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TÕ HE LAS tei si päe val, 8. mail kell 18 
Tõ he la rah va ma jas, Tõ he la, Män ni kus te, Ki ras te, 
Alu kü lad

KA VA RUS kol ma päe val 9. mail kell 18 
Ka va ru kä la kes kus-paa di sa da mas, Ka va ru kü la

KAST NAS nel ja päe val, 10. mail kell 18 
Kast na rah va ma jas, Kast na, Ran ni ku, Ram mu ka 
kü lad

POOT SIS es mas päe val, 14.mail kell 18 
Poot si kes ku ses, Poot si, Lao, Peer ni, Kõ pu kü lad

SE LIS TES tei si päe val, 15. mail kell 18 
Se lis te kü la toas, Se lis te ja Pä ra kü la kü lad

TÕS TA MAAL kol ma päe val, 16. mail kell 18 
Tõs ta maa rah va ma jas, Tõs ta maa ale vik, Vä ra ti, 
Er mis tu, Lõu ka, Töl li kü lad

MA NI JA 17. mail kell 17.30 saa re kes ku ses

Tõs ta maa val la va lit sus kor ral dab tra dit sioo ni li sed 
piir kond li kud kü la koo so le kud

Rää gi me oma va lit su se te ge vu sest, aru ta me val la ja kü la de aren gu ka va sid, 
va ja du sel va li me kü la va ne mad. Tu le osa le ma!
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TOIMETUS
Toimetaja Ülle Tamm tel 505 5340 Küljendaja Pille Paalam,
Internet: www.tostamaa.ee
Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Teeristi pood, Seliste Jaani pood, 
Pootsi pood, Tõhela pood, Tõstamaa bensiinijaam.
Trükikoda Hansaprint
Tiraaž: 500 tk

 Hil ju ti, vee ran di lõ pu-
päe val koo li kü las ta des 
hak kas mul le sil ma mi tu 
as ja, mil le ga ma pä ris häs-
ti nõus ei oleks. Ehk siis 
mi nu mõõ du puul ei ole 
sel list mõõ det. 

Ni melt os ta vad õpe ta-
jad vee ran di lõ pus oma 
ra ha eest pa ta ka te vii si 
maius tu si, et pre mee ri da 
pa ri maid hea de õpi tu le-
mus te eest. Tee vad se-
da las te er gu ta mi seks ja 
omast tas kust see pä rast, 
et koo lil ei ole vat sel leks 
ra ha. Sel ge, et sel li ne asi 
las te le meel dib, aga ise 
oma lap se põl vest sel li seid 
kom beid ei mä le ta. Meie 
sai me pi ra ka tor di ja eks-
kur sioo ni, kui oli me ter-
ve ale vi pealt paar ton ni 
va na pa be rit kok ku kor ja-
nud. Mi nu mee lest võiks 
pre mee ri da lä bi vaim se te 
te ge vus te ja ühis te ge mis-
te, nän ni ta mi se vas tan-
diks. 

Sa mas, kui koo li aas-
taee lar ve kroo ni des on 11 
mil jo nit, siis peaks kool 
sel le ra ha ik ka leid ma. 
Mui du gi võiks as jao sa li-
sed ise st ra tee gias sel gu-
se le jõu da. Ohv ri meel sus 
oma ra ha ko ti ar velt on 
siin küll üle liig ne. Tei ne 
tee ma nii di rul li de ja pas ta-
ka te ga on ka hal dus suut-
ma tu ses kin ni. Kind las ti 
leiaks kool või ma lu se 
õpe ta ja te le pii sa va ko gu-
se pas ta ka te soe ta mi seks 
ja see lä bi saab ta ga tud 
olu lis te le as ja de le kes ken-
du mi ne. 

Kä si töö õpe ta ja le saaks 
ka sel li se ra has ta mi se 
kor ral da da, et ta ei peaks 
sen di kau pa kraa mi mu-
ret se ma ja pi sit šek ki de ga 
jän da ma. Sel li sed kor ral-
dus li kud ne ga tiiv sust kül-
va vad vin gu mü rad saab 
kind lalt te gut se des jut ti 
aja da. Ül le Tamm, toi me ta ja

JUHTKIRI

30. märt si is tun gil 
kin ni tas Tõs ta maa 
Val la Vo li ko gu val la-
ee lar ve ko gu ma hus 
1 267 334 eu rot.

Ees ti rah val on va na sõ na, 
et õnn ei pei tu ra has. Sa mas 
on ka sel ge, et tä na päe val 
po le täis väär tus lik elu il ma 
ra ha ta siis ki või ma lik. Kui-
gi mõ ni kord praa li tak se, et 
val da po le gi va ja, ka su ta me 
oma va lit su se tee nu seid suu-
re mal või vä he mal mää ral 
kõik: sõi ta tu leb häid-hal bu 
val la teid möö da, lap sed käi-
vad las teaias-koo lis, saa me 
osa kul tuu ri te ge vu sest, me ei 
tea, mil lal võib va ja min na 
sot siaal tee nu seid, maa kor ral-
dus- või re gist ri toi min guid, 
ela mu-kom mu naal ma jan dus-
hea kord va ja vad kor ral da mist 
jne. jne.

Val la maj ja tu leb tih ti et te-
pa ne kuid, ku hu tu leks hoo pis 
roh kem ku lu ta da. Pa ra ku tu-
leb ik ka ja taas mee nu ta da 
liht sat tõ de, et ku lu ta da saab 
nii pal ju kui on tu lu sid ja et-
te pa ne ku ga mõn da ku lu suu-
ren da da peaks kaas ne ma ka 
et te pa nek tu lu suu ren da mi-
seks või kel lelt ki ra ha ära võt-
mi seks. 

Oma va lit su sel tu leb täi ta 
tal le sea dus te ga pan dud ko-
hus tu si ja ta ga da ole ma so le-
va jär je pi dev toi mi mi ne. Tea-
da on fakt, et kõi gi ko hus tus-
te kva li teet set täit mist tä na ne 
oma va lit sus te tu lu baas ei või-
mal da. 

Va li des vii mas tel aas ta tel 
rii gi ko gu va li mis tel ma da la-
te mak su de pro pa gee ri jad, 
tä hen dab see ka oma va lit sus-
te väi kest tu lu baa si ja se da, 
et osa tee nu seid tu leb en dal 
väi de ta valt ma da la te mak-
su de tõt tu roh kem kät te jää-
vast ra hast kin ni maks ta. Kas 
see süs teem toi mib või mit te, 
saab igaüks ise ot sus ta da.

Li saks on vii mas te aas ta-

te ma jan dus lan gus rä si nud 
oma va lit sus te ra ha kot ti prot-
sen tuaal selt roh kem kui rii gi 
oma. 

Nii on Tõs ta maa val la tä na-
vu ne ee lar ve 2008. aas ta ee l-
ar vest väik sem 26 %. Sa mas 
või me na tu ke rõõ mus ta da, 
et ala tes 2009. aas tast toi mu-
nud ee lar ve lan gus on tä na vu 
asen du nud 1 % tõu su ga.

TU LU DEST moo dus ta vad 
2012 ee lar ves 50 % eral di sed 
rii gilt, 39 % füü si li se isi ku tu-
lu maks, 7 % maa maks ja 4 
% osu ta ta vad ta su li sed tee nu-
sed.

Rii gi poolt eral da ta vast 
toe tu sest moo dus tab ühe osa 
ta san dus fond, mi da jao ta tak-
se pal ju dest kom po nen ti dest 
koos ne va va le mi alu sel ja 
mis peaks ta ga ma igas oma-
va lit su ses ela ni ku koh ta va-
le mi ko ha se mii ni mum tu lu. 
Si su li selt ja ga tak se üm ber 
suur lin na de tu lu ja Tõs ta maa-
le eral da tud sum ma on tä na-
vu160 917 EUR.

Tei se osa moo dus ta vad 
sih tots tar be li sed eral di sed ja 
neid on või ma lik ka su ta da 
vas ta valt rii gi poolt keh tes ta-
tud reeg li te le (ha ri du se va hen-
did 258404, õpi las ko du toe tus 
34000, koo li toit 18291, toi-
me tu le ku toe tus 28524, sot-
siaal tee nus te kor ral da mi ne 
1838, puue te ga las te toe tus 
7422, saa re li se osa ga val da-
de toe tus 10662 ja tee de kor-
ras hoiuks 62071 EUR)

Füü si li se isi ku tu lu mak su 
lae kub val la le 11,4% ela ni ke 
bru to töö ta sult. 2012 aas ta 
esi me ses kvar ta lis maks ti tu lu-
mak su 544 val lae la ni ku eest 
(val la ela ni ke arv 1450, neist 
tööea li si 940), aas taks ka van-
da tud sum ma 500 000 EUR. 

Saa me rõõ mus ta da, et pal-
jud ena mus ae ga Tõs ta maalt 
ee mal ela vad ini me sed on 
jää nud tõs ta maa las teks, säi li-
ta des siin se sis se kir ju tu se ja 

an des sel le ga olu li se pa nu se 
val laee lar ves se. Sa mu ti on toi-
mi nud mit med su vi ta jad.

Maa mak su lae kub 83000 
EUR. Eba kind lust te ki tab 
järg mi sest aas tast ko dua lu se 
maa mak su kao ta mi ne, mil le-
ga po pu list li kel ees mär ki del 
kii rus ta ti kuid mil le kom pen-
see ri mi ne po le siia ni sel ge. 
Tõs ta maa val las on mak su-
soo dus tus ini mes te le suh te li-
selt mar gi naal ne, val laee lar-
ves se lae kuv kok ku aga vä ga 
olu li ne ja see te ki tab jäl le gi 
kü si mu se ma da la te mak su de 
ots tar be ku sest.

Ta su lis te tee nus te tu lu 
50330 EUR moo dus tab ruu-
mi de ka su ta mi ne ja mu nit si-
paal kor te ri te üür, las teaia ta-
su, hõl ju ki-lii ni paa di-bus si 
pi le ti tu lu jms.

KU LU DEST moo dus ta vad 
va lit se mis ku lud 15 % , si sal-
da des vo li ko gu ja val la va lit-
su se ku lu sid ja re serv fon di et-
te nä ge ma tu teks ku lu tus teks 
val las. 

Tõs ta maa vo li ko gu liik med 
pal ka ei saa, kom pen see ri tak-
se ko ha le tu le ku ga seo tud ku-
lud. 2009. aas tal val las toi mu-
nud 15% pal ka de vä hen da mi-
ne (v.a. ha ri dus) on te ki ta nud 
olu kor ra, kus Tõs ta maa val la-
va lit su se pal gad on naa ber val-
da de ga võr rel des väik sei mad 
ja ilm selt see rõõ mus tab pal ju-

Val la ra ha kott 2012

Füü si li se isi ku tu lu -
mak su lae kub 
val la le 11,4% 
ela ni ke bru to töö-
ta sult. 2012 aas ta 
esi me ses kvar ta lis 
maks ti tu lu mak su 
544 val lae la ni ku 
eest, aas taks ka van-
da tud sum ma on 
500 000 EUR. 
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Bussis saate nõu pangateenuste kohta, telli-
da 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 
finantsteenuste tingimustega  
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–11.00 
Varbla
vallavalitsuse juures
kell 12.00–13.00

I ja II kvartalis
29. märts
12. ja 26. aprill
10. ja 24. mai
7. ja 21. juuni

Lihula
vallavalitsuse juures

Alates 1. aprillist
kell 9.00–12.00

I ja II kvartalis
29. märtsil
kell 14.30–17.30
11. ja 25. aprill
9. ja 23. mai
6. ja 20. juuni

sid val lae la nik ke.
Ha ri dus ku lud, 55 % on 

prot sen tuaal selt suu rim, na gu 
ena mi kes val da des. On hea, 
et nn. ha ri dus re form on meie 
val las aas taid ta ga si teh tud. 
Vas ta sel kor ral peaks ha ri du-
se % ole ma olu li selt suu rem, 
olek si me suu res ra ha hä das ja 
peak si me neid prob lee me tä-
na la hen da ma. 

Siin ko hal te kib kind las ti 
kü si mus Tõs ta maa koo li güm-
naa siu mio sa tu le vi kust ja vas-
tu se na näeb vo li ko gu ja Pär-
nu maa Oma va lit sus te Liit ki 
tä na Tõs ta maa güm naa siu-
mio sa jät ka mi se va ja lik kust. 
Sa mas puu dub sel gus rii gi 
poolt kor ral da ta vas ha ri dus-
re for mi si su osas. 

Ha ri dus ku lud si sal da vad 
kesk koo li ja las teaia hoo ne te 
hal da mist, õpe ta ja te-töö ta ja-
te pal ga ku lu sid, nii ise kor ral-
da ta va kui maa kond li ke lii ni-
de õpi last rans por di ku lu sid, 
hu vi ha ri du se ku lu sid, ta su ta 
koo li lõu nat (ka güm naa siu-
mio sa le) ja ko ha mak su teis te-
le oma va lit sus te le, ju hul kui 
meie val la lap sed väl jas pool 
õpi vad. In ves tee rin gu na eral-
da ti koo li le va hen did ar vu tik-
las si ar vu ti par gi uuen da mi-
seks.

Tea da on õpe ta ja te ame ti-
ü hin gu soov õpe ta ja te le olu-
li selt suu re ma pal ga maks mi-
seks ja toe tan sei su koh ta, et 
head õpe ta jad saak sid vää ri-
ka mat pal ka. Sa mas ei ole 
kõr ge ma pal ga maks mi ne 
val laee lar vest tä nas te tu lu-
de juu res või ma lik ja suu da-
me maks ta ik ka gi vaid rii gi 
poolt keh tes ta tud õpe ta ja te 
töö ta su.

Kul tuu ri ku lud moo dus ta-
vad 9 % ee laar vest ja si sal-
da vad Tõs ta maa rah va ma ja, 
Noor te kes ku se, Tõ he la rah va-
ma ja/raa ma tu ko gu, Poot si 
raa ma tu ko gu, spor diü ri tus te, 
trü kis te ja kul tuu riü ri tus te 
ku lu dest. Need asu tu sed tee-
ni vad ise ka väi kest pi le ti tu-
lu. Sa mas ei võe ta ta su hu vi-
rin gi des osa le ja telt ruu mi de 
ka su ta mi se eest.

Sot siaal ku lud on 8 % ee lar-
vest ja koos neb toi me tu le ku-
toe tu sest (rii gi poolt keh tes ta-
tud kord), puue te ga ini mes te 
toe tus test, töö tu te töö hõi ve 
toe tu su sest, sot siaal ma ja de 
ku lu dest, hool de ko du tee nust 

va ja ja te toe tu sest ja las te ko-
du ko ha mak su dest. 

Val la sot siaal pa ke ti na li-
san du vad sün ni toe tus 200 eu-
rot, toe tus I klas si mi ne ja te le, 
las te jõu lu pa kid ja va ja du sel 
krii sia bi.

Val la ma jan du se ku lud 
moo dus ta vad 12 % ee lar vest 
ja si sal da vad kal mis tu te ku lu-
sid (Tõs ta maa, Tõ he la, Kast-
na, Se lis te, Kõ pu), Ma ni ja 
lii ni paa di ja hõl ju ki ma jan-
da mist, jäät me jaa ma, kes kon-
na- ja hal jas tuis töid, tä na va-
val gus tust ja val la tee de kor-
ras hoi du. 

