
Nr. 6 (179) / juuli 2011

Pär nu maa lau lu ja tant su peo lis te 
toh ter Ma dis Ves ki mä gi hüüa tab 
hea mee lest ja tea tab ka te goo ri li-

selt, et lau lu pi du on meie rah va le kan-
ges ti va ja. “Muud meil ju po le, aga see 
on kõi gi le ühi ne, ei saa üks tei se pea le 
ka de daks min na” se le tab Ma dis “ ja pal-
ju vä hem ku lub an ti dep res san te, mõ jub 
vä ga häs ti ka vaim se le ter vi se le. Las te le 
on see laag ri ase mel, nen de ga te gel dak-
se, nä hak se pal ju uut lin na peal.” 

Me dit sii nia bi sei su ko hast tu li ars til 
vai gis ta da vil le, var ju ta da päi kest, ra-
vi da kur ku ja kö ha. Na tu ke se pu ti ta mi-
se ga sai jäl le kõik joo ne pea le. Ma di se 
lem mik laul rää gib suu rest kal lis ta mi sest, 
seal mai ni tak se, et lap sel on ka ema ja 
isa. ”See on to re laul ja Ees tis ela da on 
pa rim koht päi ke se all”, võ tab suu re pe-
re isa as ja kok ku. 

Kaa rin Rein so nil oli tä na vu ju ba viies 
kord las te ga peo le min na. Teis te ja kol-
man da te klas si de tant su rüh ma des oli 
eri ti ti he kon kurss, aga Kaa ri ni mee lest 
olid te ma lap sed nii töö kad ja tub lid, et 
ko he pi did peo le saa ma.

“See oli suur rõõm, kui pea le suurt 
tren ni mist meid peo lis te sek ka va li ti”, 
rää gib õpe ta ja. “Maa lap sel po le gi ju pal-
ju või ma lu si se da si Tal lin nas käia, aga 
meie käi si me va na lin nas, Kad rio rus, loo-
maaias, ae da de väl ja kul, Pi ri tal uju mas 
ja pä ris ise seis valt poes. Eri ti meel dis 
las te le tram mi ga sõi ta. Kä si töö tel gis oo-
tas aga meie oma Anu ees, to re ko du ne 
tun ne. 

Las te elu te gi ker geks see, et meil oli 
oma val la buss kaa sas ja elu ma gu saks 
te gid Nest le maius tu sed, mi da va hen das 
Tõ nu Vä li. To re abi li ne las te sät ti mi sel 
oli Tiiu Saar ja mui du gi tä nud bus si juht 
An do le. Loo dan, et pi du jääb las te le ko-
gu eluks meel de,” ju tus tas õpe ta ja Rein-
son, kes tun neb uh kust nii oma õpi las te 
kui ka las te va ne ma te üle.

järgneb lk 4>>

Meie lap sed käi sid 
maa ja il ma peal tant si mas 
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 Värs keid uu di seid pead 
sa ik ka ot si ma sealt, kus 
rah vast ko gu ne nud ja 
jutt ju ba jooks ma on vee-
re ta tud. Ühe kõ bu sa kol-
ma päe va koh ta oli uu de 
ale vi söö ma maj ja ko gu ne-
nud ke na ke hulk ärk said 
ko da nik ke. Lah kelt kos ti ta-
ti neid, kel lel pea le plast ra-
ha ko tis vaid tuul vi hi ses.

Ome ti oli ini mes te hin-
ges pu re mas ja pai na mas 
üks suur mu re, mis lõ-
puks ka ühi selt arut lu se 
al la võe ti. Ni melt on asu-
nud tõs ta maa la si vae na-
ma vä ga gi mit me jalg sed 
te ge la sed. Pal jud neist 
te gut se vad ke set päe va, 
aga osad sa lat se vad öö 
var jus ja nen de isi kuid on 
kee ru li sem kind laks te ha. 
Liial da ma ta võib öel da, et 
näl ja hä da ei ole tõs ta maa-
las test kau gel. 

Ot se üle me re naa ber rii-
gist on pa re ma elu pea le 
tul nud vä ga gi mit me jalg-
sed kar tu li mar di kad, ot-
se met sast saa bu vad iga 
päev mar di ka le kon ku rent-
si pak ku vad nel ja jalg sed 
sead ja sa mas pee di kor-
ja mi se ga po le ka mu ret, 
sest le hed on osu tu nud 
pi ka koi va lis te kit se de lem-
mi ku teks. 

Kui kõi gil neil mit me-
jalg se tel töö teh tud siis 
asu vad öist elu vii si har-
ras ta vad ka he jalg sed saa-
gi kor je le, eri ti kva li teet se 
kau ba ko ris ta vad nad 
kas vu hoo ne test. Ses tap 
ot sus ta ti ko ha li ku juu re-
tom bu ga kee mi kult tel li da 
ai net, mi da saab eri ti nõu-
ta va toor me pea le prit si-
da. Proo vi par tii on ju ba 
prit si tud ja ko ha li ku ars ti 
vas tu võ tu le on vii ma sel 
ajal oo ta ma tult pal ju ka he-
jalg seid si gi ne nud. Kas sel 
mee to dil näl ja hä da saab 
või de tud, saab nä ha.

Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

2010. aas ta sü gi sest 
ku ni 2011. juu ni lõ pu-
ni vii di SA Tõs ta maa 
mõi sa poolt lä bi noor-
te le suu na tud pro jekt 
„Noor te et te võt lik ku se 
aren da mi ne Tõs ta-
maal“. 

