh ja maa riik, mi da 
ta vää rib. 

Riik, kus noo rus ja töö ko ge mu se puu-
du mi ne ei tä hen da töö tu rul loo tu se tut 
sei su. Maa, mil le ma jan dus kas vu taas 
imet le tak se. 

Paik, kus mak su koor mus on õig la ne 
ja bus sid sõi da vad maa le pi de valt. Sel-
li ne koht, kus oma va lit sus ju hid ei pea 
par teis tu mi se ga rii gilt lin na le ra ha ker-
ja ma. Maa, kus ars tia bi ei pea oo ta ma 
kuid va lu ga või del des.

 Liht salt öel des, il ma kar tu se ta ini mes-
te maa.

Põh ja maa rah vas va jab 
Põh ja maa rii ki

ve de fit sii ti, tu lu mak su vä hen-
da mi ne.

Keit Pen tus, kes esin dab 
mi nu sil mis re for mie ra kon da 
kõi ge pa re mi ni. Te ma kin del 
siht on tõs ta ees ti ini mes te 
ela tus ta set, mis on mi nu sil-
mis vä ga olu li ne. Sel lel kan-
di daa dil on oma va li mis piir-
kon na ini mes te ga mit te pea-
lis kaud ne, vaid pi kem ja sü-
ga vam su he.

Ind rek Ta rand, kes on vä-
ga ak tiiv ne po lii tik, ning kes 
on ini mes te sü da med võit nud 

il ma üh te gi era kon da kuu lu-
des. 2009. aas ta Eu roo pa Par-
la men di va li mis tel as tus Ta-
rand üles ük sik kan di daa di na 
ja ta osu tus va li tuks, ko gu des 
25,81% hääl test. Ta sai 102 
509 va li ja toe tu se ning jäi 
vaid 1016 hää le ga al la enim 
hää li saa nud Kes ke ra kon na le. 
Ar van, et ta on ideaal se ise-
loo mu ga po lii tik, kes võiks 
Ees tit esin da da.

Soo vid sel le le IDEAAL SE-
LE rii gi ko gu la se le, kes nen-
dest ini mes test koos neks, 

olek sid pi gem iga päe va sed. 
Näi teks: ole ene se kin del, üt le 
oma ar va mus väl ja ja leia iga-
le ar gu men di le täp ne põh jen-
dus; jää ra hu li kuks ka pin ge-
li sel ajal, toe ta üld su se soo ve 
ja ai ta meie rii gil are ne da.

Rii na Rein son
  

Mi nu ideaal ne rii gi ko gu-
la ne oleks se gu Ba rack 

Oba mast, Too mas-Hend ri Il ve-
sest, Car la Bru nist ja Eve lin Il-
ve sest. See po lii tik oleks süm-
paat ne, ilu sa nae ra tu se ga, 

pikk,stii li ne, jõu kas,ilus, tark, 
nu ti kas ja suu re sü da me ga.

Ta ei ole nõ me na gu Eve-
lin Sepp, vaid ta hoiab pi-
gem ma da lat pro fii li. Sa mas 
ta meel dib nii noor te le kui 
va na de le, oma eri li su se ga ja 
uud su se ga ning ilu sa nae ra tu-
se ga. Ta pa kub mei le kõi ke se-
da kor ra ga.

 Sat tu sin ku na gi vaa ta ma 
do ku men taal fil mi Car la Bru-
nist, kes on Parnt sus maa pre-
si den di nai ne. 

järgneb lk 11
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Mis juh tub Tõs ta maa val la ga pä rast 
Rii gi ko gu va li mi si? Ja mit te üks nes 
meie ko du val la, vaid ka teis te nn 
„ää re maa de“ val da de ga üle Ees ti-
maa? 

Kui IRL saab va li mis tel jõu du juur de, 
siis vae valt õn nes tub val da de liit mist 
ära hoi da ning meil tu leb ha ka ta käi ma 
Pär nus oma iga päe va seid mu re sid la hen-
da mas. Rii gi le on nii oda vam, ini mes te le 
aga kor da des kal lim. 

