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Mõ ni päev en ne kos mo-
nau ti ka päe va oli Tõs-
ta maa Lus ti ja Lõ bu 

Selt sil plaan min na kor ra li se-
le ke vad mat ka le. 

Eel luu re aga an dis in fot, et 
met sad on vä ga lund täis ja 
lii ku mi ne seal on eri ti vae va-
li ne. Ku na te ge mist on ik ka gi 
ju ba tei se noo rus se jõud nud 
ini mes te ga ot sus ta ti piir du da 
ja lu ta mi se ga Tõs ta maa ale vi-
ku va hel, mis on ka iga ti ke-
na koht. 

Ju hus li kult sat tus meie tee-
le bus si jaam. Kõi gi le mee nus 
ko he min gi hu vi tav lu gu sel le 
pai ga ga. Bus si jaam oli just kui 
pi sut vä si nud il me ga. 

Täies ti ju hus li kult oli här ra 
pre si den dil tas kus pint sel ja 
mi nist ril oli vär vi purk nä puot-
sa unu ne nud ning Jan sal oli 
ka na gu ik ka kaa sas saag ja 
paar laua jup pi. Tar ka des pea-
des te ki tas see ke na mõt te, 
bus si jaa ma le väi ke värs ken-
dus kuur te ha.

Hea mõ te va jab ko hest 
teos tust ja nii ka seal roh kem 
tüh ja jut tu ei pu hu tud ning 
li saks suu le hak ka sid lii ku ma 

ka käed. Es malt tal le ta ti kõik 
sei nal üles tä hel da tud te le fo ni-
numb rid. Al gul oli plaan sal-
ves ta da ka kõik seal sed rek-
laam lau sed, aga ku na sei nal 
oli pal ju sel li seid sõ nu, mi da 
kee gi ei tead nud, siis sel lest 
mõt test loo bu ti.

Pea le pints li ka su ta mi se alg-
tõ de de lü hi kur sust asus osa 
selts kon nast pints li te ja vär-
vi ga meh kel da ma. Igaüks te-
gi na gu os kas. Kes sai kii re mi-
ni hak ka ma, kes pu sis kauem. 
Ei ol nud siin soo list ega ea list 
disk ri mi nee ri mist - kes vär vi-

da tah tis, see ka võõ pas. 
Üks mees ka su tas pints li-

var re pi ken du se na oma naist 
- pint sel nai se kät te ja nai sel 
ja lust kin ni. Nii oli vä ga hea 
pin gia lu seid vär vi da, ei pi da-
nud kum mar da ma. 

Maal rib ri gaad sai oma te-
ge mis te ga ke nas ti hak ka ma, 
kui gi osa rek laa me tu li mi tu 
kor da vär vi ga kat ta. See, et 
bus si jaa mal po le enam kir ju-
sid sei nu, on gi eel kõi ge maal-
rib ri gaa di te gu.

Osa ke selts kon nast tun dis 
aga, et sel li ne la ba ne pints li-
ga veh ki mi ne nei le ei so bi. 
Need olid pro fid. 

Ne mad võt sid sae ja laua-
ju pi ning te gid bus si jaa ma le 
uued pin gid. 

Va nad olid ju ba na tu ke 
määr du nud ja la gu ne nud. 
Me hed te gid se da prof fi de le 
oma se kii ru se ja ki re ta. 

Kui da gi igav tun dus nen-
de töö kõr valt vaa da tes, kõik 
läks nii li be dalt, aga see-eest 
oli töö efek tiiv ne.

järgneb lk 3>>

Kuhu ka du sid bus si jaa ma kir jud sei nad?
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 Päi ke pot sa tab mer re 
ja kar ge ke va dõh tu sä tib 
en nast une le. Lin du de hüü-
ded une lau lu na saat mas. 

Tä na poe gis noor utt, sai 
ise ke nas ti hak ka ma ja lu-
mi val ge tal le ke vaa tas mei-
le laudast kel mi kalt vas tu. 
Utt ise kõp su tas jal ga ja 
kait ses oma esik tal le iga ti. 
Pak ku sin mam ma le head 
pa re mat ja see võe ti tä nu li-
kult vas tu. Tea ta sin ka las-
te le, et kar ja täien dust tul-
nud. Mui du gi nad rõõ mus-
ta sid ja oh ki sid, et saa jäl le 
kui da gi nä da la va he tu seks 
tul la. Ja nii ta haks kas vu-
hoo nest re dist krõ bis ta da 
ning sa la tit re bi da. 

Tee vad tööd, ka pä rast 
töö päe va lõp pu ja nä da-
la va he tus tel. Va hel, kui 
pea lin nas käin, ei pruu gi gi 
last nä ha, liht salt tal ei ole-
gi mi nu jaoks ae ga. Olen  
nuk ker, aga mõis tev. 

Tar tus käies õn nes tub tei-
ne laps kus kilt la bo rist väl-
ja ve da da ja vä he malt kor-
ra lik kõ hu täis väl ja te ha. 
Sel li ne on gi ema saa tus. 

Nüüd, kui lap sed suu red 
ja koos oleks to re as kel da-
da, ei ole neil enam mi nu 
jaoks ae ga. Õi ge mi ni vist 
ka iseen da jaoks. La hus tu-
vad vaik selt tu ru ma jan du-
se jõ ge des. Mui du gi jõuab 
ra hu ne mi ne ka nen de ni ja 
tead mi ne, et ko dus as kel da-
des saab en da le pal ju mõ-
nu sa ma töö ko ha ra ja da. 
On aja kü si mus, kas aru-
saam saa bub kõr ge va na-
du se ga või suh te li selt noo-
re ja toi me ka na. 

Ka des tan neid ema sid, 
kel lel on jät ku nud jul gust 
suu re ma pe re loo mi seks. 
Ko dus on ik ka mõ ni lin nu-
poeg, ke da nun nu ta da. 

Mi nul ei jää muud üle 
kui oma tak sid kais su võt-
ta ja ki ru da omaaeg set ar-
gust. Head ema de päe va! 

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

Tõs ta maa Val la vo li -
ko gu is tun gil 1. ap ril lil 
2011

 Kuu la ti val la va ne ma et te-
kan net, mil les an ti in for mat-
sioo ni:

 kri mi naa las jast seo ses 
val la ko du le he kü la lis te raa-
ma tus se teh tud ebat sen suur-
se te ja sol va va te sis se kan ne-
te ga, kus uu ri mi se ga sel gi-
ta ti väl ja pos ti tu sed tei nud 
isik;
 noor te kes ku se töö kor-

ral da mi sest;
 26. märt sil toi mu nud 

Ma ni ja saa re üld ko gust;
 töö tu te ak ti vi see ri mi se 

pro jek ti ka van da mi sest;
 val la va lit su se poolt esi-

ta tud taot lu sest 1,6 km pik-

ku se kerg liik lus tee ra ja mi-
seks Tõs ta maa ale vik ku;

 Va bas ta ti abi val la va nem 
Anu Pe ter son aju ti selt val la-
va lit su se liik me ko hus tus test 
seo ses val la sek re tä ri asen da-
mi se ga, ku na ko ha li ku oma-
va lit su se kor ral du se sea dus sä-
tes tab, et val la sek re tär ei kuu-
lu val la va lit su se koos sei su.

 Koos kõ las ta ti Pär nu maa-
kon na tuu lee ner gee ti ka tee-
map la nee ring.

 Keh tes ta ti de tailp la nee ring 
En no kin nis tul Kast na kü las.

 Al ga ta ti de tailp la nee ring 
Me re ran na kin nis tul Ran ni-
ku kü las, mil le ees mär giks 

on ühe ühe pe ree la mu ehi ta-
mi ne (su vi la koos sau na ja 
kuu ri ga), va ja li ke teh no võr-
ku de ga lii tu mi ne ning juur de-
pää su tee ta ga mi ne. De tailp la-
nee rin gu ga te hak se et te pa nek 
muu ta Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu 07.03.2008. a. mää ru se ga 
nr. 60 keh tes ta tud Tõs ta maa 
val la üldp la nee rin gut seo ses 
ehi tus kee lu vöön di vä hen da-
mi se ga. 

 Kuu la ti val la va ne ma in fot 
val la aren gu ka va uuen da mi-
sest. Vo li ko gu liik med vas ta-
sid kü si mus ti ku le, mis kä sit-
les eri ne vaid vald kon di val la 
aren gus. Toi mus aru te lu.

Anu Pe ter son,
val la sek re tä ri üle san ne tes

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

A p ril lis toi mu sid Tõs-
ta maa val las tra dit-
sioo ni li sed kü la koo so-

le kud, kus val la va lit sus tut-
vus tas oma te ge mi si, vas tas 
kü si mus te le ja kuu las et te-
pa ne kuid val lae lu pa re maks 
kor ral da mi seks. Ela ni ke le on 
need kok ku saa mi sed või ma-
lu seks saa da hu vi pak ku vat 
in fot, rää ki da kaa sa val lae lu 
ku jun da mi sel, tõs ta ta da la hen-
da mist va ja vaid prob lee me ja 
pak ku da nei le la hen du si.

Tä na vu osa les koo so le ku-
tel kok ku 136 ela nik ku, mis 
on on 9% val lae la ni kest (Ma-
ni jal 31, Tõ he las 29, Se lis tes 
8, Poot sis 21, Tõs ta maal 14, 
Kast nas 20 ja Ka va rus 13).