Ma jan dusk rii sis enim kan-
na ta nud vald kond on tee de 
kor ras hoid. Va hen did tee de 
kor ras hoiuks lae ku vad kü tu-
se hin nas si sal du vast akt sii sist 
ja ku na gi lei ti, et ko ha li ke le 
tee de le peaks lae ku ma 15 % 
kü tu seakt siist, mis ra ha li ses 
väl jen du ses tä hen das 2008. 
aas tal Tõs ta maa val la tee hoiu-
ra ha 151 000 eu rot. 

Sel li se olu kor ra jät ku des 
näek sid kruu sa kat ted tä na 
olu li selt teist su gu sed väl ja 
ja mit med enam ka su ta ta vad 
teed olek sid must kat te all. Pa-
ra ku jäi sel lest aas ta tel 2009 
- 2011 jär gi ca 3 % ehk ra-
ha li ses väl jen du ses 39 000 
eu rot, mis mõ nel aas tal kat-
tis vaid lu me lük ka mis ku lud, 
li saks teh ti kruu sa ka te te höö-
vel da mist hä da pä rast. 

Tä na vu on tee hoiu ra ha 62 
000 eu rot ja suh te li selt lu me-
vae ne talv või mal dab te gel da 
põh ja li ku ma höö vel da mi se ga 
ja pro fi lee ri mi se ga ja kor ras ta-
da na tu ke kraa ve-truu pe. Kui 
vas ta valt rii gi-pool se le ka va-
le ka järg mi sel aas tal tee de ra-
ha suu re neb, saa me tee de le 
ve da da ka ole ma so le vat pu-
rus ta tud kruu sa.

Pär nu maa val da de ühis te-
ge vu seks on asu ta tud Pär nu-
maa Oma va lit sus te Liit, kus 
Tõs ta maa val la osa lus ta su on 
16288 eu rot. 

See si sal dab või ma lust osa-
le da Pär nu maa ühi ses kul tuu-
ri ja spor di te ge vu ses, õpi last-
rans por ti, osa le mist ühisp ro-
jek ti des (Pär nu maa Loo dus-
ha ri dus kes kus, jalg rat ta tee de 
võr gus tik jne.), õpi last rans por-
ti maa kon na lii ni del ja osa le-
mist Sih ta su tus te Pär nu maa 
Tu rism ja Pär nu maa Aren-
dus- ja Et te võt lus kes ku se fi-

nant see ri mi sel. 
Neist Pär nu maa Tu rism 

peaks muut ma maa kon da at-
rak tiiv se maks tu ris ti de le ja 
ühen da ma tu ris miet te võt jaid 
ning Et te võt lus kes kus pak ku-
ma nõus ta mis ja muid tee nu-
seid et te võt ja te le.

Sa mu ti osa leb vald Pär nu 
La he Part ner lus ko gu ja Lii vi 
La he Ka lan dus ko gu töös ja fi-
nant see ri mi ses. Need or ga ni-
sat sioo nid ja ga vad vas ta valt 
kü lae lu eden da mi se ja ka lan-
du sa la seid Eu ro toe tu si ja neid 
on kõi gil val la ko da ni kel või 
nen de moo dus ta tud MTÜ-del 
või ma lik taot le da.

Kui gi pe rears ti de te ge vust 
fi nant see ri tak se riik li kult, on 
pe rearst kü si nud ja Tõs ta maa 
vald kat nud ter vi se kes ku se 
kom mu naal ku lud.

In ves tee ri da suu de tak se 
prae gu ses olu kor ras ai nult 
pro jek ti de toel, kus on va ja 
kat ta omao sa lus. Vo li ko gu 
eral das pro jek ti de omao sa lus-
te kat mi seks 68 318 eu rot. 

Nii saa vad lõ pe ta tud Noor-
te kes ku se ra ja mi se fi nants-

vaid lu sed ja teos ta mist oo ta-
vad val la va lit su se poolt eri-
ne va tes se prog ram mi des se 
esi ta tud ja ra has tu se saa nud 
pro jek tid: Tõs ta maa ter vi se ra-
da, Su ti ran na su vi la vee- ja 
ka na li sat sioo ni süs teem, Kast-
na sa da ma re konst ruee ri mi-
ne, mõi sae ten du sed, Ma ni ja 
sa da ma kuu ri de re konst ruee-
ri mi ne, kae vup rog ramm ja 
tu ris mi in fo kios ki de pai gal-
da mi ne.

Ka kü la selt sid on kir ju ta-
nud pro jek te ja kü si vad omao-
sa lu se kat mi seks toe tust val-
last. 

Vo li ko gu ot sus tas toe ta da 
Ma ni ja muu seu mi kuu ri ehi tu-
se, Poot si laa da, Tõ he la päe-
va kes ku se ja Kast na kü la kes-
ku se pro jek ti de omao sa lu se 
kat mist.

Sel le, suh te li selt liht sus ta-
tud val la tä na vus te ku lu de/tu-
lu de üle vaa te ees mär giks oli 
kut su da kaa sa mõt le ma val la 
tä na se ma jan dus li ku si tuat-
sioo ni ja või ma lus te üle.

Too mas Rõ hu,
Tõs ta maa val la va nem
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Unis tan õhi na põ hi sest 
koo list, suu nan mõt te 
tu le vik ku ja mõt len 
õhi na ga, mil li sed muu-
da tu sed on ha ri dus-
maas ti kul ära teh tud. 

Ha ri dus mi nist ri ja koo li juh-
ti de töö pos tid on muu de tud 
apo lii ti li seks. Töö le on võe tud 
ai nult pa ri mad oma ala spet-
sia lis tid, kes end prak ti ku te ja 
teo ree ti ku te na tões ta nud. Ha-
ri dus juh ti de kaad ri põl lul ei le-
vi po liit virt sa lehk, on ai nult 
ram mus pe da goo gi ka sõn ni ku 
aroom. Mi nis tee riu mis se on 
jäe tud töö le vaid need amet-
ni kud, kes saa vad aru, et iga 
uue li saü le san de ga, mis õpe-
ta ja õlu le pan nak se, nä hak se 
et te ka aja res surss ja ta sus ta-
mi ne.

Ai ne ka va sid on olu li selt 
kär bi tud. Pe da goo gi ka tead-
las te nõu ko gu jäl gib ai ne te-
ü le selt ja aren gup süh ho loo-
gia le tu gi ne des ai neõ pe tu se 
mah tu sid. Kõik ai ne ka vad on 
al lu ta tud õhi naõp pe le.

Koo li de ja ka õpi las te va-
he list kon ku rent si on tun du-
valt kär bi tud. Tõ de tak se, et 
kon ku rents on küll eda si viiv 
jõud, kuid liialt suu res ko gu-
ses on õhi nat pi dur da vaks ele-
men diks. Au sees on koos töö 

eri ne va te koo li tüü pi de va hel. 
Kao ta tud on koo li kat sed ja I 
klas si as tuv koo li jüts alus tab 
õhi na ga oma koo li teed. Pin-
ge read on prü gi kas tis, ku na 
igas koo lis toi mib õhi na põ hi-
ne õpe, aga õhi na mõõt mi ne 
po le mõt te kas!

Põ hi koo li lõ puek sa mid on 
asen da tud ta se me tes ti de ga. 
Tu le mus te põh jal va lib õpi la-
ne eda si se ha ri dus tee. Olu li-
selt on ai ne tun di des suu re ne-
nud suu li se ene se väl jen du se 
osa. Te hak se õhi na ga esit lu si, 
pro jek te. Ke ha li se kas va tu se 
ai ne tund toi mub iga päev ja 
ar vu ti põlv kon na lap sed sil ka-
vad õhi na ga spor dip lat si del, 
eks ik ka sel leks, et pä rast jak-
saks ku va ri te ees is tu da. Ees ti 
õpi la se ter vi se näi ta jad on EL 
pa ri mad. 

Töö tab õp pe ma ter ja li de 
toot mi se kom bi naat. Val mi-
vad pa ri ma te pe da goo gi de 
poolt väl ja töö ta tud pa ri maid 
õp pe ma ter ja lid. Kom bi naa dil 
on ma hu kas e-la du, sealt lae-
tak se lu ge ri tes se ja nu ti sead-
me tes se ta su ta õpi tark va ra. 
Klas si ruu mi des on pii sa valt 
skee me, ta be leid, mu de lid ja 
IT-va hen deid. 

Õpe ta ja te palk ja tööa ja 
re gu lat sioon on tei nud pant-
ri hüp pe ja va ba ame ti ko ha 

täit mi seks lae kub di rek to ri 
laua le 20 õhi na ga täi de tud 
soo via val dust. Poo led neist 
on mees te rah vas te kir ju ta tud. 
To re muu tus tu le neb sel lest, 
et Ees ti õpe ta ja saab lõ puks 
ome ti rii gi spon so ree ri mi se 
ase mel en da le lu ba da meet ri 
ja gu väärt kir jan dust, puh ku se-
rei si ja uue pa li tu. Ja di rek tor 
va lib pe da goo gi deks vaid pa-
ri ma test pa ri maid.

Õpe ta ja nä da la koor must 
on 18 ai ne tun di. Ta on jät ku-
valt rõõm sa meel ne, teo tah te-
li ne, kii dab Ees ti rii ki ja ai ne-
tun di tõt tab ta õhi na ga ning 
pü hen dub võrd selt nii ai ne 
õpe ta mi se le kui ka kas va tus-
töö le.

Koo li des töö ta vad abiõ pe-
ta jad, psüh ho loo gid, sot siaal- 
ja eri pe da goo gid. Riik on tel-
li nud kõrg koo li delt vas ta vad 
spet sia lis tid, kes suun du vad 
õhi nal õpi la si ai ta ma.

Kas po le to re tu le vik? On 
küll! Kin ni tan õhi na ga - va-
hel on unis tus te el lu vii mi ne 
na gu Au geia se tal li de roo ki-
mi ne. Kuid ta sub proo vi da. 
Ees märk on ju õhi na põ hi sem 
kool - meie las te õn ne lik tu-
le vik… 

Too mas Mitt,
koo li di rek tor

Enam pak ku mi ne
Tõs ta maa val la va lit-
sus võõ ran dab ava li-
ku suu li se enam pak-
ku mi se kor ras:

 Met sa tn 23a kin nis tu, 
Tõs ta maa ale vik, ka tast ri-
tun nus 82602:004:0372, 
pin da la 3902 m², maa 
sih tots tar ve ela mu maa 
100%, alg hin na ga 10 000 
eu rot;

 Ki vi toa laut, Ki ras-
te kü la, ka tast ri tun nus 
82601:001:0123, pin da la 
2416 m²; maa sih tots tar-
ve toot mis maa 100%, alg-
hin na ga 5000 eu rot.

 Kop li maa kin nis tu, Tõ-
he la kü la, ka tast ri tun nus 
82601:002:0108, pin da la  
2,2302 ha; maa sih tots tar-
ve ela mu maa 100%, alg-
hin na ga 5000 eu rot.

Suu li ne enam pak ku mi-
ne toi mub nel ja päe val 
24. mail 2012. a kell 15.00
 Tõs ta maa val la va lit su ses, 
Sa da ma tee 2, Tõs ta maa 
ale vik.

Osa võ tu ta su on 10 eu-
rot. Osa võ tuks re gist ree-
ri da ja osa võ tu ta su saab 
maks ta pool tun di va rem 
ko ha peal.

Pak ku mi se samm on 
100 eu rot.

Enam pak ku mi se võit-
jal tu leb os tu hind ta su da 
10 päe va jook sul pea le 
enam pak ku mi se tu le mus-
te kin ni ta mist. Enam pak-
ku mi se tin gi mus te ga saab 
tut vu da Tõs ta maa val la -
va lit su ses. Täien dav in fo 
tel 506 1930.

Jäät me punkt 
lä heb su vea ja le

 Ala tes 28. ap rill lä heb 
Tõs ta maa jäät me punkt 
üle su vea ja le. Jäät me-
punkt on ava tud iga lau-
päev kell 10 - 12. Jäät-
me punk ti kon tak ti sik on 
Ka lev Mart son, te le fon 
522 3024. Täp se malt saad 
lu ge da jäät me punk ti koh-
ta Tõs ta maa ko du le helt 
www.tos ta maa.ee.

Direk to ri unis tus
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Vii ma se kuu jook sul 
on Tõs ta maa pääs te-
ko man dol ol nud va ja 
kus tu ta da ka hel kor ral 
tah ma põ len guid.

 15. ap ril lil kell 9.55 kut -
su ti pääst jad tah ma põ len gu-
le Tõs ta maa val da Män ni -
kus te kül la. 

Ko ha peal sel gus, et korst-
na- ning ven ti lat sioo ni lõõr 
olid kok ku ehi ta tud ning 
seal oli tek ki nud põ leng. 
Pääst jad kus tu ta sid korst na 
pul ber kus tu ti ga. 

Tu le kah ju ar va ta vaks tek-
ke põh ju seks oli pu has ta ma ta 
kors ten.

 25. märt sil kell 13.38 tea-
ta ti tah ma põ len gust Tõs ta-
maa val las Se lis te kü las. 

Pääst ja te saa bu des sel gus, 
et põ les korst nas le pe. Ma ja-
o ma nik oli põ len gu suut nud 
vee ga kus tu ta da, pääst jad 
kont rol li sid korst na üle. 

Ar va ta valt tek kis tu le kah-
ju pu has ta ma ta korst nast.

Mee les peaks pi da ma, et 
kui ma jao ma nik on hoo las 
ja küt te süs tee mid kor ras, po-
le gi va ja sel li seid väl ja kut-
seid te ha. 

Tu leo hu tus nõue te ko ha-
selt tu leb korst nat tah mast 
pu has ta da sel li se sa ge du se-
ga, et oleks vä lis ta tud tah ma-
põ len gu tek ki mi se oht. Vä-
he malt üks kord viie aas ta 
jook sul tu leb era maj ja kut su-
da kut se li ne korst na püh ki ja, 
kes hin dab küt te süs tee mi de 
ohu tust. 

Küt te sead me te pai gal da-
mi sel tu leb jäl gi da pai gal dus-
ju hen dit ja ka su ta da spet sia-
lis ti abi.

Küt te sead me te hool da-
ma ta jät mi ne on tu leo hu tus-
nõue te rik ku mi ne, mil le eest 
ins pek to rid saa vad ma jao-
ma nik ku ka ris ta da ra ha li se 
trah vi ga. 

Pu has ta ma ta korst na lõõ ri-
des tek ki vad tah ma põ len gud 
lõ hu vad küt te sea det ning tu-
li võib pra gu de kau du korst-
na üm ber ole vaid ma ter ja le 
süü ta ma.

Eve lin Trink,
Lää ne pääs te kes ku se pres sie sin da ja
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Tõs ta maa maas ti ku kait-
sea la le val mib 2012 
aas ta su vel kait se kor-

ral dus ka va. See saab ole ma 
alu seks kait sea la kait se väär-
tus te säi li mi seks va ja li ke te-
ge vus te pla nee ri mi sel. Kait-
se kor ral dus ka va koos ta mi ne 
on ava lik prot sess, mil lest oo-
da tak se osa võt ma kõi ki hu-
vi li si ja eri ti maao ma nik ke 
ning hool da jaid.

Kait sea la de kait set ta ga-
vad pea mi selt kaks do ku-
men ti – kait se-ees ki ri ning 
kait se kor ral dus ka va. Kait-
se-ees ki ri on sea du se jõu du 
omav do ku ment, mil le alu sel 
võe tak se kait sea la kait se al la 
ning mää ra tak se lu ba tud ja 
kee la tud te ge vu sed. Kait se-
kor ral dus ka va on si su li selt 
ju hend ma ter jal, mis an nab 
alu se kait se prak ti li seks kor-
ral da mi seks – mi da ja kui-
das on va ja kait sea lal te ha 
(või mit te te ha), et oleks ta-
ga tud siin se te kait se väär tus-
te säi li mi ne.