Projekti raa mes toi mu sid 
güm naa siu mi lõ puk las si le et-
te võt lik ku se põ hia lu seid tut-
vus ta vad loen gud ning kes-
ken du ti kol me Tõs ta maa val-
la et te võt te te ge vu se ana lüü-
si mi se le. 

Ku na Tõs ta maa kool on 
va li nud güm naa siu mi osas 
tu ris mi kal la ku, siis osa le sid 
pro jek tis just tu ris mi ga te ge-
le vad et te võt ted: Rii da tu ris-
mi ta lu Ma ni jalt, Ma ria tu ris-
mi ta lu Kõ pu kü last ning MTÜ 
Tõ he la Tu ris mia ren dus.

12. klas si õpi la sed olid ja-
ga tud kol me grup pi ning iga 
rühm kes ken dus ühe et te võt-
te te ge vus te ana lüü si mi se le. 

Ko ha li ke et te võ te te te ge-
vu se pa re maks mõist mi seks 
kü las ta ti kõi ki asu tu si ning 
li saks teh ti õp pe vi sii did ka 
Tal lin na ja Pär nu tu ris miet-
te võ te tes se – ik ka sel leks, et 

pa re mi ni tu ris mis toi mu vat 
mõis ta.

Pro jek ti käi gus val mi sid 
õpi las te ana lüü sid, mis olid 
teh tud eel kõi ge noor te en di 
vaa te vink list läh tu des ning 
ko ha ti eri ne sid et te võt ja te en-
di ar va mus test. 

Pro jek ti tu le mus teks võib 
li saks teh tud ana lüü si de le 
lu ge da ka et te võ te te le val mi-
nud pla ka tid, mis on üks va-
hend et te võ te te tut vus ta mi-
seks nii val las kui val last väl-
jas pool gi.

In fot saab pro jek ti koh ta  
lu ge da SA Tõs ta maa Mõi sa 
ko du le helt http://mois.tos ta-
maa.ee.

Pro jek ti toe ta ti EA Si et te-
võt lik ku sep ro jek ti de raa mes, 
mil le üheks ees mär giks on gi 
et te võt lik ku se ja et te võt lu se-
ga seo tud tead lik ku se tõst mi-
ne.

Lii na Käär

 Pä ris lõ bus oli lu ge da õpi-
las te ana lüü si meie ta lu koh-
ta, soo vi ta ti na ri de ase mel ve-
si voo dit, nii peent voo dit me 
küll ei mu ret se nud, aga väik-
se mad uneu rud said ke va del 
uue näo küll. Veel soo vi ti ta-
lu burk si ja frii kaid, põ hu kot ti-
del ma ga mist, tün ni sau na, me-
re vee bas sei ne ja las te män gu-
väl ja kuid. Tões ti, vii mast ole-
ks kõi ge roh kem va ja ja ole-
me ka sel le pea le mõ tel nud. 
Tün ni sau nad jää gu sin na, kus 
puid laialt käes, siin tu leb iga 
halg ko ha le ve da da üle me re 
ja see tõt tu ei tu le tün ne kind-
las ti, aga ei saa ütel da, et me 
sel lest po leks mõ tel nud. Mis 
te ha, aren dus te ga on nii, et 
ar vu tu sed too vad maa pea le 
ta ga si. 

Nat sa pal ju oli nen de töös 
kir ja vi gu ja üle ja la lask mist, 
ega eks pea siis õpe ta jad kar-
mi mad ole ma või mis.... 

Ül le Tamm

Ette võt lik pro jekt Tõs ta maal

 Poot si laa ta pee ti tä na vu 
lau sa kõr ve ta vas kuu mu ses. 
Pa la vust trot si des oli kok ku 
tul nud suur hulk laa da li si 
ning loo da me, et igaüks lei dis 
en da le mi da gi mee le pä rast.

Kul tuu rip rog ram mi pak ku-
sid sel aas tal Sin di taid le jad 
ning akor dio nil män gis Rai-
do Kop pel.

Õh tu sel sim ma nil sai jal ga 
kee ru ta da TTA saa tel. Laa da me-
lu jät kus hom mi ku tun di de ni.

Kor ral da ja te ni mel ta ha me 
öel da tu hat tä nu tub li de le abi-
lis te le: he li teh nik Ur mas Rein-

feld ti le, käe pael te val mis ta ja-
te le Kai ri ja Liis Lee ri ma le, 
las te män gu de kor ral da ja te le 
Õn ne la Lee si le ja Ene Tam-
me le ning ko gu ko ris tus mees-
kon na le.

Tä na me ka Too mas Mit ti 
ja Ma dis Ves ki mä ge laa da päe-
va jääd vus ta mi se eest.

Poot si laa da kor ral da mist 
toe ta sid Ko ha li ku omaal ga-
tu se prog ramm ja Tõs ta maa 
val la va lit sus. Koh tu mi se ni 
järg mi sel Poot si laa dal!

Kor ral da ja te ni mel 
Anu Pe ter son

Poot si laat sai peetud
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Tõs ta maa Val la vo li ko-
gu is tun gil 17.juu nil 
2011

Kuu la ti val la va ne ma 
et te kan net

 Val la va nem mee nu tas 
ae gu val la moo dus ta mi se pe-
rioo dist. Suu re ma te pro jek ti-
de na, mil le üle võiks rõõ mu 
tun da, tõi val la va nem esi le 
Tõs ta maa mõi sa ja ale vi ku 
kat la ma ja re no vee ri mi se. 