Ma ni jal kan nab koo so lek 
tu le ne valt väi ke saar te sea du-
sest üld ko gu ni me ja tä na vu 
aru ta ti sel lel Ma ni ja tee ma-
p la nee rin gu läh teü le san net ja 
teh ti olu li se ma te prob lee mi de 
sel gi ta mi seks rüh ma tööd. 

Tõ he las olid olu li se mad 
kü si mu sed kaup lu se puu du-
mi ne, Tõ he la-Tõs ta maa tee 
must ka te, kor ter ma ja de ja 

tras si de kor ras ta mi se va ja dus. 
Prob lee mi na tõs ta ta ti Tõ he la 
far mi dest tu lev sõn ni ku- ja lä-
ga hais ja tun ti hu vi Alu kar-
jää ri tu le vi ku koh ta.

Se lis tes aru ta ti kü la toa ja 
rah va ma ja ka su ta mi se, kor ras-
ta mi se ga ja tu le vi ku ga seon-
du vaid kü si mu si. Mu reks olid 
kehv mo biil si de, in ter ne ti ja 
elekt riü hen dus, ap tee gi puu-
du mi ne ning sa mu ti puue te ga 
ini mes te juur de pääs asu tus te-
le ja eri ti ter vi se kes ku se le.

Poot sis olid mu re deks kor-
ter ma ja de keld ri tes se tun giv 
ve si, ela ni ke ja kü la lis te sil-
ma rii va vad la gu ne nud hoo-
ned Lao sa da ma ümb ru ses, 
hul ku vad koe rad ja kehv mo-
biil si de

Tõs ta maal arut le ti hea kor-
ra üle, rää gi ti tee de kor ras ta-
mi sest ning kor ral da tud jäät-
me veost.

Kast na koo so lek toi mus 
val mi vas Kast na rah va ma jas 
ja rää gi ti sa da ma kor ras ta mi-
sest, val la tee de olu kor rast, 
teeäär te ja kü la spor dip lat si 
kor ras ta mi sest.

Ka va rus tõs ta tus mets si ga-
de poolt teh ta va te kah ju de 
prob leem, sel gu se tus koer te 
vakt si nee ri mi se ja loo maars-
ti osas ning ap tee gi puu du mi-
ne val las.

Koo so le kud pro to kol li tak-
se ja aas ta te ta gu si pro to kol le 
lu ge des võib tõ de da, et mit-
med tõs ta ta tud prob lee mid 
on la hen da tud, mõ ned on 
oma ak tuaal su se kao ta nud 
ja mit med on ka la hen da ma-
ta, sest hea la hen dus puu dub 
või po le jõu ko ha ne. Kind las ti 
ei kuu lu kõi ki de kü si mus te ja 
prob lee mi de la hen da mi ne val-
la va lit su se pä de vus se, kuid 
ole me püüd nud an da ela ni ke-
le oma pool set nõu, va ja du sel 
suu na nud kü si mu sed la hen da-
ja te ni ning tei nud koos tööd 
teis te asu tus te ga la hen dus te 
leid mi sel. Ka tä na vu teh tud 
et te pa ne kuid ar ves ta tak se või-
ma lu sel val la te ge vus ka vas ja 
aren gu ka va iga-aas ta sel lä bi-
vaa ta mi sel.

Tä na me kõi ki kü la koo so le-
ku tel osa le jaid.

Tõs ta maa val la va lit sus

Küla koo so le kud said peetud
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Paar naist-noo ri kut moo-
dus ta sid aken de pu has tu se 
bri gaa di. Nen de es ma seks 
üle san deks oli tar ni da poest 
ak na pu has tus va hen dit. Kau-
ban dus se nad su kel du sid, aga 
aeg tik sus ja tik sus ja tik sus. 

Tun ni aja pä rast ra por tee-
ri sid nad rei pal hää lel te le fo-
nis, et as tu sid ju ba poe uk sest 
sis se, noh iga ta hes en ne päi-
ke se loo jan gut olid nad koos 
pu has tus va hen di ga ka ta ga si. 
Ak na pe su võt tis kor da des vä-
hem ae ga kui pu has tus va hen-
di han ki mi ne ja õh tu päi ke ses 
sil ler da sid bus si jaa ma ak nad 
puh tu sest pä ris ke nas ti.

Kui selt si rah vas oma ke-
vad mat ka bus si jaa mas lõ-
pe tas, nä gi ma ja ke olu li selt 
rõõm sam väl ja kui hom mi-
kul. Mis sa ik ka kur vas tad, 
kui sul sil mad puh taks pes tak-
se! Ko gu selts kond oli vä ga 
ra hul teh tud teost, koos vee de-
tud ajast, värs kest õhust ja ilu-
sast il mast. 

Ka val la va nem isik li kult 
käis koos ka he abi li se ga ob-
jek ti üle vaa ta mas ja lei dis 
teh tud töö iga ti tun nus ta mis-
vää ri li se ole vat.

Te gus as kel da mi ne oli pea 
kõi gil as kel da ja tel ke re pa-
ra jalt „he le daks“ muut nud. 
Õn neks on meie seas ka et te-
nä ge lik ke ini me si ja Vah vad 
Tüd ru kud olid just õi geks 
ajaks po ti täie sup pi ja maits-
va koo gi val mis saa nud. Esi-
mest kor da söö di TLJLS i ke-
vad mat ka sup pi tu bas tes tin-
gi mus tes – peat selt val mi vas 
Cot ze ma jas. 

Is tu mi sa lu ne (kui se da ja-
gus) pol nud kõi ge peh mem, 
mis aga ei mõ ju nud kui da-
gi ei su pi ega koo gi mait se-
le. See, kui das kee de ti supp 
ja küp se ta ti kook ma jas, kus 
po le üh te gi plii ti, jäi gi kõi gi le 
aru saa ma tuks. 

Need, kes tõ si selt mi da gi 
te gid ja liht salt ei ke ku ta nud, 
läk sid koo li sau na (ai tü ma 
küt ja le) ja pe sid en nast puh-
taks. Nii sa ma ke ku ta jaid sin-
na ei lu ba tud, min gi vär vi-
p lekk pi di ik ka sau nauk sel 
et te näi da ta ole ma. 

Sü di ka ma test sü di ka mad 
jät ka sid õh tut TTA sün ni päe-
va peol.

Enn Mart son

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu keh tes tas 
01.04.2011. aas ta is tun gil ot su se ga nr. 55 
Kast na kü las asu va En no kin nis tu de tailp la-
nee rin gu. 

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu al ga tas 
01.04.2011. aas ta is tun gil ot su se ga nr. 56 
Ran ni ku kü las asu va Me re ran na kin nis tu 
de tailp la nee rin gu, mil le ees mär giks on ühe-
pe ree la mu ehi ta mi ne (su vi la koos sau na 
ja kuu ri ga), va ja li ke teh no võr ku de ga lii tu-
mi ne ning juur de pää su tee ta ga mi ne. Me re-
ran na kin nis tu on 5,62 ha suur. De tailp la-

nee rin gu ga te hak se et te pa nek muu ta Tõs ta-
maa val la üldp la nee rin gut seo ses ehi tus kee-
lu vöön di vä hen da mi se ga.

 Tõs ta maa Val la va lit sus al ga tas 
20.04.2011. aas ta is tun gil kor ral du se ga 
nr. 317 Kast na kü las asu va Mul gi kin nis-
tu de tailp la nee rin gu, mil le ees mär giks on 
moo dus ta da Mul gi kin nis tust üks 2 ha ela-
mu maa krunt ühe pe ree la mu ehi ta mi seks. 
Mul gi kin nis tu on 36,36 ha suur. De tailp la-
nee rin gu ga ei teh ta et te pa ne kut muu ta Tõs-
ta maa val la üldp la nee rin gut.

DETAILPLANEERINGUD

Ke vad näi tab maal ai-
na sel ge maid mär ke, 
et vars ti on aeg sõr-
med mul da pis ta. 

En ne se da so bib hei ta pilk 
eel mi se aas ta ok toob ris loo-
dud ea ka te klu bi möö du nud 
hooa ja le. Aas tad ja mu red 
po le suut nud elu rõõ must ja-
gu saa da, sest kõi ki del meie 
klu bi üri tus tel on ol nud 20 
- 25 osa le jat. Koos käi si me 
kor ra kuus ja tih ti koh tu si-
me ka kut su tud kü la lis te ga.

No vemb ris rää kis loo dus- 
ja kul tuu ri hu vi li ne Mark 
Soo saar val la ke na dest loo-
dus pai ka dest, saas tep rob lee-
mi dest ja näi tas slai de hu vi-
ta va test lin du dest ja tai me-
dest. Det semb ri tee ma oli 
“Pü ha deks kõik kau niks” 
ja soo vi tu si and sid juuk sur 
Eri ka, kos mee tik Car men ja 
kä si töö meis ter Anu. Jaa nua-
ris kuu la si me Eve ja Lii na 
In dia-rei si mul jeid. Eh ted, 
sal lid ja sa rid so bi sid kõi gi le 
ime häs ti! Veeb rua ris an dis 
dok tor Ma dis häid soo vi tu si 
ol met rau ma de väl ti mi seks ja 
val la va nem Too mas Rõ hu  
rää kis märt si kuus ko du val la 
te ge mis test. Mit med kü si mu-
sed ki said vas tu se.

Oma re gu laar se koos käi-
mi se ot sus ta si me lõ pe ta da 
ke va di se väl ja sõi du ga ko-
duümb ru se vaa ta mis väär-
sus te ga tut vu mi seks. Esi me-
se pea tu se te gi me Poot si vai-
ba ko jas, kus sel le pe re nai ne 
Ruth näi tas oma ruu me, ilu-
said ku du meid ja teis te kä-
si töö hu vi lis te teh tud töid. 