Maakogu elujõuliseks
Sot siaal de mok raa di na ei saa ma kui da-

gi toe ta da po lii ti kat, mis viib ot sus ta mi-
se rah vast kau ge ma le. Ar van, et pa ri ma 
tu le mu se saaks oma va lit sus te koos töös. 
Ja sel leks pa ku vad sot sid ideed sea dus ta-
da Maa ko gud, kel le le an da pä de vus ha-
ri dus võr gu paik ne mi se, pe rears ti tee nu se 
ja ühist rans por di ku jun da mi seks. Maa ko-
gu tä hen daks se da, et tä nas te val la vo li-
ko gu de saa di kud jää vad eda si ko ha li ku 
või mu kor ral da ja teks, ent nad saa vad 
juur de täien da va man daa di - ko hus tu se 
ko gu ne da re gu laar selt Maa ko gus se, kus 
ot sus ta tak se ter vet maa kon da haa ra vaid 
elu täht said kü si mu si. Näi teks Tõs ta maa 
pu hul rii gi maan tee de re konst ruee ri mi ne 
– kas esi me se na viia must kat te al la ot-
se tee Tõs ta maalt üle Le pas pää-Kih le pa 
Pär nus se või ee lis ta da hoo pis Tal lin na 
suun da üle Tõ he la-Kal li? Ole vat ju vii-
ma ne neist ra ja tud Tõs ta maa mõi sa här-
ra kä sul, et ko ha li ku meie rei võid kii re-
mi ni pea lin na tu ru le toi me ta da. 

Lui te met sa de va he le pei tu nud Tõs ta-
maa ale vik ja siin sed maa li li sed ran na-
kü lad on pa ri mad pai gad ela mi seks. Kui 
us ku da muist seid ju tu vest jaid, siis tei sest 
Ees ti maa ot sast siia len na nud Er mis tu 
ning Tõ he la jär ved ki on maa gi li se tõm-
be jõu ga. Aga müü ti de ga ei tõm ba laia 
il ma õn ne ot si ma läi nud noo ri ko ju ta-
ga si. Va le oleks ar va ta, et ta ga si tul lak se 
üks nes hea pal ga pea le. Töö kul tuur ja 
inim li kud töö suh ted, või ma lus ene se teos-
tu seks mood sa tes elu vald kon da des, suur 
va lik va baa ja har ras tu si on mag ne tiks, 
mil le loo mi se le pea vad mõt le ma po lii ti-
kud nii oma va lit sus tes kui rii gis.

Suu re mad mu re ko had? Esi me se na ni-
me tak sin ran na ka lu reid, kes hoo li ma ta 
kee ru li sest ja kar mist ka la püü gi sea du-
sest hoia vad elus üht meie va ni mat rah-
vus lik ku ela tu sa la. Ees ti ran na ka lu rid 
va ja vad nii uut ka la püü gi- ja ka ka la tu-
ru sea dust, mis toe taks püü ki ning ka õig-
last ta su ras ke ja oht li ku töö eest. On ju 
täies ti mõis tu se vas ta ne, et paa dist kaup-
me he le müü dud räim tu ru le jõu des küm-
me kor da kal li maks muu tub!

Uuen da mist va ja vad meie val la sa da-
mad, mi da saab te ha Eu roo pa Ka lan dus-
fon di ra ha de ga. Aga nii sa da mae hi tus 
kui ka la üm ber tööt le mi ne, mis loob uu si 
töö koh ti, on või ma lik vaid ka lu ri te koon-
du mi se ga ühi se müt si al la. Hil ju ti sel ka-
la mees te koo so le kul Ma ni ja saa re kes ku-
ses sel gus, et esi me se sam mu peab siis ki 
te ge ma Rii gi ko gu mit me põ hi mõt te li se 
sea du se muu da tu se ga.

Nii on see teis tes ki väi keet te võt lu se 
vald kon da des, kus elu on sea du se kän nu 
ta ga kin ni. Kui kaua pea me me sal li ma 
võs sa kas va nud kar ja maid ning la gu ne-
vaid mei rei sid? Ja ka hä vi vaid loo dus- 
ja kul tuu ri väär tu si? Pä rand kul tuur, mis 
või mal dab tu ris mi ma jan du ses uu si töö-
koh ti luua, saab häs ti hoi tud vaid siis, 
kui ko ha li ke ela ni ke tead mi si ning ko ge-
mu si ar ves ta tak se kait se kor ral du se ka va-
de koos ta mi sel. Tä na keh ti vad loo dus- 
ja muin sus kait se sea du sed aga ela ni ke 
kaa sa mist et te ei näe.

