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V
al la aas ta lõ pu vas tu -
võ tul va li ti taas osa le-
ja te poolt 2013. aas ta 

pa ri mad teod ja te gi jad. 
Val la va lit sus tun nus tas üks-

meel selt aas ta te gi ja teks Enn 
ja Rii na Rand. Edu ka tu ris mi-
a ren du se eest. 

Aas ta teod aga said rit ta pan-
dud järg mi selt:

Tõs ta maa val la aas ta teod ja te gi jad 2013

Esi ne vad val la ise te ge vus la sed, Pär nu Noor te Puhk pil lior kes ter 

Rein Vend la ju ha tu sel ning rah va muu si kud Rai do Kop pel ja Ado Kir si.

 Ava tak se Jü ri Ten so ni fo to näi tus “Ra ja ca aeg” 

1. Tõs ta maa su ve tea ter 2013, eten du sed „Va na-
 mees te su vi“, „Surm, sünd ja lau la tus“, stiil ne 
teat ri puh vet

2. Lii na Laas maa Ees ti re kord 62.50 nais te oda- 
vis kes, osa le mi ne MM-il, Pär nu maa pa rim 
naiss port la ne

3. Ap tee gi taa sa va mi ne ühel päe val nä da las
4. Ma ria ta lu rat sa ma neez, Jõu lu va na ta lu, 

Ok too ber fest, Kõ pu ki ri ku te ge vu se kor ral-
da mi ne

5. Tõs ta maa ko man do Pär nu maa pääst ja te 
kut se meis ter lik ku se võist lus te võit ja

6. Vä ra ti tee must ka te
7. Er mis tu puh ke kü la te ge vus
8. Tõs ta maa hool de ko du re mont
9. Räi me West
10. Val la päe vad, ha ri du se lu 125
11. Mu na laiu sa da ma uued kaid, sü ven dus
12. Tõs ta maa jooks 30
13. Rah va ma ja re mon di lõ pe ta mi ne, ven ti lat -

sioo nip ro jekt
14. RMK Tõs ta maa-Pot se pa maa pa ran du s-

ob jekt, pin da la 1155 ha, teid 12,65 km
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 Vaba rii gi aas ta päev toob 
meie per re kauaoo da tud va na-
va ne ma te sei su se. Üks pi si ke 
poiss oo tab il ma pea le tu le kut 
ja on ko gu pe re sel le ga äre-
vus se aja nud. Tu le va ne tä di 
len nu tab en nast ko ha le ju ba 
va ra kult ja mi na pa nen mõ te-
tes lo gis ti kat pai ka, et täht sal 
tun nil kui tuul sünd mus ko ha-
le tor ma ta. Olen se da sünd-
must aas taid nii, nii oo da nud, 
et ras ke kir jel da da gi.

Eks ole ol nud ae ga mõ tisk-
le da, mil li sed on need väär tu-
sed, mi da mi na ta han kind-
las ti oma lap se lap se le eda si 
an da. 

Mui du gi hak kab pi si poiss 
söö ma ter vis lik ku toi tu. Kind-
las ti hak ka me koos kas vu hoo-
nes hul la ma. Õpe tan tal le sel-
geks kõik ko ha li kud tai med ja 
lin nud. Lu ge ma hak ka me ka, 
to re daid ees ti lu gu sid ja luu le-
tu si. Loo ma de ga saa me sõb-
raks, hoo li me ja ar mas ta me 
neid, kel le eest ole me vas tu-
tu se võt nud. Ta sa pi si õpi me 
vii sa ku si: tup pa tul les võ tab 
mees ik ka müt si peast, söö gi-
lauas an tak se kuk ku nud lei-
va le suud, no kat si ga ei kõl ba 
söö ma asu da, nais te rah va le 
ula tatk se kä si ja ava tak se uks, 
te re ja tä nan on kul tuu ri osa. 

Ma olen val mis last kuu la-
ma ja kan nat li kult se le ta ma 
maail ma as ju lõ pu tult. Mi nu 
lap se laps ei hak ka ku na gi loo-
pi ma mer re prah ti või vis ka-
ma au toak nast prü gi väl ja. Sel-
list lä bi kuk ku mist ma en da le 
lu ba da ei saa. 

Veel on aeg  mi nu va ran dus 
ja sel le pü hen dan ma täiel 
mää ral oma tu le vas te le mu di-
las te le. 

Ül le Tamm,
toimetaja

JUHTKIRI

Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee 

VAL LA VO LI KO GU TEA TED

Val la vo li ko gu is tung 24.01.2014

 Val la va ne ma in fo:
Bus si liik lu sest – teos ta tak se maa kon na 

trans por diuu rin gut, kui das ja kas oleksid ots-
tar be kads bus si liik luse muu da tu sed, ar ves ta-
des ela nik kon na üm ber paik ne mi si, kas saaks 
kaa sa ta val da de õpi las lii ne ühist rans por di 
 kor ral dus se, kas oleks ots tar be kas luua Pär-
nu maa le ühist rans por di kes kus ja kor ral da da 
ko gu ühist rans por ti sel le kau du jne. 

Ole ne ma ta eel pool too du la hen dus test on 
Tõs ta maal tä na olu li selt vä he ne nud õpi las lii-
ni de ka su ta ja te arv ja ole ma so le va suu re bus-
si ga po le neid enam mõt te kas kor ral da da, ka 
on buss amor ti see ru nud. 