Veel rää gi ti töös- ja ka-
vas ole va test pro jek ti dest

Val la va lit su se koos-
 sei su muut mi ne

 Kuu la ti val la va ne ma Too-
mas Rõ hu et te pa ne kut taas ta-
da Anu Pe ter so ni vo li tu sed 
val la va lit su se liik me na seo-
ses val la sek re tä ri töö le naa se-
mi se ga ja va bas ta da val la va-
lit su se liik me ko hus test Ker li 
Brandt seo ses elu ja töö ko ha 
va he tu se ga. 

Vo li ko gu poolt eriar va mu-
si ei esi ta tud. 

Ot sus ta ti: võt ta vas tu ot-
sus nr 57 „Val la va lit su se 
koos sei su muut mi ne“.

Ma jan du saas ta aruan de 
kin ni ta mi ne

 Kuu la ti fi nants ju hi Ka-
rin Rand mäe sel gi tu si ma-
jan du saas ta aruan de koh ta. 
Re vis jo ni ko mis jo ni esi mees 
And res Laur te gi et te pa ne ku 
ma jan du saas ta aruan ne kin-
ni ta da. 

Vo li ko gu poolt eriar va mu-
si ei esi ta tud.

Ot sus ta ti: 8 poolt hää le ga 

keh tes ta da esi ta tud eel nõu 
ot su se na nr 58 “ Val la 2010. 
a.  ma jan du saas ta aruan de 
kin ni ta mi ne”.

Kaug küt te piir kon na 
mää ra mi ne

 Kuu la ti val la va ne ma Too-
mas Rõ hu et te kan net eel-
nõust. 

Kõi ge olu li sem as pekt tä-
na sel päe val, miks moo dus-
ta da kaug küt te piir kond on 
see, et oleks või ma lik taot-
le da kaas fi nant see ri mist eri-
ne va test eu rop ro jek ti dest, et 
teos ta da eri ne vaid re konst-
ruee ri mi si. 

Kaug küt te piir kon na loo-
mi se ga kind lus ta tak se jät ku-
suut lik ja sta biil ne soo ja va-
rus tus tar bi ja le, sa mu ti kin-
del klien tuur soo ja toot ja le.

Ot sus ta ti: 8 poolt hää le ga 
võt ta vas tu mää rus nr 19 
“Kaug küt te piir kon na mää ra-
mi ne”.

Jäät meees kir ja tei ne 
lu ge mi ne

 Kuu la ti abi val la va ne ma 
Anu Pe ter so ni et te kan net eel-
nõust. 

Vo li ko gu poolt eriar va mu-
si ei esi ta tud.

Ot sus ta ti: 8 poolt hää le ga 
keh tes ta da esi ta tud eel nõu 
mää ru se na nr 20 “Jäät meees-
kir ja keh tes ta mi ne”.

Rii gi va ra mu nit si paa l-
o man dis se taot le mi ne

 Kuu la ti val la va ne ma 
Too mas Rõ hu et te kan net 
eel nõust. Prae gu sel het kel 

RMK- le kuu lu vast kae vust 
vett saa vad Poot si kü la ela-
ni kud on mu res, kas pea le 
oma ni ku muu tust ei ole nen-
de se ni ne vee va rus tus häi ri-
tud. 

Val la va lit su sel on et te pa-
nek taot le da prae gu Kesk-
kon na mi nis tee riu mi hal du-
ses olev rii gi va ra ta su ta Tõs-
ta maa val la oman dis se, et ta-
ga da sel le piir kon na ela ni ke 
häi re te ta vee va rus tus.

Vo li ko gu poolt kii de ti eel-
nõu heaks.

Ot sus ta ti: 8 poolt hää le ga 
võt ta vas tu ot sus nr 59 “ Rii-
gi va ra mu nit si paa lo man dis-
se taot le mi ne”.

De tailp la nee rin gu 
al ga ta mi ne

 Kuu la ti val la va ne ma 
Too mas Rõ hu et te kan net 
eel nõust, al ga ta da Er mis tu 
kü las asu va Jär veäär se kin-
nis tu de tailp la nee ring. De-
tailp la nee rin gu koos ta mi se 
ees märk on ehi tus kee lu vöön-
di vä hen da mi ne ja maa sih-
tots tar be muut mi ne. Pla nee-
rin gu ga muu de tak se keh tes-
ta tud val la üldp la nee rin gut.

Vo li ko gu esi mees Ja nek 
Jaan soo taan das end taot le-
ja lä hi su gu la se na kü si mu se 
aru ta mi se ja ot sus ta mi se juu-
rest.

Vo li ko gu poolt eel nõu 
suh tes eriar va mu si ei esi ta-
tud.

Ot sus ta ti:7 poolt hää le ga 
võt ta vas tu ot sus nr 60 “De-
tailp la nee rin gu al ga ta mi ne”.

Ja nek Jaan soo, 
vo li ko gu esi mees

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

 Tõs ta maa val las pan di 
juunis toi me ühek sa väär-
te gu ja alus ta ti üks kri mi-
naal me net lus. Al ko ho li 
sea du se ga oli pa huk sis 
kaks ko da nik ku. Liik lus-
sea dust rik kus kuus juh ti 
ja ka ris tus sea dus tik ku ei-
ras üks ko da nik. 

12. juu nil kel la 3.10 
ajal lõi Pär nu maal Tõs ta-
maa val las tü tar laps alaea-
list tüd ru kut ru si ka ga ja 
ja la ga mit mel kor ral näo 
piir kon da ja te ki tas füü si-
list va lu. 