Tõs ta maa maas ti ku kait-
sea la moo dus ta mi se ajen diks 
on kõik jal Eu roo pas üli ha rul-
da seks muu tu nud ran na nii tu-
de pü si mi se ta ga mi ne. Ran-
na nii tu de kait se on muu tu-
nud olu li seks nen de pin da-
la vä ga kii re vä he ne mi se ga 

vii ma se pool sa jan di jook sul. 
Põl lu ma jan du se taan du mi sel 
vä he vil ja ka telt ran ni kua la-
delt lõp pes ka ran na nii tu de 
kar ja ta mi ne. Il ma kar ja ta ma-
ta kat tu vad nii dud pak su ku-
lu hei na ning roo ga ja kao-
ta vad oma so bi vu se ava tud 
maas ti ke lii ki de jaoks. Veel 
säi li nud nii dua la de säi li mi-
seks on nad ar va tud Eu roo-
pa Lii du elu pai ga di rek tii vi 
eri list tä he le pa nu va ja va te 
loo dus koos lus te hul ka, mil-
le kait se on va ja lik ko gu Eu-
roo pa ula tu ses.

Tõs ta maa maas ti ku kait-
sea la asub Loo de-Pär nu-
maal Tõs ta maa val la ran ni-
kul. Kait sea la ko gu pin da la 
on 1288 hek ta rit. Siin sed 
ran na nii dud on esin dus li ku 
tai mes ti ku ja loo mas ti ku ga 
ning olu li seks rän de pea tus-
pai gaks ha ne de le ja lui ke de-
le. Ke vad pe rioo dil võib siin 
pea tu da li gi 10 000 lui ke 
ning mit meid kor di roh kem 
par te. Nä ha võib kõi ki meil 
esi ne vaid vee lin du de lii ke. 
Siin pe sit seb ena mus ran na-
nii tu de ga seo tud kur vit sa lii-
ke ning nii du vär vu li si. Mär-
ki mis väär se mad neist on kõr-
gei mas se kait se ka te goo rias se 
kuu luv nii du rü di, kel le jaoks 
on kait sea la täht saim ala Pär-

nu maal. Tai me lii ki dest on sil-
ma hak kav ke vad-su vi ne or-
hi dee roh kus, kuid li saks sel-
le le on siin mit meid vä hem 
väl ja paist vaid ha rul da si tai-
me lii ke na gu rand-tarn või 
ema putk.

Kait se kor ral dus ka va koos-
ta mi se ees mär giks on lei da 
või ma lu sed kait sea la väär tus-
te säi li mi seks. Pea mi selt seis-
neb see nii tu de ja nen de elus-
ti ku säi li mi seks ning taas tu-
mi seks so bi li ku ma jan da mi-
se ta ga mi ses. Kait se kor ral-
dus ka va koos ta mi se käi gus 
on ees mär giks sel gi ta da väl-
ja ma jan da mist ta kis ta vad 
kit sas ko had ning lei da la-
hen du si nen de üle ta mi seks. 
Sel leks, et kait se kor ral dus ka-
vas se pla nee ri tud oleks ka 
reaal selt toi miv, oo da tak se 
koos ta mi se prot ses sis osa le-
ma kõi ki maas ti ku kait sea la 
käe käi gust hu vi ta tuid. 

Tõs ta maa maas ti ku kait sea-
la kait se kor ral dus ka va koos-
tab Kesk kon naa me ti Pär nu-
Vil jan di re gioo ni tel li mu sel 
Con sul ta re OÜ.

Li sain fo: Ma rii Ak siim tel 
5309 8425, e-post ma rii@
con sul ta re.ee; Ja na Ga la di 
tel 5750 2105, e-post ja na.
ga la di@kesk kon naa met.ee.

Keskonnaamet

Tõs ta maa maas ti ku kait sea la 
saab kait se kor ral dus ka va

 Ke va di sel kor te riü his tu 
Noo ru se 6 koo so le kul ta gan-
das end ju ha tu se esi me he 
ko halt Ka rin Vää na. Ole me 
ma ja rah va ga tal le sü da mest 
tä nu li kud sel le mee le tult suu-
re li sa töö te ge mi se eest. 

Al gul oli pes si mis te pal ju 
ja li sa väl ja mi nek ei tun du-
nud eri ti ah vat lev. Iga järg-
mi se koo so le ku tu le mu se na 
jäi vas ta li si jär jest vä he maks 
ning eel mi se su ve ha kul tu li 
ka pan galt vas tus lae nu saa-
mi se koh ta. Kui au gus tis töid 
alus ta ti, oli me ju ba kõik ühe 
müt si all ja tund si me rõõ mu 
jär jest kau ni maks ning soo je-
maks muu tu vast ma jast. 

Esi me ne talv on nüüd seks 
sel ja ta ga. Ilm ne sid mõ nin-
gad ap sud - näi teks pa ka se-
ga kül mu sid kin ni vee to rud. 
Loo da me, et ehi ta jad saa vad 
ga ran tiia jal need vead pa ran-
da da. Kor te rid olid ka ja he-
da te ra diaa to ri te ga vä ga soo-
jad, kuid sa la mi si loo tis iga 
kor te rio ma nik veel gi väik se-
mat küt tear vet.  

Rõõm oli kuul da, et kõik 
suh tu vad lae nu maks mis se 
prae gu tõ si selt - võl gu po le 
ko gu ne nud. Meie tub li raa-
ma tu pi da ja Luu le hoiab ra-
haas ja del ke nas ti sil ma peal, 
pos ti tab ar ved ja teeb üle kan-
deid pan ka. 

Loo da me, et ma jaümb ru-
se eest hoo lit se mi ne muu-
tub sa mu ti po pu laar se maks 
ning järg mis tel val la päe va-
del võik si me kan di dee ri da 
pa ri ma hea kor ra ga kor ter-
ma ja tiit li le.

Ük si kuid jul geid ma ja re-
no vee ri jaid lei dub maa piir-
kon da des mu jal gi. Soo vi me, 
et meie ees ku ju on nak kav 
ka Tõs ta maal. Uueks ühis tu 
esi me heks va li ti Vil jar Kaal, 
kel le kät te usal da me edas pi-
di eest ve da mi se ja as jaa ja mi-
se.

Ja Ka ri ni le veel kord suur, 
suur tä nu teh tud töö eest!

Noo ru se 6 ma ja rah vas  

Täna me Sind, Ka rin!
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Meel de tu le tu seks 
jalg rat tu ri te le!

 Käes on ke vad ja tee del 
sõi dab jär jest roh kem jalg-
rat tu reid. Sel leks, et liik lu ses 
osa le da peab jalg rat tal ole-
ma: töö kor ras pi dur ja sig-
naal kell, ees val ge ja ta ga 
pu na ne ning vä he malt ühe 
rat ta mõ le mal kül jel kol la-
ne või val ge hel kur, pi me da 
ajal või hal va näh ta vu se kor-
ral sõi tes ees val ge ja ta ga 
pu na ne tu li. Hel ku reid võib 
han ki da Tõs ta maa ben sii ni-
jaa mast ja Raua poest.

Jalg ra tast võib ise seis-
valt sõi du teel juh ti da vä he-
malt 10-aas ta ne isik, kes 
on oman da nud jalg rat tu ri 
kva li fi kat sioo ni. 10 – 15-aas-
ta sel isi kul peab sõi du teel 
sõit mi sel ole ma kaa sas sel le-
ko ha ne ju hi lu ba. Täis kas va-
nud isi ku va he tu jä re le val ve 
all võib sõi du teel jalg ra tast 
juh ti da vä he malt ka hek sa 
aas ta ne isik. Kõn ni teel võib 
sõi ta al la 13-aas ta ne jalg-
rat tur ja li saks kaks te ma 
saat jat jalg ra tas tel. Ka väi ke-
last rat ta too lis sõi du tav jalg-
rat tur võib sõi ta kõn ni teel. 
Mis ta hes va nu ses jalg rat tur 
võib jalg rat ta ga sõi ta jalg rat-
ta teel, jalg rat ta- ja jalg teel 
ning õuea lal, ku na nad ei 
kuu lu sõi du tee mõis te al la.

Al la 16-aas ta sed lap sed 
pea vad jalg rat ta ga sõi tes, nii 
ju hi kui ka sõit ja na, kand ma 
kin ni rih ma tud jalg rat tu ri kiiv-
rit. Nõue kan da kiiv rit keh tib 
nii teel, jalg rat ta teel, jalg rat-
ta- ja jalg teel ja kõn ni teel. Sa-
mu ti peab so biv kii ver ole ma 
näi teks jalg rat taist mel või 
-haa gi ses sõi du ta va tel väi-
ke las tel. Kii ver peab ole ma 
so bi va suu ru se ga. Koo liee li ku-
te le soo vi ta tak se kiiv rit, mil le 
rih mal on tur va lukk, ava neb 
au to maat selt lap se kaa lu mõ-
jul. Tur va lukk kait seb last 
näi teks siis, kui ta jääb män-
gu hoos kiiv ri ga kus ki le kin-
ni. Li saks võiks las te jalg rat tal 
ol la va sa ku le kül je le kin ni ta-
tav hel ku ri ga var ras, et rat ta-
ga sõit vat last oleks ker gem 
mär ga ta. Sa mu ti võiks lap sel 
sel jas ol la erk sa vär vi li ne riie-
tus või hel kur vest. Tur va list 
liik le mist!

Sig ne Laa si, piir kon na po lit sei nik

 

30. märt sil 2012. aas-
tal toi mu nud val la -
vo li ko gu is tun gil olid 
päe va kor ras:

 Val la va ne ma in fo
Kuu la ti val la va nem Too-

mas Rõ hu et te kan net val la-
va lit su se poolt koos ta tud 
pro jek ti taot lus test ja lä hia-
ja te ge vus test. Väi ke saar te 
prog ram mi le on esi ta tud 2 
taot lust: Ma ni ja teh ni ka kuu-
ri de kor ras ta mi ne ja ATV 
soe ta mi ne. Kesk kon na-
in ves tee rin gu te Kes ku se le 
on esi ta tud taot lus Poot si 
ka na li sat sioo ni süs tee mi re-
konst ruee ri mi seks. Sot siaal-
mi nis tee rium an nab val la le 
sot siaal tööks ta su ta ka su ta-
mi seks elekt riau to ning ale-
vis se ra ja tak se ava lik elekt-
riau to de laa di mis punkt. 

 Abi val la va ne ma aju ti ne 
va bas ta mi ne 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

Val la sek re tä ri ärao le-
kul asen dab te da abi val la-
va nem Anu Pe ter son, kes 
omab vas ta vat kva li fi kat-
sioo ni. 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, siis on asen da mi se ajaks 
va ja lik abi val la va ne ma va-
bas ta mi ne val la va lit su se 
liik me ko hus tus test.

 Ma ni ja saa re tee map la-
nee rin gu vas tu võt mi ne

Ot sus ta ti võt ta vas tu Ma-
ni ja saa re tee ma-p la nee ring 
ja saa ta pla nee ring ava li ku-
le väl ja pa ne ku le.

 Tõs ta maa val la lem mik-
loo ma de re gist ri asu ta mi ne 
ja lem mik loo ma de re gist ri 
pi da mi se põ hi mää ru se kin-
ni ta mi ne

Lem mik loo ma de re gist ri 
pi da mi ne on oma va lit su se 
ko hus tus, ees mär giks in for-
mat sioon pee ta va test lem-
mik loo ma dest ja va ja du sel 
oma ni ke kii re väl ja sel gi ta-
mi ne. Kui se ni on re gist rit 
pee tud pa ber kand jal, siis 
nüüd ot sus ta ti lii tu da ava-
li ku vee bi põ hi se lii de se ga 
and me baa si ga.

Ot sus ta ti asu ta da Tõs ta-
maa val la lem mik loo ma de 
re gis ter ja kin ni ta da lem-
mik loo ma de re gist ri pi da mi-
se põ hi mää rus.

 Ühis vee vär gi ja -ka na li-
sat sioo ni aren da mi se ka va 
üle vaa ta mi ne

Ot sus ta ti pi ken da da Tõs-
ta maa val la ühis vee vär gi ja 
-ka na li sat sioo ni aren da mi-
se ka va keh ti vust aas ta ni 
2025.

 Au dii to ri mää ra mi ne
Ot sus ta ti mää ra ta Tõs ta-

maa val la 2011. a. ma jan-
du saas ta aruan net au di tee-
ri ma au dii tor Eve Ant su 
Osaü hin gust Al li ka Au dii-
tor.

 2012. a. val laee lar ve vas-
tu võt mi ne

Ee lar ve vas tu võt mi se ga 
seo ses ot sus ta ti tõs ta ala-
tes 01.05.2012 Tõs ta maa 
las teaias va ne ma te poolt 
kae ta va osa mää ra. Uueks 
mää raks kin ni ta ti 15 eu-
rot kuus lap se koh ta, sh õp-
pe va hen di te ku lu 5 eurot. 
(võrd lu se na Pär nu Mai las-
teaed 41.70) 

Ot sus ta ti võt ta vas tu 
2012. aas ta val laee lar ve.

 Lae nu võt mi ne
Ot sus ta ti võt ta lae nu 200 

000 eu rot ju ba ole ma so le va-
te lae nu ko hus tus te re fi nant-
see ri mi seks.

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

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

27. ap ril lil 2012. aas-
tal toi mu nud val la-
 vo li ko gu is tun gil olid 
päe va kor ras:

 Pär nu maa Oma va lit sus te 
Lii du te ge vu se tut vus tus

Pär nu maa Oma va lit su se 
Lii du (POL) te ge vu sest te gid 
üle vaa te ju ha tu se liik med 
Ee ri Tam mik ja Tai mo Tam-
me leht.

 Val la va ra võõ ran da mi ne
Ot sus ta ti võõ ran da da 

järg mi sed val la le kuu lu vad 
kin nis tud: 
 Met sa tn 23a kin nis tu, 

Tõs ta maa ale vik, ka tast ri-
tun nus 82602:004:0372, 
pin da la 3902 m², maa sih-
tots tar ve ela mu maa 100%, 
alg hin na ga 10 000 eu rot;
 Ki vi toa laut, Ki ras-

te kü la, ka tast ri tun nus 
82601:001:0123, pin da la 
2416 m²; maa sih tots tar ve 

toot mis maa 100%, alg hin-
na ga 5000 eu rot.
 Kop li maa kin nis tu, Tõ-

he la kü la, ka tast ri tun nus 
82601:002:0108, pin da la 
2,2302 ha; maa sih tots tar ve 
ela mu maa 100%, alg hin na-
ga 5000 eu rot.
 Pum ba ma ja kin nis tu, 

asu koht Tõs ta maa ale vik, 
ka tast ri tun nus 82602:004: 
0365, pin da la 101 m²; maa 
sih tots tar ve toot mis maa 
100%, hin na ga 1900 eu rot.

 Su pel ran na kin nis tu ost
Ot sus ta ti oman da da 

Tõs ta maa val la le Er mis tu 
kü las asuv Su pel ran na kin-
nis tu, (ka tast ri tun nu se ga 
82602:002:0049, pin da la-
ga 10475 m², sih tots tar ve 
maa tu lun dus maa 100% ) 
ees mär gi ga aren da da Er mis-
tu jär ve ää res ava lik ku sup-
lus koh ta.