Sääs te ta va kü tu se ku lu ar velt on kat se li selt 
ren di tud 19 is te ko ha ja 8 sei su ko ha ga väi ke-
buss, kui see en nast õi gus tab, võe tak se ka su-
tu se le sel le laad ne buss. Buss on va rus ta tud 
kom puut ri ga, mis või mal dab in ter ne tis nä ha 
lä bi tud tee kon da, kü tu se ku lu jne. 

On ot sus ta mi sel, kas edas pi di kor ral da da 
õpi las lii ne ise või lei da ve da ja han ke me net lu-
se ga. Olu li si mad on tee nu se hind ja kva li teet.

Kor ral da tud lu me tõr je han ke me net lu se 
tu le mu se na teos ta vad käe so le val ja järg mi sel 
aas tal val la va lit su se poolt tel li ta va tel val la- ja 
ma ja pi da mis te ni vii va tel tee del lu me tõr jet 
Poot si ja Se lis te piir kon nas FIE Rai ner Rand, 
Tõs ta maa piir kon nas OÜ Soo sel ja, Tõ he las 
FIE Kar mo Kuu ra, Kast na piir kon nas Talt si 
ta lu, Ma ni ja saa rel kor ral dab lu me tõr jet val-
la va lit sus.

 Ot sus ta ti ala tes 1. jaa nua rist 2014 keh tes ta-
da maa mak su mää raks 2,5 prot sen ti maa mak-
sus ta mis hin nast aas tas. 

Põl lu ma jan dus saa dus te toot mi seks ka su tu-
sel ole va ha ri ta va maa ja loo dus li ku ro hu maa 
maa mak su mää raks keh tes ta tak se 2,0 prot sen-
ti maa mak sus ta mishin nast aas tas.

 Val la vo li ko gu 25.04.2008 ot su se nr 176 

muut mi ne
Muu de ti Val la vo li ko gu 25.04.2008 ot su se 

nr 176 Tõs ta maa ale vi kus asu va Lau lu väl ja ku 
maa-ük su se mu nit si paa lo man dis se taot le mi-
se alu seid. 

 Üldp la nee rin gu üle vaa ta mi ne
Pla nee ri mis sea du sest tu le ne valt vaa da ti üle 

Tõs ta maa val la üldp la nee ring. 
Ot sus ta ti jät ta keh ti ma Tõs ta maa Val la vo-

li ko gu 07.03.2008 mää ru se ga nr 60 keh tes-
ta tud üldp la nee ring koos üldp la nee rin gut 
muut va te de tailp la nee rin gu te ga, mis on Tõs-
ta maa Val la vo li ko gu poolt keh tes ta tud pea le 
07.03.2008. 

Üldp la nee rin gu ga koos jääb keh ti ma Tõs-
ta maa Val la vo li ko gu 28.03.2013 mää ru se ga 
nr 42 keh tes ta tud üldp la nee rin gut täp sus tav 
Ma ni ja saa re tee map la nee ring.

 De tailp la nee rin gu te üle vaa ta mi ne
Vaa da ti üle Tõs ta maa val las al ga ta tud 

de tailp la nee rin gud. 
Al ga ta mi se ot su sed tun nis ta tak se keh te-

tuks, kui nen de al ga ta jad ei ole mõist li ku aja 
jook sul alus ta nud pla nee ri mis do ku men di 
koos ta mist. Kui pla nee rin gu te al ga ta mi sest 
ala tes on va he peal muu tu nud nii sea du sand-
lus kui ka pla nee ri mis põ hi mõt ted ning see tõt-
tu ei ole al ga ta tud de tailp la nee rin guid enam 
või ma lik el lu viia. Va ja du sel on hu vi ta tud isi-
ku tel või ma lik al ga ta da uus de tailp la nee ring. 

Al ga ta mi sot sus te keh te tuks tun nis ta mi ne 
on as jast hu vi ta tud isi ku te ga koos kõ las ta tud.

 Val la va pi mär gi ga au ta sus ta mi ne
Ot sus ta ti tun nus ta da Val la Va pi mär gi ga 

And res Lau ri ja Vil lem Jaan sood.
 Raa ma tu ko gu de tööst
Val la raa ma tu ko gu de te ge vust tut vus ta sid 

ja vas ta sid vo li ko gu liik me te kü si mus te le Tõs-
ta maa raa ma tu ko gu ju ha ta ja Mar ge Pääs tel 
ja Tõ he la-Poot si raa ma tu ko gu ju ha ta ja Bir git 
Pe re.

Eve Sah tel, val la sek re tär

TÄNU 

Tõs ta maa KK õpi las ko du tä nab oma 
spon so reid: Maag Pii ma töös tus, AS 
Pih la ka, Rõn gu Mahl AS, Pa ga ri poi-
sid OÜ, kes ai ta sid kaa sa to re da le jõu-
luõh tu le õpi las ko dus. Suur, suur ai täh!

Ea ka te klu bi kut sub koh tu ma 
Tõs ta maa ha ruap tee gi 

pro vii so ri Kärt Kamb la ga 
nel ja päe val, 13. veeb rua ril 

Tõs ta maa rah va maj ja kell 10.00 
Rää gi tak se toi du li san di test
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Üldp la nee rin gu üle vaa ta mi ne

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 24.01.2013 ot su se-
ga nr 17 jät tis keh ti ma Tõs ta maa Val la vo li ko gu 
07.03.2008 mää ru se nr 60 „Tõs ta maa val la üldp-
la nee rin gu keh tes ta mi ne“.

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 07.03.2008 mää ru se-
ga nr 60 on keh tes ta tud „Tõs ta maa val la üldp la-
nee ring“. Üldp la nee rin gus on mää ra tud pla nee-
ri ta va ter ri too riu mi aren gu põ hi suu nad, maa-
ka su tus- ja ehi ta mis tin gi mu sed ning kesk kon-
na kait se li sed tin gi mu sed.