 Il mad on kuu mad ja 
elu ruu mi des õh ku vä he. 
Isee ne sest mõis te ta valt 
hoi tak se uk si ja ak naid pä-
ra ni. Se ni kaua, kui ise ko-
dus ol lak se, ei ole sel lest 
mi da gi, aga ko dust ära 
min nes unus ta tak se need 
liht salt lah ti. 

See te ge vus või siis 
hoo le tus on ve si va ras te 
ves ki le. On laialt le vi nud 
ka ar va mus, et kes ik ka 
tu leb või po le ju en ne var-
gaid käi nud – aga ku na-
gi on ik ka esi me ne kord! 
Siin ko hal tu le tan meel de, 
et kõik era mu tes ja kor-
ter ma ja de esi mes tel kor-
rus tel elu ne jad sul ge ge 
ak nad ja lu kus ta ge uk sed, 
kui ko dust lah ku te. Sel le-
ga tee te va ras te elu ras ke-
maks ja ei te ki ta hu vi teie 
elu ruu mi si sus tu se vas tu

Ilu sat su ve!
Har li Han sen

Aud ru kons taab li -
os kon na piir kon na va nem

 MTÜ Wi ki me dia Ees ti ja 
Muin sus kait sea met kor ral da-
vad fo to võist lu se „Kul tuu ri-
mä les ti sed Vi ki pee dias se“, 
mil le ees märk on täien da da 
va ba vee bient sük lo pee diat 
pil ti de ga Ees tis muin sus kait se 
all ole va test ob jek ti dest ning 
tuua muin sus kait se tee ma sid 
ini mes te le lä he ma le. 

Võist lus toi mub „Wi ki Lo ves 
Mo nu ments“ ni me all 2011. aas-
tal sa maaeg selt ter ves reas Eu-
roo pa rii ki des ning iga maa pa ri-

mad fo tod kon ku ree ri vad li saks 
ko ha li ke le au hin da de le lõ puks 
ka üleeu roo pa li se tun nus tu se 
pä rast. Osa le da võib igaüks ja 
esi ta ta va te fo to de arv ei ole pii-
ra tud, vas tu pi di – mi da roh kem 
mä les ti si on jääd vus ta tud, se da 
suu re mad on au hin na saa mi se 
või ma lu sed. 

Ees ti keel ses se Vi ki pee dias se 
on Kul tuu ri mä les tis te riik li ku 
re gist ri alu sel koos ta tud loen-
did, kus on esi ta tud re gist ris 
ole vad enam kui 27 000 ob jek-

ti koos asu ko hain fo ga (neist 75 
asub Tõs ta maa val las). Mä les ti-
si saab lei da ka spet siaal se kaar-
di ra ken du se abil. Osa le mi seks 
tu leb lei da muin sus kait se all 
olev ob jekt, te ha sel lest fo to ja 
laa di da see sep temb ri kuus üles 
võist lu se ko du le helt lei ta va vor-
mi abil. Võist lu sest võ ta vad 
osa fo tod, mis on üles laetud 
1.-30. sep temb ril, fo to te ge mi-
se aeg võib ol la va ra sem. Üles-
laa di ja peab ole ma fo to au tor 
ning kõik pil did tu leb aval da da 

va ba ka su tu se lit sent si all.
Lae ku nud fo to sid saab 

edas pi di va balt ka su ta da nii 
Vi ki pee dia ar tik li tes kui ka 
Vi ki pee diast väl jas pool. Ära-
mär gi tud töö dest koos ta tak se 
ränd näi tus. Li sain fo: www.wi-
ki lo ves mo nu ments.ee

Tee le Vaal ma, 
MTÜ Wi ki me dia Ees ti ju ha tu se lii ge

wm-ee@wi ki me dia.org , +372 5814 5381 

Ur ve Rus sow,
Muin sus kait sea me ti re gist rio sa kon na 

ju ha ta ja
ur ve.rus sow@mui nas.ee, +372 640 3012

Osale muin sus kait se tee ma lisel foto võist lusel
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Ivi Ka se üt leb, et kõi ge äge-

dam hetk oli siis, kui tu li tea-
de peo le saa mi se koh ta, na-
tu ke tu li lap si nö kü la pealt 
juur de lae na ta, aga see oli se-
da väärt. 

“Öö bi mis pai gas oli meil 
oma tu ba ja igal õh tul lu ge-
si me une jut tu ning ja ga si me 
maius tu si. Peo kor ral dus oli 
hea ja koos Jaa ni ka ga sai väi-
kes tel junt su del silm peal hoi-
tud. 

Har ju ma tu oli tant si mi ne 
lau lu väl ja kul, pin na kat ted 

Sel lel li gi 75 aas tat va na 
pil di ta ga kül jel sei sab 
tut ta vas käe kir jas - Tõ-

he la su ve las teaed 22. au gus-
til 1937. las te kes kel is tub su-
vek lei dis rõõm sa meel ne kau-
ni te loo du se lo ki lis te juus te ga 
21 aas ta ne las teaia tä di Tõ he-
la Män ni kus te kü la Tol li ta lu 
pe re tü tar Ada Tol li (28. 12. 
1916 – 27. 04. 2011). 1938 
sai te mast Ada Birk. 

Pä rast Tõ he la alg koo li lõ-
pe ta mist jät kas Ada õpin guid 
Pär nu tü tar las te güm naa siu-
mis ning su ve va heae ga del 
töö tas ko du ko has las teaed ni-
ku na. 

Mä le ta me häs ti te ma oma-
pä rast sõb ra lik-ra hu lik ku 
häält ja lee bet ole kut. 