Hoiame koduvalla elamisväärsena
Kau ge mad vi sioo nid saa vad teoks 

siis, kui ko gu kond need heaks kii dab ja 
sil ma pii ril te ren da va ees mär gi poo le lii-
ku ma hak kab. Mil li sed võik sid ol la Tõs ta-
maa val la kau ge mad si hid, mis va ja vad 
toe tust sea du se muu da tus te ga Toom peal? 
Äk ki sea dus ta da riik li ku kait sea la na kol-
me val la ühis loo ming - Kih nu Väi na Me-
re park? Miks ei võiks see muu tu da Ees-
ti seits men daks  rah vus par giks ning nii 
jõu da rah vus va he li se tun nus tu se ni? Või 
mõel da väl ja mi da gi veel gi äki li se mat 
kui se da on Põh ja-Root sis, Or sa suu sa-
kuu ror di kal ju mä ge del asuv ka ru park, 

kus ke va dest ku ni sü gi se ni saab jäl gi da 
pruun ka ru de elu met si kus loo du ses?

Et unis ta des mit te kao ta da saa vu ta-
tut, tu leb ole ma so le vat hoi da ning aren-
da da. Tõs ta maa kesk kool kui val la täht-
saim kul tuu ri- ja ha ri dus tem pel peab 
ha ri dus re for mi käi gus saa ma uut tu ge, 
ol gu sel leks kas rii gi güm naa siu miks tun-
nus ta mi ne või mõ ne Ees ti le ülio lu li se õp-
peai ne sis se vii mi ne. Vas ta sel ju hul sei-
sab ees fa taaal ne ot sus, mil lest ei ta ha 
mõel da gi.

Kui va li jad toe ta vad mi nu te ge mi si 
ka Rii gi ko gu järg mi ses koos sei sus, siis 
lu ban kind las ti seis ta sel le eest, et va ne-
ma hü vi ti se la gi on Ees ti kesk mi ne palk, 
mis või mal dab hü vi ti se pi ken da da vä he-
malt ka he le aas ta le. Ees ti peab as tu ma 
suu re ma sot siaal se võrd su se poo le!

Ka ars tia bi kät te saa da vus peab pa ra-
ne ma. Eriars ti de jär je kor rad on nii pi-
kad, et mõ ni va nem ini me ne ee lis tab lõ-
pu tu  oo ta mi se ase mel hoo pis ära sur ra. 
Õn neks on meie val las ole mas sä dei ni-
me ne Ma dis Ves ki mä gi, kel le en tu siasm, 
et te võt lik kus ja ko ge mu sed on suu re pä-
ra seks ees ku juks pe rears ti süs tee mi üle rii-
gi li seks üm ber ku jun da mi seks. 

Tõs ta maa val las on pal ju te gu said ini-
me si, kel le koos töö või me ja teo ta he si-
sen da vad us ku, et Ees til on tu le vik ku. 
Te hes kor da oma ko duaiad, -põl lud ja 
-met sad, tee me ela mis väär seks kil lu ke-
se ko du maast, mil le le meie jõud pea le 
hak kab.

Mark Soo saar,

kan di daat XII Rii gi ko gus se nr. 882 

TASULINE VALIMISREKLAAM

Mure ga oma val last ja oma rii gist
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Kol ma päe val, 23. veeb rua ril 
kell 18 Tõs ta maa ko gu du se-
toas va ba rii gi 93. aas ta päe va-
le pü hen da tud ju ma la tee nis-
tus. Tee nib õp. Tii na Jan no

Nel ja päe val, 24. veeb rua ril 
kell 12 Ma ni ja saa re kes ku ses 
Ees ti Va ba rii gi aas ta päe va 
tä his ta mi ne. Ka se Mar gi fi lm 
“Rii gi va nem” (Kons tan tin Pät-
si lu gu). Kih nu tant su lu gu sid 
män gi vad kih nu pil li nai sed 
Kol de Kül li ning Lää ne met sa 
Ly. Koh vi laud.