Tõs ta maa Val la vo li ko gu pla nee rin gu ko mis-
jon vaa tas 27.12.2013 üldp la nee rin gu üle ja 
lei dis, et sel le si su on keh tiv ja üldp la nee rin gu 
muut mi seks puu dub va ja dus.

Maa ka su tus ja areng on üld joon tes kul ge nud 
ole ma so le va üldp la nee rin gu ko ha selt. Mu nit-
si paa lo man dis se taot le ta va te maa de osas puu-
dub va ja dus muu da tus te te ge mi seks. Üldp la-
nee rin gut muut vaid de tailp la nee rin guid on 
ol nud va ja al ga ta da üks nes ehi tus kee lu vöön-
di vä hen da mi seks. Ehi tus kee lu vöönd on aga 
Loo dus kait se sea du sest tu le nev kit sen dus mi da 
üldp la nee ring muu ta ei saa. See ga puu dub va ja-
dus uue üldp la nee rin gu koos ta mi seks.

Ae gu nud de tailp la nee rin gu te al ga ta mi s-
ot sus te keh te tuks tun nis ta mi ne

Tõs ta maa Val la vo li ko gu 24.01.2013 ot su se-
ga nr 18 tun nis tas keh te tuks al lo le vad de tailp la-
nee rin gu te al ga ta mi se ot su sed: 
 05.03.2004 Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su se-

ga nr 62 on al ga ta tud Rei nu maaük su se de tailp-
la nee ring
 02.10.2003 Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su se-

ga nr 38 al ga ta tud Jär ve ran na, Tu ka, Jär ve kal da 
ja Kõrk ja maaük su se de tailp la nee ring 
 04.02.2005 Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su-

se ga nr 101 al ga ta tud Ki vi ran na maaük su se 
de tailp la nee ring
 31.03.2005  Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su se-

ga nr 112 al ga ta tud Lin nu maaük su se de tailp-
la nee ring.
 27.05.2005 Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su se-

ga nr 115 al ga ta tud Va na-Man gu se maaük su se 
de tailp la nee ring.
 31.08.2007 Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su se-

ga nr 133 Pau lo maaük su se de tailp la nee ring
 31.08.2007 Tõs ta maa Val la vo li ko gu ot su se-

ga nr 134 al ga ta tud Poo lu maaük su se de tailp la-
nee ring.
 05.08.2008 Tõs ta maa Val la va lit su se kor ral-

du se ga nr 501 al ga ta nud Met sa maa maaük su-
se de tailp la nee ring

Ot su sed tun nis ta ti keh te tuks ku na pla nee ri-
mis do ku men ti de koos ta mist ei ole alus ta tud 

ning maao ma ni kel ja aren da ja tel puu dub hu vi 
de tailp la nee rin gu koos ta mi se jät ka mi seks.

Suu re ni na, Me re, Roos ti ku ja Peet ri kin-
nis tu te de tailp la nee rin gu es kii si aru te lu

19.02.2014 toi mub Kast na kü la Suu re ni na, 
Me re, Roos ti ku ja Peet ri kin nis tu te de tailp la-
nee rin gu es kii si aru te lu. Es kii si aru te lu toi mub 
kell 16.00 Tõs ta maa val la ma jas, Sa da ma tee 2, 
Tõs ta maa ale vik.

Suu re ni na, Me re, Roos ti ku ja Peet ri kin nis tu-
te de tailp la nee ring on al ga ta tud 31.05.2013 Tõs-
ta maa Val la vo li ko gu ot su se ga nr 103. De tail-
p la nee rin gu ga on ka van da da ku ni ka he 60 ruut-
meet ri suu ru se ehi tu sa lu se pin na ga su ve ko du 
ra ja mi ne. Pla nee rin gu ga täp sus ta tak se ka Suu-
re ni na ka tast riük su sel paik ne va gril li mis ko ha 
ehi tus li kud tin gi mu sed.

Vaht ra de tailp la nee rin gu keh tes ta mi ne

Tõs ta maa Val la va lit sus 23.01.2014 kor ral du se-
ga nr 43 keh tes tas Tõs ta maa val las Kast na kü las 
asu va Vaht ra kin nis tu (kat 82602:003:0226) 
de tailp la nee rin gu.

Vaht ra kin nis tu de tailp la nee ring on al ga ta-
tud Tõs ta maa Val la vo li ko gu 29.11.2013 ot su-
se ga nr 14. De tailp la nee rin gu al ga ta mi se ees-
märk oli Vaht ra kin nis tu hoo nes tu sa la ja ehi tu-
sõi gu se mää ra mi ne.

Vaht ra kin nis tu on hoo nes ta tud. Pla nee rin-
gua lal esi neb kõrg hal jas tust. Ka tast riük su se sih-
tots tar ve on ela mu maa. 

De tailp la nee rin gu ga muu de tak se Vaht ra 
ka tast riük su se osas keh ti vat Ant su kin nis tu ja 
Vaht ra kin nis tu de tailp la nee rin gut. Pla nee rin-
gu ga muu de tak se Ant su ja Vaht ra de tailp la nee-
rin gus too dud hoo nes tu sa la. Uus hoo nes tu sa la 
mää ra tak se Vaht ra ka tast riük su sel paik ne vast 
ole ma so le vast hoo nes tu sest läh tu valt.

Pla nee rin gua la on Tõs ta maa val la üldp la nee-
rin gus mää ra tud kui re ser vee ri tud ela mu maa. 
De tailp la nee ring on Tõs ta maa val la üldp la nee-
rin gu ko ha ne. 