Pil dil ole va test tüd ru ku test 
ja ki ki lip su ga pois test on veel 
tä na gi las teaia tä di Adat te ma 

pi ka elu tee sul gu mi sel tä nu li-
kult mä le ta mas to sin kond 
(neist mi tu elab Root sis) ku-

na gist las teaia last. 
Ada on töö ta nud Tõ he la 

alg koo li ju ha ta ja na ja Tõs ta-
maa 7-klas si li se koo li ju hi na. 
Tõ he las on koo liõ pe ta ja ame-
tit pi da nud ka Ada isa (Alek-
san der Tol li) õde Mart ha Tol-
li. Veel mit med Tõs ta maa koo-
li di rek to rid on Tõ he la poolt 
tul nud (Jü ri Karl son, Jo han-
nes Unt, Ma ria Pau gus, Vol-
de mar Oja). 

Ka Ada ja Adu Bir gi lap-
sed Ain (sünd. 1939) ja Eri-
ka-Ül le (sünd. 1943) on ema 
jäl ge des pe da goo gia me tit pi-
da nud. Ain Birk - Tõs ta maa 
val la va pi mär gi oma nik jät-
kab siin sa mas ko du val las ehi-
tuss pet sia lis ti na.

Vai ke Hang

Hea 
tõs ta maa la ne!

 Kaar dis ta me sel su vel 
Tõs ta maal pä rand kul tuu-
ri ob jek te 2009 a käi vi tu-
nud pro jek ti „Met san dus-
lik pä rand kul tuur – ühi se 
kul tuu ri ruu mi avar da ja“ 
raa mes.

Te ge vus te ra has ta ja on 
Eu roo pa Liit In ter reg IVA 
Kesk-Lää ne me re prog ram-
mi Lõu na-Soo me ja Ees ti 
pii reü le ta va koos tööp rog-
ram mi kau du ja Rii gi met-
sa Ma jan da mi se Kes kus.

Kut su me Teid üles 
koos töö le ko du kan di pä-
rand kul tuu ri jääd vus ta-
mi sel.

Kui tea te met sa va hi 
ma ja de, põ lis puu de, va-
na de toot mis hoo ne te, 
ta li tee de või teis te Tõs ta-
maa met sa des se jää va te 
pä rand kul tuu ri ob jek ti de 
koh ta, siis võt ke kind las-
ti ühen dust, et saak si me 
need järg mis te le põlv kon-
da de le jääd vus ta da.

Meie ga saab ühen dust 
te le fo ni teel +372 516 
9353 (Alar Kuu sik), +372 
514 1275 (Su san na Kuu-
sik) ja e-pos ti aad res si del 
alar.kuu sik.jaht@gmail.
com, su san na kuu sik@
gmail.com.

Vana pilt ju tus tab

Ada Birk (Tol li) mä les tu seks

Tõ he la su ve las teaed 22. au gus til 1937.
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Liik lu ses ka su ta tav 
moo tor sõi duk ja 
sel le haa gis pea vad 
ole ma lä bi nud 
täh taeg selt teh no-
nõue te le vas ta vu se-
kont rol li (üle vaa tu se). 

Uue Liik lus sea du se  jõus-
tu mi sega 1.07.2011. a. tu leb 
väi ke saar tel ha ka ta sõi du ki-
te le te ge ma  teh no nõue te vas-
ta vu se kont rol li liik lus sea du-
se §73 lg 4 alu sel. 

Väi ke saa reü le vaa tus keh-
tib ai nult väi ke saa rel ja keh-
ti vus pe rioo diks on 2 aas tat. 

Mand ril või suur tel saar-
tel käi vad sõi du kid pea vad 
lä bi ma ta vaü le vaa tu se üle-
vaa tus punk tis ja neil po le 
va ja enam te ha väi ke saa re 
üle vaa tust. 

Üle vaa tust vii vad lä bi 
Maan teea me ti töö ta jad. 

Esial gu on üle vaa tus plaa-
ni tud 12. au gus ti en ne lõu na-
le, aga täp ne aeg tea ta tak se 
saa re rah va le edas pi di.

Sõi du ki teh no nõue te 
osas väi ke saar tel ole va te 
sõi du ki te le eri su si ei teh ta, 
kuid väi ke saar te üle vaa tu se 
te ge mi sel ka su ta tak se sõi du-
ki teh ni li se sei su kor ra hin-
da mi seks liht sa maid kont-
roll mee to deid. 

See tä hen dab se da, et 
üle vaa tu se teos ta mi sel hin-
na tak se vi suaal selt sõi du ki 
(moo tor ra tas, trak tor jmt) ül-
dist vä li must, teos ta tak se sõi-
du ki pi dur dus kont roll, vaa-
da tak se üle tu led ja muud 
ohu tuks liik le mi seks va ja lik. 

Üle vaa tu se kor da on liht-
sus ta tud, aga see tä hen dab 
se da, et üle vaa tu se lä bi vad 
ai nult kor ras ja liik le mi seks 
ohu tud sõi du kid. 

Kui kel le gi sõi du va hend 
esi me sel kor ral üle vaa tust 
ei lä bi, siis on või ma lus jä-
rel kont rol liks hil je malt ka he 
kuu jook sul. 

Pü sia sus tu se ga väi ke saar-
te teh no nõue te le vas ta vu se 
kont rol li mi sel on rii gi lõiv 
au to de le, trak to ri te le, lii kur-

ma si na te le 12,78 eu rot ning 
moo tor ra tas te le ja haa gis te-
le 6,39 eu rot. 