Tei si päe val, 8. märt sil kell 
15 12 Ma ni ja saa re kes ku ses 
Nais te päe va pi du laud. Kih nu 
tant sud nais te va li kul. “Pii ri 
Lii sa” jt Ka se Mar gi uued kih-
nu-ai ne li sed tõ sie lu fi l mid.

Nel ja päe val, 10. märt sil 
kell12 Tõs ta maa rah va maj as, 
Ea ka te klu bi kut sub kõi ki hu-
vi li si ümar laua-koh tu mi se le 
val la va nem Too mas Rõ hu ga

Lau päe val, 12. märt sil kell 
19 Ma ni ja saa re kes ku ses 
suur nais te le pü hen da tud 
PI DUÕH TU, esi ne vad Rai no 
ja Jan no an samb list Kih nu  
Poi sid, kül la tu le vad SA 
Kih nu Kul tuu ri ruum ja Kih nu 
Me re selts. Ava tud puh vet. 
Üri tu se kor ral da vad Ma ni ja 
me hed. KÕIK PEO LE!

Ree del, 18. märt sil kell 12 
Tõs ta maa rah va ma jas juu-
be li hõn gu li ne XV Tõs ta maa 
val la las te- ja noor te so lis ti de 
kon kurss „MUU SI KA MEID 
KÕI KI SEOB...” Tu le kaa sa 
ela ma!

KUHU MINNA

Nüüd on Si nu või ma lus 
en nast kuul da vaks te-
ha ning oma sõ na sek-

ka öel da val da ja noo ri puu-
du ta va tes kü si mus tes.

Loo me Tõs ta maa noor te vo-
li ko gu, mil le ees mär giks on 
aru ta da val la pä de vus se kuu-
lu vaid noo ri puu du ta vaid kü-
si mu si ning te ha nen de koh ta 
et te pa ne kuid val la vo li ko gu le 
ja -va lit su se le, läh tu des noor-
te va ja dus test ja hu vi dest. 

Tõs ta maa noor te vo li ko gu 
te ge leb Tõs ta maa val la noor-
te sei su koh ta de väl ja sel gi ta-
mi se ga val la elu suh tes ning 
nen de esi ta mi se ga val la vo li-
ko gu le või val la va lit su se le. 

Tõs ta maa noor te vo li ko gu 
te ge vus vald kon da kuu lub:

noor soo töös osa le mi ne;
noor soo töö koor di nee ri-

mi se le kaa saai ta mi ne;
noor te hu vi de kaits mi ne 

ja esin da mi ne;

noor te kaa sa tust pa ran-
da mi ne;

ko da ni kual ga tu se aren-
da mi ne ja omaal ga tus li ke 
pro jek ti de el lu vii mi ne.

Noor te vo li ko gu liik med: 
vo li ko gus se kuu lub 9 lii get. 
Noor te vo li ko gul on esi mees 
ja asee si mees. 

Kan di dee ri mi ne ja va li mi-
sed

Va li mi sed toi mu vad 14.-
19. märt si ni 2011. Hää le ta da 
saab Tõs ta maa kesk koo lis 14. 
– 15. märt sil kell 9.00-11.30 
ja 12.30-15.00 ning Tõs ta maa 
noor te kes ku ses 16. – 18. märt-
sil kell 14.00-16.00 ja 17.00-
20.00; 19. märt sil kell 12.00-
18.00.

Noor te vo li ko gus se või vad 
kan di dee ri da kõik, kes on 12 
- 26 – aas ta sed, kel le elu ko-
haks on Tõs ta maa vald või 
kes õpi vad Tõs ta maa kesk koo-
lis. Hää le ta mi sõi gus on kõi gil 

Tõs ta maa kesk koo li õpi las tel 
ja rah vas ti ku re gist ri and me tel 
Tõs ta maa val las ela va tel noor-
tel va nu ses 7 - 26 eluaas tat. 
Igal va li jal on üks hääl ning 
hää le ta mi ne on sa la ja ne.