Järg mi ne pea tus oli Kõ pu ki-
ri ku juu res, kus pil ku pai tas 
kor ras ta tud ümb rus. Pi kem 
pea tus oli Ma ria  ta lus, kus 
lah ke pe re nai ne koos aed ni-
ku ga näi ta sid hu ba seid puh-
ke ma ju, ta lu sau na spaad ja 
ko gu ta lue lu. 

Ma ja vaa da tud, tut vus tas 
Efe li ne ra vim tai mi, õpe tas, 
mi da kor ja ta, kui das neid 
kui va ta da ja hoi da. Li saks 
sai me imet le da Efe li ne loo-
dus li ke tai me de ga vär vi tud 
vil la seid lõn gu. Ja siis oo tas 
meid ju ba ke nas ti kae tud 
laud hõr gu ta va te toi tu de-
ga. Kõik kiit sid kok ki ja eri ti 
nen de küp se ta tud ah ju soo ja 
lei ba.

Lä he nev su vi pa kub pal ju 
to re daid üri tu si, mil lest on 
kõi gil või ma lik osa võt ta.

Tä na me kõi ki esi ne jaid ja 
veel Anu val last, Ka ri nit rah-
va ma jast, bus si juht An dot. 
Eri li sed tä nu sõ nad val la va-
nem Too ma se le ja rah va ma-

ja ju ha ta ja Õn ne la le, kes ala-
ti hea de mõ te te ga toe ta sid.

Meie ühis kon nas po le edu-
kas ja õn nes tu nud va na ne mi-
ne veel nor miks ku ju ne nud. 
Sõl tub ju va na ne mi ne suu-
rel mää ral elu laa dist, ter vi-
sest, tur va li sest kesk kon nast. 
Edu kas va na ne mi ne ole neb 
aga ka ini me sest en dast, kui-
das lei tak se oma koht ajas ja 
suu de tak se muu tus te ga kaa-
sa min na. Tea me ju, et aas-
tad tee vad oma töö ja aeg 
on ha las ta ma tu. Ol gem siis 
ka edas pi di ak tiiv sed ja te-
gut se gem eda si!

Klu bi oo tab ka uu si liik-
meid ja eri ti me hi – brid ži 
män gi ma.
Aas tad, mis tu le vad, noo reks ei tee
kuid va nad ei ole me hoo pis ki veel.
Elu see erk sa mat ela mist nõuab,
et te siis pal ju gi võt ta veel jõuad.

Ilu sat su ve kõi gi le ja koh-
tu mi se ni ok toob ris!

Lya Ve sik

Toi me kad ea kad toi me ta vad
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Oht li ke jäät me te 
ko gu mis ring

 Tõs ta maa Val la va lit sus 
kor ral dab koos AS Ragn 
Sells’iga oht li ke jäät me te 
ko gu mis rin gi lau päe val, 
14. mail 2011.

Oht li ke le jäät me te le tul-
lak se tei le ko ju jär gi.

VAS TU VÕE TAK SE: 
va nad akud, pa ta reid, va-
nad ra vi mid, ol me kee mia-
jäät med, tai me mür gid, 
vär vi jäät med, va na õli, 
õli filt rid, oht li kud ai ned, 
elav hõ be, elekt roo ni ka-
sead med (2tk ma ja pi da mi-
se koh ta).

NB! Elekt roo ni ka sead-
med – kül mi kud, elekt rip-
lii did, te le vii so rid... – pea-
vad ole ma komp lekt sed.

VAS TU EI VÕE TA: 
au to kum me, tu le kus tu-
teid, se gaol me jäät meid, 
mit te komp lekt seid elekt ri- 
ja elekt roo ni ka jäät meid, 
eter nii ti, ehi tus jäät meid.

OSA VÕTT: 
ko gu mis ring toi mub eel-
re gist ree ri mi se alu sel, 
mis kes tab 2. - 12. mai ni 
2011. Re gist ree ri da saab 
AS Ragn Sells´i te le fo nil 
15155 või Tõs ta maa Val-
la va lit su se te le fo nil 
449 6180. Re gist ree ri-
mi sel tu leb an da tea da 
isi ku te ni med ja (ma ja-
pi da mi se) aad ress ning 
ülean ta va te jäät me lii ki de 
ni me tus ning orien tee ruv 
ko gus.

Täien da vat in fot an nab 
Tõs ta maa val la va lit su se 
aren dus- ja kesk kon na-
nõu nik Ker li Brandt te le fo-
nil 449 6180 või e-pos ti 
aad res sil ker li@tos ta maa.
ee.

Pro jek ti ra has tab SA 
Kesk kon nain ves tee rin gu-
te Kes kus. TT

Jäät me punkt asub Tõs ta maa ale vi kus Ra ba tn 1b ja on avatud lau päeviti 
kell 10.00-12.00

Jäät me punk tis ei võe ta vas tu OL ME JÄÄT MEID, sest igal ma ja pi da mi sel 
peab ole ma prü gi kast ja le ping jäät meid ve da va et te võt te ga.

OHT LI KUD JÄÄT MED Pa ta reid ja akud, va naõ li, õli fi lt rid,
Vär vi-, la ki- ja lii mi jäät med, la hus tid,
saas tu nud pa kend, ra vi mi jäät med,
elav hõ be da lam bid ja elav hõ be da jää gid (kraa dik laa sid, elav hõ-
be-tu leks pan na vee al la pur ki ja kaa ne ga kin ni),
tai me kait se va hen did (pes tit sii did), 
ol me ke mi kaa lid

ELEKT RI- JA ELEKT ROO NI-
KA SEAD MED

Kül mi kud, te le rid, pe su ma si nad, tol mui me jad, ar vu tid, prin te-
rid, mik ro lai neah jud, rös te rid, te le fo nid jne.

SUU RE MÕÕT ME LI SED 
JÄÄT MED

Va nad mööb lie se med: ka pid, too lid, lauad, dii va nid, voo did, 
sei na peeg lid jne.

EHI TUS JÄÄT MED Uk sed, ak nad, mad rat sid, kaab lid, WC-po tid, kraa ni kau sid, põ-
ran da- ja sei na kat ted (nt põ ran da lauad, li no leum, sei nap laa did 
jne), ka tu se ma ter ja lid, au to lam mu tus jää gid, toi du nõud,va nad 
rii ded ja ja la nõud, män guas jad  jne. (Va nad rii ded, ja la nõud, 
va tiin, po ro lon, va ti mad rat sid võe tak se vas tu ai nult ki le kot ti des-
se pa ken da tult)

VA NA REH VID Sõi duau to reh vid, veoau to reh vid jm. NB! Ei to hi ol la vel ge del!!

ME TAL LI JÄÄT MED Kõik või ma li kud me tal li jäät med

PA KEN DI JÄÄT MED Plast pa kend, me tall pa kend (nt kon ser vi pur gid), klaas pa kend, 
tet ra pa kend

VA NA PA BER JA PAPP Aja le hed, aja kir jad, papp kas tid jne. NB! Ruu mi kok ku hoiuks pa-
lun papp kas te ter velt kon tei ne ris se mit te pan na, vaid eel ne valt 
kok ku su ru da. 

AK NAK LAAS

Jäät me punkt avab uksed 30. mail

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

Jäät me te ära and mi se eest tu leb ta su da 3 eu rot/km3

Mak si maal selt võe tak se vas tu 2 m3 prü gi.
Suu re ma te ehi tus- ja lam mu tu sob jek ti de, suu re ma te ko ris tus töö de pu hul, 
tu leb jäät med ise üle an da jäät me ve da ja le või viia ise nõue te le vas ta vas-
se prü gi las se (lä him mei le OÜ Paik re).
Jäät me punk ti töö ta ja hin dab jäät me te mah tu vi suaal selt.
Ala ti pan na kes kir ja: kes mi da tõi, kui pal ju ja mis oma va lit su se ela ni ku-
ga te ge mist.

14.-19. märt sil vii di lä-
bi esi me sed Tõs ta maa 
noor te vo li ko gu va li-
mi sed. Kok ku an dis 
val mis tel oma hää le 
83 noort va nu ses 7 - 26 
eluaas tat.

Hää le tu se tu le mu sel va li ti 
Tõs ta maa noor te vo li ko gu liik-
me teks: 
1. Keiu An der son (19 häält)

2. Tau ri Pal berg (19 häält)
3. Hei ko Mänd la (15 häält)
4. Lau ra Jõe (10 häält)
5. Ing mar Juu rik (5 häält)
6. Sten-An der Oja kal las (5 
häält)
7. And reas Lee ri ma (4 häält)
8. Kaa rel Ka se (3 häält)
9. Maar ja Press (2 häält)

Noor te vo li ko gu va lis oma 
liik me te hul gast vo li ko gu esi-
me heks Tau ri Pal ber gi. 

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 val-
la vo li ko gu le ja val la va lit su se-
le, läh tu des noor te va ja dus-
test ja hu vi dest. 

Noor te vo li ko gu koo so le-
kud hak ka vad toi mu ma reeg-
li na üks kord kuus.

Anu Pe ter son,
abi val la va nem

Tõs ta maa noor te vo li ko gu va li mis test

Müüa KIT SE PII MA 
TOO TEID: piim, 

kee fi r, ko hu piim, 
Chev re juust, jo gurt. 