Rii gi lõi vu saab ta su da 
en ne üle vaa tu se le tu le mist 
ja sel li sel ju hul tu leb kaa sa 
võt ta väl ja prin di tud mak se-
kor ral dus või ta su da see su-
la ra has ko ha peal. 

Täien da vat in fot rii gi-
lõi vu ta su mi se koh ta saab 
Maan teea me ti ko du le helt 
http://www.mnt.ee

Kui kee gi soo vib en ne 
üle vaa tu se teos ta mist oma 
sõi du kit ar ve le võt ta, siis 
pa ku me ka se da või ma lust 
ja saa ree la ni kul ei ole tar-
vis sel leks te ha li sa ku lu tu si 
ning mand ri le sõi ta. 

Sel leks vor mis ta me kõik 
do ku men did ko ha peal ja toi-
me ta me numb ri mär gid ja 
sõi du ki do ku men did oma ni-
ku le kät te. 

Kät te toi me ta mi se vii si le-
pi me kok ku eral di. 

Sõi du ki re gist ree ri mi-
se eest ta su tak se rii gi lõi vu 
121,43 eu rot. 

Üle vaa tust teos ta tak se 
ai nult re gist ree ri tud sõi du-
ki te le.

Re gist ree ri mis mär gi 
rii gi lõiv

(1) Au to üld ka su ta ta va,vä-
hen da tud mõõt me te ga või 
uni kaal se au to re gist ree ri-
mis mär gi väl jas ta mi se eest 
ta su tak se rii gi lõi vu 57,52 
eu rot.

(2) Moo tor rat ta üld ka su-
ta ta va,vä hen da tud mõõt me-
te ga või uni kaal se moo tor-
rat ta re gist ree ri mis mär gi, 
maas ti ku sõi du ki, haa gi se, 
ra tast rak to ri, trak to ri baa sil 
ehi ta tud ma si na, muu lii kur-
ma si na või nen de haa gis te 
re gist ree ri mis mär gi väl jas ta-
mi se eest ta su tak se rii gi lõi-
vu 28,76 eu rot.

Ük sik sõi du ki kin ni tu se 
omis ta mi se eest ta su tak se 
rii gi lõi vu 191,73 eu rot.

Tar mo Va na mõi sa, 
Maan teea met lää ne re gioo ni 

di rek to ri ase täit ja 

Mani laid las te le tu leb 
au toü le vaa tus saa re le

olid eri ne vad ja joo ni sed ei ol-
nud häs ti vaa del da vad. Tant-
su pi du Ka le vi staa dio nil oleks 
ik ka pa rem. Lap sed olid häs ti 
tub lid ja ko dud olid vä ga toe-
ta vad.

Oma bus si ga oli ik ka vä ga 
mu gav rin gi lii ku da,” ei ole 
õpe ta ja Ivi kii tu se ga kit si

Pil vi Ka se sõ nul oli tant su-
peo le eel ne nud aas ta pin ge li-
ne, aga ne mad püüd sid tant-
si da ik ka lä bi rõõ mu. Las te le 
meel dis vä ga nen de lii gi juht 
Mar gus Toom la. 

Pil vi le en da le meel diks, 
kui tant su pi du edas pi di Ka le-
vi staa dio nil pee taks, sest seal 
tu leb ik ka see õi ge tun ne sis-
se. Ja kui gi oli pa lav, kast sid 
lap sed sär gid ja müt sid mär-
jaks ning lõ bu oli laialt. 

Tüd ru kud ta hak sid ka 
2014 aas tal tant si ma min-
na ja lu ba sid sel leks pois se 
kõ vas ti moo si ma ha ka ta, et 
need ka edas pi di tant su juur-

de jääks. Oma tant su las te ga 
oli Pil vi vä ga ra hul.

Bus si juht An do Lomp ma-
gas ja kait ses bus si võõ ra väe 
eest 24 tun di, kii dab vah vaid 
lap si tae va ni ja on val mis mi-
ne ma ju ba järg mi se le peo le 
kas või hom me.

Tõstamaa Tuuled





REEDE, 12. AUGUST

Kirikukontserdi ja rahvapeo piletite eelmüük 1.-12. augustini Tõstamaa raamatukogus 
Mõisaetenduse piletid müügil Piletilevis ja Tõstamaa mõisas

kell 19 vallapäevade avamine keskalevis
kell 20 Gotze maja kutsub külla
kell 20 mõisaetendus „Pruutide kool” 

– ühenduse R.A.A.A.M. ja Tõstamaa valla 
koostööprojekt

Pilet 13€ ja sooduspilet 11€ 
kell 21 vallapäevade avapidu rahvamajas 

ansamblitega NAPOLEON DYNAMITE 
ja REM+T2 

Pilet 4 € kohapeal

LAUPÄEV, 13. AUGUST
kell 9 turuhommik, lisaks tavapärasele 

ostmisele-müümisele on oma 
boksidega oodatud valla külad 

kell 10.30 rahvamajas lapitööde näitus 
VAIKE HANG kutsub ajalootuppa 
„Vana pilt kutsub vestlusringi”

kell 11 – 13 lastehommik, lõbusate 
atraktsioonide mängupark

kell 11 – 14 käsitöötoas naiste 
näputööd – ketramise, kirivöö ja 
seelikukanga kudumise, kõrkjatest 
punumise, viltimise ja helmekeede 
tegemise töötoad

kell 11 – 14 töökoja juures meeste 
nokitsemine - tule näita isetehtud 
tööriistu, masinaid ja muidki hobisid 
Kontakt 5 645 4316 Janek 
Töötab Tõstamaa suurim grillahi!