Kan di dee ri ma oo ta me kõi-
ki, kes on ak tiiv sed ja ta ha-
vad mi da gi muu ta ning noo ri 
puu du ta va tes kü si mus tes kaa-
sa rää ki da. Kui Sul on sõ num, 
mi da teis te ga ja ga da ning mõ-
te, mi da võiks val las te ha ja 
muu ta, siis on Tõs ta maa noor-
te vo li ko gu Sul le heaks al gus-
punk tiks. Sa mu ti on noor te vo-
li ko gu heaks prak ti ka või ma-
lu seks, kui plaa nid oma tu le-
vik ku si du da po lii ti ka ga.

An na oma kan di dee ri-
mis soo vist tea da: ka ro lii ne.
kask@gmail.com (Ka ro lii ne 
Kask) hil je malt 6. Märt siks 
2011!

Ak tiiv set osa le mist!
Ka ro lii ne Kask,

Tõs ta maa noor soo töö ta ja

Kan di dee ri Tõs ta maa noor te vo li ko gus se!

Mi nu ideaal ne rii gi ko gu 
saadik ja soo vid te ma le

algus lk 9
Mul le meel dis, kui das on 

ta või del nud mee dia ga ega 
ole sel lest väl ja tei nud, mis 
te mast rää gi tak se. 

Po lii tik peab ole ma tu gev, 
ilus ja suu re sü da me ga, na gu 
mi nu väl ja too dud ni med. 

Ta hoo lib eri ne va test maa-
dest ja kul tuu ri dest ning kait-
seb se da na gu oma ko du koh-
ta. Sel li sel ju hul oleks, kõik 
mi nu soo vid ra hul da tud. 

He di Grets ki
  

Lu gu heast po lii ti kust võiks 
alus ta da na gu iga teist 

mui nas jut tu, aga me ei tee se-
da, vaid üri ta me as ja rea list li-
kult suh tu da.

Ni melt on ideaal se le po lii-
ti ku le kõi ge sar na sem olend 
pla nee dil ilm sel gelt mil li mal-
li kas. Just sel le pä rast, et mil-
li mal li kas on nii võrd aus 
elu kas: ta pais tab sui sa lä bi 
ja kui sa juh tu mi si lä bi pais-
tad,on või ma tu või vä he malt 
vä ga ras ke mi da gi var ja ta. 

Veel oleks hiig la ma hea, 
kui po lii tik ei hak kaks paa ni li-
selt vas si ma, kui te malt mi da-
gi kü si tak se. Ala ti te ki tab see 

mi nus tun de, et ta on oma ko-
hus tus te täit mi sest sa ma kau-
gel kui kuu päi ke sest. 

Kord ki võiks kee gi öel da, 
et jah, sai ti ba si tas ti. Te kiks 
min gi gi usal dus. Mui du kõi ke 
„õi ges ti“ te ge vaid po lii ti kuid 
on meil küll ja veel ja neid 
ei ta ha ega jul ge enam usal-
da da.

Lõ puks ma ta hak sin kuul-
da põh jen du si, häs ti pal ju 
põh jen du si, miks, kui das, ja 
mis pä rast on va ja vas tav sea-
du seel nõu vas tu võt ta või võt-
ma ta jät ta. 

Loo mu li kult ta han ma 
kuul da nii po si tiiv seid, kui 
ka ne ga tiiv seid ta ga jär gi, 
sest kui min nak se klas si ka li-
se „kõik on hea“ teh ni ka ga 
eda si, siis on as jal kaht la ne 
lehk kül jes.

Aga ül di selt nen de paa ri 
oma du se ga peaks ühe pa ra-
jalt hea po lii ti ku kok ku saa-
ma. Lii ta tal le kul bi ga en tu-
sias mi ja tas si täis utoo pi li si 
ideid ja on gi ole mas.

Lau ri Möl der
  

Lu gu pee tud rii gi ko gu la ne! 
Ku na ideaal set ini mest po-

le ole mas, po le kah juks ka 
teie sel li ne. Õn neks an nab 

ala ti sel le poo le pür gi da ja 
see pä rast an nan tei le mõ ned 
vih jed ning nä pu näi ted, kui-
das rah va le ja ka mi nu le pa-
re mi ni mee le jä re le ol la.