Kü si te le fo nilt 
5 649 9551
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Tõstamaa
Rahvamaja juures
peatub pangabuss 
kell 9.00-10.00

II kvartalis
7. ja 21. aprill
5. ja 19. mai 
9. juuni

Bussis saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole 
sularaha kanda ja välja võtta, teha 
arvuti abil makseid, sõlmida hoiu-
seid ja muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani 
ning finantsteenuste tingimuste-
ga  www.swedbank.ee. Lisainfot 
pangabussi teenuste, kellaaegade 
ja peatuste kohta saate 24h 
telefonilt 6 310 310.

 Tõs ta maa Val la va lit sus 
kut sub Sind taas osa le ma 
Ma ni ja saa re tee map la nee-
rin gu koos ta mi se prot ses sis.

Märt si kuus toi mu nud aru-
te lul tut vus ta ti tee map la nee-
rin gu läh te sei su koh ti ning 
rüh ma töö raa mes kaar dis ta-
ti saa re väär tu sed, tä he le pa-
nu va ja vad ob jek tid, alad, 
kit sas ko had jm. Järg mi sel 
aru te lul (7. mail 2011) tut-
vus ta me es malt märt si kuu 
aru te lu tu le mu si ning see jä-
rel mõt le me ühes koos, kui-
das tu le vi kus Ma ni ja saa rel 
maad ka su ta da, ku hu ja kui-
das ehi ta da, mil li sed alad 
või piir kon nad jää vad puh-
ka mi seks (koos käi mis- või 

sup lus ko had), põl lu ma jan-
dus li kuks ka su ta mi seks, sa-
da maks jne. Si nu osa le mi ne 
ja kaa sa rää ki mi ne on vä ga 
olu li ne ja va ja lik! 

Aru te lu tee mal „Ma ni ja 
saa re ruu mi li se aren gu põ-
hi mõ te te ku jun da mi ne ja 
kaar dis ta mi ne“ toi mub Ma-
ni ja saa re kes ku ses 7. mail 
2011 al gu se ga kell 16.00. 
Tu le ja mõt le me koos! Aru-
te lu orien tee ruv kest vus on 
2,5-3 tun di.

Täien da va in for mat sioo-
ni kor ral pa lun pöör du da 
Tõs ta maa val da, kon tak ti-
sik aren dus- ja kesk kon na-
nõu nik Ker li Brandt ker li@
tos ta maa.ee, tel 449 6180.

 Ap ril lis ri ku ti Tõs ta maa 
val las viiel kor ral liik lus sea-

dust ja ühel kor ral al ko ho li 
sea dust.

110

Tea de!Ke va de al gus ei näi da-
nud veel min geid tal ve 
taan du mi se mär ke. 

Aga kuu aja ga on kõik to-
hu tud lu me ko gu sed ära su la-
nud ning veeu pu tu sed ki üle 
ela tud. Vaid raa ma tu ko gu 
ak na ta gu ne park last kok ku lü-
ka tud mä gi su lab lai salt oma 
tem pos. 

Lu me alt väl ja su la nud 
praht on tub li del ini mes tel ju-
ba ko ris ta tud. 

Las teae da kü las tas AS 
Väät sa Prü gi la. Koos onu 
Too ma se ja prü gi mäe le sat tu-
nud jän ku Min ni ga tu le ta si-
me meel de, mis vär vi kon tei-
ne ris se pan nak se ol mep raht, 
pa ken did, papp ja pa ber. 

Prü gi sor tee ri mi se mäng oli 
pä ris hu vi tav ja sa mas sai kin-
nis ta tud va re mõ pi tut. 

Väät sa Prü gi la an nab tööd 
34-le ini me se le, kel lest pal jud 
sor tee ri vad ki meie poolt kon-
tei ne ri tes se too dud pa ken-
deid, mis see jä rel saa de tak se 
üm ber tööt le mi se le.

Hu vi tun ti sa mu ti Tõs ta-
maa jäät me jaa ma töö vas tu 
ja onu Ka lev lei dis pi sut ae ga 
ning lu bas kü la li sed väi ke se le 
ring käi gu le. 

Mai kuus hak ka me tööaas-
ta le ta sa pi si joont al la tõm ba-
ma. 5. mail kell 16.00 oo ta me 
las te va ne ma te koo so le ku le 
kõi ki koo li mi ne va te las te va-
ne maid, ke da nõus ta vad õp-
pea la ju ha ta ja Ma ris Ad ler ja 
õpe ta ja Kaa rin Rein son. 

Mõel ge siis val mis kõik 
kü si mu sed, mis on tek ki nud 
seo ses lä he ne va las te koo li mi-
ne ku ga. 

Aru ta tak se ka las teaia lõ pe-
ta mi se ning öö rüh ma ga seon-
du vat. 9. mail tu leb taas kül-
la Tiiu An nuk prog ram mi ga 
“Mets – pu tu ka te pa ra diis”, 
ema de päe va- ja ke vad pi du 
toi mub 13. mail. 

24. mail sõi da me eks kur-
sioo ni le Pih la ka tal lu. Ar ves-
ta da tu leks väi ke se ra ha li se 
väl ja mi ne ku ga.

 Kä si töö toas as kel da vad 
usi nad kä si töö meist rid mit-
mel õh tul nä da las. Näen seal 

te gut se mas ka meie las te ema-
sid-va nae ma sid. 

Aga kind las ti tee vad kä si-
tööd pal ju de va ne mad ko dus-
ki. 

Meie pa lu me teil tuua mõ-
ned tal ve jook sul või vei di 
va rem gi val mi nud ese med 
ema de päe va eel las teae da 
näi tu se le. 

Saa me meie las te ga imet le-
da osa vaid nä pu töid ning kii-
ta  tub li sid nai si! 

Las te kait se päe val 1. juu nil 
pea me sport lik ku pe re päe va. 
Kui Tõs ta maal lei dub abi val-
mis fir ma sid või erai si kuid, 
kes on nõus üri tust ra ha li selt 
toe ta ma, olek si me sü da mest 
tä nu li kud. Kõik lä heb ju las te 
– meie tu le vi ku heaks. 

Ja mis võiks ol la to re dam, 
kui lap sed või vad tu le vi kus 
mee nu ta da la he dat spor di päe-
va, kus sai koos isa ga jalg pal-
li män gi da, ema ga tea te võist-
lu sel osa le da, püü da unis tu si, 
män gi da vih ma piis ka de keeg-
lit, vi sa ta her ne kot te rõn gas se 
ning pal ju-pal ju muud põ ne-
vat te ha. 

See kord plaa ni me osa te ge-
vust ka õh tu pool ses se ae ga. 
Jäl gi ge mai kuu tei ses poo les 
rek laa mi in ter ne tist ja tea de-
te tahv li telt. Ja mui du gi oo-
ta me osa le ma kõi ki las te ga 
pe re sid! 

Tä na sain ka rõõ mus ta va 
tea te KIK-ist. Ot sus ta ti ra has-
ta da meie pro jek ti “Met sa-aas-
ta Tõs ta maa las teaias” 953 eu-
ro ga. Sel le tu le mu se na saa me 
ra ja da las teaia õue le loo du se 
õp pe ra ja, min na sü gis mat ka-
le Kol ga met sa ra ja le ja näi da-
ta lap se va ne ma te le, mil li sed 
näe vad väl ja puud seest ja 
väl jast. 

Kes ei ole veel käi nud aren-
gu vest lu sel, pa lun teh ke se da 
kii re mas kor ras! 

Soo vi me oma las te pe re ga 
ter vi ta da lä he ne va ema de päe-
va pu hul kõi ki, kes on tund-
nud emaks ole mi se rõõ mu! 
Kau nist ke va det!

Ai ta Lind,
las teaia ju ha ta ja

Keva di sed 
toi me tu sed las teaias
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 Esi me sed ke va de kuu lu ta jad ehk mo-
pee did on tee del liik vel. 

See ga tu le taks meel de, et kait se kiiv rit 
pea vad kand ma nii mo pee di ju hid kui ka 
kaas sõit jad. 

Sa mu ti mo pee di juht ei to hi sõi ta kii re-
mi ni kui 45 ki lo meet rit tun nis.

Liik lus sea du se § 7436  lg 1 mo pee di ju hi 
poolt liik lus nõue te rik ku mi se eest ka ris ta-
tak se ra hat rah vi ga ku ni küm me trah vi-
ü hi kut s.o 40 eu rot.

Ala tes 1.07.2011 keh ti ma hak kav liik-
lus sea dus:
• Ku ni 30.06.2011 peab vaid 14–15-
aas ta sel mo pee di ju hil mu jal kui õuea lal 
ole ma kaa sas mo pee di ju hi tun nis tus, va-
ne ma tel mo pee di juh ti del ei ole see ko-

hus tus lik. AM-ka te goo ria moo tor sõi du ki 
(mo peed) juh ti mi sõi gust või pii ra tud juh-
ti mi sõi gust ei nõu ta isi kult, kes on sün di-
nud en ne 1993. aas ta 1. jaa nua ri.

• Ku na uue liik lus sea du se ko ha selt 
on mo peed moo tor sõi duk, siis ala tes 
1.07.2011 laie neb mo pee di de le ka ko-
hus tus lik liik lus kind lus tus.

• En ne käe so le va sea du se jõus tu mist ka-
su tu sel ol nud mo pee did, väl ja ar va tud pi-
si mo pee did (pi si mo peed on vä he malt ka-
he rat ta li ne sõi duk, mil le val mis ta ja kii rus 
ei üle ta 25 ki lo meet rit tun nis), pea vad 
ole ma re gist ree ri tud ühe aas ta jook sul 
käe so le va sea du se jõus tu mi sest ar va tes, 
st hil je malt 1.07.2012.