 Sot siaal kor te ri te and-

mi se ja ka su ta mi se kor ra 
muut mi ne

Ot sus ta ti muu ta Tõs ta-
maa Val la vo li ko gu 22. 09. 
2000 mää ru se ga nr. 21 kin-
ni ta tud ”Sot siaal kor te ri te 
and mi se ja ka su ta mi se kord 
Tõs ta maa val las” punk ti 15 
ning sõ nas ta da see järg mi-
selt:“15. Sot siaal kor te ri te ni-
mis tu kin ni tab val la va lit sus 
ning va ja du sel kor ri gee ri-
tak se se da üks kord aas tas.”

 Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
15. 09. 2006 ot su se nr 59 
muut mi ne

Ot sus ta ti muu ta Tõs ta-
maa Val la vo li ko gu 15. 09. 
2006 ot su se nr 59 punk ti 
1 ning sõ nas ta da see järg-
mi selt:

„1. Taot le da Tõs ta maa 
val la mu nit si paa lo man dis se  
Maa re for mi sea du se § 28 
lõi ge 1 punk ti 4 ja 7 alu sel 
Kast na sa dam.“
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Ava me 
kä si töö poe!

 Kä si töö kes kus on Tõs-
ta maal te gut se nud ju ba 
vei di üle ka he aas ta. 

Koos ol les ja nä pu tööd 
te hes tu leb ik ka häid mõt-
teid. Üks tee ma, mis aeg 
ajalt ju tuks tu leb, on kä-
si töö pood. Mõt le si me, et 
kui ta end muud kui meel-
de tu le tab, siis peab ära 
proo vi ma. Su vi seks te ge-
vu seks so bi lik ma ja asub 
val la ma ja vas tas Raua poe 
kõr val. Ai nult lii ga rää-
mas on ta nii seest, kui 
väl jast!

See pä rast re gist ree ri-
si me gi üle-ees ti li seks tal-
gu päe vaks ka kä si töö poe 
kor ras ta mi se tal gud. Kui 
soo vi te oma nõu ja jõu ga 
kaa sa ai da ta, siis ole te 
oo da tud. 

Ko gu in fo ja re gist ree ru-
mis või ma lu se leia te ko du-
le helt www.tee mea ra.ee. 
Mui du gi võib tal gu ju hi le 
he lis ta da ja en nast kir ja 
pan na.

Üht la si pöör dun ko he
ka kä si töö lis te poo le: kel-
lel on too teid, mi da poes 
müüa. Pa lun, and ke en-
dast tea da! Vä ga on 
oo da tud meie oma kan-
di kä si töö lis te too dang: 
meie oma ma ter ja list, 
oma loo ga; tar bee se med, 
mee ned, kunst .... Aga ka 
kau ge malt pak ku jad on 
te re tul nud.

Pii ran guid loo min gu 
osas ei ole, küll aga on 
üks nõue – kva li teet. 

En di selt toi mub kä si-
töö müük mõi sas, kus 
käib su vi ti pal ju kü las ta-
jaid. Kui kau pa jät kub, 
siis võiks ühe meist ri too-
teid ol la mõ le mas ko has 
– mi ne sa tea ku hu ost ja 
es malt sa tub. Kind las ti ja-
ga tak se kum mal gi pool in-
fot täien da vast kau ba va li-
kust tei ses müü gi ko has.

Kui õn nes tub, siis tee-
me järg mi sel aas tal jäl le 
ja pa re mi ni. 

Kui hu vi jääb vä he-
seks, siis ole me ära proo vi-
nud ja saa me uu te le hea-
de le mõ te te le ruu mi.

Anu Rand ma

Tõs ta maa val la va lit sus 
tea tab, et ala tes 
19. ap ril list ku ni 
17. mai ni toi mub Ma ni-
ja saa re tee map la nee-
rin gu ava lik väl ja pa-
nek.

Tee map la nee rin gu ava li-
kus ta mi se järg ne ava lik aru te-
lu toi mub 9. juu nil al gu se ga 
kell 12.15 Ma ni ja saa re kes ku-
ses (paat sõi dab Mu na laiust 
Ma ni ja le kell 12.00).

Tee map la nee rin gu koos ta-
mi se ees märk on kok ku lep-
pi da saa re ruu mi li se aren gu 
põ hi mõ te tes, sääst va ja ta sa-
kaa lus ta tud ruu mi li se aren-
gu tin gi mus tes ning maa- ja 
veea la de ül dis tes ka su ta mis- 
ja ehi tus tin gi mus tes. Tee map-
la nee ring an nab alu se de tail-
se maks pla nee ri mi seks ning 
pro jek tee ri mi seks. 

Väl ja ku ju ne nud asus tus-
st ruk tuu ris suu ri ja olu li si 
muu da tu si tee map la nee rin gu-
ga ei ka van da ta. Uus hoo nes-
tu se asu ko ha mää ra mi sel jär-
gi tak se ju ba väl ja ku ju ne nud 
asus tusst ruk tuu ri ja hoo ne te 
paik ne mist. Asus tu se suu na-
mi sel on jär gi tud, et uus hoo-
nes tus ei kah jus taks maas ti ku 
vaa del da vust. 

Tee map la nee ring sä tes tab 
suu ni sed ran na nii tu de hool-
da mi seks ja ka su tu sest väl ja-
lan ge mi se väl ti mi seks ning la-
hen du sed elekt ri va rus tu seks, 
ve si va rus tu seks ja reo vee käit-
lu seks.

Pla nee ri tav te ge vus ei too 
en da ga kaa sa olu li se kesk kon-
na mõ ju aval du mist kesk kon-
na mõ ju hin da mi se ja kesk-
kon na juh ti mis süs tee mi sea-
du se tä hen du ses.

Tee map la nee rin gu ma ter ja-
li de ga on või ma lik tut vu da:

Tõs ta maa val la ma jas töö-
päe va del E - R kell 8.00-
17.00

Ma ni ja saa re kes ku ses iga 
päev kell 8.00-18.00

Tõs ta maa val la vee bi le hel: 
www.tos ta maa.ee ning Hend-
rik son&Ko vee bi le hel: www.
hend rik son.ee ala jao tu ses 
Ava li kud do ku men did/Pär-
nu maa

Et te pa ne kuid ja vas tu väi-
teid saab esi ta da tee map la-
nee rin gu ava li ku väl ja pa ne ku 
jook sul 19. ap ril list ku ni 17. 
mai ni kir ja li kult Tõs ta maa 
val la va lit su se le (Sa da ma tee 
2, Tõs ta maa ale vik, 88101 
Pär nu maa; e-pos ti aad ress 
vald@tos ta maa.ee; kon tak ti-
sik: kesk kon na- ja aren dus-
nõu nik Alo Tom son, tel 449 
6180; e-pos ti aad ress alo@
tos ta maa.ee). 

Tõstamaa vallavalitsus

Mani ja tee map la nee rin gu 
ava lik väl ja pa nek

POL il täitus 20 aastat, sel puhul tutvustasid volikogu istungil POL i tegevust juhatuse esi-
mees Eeri Tammik ja juhatuse liige Taimo Tammeleht ning andsid üle seinavaiba, kuhu sisse 
kootud ühistegevuse sümbolina kõigi Pärnumaa omavalitsuste vapid.
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Ko gu rii ki val la nud 
st rei gi lai ne võt tis en da 
rüp pe ka Tõs ta maa 
koo li õpe ta jad. Ühi-
selt ot sus ta ti st rei ki da 
kolm päe va ja lä bi sel-
le näi da ta, et ol lak se 
ra hu lo le ma tud se nis te 
pal ga tin gi mus te ga.

Sü gi sel käi di ka Toom peal 
oma ra hu lo le ma tust näi ta-
mas, see kord saa de ti sin na 
sõ nu mid lä bi Har ju maa ha ri-
dus töö ta ja te.

Rää ki sin õpe ta ja te ga nä dal 
pea le st rei ki ja uu ri sin, et mis 
tun ded hin ges pa kit se vad.

Ame tiü hin gu lii der õpe ta-
ja Ga li na Mänd la: “Hea tun-
ne, et st reik üld se toi mus ja 
oli vä ga pal ju toe ta jaid. Aga 
see, mi da rää kis ha ri dus mi nis-
ter hr. Aa vik soo ei ole vä ga 
meel div jutt, sest kui da gi toi-
mub sel li ne asi, et õpe ta jat ei 
väär tus ta ta enam. Toi mub sel-
li ne hä ma mi ne, et noo re m-
õ pe ta ja pal ka tõs te tak se, aga 
va ne mõ pe ta jad just kui ei saa 
mi da gi. Kõik on lah ti ne, aga 
lä bi rää ki mis te le ik ka gi min-
nak se.” Ra ha on loo mu li kult 
va ja lik, aga õpe ta ja töö koor-
mus on ka suur, st prae gu 
nõu tak se 18 norm tun di nä-
da las. Siis jääks ae ga ka roh-
kem te ge le da klas si vä li se töö-
ga. 24 tun ni se koor mu se ga, li-
saks veel vi hi ku te pa ran da mi-
ne, sel leks enam ae ga ei jää. 
Õpe ta ja Mänd la ise teeb prak-
ti li selt iga tund mõ ne töö ke-
se, et lais kus usi nu sest või tu 
ei saaks. Tub li maid kim bu tab 
töö de ga har vem

Mänd la mee lest on nii, et 
kui riik vä ga ta haks, siis ta 
sel le ra ha leiaks. Sa mas ar vab 
ta, et väi ke riik võiks kait se-
ku lu tus te ar velt õpe ta ja te pal-
ku toe ta da. Po lii ti ku tel puu-
dub liht salt taht mi ne se da 36 
mil jo nit lei da rii gi ee lar vest. 
Kind las ti tu leks Mänd la mee-
lest viia lõ pu le ha ri dus re form, 
aga ei to hiks jõhk ralt kin ni 
pan na maa koo le väi te ga, et 
sealt saab keh va ha ri du se. 
Kü la sei su ko halt on kool täh-
tis koht, kui kaob kool, kaob 
ka ini me ne maalt. Kü si mu se-

le, kas kesk kool Tõs ta maa le 
jääb, võ tab õpe ta ja Mänd-
la pi ka pau si ja aval dab siis 
loo tust, et ehk ik ka siia kan ti 
võiks jää da. 

Õpe ta ja te sooviks on, et 
ates teer mi ne ei toi mu ks iga 
viie aas ta ta gant, kui ju ba on 
an tud näi teks va ne mõ pe ta ja 
kut se, siis nii ka jääb. Täien-
da ma pea vad õpe ta jad en nast 
tu le ne valt ame ti ju hen dist nii-
kui nii. 

Ku hu siis õpe ta ja aeg ku-
lub? Kõi ge pealt ta va li sed koo-
li tun nid siis kon sul tat sioo nid, 
rin gid, ko dus ju ba töö de pa-
ran da mi sed ja järg mi se päe va 
et te val mis ta mi ne. Kin del on 
aga see, et klas sis kus on viis 
õpi last ja klas si kus 20 õpi-
last on töö koor mus olu li selt 
eri nev. Eda si peab õpe ta ja ka 
oma gar de roo bi kor ras ta ma, 
sest har vad ei ole nõud mi-
sed, et see või tei ne riie tu se se 
õpi las te le ei meel di. Kas lii ga 
kol la ne või lii ga pruun. Tee-
ma sid, kus õpi la ne õp ta ja ga 
ma ni pu lee ri da püüab jät kub. 
Õpe ta ja te üt lust möö da hoia-
ta ti ju ba 10 aas tat tag asi Ees ti 
ha ri dust Soo me või Amee ri ka 
ja la jäl ge as tu mast. Nüüd on 
see kah juks käes ja õpe ta jat 
ei kait se kee gi.

Ühi sed kul tuu riü ri tus tel käi-
mi sed on vii ma se paa ri aas ta 
jook sul vä he ne nud ma su tõt-
tu. Pal ju del las tel po le või ma-
lu si, ke va di sed eks kur sioo nid 
püü tak se ik ka ära te ha. Buss 
tel li tak se sealt, kus oda vam, 
tih ti ko du kan dist kau ge malt.

Vii ma ti käi di 1,5 aas tat ta-
ga si Es to nias “Lui ke de jär ve”. 
Järg mi se na min nak se End las-
se noor tee ten dust vaa ta ma. 
Reeg li na va ne mad ik ka toe-
ta vad.

Õpe ta ja Va hu veel lä heb 
hea hulk ra ha oma ra ha ko-
tist nii di rul li de ja muu de pi si-
tar vi ku te tar beks. Ei jõua liht-
salt kõi ge pea le tšek ki võt ta. 
Uue õp pe ka va ra ken du mi sel 
peaks kool kõik va hen did ta-
ga ma, aga riik sel leks ra ha ei 
eral da. Töö va hen di te jaoks ei 
ja gu ra ha, ome ti peab õpe ta ja 
tun nid lä bi vii ma. “Kä si töö-
õ pe ta ja saa tus ju ba on kord 
sel li ne, et peab mit te mil lest ki 

mi da gi te ge ma. Pal jast teoo-
riast kä si tööar mas tust ei ku-
ju ne,” kur dab õpe ta ja Va hu-
vee. Õpe ta jad saa vad vä ga 
häs ti aru, et riik lük kab ker-
ge käe li selt kõik prob lee mid 
oma va lit su se kraes se ja see 
ei ole õig la ne. 

Ma te maa ti ka õpe ta ja Mitt 
kur dab, et ae ga ei jät ku. Ta 
ta haks pal ju ti he da malt vi hi-
kuid kont rol li da, et õpi las te 
lais ku se vas tu või del da. Õpi-
la sed ka su ta vad se da ära ja jä-
ta vad ki ko du tööd te ge ma ta. 

Tei ne hä da on see, et tul-
lak se koo li ma ga ma ta ja unis-
te na, sest poo le öö ni is tu tak-
se ju tu tu ba des ja võr gus ti kes. 
Lap sed ei suu da kes ken du da, 
aga õpe ta jal on sun ni meh ha-
nis mi vä heks jää nud. Ko dud 
ei suu da las te ar vu ti maa niat 
kont rol li da. Keh va de ek sa mi-
tu le mus te pu hul süü dis ta tak-
se aga loo mu li kult õpe ta jat. 

Õpe ta ja Mi ti mee lest ei ole 
las tel si hi kind laid hu via la de-
ga seo tud te ge vu si ja nõn da 
ei os ka või ei ta ha nad ka õp-
pi mi ses si hi kind lust üles näi-
da ta. Õpe ta ja ei näe õpi la se 
sil mis vai mus tust, kui siis 
algk las si des. Kah juks lä heb 
õpe ta ja ener gia hal li mas si 
talt su ta mi se le ja see laps, kes 
soo viks ena mat, saab pa ra ta-
ma tult vä hem tä he le pa nu. 

Uu tes õp pe ka va des ei näe 
õpe ta jad si su li si muu tu si, liht-
salt maht on suur ja tem po 
kii rem. Ees märk on õp pep rot-
ses si näit li kus ta da, aga kui-
das sa se da teed, kui ise gi pas-
tap liiats tu leb en dal os ta, sest 
koo lil ei ole va hen deid ega fi-
nant se, kur da vad õpe ta jad na-
gu ühest suust. Kui va rem pi-
di ek sa mi soo ri tu seks saa ma 
20 punk ti siis nüüd 50. Ta set 
güm naa siu mis üri ta tak se tõs-
ta. Üle mi ne ku pe riood uu te le 
õp pe ka va de le on ras ke nii 
õpe ta ja te le kui ka õpi las te le. 
Uue sea du se jär gi võib te ha 
güm naa siu mi ena ma kui kol-
me aas ta ga. Siit tu leb mu re, 
et tööd tu leb ai na juur de, aga 
ta su mit te. 