Vaht ra kin nis tu de tailp la nee ring on koos ta-
tud Pla nee ri mis sea du se § 22 lg 1 mõis tes liht-
sus ta tud kor ras. Too dud pa rag rah vi ko ha selt 
võib ko ha lik oma va lit sus de tailp la nee rin gu 
koos ta mi sel loo bu da Pla nee ri mis sea du se § 12 
lõi kes 1 ja §-des 18–21 sä tes ta tud pla nee rin gu 
vas tu võt mi se ja ava li kus ta mi se nõue te täit mi-
sest, asen da des need pla nee ri ta va maa-ala ja 
naa ber kin ni sas ja de oma ni ke kir ja li ke nõu so le-
ku te ga, mil le puu du mi sel lan ge tab ot su se ko ha-
lik oma va lit sus, ar ves ta des naa ber kin ni sas ja 
oma ni ke sei su koh ta de ga.

Alo Tomson, arendus- ja keskkonnanõunik

PLA NEE RIN GU TEST Luge mis soo vi tus
 Ta han tut vus ta da tei le 

Vik to ria La dõns ka ja do ku-
men taal ju tus tust “Las na-
mäe val ge laev”. La dõns ka-
ja on aja kir ja nik ja saa te-
juht, kes toi me tab nii ees ti- 
kui ka ve ne keel ses kee le-
kesk kon nas.

Vik to ria isa on pä rit Mol-
do vast ja ema Ana past 
Krim mis. Noo red koh tu-
sid Odes sas, kus Vik to ria 
isa õp pis Kõr ge mas In se ne-
ri de Me re koo lis, aga ema 
M.V.Lo mo nos so vi nim. 
Toi duai ne te töös tu se Ins ti-
tuu dis. 

Pä rast koo li de lõ pe ta-
mist suu na ti nad Ees tis se 
töö le. Nii on suur osa ve ne-
las test Ees tis se sat tu nud. 
Pe re kond sai kor te ri Las na-
mäe le, sest sel le lin nao sa 
väl jae hi ta mi se ga oli ju ba 
alus ta tud. Vik to ria on ela-
nud Las na mäel ko gu oma 
lap se põl ve- ja noo ru sa ja. 

Oma raa ma tus an nab 
ta tõet ruu ja au sa üle vaa te 
elust Las na mäel, kus kolm-
vee ran di seal sest ela nik kon-
nast moo dus ta vad ve ne 
keelt kõ ne le vad ini me sed. 
Ta kir jel dab vär vi kalt ka he 
ko gu kon na vas tas sei su ja 
sel le põh ju si.

Oma raa ma tu ta lõ pe tab 
kü si mus te ga: ”Kok ku võt-
tes tu leb väl ja, et ma olen 
ko gu oma elu käi nud lõ pu-
tul teel, ot si des oma ko du 
tun net. 

Kui mi nult kü si tak se, et 
kui äk ki tu leb va li da, kas 
Ees ti või Ve ne maa, siis 
kum ma poolt ma olen? 

See on sa ma su gu ne üle 
mõis tu se käiv kü si mus, 
na gu kü si da näi teks lap se 
käest, kum ba ta roh kem 
ar mas tab, kas ema või isa.”

Miks vas tas seis tä na se-
ni pü sib, saab sel ge maks 
La dõns ka ja raa ma tust. 

Head lu ge mist!
Efe li ne
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Tõstamaa
rahvamaja juures
kell 9.00–10.30 
Varbla
kaupluse juures
kell 11.30–12.30

I kvartalis 2014
13. ja 27. veebruaril
13. ja 27. märtsil

Bussist saate nõu pangateenuste 
kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, 
avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega aadressil 
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

 Ole me jõu lu puh ku selt ta ga-
si ja val mis eda si kas va ma.

Jõu lu va hea jal käis meil kü las 
ko ha lik kons taa bel, kes ja gas 
noor te le tead mi si oma tööst 
ning mui du gi ka õpe tus sõ nu. 
Kes tub lis ti kuu las, sai ka hel-
ku ri. 

Ku na jõu lud on meil ju ba 
am mu lä bi ning kuu sed oo ta-
sid veel oma ära saat mist, toi-
mus ki 17. jaa nua ril noor te kes-
ku se ta ga kuus ke de põ le ta mi-
ne. Tu li oli või mas ja noor te le 
meel dis. Igaüks sai uut aas tat 
ka ära loit si da, vi sa tes hal vad 
mõt ted ja ko ge mu sed pa be ri-
le kir ju ta tult tul le. Jõu lu va na 
ei pi da nud ka pal juks en ne lah-
ku mist lä bi tul la ja noor te le 
maius tu si ja ga mast.

Tu le kul on põ nev aeg. Ju ba 
1. veeb rua ril koh tu me oma 
sõp rus noor te kes kus te noor te-
ga Tah ku ran nast, et tut vus ta-
da nei le oma põ ne vaid ko ge-
mu si ja loo mu li kult näi da ta 
meie la he dat noor te kes kust. 

Sa mu ti on 14. veeb rua ril 
tu le mas ju ba viien dat aas tat 
toi muv ta len dis how, kus kõik 
noo red hoo li ma ta va nu sest 
saa vad ja ga da oma an de kust. 

Sa mal päe val tu leb mei le kül-
la ka Are val la noor te kes kus, 
ke da mui du gi ava sü li vas tu 
võ ta me. 

Ühe sõ na ga, noor ole jul ge ja 
võ ta kõi gest osa!