• Mo pee di re gist ree ri mi se eest ta su tak se 
rii gi lõi vu 9,58 eu rot. Mo pee di re gist ree-
ri mis mär gi väl jas ta mi se eest ta su tak se 
rii gi lõi vu 6,39 eu rot.

• Al la 12-aas tast last ei to hi sõi du ta da 
mo pee di ega moo tor rat ta ta gaist mel.

• Mo pee di juht ja mo pee dil sõit ja pea vad 
kand ma (E-reeg li le nr 22 vas ta vat) kin-
ni rih ma tud mo to kiiv rit – nõue ei keh ti 
kin ni se ke re ga kol me- ja nel ja rat ta li se le 
mo pee di le, mil le le on val mis ta ja poolt 
pai gal da tud tur va vööd ja ist med.

Tur va list ja ohu tut liik le mist!
Har li Han sen,

Aud ru kons taab li jaos kon na 
piir kon na va nem

Tä he le pa nu mo pee di sõb rad!

Kas ole te mär ga nud tal-
vel jõe ko hal len da vat 
väi kest must jasp ruu ni 

su les ti ku ga lin nu kest? Ena-
mus kind las ti vas taks jaa ta-
valt. Te ge mist on ju ba no-
vemb ris tal vi tu ma tul nud ve-
si pa pi ga. Kui ma nüüd ei ek-
si, siis oli sel le kuld no ka suu-
ru se lin nu ke se tut vus tus ju ba 
ühes va ra se mas Tõs ta maa le-
hes, see ga siis asun ko he oma-
pool se ju tu juur de. 

Pa to loo gi li se loo du se pil-
dis ta ja na olen unis ta nud eel-
ni me ta tud te ge la sest ju ba 
am mu mõnd kor ra lik ku pil-
ti saa da. Lind on võrd le mi si 
jul ge, ent li ge ma le kui 10 - 
15 meet rit ta en da le ei la se. 
Mi da siis ik ka gi te ha? Üks 
või ma lus on var je tel gi meis-
ter da mi ne, aga po le su gu gi 
kin del, et erk lind just mi nu 
tel gi või pei du ko ha ees oma 
toi me tu si te ge ma hak kab. Tä-
na vu ne pa ka se li ne talv kaa-
ne tas jõe jää pä ris kor ra li kult 
kin ni, jät tes ve si pa pi le toi tu-
mi seks ai nult mõ ned viie ku-
ni küm ne meet ri pik ku sed kä-
res ti ku li sed lõi gud. Se da pi di 
ära ka su ta ma. Tut vu sin en ne 
lin nu lem mik koh ta de ga, see jä-
rel ve da sin fo to va rus tu se, soo-
ja ma ga mis ko ti ja val ge te ki 
jõe kal da le, pu ge sin ise soo ja 
kot ti, imi tee ri maks lu me han-
ge, val ge lab ru kas kõi ge üle 

ning jäin oo ta ma, val mis mui-
du gi ka pet tu mu seks. Ei tea, 
mi da jõe vas tas kal dal ela vad 
ini me sed küll ar va ta või sid, 
kee gi õn neks vaa ta ma ei tul-
nud. Kül mak raa de oli tol kor-
ral nii 15, aga põ nev oo tus ja 
soe kott ei lask nud pa ka sel li-
gi tik ku da. Õi gu poo lest ei tul-
nud ki vä ga kaua pas si da, mo-
dell len das vars ti võ ri nal li gi 
nel ja meet ri kau gu se le, piid les 
um busk li kult uut val get ku hi-
lat ja leid nud sel le ohu tu ole-
vat, asus toi tu ma, see tä hen-
dab ,et na tu ke ne ae ga tak see-
ris jää ser valt jõe põh ja ja siis 
su kel dus, et mõ ne se kun di pä-
rast saa gi ga veest väl ja hü pa-
ta. Saa giks olid val da valt pu-
ru va na ke sed ja veel min gid 
mar di kad. Um bes küm ne su-
kel du mi se jä rel ko hen das lind 
su les tik ku, hai gu tas ja sü gas 
no ka ga tii vaa lu seid. Pä rast 
põh ja lik ku tua let ti järg nes väi-
ke tu kas tus, siis kor dus kõik. 
Tu lis ta sin oma fo to ka hu ri ga 
jõe köst rit pä ris hoo le ga. Lõ-
puks sai lin nul vist ühes ko-
has lo bis ta mi sest isu ot sa ja 
ta len das ku hu gi kau ge ma le. 
Fo to ka aku an dis ko ju mi ne ku 
sig naa li, kraa mi sin as jad kok-
ku ja vant si sin ko ju. Pil ti de ga 
ma ra hu le ei jää nud, ei ol nud 
ik ka see mi da taht sin.

Ot sus ta sin järg mi sel nä da-
la va he tu sel uues ti min na. Krõ-

be kül mad il mad pü si sid ning 
hom mi ku val gus jõe ke sel tõo-
tas õn nes tu nud pil te. Lau päe-
va hom mi kul är ka sin ju ba 
va ra val ges, jõin kii rus ta des 
koh vi ning kap pa sin, va rus-
tus kaen las, pil dis ta ma. Ent 
oh hä da! Külm oli jõe üht la-
selt kin ni kaa ne ta nud ning ve-
si papp ar va ta vas ti sood sa ma-
te le ja hi ve te le len na nud. Pet-
tu nult lon ki sin ko ju ta ga si. 
Ilm oli ilus, toas ka pü si da ei 

taht nud, ja lu ta sin siis pi ki kü-
la va he teed ja en näe ül la tust, 
Lõu ka kraa vis  lah tist vett pii-
sa valt ning ve si papp ki tut tav-
li kult sa ba kõi gu ta mas. Ent 
ku hu küll jär sul kraa vi kal dal 
var ju da? Kaa lu sin as ja nii-  
ja naa pi di, lõ puks ris ki sin 
jää le as tu da. Kan na tas, nih-
ku sin üs na vee pii ri lä he da le 
- ik ka kan na tas. Pü ha päe val 
tõu sin voo dist veel gi va rem, 
pä ris pi me das ko he. Mal da ma-

Tant sud ve si pa pi ga



7 - 2011 aprill

 Pääs tea met ju hib tä he le pa nu, et muu-
tu nud on tu leo hu tu se nõu ded lõk ke te ge-
mi se le ja gril li mi se le. Lõk ke ohu tu kau-
gus hoo ne test, põ lev ma ter ja li de hoiu ko-
hast ja met sast sõl tub lõk ke suu ru sest.

• Ku lu põ le ta mi ne on kee la tud
• Lõ ket to hib te ha tuu le vaik se il ma ga
• Lõ ke tu leb pai gu ta da ohu tu le kau gu-
se le hoo ne test, põ lev ma ter ja li de hoiu ko-
hast ja met sast.
• Lõk ke ümb rus tu leb poo le meet ri ula-
tu ses hei nast pu has ta da, et tu li eda si ei 
le viks
• Al la 1 meet ri se lä bi mõõ du ga lõ ke tu-
leb pai gu ta da hoo ne test vä he malt 8 m 
kau gu se le ja met sast 10 m kau gu se le
• Kui lõk ke lä bi mõõt jääb 1 ja 3 meet-

ri va he le, tu leb see pai gu ta da hoo ne test 
vä he malt 15 m kau gu se le ja met sast 30 
m kau gu se le
• Kui te hak se lõ ket mil le lä bi mõõt üle-
tab 3 m, tu leb lõk ke asu koht eel ne valt 
oma piir kon na pääs te kes ku se ga koos kõ-
las ta da. Se da saab te ha pääs tea la in fo te-
le fo ni 1524 kau du. Nii suurt lõ ket siis ki 
te ha ei soo vi ta, pi gem põ le ta da prah ti 
ju pi kau pa.
• Ava li ku üri tu se raa mes süü da tav lõ-
ke (sõl tu ma ta suu ru sest) tu leb eel ne valt 
oma piir kon na pääs te kes ku se ga koos kõ-
las ta da. Se da saab te ha pääs tea la in fo te-
le fo ni 1524 kau du.
• Käeu la tu ses tu leb hoi da es ma sed tu le-
kus tu tus va hen did. Nen deks on pul ber-
kus tu ti, äm ber vee ga või aia kast mis voo-

lik
• Lõ ket ei to hi jä re le val ve ta jät ta. Lõk-
kel peab pi de valt sil ma peal hoid ma täis-
kas va nu
• Põ le mis jää gid tu leb kus tu ta da vee ga.
• Kõi ge ohu tum ja kesk kon na sõb ra li-
kum on kok ku rii su tud le hed kom pos-
tee ri da. Ol mep rü gi ei ole üld se lu ba tud 
põ le ta da.
• Aad res sil www.lepk.ee üle val pa re mal 
ser vas on tu leo hu tu se nõu ded lõk ke, gril-
li mi se ja ava li ku lõk ke te ge mi se koh ta. 
Seal saab ripp me nüüst va li da mil vii sil 
tuld te ha soo vi tak se ning vas ta vad tu leo-
hu tus nõu ded en da jaoks ka väl ja prin-
ti da.