Uue sea du se jär gi peab 
koo lis töö ta ma mi tu psüh ho-
loo gi, eri pe da goog, ha ri dus-
lik eri va ja du se ga õpi las te 

koor di nee ri ja (HEV koor di-
nee ri ja), kes kõik peaks ai ta-
ma õpi last ja lap se va ne mat. 
Õpe ta ja ei pea enam käi ma 
prob leem se tes ko du des, ta 
tea vi tab sot siaal pe da goo gi ja 
eda si te ge leb ju ba spet sia list. 
HEV koor di nee ri ja on prae gu 
koo lis õpe ta ja Kirs ti Ta lu, kes 
peab er gu ta ma edu kaid ja ka 
lais ku lap si. 

Uuest õp peaas tast ta haks 
õp pea la ju ha ta ja Ad ler iga 
õpi la se jaoks koos ta da in di-
vi duaal se aren gu kaar di. Jäl-
le gi on riik siin läi nud se da 
teed, et kõi ki de eria las pet si de 
pal gad tu leb kan da oma va-
lit su sel. Hea, et see ra ha on 
lei tud, aga siis ki peaks need 
sum mad tu le ma rii gi ee lar-
vest, leiab õpe ta ja Ta lu. Rii-
gi poolt su le tak se eri va ja dus-
te ga koo lid ja õpi la sed sealt 
suu na tak se ta va koo li des se. 
Pa ra ta ma tult on gi ju va ja ta-
va koo li des see lä bi juur de lo-
go pee de ja eri pe da goo ge. 

Kool üri ta tab koos las teaia-
ga loov töö al geid ta ba da. Va-
he ko dust tul nud ja las teaiast 
esi mes se klas si tu le val lap sel 
on ena mas ti suur. Esial gu 
näeb õpe ta ja rän ka vae va, et 
lap sed üht lus ta da. La hen du-
seks oleks vii ma ne las teaia 
rühm eel koo li kor ras muu ta 
ko hus tus li kuks. Koos peak sid 
is tu ma koo li ja las teaia õpe-
ta jad, et ühi selt mu re sid aru-
ta da, ar vab õp pea la ju ha ta ja 
Ad ler. 

St rei giaeg sed rii gii sa de 
väl jaüt le mi sed olid ik ka vä-
ga koo li kau ged. Po lii ti kud 
üt le vad, et õpe ta ja le ela mis-
väär ne palk, aga õi gem oleks 
töö le võrd väär ne palk, rõ hu-
tab Ma ris Ad ler. Vä ga loo de-
tak se riik li kult koor mu se alan-
da mist. Aga kui see st reik ei 
ai ta, tu leb järg mi ne.

Õpe ta jad tea vad, mis kõik 
va les ti on, aga see süs teem 
on nii suur ja ras kes ti ju hi-
tav. Di rek tor Mitt loo dab, et 
jää on lii ku ma ha ka nud. Ehk 
hak kab mi nis tee rium ka ana-
lüü se ja ar vu tu si te ge ma, et 
aru saa da kui das as jad toi mi-
vad. 

Ül le Tamm,
toi me ta ja

Kool ha ri du se tõm be tuul tes
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Noor te kes ku ses pu hu-
vad ke va di sed tuu led. 
Noo red vii bi vad pal ju 

ae ga õues ja noor te kes ku ses 
käiak se nii sa ma puh ka mas 
ning sõp ra de ga koos ae ga 
veet mas. 

Märt sis kü las tas noor te kes-
kust päe vas kesk mi selt 29 
noort, mis teeb kuu lõi kes 
746 kü las tust. 

Ap ril lis on numb rid ki lu-
me ga koos vei di su la nud. 
Päe vas kü las tas noor te kes-
kust kesk mi selt 30 noort ja 
kuu lõi kes jääb kü las ta ta vus 
um bes 690 kan ti. 

Vaa da tes ta ga si märt si te-
ge mis te le, mee nu vad ju ba ka-
jas tust saa nud noor te kes ku se 
esi me ne väl ja sõit teis te noor-
te te ge mi si vaa ta ma, ehk siis 
Sau ga Ava tud Noor te kes ku se 
kü las tus ja ka pal ju kõ neai net 
pak ku nud Tõs ta maa lau lu kon-
kurss.

Märt si koo li va hea jal käis 
meie noo ri koo li ta mas vi bu-
lask ja Ain Jär ve saar. Pär nu 
La he Part ner lus ko gu pro jek-
ti raa mes pa ku ti meie noor te-
le või ma lust tut vu da iid se te 
spor dia la de ga na gu am mu- 
ja vi bu lask mi ne. Koo li tus oli 
kõi gi le loo mu li kult ta su ta. 

Noo red said tea da, mis asi 
on am mu ga lask mi ne ning 
vi bu ga täp su se lask mi ne. Iga 
osa le ja sai vaa da ta ja proo vi-
da eri ne vaid va hen deid, mi-
da sel lis tel spor dia la del ka-
su ta tak se. Kõi gil ava nes või-
ma lus oma täp sust proo vi da. 
Pealt nä ha liht ne teh ni ka aga 
osu tus vei di kee ru ka maks. 

Sai me tea da kui ras ke on 
te ge li kult ko gu oma tä he le pa-
nu koon da da lõp pees mär gi-
le ning ol la pii sa valt ra hu lik 

ning täp ne. Iga spor dia la va-
jab pü si vust ja nii ka am mu- 
ja vi bu lask mi ne va jab har ju-
ta mist. Osa le nud noor tel on 
alad iga ta hes jär gi proo vi tud 
ja loo da me, et mõ ned neist 
hea mee le ga ka tu le vi kus jul-
gelt vi bu- ja am mu lask mist 
proo vi vad. 

Sünd mu sel teh tud pil te 
saab vaa da ta Tõs ta maa Noor-
te kes ku se Fa ce boo ki le he kül-
jelt. 

Ap ril lis läks lah ti Tõs ta maa 
noor te vo li ko gu va li mis kam-
paa nia. Meie se ni sest noor te-
vo li ko gu koos sei sust ne li lii-
get lõ pe ta vad sel le ke va de ga 
koo li ning on veel üks lii ge, 
kel le ti he dad te ge mi sed sü-
gi sest enam noor te vo li ko gu 
te ge mis tes kaa sa rää ki mist ei 
või mal da. 

Noo red is tu sid märt si lõ-
pus ühi se laua ta ha ja mõt-
le sid tõ si selt jär gi möö du-
nud aas ta te ge mis te le. Mis 
on need saa vu tu sed mil le ga 
noor te vo li ko gu seo tud on ja 

mi da neil teis te le et te näi da-
ta oleks ning uh kelt öel da: 
„Meie te gi me!“. Ni me ki ri just 
lõ pu tu ei ol nud, kuid ühi selt 
sai teh tud uu te liik me te vär-
ba mi seks esit lus se nis test te-
ge mis test ja noor te vo li ko gu 
ole mu sest. 

Ap ril li al gu ses kut su si me 
kõi ki Tõs ta maa ak tiiv seid noo-
ri, kes oleks hu vi ta tud noor te 
heaks mil le gi ära te ge mi sest, 
koo so le ku le. 

Ku na hu vi li si ei ol nud pii-
sa valt, kor ral da sid noo red 
Tõs ta maa Kesk koo lis noor te-
vo li ko gu tut vus tu se. Sel leks 
fil mi ti üles noor te vo li ko gu 
tut vus tav vi deo ning koos 
slai die sit lu se ja oma kaa sa-
haa ra va esit lu se ga teh ti kõi-
gi le hu vi lis te le et te kan ne. 

Noor te vo li ko gu te gi end 
noor te seas näh ta va maks. 
Kõik Tõs ta maa val las ela vad 
12. - 26. aas ta sed noo red said 
va li mis te le end kir ja pan na. 
Va li mis te päe val oli kan di daa-
te 8: Ta nel Tuul mees; Ka ren 
Ad ler; He le vi Jur jev; Tee le Tõ-

nis son; Sil va-Ast rid Som mer; 
Ag nes Jan son; Triin Tu gim ja 
Ka ro lii ne Kask. Va li mis päe val 
said kõik Tõs ta maa val la ela-
ni kud va nu ses 7.-26. eluaas-
tat va li da ühe noo re noor te-
vo li ko gus se. 

Või ma lust ka su tas 81 ini-
mest ja hää le tus osu tus vä ga 
ta sa vä gi seks ning noor te vo li-
ko gu pi di te ge ma ka li sa hää-
le tu se. Va li mi sed ja hää le ta-
mi ne on de mok raat li kult lä bi 
vii dud ja Tõs ta maa Noor te vo-
li ko gu on saa nud en da le hul-
ga nis ti uu si ak tiiv seid mees-
kon na liik meid. 

Kõik va li mis tel osa le nud 
noo red jää vad loo de ta vas ti 
noor te vo li ko gu te ge mis tes ak-
tiiv selt kaa sa te gut se ma. 

Uu teks liik me teks va li ti 
20. ap ril li koo so le kul Ka ro lii-
ne Kask; Ag nes Jan son; Triin 
Tu gim; He le vi Jur jev ja Ta nel 
Tuul mees. 

Ol gu siin ko hal üles loe tud 
ka noor te vo li ko gu liik med 
kes eel mi sest koos sei sust jät-
ka vad: Keiu An der son; Lau ra 
Jõe; Ing mar Juu rik ja Maar-
ja Press. Need on siis noo red 
kel le poo le võib jul gelt pöör-
du da et te pa ne ku te ga Tõs ta-
maa noor te elu-olu pa re maks 
muut mi seks. 

Noor te kes ku se noo red ee s-
ot sas noor te vo li ko gu noor te-
ga osa le vad 5. mail üle-rii gi-
li sel „Tee me ära“ kam paa nial 
ning kor ras ta vad noor te kes ku-
se üm ber ole vat õuea la ning 
met saa lust. Oo ta me kõi ki jul-
gelt meie hea kor ra töö de ga lii-
tu ma ja end www.tee mea ra.
ee le he kül jel tal gu te le re gist-
ree ri ma. 

Head ke va det soo vi des, 
Sii vi Tõ nu ri, 

Tõs ta maa Noor te kes ku se noor soo töö ta ja

Kevadiselt noortekeskusest

MÜÜA SAE MATR JA LI
Il mas ti ku kin dlast Si be ri le hi sest SOOD SALT 
ter rass, vood ri laud vms höö vel ma ter jal ja 

sae ma ter jal teie ko ju, va ja du sel koos trans por di ga. 
Soo vi kor ral too da me ka muud 

höö ve la ma ter ja li män nist ja kuu sest.
Roh kem in fot: www.well max.ee või 

tel 5 685 4501
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Eel mi sel ke va del koo lis 
toi mu nud koo so le kul 
sai me tea da, et kes kast-

me õpi la sed loe vad vä ga vä-
he raa ma tuid. Hu vi lu ge mi-
se vas tu saab al gu se ju ba 
las teaias.

Ema kee le päe va eel pa ni-
me saa li väl ja näi tu se va ne-
ma te ja va na va ne ma te lap se-
põl ve las te raa ma tu test. Pa lu-
si me, et raa ma tuid took sid 
ka las te va ne mad, kuid kah-
juks ei pak ku nud neid mit-
te kee gi. Meie oma raa ma tu-
ta ga va ra si sal dab põ hi li selt 
las te raa ma tuid pe rioo dist 
1970 – 1990, kuid ük si kud 
ra ri tee did on veel gi va ra se-
mast ajast. 

Ole me juur de mu ret se nud 
pal ju tä na päe va seid ko gu-
mik ke ja ju tu raa ma tuid. To-
re dat ära tund mis rõõ mu pak-
ku sid las teaia töö ta ja te le raa-
ma tud nen de en di lap se põl-
vest. Aga las te le meel dib vä-
ga, kui nei le une jut tu loe tak-
se. Nii saa vad pal ju de le tut-
ta vaks Sip sik ja Kunks moor, 
ka ru poeg Puhh, Nak sit ral lid, 
Bul ler by lap sed ning tei sed 
hu vi ta vad te ge la sed.

Kut su si me see kord ema-
kee le päe vaks kül la kauaaeg-
se ema kee leõ pe ta ja ja koo li 
raa ma tu ko gu ju ha ta ja Ma ri 
Lü his te. 

Te ma kaa sa too dud va-
nad las te raa ma tud ei ol nud 
nii ilu sad ja vär vi li sed, kui 
prae gu väl jaan ta vad, pi ka-
a ja li sest tar vi ta mi sest on 
neil le hed tuh mu nud ning 
ple ki li sed. Sel leks, et raa ma-
tuid saaks veel pal ju aas taid 
lu ge da, on nei le üm ber pan-
dud jõu pa ber, ko ha ti re be ne-
nud leh ti aga pa ran da tud 
tei bi ga. 

Õpe ta ja Ma ri lu ges las te-
le jut te nii va na dest kui ka 
uu test raa ma tu test, esi tas loe-
tu koh ta kü si mu si ja näi tas 
kunst ni ke joo nis ta tud il lust-
rat sioo ne.

Lap sed said ise lu ge da El-
len Nii du kir ju ta tud raa ma-
tut „Ron gi sõit”. Ma ri ei ol-
nud kii tu se ga kit si – tä na vu-
sed esi me se klas si õpi la sed 
pi da vat ole ma vä ga usi nad 
raa ma tu ko gu kü las ta jad. 

Paa ri päe va ga loe vad raa-
ma tu lä bi ja ko he ta ha vad 
uut võt ta. 

Sü da me nä da lal mat ka-
si me, sõi me pal ju puu- ja 
juur vil ju ning män gi si me 
rah va ma jas koos Ene, Kai di 
ja Anu ga sport lik ke lii ku mis-
män ge. Tiiu ja Vir ge ga Varb-
la loo dus kes ku sest on koh tu-
tud lau sa ka hel kor ral. 

Vaat le si me loo du se õp pe-
ra jal ke va del leht puu de ga 
toi mu nud  muu tu si ja täit-
si me sel le põh jal koos ta tud 
töö leh ti. Mõ ned päe vad ta-
ga si koh tu si me aga õue sõp-
pe prog ram mis „Kes elab tii-
gi vees?”. 

Ja lu ta si me Met sa tä na val 
asu va, võ se rik ku kas va nud 
tii gi juur de, mil le tu me ve-
si hel kis ja sä de les päi ke se 
käes. Al gul tun dus, et tii gis 
va lit seb veel uni ne vai ke lu, 
kuid siis leid sid Tiiu ja õpe ta-
ja Ai di vee pealt ui su ta mast 
lius ku ri, mi tu pu ru va na, sää-
se vast seid, teo kar pe, selg sõu-
du ri, sur nud kol la serv uju ri, 
ve siämb li ku ja pal ju pu tu ka-
te-mu tu ka te vast seid. Saht-
li-pe re tii gist õn nes tus kin ni 
püü da ise gi väi ke ka la maim. 
Et te vaat li kult toi me ta si me 
tii gie la ni kud vee ga täi de-
tud kar pi des las teae da, kus 
väik se maid te ge la si sai kor-
da möö da mik ros koo bi all 

vaa del da. 
Hu vi tav oli see gi, mil li ne 

näeb 40 kor da suu ren da tult 
väl ja ka se see me, si ni lil le leht 
või si bul. Pä rast vii di mõ le-
mast tii gist väl ja püü tud tii-
gia su kad ta ga si oma loo mu-
lik ku elu kesk kon da.