kell 13 võistlustantsuklubi MUSTANG 
õpilaste esinemine rahvamajas

kell 14 mõisas EPP-MARIA KOKAMÄGI 
maalid ja jahiseltsi jahitrofeed

kell 17 kontsert „Suveklassika” 
Tõstamaa kirikus. MART SANDER 
ja BEL-ETAGE swingorkester 

Pilet eelmüügist 7€, kohapeal 10€
kell 20 mõisaetendus „Pruutide kool” 

Pilet 13€ ja sooduspilet 11€ 
kell 21 rahvapidu „Maa, tuli ja vesi” 

laululaval: sõduriansambel 
LAUL JÄTTA, noormeeste 
folklooriansambel VIISUKE, 
peaesineja SVJATA VATRA, 
öised üllatusesinejad 

Pilet eelmüügist 7€, kohapeal 10€

PÜHAPÄEV, 14. AUGUST
kell 12 vallapäevade lõpetamine, 

LILLESTUUDIO ja ISETEGEVUSLASED
kell 13 jalgrattasõit Tõstamaaa-

Munalaid. Läbijatele loosiauhinnad. Edasi 
võimalik sõita Manijale laulupeole või 
tagasi Tõstamaale

kell 13.15 buss Tõstamaalt Munalaiu sadamasse 
kell 14 praam Munalaiust Manilaiule
kell 14.20 MANIJA LAULUPIDU
kell 17.15 praam Manilaiust Munalaidu, buss 

Tõstamaale
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Par ve ta mi se võit sid Me rit ja Mai do Ka ja.

TÕHE LA JÄRVEMÄN GUD
toi mu vad lau päe val, 30. juu lil kell 16 

Tõ he la jär ve ava li kus ran nas

Ka vas: jär ve tea te võist lu sed, vee jalg pall, 
võrk pall, köie ve du üle ka na li

osa lus ta su 2€ 

Päe va jook sul on või ma lus lä bi da 
Pu na se Ris ti es maa bi koo li tus (tun nis tus)

Õh tul män gib tant suks an sam bel 
NA PO LEON

Tu le ja vee da üks to re päev Tõ he las!

MUUSIKASÕPRADEMUUSIKASÕPRADE 
SELTSSELTSII

Suvefestival
2011

MUUSIKASÕPRADE 
SELTSI

Suvefestival
2011

M›ISAMÄNGUD
Unustatud mõisate suvepäevadegakoostöös

Kai Kallastu 
(SOPRAN)

Rapsoodia. 
Ferenc Liszt: 
Ungari rapsoodia nr 2 
Petrarca sonetid

6. augustil 2011  11:00 Vana-Vigala mõisas
6. augustil 2011  13:00 Tõstamaa mõisas
6. augustil 2011  15:00 Võidula mõisas

7. augustil 2011  11:00  Lahmuse mõisas
7. augustil 2011  14:45  Kärstna mõisas

www.kammermuusika.ee
www.unustatudmoisad.ee

Kontserdid on avalikud, vabas vormis ning tasuta või sümboolse hinnaga

Ferenc Liszt 200

Diana Liiv
(KLAVER)

Tõs ta maa saa vu tas ran na män gu del III ko ha

Val la eest olid väl jas Ka ren Ad ler, Tee le Tõ nis son, Lau ra Pär-
na, Lag le Ad ler, Kris tel Jür gens, Taa vi Tõ nis son, Aro Kütt, Ago 
Ad ler, Karl Kal da, Sten Kiin vald, Jaak Jaan soo, Zee na Kask, 
Ur mas En nok, Moo ni ka Ad ler, Risto Rand, Anu Pe ter son, Tar-
mo Rand, Me rit Ka ja, Mai do Ka ja, He len Laul, Val vo Vol ge rad, 
Kül li Jan son, Car men Maan toa, Kat rin Tõ nis son, Ar vo Mii do 
ja Too mas Rõ hu. 

Pen tan ki võit sid He len Laul 
ja Val vo Vol ge rad.

Lau ra Pär na või tis 100 m 
jook su ja kau gus hüp pe.

TÕSTAMAA RAHVAMAJAS KONTSERT
reedel, 22. juulil kell 18.30

Esinevad VÕISTLUSTANTSUKOOLI 
DANCELAND ÕPILASED

Kristina Tennokese ja Mairold Millert’i 
juhendamisel.

TULE VAATAMA!
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SPORT

 Tõs ta maa vald saa vu tas 
Pär nu maa 50. su ve män gu del 
väik se ma te val da de gru pis III 
ko ha.

Tõs ta maa vald osa les järg-
mis tel võist lus tel:
 I koht juht kon na võist lus: 

Ja nek Jaan soo, Too mas Mitt, 
Too mas Rõ hu

 II koht köie ve du: Val vo 
Vol ge rad, Rai ner Rand, Har do 
Va he mäe, Mai do Ka ja, Too-
mas Rõ hu, Va hur Rei mann
 5. koht ja hi lask mi se: Ai-

rek Kol ju, Ar di Kol ju, Ala ri 
Kuu sik, Kaur Kuu sik, Ar vo 
Pa ju sa lu 

 5. koht pe ntank: Val vo 
Vol ge rad, Too mas Rõ hu

 6. koht nais te võrk pall: 
Moo ni ka Ad ler, Keiu An der-
son, Ker da Me riorg, Keiu An-
der son, Lau ra Pär na, Ka ren 
Ad ler
 8. koht ker ge jõus tik:
I koht Lau ra Pär na nais te 