Ly-And ra Pär nas te,
noor te kes ku se juht

Noor te kes ku se te ge mi sed 2014

P
o lit sei lii gi tab süü teod 
vas ta valt nen de ole mu-
se le ku ri te gu deks ja väär-

te gu deks. 
Tõs ta maa val las on nii ku ri-

te gu de kui ka väär te gu de arv 
va ra se ma aas ta ga võr rel des 
vä he ne nud, kuid vaa ta ma-
ta sel le val mis tab po lit sei le 
mu ret see, et lei dub neid, kes 
vas tu tus tun de tult roo li is tu-
vad, ol les eel ne valt al ko ho li 
tar vi ta nud.

Tõs ta maa val las alus ta ti 
2013. aas tal 19 kri mi naal me-
net lust ning teo toi me pan nud 
isik on kind laks teh tud kol me-
teist küm nel ju hul. Va ra vas ta-
seid ku ri te gu sid pan di toi me 
ühek sa. 

Viis kri mi naal me net lust 

alus ta ti au to juh ti de suh tes, 
kes en ne roo li is tu mist olid tar-
vi ta nud al ko ho li. Neist ka hel 
ju hil puu dus ka vas ta va ka te-
goo ria moo tor sõi du ki juh ti mi-
se õi gus. 

Sel gi tu seks nii pal ju, et isi-
kul, kel le ühes gram mis ve res 
on al ko ho li si sal dus suu rem 
kui 1,50 mil lig ram mi või kel-
le ühes liit ris väl ja hin ga ta vas 
õhus on al ko ho li si sal dus suu-
rem kui 0,75 mil lig ram mi mää-
ra tak se ka ris tus kri mi naal kor-
ras. Suu rim fik see ri tud joo ve 
moo tor sõi du ki ju hil möö du-
nud aas tal meie val las oli 1,47 
mil lig ram mi ühes liit ris väl ja-
hin ga ta vas õhus ehk 2,94 pro-
mil li. 

Me net lust alus ta ti tu li rel-

2013. aas ta po lit sei pil gu lä bi
va ja las ke moo na ning lõh ke-
ma ter ja li eba sea dus li ku käit-
le mi se koh ta. Sa mu ti alus ta ti 
me net lus äh var da mi se ja ke ha-
li se väär koht le mi se suh tes. 
Alaea lis te poolt pan di toi me 
üks ku ri te gu - ke ha li ne väär-
koht le mi ne. 

Võr rel des 2012. aas ta ga 
on 2013. aas tal vä he ne nud 
re gist ree ri tud ku ri te gu de arv. 
Vä hem on toi me pan dud isi ku-
vas ta seid ku ri te gu sid. Va ra vas-
tas te ku ri te gu de osas muu tu si 
ei ole. Ka he võr ra roh kem on 
ta ba tud al ko ho li joo bes moo-
tor sõi du ki juh te.

Väär teo me net lu si alus ta ti 
68. Enim ri ku ti liik lus sea dust 
- 44 rik ku mist. Moo tor sõi du-
ki juh ti mi selt kõr val da ti 18 isi-
kut. Ka hek sal ju hil puu dus vas-
ta va ka te goo ria moo tor sõi du-
ki juh ti mi se õi gus ja küm nel 
ju hil tu vas ta ti lu ba tud al ko ho-
li piir mää ra üle ta mi ne. 

Võr rel des 2012. aas ta ga on 
vä he ne nud ka väär te gu de arv, 
vä he ne mi ne toi mus tu ba ka sea-
du se ar vel. 2013. aas tal avas ta-

ti aga liik lus sea du se rik ku mi si 
poo le võr ra roh kem kui 2012. 
aas tal. 

2013. aas tal toi mus Ees tis 
inim vi gas tu se ga lõp pe nud liik-
lu sõn ne tu si joo bes ju hi süül 
150, neis huk kus 20 ini mest.

Hea val lae la nik! Kui Sa ei 
saa või ei suu da ta kis ta da al ko-
ho li joo bes või lu ba de ta  isi ku 
is tu mist roo li, siis ära tee nä gu 
na gu po leks mi da gi juh tu nud. 
Tea vi ta sel lest või ma li kult kii-
res ti po lit seid te le fo nil 110 - 
siis oled omalt poolt tei nud 
kõik, et muu ta liik lus tee del 
ohu tu maks. 

Po lit sei tea vi ta mi ne po le kae-
ba mi ne, vaid või ma li ku tra göö-
dia ära hoid mi ne. 

Loo dan, et 2014. aas ta kok-
ku võ tet kir ju ta des, saan öel da, 
elu meie val las on muu tu nud 
veel gi tur va li se maks ja ka nn 
roo li joo di ku te arv on vä he ne-
nud.

Sig ne Laa si,
piir kon na po lit sei nik
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S
oo sel ja ta lu elu toas is tub 
pe re mees Ma dis Mart-
son ja vee re tab ra hu lo-

le valt väi kest kom bai ni laual. 
Pe re nai ne küps tab köö gis koo-
ke ja pa neb koh vi hak ka ma. 
Poi sid ma dis ta vad jär ve jääl 
ning lam ba ka ri võ tab õues päi-
kest. Tal vi ne vai ke lu Lõu ka 
kan dis

Üle mit me põl ve on tal lu 
oo da ta õp pi nud põl lu meest 
ja sel li sed aren gud pa ne vad 
Ma di se mu he le ma. 

Noo rem pe re poeg Al lar 
on asu nud Olust ver re põl lu-
ma jan dust tu dee ri ma. En da 
sõ nul on tal mul la tea du sest 
ju ba väi ke üle vaa de ole mas. 
Õp pi da on ise gi liht sam kui 
kesk koo lis. Tub li ol les on kol-
me ja poo le aas ta pä rast dip-
lom isa le et te näi da ta. 