Nu ku tea ter Le pat rii nust 
loo bu si me, sest nad kü si sid 
40 mi nu ti li se eten du se eest 
100 eu rot ja see oleks pi le ti-
hin na ker gi ta nud vä ga suu-
reks. 

15. mail kell 16.00 toi-
mub ema de päe va- ja ke vad-
pi du, jär je kord se len nu saa-
da me koo li 

31. mail. Las teaed sai 
veeb rua ris 30-aas ta seks, sel-
le pä rast on tä na vu se las te-
kait se päe va tee ma gi „Sün ni-
päev”. See on stii li pi du, pa lu-
me, et va ne mad kos tü mee rik-
sid lap sed klou ni deks. Leid li-
ku mad nu pu ta vad-meis ter-
da vad kind las ti hu vi ta va 
pea kat te ja mõt le vad muud-
ki väl ja. Klou ni riie te te ge mi-
seks saab häid mõt teid las te-
raa ma tust „Kes su ja Tripp”.

Kes veel ei ole kok ku lep-
pi nud aren gu vest lu se toi mu-
mi se ae ga, pa lun teh ke se da 
kind las ti! Aren gu vest lu sed 
on kõi gi le lap se va ne ma te le 
ko hus tus li kud!

Ai ta Lind, 
las teaia di rek tor

Las te pe re ke va di sed te ge mi sed„Haig ruot si ja„ 
oo tab tea teid 
haig ru test

 1990. aas ta mais võe ti al-
la kir ju ta nu et te pa ne kul kait-
se al la esi me se na Ees tis Kad-
ri na val la Van du hall haig ru-
ko loo nia. 

Kait se-ees kir ja mit te täit mi-
se tõt tu on Van dus kõik pe-
sa puud ma ha sae tud. Kur va 
saa tu se ga ko loo niaid on ko-
du maal veel gi. Nii tek kis ki 
al la kir ju ta nul sü gi sel, aas tal 
2006 mõ te, et viia ko du maa 
haig ru ko dud kait se al la ning 
uu ri da lä he malt Meie haig ru-
te elu-olu.

On gi kau ge telt maa delt ta-
ga si meie loo du se ühed pär-
lid: hall haig rud. Ja pro jek til 
„Haig ruot si ja” on al ga mas 
kuues hooaeg. Kok ku on tul-
nud tea teid haig ru test napp 
üle seits me sa ja ja kaar dil on 
ju ba 55 kind lat Ees ti maist 
ko loo niat, mis tä hen dab 
se da, et „Haig ruot si ja” (al-
la kir ju ta nu) on ko loo nia te 
kaar dis ta mi sel lõ pu sir gel. Ko-
loo nia te ko guar vuks pa kun 
ko du maal ca 60. 

„Haig ruot si ja” ees mär giks 
on siis kaar di le saa da kõik 
ko loo niad, kaar dis ta da pe sit-
su saeg sed (ap rill-mai-juu ni) 
ja pe sit sus järg sed (au gust-
sep tem ber-ok too ber) toi tu-
mis pai gad. Sa mu ti võik sid 
meie haig ru ko loo niad ol la 
la ge raie kee lu all. Alap ro jek-
ti ni meks „Haig ru kait se”. 
Haig rup ro jek ti lõpp sõ naks 
peaks ole ma haig ru te elu-
olu tut vus tav raa mat „Haig-
ru raa mat”.

Kõik haig ru tea ted ka Tõs-
ta maa val last on te re tul nud. 
Al la kir ju ta nu oo tab tea teid 
uu te ko loo nia te koh ta, sa-
mu ti ük sik pe sit se ja te koh ta. 
Sa mu ti on oo da tud kõik len-
nu suu nad, et lei da üles se uu-
si ko loo niaid. Sa mu ti hu vi ta-
vad Haig ruot si jat kõik toi tu-
mis pai gad.

Tea de te pu hul on täh tis 
eda si an da haig ru vaat lus te 
te ge mi se täp ne koht ja aeg. 
Haig ru tea ted võib saa ta aad-
res sil: ma rek53@hot.ee või 
edas ta da numb ril: 322 0662

Ma rek Va hu la, 
wa ba kut se li ne Haig ruot si ja.
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2010 aas ta on ni me ta-
tud rah vus va he li seks 
ak tiiv se va na ne mi se ja 
põlv kon da de va he li se 
so li daar su se aas taks. 

Kuid ni me tus ük si ei ai ta, 
kui po le taht mist te gut se da 
või veab ter vis alt. Kui jalg ik-
ka kan nab ja taht mist ja gub, 
siis an nab elu rõõ mu le kind las-
ti juur de suht le mi ne ea kaas-
las te ga. Ühi ses te gut se mi ses 
on ea kal või ma lik tul la väl ja 
oma iga päe va ru tii nist. 

Klu bi te ge vu ses ole me pi-
da nud täht saks koh tu mi si eri-
ne va te elu kut se te ini mes te ga, 
aru te lu sid, väl ja sõi te ko du ko-
ha eri ne va tes se pai ka des se. 

Meie klu bi tei ne te ge vu-
saas ta lõp pes ki ilu sal ke vad-
päe val Varb la muu seu mis, 
kus võt tis vas tu pe re mees Re-
ne Kask, kes an dis üle vaa te 
ma ja aja loost ja vas tas ar vu-
ka te le kü si mus te le. Va nad tar-
bee se med te ki ta sid pal ju des 
ära tund mis rõõ mu, kuid oli 
ka sel li seid ese meid, mil le ots-
tar best pol nud kel lel gi ai mu. 
Oli hu vi tav mõt te matk ees ti 
ta lu kul tuu ri aja luk ku. 

Siin ko hal mee nu taks neid 
et te võt mi si, mi da klu bi liik-
med loet le sid hu vi ta va ma teks 
ja tä na da kõi ki esi ne jaid, kel-
le abil üri tu sed toi mu sid.

Kii du sõ nu päl vi sid järg mi-
sed üri tu sed: psüh ho loog Eve 
Rõ hu nõuan ded vaim se ta sa-

kaa lu säi li ta mi seks, Eve ja Lii-
na Kää ri rei si mul jed Viet na-
mist, sar mi ka noo re ars ti Jan-
no At na loeng va ne maea lis-
te ol met rau ma de väl ti mi sest, 
kui das ta ga da ko dus tu leo hu-
tus – põh ja lik tea ve ko ha li ku 
pääs tea me ti ju hilt Mait Jan-
so nilt, kul tuu ri list mee le la-
hu tust pak ku nud ühi ne teat-
rie ten du se „Pal ju õn ne ar gi-
päe vaks“ kü las tus. Suur tä nu 
val la va nem Too mas Rõ hu le 
ja Õn ne la le ning Ka ri ni le rah-
va ma jast meie te ge mis te toe-
ta mi se eest.

Kii dan kõi ki klu bi liik meid, 
kes on ol nud ak tiiv sed, elu-
rõõm sad, hin gelt noo red, vä-
ga po si tiiv se el lu suh tu mi se ga 
ja abi val mid. Osa le jad leid sid, 
et kõi ge täht sa mad on selt si-
li sed, kel le ga on ala ti rõõm 
koh tu da.

Oo da tav elui ga pi ke neb pi-
de valt. See ta gab se da, et ea-
kad saa vad oma ko ge mu si, 
mä les tu si eda si an da. Är ge 
pel ja ke en dalt kü si da, mi da 
võik sin te ha mi na oma ko du-
pai ga elu hu vi ta va maks te ge-
mi seks. Tee me siis nii, et ea ka-

te aas tad olek sid to re dat te ge-
vust täis. Igal pool ja igaü he 
jaoks. 

Oo ta me oma klu bis se kõi-
ki, kes ta ha vad va hel dust ja 
to re daid kaas la si.

Põ ne val ajal me ela me,
maail ma mu re sid ja ga me.
Ras kus tes abis tab nal ja soon,
kül lap hom ne gi päev ime-
sid loob.

Päik se list su ve
Lya Ve sik

Taga si vaa de Tõs ta maa ea ka te klu bi te ge vu se le

Mõi sa kos tüü mi des Tõs ta-
maa nai san sam bel Ree de ne 
rõõm esi ne mas To ri ki ri kus 
14. 04. 2012 iga-aas ta sel 
Pär nu maa Vo kaa lan samb li te 
Päe val, et hoi da mit me hääl-
set lau lue si tu se os kust 
Fo to au tor Ülo Soo mets.
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Mi nu pe re le, sõp ra-
de le ning tut ta va-
te le on am mu sel-
geks saa nud, et 

olen jää gi tu In dia fänn. Mi nu 
vai mus tus sel lest maast sai al-
gu se 2009. aas tal kui esi mest 
kor da kü las ta sin Goa osa rii ki 
ning on iga rei si ga ai nult kas-
va nud. 

Mi nult on kü si tud, et kui-
das ma viit sin ühes rii gis nii 
pal ju kor di käia, kas ma ära 
ei tü di ne ning kui das ma ta-
lun seal set rä pa sust. Nen de le 
kü si mus te le on ras ke lü hi dalt 
vas ta ta. In dia on tões ti rä pa-
ne, aga seal on ilu ja ek soo ti-
kat märk sa roh kem. Ühes rii-
gis viis kor da käia on tões ti 
pal ju, kuid kui riik on nii suur 
ja iga osa riik täies ti eri ne va 
elus tii li, kul tuu ri ja vaim su se-
ga, siis ei saa ka küm ne rei si-
ga sel lest maast ja kul tuu rist 
täit üle vaa det ja tun net, et 
nüüd on kül lalt. Mi nu jaoks 
ei ole In dia en nast kau gelt ki 
am men da nud ja oma vii ma-
sel rei sil tund sin, et mul ei 
saa iial gi vist kül lalt sel le rii-
gi lõh nast, ini mes test ja ko gu 
vaim su sest, mis sel le maa ga 
kaa sas käib.

Veet sin käe so le va aas ta 
jaa nua ris-veeb rua ris taas kord 
kuu In dias ol les nä da la Mum-
bais, kaks nä da lat An da ma-
ni saar tel ja ne li päe va New 
Del his, In dia pea lin nas. Kuu 
ae ga rei sil ol la tun dub vä ga 
pikk aeg, kuid mi nu jaoks len-
das aeg kii re mi ni kui iial ar va-
ta oleks osa nud. 

Esi me ne pea tus paik oli nii-
siis Mum bai. Tõe li selt suur 
linn nii rah vaar vu, liik lu se 
kui kõi ge muu poo lest. Mum-
bais se on koon du nud In dia 
suu ri mad fil mis taa rid, fi nants-
haid, aga ka ko gu muu rah-
vas, kes ra hast ja hiil gu sest 
osa ta ha vad saa da – liht sad 
töö li sed, ker ju sed, pros ti tuu-
did jne jne. Liik lus on hul-
lu meel ne nii ööl kui päe val 
ning mi nu pea mi seks mee to-
diks tä na va te ning rist mi ke 
üle ta mi sel oli sü ga valt sis se-
hin ga mi ne ning pea ees au-
to de va he le tor ma mi ne. Kui 
näi teks New Del his pee tak se 

veel val gus foo ri tu le dest kin-
ni, siis Mum bais on foo rid 
tä na va te ilus ta mi seks mit te 
liik lu se re gu lee ri mi seks. Neid 
ju hu seid, kus avas ta sin end 
ke set rist mik ku sil mit si tört-
su ta va tuk-tu ki või au to ga, 
oli kül lalt ja ma ei nau ti nud 
neid mo men te.

Põ ne va teks vaa ta mis väär-
sus teks olid Mum bais aga 
Prints Al ber ti muu seum, dho-
bi ghat ehk siis ko ha lik iid ne 
pe su ma ja, kus suud ra de kas ti 
kuu lu vad pe su me hed kä sit si 
suur lin na pe su pe se vad ja kui-
va ta vad, Ha ji Ali mo šee ning 
Chow pat ty rand, mis oli to hu-
tu suur ja sa ma to hu tult rä pa-
ne. Tüü pi li ne In dia.

In dia-rei si suu ri maks ja 
pa ri maks ela mu seks olid see-
kord An da ma ni saa red. Ma ei 
tea kui das mul üld se tu li idee 

sin na min na, aga see on ol-
nud üks mu elu pa ri maid ot-
su seid. An da ma nid on grupp 
väik seid saa ri, mis asu vad 
Ben ga li la he ja An da ma ni 
me re va hel. An da ma nid moo-
dus ta vad koos Ni co ba ri saar-
te ga üht se hal dus ter ri too riu-
mi, mis al lub In dia või mu le, 
kui gi geog raa fi li selt asu vad 
lä he mal Tai le. Len nu sõit New 
Del hist An da ma ni de pea lin na 
Port Blai ri koos va he maan du-
mi se ga Bhu ba nes wa ris kes tis 
täp selt 4,5 tun di. 

Kui min na Port Blai ri Chen-
naist ko ha li ku lae va ga, siis 
kes tab sõit ole ne valt il mas ti-
kust 3-4 päe va ning boo nu-
seks on pak sud prus sa kad ja 
mõ ne võr ra vä si tav suht lus ko-
ha li ke ga (ku na ise lae va ga ei 
läi nud, siis in fo põ hi neb teis-
te rei si ja te ko ge mu sel). Ühe 

saa rel ko ha tud tut ta va käest 
kuul sin, et kui ne mad lae va-
ga Port Blai ri poo le sõit sid, 
siis esi me sel ööl olid min gid 
ko ha li kud ku tid läi nud ma ga-
vaid nai si kä per da ma. Ku na 
nai sed aga ki sa ma hak ka sid, 
siis lan ge tas lae va kap ten kii re 
ja kar mi ot su se – me hed pan-
di järg ne va teks päe va deks 
liht salt rau du ning Port Blai-
ris oo tas neid ju ba po lit sei. 

Port Blair on saa res ti ku 
pea linn ca 100 000 ela ni ku ga 
ning asub An da ma ni de lõu-
nao sas. Klii ma on seal aas ta-
rin gi soe, kus kil kol me küm ne 
soo jak raa di rin gis ja vas ta valt 
aas taa ja le siis kas kui vem või 
niis kem. Võr rel des Mand ri-In-
dia ga on An da ma nid aga soo-
tuks tei ne maailm. Tä na vad 
ja plat sid on puh ta mad, ker ju-
seid ei ole ning ini mes te suht-

Avas ta des In diat: Mum bai – An da

Kalaturg Andamanidel Havelocki saarel külas nr 3 ehk saare suurimas keskuses. Kalad rapiti ja müüdi ko
si ei järginud keegi, aga sellest polnudki lugu - kõik sõid ja olid hea tervise juures. Sh ka loo autor, kes k
kala ostis ning kohalikel ära küpsetada laskis.
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lus lee bem ja sõb ra li kum. Tu-
ris ti des ei näh ta igal meet ril 
lii ku vat ra ha kot ti või kui, siis 
ai nult tu ris ti roh kei mal saa rel 
Ha ve loc kil.

Saa bu des An da ma ni de le, 
on kõi ge es ma seks ko hus tu-
seks vor mis ta da saa rel vii bi-
mi se lu ba. Sel leks täit sin len-
nu jaa mas im mig rat sioo ni laua 
ta ga ühe blan ke ti, näi ta sin en-
nast ja pas si ning vars ti oli-
gi pa ber käes. Ning see pa ber 
koos koo pia te ga pi di ko gu 
aeg kaa sas ole ma, sest os tes 
lae va- või bus si pi le teid, tu li 
üks koo pia ala ti kas sas se an-
da tões ta maks, kes sa oled ja 
miks sa oled. 