Päästeamet

Uued tu leo hu tus nõu ded lõk ke le

ta koh vi juua, tõt ta sin kraa vi 
äär de. Sät ti sin ma ga mis ko ti 
vee ser va le nii li gi da le, kui jul-
ge sin, jää ra gi ses kaht la selt, 
kuid pi das vas tu. Mui du gi 
len das mi nu pa pi ke vars ti ko-
ha le, kuid hoo pis pi sut kau ge-
ma kraa vi lõi gu pea le. Või sin 
te da küll nä ha, aga kau ge le 
jäi ta nii või tei si ti, se ga vaks 
fak to riks veel ok sa ri su ja mul-
lu sed kõrk jad. Oo ta sin oma 
paar tun di kan nat li kult, siis 
aja sin en nast pet tu nult püs-
ti ja ko he oli sood salt li gi dal 
ka se ni as ja tult oo da tud mo-
dell. So pu tas en nast igat pi di, 
ol gu gi, et olin am mu var jest 
väl jas. Roo ma sin lä he ma le, 
lind ei kii rus ta nud ku hu gi, 
po see ris lau sa. Ka su ta sin se-
da ka mak si maal selt ära. St 
tä ris ta sin oma fo to püs si ga na-
gu kuu li pil du ja ga. Fo to seanss 
lõp pes siis kui ve si papp ära 
tü di nes ja eks oli ka aeg. Kraa-
vi jääl roo ma tes olin alus sär gi-
ni märg, juuk sed so ra kil ning 
nä pud kül mast kan ged. Häid 
pil te, vä he malt mi nu ar va tes, 
oli see kord ju ba roh kem, ent 
see „mis ki„ jäi ik ka veel saa-
ma ta.

Järg mi sel nä da la va he tu sel 
oli ilm hall, tuis kas lund, fo to-
ret ke le vä ga ei kut su nud.

Märt si eel vii ma sel nä da la-
va he tu sel te gin siis ki väi ke se 
tii ru koo li par gis. Ve si oli pi-

kalt lah ti ja mi nu sõ ber ve si-
papp ka ko hal. Proo vi sin tal le 
pool küü ra kil hii li des lä he ma-
le saa da. Ap pi tu lid jõe kal dal 
kas va vad põ lis puud, mil le jä-
me da tü ve ta ha oli mõ nus 
var ju da. Kül lap mee nu ta sid 
mi nu lii gu tu sed frag men te 
met si ni mes te ja hi tant su dest, 
kuid sel le le pol nud ae ga mõel-
da. Jäl gi sin puu var just ve si-
pap pi, kes ei vaa da nud üld se 
mi nu poo le, vaid sil mit ses 
hoo pis teist suun da, ise sa-
mal ajal lau lu si ris ta des. Jah, 
ta tõe poo lest lau lab ja see 
mee nu tab vei di väi kes te kuk-
ku va te jääk ris tal li de ki li nat. 
„Võrr di” - len das li gi da le veel 
tei ne gi val ge ma nis ki ga lin nu-
ke ning asus usi nas ti veest us-
si ke si kou ki ma, ise sa mal ajal 
vaa da tes, kas te da ik ka nä hak-
se. Lau lu si ris ta ja aga ajas tii-
vad laia li ja te gi nal ja kaid 
hüp peid. Sel ge! Pa pii sand 
püü dis oma sü da me daa mi le 
mul jet aval da da. Mui du gi, ke-
vad on käes, ning vars ti tu leb 
põh ja poo le pe sit sus pai ka len-
na ta ja miks mit te siis koos 
väl ja va li tud kaa sa ga?

Ko dus pil te vaa da tes leid-
sin, et kõi ge keh vem mu saak 
ei ol nud ja järg mi sel tal vel tu-
le vad ve si pa pid jäl le ta ga si, 
eks siis koh tu me jäl le…

Eve Käär,
ho bi pilt nik

KASKKASK

Vaatasin uhket kaske Vaatasin uhket kaske 
mõisa õue peal,mõisa õue peal,
laasitud ta oli laasitud ta oli 
okstest ära seal.okstest ära seal.

Kase pärast kahjuKase pärast kahju
tundis minu rind,tundis minu rind,
mitmed arvamisedmitmed arvamised
muljusivad mind.muljusivad mind.

Küsisin siis viimaksKüsisin siis viimaks
osavõtlikult:osavõtlikult:
„Kaseke, miks oksad„Kaseke, miks oksad
riisutud on su’lt?”riisutud on su’lt?”

Raputas siis latvaRaputas siis latva
raskelt minule,raskelt minule,
mõistsin kohe äramõistsin kohe ära
tema vastuse.tema vastuse.

Jakob Tamm 1882Jakob Tamm 1882

Pildistas ja katkeid luuletusest valis EfelinePildistas ja katkeid luuletusest valis Efeline
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mitmed arvamised
muljusivad mind.

Küsisin siis viimaks
osavõtlikult:
„Kaseke, miks oksad
riisutud on su’lt?”

Raputas siis latva
raskelt minule,
mõistsin kohe ära
tema vastuse.

Jakob Tamm 1882

Pildistas ja katkeid luuletusest valis Efeline
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LL  au lu räs ta su les tik on 
võrd le mi si ta ga si hoid-
li kes oliivp ruu ni des ja 

hal li des too ni des, rind kol la-
kas tu me da te täp pi de ga ja 
kõht val ge. Nii emas- kui isas-
lind on ühe su gu sed. Lau lu räs-
tas sar na neb vä li mu selt ho bu-
räs ta ga, kuid on te mast väik-
sem ja lü he ma sa ba ga. Tii va-
sul ge de ää ri sed po le he le dad 
ning len nul on nä ha ruu ged 
tii vaa lu sed. Vai nu räs tast eris-
tub lau lu räs tas ise loo mu li ku 
lü hi ke se tik su va len nu hää lit-
su se “tsik” jär gi.  

Lau lu räs tas on Ees tis üks 
ilu sa ma lau lu ga lin de, mõ-
ned pea vad te ma me loo diaid 
ja esi tust ise gi kau ni maks kui 
öö bi ku oma. See tõt tu on tal 
ka hul ga nis ti ni me sid, mis on 
ühi sed öö bi ku ga: si sask, kün-
ni lind, ki ri rüüt; või siis näi ta-

vad lau lu 
sar na sust 
kas hea või 
hal va nüan-
si ga: abiöö-
bik, kuu seöö bik, 
võlt söö bik, sol giöö-
bik. Kõ lav ja va hel dus-
ri kas laul koos neb eri-
ne va test ra hu li kult 
ju tus ta va-
test st roo-
fi dest, mil-
lest igaüht 
kor ra tak se 2-5 kor da, pä rast 
lü hi kest pau si min nak se uue 
st roo fi juur de. Lau lu räs tas lau-
lab kõr gel kuu se lad vas, sa ge li 
hä ma ras. Maa pin nal as kel dab 
ta kii re te hü pe te ga, äre vu ses 
ae ga jalt tii ba de ga tõm mel des 
ja nok ka klõ bis ta des.

Ees tis on lau lu räs tas vä ga 
sa ge, peaae gu kõi gis kuu se-

puu de ga met sa des elav lind. 
Ta ee lis tab niis ke maid lop sa-
ka alus tai mes ti ku ga kuu si-
kuid, kuu se-se ga met si ja laia-
le hi seid met si. Sealt kuus ke de 
alt ot sib lau lu räs tas en da le 

toi tu, mil leks on mit me su-
gu sed selg roo tud, näi teks 

teod, pu tu kad, vih maus-
sid ja hulk jalg sed, sa-

mu ti puu vil jad ja 
mar jad. 

Pe sa ehi ta-

vad lau lu räs-
tad ka he ke si 
koos kuus ke de 
tih ni kus se, vä hem ük si-

ku te le kuus ke de le või ka da ka-
te le ja hoo pis har vem teis te le 
okas puu de le, puu pin du de le 
või ok sa hun ni ku le. See peab 
asu ma 1-3 meet ri kõr gu sel. 
Ehi tus ma ter ja li na ka su ta tak se 
sam malt, hei na, samb lik ke ja 
kuu seok si, si se vii mist lu seks 
aga kõ du pui tu, mil le lin nud 
sül je ga mas siks se ga vad ja 
siis pe sa põh ja kõ vaks voo li-

vad. Lõ puks val mib kor ra pä-
ra selt üm mar gu ne, vä ga ti he 
ja seest na gu väl jat rei tud si-
le da pin na ga pe sa. Emas lind 
mu neb ap ril lis-mais 4-6 si na-
kas ro he list mus ta tä pi list mu-
na ja hau dub neid 11-14 päe-
va. Po jad ei koo ru üheaeg selt, 
vaid ise gi ku ni nel ja päe va 
jook sul. Mõ le mad va ne mad 
toi da vad poe gi, kes lah ku vad 
pe sast ta va li selt paa ri nä da la 
va nus te na. Lau lu räs tal on tih-
ti aas tas kaks kor da po jad. 

Lau lu räs tas sa tub tih ti põh-
ju se ta paa ni kas se, tor mab 
siia-sin na ja lan geb õn ne tu se 
ohv riks. Sel le ise loo mu joo ne 

tõt tu hä vi vad ilm selt tih ti 
ka nen de pe sad. Emas lind 
võib mu ne mis pe rioo dil pe sa 

hül ja ta pi si ma gi häi ri mi se pä-
rast, kuid sa ma sa ge li hä vi ta-
vad pe sa ka sel li sed rööv lid, 
na gu ora vad ja va re sed. 

Sep temb ris-ok toob ris lah-
ku vad lin nud lõu na pool se-
ma te le ala de le tal vi tu ma. Ke-
va del saa bu vad lau lu räs tad 
Ees tis se ju ba märt si lõ pul või 
ap ril li al gu ses.