Ta lu töö des on tea tud va ba-
du sed, aga ka kind lad ko hus-
tus tu sed ja sel li ne oma sea-
tud ajag raa fik noo re le me he le 
meel dib. Tu le vi kus võiks ik ka-
gi roh kem põl lu pin da ol la, 
ar vab noor mees. 

Al la ri uueks ho biks on ja hin-
dus. Koos teis te noor te ga 
käiak se Tõs ta maa ja hi selt si ga 
aju ja his. Tõ si se mad ja hin du s-
a la sed ek sa mid oo ta vad noort 
meest veel ees. 

Noo re ma po ja ko dui gat su-
se ja koo lis käi mi se ko hus tu se 
su he võ tab pe re me he vii vuks 
tõ si seks, aga eks siin ai ta see 
prää ni ku värk. Prää ni kuks on 
töö te ge mi ne uue, üli mood sa 
ja teh ni kast pun nis John Dee-
re kom bai ni ga. Kind las ti on 
teh ni ka hu vil oma osa, et poi-
sid maae lust loo bu da ei ka vat-
se. 

Ka va nem poeg Ei mar on 
en nast sa da prot sen ti pü hen da-
nud ta lu pi da mi se le. Tal le meel-
dib ma si na te ga mü ta ta, aga ka 
lam mas te ga toi me ta da. Ma dis 
mä le tab aas ta te ta gu seid kü la-
rah va imes ta vaid kü si mu si, 
kui trak tor põl du de va hel il ma 

ju hi ta rin gi sõi tis. Juht ei paist-
nud liht salt väl ja! Need poi sid 
on gi trak to ri roo lis kas va nud, 
isa ju hen da mi sel ja usal du sel. 
Hi mu teh ni ka ga as kel da da on 
mõ le mal poi sil suur. 

Ees ti põ lis te ta lu mees te 
sü da med on mu rest ik ka va lu-
ta nud, kas lei dub ta lus vää ri li-
ne töö jät ka ja. Nüüd aga kuu-
lab iseõp pi jast isa heal mee-
lel värs keid koo li tar ku si, mis 
Al lar ko ju tul les Olust ve rest 
kaa sa toob. 

Tead mi ne, et ta lus kas vab 
uus põlv kond põl lu me hi jul-
gus tab Mart so nit aren dus te 
pea le mõt le ma. Ma dis aru tab 
ala ti pois te ga lä bi, kui mõ ne 
uue teh ni ka riis ta soe ta mi se 
plaa ni peab. 

Ma di se põl lu ma jan du se fi lo-
soo fia põ hi neb ka hel va li kul: 

kui mi da gi ei tee ehk ei in ves-
tee ri - oled ka du nud ja kui 
teed siis pead ko gu aeg teh ni-
kat kaa sa jas ta ma, see ga ole ma 
pi de vas rat tas su ti ke hir mu 
na ha va hel. 

Soo sel ja ta lu on in ves tee ri-
nud tä nu PRIA abi le põ hi li selt 
vil ja kas va tus se ning uue teh ni-
ka üle võib uh kust tun da. Kas-
va ta tak se ot ra, su vi rap si, kae-
ra, ni su ja tä na vu es ma kord-
selt on kül va tud 58 hek ta rit 
ta li rap si. 

Vii ma ti käi di in fo päe val 

kuu la mas, kui das oa kas va tust 
eden da da. Kas va ta ma peab 
ik ka ai nult se da, mi da saab 
hõlp salt tu rus ta da, üt leb liht-
ne maa me he tar kus. Aas tad 
on mui du gi eri ne vad, mõ nel 
aas tal toob sis se pa re mi ni 
oder, siis jäl le gi raps. 

Põl lu me he äri sõl tub il mast, 
tai me hai gus test, kok kuos-
tu hin da dest ja mui du gi ka 
õn nest.

Hei na teo tar beks on pe re-
me hel ai nult press. Esial gu ei 
näe Ma dis in ves tee rin gu teks 
ka va ja dust, sest teis te ta lu ni-
ke ga te hak se koos tööd. Ühed 

nii da vad ja tei sed vaa lu ta-
vad ning Ma dis pres sib. 
Nõn da on teh ni ka ots-
tar be kalt ka su ta tud, 
sest hei na te gu kes tab 

ju kõi gest nä da la. 
Maa mees te va he list koos-

tööd hin dab Ma dis kõr gelt. 
Koos töö kor ras FIE Mar gus 
Tuul me he ga os te tak se ka 
kon tei ner kat la ma ja, mis vil-
ja lõi ku se ajal kui va tab saa ki 
ja tal vel hak kab küt ma Te ka-
me ri töö ko da. 

Pe ree ma Kat rin on lam ba-
kas va tu se ga te ge le ma ha ka-

nud. Lam bad on Kat ri ni mee-
lest liht salt arm sad, aga tee vad 
suu re töö ära võ sa ja ro hu pü-
ga mi se alal. Ta sa pi si ta hab Kat-
rin li ha lam mas te pi da mi se le 
üle min na. Vil ja ja hei na saab 
lam ba ka ri prii pä rast ja pe re-
e ma le tun dub, et kar ja võiks 
jul gelt suu ren da da. 

Oma ja gu ae ga ku lub köö gis. 
Ko gu see mees te vä gi tahab toi-
du ga hel li ta mist, sest ar mas-
tus käib ik ka kõ hu kau du.