Kuid reaal selt oli see vaid 
väi ke bü rok raa tia, mil le ga sai 
liht salt hak ka ma. Üld se lu ba-
tak se tu ris til saar tel kor ra ga 
ol la vaid 30 päe va ja erand-

kor ras pi ken da tak se lu ba veel 
15 päe vaks. Ja seal juu res on 
veel piir kon di, ku hu tu ris te 
hoo li ma ta loast ik ka gi ei lu-
ba ta. Ni melt elab saar tel eri ne-
vaid hõi me, kel le tra dit sioo ni-
list elus tii li püü tak se säi li ta da 
ning ra ha kad val ged tu ris tid 
ei mõ ju sel le le ko he kui da gi 
häs ti. Ni co ba rid on vä lis maa-
las te le täie li kult su le tud piir-
kond.

Saa bu sin Port Blai ri hom-
mi kul kell 10.30 ning pea le 
lü hi kest kaup le mist la sin end 
Lo ne ly Pla ne tist lei tud ho tel-
li kes se sõi du ta da. Mi nu õn-
neks asus see lin na kes ku se 
li gi dal ning sa da mast vaid 
mõ ne sa ja meet ri kau gu sel. 
See ga oli liht ne ko he os ta lae-
va pi let Ha ve loc ki le – tu ris ti de 
pa ra dii si. 

Sõit saa re le kes tis järg mi-
se päe va hom mi kul vaid 2,5 
tun di ning mak sis 4 eu rot pi-
let. Ha ve lock on ilus troo pi-
li ne saar, kü lad on num mer-
da tud 1st 7ni ning ühe ko ha-
tud rei si sel li soo vi tu sel põ ru-
ta sin gi saa re ilu sai ma ran na 
äär de, kü las se num ber 7. Ja 
kui kord ve da ma hak kas, siis 
sa mas vai mus läks ka eda si 
– sain ühe vä hes test va ba-
dest bun ga lo test en da le ren-
ti da ran nast vaid 100 meet ri 
kau gu sel. 

No eda si või te ju ba ise 

pak ku da mil le ga ma te ge le-
sin järg ne vad 6 päe va jook-
sul. Laisk le mi se ga sel le sõ na 
ot ses mõt tes – päi ke se van nid, 
tun di de kau pa vees lok su mi-
ne, ja lu ta mi ne, ko ha li kus 
bus sis trü gi mi ne, teis te tu ris-
ti de ga möö da saa re tur gu rin-
gi pat see ri mi ne, öö sel ran nas 
he len da va plank to ni vah ti mi-
ne jne jne. Ain sa teks idül li rik-
ku ja teks olid ro pult pak sud ja 
ko le dad prus sa kad, kes ae ga-
jalt bun ga low sein te le ja voo-
dis se end poe ta sid. No ja siis 
tu li neid kas mi ne ma aja da 
või ma ha lüüa. Sai teh tud nii 
üht kui teist.

Pea le nä da lat Ha ve loc kil 
ve de le mist ot sus ta sin min-
na Litt le An da ma ni de le ehk 
Väi ke se le An da ma ni le, ku hu 
kiir laev sõi dab 6 tun di ning 
aeg la sem va riant siis 8 tun di. 
Pi let saa re le mak sis 86 eu ro-
sen ti. See ga ehe tões tus sel le 
koh ta, et kus on tu ris tid, seal 
on ka hin nad ko he kõr ge mad. 
Väi ke sel An da ma nil käib tu-
ris te vä ga vä he, see pä rast on 
seal na pilt ho tel le või üld se 
ma ju tus koh ti. Ja hin nad on 
veel oda va mad kui need kesk-
mi selt üld se In dias on. 

Veet sin saa rel nä da la ning 
sel le aja jook sul õn nes tus ühe 
kaas tu ris ti ga ära vaa da ta kõik 
ku hu rol le ri ga li gi pää ses. 

Ta va li selt al gas ki päev sel-

le ga, et is tu si me rol le ri sel ga, 
va li si me suu na ning sõit si me 
nii kaua kui teed oli. Mõ ni-
kord lõ pe ta si me ke set džung-
lit, tei ne kord ko ha li ke ela ni-
ke põl du de va hel, mõ ni kord 
jäi me pi da ma oo kea niäär sel 
lii va ri bal, et vah ti da kra bi sid 
ning nau ti da inim tüh jal ran-
nal päi ke se püüd mist. Kord 
õn nes tus meil ise gi  peaae gu 
leh ma kar ja sis se sõi ta. Ni melt 
ko gu ne vad seal sed pii maand-
jad õh tu ti tee de pea le ma ga-
ma ning kõik üle jää nud, kes 
tee del lii gel da soo vi vad, pea-
vad leid ma tee nen de va helt 
lä bi ma nöö ver da mi seks. 

Proo vi si me se da sa ma te ha, 
kuid üks sar vik kuk kus pe ru-
ta ma ja sar ve de ga vehk le ma, 
mis tä hen das se da, et lõ pe ta si-
me oma rol le ri ga kraa vis. Mi-
da gi hul lu ei juh tu nud, aga 
edas pi di hoid si me saa re pu-
ni ku test ee ma le. Mi nu jaoks 
võr dus saa rel ole mi ne tõe li se 
pä ris maa la se elu ga – ei min-
git kos mee ti kat, in ter net ti 
või mu re sid sel le pä rast, kas 
jõuan ku hu gi õi geks ajaks 
või mit te. 

Är ka sin mil lal är ka sin, rii-
ded sel ga ja ran da või džung-
lis se, tä na valt os te tud toit 
kaa sa või ko he kõh tu ja oli gi 
päev jäl le edu kalt sel ja ta ga.  

Liina Käär
järgneb maikuu Tõstamaa Tuultes >>

a ma nid - Del hi

ohapeal, euroopalikke sanitaartingimu-
kamba peale kohatud kaasseiklejatega 

Tulevased emad Sanjay Tulevased emad Sanjay 
Ghandi Rahvuspargis Ghandi Rahvuspargis 
Mumbai lähistel. Indias Mumbai lähistel. Indias 
on palju rahvusparke, on palju rahvusparke, 
kus elutseb hulgaliselt kus elutseb hulgaliselt 
kohalikke elukaid. Ahvid kohalikke elukaid. Ahvid 
jooksevad aga vabalt ringi jooksevad aga vabalt ringi 
ning nendega peab üpriski ning nendega peab üpriski 
ettevaatlik olema - kui sa ettevaatlik olema - kui sa 
neile ei meeldi, siis võivad neile ei meeldi, siis võivad 
sind vabalt hammustada sind vabalt hammustada 
ja näpistada. Need noored ja näpistada. Need noored 
ahvimammad paistavad ahvimammad paistavad 
küll toredad, aga päris küll toredad, aga päris 
ligidale minna ei saanud, ligidale minna ei saanud, 
vaatasid kurjalt.vaatasid kurjalt.
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Pil li mäng on meie val las 
las te ja noor te seas vä ga 
po pu laar ne os kus. Tõs ta-

maa rah va ma jas on prio ri tee-
diks ol nud kest valt või ma lus-
te loo mi ne muu si ka li seks ene-
se väl jen du seks. 

Al ga jad võ ta vad in nu ga 
mõõ tu eda si jõud nu telt ja jär-
je pi de vus on see ga ta ga tud. 
Prae gu seks va ne ma teks ja va-
na va ne ma teks saa nud rää gi-
vad oma muu si ka li sest te ge-
vu sest las te le ja las te las te le 
ning ela vad nen de te ge vu se-
le kaa sa.

Vii ma se aas ta ga on Tõs ta-
maal „tuu le tii ba des se” saa-
nud ju ba kaks eri ne vat koos-
sei su ning li saks veel ük si-
kuid duo sid-trio sid, kel le ga 
koos on ol nud hea või ma lus 
jul gelt üles as tu da ka mit mel 
noo rel laul jal. Mit mel puu-
dub veel koos mu sit see ri mi-
se ko ge mus, õp pi des va li tud 
inst ru men dil män gi mist al les 
alg faa sis. Nen de jaoks on loo-
de ta vas ti edu kas kok ku mäng 
veel ees.

Õn nes tu mi ne sõl tub suu-
res ti noor te en di suh tu mi sest. 
Har ju ta mi ne nõuab ae ga ja 
pü hen du mist, et tu le mu sed 
olek sid head. Na gu igal pool, 
on ka meil neid, kel le hu vid 
ja ees mär gid on tõ si se mat laa-
di, aga ka neid, kes ei viit si 
nii pal ju vae va nä ha ja jä ta-
vad pil li män gu õp pi mi se poo-
le li, hin na tes oma os ku sed ju-
ba pii sa vaks. 

Nii on sü gi sest ala tes saa-
nud Tõs ta maa rah va ma jas 
pil liõ pet 36 noort, kel lest on 
jää nud tä na seks truuks 25. 
Esi ne mis või ma lu si on ju ba 
ol nud, aga oo tab veel ka ees. 
Kui suu de tak se ju ba rõõ mus-
ta da pub li kut, siis on see oo-
da tud ta suks vae va rik ka har-
ju ta mi se eest.

Tä nu Tõs ta maa val la va lit-
su se koos töö le Pär nu La he 
Part ner lus ko gu ga, soe ta ti 
Lea der-prog ram mi pro jek ti 
„Pil lid he li se ma” raa mes meie 
bän di koo li te ge vu seks tar vi li-
kud muu si ka riis ta de komp lek-
tid. 

Sa mal vii sil on komp lek tid 
an tud Pär nu maal kok ku 9le 
val la le viieks aas taks ta su ta 

Rah va ma jas t

Tõs ta maa kesk koo li 
36 õpi last, di rek tor ja 
hu vi juht käi sid 27. ja 
28. ap ril lil kü las sõp-
rus koo lil Bro ce nis. 

Sõp rus suh ted said al gu-
se pea küm me aas tat ta ga si, 
kui Tõs ta maa koo li too na-
ne hu vi juht Har vet Toots, 
uu ris aja loo hu vi li se na meie 
kan di me he, Ja kob Kun de ri, 
saa tust II maail ma sõ jas Lä-
tis Bro ce ni piir kon nas. Oma-
va he li sed suh ted on meie 
ja nen de koo li va hel ol nud 
kõik need aas tad vä ga lä he-
da sed. Üle aas ta käiak se üks-
tei sel kü las. Sel aas tal oli 
meie koo li kord kü las ta da 
Lä ti sõp ru.

Kü las tus käi gu tra dit sioo ni-
li ne kont sert-ak tus oli meie 
tu le ku auks põh ja li kult et te 
val mis ta tud. La val käi sid 
eri ne va te va nu seast me te 
tant si jad, kel lest kõi ge pi se-
mad su la ta sid pub li ku sü da-
med ja pa nid laialt nae ra ta-
ma. Bro ce ni kool on tu ge va 
muu si ka kal la ku ga ja see ga 
kuul si me kõrg ta se mel koo ri-
lau lu nii väik se ma te kui ka 
piir kon na pa ri maks koo riks 
tun nis ta tud koo li va ni ma 
va nu seast me esit lu ses. Meie 
õpi las ted te gid Lä ti sõp ra de-
le sa mu ti ak tu sel et teas te. 
Rein Pi hel gas rõõ mus tas 
oma lõõt sa män gu ga seal-
seid noo ri, pan nes nii mõ ne-
gi tüd ru ku sil mad sä ra ma. 
Vik to ria Kul ler kupp ja Liis-
beth Sikk esi ta sid ki tar ril sel-
geks õpi tud Lä ti rah va vii si 

nii ees ti kui ka lä ti kee les, 
ära tund mis rõõm oli suur. 
Veeb rua ris Tõs ta maa ta len-
diks va li tud And rus Kiis ler 
esi tas il ma proo vi ta ja seal-
se te va hen di te ga tub li trum-
mi soo lo. Ma ret Pa lu sa lu võ-
lus pub li ku oma hur ma va 
hää le ga ning esi nes ka koos 
sõp ra de ga (Kris tel Sutt; Keiu 
An der son; Liis Lee ri maa ja 
Ly-And ra Pär nas te) esi ta-
des ki tar ri saa tel lau lu sõp ru-
sest. Pi du li kul kont sert-ak-
tu sel sai va he ta tud sõp rust 
süm bo li see ri vad tä nu kir jad. 
Nen de kool kin kis mei le eel-
mi se ke va de Ma ni laiu Rii da 
tu ris mi ta lu kü las tu sest ajen-
da tult kolm tuu le kel la. Meie 
vii si me nei le sõp rus-su he-
te val vu ri „Nõia-El la“, kes 
ühel aas tal on Lä tis ja tei sel 
aas tal Tõs ta maal ning su ve-
nii re. Rei sil oli meil kaa sas 
loo mu li kult ka aas taid ta ga si 
Bro ce ni koo li poolt kin gi tud 
jä nes „Här ra-Ur mas“, kes kõi-
ki meie te ge mi si jäl gis.

Kü las tus käi ku de jook sul 
on ala ti ma ha pee tud mit-
meid spor di võist lu si. Sel 
aas tal osa le sid noo re mad 
eri ne va tes tea te võist lus tes 
ja sõb ru ne sid see lä bi seal se-
te noor te ga. Va ne mad tüd-
ru kud (Ly-And ra Pär nas te; 
Keiu An der son; Triin Tu gim; 
Ag nes Jan son; Lau ra Jõe; Ka-
ren Ad ler) võt sid en da pea le 
üle san de män gi da Lä ti koo li 
võrk pal li tüd ru ku te ga. Mäng 
osu tus nii ta sa vä gi seks, et 
lõpp kok ku võt tes ei saa nud 
pealt vaa ta jad enam aru gi, 

kumb tu ge vam mees kond 
oli ning või du le tu li sõp rus.

Bro ce ni lin na ga tut vu sid 
noo red õh tu sel orien tee ru mi-
sel. Noo red ja ga ti Lä ti noor-
te ga koos mees kon da deks 
ning saa de ti lin na ga tut vu-
ma ning eri ne va tes punk-
ti des to re daid üle san deid 
la hen da ma. Õh tut jäi lõ pe-
ta ma Lä ti-Ees ti tant suõh tu, 
mil le va he le ko ha li kud kor-
ral da sid selts kon na män ge.

Tei sel päe val käi si me tut-
vu mas Bro ce ni ke raa mi ka te-
ha se ga. Kuu la ti sel gi tu si eri-
ne va te sei nap laa ti de saa mi se 
teh ni kast ning vaa da ti kõi ki 
va ja mi ne vaid ma si naid. Sal-
du se lin nas kü las ta si me es-
malt Ja nis Ro sent ha li ma ja-
muu seu mi, kus vaa ta si me 
sel ke va del kuns ti koo li lõ pe-
ta va te noor te kõrg ta se me li-
si töid. Sis se põi ka si me ka 
kuns ti- ja kä si töö ga le riis se, 
mis eri ne va tel ae ga del on ol-
nud nii ap teek, raa ma tu ko gu 
kui ka het kel sot siaal set elu 
eden dav näi tus te ma ja. Seal 
vaa ta si me ko du tu test loo ma-
dest teh tud fo to näi tust ning 
imet le si me ma ja tei ses kül jes 
ole vat kä si töö poo di. Eda si 
viis meid tee Sal du se kut se-
ha ri dus koo li juur de, kus ja lu-
ta si me pi kalt ime li ses par gis, 
tut vu des le gen di de ja loo dus-
väär tus te ga. 