Pa rim rii gi ko gu la ne po le 
see, kes kõi ke head lu bab, 
vaid kes suu dab oma lu ba du si 
ka täi ta, pi da da. Näi teks 2008. 
aas ta sü gi sel lu ba ti iga le põ-
hi koo li lõ pe ta nu le, kesk koo-
li asu ja le sü lear vu ti kin ki da. 
Mi da po le aga ol nud? Sü le-
ar vu tit. 

Sa mu ti är ge esi ne ge igas 
rek laa mis oma võlt si nae ra tu-
se ning pä heõ pi tud teks ti ri da-
de ga, mi da po le te ise kir ju-
ta nud ki.

Pal ju hoo li vam ning kaa-
sa haa ra vam oleks ko da ni ke-
ga eri lin na des, kü la des koh-
tu da sil mast-sil ma, nen de ga 
kõ nel da ning mu re sid, et te pa-
ne kuid kuu la ta, aru ta da.

See lä heks rah va le enam 
sü da mes se kui mõ ni tuim rek-
laa mik lipp või pla kat kir ja ga: 
”Võid kin del ol la!”

Soo vin tei le edu va li mis-
tel ning loo dan, et mi nu vih-
je test ja soo vi tus test oli vei di-
gi abi.

Lu gu pi da mi se ga,
Sig ne Heind la

Eakate klubi kutsub 
kõiki huvilisi 

10. märtsil kell 12 
Tõstamaa rahvamajja 

ÜMARLAUA-
KOHTUMISELE

vallavanem
      TOOMAS 

         RÕHUGA
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ELFRIDE-ARMILDE UDU 89ELFRIDE-ARMILDE UDU 89
FLORIIDA IRDT 85FLORIIDA IRDT 85

ADELE KÜTT 85ADELE KÜTT 85
LIIVIA TÕNISSON 81LIIVIA TÕNISSON 81

VILMA PÄRNAPUU 81VILMA PÄRNAPUU 81
AINO KOSENKRANIUS 80AINO KOSENKRANIUS 80

HELGI SALUMETS 79HELGI SALUMETS 79
EDUARD ALUMETS 77EDUARD ALUMETS 77

LIIVIA LANGUS 76LIIVIA LANGUS 76
AIN TILK 74AIN TILK 74

KALJU PETERS 71KALJU PETERS 71
TIIA SCHÄR 71TIIA SCHÄR 71

LUULE HALJAS 70LUULE HALJAS 70

Veebruarikuu
Veebruarikuu

juu bi la ridjuu bi la ridVeebruarikuu
Veebruarikuu

LOVIISE TOOTS
04.03.1929 - 29.01.2011

RODEFIA VARE
19.07.1915 - 31.01.2011 

Pi le tid eel müü gis hinnaga 8 EUR 
Tõs ta maa raa ma tu ko gus (28.02. ku ni 11.03.) 
Ko ha peal en ne eten dust pi let 10 EUR

18. märt sil kell 12 
toi mub rah va ma jas 

XV Tõs ta maa val la las te- ja noor te 
so lis ti de kon kurss 

Oo da tud on 3-20-aas ta sed so lis tid, 
kel lelt oo ta me üh te lau lu omal va bal va li kul.

So lis ti de va nu seast med: 
3-7 a. / 7-8 a. / 9-10 a. / 11-12 a.
13-14 a. / 15-16.a. / 17-18.a. / 19-20.a.

Kon kurs si hin dab as ja tund lik žü rii, ku hu 
kuu lu vad ko ge mus te ga muu si kud ja laul jad. 

Ka pub li kul on või ma lus lei da oma lem mi kud 
kõi gi laul ja te seast. 

Osa võ tust pa lu me tea ta da 14. märt siks 
Tõs ta maa rah va maj ja Õn ne la le 

(on ne la@tos ta maa.ee, tel tas kus 523 6350)

MUU SI KA MEID

      KÕI KI SEOB... 

Lau päe val, 12. märt sil kell 19 
Ma ni ja saa re kes ku ses 

         SUUR  NAIS TE LE 

                              PÜ HEN DA TUD

PI DUÕH TU
Esi ne vad Rai no ja Jan no
an samb list Kih nu  Poi sid.

Kül la tu le vad SA Kih nu
Kul tuu ri ruum ja Kih nu Me re selts. 

Ava tud puh vet.
Peo kor ral da vad Ma ni ja me hed

KÕIK PEO LE!