Lau lu räs tas on Ees tis loo-
dus kait se all.

Lau lu räs tasLau lu räs tas

Jätkub kunstnik Reet Rea - 
Smyth linnusari. Juba mõnda 
aega elab Reet Tõstamaal, vaata 
lisaks www.ReetRea.com

P  u na rind on 
Ees tis ha ri-
lik hau de-

lind ja lä bi rän da ja. Hõlp-
salt on ta ära tun tav püs ti-
se hoia ku, üma ra ke ha ku ju 
ja roos te pu na se pu gua la 
jär gi. Üla pool on tal oliivp-
ruun, ala pool hal li kas val ge. 
Ise loo mu li kud on veel suh te-
li selt kõr ged ja lad. Nii isas- 
kui emas lind on vä li mu selt 
ühe su gu sed.

Vä ga kau nis on pu na rin na 
laul: pär len da va te sil pi de kii-
re ja da va hel dub peen te su ru-
tud he li de ga ning lõ peb just-
kui me loo di li se hõ be kel lu ke se 
he li na ga.

Ränd lin nu na tu leb ta ju ba 
va ra kult – märt sis või ap ril-
lis. Pu na rind on tõe li ne erak, 
sest ju ba rän delt saa bub ta ük-
sin da. Isas lind ajab oma pu na-
sed rin na su led tur ri ja lau lab, 
et kaits ta oma hõi va tud ter ri-
too riu mi. Elu pai gaks va lib 
pu na rind ti he dad kuu si kud, 

mit me su gu sed 
leht- ja se ga met sad, par gid, 
kal mis tud, Bri ti saar tel aga 
pe sit seb ise gi ae da des. Pu na-
rind on gi Suurb ri tan nia rah-
vus lind. Ül di selt on ta vä ga 
et te vaat lik lind, kes te gut seb 
ena mas ti maa pin nal või ma-

da lal põõ sas tes. Va na lin du de 
var ja tud elu viis unus ta tak se 
vaid laul mi se ajaks. Nii len-
dab pu na rind laul ma mõ ne le 
vei di kõr ge ma le ja ava tu ma-
le ko ha le, et ik ka kee gi te ma 

lau lu kuu leks. Pe sit se mi se 
ajal ja eri ti sel le eel 

on ta vä ga 
agar 

laul ja, kus juu-
res kõrg punkt 

on esi mes-
tel mi nu ti-
tel pä rast 

päi ke se tõu su 
või -loo jan gut. 

Pe sa ehi tab emas lind kõr-
test, kui va dest leh te dest ja 
samb last maa lä he da le: kas 
mõ ne kän nu juu re va he le, 
mur du nud puu tü ve al la või 
sa ge li liht salt pin na se sü ven-
dis se mõ ne suu re ma mät ta 

var jus. Emas lind mu neb 5-
7 mu na ja ha ri li kult on ühel 
aas tal kaks kor da po jad. Pea-
le 13-14 päe va kest vat hau-
du mist koo ru vad po jad, ke da 
tu leb toi ta üle 300 kor ra päe-
vas. Toi duks on pu tu kad, röö-
vi kud, seem ned, vih maus sid, 
mar jad. Pe sas kas va vad pu na-
rin na po jad 12 päe va, aga see-
jä rel on nad va ne ma te hoo le 
all veel kaks nä da lat, sest pe-
sa hül ga mi sel ei os ka nad üld-
se len na ta. Sel pe rioo dil hoia-

ta vad va ne mad neid 
ohu kor ral sa-

ma hää-
lit su-
se ga, 

m i l  l e  ga 
inim las te-

gi ema oma lap si vai ku se le 
ma nit seb: “tsss...”! 

Sü gi sel lah ku vad pu na rin-
nad pea mi selt ok toob ris, mõ-
ned al les det semb ri al gu ses 
tal vi tus pai ka des se ning ük si-
kud isen did või vad peh me tel 
tal ve del ise gi Ees tis se tal vi tu-
ma jää da. 

Pu na rind on Ees tis loo dus-
kait se all.

Puna rindPuna rind
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21. mail 2011 ooda-
takse  Lao ka la sa da-
masse kõiki räime 
sõpru ja kalandus-
huvilisi - toimub õp pe-
päev Räi me West. 

Päeva ees mär giks on jaga-
da teadmisi jät ku suut lik ust 
ran na ka lan dusest ning ko ha-
li kust ka la kul tuu rist nii ka lu-
ri te le, ran na rah va le, ko ha li ke-
le et te võt ja te le kui ka kü la lis-
te le. 

Kell 10 al ga val Räi me-
West-il toi mub ar vu kalt töö-
tu ba sid, kus õpe ta tak se pa-
ran da ma ka la võr ku, te ge ma 
põh jaõn ge, ka la roo ki ma ja 
fi lee ri ma, räi me soo la ma ja 
suit se ta ma. 

Ran na ka lu rid pa ne vad 
oma os ku si proo vi le räi me 
roo ki mi ses, võr gu pa ran da mi-
ses ja muu des te ge vus tes. 

Ava tud on fo to näi tus ja va-
na de ka la püü gi riis ta de väl ja-
pa nek. Me re bio loog Jü ri Ten-
son rää gib Lää ne me re sei sun-
dist ja ka lauu ri ja He li Spi lev 
tut vus tab räi me kui loo dus res-
surs si. 

Proo vi da saab ka eri ne vaid 
ka la toi te. Kirg lik ka las ta ja ja 
ka la toi tu de meis ter Vla dis lav 
Kor žets õpe tab räi me roo ga sid 
val mis ta ma. 

Toi mub räi me toi du kon-
kurss, kus hin na tak se nii loo-
min gu li sust kui ka tra dit sioo-
ni li sust ja sel gi ta tak se väl ja 
pa rim suit su räim, pa rim soe 
räi me toit ja pa rim kül ma 
laua räi meamps. Ava tud on 
koh vi kud. 

MTÜ Kih nu Me re selts on 
ko hal kirk ko ve ne de ga. Tõs ta-
maa me dit sii ni punkt de monst-
ree rib es maa bi võt teid. Li saks 
on päev lä bi põ ne vaid te ge vu-
si las te le. 

Päe va ka lu ri- ja ka la tee ma-

li se muu si ka li se poo le eest 
kan na vad hoolt an sam bel 
Ku ker pil lid ja Tõs ta maa val-
la taid le jad ning õh tul loob 
päe va tee ma list mee leo lu an-
sam bel IIU KA LA Bänd.

Kor ral da ja te sõ nul on plaa-
nis muu ta Ro man ti li sel Ran-
na teel ja Lii vi La he Räi me ra-
jal toi muv sünd mus tra dit-
sioo ni li seks.

Räi me West-i kor ral da vad 
mit te tu lun du sü hin gud Peer ni 
Sa da maa ren dus ja Ilu sa Ma ni-
laiu Eest koos töös ko ha li ke ka-

lu ri te, tu ris miet te võt ja te ning 
pal ju de ko ha li ke asu tus te ja 
or ga ni sat sioo ni de ga. 

Räi me West-i toi mu mist 
toe ta vad Lii vi La he Ka lan-
dus ko gu ja Eu roo pa Lii du Ka-
lan dus fond ning Tõs ta maa 
vald.

See ga – KÕIK RÄI ME LE!
Õp pe päe va te ge vus te ka-

va leiab aad res silt www.tos-
ta maa.ee

Li sain fot saab: 
ilus ma ni laid@gmail.com

Kõik räi me le Lao sa da mas se

Ala tes 2.maist on või-
ma lik esi ta da taot lu si 
Na tu ra met sa maa toe tu-
se saa mi seks 

Ala tes 2. - 23.mai saa vad 
met sao ma ni kud esi ta da taot-
lu si Na tu ra met sa maa toe tu se 
saa mi seks. 

Toe tu se ees märk on kom-
pen see ri da era met sao ma ni ke-
le met saa la de ma jan da mi sel 
saa ma ta jää nud tu lu. Taot le ja 
saab ol la met sao ma nik, kel le 
maa asub Na tu ra 2000 alal.

Taot lus te esi ta mi seks on 
ae ga kuus nä da lat. 

Esi me se kol me nä da la jook-
sul ehk 23. maiks saa bu nud 
taot lus te pu hul maks tak se toe-

tust täiel mää ral ning järg mi-
se kol me nä da la jook sul lae-
ku nud taot lus te pu hul vä hen-
da tak se toe tu se sum mat 1% 
võr ra iga hi li ne nud töö päe va 
koh ta. 

Toe tu se saa mi seks tu leb 
taot lus esi ta da Era met sa kes-
ku se le igal aas tal uues ti.
Pär nu maal toi mub taot lus te 
vas tu võt mi ne 9 - 13. mai ni 
Pär nus, Ke re se 4 kell 8.30-
16.30.

Na tu ra met sa maa toe tust 
oli või ma lik taot le da ka di gi-
taal selt all kir jas ta tud taot lu-
se ga või esi ta des taot lu se e-
PRIA por taa lis. 

Toe tus Na tu ra 2000 ala pii-
ran gu vöön dis või hoiua lal 

asu va ühe hek ta ri met saa la 
koh ta on 60,08 eu rot aas tas 
ning siht kait se vöön dis asu-
va ühe hek ta ri met sa la koh ta 
109,93 eu rot aas tas.