To re tra dit sioon jät kub 
järg mi sel ke va del, kui oo ta-
me Bro ce ni sõp ru mei le kül-
la. 

Sii vi Tõ nu ri,
hu vi juht

Läti maa sõp ra del kü las
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ka su tus se, kuu lu des Pär nu La-
he Part ner lus ko gu oman dis se. 
Uu tel inst ru men ti del har ju ta-
vad noo red Jõõp res, Trei ma-
nis, Kih nus, Koon gas, La vas-
saa res, Ki lin gi-Nõm mel, Sau-
gas, Uu lus ning Tõs ta maal. 
Kõi gis eel ni me ta tud pai ka des 
toi mub ala tes sü gi sest 2011 
õp pep rot sess.

Juu li kuus on ka vas Tõs ta-
maa rah va ma jas lä bi viia ühi-
selt 3-päe va ne bän di koo li de 
laa ger, ku hu kõi ki dest ni me ta-
tud val da dest noo ri pil li män-
gu hu vi li si oo ta me ja mis tip-
neb Pär nu maa bän di koo li de 
päe va ga. 

Prae gu toi mub koos kor-
ral dus toim kon na ga õp pe- ja 
te ge vusp laa ni koos ta mi ne, ku-
hu kuu lu vad La vas saa re val la-
va nem Ene Täht, bän di koo li 
ju hen da ja ja muu sik Ri vo Ka-
jo, Pär nu bluu sik lu bi eest ve-
da ja ja muu sik Ül lar Kal lau 

jt. Ees mär giks on saa da uu si 
ko ge mu si kok ku män gi mi sel, 
tei se ju hen da ja käe all os ku si 
oman da da, uu si mõt teid ko gu-
da ja end proo vi le pan na.

Tõs ta maal on enam kui 
20 pil li män gu hu vi list. Loo-
de ta vas ti leia vad nad või ma-
lu se bän di laag rist osa võt ta 
ja lõ pu kont ser dil oma os ku si 
näi da ta. 

Oo ta me põ ne vu se ga ka 
teis te val da de noor te ga koh-
tu mist ja koos muu si ka te ge-
mist.

Pär nu maa bän di koo li de 
päe va le on oo da tud ka roh-
kear vu li ne muu si ka lem be li-
ne pub lik. Täp sem toi mu mi se 
aeg ja in for mat sioon aval da-
tak se juu ni kuus.

Se niks soo vin noor te le pil-
li män gi ja te le edu kat koo liaas-
ta lõ pe ta mist ja põ ne vat su ve-
va heae ga!

Õn ne la (as jao sa li ne)

te gut seb bän di kool
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19. mail 2012 kell 10-18 Lao kalasadamas
Kell 11-13:30 MERI KUI ELUKESKKOND JA SELLE ELUSTIK:  Jüri Tensoni juhendamisel saab mikroskoobi alla 
oma silmaga näha keda ja mida kohtab rannikumeres. Ihtüoloogi Heli Shpilev räägib Läänemere räimepopu-
latsioonist

  Kell 14-15:30 RÄIMEROAD:  Eesti kokanduse grand old man Dimitri Demjanovi 
  ja Eesti Kulinaaria Instituudi KALA-AKADEEMIA,  aitavad räimele leida uudseid 
  kasutuse ja maitse võimalusi

Kell 16-17 KALAPÜÜGIVAHENDITEL UUS ELU: Pitsimeister Eeva Talts õpetab tegema fileepitsi

Päeva kaluri- ja kalateemalise muusikalise poole eest 
hoolitsevad ansambel Untsakad ja Romantilise Rannatee 
äärsete valdade taidlejad

Pärnumaa vabatahtlikud merepäästjad tutvustavad päästevahendeid ja 

räägivad ohutust käitumisest merel ja rannas. 

Politsei- ja Piirivalveamet tutvustab tuukri varustust.

14. ap ril lil toi mus jär je kord ne 
an samb li Tu le Tae vas Ap pi 
me re tee ma li ne sün ni päe va pi du. 

Ko ha le oli tul nud me re me hi, lõ bu sad tü du-
kuid, kap te neid,  jun ga sid ning pal ju trii bu lis-
tes kos tüü mi des kü la li si. Kü la lis te na as tu sid 
üles Jär su mäe Vir ve pe rean sam bel, an sam bel 
Ken tu kid, Ma nõ ja Poe sid ja puhk pil lior kes ter 
Ti bu poe ga de brass. TTA vii ma sed lood kõ la sid 
koos puhk pil li de ga – trom pe til Kai do Ki vi, te-
nor sak so fo nil Har do Va he mäe ja eu foo niu mil 
Ar do Käär, lu gu de le te gi sea ded Ma ti Põd ra. 

Üle 500 ini me se ga, mit me te an samb li te ja 
võim sa he li- ja val gus teh ni ka ga oli see ilm-
selt suu rim si se pi du Tõs ta maa aja loos. Rah-
vast oli nii pal ju, et too dud li sa lau da dest jäi 
kau gelt puu du ning osa kü la li si tõid kaa sa 
oma lauad ja too lid. Tant si mi se va he peal sai 
mait sa värs ket suit su ka la ja muid maits vaid 
suu pis teid ka last. Tant si ti ja lus ti ti va ra jas te 
hom mi ku tun di de ni, mil rau ges ka tu ge va ma-
te jõud. 

Vaa ta ma ta suu re pä ra se le üri tu se le, sel li sel 
ku jul ju ba aas taid pee tud ja tra dit sioo niks saa-
nud pi du enam ei toi mu, ku na üri tus on kas va-
nud kul tuu ri ma ja ja kor ral da ja te jaoks lii ga 
suu reks ning kah juks ei tu le abi jõu du ka 
sealt kus võiks oo da ta. 

An sam bel Tu le Tae vas ap pi tä nab oma 
sõp ru, kes ai ta sid meil üri tust kor ral da da 
ning kes olid suu reks abiks: kõi ki an samb-
leid, kes meie peol üles as tu sid, he li meest 
Rain Rand maad, val gus teh ni kut And res 
Töl pi, Ur mas Rein feld ti, Tii nat ja Re li kat, 
kaa me ra meest Ma dis Ves ki mä git, Ma dis 
Mart so nit, Tõ nis Kar le pit, kuu lu tus te ku-
jun da jat ja fo tog raa fi Pil le Paa la mit, Enn 
Mart so nit, kes ko gu ma ja küt te kin ni kee-
ras, pi le ti müü jaid Keiut ja Ly-And rat ja 
kõi ki kü la li si, kes meie sün ni päe va peost 
osa võt sid. TTA
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Toimub räimetoidu konkurss. Avatud on kohvikud.

Töötoad: kalavõrgu kudumine, kala puhastama ja fi leerima, 

                  räime soolamine ja suitsetamine. 

Varbla muuseum näitab vanu kalapüügivahendeid.

Kalapüügi teemaline fotonäitus Kihnu muuseumi kogudest.

Kihnu Mereselts on kohal kirkkovenedega. Lohesurfarid näitavad oma oskuseid.

Lastenurgake: tüdrukud saavad meisterdada käsitöötoas ja 

           poisid valmistada kalapüügiriistu. 

                                           Avatud mängunurk.
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SPORT

Tõs ta maa jü riöö 
tea te jooks 2012
23. ap ril lil 2012

KAN GE LA SED - Ker tu Koi du, Lil le ri ne Lil le, Keiu 
An der son, Krist jan Ka se, Kaa rel Ka se, Paul Tilk 

I koht va nu sek lass 91-180

KAST NA - Sil va-Ast rid Som mer, Kris tii na Si re li, Sii ri 
Heind la, Priit Keel, Vei ko Som mer, Siim Heind la 

va nu sek lass 91-180 – PA RIM KÜ LA VÕIST KOND

JU KU - Ka ren Ad ler, Ag nes Jan son, Lau ra Jõe, Ke vin 
Hea mets, Rau no Pal berg, Ing var Kal bach 

I koht va nu sek lass 61-90

LIL LE KE - Ma re Üks ki vi, Me ri ke Tuul mees, Liia Oid järv, 
Ül lar Ma rus, Ülo Ma rus, Taa vi Ma rus 

I koht va nu sek lass üle 180

ÕPI LAS KO DU - Het tel Tä he mäe, Me ri lin Tukk, Gre te 
Koi du, Vik to ria Val jau gai te, Kai sa-Liis Rii sa lu, Ch ris tian 
Lau ri mäe 

pa rim ko du võist kond

MI NA JA NE MAD  - Ras mus Ves ki mä gi, Ai vo Ta ga saar, 
Ilo na Niit, Sil va Ma ru se, Liis beth Sikk 

va nu sek lass 61-90 – PA RIM KLAS SI VÕIST KOND

SUS LI KUD  - Kei di Niit, Kad ri Ka se, Ker tu Lil le, Ste nar 
Fe du la jev, Ro mek Jõe, Ind rek Te ki 

II koht va nu sek lass 61-90

NU KUD  - Kat re Ma ris Ves ki mä gi, Mat hil da-Ma ria Tork, 
Ave Ing rid Ves ki mä gi, Enar Tuul mees, Ai mar Müür sepp, 
Ro bin Sikk 

I koht va nu sek lass ku ni 60

KÖÖS SA - Em ma Salk, Mark-San der Salk, Rai do Salk, 
Gre te Vul kan, Kad ri Vul kan, Vil le Vul kan 

II koht va nu sek lass 91-180

KII SU - Re gi na Koi du, He lii na Lil le mets, Ste ver Vah kel, 
Ar do Leas, Bru no Blum feldt, Mag nus Jan son 

II koht va nu sek lass ku ni 60, ain sa na fi  nishi ni põ lev tõr vik

Kor ral da ja Tõs ta maa Spor dik lu bi

MAI
4. mail kell 17.00 - 20.30 Tõs ta maa kä si töö ko jas loeng 

kes kaeg sest rõi vast ja kom best.
5. - 6. mail tal gu päev "Tee me ära"
19. mail kell 10 – 18 Lao ka la sa da mas II RÄI ME WEST 
26. mail kell 17.30 kõik meie val la rah va tant si jad osa le vad 
La vas saa res toi mu val Pär nu maa Tant su peost „Pil te Pär nu maa 
aja looal bu mis”

JUU NI
2. juu nil kell 10 XII Poot si laat
2. juu nil kell 20 Tõs ta maa rah va ma jas näi tet ru pi esie ten dus 

A. Lii ve se „Mi nu ne li nal ja kat tü tart”
9.-10. juu nil Tõs ta maal Pär nu maa su ve män gud
16. juu nil Tõs ta maa val la 20. sün ni päev 
22. juu nil kell 21 Tõ he la jaa ni tu li. Tant su muu si kat teeb Ar ne
23. juu nil kell 15 Kast na jaa ni tu li
23. juu nil õh tul jaa ni tu li Ma ni ja Saa re kes ku se juu res
23. juu nil kl. 21 Tõs ta maa jaa ni tu li koos an samb li ga 

„Ma ni ja Poi sid” ja DJ And rus Pir so ga
29. juu ni-1. juu li Ees ti  saar te folk loo ri päe vad Ma ni jal

KUHU MINNA

Tä he le pa nu!
Tõs ta maa näi tet rupp toob la va le 

Ar di Lii ve se 
„Mi nu ne li nal ja kat tü tart”

lau päe val, 2. juu nil kell 20 
Tõs ta maa rah va ma jas

La vas ta ja Kül li Jan son, 
osa des: Õie Jaan soo, Moo ni ka Ad ler, 
Car men Maan toa, Lii na Käär, Õn ne la 
Lees, Ei no Nõm me ja Enn Mart son

TEEME MANIJA MEREVÄRAVA JA 

SAAREKESKUSE SUVEKS KORDA!

Ootame kõiki usinaid töökäsi
5. ja 6. mail kell 10

MANIJA TALGUPÄEVADELE.

Laupäeval saama kokku Täkulaiu sadamas, 
koristame, riisume ja lõunaks sööme 

talgusuppi.

Kell 15 tervitavad sealsamas 
kõiki EMASID Tõstamaa val la 

an de kad ja jul ged noo red muusikud.

Pühapäeval ootame kõiki saarekeskusesse, 
kus koristame, riisume, värvime ja 

sööme talgusuppi.

OOTAME KÕIKI OSALEMA! 

 Talgupäeva toimumist toetab
  EAS-i Kohaliku Omaalgatuse Programm

Talgupäeva korraldavad: MTÜ Ilusa Manilaiu Eest
             ja Manõja Kultuuriselts

Ootame teid suveks Pärnu Maximasse 
tööle, tasuta transport ja majutus. 

www.maxima.ee
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LINDA ESTAM 90LINDA ESTAM 90
JÜRI SALK 90JÜRI SALK 90

SALME KASELA 85SALME KASELA 85
ENDEL ANDRESE 85ENDEL ANDRESE 85

VELLO LAPP 82VELLO LAPP 82
HEINO MIIDO 81HEINO MIIDO 81

VAIKI KRUUSMA 81VAIKI KRUUSMA 81
EDI TÕNISMAA 80EDI TÕNISMAA 80
ELMAR KULD 79ELMAR KULD 79

HELDI KIIRATS 79HELDI KIIRATS 79
ARNO GUUTMANN 78ARNO GUUTMANN 78

JAAN VIMM 77JAAN VIMM 77
LEMBIT PALUSALU 76LEMBIT PALUSALU 76

IVA KALBACH 76IVA KALBACH 76
EDUARD METSAMÄGI 75EDUARD METSAMÄGI 75
VIRVE-ÕIELA EDVAND 74VIRVE-ÕIELA EDVAND 74

URVE KÄÄR 72URVE KÄÄR 72
LEHTI NÕMM 71LEHTI NÕMM 71

LEO MARTSON 71LEO MARTSON 71
MILVI KÄÄR 70MILVI KÄÄR 70

AINO LANNAJÄRV 65AINO LANNAJÄRV 65
HEINO KARUS 65HEINO KARUS 65

juu bi la ridAprillikuuAprillikuu

MAIMO VALK 
27.08.1925 – 19.03.2012 

ELLA KOLLO 
18.04.1913 – 18.04.2012

MÜÜA KÜT TE PUID
Müüa küt te puud (sang lepp, kask, se ga puu) 

3 m ning hal gu de na 30 ja 50 cm 
(et te tel li mi sel ha lu pik kus vas ta valt soo vi le).

Te le fon 512 4084 või 444 2209.

 

Õnnitleme uusi 
vallakodanikke ja 
nende vanemaid!

Marvin Tuulmees 04.03.2012

Otsi tak se Tõs ta maa le 
juu nist ku ni au gus ti ni kok ka ja 

osa li se tööa ja ga klien di tee nin da jat-
abi töö ta jat. 

Täp sem in fo te le fo nil 5 688 7299

5. mail kell 15 Ma ni jal
12. mail kell 12 Se lis te rah va ma jas 
12. mail kell 14 Tõ he la rah va ma jas

13. mail kell 14 Tõs ta maa 
       rah va ma jas 

        EMA DE PÄE VA

KONT SER DID

Esi ne vad meie val la 

an de kad ja jul ged noo red!

Linda Estam 90

Palume päikeselt kulda, Palume päikeselt kulda, 
kuult hõbedat, metsast lilli,kuult hõbedat, metsast lilli,

et võiks sünnipäevaks sulle need anda.et võiks sünnipäevaks sulle need anda.
Õnnitleb Vokiratas

TAL GU PÄEV TÕ HE LAS 
Meil toi mub 5. mail kell 10.00 

Tõ he la ki ri kuaia (rah va ma ja vas tas) 
ko ris ta mi ne.