Ülle Tamm

Soo sel ja ja gab maae lu ede ne mi se us ku

Soo sel ja ta lu soo vib seo ses toot mi se 
laien da mi se ga os ta või ren ti da PÕL LU MAID. 

Võ ta ühen dust te le fo nil 5 615 9234 või 
soo sel ja@gmail.com
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Tõs ta maa ha ri du se ja noor-
soo tööd ana lüü si des too di 
vii mas tel aas ta tel õpi las te, 
va ne ma te ja ka õpe ta ja te 
poolt puu du se na, et 
Tõs ta maal ko ha peal po le 
noor tel või ma lik osa le da 
pal li män gut ree nin gu tel. 

Möö du nud aas tal lei dis Tõs-
ta maa Spor dik lu bi või ma lu se 
käi vi ta da võrk pal li noor tet ree-
nin gud pro fes sio naal se tree ne-
ri ju hen da mi sel. Ül la tus li kult 
ilm nes ko he uus prob leem, 
rüh ma des po le pii sa valt osa le-
jaid.

Mui du gi on to re dad ka tei-
sed sport li kud saa vu tu sed 
kuid võist kond lik spor dia la 
an nab ka kas va tus li kult pal-
ju, õpe ta des võist kond li kult 
te gut se ma, kaas las te ga ar ves-
ta ma, emot sio naal selt pin ge lis-
tes si tuat sioo ni des suht le ma, 
en nast teos ta ma-keh tes ta ma 
jne. Har ras tu se na on võrk pal-
lil mit meid plus se: vä ga mää-
ra vad po le ke ha li sed näi ta jad 

(pik kus, kaal, va nus jne.), kui 
os ku sed oman da tud, so bib 
see ala elu kest vaks har ras tu-
seks. Tõs ta maal te ge le vad sel-
le ga ka täis kas va nud, toi mu-
vad ko ha li kud ja osa le tak se 
maa kond li kel võist lus tel, ala 
on Pär nu maal po pu laar ne ja 
suu re ma hu vi tek ki mi sel on 
või ma lik lii tu da Pär nu võrk pal-
lik lu bi tree nin gu te ga. On ka 
puu du si na gu suh te li selt kee-
ru li ne al gõ pe, en ne män gu ni 
jõud mist on va ja oman da da 
ele men taar sed os ku sed, har-
ras ta mi seks on va ja lik võist-
kon na ole ma so lu.

Tõs ta maal tun dub ül la tus li-
kult ta kis tu seks saa vat just vii-
ma ne. Kui ik ka ühes va nu sek-
las sis võist kon da kok ku ei saa, 
muu tub asi ko ha peal mõ te-
tuks. Nii käiak se gi pal ju dest 
koh ta dest tree nin gu hu vi kor-
ral Pär nus. 

On sel ge, et lap sed on suu res-
ti va ne ma te peeg liks ja te gel-
dak se sel le ga, mil lest ka va ne-
mad-õpe ta jad mi da gi ar va-

vad. Tun dub, et Tõs ta maal on 
prob lee miks ka see, et tree nin-
gud on ta su ta (pal ju des koh ta-
des tu leb osa le mi se eest maks-
ta), ta su ta as ja dest ei pee ta 
vä ga lu gu ja le vib suh tu mi ne, 
kui tä na meel dib, tu len – kui 
hom me ei meel di, ei tu le. Sel-
list suh tu mist koh tab ju hen da-
ja te sõ nul ka teis tes Tõs ta maa 
hu vi rin gi des. Ehk tu leb siis 
keh tes ta da osa lus ta su ja va ne-
mad peak sid siis tõ si se malt 
aru, mil lis tes rin gi des laps osa-
leb ja kui maks tud, tun nek sid 
ka roh kem hu vi, kas laps ik ka 
osa leb ja mil li sel ta se mel seal 
as ja ga te gel dak se.

Võrk pal lit ree nin gud kol-
man dal vee ran dil jät ku vad ja 
juur de võe tak se ka uu si hu vi-
li si. Kui aga saab sel geks, et pii-
sa valt hu vi li si ik ka po le ja eri-
ne va tes va nu sek las si des ik ka 
võist kon di kok ku ei saa, ole-
me sun ni tud noor te võrk pal lit-
ree nin gud tõ si se mal ta se mel 
lõ pe ta ma.

Tõs ta maa Spor dik lu bi

Mee nu ta des 
2013. aas tat
Tõstamaa
raamatukogus 

 Raa ma tu ko gus käis 305 
eri ne vat lu ge jat, kel lest 61 
olid lap sed. Lae nu ta ti 7146 
eri ne vat raa ma tut või aja-
kir ja. 

Soe ta ti 475 uut raa ma-
tut. Enim loe tud raa ma-
tud 2013 aas tal olid: H. 
Ve la „Mi nu Al baa nia“, V. 
Mer ge „Anas ta sia“, T. Nor-
mann „Vas tu taht mist võõ-
ral maal“. Las tel O. Wil de 
„Do rian Gray port ree“, 
A. Per vik „Pau la pääs tab 
Kas sio peiat“, M. Wid mark 
„Tee man di mõis ta tus“. 

Lap sed on taas leid nud 
tee raa ma tu kok ku, kus nad 
li saks raa ma tu te lae nu ta-
mi se le mee lel di män gi vad 
laua män ge, meis ter da vad 
või vaa ta vad fil me. 

Vas tu tul les ea ka te le lu ge-
ja te le on eel ne valt kok ku 
lep pi des või ma lik tuua raa-
ma tud ka ko ju kät te. 