100 m 13,24, 
I koht Ka ren Ad ler nei du-
de oda vi se 28,83, 
II koht Ker tu Koi du nei du-
de 800 2.41,7, 
III koht Lau ra Pär na nais te 
kau gus 4.65, 
III koht Lil le ri ne Lil le nei-
du de kuul 8,57
Sten-An der Oja kal las, And-
reas Lee ri maa, Tau ri Pal-
berg, Ger da Me riorg, Jaan 
Kiisk
 9. koht disc-golf: Moo ni-

ka Ad ler, Mai re Ad ler, Ka rin 
Mii du, Kris ti Mii du 
 10. koht mees te võrk pall: 

Ja nek Jaan soo, Har li Käärt, 
Aro Kütt, Too mas Rõ hu
12. II koht Lil le ri ne Lil le B-
vkl 1500 6,23,3

Tä na me kõi ki osa le jaid! 
Pro to kol lid Pär nu maa Spor-
di lii du ko du le hel www.psl.ee

Too mas Rõ hu

Suve män gud tõid to re daid saa vu tu si

16. juulil toimus Manilaiul taimetark Tiiu Väinsaare juhenda-
misel õppepäev "Manija ravimtaimed", mille käigus said hu-
vilised teada millised ravimtaimed saarel kasvavad ja kuidas 
neid kasutada tervise tugevdamiseks ja haiguste leevenda-
miseks. Õppepäeva toimumist toetas Kohaliku Omaalgatuse 
Programm ja korraldas MTÜ Ilusa Manilaiu Eest.

Manijal õpiti ravimtaimi tundma

Piletid eelmüügis Tõstamaa raamatukogus 8 eurot, etenduse õhtul kohapeal 10 eurot
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MA RIA PULS 88MA RIA PULS 88
EL VII NE PÕLT SAM 86EL VII NE PÕLT SAM 86

AR NO TOHV  85AR NO TOHV  85
VIL MA MÄN NI KU 84VIL MA MÄN NI KU 84
HEL JU VE LI KOK 84HEL JU VE LI KOK 84

AN NA PULL 83AN NA PULL 83
HEL MI RA HU MÄE 81HEL MI RA HU MÄE 81
MEI NARD TSILK 81MEI NARD TSILK 81

EL SA VIL GATS 80EL SA VIL GATS 80

MEE RI TILK 79MEE RI TILK 79
HEL JU SAAR 78HEL JU SAAR 78

HEI NO SI RE LI 78HEI NO SI RE LI 78
EL FI VOOL 77EL FI VOOL 77

HEL MI ODES 76HEL MI ODES 76
ANTS JAAN SO 75ANTS JAAN SO 75
VAA BO SE GER 74VAA BO SE GER 74

AR VO TETS MANN 74AR VO TETS MANN 74
LEE NA PÕLD 72LEE NA PÕLD 72

HIL LAR PI HEL GAS 72HIL LAR PI HEL GAS 72
MA TI TAM MIS TO 72MA TI TAM MIS TO 72

AND REW WIL LIAM SMYTH 65AND REW WIL LIAM SMYTH 65
EE DI LEAS 65EE DI LEAS 65

juu bi la ridJuunikuuJuunikuu

AR NO JÜR GENS 86AR NO JÜR GENS 86
HER MAN RAND MAA 81HER MAN RAND MAA 81

LEI DA UDU 80LEI DA UDU 80
VEL LI AK SEN 79VEL LI AK SEN 79
LIN DA MAS SO 76LIN DA MAS SO 76

MA RE MET SA MÄRT 75MA RE MET SA MÄRT 75
AIN PÄR NA 75AIN PÄR NA 75

JAAN NOP PEL 75JAAN NOP PEL 75

JE LE NA OID JÄRV 74JE LE NA OID JÄRV 74
AI NO AU DO VA 74AI NO AU DO VA 74

EN DEL TÕ NIS SON 74EN DEL TÕ NIS SON 74
LEM BIT OKS 73LEM BIT OKS 73

IDA KA RO TAMM 72IDA KA RO TAMM 72
VEL LO KARL SON 72VEL LO KARL SON 72

AN NE RAI MET 71AN NE RAI MET 71
HÄRT SI KI VES TE 71HÄRT SI KI VES TE 71
LAI NE KAN GUR 70LAI NE KAN GUR 70

VIL LEM JAAN SOO 70VIL LEM JAAN SOO 70
SIR JE EEL MAA 65SIR JE EEL MAA 65

Jü ri Jaak son
20.11.1944 – 04.07.2011

Lei da Olesk 
01.06.1924 – 14.05.2011

2. juulil sündis 
Ke ne Si re li

ja 
13. juulil sündis 

Ro met Lil le

Õnnitleme uusi 

vallakodanikke 

ja nende 
vanemaid!

juu bi la ridJuulikuuJuulikuu

NÜÜD AVA TUD VA NAS KÕRT SIS Varb la mnt. 16, Tõs ta maa

OLE ME AVA TUD 
E – N 11.00 – 19.00
R – L 12.00 – 01.00
P      12.00 – 18.00

Kü si veel tea vet Ka rin Vää na +3 725 665 9435, Kris ti Väärt maa +3 725 691 0594

SOE SÖÖK

ET TE TEL LI MI SEL KA TA ME KA PEO- JA PEIE LAUAD

Tu le 

     
   m

ei le 

     
     

   k
ül la!

COT ZE SÖÖ GI MA JA