Toe tu se ot su sed teeb SA 
Era met sa kes kus hil je malt 
30.04.2012 ning toe tus te väl-
ja mak sed teeb PRIA ku ni ka-
he kuu jook sul pea le ot su se 
vas tu võt mist. 

Toe tu se taot le mi se koh ta 
leia te li sain fot Era met sa kes-
ku se ko du le helt www.era-
mets.ee met sa kon su len ti delt 
ja piir kond li kult tu gii si kult.

Kad ri-Ai ja Viik
Piir kond lik tu gii sik

Kad ri-Ai ja.Viik@era met sa liit.ee
Te le fon 516 7650

Natu ra 2000 toe tus era met sa maa le
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23. ap ril lil toimunud Tõs ta maa spor dik lu bi 
jär je kord se Jü riöö jook su tulemused.

1. „ORI GI NAAL“ – He di Grets ki, Ade-Riin Ve ne, 
Lii na Laas ma, Priit Kal ju rand, Sten-An der Oja kal las, 
Kaa rel Ka se (I koht gru pis võist kon na ko gu va nus, 
va nu sek las sis 91-180)
2. „NOOR TE KAS I“ – Ka di Va res, Kai sa Sutt, Lil le ri-
ne Lil le, Karl Kal da, Paul Tilk, Tau no Pal berg
3. „MA LEV“ – Frie da Krii sa, Epp Tuisk, Mal le Sep-
por, Lau ri Sah tel, Tar mo Laan, Ven no Press
4. „LIL LE KE“ (Nur mis te kü la võist kond) – Kai le Vaht-
meis ter, Liia Oid järv, Me si ke Jõ gi, Tõ nis Kukk, Taa vi 
Ma rus, Ül lar Ma rus (pa rim kü la võist kond)
5. „RES CUE ME“ (fi r ma võist kond) – An na-Kai sa 
Tõ nis soo, Kad ri Jõ gi, Eg le Leet maa, Ala ri Tõ nis soo, 
Er ko Oi der sa lu, Mee lis Ma dis son (pa rim fi r ma 
võist kond)
6. „MART SON JA CO“ – Ast ri Mart son, Ave Mart-

son, Rai li Käär, Ah to Tuu lik, Kai do Mart son, Hei ko 
Piir me (va nu seg ru pis <180 I koht, pa rim pe re võist-
kond)
7. „NOOR TE KA JOOK SUÄS SAD“ – Ka ren Ad ler, Sii-
ri Heind la, Tee le Tõ nis son, Mar ge Ma ru se, Kris tii na 
Si re li, Ta nel Tuul mees (va nu seg ru pis 61-90 I koht)
8. „KII RED BA NAA NID“ (5. klas si võist kond) – He-
le vi Jur jev, Liis beth Sikk, Vik to ria Kul ler kupp, Ai vo 
Ta ga saar, Ras mus-Oli ver Ves ki mä gi (pa rim klas si-
võist kond)
9. „N- KLU BI“ – Age Voll, Maia Pav lo va, Lag le Ad ler, 
Ja na Pulk, Kris ti Mii du, Ma riann Kol ju
10. „JÜ RIÖÖ“ – Mat hil da-Ma ria Tork, Ave-Ing rid 
Ves ki mä gi, Kat re-Ma ris Ves ki mä gi, Ker tu Lil le, Ai-
mar Müür sepp, Ro bin Sikk (va nu sek lass ku ni 60 – I 
koht)
11. „LUU KE RE“ – Ree na Pav lo va, Rei li Sild, Liis Ju ha-
lo, Kal ju Pav lov, Ja ne li Ju ha lo, Jan no Pav lov (pe re-
võist kon da dest I I koht)

SPORT

2011 Jü riöö jook su tu le mu sed
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Nel ja päe val, 5. mail kell 18 Tõ he la rah va ma jas 
EMA DE PÄE VA PI DU

Lau päe val, 14. mail kell 21 Tõ he la rah va ma jas 
KULD KÕ RI KA RAO KE, õh tut ju hib Mar ko Pil le (peoe lu24.ee), 
pi let 4 EUR.

KUHU MINNA

TULE TÖÖ LE!

MA RIA TA LU pa kub tööd su veks ja 
so bi vu sel pi ke maa ja li selt 

TOA TEE NI JA-KO RIS TA JA LE ja 
KOKK-PE RE NAI SE LE.

Soo via val du si oo ta me e-mai li le: 
in fo@ma ria.ee

TAL GUD

Lau päe val, 7. mail toi mu vad 
Kõ pu ki ri ku ümb ru se 

HEA KOR RA TAL GUD,
al gus kell 10:00,

tal gu lis te le ke ha kin ni tus.

TEEME MANIJA MEREVÄRAVA 
SUVEKS KORDA!

Ootame kõiki usinaid töökäsi
laupäeval, 7. mail kell 10 

Täkulaiu sadamasse 
TALGUPÄEVALE.

Koristame, riisume, istutame ka mõned puud-

põõsad ja lõunaks sööme talgusuppi.

Kell 14:30 tervitavad sealsamas 
kõiki EMASID Tõstamaa rahvamaja 

muusikastuudio lapsed.
Vihmase ilma korral kolime saarekeskusesse

Õhtul kell 21 on kõik oodatud 
saarekeskusesse

TALGUSIMMANILE,
kus lõõtsa tõmbab Raido Koppel.

OOTAME KÕIKI 
OSALEMA! 

MTÜ

Talgupäeva toimumist toetab
  EAS-i Kohaliku Omaalgatuse Programm

PAR DI RAL LI
lau päe val, 7. mail kell 16

Sünd mu se or ga-
ni see ri jaks on 
rah vus va he li ne 
noor te mees te hea-
te ge vus lik or ga ni-
sat sioon Round 
Tab le. 

Et te võt mi se ees märk on va ba aja veet-
mi ne hu vi ta val ja mee leo lu kal vii sil. 
Par di Ral li idee seis neb van ni par ti de 
või duu ju ta mi ses Tõs ta maa jõel mär gi-
tud li gi ühe ki lo meet ri sel pik ku sel dis-
tant sil. 

Võist lus te le re gist ree ri mi ne al gab kell 
15.00 Kal da tn. 1 (Ad le ri te krun dil) 
ja start Par di Ral li le an tak se kell 16.00 
pai ku. Osa lus ta su ühe par di eest on 5€ 
ja ta su da saab ko ha peal su la ra has. 

Võit ja te au ta sus ta mi ne ja hu vi ta va ma-
te kos tüü mi de erip ree mia te üleand mi-
ne toi mub um bes pool tun di pea le vii-
ma se par di fi  nišit.

Tu le osa le ma või 
osa le ja te le kaa sa ela ma!
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Sebastian Oja - 15.03.2011

Hendry Põldots - 04.04.2011

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja nende vanemaid!

ALEKSANDER MÄNDLA
19.05.1915-31.03.2011

ELLA KOLLO 98ELLA KOLLO 98
HILDA PINN 95HILDA PINN 95

LINDA ESTAM 89LINDA ESTAM 89
JÜRI SALK 89JÜRI SALK 89

SALME KASELA 84SALME KASELA 84
ENDEL ANDRESE 84ENDEL ANDRESE 84

VELLO LAPP 81VELLO LAPP 81
VAIKI KRUUSMA 80VAIKI KRUUSMA 80

HEINO MIIDO 80HEINO MIIDO 80
EDI TÕNISMAA 79EDI TÕNISMAA 79

AprillikuuAprillikuu
juu bi la ridjuu bi la ridAprillikuuAprillikuu ENDEL RAAVIK 78ENDEL RAAVIK 78

ELMAR KULD 78ELMAR KULD 78
HELDI KIIRATS 78HELDI KIIRATS 78
AINO RAAVIK 77AINO RAAVIK 77

ARNO GUUTMANN 77ARNO GUUTMANN 77
JAAN VIMM 76JAAN VIMM 76

LEMBIT PALUSALU 75LEMBIT PALUSALU 75
IVA KALBACH 75IVA KALBACH 75

EDUARD METSAMÄGI 74EDUARD METSAMÄGI 74
VIRVE-ÕIELA EDVAND 73VIRVE-ÕIELA EDVAND 73

LEHTI NÕMM 70LEHTI NÕMM 70
LEO MARTSON 70LEO MARTSON 70
JAAN KAELEP 65JAAN KAELEP 65

HELJU VOLGERAD 65HELJU VOLGERAD 65
MILVI MARUS 65MILVI MARUS 65

KIRIKUTEATED

EAÕK Poot si-Kõ pu Pü ha Kol mai nu 
ki ri kus pü ha päe val, 8. mail kell 10 
Ju ma lik li tur gia - tee nib Pär nu ja Saa re 
piis kop Alek san der. 
Pea le tee nis tust ko gu du se täis ko gu.

EAÕK Se li-Tõs ta maa Pü ha Vas si lus 
Suu re ki ri kus pü ha päe val, 15. mail 
kell 10 Ju ma lik li tur gia. 
Pea le tee nis tust ko gu du se täis ko gu.

TAI ME DE MÜÜK 
toi mub ala tes 6. maist igal ree del 
kell 10 ale vi park las ja 
kell 13 Tõ he la bus si pea tu se juu res.

Ta lus ko ha peal ole te en di selt oo da tud iga 
päev hom mi kust hi li sõh tu ni!

In fo tel 528 0086

Aud ru Ham ba ra vi ka bi net on ava tud
tei si päe val kell 11 - 19 ja 
ree del kell 9 - 13.30.

In fo ja re gist ree ri mi ne te le fo nil: 
446 4444 ja 5 300 6434