Suu re mad üri tu sed olid: 
14. märt sil (ema)kee le näi-
ta mi se päev. Rää ki si me 
las teaia las te ga kee le pä ri to-
lust ja su gu lus keel test. 

26. mär til käis Tõs ta maa 
raa ma tu ko gus kü las Tam-
me ta lu ür diaia pe re nai ne 
He li Vie de hof, kes tut vus-
tas oma raa ma tut „Tam me 
ta lu ür diaias“ ja ja gas nä pu-
näi teid eri ne va te mait se-
tai me de kas va ta mi sest ja 
ka su ta mi sest. 

10. au gus til toi mus loo-
min gu li ses õhk kon nas 
hom mi ku kohv. 

8. no vemb ril koh tu mi ne 
kir ja ni ke ga. 

Üle-ees ti li se kir ja ni ke tuu-
ri raa mes tu lid kül la Kris ta 
Oja saar, (:)Ki vi sild nik ja 
Ind rek Hirv. 

Mar ge Pääs tel
Tõs ta maa raa ma tu ko gu ju ha ta ja

Noor te võrk pall Tõs ta maal

MÄLUMÄNG

1. Kastna 41

2. Okas 26

3. Nulliring 25

4.-5. MM 23

Steel 23

6. Pootsi 21

7. Optimistid 19

8.-9. 1-Teist 17

Aura 17

10. Metskonna 14

11. Tehno 12

12. Keskkool  5

Punktiseis

TA LEN DIS HOW ja 
SÕB RA PI DU 

toi mub 
rah va ma jas 

ree del, 14. veeb rua ril 
kell 15 – 20

Kü las 
Are Noor te kes ku se 

noo red 
ja an sam bel 

Foll Of Spi ce-FOS 
Ki lin gi-Nõm melt.

 La va le as tu vad meie 
noor te bän did 

Yleei le Syn di nud ja 
Non sen se

Tu le tant si ma, 
män ge män gi ma ja 

kaa sa ela ma!
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8.märts 19.00 TÕSTAMAA Rahvamaja

ENE JÄRVIS
ANNE PALUVER   
AGNES AALISTE
JÜRI AARMA

Tule tagasi,
Gabriel!

Pi le ti te müük ja is te koh ta de bro nee ri mi ne 
Tõs ta maa raa ma tu ko gus 7. veeb rua rist ku ni 7. märt si ni

soo dus pi let (pen sio nä rid, õpi la sed, üliõ pi la sed) 10 € ja täis pi let 12 € 

Mer tex Mets OÜ os tab 
MET SA KIN NIS TUID, 

MET SA ja 
VÕ SA RAIEÕI GUST. 

Tee nu se na osu ta me 
met saraiet, met sama ter ja li 

väl ja ve du ja tor mi mur ru 
üles töö ta mist. 

Ind rek Me ras 527 8767, 
ind rek me ras@gmail.com

ENAM PAK KU MI NE
Tõs ta maa Val la va lit sus võõ ran dab 

suu li se enam pak ku mi se kor ras järg mi sed val la va rad:

 Tung la kin nis tu Se lis te kü las 82603:002:0218 
pin da la 13 784 m2 sih tots tar ve on ela mu maa 100%, 
alg hind 4000 eu rot.

 Ki vi toa laut, Ki ras te kü las, ka tast ri tun nus 
82601:001:0123, pin da la 2416 m2; maa sih tots tar ve 
on toot mis maa 100%, alg hind 2000 eu rot.

Suu li ne enam pak ku mi ne toi mub es mas päe val, 
10. veeb rua ril 2014. aas tal al gu se ga kell 11.00 

Tõs ta maa val la ma jas aad res sil 
Sa da ma tee 2 Tõs ta maa ale vik.

Osa võ tu ta su 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. 

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.

Täien dav in fo tel 449 6260

Aus ta tud Epp-Ma ria Ko ka mä gi!
Pints li kul da ja ing li puu du tust, 

vai kust ja val ju tor mi, õn ne ja ter vist!
Õn nit le me juu be li pu hul,

Tõs ta maa val la va lit sus

PÄR NU LA HE PART NER LUS KO GU ja 
TÕS TA MAA VALD kut su vad 

kol ma päe val, 19. veeb rua ril 2014 a. al gu se ga kell 
15.00 Tõs ta maa rah va maj ja PLPK in fo päe va le

Oo ta me Teid kaa sa rää ki ma ja arut le ma PLPK 
mi ne vi ku ja tu le vi ku üle

PÄE VA TEE MAD:
1. Lea der pro jek ti toe tus te põ hi mõ te test

2. 2007 - 2013 Lea der toe tus te tu le mus test 
Tõs ta maa val las

3. 2014 - 2020 pe rioo di Lea der pro jek ti toe tus te 
idee dest ja va ja dus test Tõs ta maa val las

4. PLPK te ge vus piir kon na si se riik li kust ja 
rah vus va he li sest koos tööst

5. Te ge vus piir kon na ühi se kau ba mär gi Ro man ti li ne 
Ran na tee ret sep ti raa ma tu pro jek tis osa le mi se in fo

Oo da tud on kõi ki de sihtg rup pi de esin da jad: et te võt jad, 
MTÜd, SAd, selt sid, selt sin gud, val laa su tu sed.

Oo ta me Teie uu si in no vaa ti li si ko ha lik ku elu ja 
te ge vus piir kon da eden da vaid ideid !

Tel 433 1053; mob 509 2261; ko du leht: www.plp.ee 
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Ivi Pehtla 
29.01.1956 – 15.12.2013

Jüri Lepa
19.06.1944  – 22.12.2013

Haljand Soobik 
31.01.1938 - 11.01.2014


